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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Του Παύλου Νικολαΐδη 
Υπαστυνόμου Α'

Η σχέση μεταξύ Αστυνομίας και μέσων μαζικής ενημέ
ρωσης έχει μία μακρά και μερικές φορές δυσάρεστη ιστο
ρία. Κανονικά οι αστυνομικοί και οι κατά τόπους δημοσι
ογράφοι θα έπρεπε να έχουν μία παραγωγική, συνεργά- 
σιμη σχέση εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει μία αλλη- 
λοεξάρτηση μεταξύ τους. Στην πράξη ωστόσο, η μεταξύ 
τους σχέση κυριαρχείται από καχυποψία και αμοιβαία 
εξωτερική εχθρότητα.

Στο κείμενο αυτό δε θα προσπαθήσω να βελτιώσω τις 
σχέσεις μεταξύ Αστυνομίας και μέσων μαζικής ενημέρω
σης. Το καθήκον αυτό ανήκει στα γραφεία δημοσίων σχέ
σεων ή στους καθ’ ιεραρχίαν υψηλά ισταμένους. Εκείνο 
που θα προσπαθήσω να εξερευνήσω είναι πως ο αστυ
νομικός - εξερευνητής του εγκλήματος μπορεί να κάνει

κατάλληλη - καλή χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
όχι μόνο για να πληροφορήσει την κοινωνία, αλλά και πώς 
θα πάρει πολύτιμες πληροφορίες.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, ειδικότερα δε στην Αγγλία, αναρίθμητα εγκλή
ματα έχουν εξιχνιαστεί και οι εγκληματίες έχουν αναγνω- 
ρισθεί, μόνον από το γεγονός ότι κάποιο μέλος της κοι
νωνίας έδωσε κάποια πληροφορία στην Αστυνομία σ’ 
επίκληση μ’ ένα άρθρο σ’ εφημερίδα - περιοδικό ή και στα 
νέα στην τηλεόραση

Πριν συζητήσουμε την ειδική σχέση που πρέπει να 
υπάρχει μεταξύ Αστυνομίας και μέσων μαζικής ενημέρω
σης, καλό είναι να αναφερθούμε περιληπτικά στον τρόπο 
λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Μία ιστορία στην εφημερίδα μπορεί να έχει αρχή από πολ
λές και διάφορες πηγές. Όλες οι εφημερίδες λαμβάνουν ένα 
συνεχές ρεύμα «απελευθερωμένων νέων ιστοριών» και ανα
κοινώσεων που γράφονται από επίσημα γραφεία, κοινωνικές 
οργανώσεις, εμπορικές επιχειρήσεις σχετικά με τις δραστη- 
ριότητές τους και τα επικείμενα γεγονότα. Μερικές εφημε
ρίδες τυπώνουν και εκδίδουν νέα όπως ακριθώς τα λαμβά
νουν από διάφορα γραφεία, αν είναι άξια λόγου και δικαιο
λογημένα ορθά γραμμένα. Πολύ συχνά ο δημοσιογράφος 
ορίζεται για το γράψιμο μιας ιστορίας Βασιζόμενος σε κά
ποιες πληροφορίες - έρευνες.

Πολλές ιστορίες παράγονται από μία απλή ώθηση ή πρό
ταση του κοινού, από τακτικές πηγές πληροφοριών ή «πλη
ροφοριοδοτών» που έχουν κάποια σχέση - σύνδεσμο με έναν 
δημοσιογράφο (καμμία διαφορά από τους πληροφοριοδότες 
της Αστυνομίας) ή ίσως από ανθρώπους που αισθάνονται ότι 
έχουν ιδιαίτερο λόγο πραγματικό ή φανταστικό για να δια
μαρτύρονται για κάποιο πρόβλημα.

Σχεδόν όλες οι εφημερίδες παρέχουν μια εκτεταμένη κά
λυψη στις ασυνομικές δραστηριότητες και στα νέα για διά
φορα εγκλήματα. Πολλοί εκδότες ή ακόμη οι υφιστάμενοι 
τμηματάρχες στις μεγάλες πόλεις έχουν έναν δέκτη για να 
λαμβάνουν τη συχνότητα της Αστυνομίας, πυροσβεστικής και 
της άμεσης βοήθειας έτσι ώστε όταν ένα μεγάλο συμβάν 
λάβει χώρα κάπου, να μπορεί ο εκδότης - δ/ντής να ενημε
ρώνεται ταυτόχρονα με τους περίπολού ντες σταθμούς και να 
στέλνει εκεί τους δημοσιογράους. Σε μερικές μεγάλες πόλεις 
στην Αμερική, οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν εγκαταστήσει 
ειδική υπηρεσία με μεταλλάκτες σε κάθε γραφείο πληροφο
ριών, ούτως ώστε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μπορούν

να βρίσκονται σε ετοιμότητα οποτεδήποτε θα υπάρχει ένα 
μεγάλο γεγονός.

Ωστόσο μία ιστορία για να είναι αυθεντική και εκδόσιμη, 
υπεύθυνος για το γράψιμό της είναι ο δημοσιογράφος. Με
ρικές εφημερίδες ορίζουν έναν ή δύο δημοσιογράφους απο
κλειστικά για την κάλυψη των αστυνομικών νέων (οι επονο
μαζόμενοι αστυνομικοί συντάκτες) αν και στο εξωτερικό έχει 
παύσει να ισχύει αυτό.

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εξιχνιά- 
ζοντες τα εγκλήματα αστυνομικοί και οι δημοσιογράφοι είναι 
ταυτόχρονα φιλικοί σύμμαχοι και φιλικοί εχθροί - αντίπαλοι. 
Και για τους δύο, το να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους, 
εξαρτάται κύρια από το να πάρουν ακριβείς πληροφορίες. 
Και οι δύο λειτουργούν κάτω βέβαια από ένταση και πίεση, 
συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος της άμεσης απαί
τησης, να εργασθούν κατά του χρόνου και, ακόμη να συλλέ- 
ξουν όλο το απαιτούμενο υλικό για να είναι πλήρης η ιστορία 
τους.

Στην πράξη η πίεση του χρόνου είναι περ ισσότερο πιεστική 

για τους δημοσιογράφους.
Ο συναγωνισμός μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 

επίσης συνεισφέρει στην αναγκαιότητα για αμεσότητα της 
εργασίας των δημοσιογράφων. Η πίεση να πάρει ο δημοσι
ογράφος την πρώτη «άποψη», ούτως ώστε να είναι το πρώτο 
γραφείο πληροφορικής που θα καλύψει την μεγαλύτερη 
ιστορία, δεν είναι τόσο μεγάλη σήμερα, όσο ήταν κάποτε. 
Σήμερα λίγοι φημισμένοι, συναγωνίσιμοι δημοσιογράφοι θέ
τουν σε κίνδυνο την ακρίβεια ούτως ώστε να χτυπήσουν τους 
αντιπάλους τους. Ωστόσο το στοιχείο αυτό του συναγωνι
σμού ακόμη υπάρχει και από καιρού σε καιρό επηρεάζει τη 
συμπεριφορά των δημοσιογράφων.

Πρωτοποριακό περίστροφο Dan Wesson

Ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικό, που το καθιστούν πιο 
αξιόπιστο, περισσότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Νέα ρυθμιζόμενα σκοπευτικά και δυνατότητα αλλαγής κάννης με 
μεγάλη ευκολία, του εξασφαλίζουν πολύ υψηλές επιδόσεις.

Εκτός των στάντσρ τύπων με κάννες 2.5' και 4' in, προσφέρεται και σε 
βαλίτσα με εναλλασσόμενες κάννες.

Εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα ετών.
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΤΗΛ. 6820718. TELEX 215098 ΑΝΤΗ

SYDAMCO
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Οι περισσότερες από τις ίδιες ανάγκες και συνθήκες αφο
ρούν και τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης και ραδιο- 
φώνου, όπως αυτές των δημοσιογράφων των εφημερίδων. 
Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι αυτοί έχουν ένα επιπρόσθετο 
θάρος, την υποχρέωση όχι μόνο να καταγράψουν τα γεγο
νότα κάθε ιστορίας, αλλά επίσης τους ήχους για το ραδιό
φωνο, τις εικόνες για την τηλεόραση.

Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των δημοσιογράφων 
του ραδιοφώνου είναι τα μαγνητόφωνά τους. Το προσωπικό 
του τμήματος ειδήσεων των ραδιοφώνων βρίσκεται υπό συ
νεχή πίεση να περισυλλέξει κάποιον ήχο για κάθε σημανπκή 
ιστορία. Επειδή οι δημοσιογράφοι συνήθως πάντοτε φθάνουν 
στη σκηνή του εγκλήματος ή σ’ οποιοδήποτε άλλο σημανπκό 
συμβάν, πολύ μετά το συμβάν, εξαρτώνται κυριολεκτικά από 
τις συνεντεύξεις των ανθρώπων που εμπλέκονται σ’ αυτό. 
Αυτό έχει μεγάλη επιρροή στον τρόπο με τον οποίο αυτοί 
εργάζονται και συμπεριφέρονται.

Οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί αφιερώνουν πολύ 
περισσότερο χρόνο στα νέα, απ’ ότι αφιερώνουν οι ραδιο
φωνικοί σταθμοί. Συγκρπτκά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι 
οι μικροί τηλεοπτικοί σταθμοί, όπως και ραδιοφωνικοί έχουν 
προσωπικό για κάλυψη των τοπικών νέων - συμβάντων. Ένας 
μεγαλύτερος τηλεοπτικός σταθμός μπορεί να έχει περισσό
τερο προσωπικό στο τμήμα ειδήσεων όπως ακριβώς έχουν οι 
τοπικές εφημερίδες στο εκδοτικό τους τμήμα.

Κοινό σημείο εφημερίδων και ραδιοφωνικών - τηλεοπτικών 
σταθμών είναι η λήψη ειδήσεων - ιστοριών από πολλές διά
φορες πηγές. Στα περισσότερα κράτη, σχεδόν σ’ όλες τις 
κοινωνίες, οι δημοσιογράφοι της τηλεόρασης τρέχουν στη 
σκηνή κάθε σοβαρού εγκλήματος ή τροχαίου ατυχήματος. 
Όταν μπορούν, προσπαθούν να φθάσουν στην σκηνή πριν 
από την Αστυνομία. Αυτή η συνήθεια είναι μία επικίνδυνη 
τακτική, την οποία η Αστυνομία πρέπει να αποθαρρύνει και να 
αποτρέψει.

Οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων και του ραδιοφώνου 
είναι πολλές φορές θυμωμένοι με τους δημοσιογράφους της 
τηλεόρασης, επειδή οι τελευταίοι κυριαρχούν πάντοτε στη 
σκηνή ενός συμβάντος. Αυτό οφείλεται κατά πρώτον στην 
υψηλή ανταγωνιστική συμπεριφορά των διαφόρων ειδησε- 
ογραφικών οργανισμών και κατά δεύτερον στην αναπόφευ
κτη διαδικασία περισυλλογής νέων - συμβάντων.

Το κύριο χαρακτηριστικό της δημοσιογραφίας της τηλεό
ρασης είναι ότι απαπεί το τρίο, δημοσιογράφοι - κάμερα -

χειριστές. Κατ’ ελάχιστον δύο άνθρωποι ορίζονται για να 
καλύψουν τηλεοπτικά κάθε συμθάν - ιστορία. Στους μικρούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς κάθε συνεργείο συνήθως συνίσταται 
από δύο δημοσιογράφους, οι οποίοι πολλές φορές αλλάζουν 
ρόλους από τη μία ιστορία στην άλλη, ενεργώντας εναλλα- 
κηκά σαν χειριστής της κάμερας και δημοσιογράφος.

Ο δημοσιογράφος πολλές φορές φορές προσπαθεί να 
πάρει συνέντευξη από κάποιον που εμπλέκεται απ’ ευθείας 
στην σκηνή του συμβάντος - εγκλήματος, όπως είναι ο αστυ
νομικός εξιχνιαστής, το θύμα ή ένας αυτόπτης μάρτυς. Εάν 
αυτό δεν είναι δυνατόν ο δημοσιογράφος θα προσπαθήσει 
να πάρει συνέντευξη από κάποιον δευτερεύοντα μάρτυρα, 
αστυνομικό εκπρόσωπο, ή οποιονδήπστε άλλον που παρου
σιάζεται να έχει κάποια πληροφορία σχετική με το συμθάν. 
Συνήθως ο σκοπός της συνέντευξης δεν είναι να αποκτήσει 
κάποια πληροφορία, αλλά σχεδόν να βάλει πληροφορίες που 
έχουν συγκεντρωθεί στο στόμα κάποιου άλλου. Στο σημείο 
αυτό θα πρέπει η Αστυνομία να παίξει ένα αποφασιστικό ρόλο 
παρέχοντας τα κύρια στοιχεία της ιστορίας, αποφεύγοντας 
έτσι πιθανή παραπλάνηαη των δημοσιογράφων κατά πρώτον, 
διεξάγοντας την προανάκριση χωρίς να δημοσιοποιούνται 
κρίσιμα στοιχεία της ανάκρισης κατά δεύτερον και κατά τρί
τον κατευθύνοντας τους δημοσιογράφους για αναζήτηση 
των πιθανών δραστών και την πλοκή της ιστορίας.

Η δουλειά του δημοσιογράφου της τηλεόρασης είναι πε
ρισσότερο σύνθετη απ’ ότι αυτή των εφημερίδων - ραδιο
φώνου και επί πλέον επιβαρύνεται από την φροντίδα για 
επεξεργασία του φιλμ ή βίντεο. Ο δημοσιογράφος της εφη
μερίδας δεν χρειάζεται περισσότερο απ’ ότι ένα φύλλο χαρ
τιού και ένα μολύβι, και του ραδιοφώνου ένα μαγνητόφωνο το 
οποίο του παρέχει την ευκαιρία να είναι δυσδιάκριτος. Δεν 
είναι άξιο απορίας ότι οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων - 
ραδιοφώνου παραπονούνται συνήθως ότι παραγκωνίζονται 
από τους ανθρώπους της τηλεόρασης.

Οι δημοσιογράφοι της τηλεόρασης εργάζονται με περισ
σότερο άγχος όσον αφορά τα χρονικά περιθώρια απ’ ότι οι 
δημοσιογράφοι των εφημερίδων - ραδιοφώνου, και αυτό διότι 
μια τηλεοπτική είδηση - ιστορία συνήθως έχει δύο μόνον 
ευκαιρίες να προβληθεί, μία κατά το μεσημβρινό δελτίο και 
μία κατά το απογευματινό, η προβολή του στο νυκτερινό συ
νήθως αποτελεί «ανούσια» ιστορία. Για το λόγο αυτό πολλοί 
μικροί σταθμοί λειτουργούν κάτω από τον εξής απλό περιο
ρισμό χρόνου: αν μία είδηση δεν είναι έτοιμη για το μεσημ
βρινό δελτίο, τότε δεν θα παρουσιασθεί ούτε στο απογευ
ματινό. Πριν μια είδηση - ιστορία μπορεί να παρουσιασθεί, το 
φιλμ θα πρέπει να προσκομισθεί στα στούντιο, να εμφανισθεί 
ή για το βίντεο να ελεγχθεί και έπειτα να εμφανισθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Κατά τα τελευταία χρόνια πολλές κριτικές έχουν γίνει κατά 
των δημοσιογράφων. Δημοσιογράφοι έχουν κατηγορηθεί ότι 
ήσαν άδικοι, ανακριβείς, στερούμενοι προσόντων, γενικά 
ανεύθυνοι και άλλοι έχουν θιασθεί, ιδεολογικά από τους εκ
δότες. Κάποιες απ’ αυτές τις κρπτκές είναι δικαιολογημένες 
και κάποιες μπορεί να είναι κατευθυνόμενες με σκοπό να 
βλάψουν την 4η εξουσί α, αλλά το μεγαλύτερο μέρος εγείρε
ται από την έλλειψη κατανόησης της φύσης της εργασίας και 
των σκοπών της δημοσιογραφίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιστορία της ελευθεροτυπίας πηγαίνει πολύ πίσω από την 
Αμερικανική Επανάσταση και σήμερα φθάνει στα ηλεκτρονι
κά μέσα καθώς επίσης στις εφημερίδες και στα περιοδικά. 
Μια σειρά επεξεργασμένων εθιμικών παραδόσεων, που 
έχουν δημιουργηθεί κατά την μακρινή αυτή ιστορική περίοδο, 
έχουν μεγάλη εξουσία στη σύγχρονη δημοσιογραφία και κατ’
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επέκταση στον σύγχρονο κοινωνικό οικονομικό και πολιτικό 
κόσμο. Τα δημοσιογραφικά ήθη έχουν αυτοεπιβληθεί και θα 
ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι αυτά μερικές φορές 
έχουν θεαθεί με πνεύμα υπεροψίας από ανεύθυνους ή υπερ- 
θάλλοντες δημοσιογράφους, αλλά γενικά ομιλούντες θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι οι αρχές αυτές διατηρούνται από 
αυτορρυθμιζόμενους μηχανισμούς.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑΣ

Από την πλευρά του εξιχνιαστή του εγκλήματος, η πιο εν
διαφέρουσα αρχή των δημοσιογραφικών ηθών είναι η ανω- 
τέρα κατάσταση της σχέσης της αντιπαλότητας.

Η δημοσιογραφία στις U.S.A., έχει τις ρίζες της στην ανά
γκη για ενδυνάμωση του δημοσίου αισθήματος αδικίας κατά 
της επίσημης διαφθοράς και κλίματος αδικίας. Αποικιακοί 
δημοσιογράφοι, από πολύ νωρίς, έπαιξαν ένα ζωτικό ρόλο 
στην υποστήριξη της Αμερικανικής Επανάστασης επιβεβαι
ώνοντας και δίδοντας ιδιαίτερη δημοσιότητα στις λανθασμέ
νες επιλογές - πράξεις της Βρετανικής κυβέρνησης. Δεν είναι 
τυχαίο το γεγονός ότι η ελευθερία του τύπου είναι μια από τις 
εγγυήσεις που τέθηκαν στις αρχικές προτάσεις της διακήρυ
ξης των δικαιωμάτων. Σήμερα, οι δημοσιογράφοι, αυτή την 
διακήρυξη την μεταφράζουν ως ειδική αποστολή να ανακα
λυφθεί και να εκτεθεί κάθε ενδιαφέρουσα δραστηριότατα της 
εκάστοτε κυβέρνησης. Η σχέση αντιπαλότητας απευθύνεται 
εξίσου και προς την τοπική Αστυνομία και προς τον πρόεδρο 
ή το Εθνικό Κογκρέσσο.

Κριτικές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κατά καιρούς, 
συμπεριλαμθανομένης και επισήμως της Αστυνομίας, πολύ 
συχνά υποστηρίζουν ότι οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να 
υποστηρίζουν την Εθνική Κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, 
οι δημοσιογράφοι συχνά προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν και 
διατηρήσουν μία φιλική σχέση με τις αστυνομικές αρχές και 
άλλα κυβερνητικά γραφεία, μέχρι του σημείου εκείνου μόνον 
που από μία τέτοια σχέση ο δημοσιογράφος μπορεί να απο
κτήσει οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία. Οι δημοσιο
γράφοι μπορούν να βρεθούν σε δύσκολη θέση όταν «φίλοι 
τους» θα μπορούσαν να αποδειχθούν ένοχοι (ακαταλλήλων 
επιλογών - παρανόμων πράξεων κλπ.). Μερικοί δημοσιογρά
φοι δεν θα είχαν καμμία αμφιβολία στο να προδώσουν μια 
τέτοια σχέση, αισθανόμενοι ότι η ηθική υποχρέωσή τους 
προς τους αναγνώστες ή θεατές τους, δηλ. το ευρύ κοινό, 
ξεπερνά τα όρια της υπευθυνότητάς τους απέναντι στους 
φίλους τους. Στην πράξη, σε τέτοιες περιστάσεις οι δημοσι
ογράφοι μπορεί να αισθάνονται προσωπικά προδομένοι και 
άδικα χρησιμοποιημένοι από τους πρώην φίλους τους.

Σαν αντιστάθμισμα, τα ενδιαφέροντα και των δύο, Αστυ
νομίας και κοινωνίας εξυπηρετούνται καλύτερα εάν κάποια 
απόσταση διατηρηθεί μεταξύ του γραφείου εφαρμογής Νο
μοθεσίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η σχέση θα 
πρέπει να είναι συνεργασίας, επειδή η συνεργασία παρέχει 
πλεονεκτήματα και στους δύο. Ωστόσο, η Αστυνομία σφάλλει 
εάν περιμένει υποστήριξη - μη κριτική, ή το χειρότερο, κο
λακευτική μεταχείριση από τους δημοσιογράφους.

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Μια απαραίτητη συνέπεια της σχέσης αντιπαλότητας και 
της ελευθερίας του τύπου που έχει κατοχυρωθεί συνταγ
ματικά είναι και η πίστη των δημοσιογράφων για το δικαίωμα 
της πληροφόρησης του κοινού.

Συνοπτικά περιγράφοντας, το δικαίωμα της πληροφόρη
σης σημαίνει, το δικαίωμα του κοινού να γνωρίζει έγκαιρα και 
με ακρίβεια πληροφορίες, συμπεριλαμθανομένης κάθε δρα
στηριότητας, πολιτικής ή απόφασης κάθε δημόσιας υπηρε-
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σίας. Οι δημοσιογράφοι θεωρούν εαυτούς το κυριότερο δί
κτυο δια του οποίου το δικαίωμα της πληροφόρησης εκφρά
ζεται. Αν και δεν υπάρχει καμμία τέτοια εισήγηση στο Σύ
νταγμα, στην πράξη τα δικαστήρια, το νομοθετικό σώμα και 
εκτελεστικά τμήματα και των δύο, σε τοπικό και εθνικό χαρα
κτήρα, ιστορικά έχουν αποδεχθεί αυτήν την αρχή. Η ομο
σπονδιακή κυβέρνηση αλλά και πολλά επί μέρους κράτη, 
έχουν θεσπίσει «διάφανους νόμους» ή «νόμους ελευθερίας 
της πληροφόρησης», οι οποίοι ξεκάθαρα και καθ' ολοκληρία 
ορίζουν το είδος των πληροφοριών που οι δημοσιογράφοι και 
το κοινό μπορούν να έχουν πρόσβαση, χωρίς καμμία απα
γόρευση.

Υπάρχουν κάποια όρια στην ελευθερία της πληροφόρησης 
από τους νόμους. Γενικά, πληροφορία η οποία θα μπορούσε 
να βλάψει την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, πληρο
φορία που θα μπορούσε να αναστατώσει έναν αθώο πολίτη 
ή πληροφορία που θα είχε μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο σε 
μία ιδιώτική επιχείρηση δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθεί. 
Μερικές φορές το δικαίωμα της πληροφόρησης και το δι
καίωμα της ιδιωτικής ζωής συγκρούονται. Τα δικαστήρια 
έχουν διαιρεθεί μεταξύ φόβου και ελπίδας στις αποφάσεις 
τους για το ποιο δικαίωμα είναι περισσότερο ενδιαφέρον.

Σαν κανόνας, οι Αστυνομικές Αρχές θα πρέπει να παρέχουν 
στους δημοσιογράφους σχεδόν κάθε πληροφορία που ζητά 
ο δημοσιογράφος εκτός από την ταυτότητα του υπόπτου 
δράστη που δεν είναι υπό συνοδεία και την ειδική φύση της 

' μαρτυρίας κατ’ αυτού. Οι Αστυνομικές Αρχές, στα περισσό
τερα κράτη των Ηνωμένων Πολιτειών, σε καμμία περίπτωση 
δεν καλούνται να ανοίξουν το φάκελο-της ανάκρισης - εξε
ρεύνησης της υπόθεσης, ή τα αρχεία των επιβληθεισών κα-
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ταδικών και υποπτευομένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, 
ή κάθε άλλου είδους αρχεία που περιέχουν παραπλανητικές 
πληροφορίες που θα μπορούσαν να εμθάλλουν σε ανησυχία 
αθώους πολίτες ή κατ’ άλλους τρόπους θα μπορούσαν να 
καταπατήσουν το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, 
υπάρχουν περιστάσεις υπό τις οποίες οι δημοσιογράφοι θα 
μπορούσαν να Βγάλουν απόφαση δικαστηρίου που τους δίνει 
το δικαίωμα για μια τέτοια ευαίσθητη πληροφορία, για παρά
δειγμα, εάν δημοσιογράφος υποπτεύεται ότι καταστροφικές 
αποδείξεις της Αστυνομίας θα μπορούσαν να θαφτούν στα 
αρχεία. Αν και πληροφορίες σχετικές με ανακρίσεις που είναι 
σε πρόοδο θα μπορούσαν να μην επιτραπούν στους δημο
σιογράφους, όλες οι άλλες πληροφορίες σχετικά με τις αστυ
νομικές επιχειρήσεις θεωρούνται ως δημόσια δράση και 
επιτρέπεται η πληροφόρηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Οι αστυνομικοί μπορεί να απογοητεύονται σε σημεία αγω
νίας, όταν οι δημοσιογράφοι, οι πρωταθλητές του δικαιώ
ματος του κοινού για γνώση, αρνούνται να δώσουν στην 
αστυνομία πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην 
αποκάλυψη ενός εγκληματία. Γι’ αυτό η προστασία των πη
γών πληροφόρησης είναι ένα από τα ουσιώδη εθιμικά δημο
σιογραφικά ήθη. Ένας μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων 
έχουν κάνει περιοδικά - εθελοντικά στις φυλακές, προτιμώ
ντας να μην αποκαλύψουν τις πηγές των πληροφοριών τους,

ακόμη και όταν διατόχθηκαν από τα δικαστήρια να το κάνουν 
αυτό.

Οι δημοσιογραφικοί λόγοι γι’ αυτό είναι ότι η έκθεση του 
πληροφοριοδότη μπορεί να εξυπηρετήσει προσωρινά το εν
διαφέρον της δικαιοσύνης, αλλά μακροπρόθεσμα να απο
θαρρύνει άλλους πληροφοριοδότες από το να παρέχουν τις 
πληροφορίες τους στους δημοσιογράφους από το φόβο 
παρόμοιας αποκάλυψης. Γιατο λόγο αυτό, θεωρήθηκε ότι θα 
πρέπει να χαίρουν των αυτών πλεονεκτημάτων εμπιστευτι
κότητας όπως και τα μέλη του κλήρου ή των εισαγγελιών.

Μερικά νομοθετήμστα διαφόρων κρατών, έχουν αποδεχθεί 
αυτό το επιχείρημα και έχουν περάσει νόμους που προστα
τεύουν το «πλεονέκτημα επικοινωνίας» των δημοσιογράφων, 
αλλά άλλα πάλι κράτη αρνούνται να δεχθούν ότι υπάρχει 
ομοσπονδιακός νόμος, αν και αρκετές προτάσεις έχουν γίνει 
στο Κογκρέσσο και με το χρόνο τέτοιος νόμος μπορεί να 
υπάρξει. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων σε εθνικό και ομο
σπονδιακό επίπεδο διαφέρουν.

Μέχρις ότου η εν λόγω αρχή επιβεβαιωθεί επισήμως από 
κάποιο μόνιμο νομοθετικό σώμα ή απορριφθεί οριστικά, η 
αστυνομία στο σημείο αυτό μπορεί να περιμένει πολύ λίγη 
συνεργασία ή επιτυχία στο να αποκτήσει πρόσβαση στις πη
γές πληροφοριών των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι 
δεν πτοούνται εύκολα και πολλοί απ’ αυτούς έχουν δείξει 
πρόθυμοι να υποφέρουν τα πάνδεινα, ακόμη και φυλακή, 
παρά να παραβούν τις αρχές τους.

(Το περιεχόμενο του άρθρ ου αυτού βασίζεται στις παραδόσεις και 
διαλέξεις που παρακολοιιθησε ο συγγραφέας στο STAFF COL
LEGE OF BRAMHILL και στη μεταφορά από τα Αγγλικά στα Ελλη
νικό από τα βιβλία «DEALING WITH THE PEOPLE», «DEALING WITH 
THE NEWS MEDIA», «CRIME - THE ROLE OF INVESTIGATORS», 
«POLICE OPERATION» του G. PEIRSON (CHICAGO, NELSON, 
HALL) 1976).

Συνέχεια στο επόμενο
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Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στην 
Ελληνική Αστυνομία

του Υπαστυνόμου Α'

Η Ελληνική Αστυνομία, στα πλαίσια του Συ
ντάγματος και των Νόμων, έχει σαν αποστολή 
την κατοχύρωση και τη διατήρηση της Δημόσιας 
Τάξης και Ασφάλειας και την προστασία των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων

Η προσφορά του Αστυνομικού λειτουργήματος 
βρίσκεται σε συνάρτηση 
με το κοινωνικό περι
βάλλον μέσα στο οποίο 
ζει και κινείται ο Αστυ
νομικός, καθότι πλά
στης και πλάσμα της 
Κοινωνίας.

Σήμερα οι κοινωνικές 
συνθήκες επιβάλλουν ο 
Αστυνομικός να επικοι
νωνήσει καλύτερα με ' J 
τον άνθρωπο. Να γνωρί
σει το πώς σκέφτεται 
και το πώς συμπερκρέ- 
ρεται. Να τον προσεγγί
σει και να διερευνήσει 
τα προβλήματα και τις 
ανησυχίες του.

Το πρόβλημα των σχέ
σεων του ανθρώπου με 
τους γύρω του ανθρώ
πους απασχόλησε τη φι
λοσοφική διανόηση και 
τον κοινό νου από τα 
αρχαία χρόνια ως σήμε
ρα.

Πρώτος ο Αριστοτέ
λης διαπίστωσε ό π  ο 
άνθρωπος είναι από τη 
φύση ζώον κοινωνικόν 
και γιαυτό επιθυμεί το συγχρωτισμό, την κοινή μ' 
άλλους ανθρώπους διαβίωση, την επικοινωνία.

Επικοινωνία είναι η μεταβίβαση μηνυμάτων 
από τον πομπό στο δέκτη για κάποιο σκοπό. Απο
τελεί ψυχοβιολογική και κοινωνική ανάγκη του 
ατόμου. Έχει ζωτική σημασία γι αυτό. Βρίσκεται 
στη βάση της κοινωνίας.

Περιέχει τα  στοιχεία της ατομικότητας μια και 
κάθε άτομο επικοινωνεί με τους συνανθρώπους 
του από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, καθώς 
και της ομαδικότητας, αφού για να δημιουργηθεί 
κοινωνία πρέπει να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ 
των ανθρώπων. Ο άνθρωπος χρειάζεται ανθρώ
πους.

Ήδη, βρισκόμαστε σε μια εποχή που η ανάγκη 
της επικοινωνίας επεκτείνεται. Δημιουργείται η

Καραπανάγου Ιωάννη
κοινωνία της πληροφορικής, όπου η πολύπλευρη 
πληροφόρηση και κυκλοφορία των πληροφοριών 
είναι δύο κολώνες της πύλης της Δημοκρατίας, 
που δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο για την 
πραγμάτωση μιας καλύτερης κοινωνίας.

Ο Στ. θεοφανίδης αναφέρει σαν πηγή εξουσίας
- μετά την πολιτική, οι
κονομική και πνευματι
κή την πληφοριακή, που 
την θεωρεί μια νέα μορ
φή εξουσίας και αναφέ- 
ρεται στη δύναμη - 
επιρροή που έχουν τα 
κέντρα ή μέσα πληρο
φοριών στην κοινή γνώ
μη. Η πηγή αυτή της 
εξουσίας έχει στην επο
χή μας καταλυτική επί
δραση στη συμπεριφο
ρά.

Γαυτή λοιπόν την 
επικανωνιακή κοινωνία 
οι συναινετικές διαδικα
σίες κι αποφάσεις θα 
χρειασθούν εντονότερα 
κι αμεσότερα την εφαρ
μογή των αρχών του 
πνεύματος των Δημοσί
ων Σχέσεων για να γε- 
φυρωθούν τα χάσματα 
και οι αντιθέσεις. Η αρ
μονία στον κόσμο εξαρ- 
τάται πια από τον αριθ
μό και την ποιότητα 
των ανθρωπίνων σχέσε
ων.

Οι Δημόσιες Σχέσεις αποτελούν την πιο ισχυρή 
έκφρασης της επικοινωνίας. Βασική αρχή, που 
αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά μεταξύ των 
Δημοσίων Σχέσεων και των άλλων εκφραστικών 
λειτουργιών

της επικοινωνίας, είναι ότι η πολυμέρεια της 
πληροφόρησης δεν είναι μόνο εκ των άνω. Για να 
είναι πλήρης η πληροφόρηση πρέπει να είναι και 
εκ των κάτω (από τη βάση), ο κάθε πομπός δηλα
δή να γίνεται και δέκτης κι αντίστροφα.

Για το περιεχόμενο των Δημοσίων Σχέσεων 
έχουν διατυπωθεί περίπου χίλιοι πεντακόσιοι ορι
σμοί.

Ο πιο γνωστός είναι του Βρεταννικού Ινστι- 
ντούτου που ορίζει ότι οι Δημόσιες Σχέσας απο
τελούν μια ευσυνείδητη, οργανωμένη και συστη
ματική προσπάθεια που αποσκοπεί στη δημιουρ-
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γ(α και τη διατήρηση αμοιβαίας κατανόησης με
ταξύ της επιχείρησης, ιδρύματος, οργανισμού, 
Δημόσιας Υπηρεσίας και του προσωπικού της, 
καθώς και μεταξύ της επιχείρησης και του κοι
νού.

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένα μέσο για την προ
σέγγιση του ανθρώπου, για τη διερεύνηση των 
προβλημάτων και των ανησυχιών του, για την 
αποκάλυψη των τάσεων και των επιθυμιών του. 
Προσφέρουν τη δυνατότητα για την καλλιέργιεα 
και την ανάπτυξη σχέσεων που έχουν σαν βάση 
τις αρχές της ηθικής, την ανθρώπινη συμπεριφο
ρά, το σεβασμό, την αξιοπρέπεια και την αμοι
βαία κατανόηση.

Ειδικά στην Αστυνομία, οι Δημόσιες Σχέσεις όχι 
μόνο ταιριάζουν, αλλά πρέπει να αποτελούν βα
σικό παράγοντα στην οργανωτική δομή της. Η 
διαπίστωση αυτή προκύπτει από το περιεχόμενο 
και τους σκοπούς, τους οποίους επιδιώκουν οι 
Δημόσιες Σχέσεις, σε συνάρτηση με την αποστο
λή της αστυνομίας.

Ο ρόλος της Αστυνομίας μέσα στην κοινωνία 
είναι προστατευτικός. Το έργο της είναι
βαθειά κοινωνικό και ανθρωπιστικό. Κάθε αστυ
νομικός ασκεί λειτούργημα,γιατί περιφρουρεί τα 
βασικώτερα αγαθά του ανθρώπου όπως είναι ή 
ζωή, η τιμή, η περιουσία και η ελευθερία του.

Ο Αστυνομικός σήμερα λειτουργεί ως πομπός 
και ως δέκτης μηνυμάτων.

Συμμετέχει στις κοινωνικές εξελίξεις. Ο παρα
δοσιακός τύπος του αστυνομικού έχει ξεπερα- 
στεί.

Δεν είναι δυνατόν ενώπιον του 2000 να λει
τουργεί με τη νοοτροπία του παρελθόντος. Νοο
τροπία μιας στεγανής ομάδος αποκομμένης από 
το κοινωνικό σύνολο.

Τα αρνητικά στερεότυπα που έχουν δημιουργη- 
θεί στο κανό για τον αστυνομικό οφείλονται 
στην αντίληψη ότι η Αστυνομία σαν Σώμα λει
τουργεί έξω και πάνω από τις κανωνικές διαδι
κασίες.

Αντίθετα, η Αστυνομία συμμετέχει στις κανω
νικές διεργασίες.

Το προσωπικό της προέρχεται από το κανωνι- 
κό σύνολο και υπάρχει γιαυτό.

Ο Αστυνομικός οφείλει να ενημερώνεται, να με
λετά και να ερευνά όχι μόνο τη νομοθεσία και τις 
μεθόδους δράσης των κοικοπαών αλλά και τα 
κοινωνικά προβλήματα.

Γιατί το έγκλημα είναι κανωνικό φαινόμενο 
που δεν έλλειψε ποτέ από τη ζωή του ανθρώπου 
και ούτε πρόκειται να AeCgiei, όσο θα υπάρχει κοι
νωνική ζωή.

Σαν κοινωνικό φαινόμενο παρακολουθεί τις κοι
νωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις και αναπρο
σαρμόζεται συνέχεια με αποτέλεσμα σε διάφο
ρους περιόδους να παρουσιάζεται με διαφορετι-
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κή μορφή και ένταση. Το έγκλημα ορίζεται πλέον 
σαν καθυστερημένη κοινωνική συνείδηση.

Ο Αστυνομικός σήμερα πρέπει να είναι σε θέση 
να διακρίνει τα όρια ανάμεσα σε αυτό που συνι- 
στά και αποτελεί έκφραση μιας γενικότερης κοι
νωνικής κρίσης που συνδέεται με την παραβατι- 
κότητα της εποχής μας.

Γι'αυτό και αποτελεί κοινή συνείδηση η επιτα
κτική ανάγκη καλλιέργειας και ανάπτυξης των 
Δημοσίων Σχέσεων στην Αστυνομία και η εφαρ
μογή των αρχών της.

Το πνεύμα των Δημοσίων Σχέσεων πρέπει να 
γίνει ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ για την Ελληνική Αστυνομία 
και το προσωπικό της. Γιατί η σημερινή κοινωνία 
ζητά από τον αστυνομικό να ασχοληθεί με τον 
άνθρωπο.

Ο Αστυνομικός πρέπει να έχει ή να αποκτήσει 
τα εφόδια για να μπορέσει να γνωρίσει τον άν
θρωπο, τον άνθρωπο του σήμερα, τον άνθρωπο 
του μέλλοντος.

Τον άνθρωπο σε όλες τις μορφές, σαν μέλος 
της οικογένειας, της κοινωνικής ομάδας, της πα
ραγωγικής μηχανής και της καταναλωτικής αγο
ράς. Να προσεγγίσει τον άνθρωπο για τη διερεύ- 
νηση των προβλημάτων του.

Ο Αστυνομικός είναι ο κοινωνικός λειτουργός, ο 
νομομαθής, ο ψυχολόγος, ο εγκληματολόγος, ο 
εφαρμοστής του νόμου, ο προστάτης των αδυ
νάτων, ο κατήγορος, ο φίλος, ο επιτηρητής, ο 
παρατηρητής ή ακόμη και ο μεσολαβητής. Γι αυ
τό λοιπόν ο επαγγελματίας αστυνομικός είναι 
σημαντικός παράγοντας παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Το ρόλο που διαδραματίζει πλέον η Αστυνομία 
πρέπει να συνειδητοποιήσει όλο το προσωπικό 
της.

Να γίνει βίωμα ότι η άσκηση του επίπονου και 
πολύμορφου αστυνομικού έργου είναι μια φιλο
σοφία. Μια φιλοσοφία που έχει για βασική αρχή 
την κατανόηση και το πέρασμα στη θέση του άλ
λου και στηρίζεται στο διάλογο, την πειθώ και 
την ενημέρωση του έλληνα πολίτη. Οι δημόσιες 
σχέσεις επιδιώκουν να πληροφορήσουν τον έλλη
να πολίτη για την προσφορά του αστυνομικού 
λειτουργήματος στην πρόοδο και στην ευημερία 
του κοινωνικού συνόλου. Επιθυμούν να αμβλύ
νουν τις αντιθέσεις που δημιουργούνται από τις 
αστυνομικές επεμβάσεις και εξασφαλίζουν τη 
συμπαράσταση και τη συνεργασία των πολιτών 
κατά την εκπλήρωση της αστυνομικής αποστο
λής. Να πείσουν ότι κάθε αστυνομική επέμβαση 
έχει σαν στόχο να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει. 
Να προστατεύσει τα  κοινωνικά και ατομικά δικαι
ώματα των πολιτών.

Η δημιουργική επικοινωνία Αστυνομίας - κοινού 
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των αρχών των 
Δημοσίων σχέσεων.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ελ.Βενιζελου 15  
Αγ.Βαρβαρα ΑΙΓΑΛΕΩ 

Τ Η Λ .5441 4 8 8 -5 6 1 7 5 5 6

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Π Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Για να επιτευχθούν α  στόχοι που επιδιώκονται 
με την εφαρμογή των αρχών των Δημοσίων Σχέ
σεων το προσωπικό του Σώματος θα πρέπα:

α. Να συνειδητοποιήσει την αποστολή του 
και την κοινωνική της διάσταση.

β. Να αντιληφθεί ότι οι αρμοδιότητες και ο 
υλικός εξοπλισμός που του παρέχει η πολιτεία 
δεν είναι προνόμιο αλλά ευθύνη.

γ. Να αποδεικνύει πάντοτε ότι η δραστηριό- 
τητά του αποσκοπεί στην τήρηση της έννομης 
τάξης και ότι κάθε αστυνομική επέμβαση έχει 
σαν στόχο να εξυπηρέτησα και να βοηθήσει.

δ. Να κατανοήσει ότι κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του ο ο ατομικισμός καλύπτεται 
από τη δημόσια ιδιότητα

ε.Να παρέχει την οφειλόμενη προς τους πολί
τες συνδρομή και προστασία χωρίς καμμιά 
διάκριση και να ενεργεί κατά τρόπο που να 
αποκτά την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του 
κοινού.

στ. Να συμπεριφέρεται άψογα, με ευγένεια, 
καλωσύνη προσήνεια, προθυμία και να διακρί- 
νεται για την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, τη 
δικαιοσύνη και την αντικειμενικότητά του.

487



ζ. Να εττιτελεί το καθήκον με ανθρωτπκά, χω
ρίς να θυσιάζεται η αποτελεσματικότητα και η 
νομιμότητα των ενεργειών του, ώστε να αι
σθάνεται ο πολίτης τη στοργή της Αστυνομί
ας.

η. Να μετέρχεται νουθετικό και πειστικό τρό
πο προς τον πολίτη και να μην παρασύρεται 
ποτέ σε βίαιες ενέργειες ή βαρειές και εξυβρι- 
στικές εκφράσεις, ικανές να μειώσουν την 
προσωπικότητά του και να βλάψουν την τιμή 
και την υπόληψη του Σώματος.

θ. Να σέβεται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δι
καιώματα όλων των παραγόντων που εμπλέ
κονται καθ' οιονδήποτε τρόπο σ' ένα εγκλημα
τικό γεγονός (δράστη θύματος, μαρτύρων).

ι. Να συναναστρέφεται και να επικοινωνεί με 
όλους τους πολίτες.

ια. Να συμμετέχει σε κοινωνικές και πολιτι
στικές εκδηλώσας.

ιβ. Να προσέχει την εμφάνιση - παράστασή 
του και να φέρει τη οτολή σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του Σώματος.

ιγ. Να διευκολύνει τους εκπροσώπους των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο έργο τους.

ιδ. Να αναπτύσσει σχέσεις με τους εκπροσώ
πους των διαφόρων Κρατικών Οργανισμών 
και Υπηρεσιών καθώς και με τις αρχές και 
τους φορείς της περιφέρειας που υπηρετεί.

Όμως η πορεία για την αναβάθμιση των σχέσε
ων ανάμεσα στην Αστυνομία και την κοινωνία 
δεν μπορεί παρά να είναι διαλεκτική. Σ'αυ- 
τήν θα πρέπει να συμμετάσχου\ χαι οι πολίτες.

Σε μια δημοκρατικά οργανωμένη πολιτεία, η 
τάξη, η ασφάλεια και η κοινωνική γαλήνη δεν εί
ναι υπόθεση μόνο της Αστυνομίας αλλά του κοι
νωνικού συνόλου γενικότερα. Η πρόληψη και κα
ταστολή της εγκληματικότητας είναι υπόθεση

όλων.
Ένας λαός που σέβεται τους νόμους και συμ

μορφώνεται μ' αυτούς συντελεί στη μείωση ή 
εξάλειψη των εγκληματικών φαινομένων.

Η κοινωνική συναίνεση και η ενεργός συμπαρά
σταση του πολίτη είναι βασικοί συντελεστές για 
να στεφθεί με επιτυχία το αστυνομικό έργο.

Είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουν οι πο
λίτες την αναγκαιότητα του αστυνομικού θε
σμού και να αναγνωρίσουν την κοινωνική προ
σφορά των αστυνομικών λειτουργών. Δεν είναι 
δυνατόν από τη μια μεριά να επιζητούν τη βοή
θεια της Αστυνομίας, όταν τη χρειάζονται, και 
από την άλλη να την πε(κφρονούν ή να ασκούν 
κακόπιστη κριτική σε βάρος της.

Με την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τη συ
μπαράσταση των πολιτών η εφαρμογή των Νό
μων γίνεται ευχερέστερη.

ΓΓαυτό επιβάλλεται να ενημερώνουν οι πολίτες 
έγκαιρα τις αστυνομικές υπηρεσίες για τα δια- 
πραττόμενα αδικήματα και να παρέχουν πρόθυ
μα κάθε πληροφορία.

Ίσως από τους αναγνώστες τεθεί το ερώτημα:
Μήπως τα όσα αναφέρονται παραπάνω και 

αφορούν το προσωπικό του Σώματος συνιστούν 
ένα μοντέλο το οποίο ανάγεται σε ουτοπία;

Η απάντηση, χωρίς σκέψη, είναι αρνητική.
Τα όσα αναφέρονται είναι τα  στοιχεία τα 

οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνει η επαγγελματι
κή και κοινωνική ταυτότητα του κάθε αστυνομι
κού σήμερα. Για να την επιδεικνύει με υπερηφά
νεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του και 
να καταξιωθεί στο κοινωνικό σύνολο.

Για να δημιουργηθούν συνειδητοί φορείς και 
πρεσβευτές των αρχών των Δημοσίων Σχέσεων 
του πνεύματος του κύρους και της γενικής εικό
νας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βιβλιογραφία:

1. Βασίλης Καραποστόλης: Συμβίωση και Επι
κοινωνία στην Ελλάδα.
2. Γ. Χαρτοκάλλης - Δ. Μητρόπουλος: Δημόσιες 
Σχέσεις - Επικοινωία στην Ελληνικής Αστυνο
μία.
3. ΙΜ Παναγιωτοπούλου: Ci σκληροί καιροί. 
4^ιονύσης Κ. Μαγκλιβέρας: Κοινωνική Επικοί -

5. Θαλή Π. Κουτούπη: Πρακτικός Οδηγός Δημο
σίων σχέσεων.
6. Σπ. Α. Ζομπανάκη: Η εφαρμογή των Δημοσί
ων Σχέσεων ας την Αστυνομίαν.

(Ο συντάκτης του άρθρου είναι πτυχιούχος του 
Τμήματος Πολιτικής Επισημιτς του Παντείου Πανε
πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακ αδημίας και καθηγη
τής του μαθήματος των Δημοσίων Σχέσεων στις 
σχολές Αστυφυλάκων και Αρχιφυλάκων)
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Θεσσαλονίκη:
Η πρωτεύουσα του Ελληνικού βορρά.

- Μήτηρ πόσης Μακεδονίης.
Θεσσαλονίκη: 2.305 χρόνια πέρασαν 

από tote που ο Κάσσανδρος ίδρυσε tnv 
πόλη otn θέση πις αρχαιόιερης Θέρμης 
και ιης έδωσε ιο όνομα ιης γυναίκας ιου 
και ειεροθαλούς αδελφής ίου Μεγάλου 
Αλεξάνδρου.

Γρήγορα to επαρχιακό λιμάνι αναδεί- 
χθηκε μητηρ πόσης Μ ακεδονίας. Σια ρω
μαϊκά χρόνια καθορισηκός παράγοντας 
για ιη διαμόρφωση της πόλης είναι ή 
Εγνατία οδός, σύνδεσμος της Δύοης με 
την Ανατολή, που αρχίζει να κατασκευά
ζεται στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα από το 
Γναίο Εγνάηο. Σήμερα το αντιπροσωπευ
τικότερο δείγμα της ρωμαϊκής Θεσσαλο
νίκης, μα ταυτόχρονα και σύμβολο της 
ρωμαϊκής ιδεολογίας, είναι η αψίδα του 
Γαλέριου, μνημείο του θριάμβου του κα
τά των Περσών.

Η Θεσσαλονίκη είχε το προνόμιο, την 
αϊδιο αίγλη, όπ υπήρξε η Ωραία πύλη 
από την οποία εισήλθε ο χριστιανισμός 
θριαμβεύων στην Ευρώπη, όταν στα 53 
(η 54) μ.Χ. κήρυξε εκεί το σωτήριο κή
ρυγμα ο Πρώτος μετά τον Ένα.

Μετά το χωρισμό του Ρωμαϊκού Κρά
τους σε Ανατολικό και Δυτικό, η πόλη 
αναδείχθηκε δεύτερη πρωτεύουσα της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και προμαχώ
νας του Ελληνισμού απέναντι στα στίφη 
των βαρβάρων επιδρομέων. Περιφανέ
στατη, μεγάλη και ευοαιμονα, τη θέλουν 
όλοι οι ουζανηνοί χρονογράφοι. Την 
ιστορία της στα χρόνια αυτα θα σημαδέ
ψουν 4 μεγάλα συμβάντα: Οι πόλεμοι 
των Σλαύων (6-8ος αι.), η πρώτη άλωση 
απ’ τους Σαρακηνούς το 904, η δεύτερη 
άλωση απ’ τους Νορμανδού^ στα 1185 
και τέλος η ορισηκή κατακτησή της 
απ’τους Τούρκους στα 
1430.

Η μεσαιωνική κπορία 
ιης συνδέεται με το μαρτύ
ριο του πολιούχου και προ
στάτη της μεγαλομάρτυρα 
Δημητρίου. Απ’ αυτήν θα 
ξεκινήσει κι ο εκηολιησμός 
των Σλαύων με τους θεσ- 
σαλονικείς Κύριλλο και 
Μεδόδιο. Εκεί θα δουν το 
φως οι δημοκραηκές και 
ριζοσπαστικές ιδέες των 
Ζηλωτών, όπως και οι με
γάλες φιλοσοφικές διαμά
χες γύρω απ’ τον Ησυχα
σμό. Η  Θεσσαλονίκη τέλος 
διεκδικεί ένα μεγάλο μερη- 
κό απ’ την _ Αναγέννηση 
των Παλαιολόγων. Η συμ
βολή της Μακεδονικής 
Σχολής με τον ελληνοκε
ντρικό και ουμανιστικό χα
ρακτήρα ιης στην ιστορία 
της ορθόδοξης χριστιανι
κής τέχνης υπήρξε τερά
στια, όσο κι αν αργότερα οι 
μοναστικές καλλιτεχνικές 
τάσεις μας οδήγησαν απο 
το φως του Πανσέληνου 
στα πρότυπα θλίψης και 
πένθους που κυριάρχησαν 
στα χρόνια πτς Τουρκο
κρατίας. Στη Θεσσαλονίκη 
επίσης θα καταρησθεί η

Κάθε Σεπτέμβριο η Θεσσαλονί
κη συγκεντρώνει το παγκόσμιο 
ενδιαφέρον. Στη Διεθνή ’Εκθε
σή της, εκθέτες και εησκέ- 

πτες on’ όλο τον κόσμο δί
νουν ένα ξεχωριστό χαρακτή

ρα στη βορειοελλαδική πρωτεύ
ουσα. Μια πόλη που σφύζει 

οπό ζωή, οικονομικό και πνευ
ματικό κέντρο εφάμιλλο ίων 

μεγάλων ευρωπακών πόλεων, 
αιχμή του δόρατος που στρέφε
ται ενάντια στον υδροκεφαλι

σμό της πρωτεύουσας.
Στο χώρο αυτό δίνει το δυναμι
κό της παρόν και η Ελληνική 
Αστυνομία, όντας συνεχώς, 

όλο το 24ωρο στο πλευρό του 
πολίτη, για να του προσφέρει 

όλες εκείνες ης προϋποθέσεις 
που χρειάζονται για μια 

απρόσκοπτη, δημιουργική και 
ειρηνική ζωή.

Τη θεσσαλονκη του Σεπτέμ
βρη αλλά κα την προσφορά 

του ’Ελληνα αστυφύλακα στον 
ευαίσθητο χώρο της συμπρω
τεύουσας εηχειρεί να παρου
σιάσει το περιοδικό μας σης 
σελίδες που ακολουθούν.

νομική επιτομή της Εξαβίβλου του 
Κων/νου Αρμενόπουλου, που θα αποτε- 
λέσει το νομικό κείμενο - οδηγό του χει
μαζόμενου έθνους στα σκοτεινά χρόνια 
του τουρκικού ζυγού.

Την άλωση της πόλης απ’ τους Τούρ
κους ακολούθησαν χρόνια δύσκολα για 
το ελληνικό στοιχείο, το οποίο ουσιαστι
κά εξανδραποδίστηκε. Στα τέλη του ΙΕ’ 
αιώνα άρχισαν να συρρέουν χιλιάδες 
ισπανοφώνων Εβραίων, που ανάπτυξαν 
ιδιαίτερα σημαντικές εμπορικές σχέσεις 
με tn Βενετία. Η παρακμή και τελικά η 
πτώση της Γαληνοτάτης θα επηρεάσει 
ανάλογα και το εβραϊκό στοιχείο της πό
λης, ενώ απ’ το 12’ αιώνα ο ελληνικός 
πληθυσμός αναλαμβάνει συνεχώς. Το 
δεύτερο μισό του Ιθ ’ αιώνα η Θεσσαλο
νίκη εξευριοπαϊζεται και στα τέλη του η 
παλιά επαρχιακή πόλη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας γίνεται αστικό κέντρο 
πλούσιο, πολυθόρυβο, με σημανηκή 
πνευματική κίνηση και κέντρο μεγάλων 
πολιτικών γεγονότων.

Το λυκαυγές της εικοστής εκατονταετί
ας βρίσκει την πόλη επίκεντρο του Μα
κεδονικού, όταν ποικιλώνυμα συμφέρο
ντα θα προσπαθήσουν να αμφισβητή
σουν την ελληνικότητα ιης περιοχής. Στη 
Θεσσαλονίκη επίσης βρίσκει το κύριο 
έρεισμά too το κίνημα των Νεοτούρκων, 
εκεί θα γεννηθεί και ο μετέπειτα αναμορ
φωτής της Τουρκίας Κεράλ Απατούρκ.

Σης 26 Οκτωβρίου 1912 τα ελληνικά 
στρατεύματα με επικεφαλής το Διάδοχο 
Κωνσταντίνο εισέρχονται στην πόλη, 
εντάσσοντας την για πάντα στις αγκάλες 
του ελεύθερου Ελληνισμού. Στα χρόνια 
τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η 
Θεσσαλονίκη θα καταστεί σημαντικό πα
γκόσμιο κέντρο και πεδίο κρίσιμων επι

χειρήσεων για την έκβα
ση too πολέμου. Τότε ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος θ’ 
αναλάβει την ευθύνη της 
ένταξης της Ελλάδας 
στην Αντάντ, απόφαση 
που με tn γενναιότητα 
των ελληνικών δυνάμεων 
θα οδηγήσει otn Μεγάλη 
Ελλάδα της Συνθήκης 
των Σεβρών.

Σήμερα ο επισκέπτης 
της πόλης μπορεί, και 
πρέπει, να σταθεί στο Αρ
χαιολογικό της Μουσείο, 
που στεγάζει τους θησαυ
ρούς της Βεργίνας και 
της Σίνδου, δείγματα 
αψευδή της ελληνικότη
τας της Μακεδονίας.

Λίγο πιο κάτω το έμ
βλημα της πόλης, ο Λευ
κός της Πύργος, καίριο 
σημείο της μεσαιωνικής 
οχύρωσής της. Οι ειδικοί 
δε συμφωνούν για το πό
τε χτίστηκε. Μερικοί υπο
στηρίζουν ότι είναι της 
εποχής του σουλτάνου 
Σουλεϊμάν του Μεγαλο
πρεπή (1520-1566), αλλά 
ο καθηγητής Απ. Βακα- 
λόπουλο$ πιστεύει όπ εί
ναι παλιοτερο χτίσμα και
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όη στην εποχή του σουλτάνου αυτού, 
επειδή ήταν ερειπωμένο, μόνο επισκευά
στηκε. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας 
ήταν γνωστός με το όνομα Κ α νλί Κουλέ, 
δηλαδή πύργος του αίματος, φριχτή φυ
λακή και τόπος μαρτυρίου για τους ρα
γιάδες έλληνες.

Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη, που μας 
προσφέρει ένα ολοκληρωμένο αντίκρι
σμα όλων των περιόδων της ανατολικής 
χριστιανικής τέχνης.

Κτίσμα σημαντικό των τελευταίων Ρω
μαϊκών χρόνων είναι η Ροτόντα του Αγί
ου Γεωργίου, λίγο πιο πάνω πάνω από 
την Καμάρα, με την οποία συνδεόταν με 
πλατύ μνημειακό δρόμο που είχε σης δυο 
πλευρες του στοές σε σχήμα κυκλικό και 
ιεράσηο τρούλλο. Πιθανόν αρχικά να 
χτίστηκε για μαυσωλείο ή σαν ναός για 
το Δία, τον προστάτη του Γαλέριου. Η με
τατροπή του σε εκκλησία ίσως να έγινε 
στο τέλος του 4ου αιώνα και αφιερώθηκε 
στη μνήμη των Αρχαγγέλων. Το όνομα 
Άγιος Γεώργιος δόθηκε στα νεώτερα 
χρόνια από γειτονικό εκκλησάκι του Αγί
ου Γεωργίου. Τότε διακοσμήθηκε ο εσω
τερικός χώρος και κυρίως τα τόξα, οι 
στοές και ο τρούλος με εξαιρετικά μωσα
ϊκά που διατηρούνται σε αρκετά καλή 
κατάσταση και είναι από τα καλύτερα πα
λαιοχριστιανικά σ’ όλο τον κόσμο.

Σημαντικά χριστιανικά μνημεία επίσης 
είναι η Βασιλική του πολιούχου της πό
λης Αγίου Δημητρίου, η βασιλική της 
Αχειροποίητης Θεοτόκου (5ος αι.), ο να
ός του ’Οσιου Δαβίδ (5ος-6ος αι.) με το 
αξιόλογο ψηφιδωτό του οράματος ίου Ιε
ζεκιήλ, ο ναός της Αγίας Σοφίας (8ος- 
9ος αι.) με ωραία ψηφιδωτά στους τοί
χους, στον τρούλλο και την κόγχη, η 
κομψότατη Παναγία των Χαλκέων ( ΐίο ς  
αι ), η Αγία Αικατερίνη (13ος αι ), οι 
Άγιοι Απόστολοι (14ος αι.) με ψηφιδωτά 
και τοιχογραφίες της εποχής των ΓΙαλαι- 
ολόγων, ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός 
(14ος) με ωραίες τοιχογραφίες και η 
Μονή των Βλατάδων, όπου στο παρεκ- 
κλήσιο των Πέτρου και Παύλου σώζονται 
από τα πιο εκλεκτά δείγματα ζωγραφικής 
της Μακεδονικής Σχολής.

Τέλος η Ακρόπολη της πόλης προσφέ
ρει στον επισκέπτη μια ανεπανάληπτη 
θέα.

Η  Αστυνονβα στη θτχχχιλουίκη

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ
σαλονίκης, που έχει την ευθύνη της 
αστυνόμευσης όλου του ομώνυμου νο
μού έχει διάρθρωση ανάλογη μ' εκείνη 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ατ
τικής, με μια όμως Διεύθυνση Τάξης, με 
25 Αστυνομικά Τμήματα (ία 18 μέσα 
στην πόλη), 21 Αστυνομικούς Σταθμούς, 
12 Τμήματα Ασφάλειας, 4 Τμήματα Τρο
χαίας και 3 Τμήματα Αγορανομίας.

Ένα σημαντικό πρόβλημα για την 
αστυνόμευση της πόλης είναι ο μεγάλος 
αριθμός ίων διερχομένων απ’ αυτήν ατό
μων, είτε αυτά κινούνται προς το εσωτε
ρικό ή προς το εξωτερικό. Άλλο πρόβλη
μα είναι οι επισκέπτες της μιας μέρας 
που έρχονται για ψώνια απ’ ης γειτονικές 
χώρες. Είναι μέρες που η πόλη δίνει την 
εικόνα μιας σύγχρονης Βαβυλωνίας.

Το αστυνομικό έργο επιβαρύνεται επί
σης από το μεγάλο αριθμό οχημάτων που 
κυκλοφορουν στην πόλη, που αυξάνεται 
κάθετα το καλοκαίρι και κυρίως ης μέ
ρες της Διεθνούς Έκθεσης, καθώς και 
από ης κάθε είδους εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται σ’ αυτήν καθ’ όλο το 
έτος.

Από πλευράς αστυνόμευσης η Θεσσα
λονίκη βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο. 
Το ποσοστό των εξιχνιάσεων στα σοβαρά 
αδικήματα είναι αρκετά υψηλό, ενώ σης 
κλοπές το 1989 έφθασε το 40ϋ. 
Παρατηρείται, κι αυτό Βέβαια είναι ανη- 
συχηηκό, μια αύξηση στις παραβάσεις 
της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς 
και μα κάθετη αύξηση ίων κατασχέσεων 
ναρκωτικών. Το 1984 κατασχέθηκαν 
200 γραμμάρια ηρωίνης, 447 γραμμάρια 
χασίς σε φούντα, 123 γραμμαρια χασίς 
σε πλακίδια και Ο γραμμάρια κοκαΐνης. 
Το 1989 οι αντίστοιχες ποσότητες έφτα
σαν τα 7.608 γραμ. ηρωίνης, 36.069 
γραμ. χασίς σε φούντα, 8.943 γραμ. χα- 
σις σε πλακίδια και 32 γραμ. κοκαΐνης. 
Σίγουρα η αύξηση των κατασχέσεων 
αντανακλά μα  αυξημένη αστυνομική 
δραστηριότητα. Παράλληλα όμως δηλώ
νει και το μέγεθος του προβλήματος. Πα
ράγοντες της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης πι
στεύουν όη θα διευκόλυνε πολύ του 
αγώνα κατά των ναρκωτικών η ίδρυση 
ενός Τμήματος Δίωξης Ναρκωηκών στον 
Έβρο υπαγόμενο στη ΐΥνση Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης και η επανυπαγωγή σ 'αυ

τήν, καθώς και ο επαναχαρακτηρισμός 
τους ως Τμημάτων Ελέγχου Διαβατηρί
ων, των Αστυνομικών Τμημάτων Ειδομέ- 
νης και Ευζώνων. Οι Υπηρεσίες αυτές 
είναι σήμερα αναγκασμένες να εκτελούν 
ταυτόχρονα έλεγχο διαβατηρίων, συναλ
λάγματος κ.λπ., και ταυτόχρονα να 
ασχολούνται με ης παράνομες οικοδομές 
και τις παραβάσεις της κοινής ησυχίας.

Με ιδιαίτερη ευαισθησία ανημειωτήζε- 
ται η ασφάλεια του Κραηκού Αερολιμένα 
της Μίκρας. Καταβάλλονται συνεχώς 
προσπάθειες, ώστε τα μέτρα ασφάλειας 
να αναβαθμίζονται συνεχώς και να αντα- 
ποκρίνονται σης διεθνείς προδιαγραφές. 
Το προωπικό της Αστυνομίας, στο μέτρο 
των αρμοδιοτήτων του και σε συνεργα
σία με ης άλλες αρχές του αεροδρομίου, 
αγωνίζεται για την ασφάλεια της διακί
νησης των επιβατών των γραμμών εσωτε
ρικού και εξωτερικού.

Ένα άλλο σημανηκό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η Αστυνομία της πόλης εί
ναι οι αθληηκές συναντήσεις. Η Θεσσα
λονίκη έχει ίσως τους πιο δύσκολους φι
λάθλους και τα περιστατικά βίας στους 
αθληηκούς χώρους είναι αρκετά αυξημέ

να. Τέλος η πολεοδομική συγκρότηση 
της πόλης, η κεντρική της θέση στο εθνι
κό οδικό δίκτυο και ο μεγάλος κυκλοφο- 
ριακός φόρτος επιβαρύνουν σημανηκά 
ίο έργο ίων Υπηρεσιών Τροχαίας.

Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
της Έκθεσης λειτουργεί μέσα στον εκθε
σιακό χώρο Υποδιεύθυνση Αστυνομίας 
με Τμήματα Τάξης, Ασφάλειας, Αγορα
νομίας και Τροχαίας. Η λειτουργία της 
εξασφαλίζει την τάξη μέσα στην ατέλειω
τη κοσμοσυρροή, την κυκλοφοριακή 
άνεση και την ασφάλεια των επισκεπτών 
και εκθετών από κάθε είδους έκνομη 
δραστηριότητα. Παράλληλα στην είσοδο 
της Έκθεσης λειτουργεί Πληροφοριακό 
Κέντρο (Περίπτερο) της Αστυνομίας, το 
οποίο αφενός παρέχει πληροφορίες 
στους επισκέπτες και αφετέρου αποτελεί 
μια ειλικρινή πρόταση στον πολίτη, να 
γνωρίσει την Αστυνομία και την αποστο
λή της. Κάθε χρόνο προβάλλεται κι ένα 
ειδικότερο θέμα. Φέτος το κύριο θέμα εί
ναι η συνεργασία Αστυνομίας και πολίτη 
με στόχο ένα καλύτερο αύριο, μια κοινω
νία χωρίς βία και έγκλημα.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσα

λονίκης θα μπορούσαν να έχουν πολύ 
καλύτερα αποτελέσματα, αν οι κρατικές 
πιστώσεις ευνοούσαν τον εκσυγχρονισμό 
του τεχνολογικού τυς εξοπλισμού (επικοι
νωνίες, μεταφορές, κ.λπ.). Παρ’ ολα αυ
τά το προσωπικό της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης κατορθώνει να ανταπο- 
κρίνεται σης καθημερινές προκλήσεις, 
εργαζόμενο φιλότιμα και πολύ πέρα απο 
τα προβλεηόμενα ωράρια εργασίας.

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η Γε
νική Αστυνομική Διεύθυνση από την έλ
λειψη προσωπικού, έλλειψη που υπολο
γίζεται γύρω στο 30ϋ της προβλεπόμενης 
δύναμης, ποσοστό απαραίτητο προκειμέ- 
νου να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, για 
να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο 
τους.

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, που 
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι της Θεσ
σαλονίκης, και εδώ θα πρέπει να θυμη
θούμε τα δίκαια παράπονα του συναδέλ
φου της ΥΑΚΑΘ, είναι η στέγαση των 
αστυνομικών υπηρεσιών. Η Αστυνομία 
της Θεσσαλονίκης δε διαθέτει δικό της 
κτίριο, για τη στέγαση των κεντρικών 
υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Δι-
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εύθυνσης. Ό λες οι υπηρεσίες στενάζο
νται σε νοικιασμένα κτίρια και αρκετές 
φορές οι ιδιοκτήτες προσφεύγουν στη δι
καιοσύνη με αγωγές εξώσεων.

Υπάρχει ένα οικόπεδο 5,5 στρεμμάτων 
στην οδό Βασ. Όλγας, το οποίο κατέχει 
η Υπηρεσία από το I960. 'Ομως το οικό
πεδο αυτό το έτος 1985 παραχωρήθηκε 
στον Οργανισμό Σχολικών Κηρίων. 
Καταβάλλονται τώρα προσπάθειες για 
την ανάκληση της απόφασης και την εκ 
νέου παραχώρηση του στην Αστυνομία, 
ώστε να κατασκευαστεί μεγάλο κτίριο, 
στο οποίο, εκτός από τη στέγαση ίων κε
ντρικών υπηρεσιών, θα υπάρχει γκαράζ 
για να σταθμεύουν όλα σχεδόν τα υπη
ρεσιακά οχήματα.

Οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης με 
ελλειπή δύναμη, ανεπαρκείς κραηκές πι
στώσεις, κτίρια που δύσκολα μπορούν να 
κριθούν ικανοποιηηκά, με ωράριο εργα
σίας που φθάνει τα όρια του εξοντωηκού, 
καταφέρνουν να ανταποκρίνονται κάθε 
φορά πλήρως στα καθήκοντά τους. Και 
όχι μόνο αυτό. Προσπαθούν όλοι τους να 
επανατοποθετήσουν σε μια σωστότερη 
βάση ης σχέσεις τους με τους πολίτες, 
στην υπηρεσία των οποίων είναι στρατευ- 
μένοι.

Εκείνο που ζητούν απ’ τον πολίτη είναι 
να κατανοήσει όη η αστυνόμευση είναι 
και δική του υπόθεση, αφού τον αφορά 
άμεσα. Δε ζητούν μονάχα κατανόηση, 
συνεργασία και βοήθεια. Ζητούν και την 
κριτική του, τον έλεγχο, που θα βοηθήσει 
την αναβάθμιση των ηαρεχομένων υπη
ρεσιών, τη Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στη συμπρωτεύουσα.

Στον τομέα αυτό σημαντική είναι, κι 
αυτό πρέπει να τονισθει, η συμβολή του 
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης. Η πλήρης 
κι αντικειμενική ενημέρωση των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, η οργάνωση εκδη
λώσεων που αποσκοπούν να φέρουν κο
ντά πολίτες και Αστυνομία, η ενημέρωση 
ίου κοινού, το Πληροφοριακό Κέντρο 
της Αστυνομίας μέσα στο χώρο της Διε
θνούς Έκθεσης είναι μερικές από ης 
πολλές δραστηριότητες του ακούραστου 
προσωπικού ίου.

Ο  Γενικός Αστυνογκός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης |ίλά  στην Α.Ε.

Ζητήσαμε να μιλήσουμε με το Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγο κ. Παναγιώτη ΚΟΣΜΑ 
Παρ’όλο το φόρτο εργασίας, που καθη
μερινά περιμένει τον πρώτο αστυνομικό 
υπάλληλο μιας τέτοιας Υπηρεσίας, μας 
δέχθηκε στο γραφείο του και απάντησε 
εμπεριστατωμένα σης ερωτήσεις μας.

ΕΡΩΓΓ: Κύριε Γενικέ, ποιές ιδιαιτερότη
τες παρουσιάζει η αστυνόμευση στη Θεσ
σαλονίκη σε σχέση με τα άλλα μεγάλα 
αστικά κέντρα της Χωράς.

ΑΓΙΟΚΡ: Η  δραστηριότητα των Αστυνο
μικώ ν Υπτχχαών Θεσσαλονίκης, δε δια
φέρει απ’ αυτήν των άλλων Υπηρεσιών και 
ειδικότερα εκείνω ν του Λεκανοπεδίου Ατο
κης, κα ι τούτο γιατί η Θεσσαλονίκη είναι 
μια  μεγαλούπολη ενός εκατομμυρίου περί
που κατοίκων, συμπρωτεύουσα και εμπορι
κό κέντρο άλτης της βόρειας χώρας.

Η  Υπηρεσία μας αντιμετωπίζει τα συνήθη 
προβλήματα αστυνόμευσης, τα οποία οξύ- προσέλεασης μεγάλου αριθμού 

ητών. Tc προβλήματα, όμως, αντί/.

νοντα  i t  ten τέρα κατά την περίοδο λειτουρ
γίας της Δ ιεθνούς ’Εκθεσης το μήνα Σε- 

~χο, κατά την οποία η Θεσσαλονίκη 
ιτ α  το κέντρο διεθνούς εμποροιού 

ενδιαφέροντος.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΔΕΘ  η 

Υπηρεσία μας 1επιβαρύνεται μ ε ε τ ί πλέον 
έργο, λόγω του όα σημαντικός αριθμός 
αστυνομικών αποσπάτα σπς Αστυνομικές 
Υπηρεσίις της Δ ΕΘ  και λαμβάνοντα αυξη
μένα μέτρα τάξης, ασφάλίεχις, τροχαίας και 
αγορανομίας. Η  κίνηση στους 
της πόλης είνα ι ιδιαίτερα · ~

εησκε- 
__ αντιμετωπίζο

νται ιιε  εήτυχία χάρη σας φ ιλότιμες προ
σπάθειες όλων ανεξαιρέτως των Αστυνομι
κών Υπτρεαών, ο ι οποίες ενισχύοντα και 
από ά λ λ ις  Αστυνομικές Διευθύνσεις. Ευτυ
χώς δεν παραττρείται ιδκέτερη αύξηση ίων 
τροχαίων ατυχημάτων κατά το ΙΟήμερο λε ι
τουργίας της ΔΕΘ, σε σύγκριση με ας άλ
λες εποχές του έτους.Αυξημένα εήοης μέ
τρα λαμβάνοντα εξαιτίας των αφίξεων 
υψηλών και επισήμων προσώπων και των 
διαφόρων εκδηλώσεων που λαμβάνουν 
χώρα στα πλαίσια της ΔΕΘ. Ο ι περαιολίες 
τάξης κ α  ασφαλείας πυκνώνουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του 24ώρου, για την πρόληψη 
διάηραξι ς  αδικημάτων κατά τη λιεπουρώα 
της ΔΕΘ. Ο ι Υπηρεσίες Τροχαίας διαθέ
τουν σε άλες σχεδόν ης διασταυρώσεις του

Ο  Γενικός Αστυν. Δ/ντής θεσ/κης 
Υποστράτηγος κ. Π. Κοσμάς
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κεντρικού τομέα της πό
λης τροχονομους για τη 
ρύθμιση της κυκλοφορί
ας, αλλά και την παροχή 
πληροφορκύν στους ξέ-

προβήήμα- 
ίζετε καθη-

νους εησκέπτες.
ΕΡΏΓΓ: ~ 

το αντιμετωπίζετε 
μερινά σε κάθε τομέα 
αστυνομικής δράσης;

ΑΠΟΚΡ: Στον τομέα 
της τάξης, βασικός πα
ράγοντος απασχόλη- 
σησς μεγάλου μέρους 
της αστυνομικής δύνα
μης είνα ι η Λήψη μέτρων 
τάξης στα γήπεδα και τις 
ποδοσφαιρικές συναντή
σεις, καθώς και στις δ ί 
φορες συγκεντρώσεις 
και συναθροίσεις.

Κατά τη θερινή τουρτ- 
σοκή περίοδο παρουσιά
ζεται αυξημένη κίνηση 
ημεδαπών και αλλοδα
πών σας παράκτιες πε
ρηχές του νομού Θεσ
σαλονίκης, κυρίως στο 
Σταυρό, Ασπροβάλτα,
Επανομή, Νέους Εηβά- 
τες, Περσία, Α γία  Τρή- 
δα και Μηχανκώνα. Το 
γεγονός αυτό αναγκάζει 
τη Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση να ενισχύει 
πς τοηκές Αστυνομικές Υπηρεσίες, προκα- 
μένου να μπορέσουν να αστυνομεύσουν 
καλύτερα και αποτελεσματικότερα την πε- 
ρκ>χή τους.

Στον τομέα της ασφάλειας η υπηρεσία 
μας έχει να παρουσιάσει θετικό έργο στη

δίωξη σοβαρών αδυτημάτων, όπως ναρκω
τικών, ληστειών, κλοπών, διαρρήξεων και 
παραβάσεων της νομοθεσίας περί αλλοδα
πών.

Η  εγκληματικότητα παρουσιάζει βέβαια 
μικρή ανοδικότατα, κυρίως στα αδικήματα

της νομοθεσίας περί 
ναρκωτικών. Ιδιαίτερη 

______ επί πλέον δραστηριό
τητα αναπτύσσεται 
στην ανπμετώηση 
των οργανωμένων 
ενκλίηράτων, ιδίως 
κλαπών, κυρίως από 
αθιγγάνους, η ανα
κάλυψη των οποίων, 
λόγω των συνεχών 
μετακινήσεων καθί
σταται δυσχερής.

Η  Διεύθυνση 
Ασφάλειας μ ε  τη 
δραστηρήτητα της 
και τη συνεργασία μ ε  
τους πολίτες, εχα 
εμπεδώσει το αίσθη
μα ασφαλείας στην 
πόλη της Θεσσαλονί
κης και τούτο συνά
γεται από πς εητυχίες 
της τόσο στον τομέα 
της πρόληψης όσο 
και στον τομέα της 
καταστολής του 
εγκλήματος.

Η  δραστηριότητα 
των υπηρεσιών Τρο
χαίας είνα ι εξίσου 
αξιόλογη. Α ν  και 
υπάρχει σοβαρό κυ- 
κλοφορκτκό πρόβλη
μα στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης, η Τροχεία, μπορούμε να 
πούμε, όπ ανταποκανεται πλήρως στο δύ
σκολο έργο της. Ο ι τροχονόμοι είνα ι και 
αισθάνονται επαγμελματίες. Από την πλευ
ρά της η Υπηρεσία αοργανώ να συχνά σε 
μνά ρ κ ι τροχαίας, για την επαγγελματική
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κατάρηση των τρο
χονόμων.

Βασικό παράγο
ντα μείωσης των 
τροχαίων ατυχημά
των αποτελεί η 
συμμετοχή εμπεί
ρων αξιωματικών 
της Τροχαίας στην 
κυκλοφορκική ά α - 
παδαγώνηση του 
κανού. Η  συμμετο
χή αυτή συνίστατα 
σε διαλίέξεις που δί
δονται σε μαθητές 
σχολείων κ α  δημό
σιες υπηρεάες κ α  
συνεντεύξεις τύπου 
στα τοπικά ραδίοτη- 
λεοπακά μέσα. Ε τί- 
σης α  ανακανώ - 
σας τύπου, α  πα
ραινέσεις κ α  συμ
βουλές που δίδο
νται τακτικά στους 
οδηγούς των οχη
μάτων κ α  στους 
πεζούς α 'να  μερι
κές από πς δραστη
ριότητες των Υπηρεσιών Τροχαίας, που 
οπωσδήποτε α μβά λλουν στη μείωση των 
τροχείων ατυχημάτων

Κατά την περίοδο λειτουργίας της Δ ιε
θνούς Εκθεσης ιο  έργο της Τροχαίας δυ
σχεράνετα πάρα πολύ, κα θ ’ όσον παρατη
ρ ε ί τα  επιβάρυνση του κυκλοφοριακού φόρ
του από τα οχήματα εκθετών κ α  εησκε- 
πτών της ΔΕΘ. Η  αύξηση αυτή ανέρχετα 
σε ποσοτό 30ϋ περίπου του συνόλου των 
κυκλοφορούντων οχημάτων. Επίσης δυ- 
σχερανετα μ ε πς διάφορες εκδηλώσεις 
που πραγματοποιούντο κατά m διάρκεια 
Ρϊατουργιας της Έκθεσης.

Η  τροχονομική αστυνόμευση στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης ανπμετωηζει ορισμένες 
ιδιαιτερότητες, όπως:

α) Η  ιδκόζουσα ρυμοτομική δομή κ α  πο- 
λεοδομική σύσταση ίου κέντρου της πό?\ης, 
από το οποίο λείπουν δράμα διανεμητικά  
της κυκλοφορίας.

β) Η  ανυπαρξία χώρων στάθμευσης.
γ) Η  συγκέντρωση του χονδρεμπορίου, 

των Δημοσίων Υπηρεσιών κ α  του συνόλου 
σχεδόν της επαγγελματικής κ α  επιστημονι
κής στέγης στον κεντρικό τομέα της πόλης.

δ) Η  έλλειψη ανισόπεδων δικών κόμβων 
κ α  ενιαίου φορέα φωτεινής σηματοδότη
σης, κ α  τέλος

ε ) Η  εγκατάσταση των αφετηρχών κ α  
τερμάτων των αστικών λεωφορειακών

επτευξη της κατα
νόησης του κ α 
νού, ιδίως των νέ
ων, ώστε να ξεχα
σ ιά  η εικόνα του 
μπαμπούλα αστυ
νομικού κ α  να 
ανπκατασταθά με 
την πραγματική 
του εικόνα, του 
αστυνομικού προ
στάτη κ α  φίλου 
του πολίτη.

ΕΡΩΓΓ: Το θέ
μα της αναβάθμι
σης των σχέσεων 
πολίτη και Αστυ
νομίας είναι όσο 
ποτέ πιο επίκαιρο. 
Πώς το αντιμετω
πίζει η Γενική 
Αστυνομική Διεύ
θυνση Θεσσαλο
νίκης;

ΑΠΟΚΡ: Η  Γε
νική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσ
σαλονίκης αποδί
δει ιδ ιάτερη βαρά  

mra στη βιληω ση κ α  αναβάθμιση των σχέ
σεων μεταξύ Αστυνομίας κ α  κανού. Σημα
ντική συμβολή στην εξυπηρέτηση του σκο
πού αυτού, αηοτελά η συνεργασία αστυνο
μικού κ α  πολίτη. Πρέπει να συνειδητοποιή
σει ο  πολίτης όπ ο αστυνομικός ά ν α  συ
νεργάτης, φ ίλος κ α  προστάτης του κ α  όπ 

της Αστυνομίας στον κανω νικό 
ρόλο της σ ττρ ίζεια  πάνω στα ακθήματα 
σεβασμού, αλληλεγγύης, κατανόησης κα  
αλληλοβοήθειας.

Γ ίνετα  προσπάθεια, ώστε κατά την άσκη
ση των οττυνομικώ ν καθηκόντων να πρυ
τανεύουν ο ι αρχές της ισονομίας, της ανπ- 
καμενικόιηιας, της δικαιοσύνης, αλλά κα  
της εη α ι ειας στα πλαίσια του ανθρωη- 
ομού, που πρέπει να χαρακτηρίζει τη σύγ
χρονη κανωνία.

Τ ονίζεη ι όπ σκοπός του Νόμου δεν ά 
να  να αφ νΑ όζοντα  α  πολίτες κ α  να κα- 
ταλαμβάχοντα παρανομούντες, αλλά να 
ρυθμίζονια  ο ι σχέσεις των ατόμων κ α  να 
εξυπηρετούντο τα αιμφέροντα του κοινω
νικού συνόλου. Στην περίπτωση αυτή α  
αστυνομικά έχουν την ευκαιρία να εηδά- 
ξουν ολτ την καλή τους διάθεση κ α  τα αλ- 
τρουϊτπκά τους αισθήματα κ α  να κατακτή
σουν πς χαρδώς των ανθρώπων.

Πάνω σ'αυτές πς αρχές κ α  κατευθύν
σεις στηρίζεια η αστυνόμευση της περκοχής 
μας.

γραμμών κονία σπς κεντρικές αρτηρίες.
Αξιόλογη δραστερχότητα παρουσιάζουν 

α  Υπτχχάες Αγορανομίας Θεσσαλονίκης, 
που με τους τακπκούς αγορανομικούς κ α  
αστυκτηνιατρικούς ελέγχους, πς δειγματο
ληψίες κ α  ιον έλεγχο των ημών πώλησης 
αγαθών βιοπκής ανάγκης στέκοντα νύχτα 
- μέρα στο πλευρό του καταναλωτή.

Σημαντικό έργο ετίσης προσφέρουν 
στην αστυνόμευση της πόλης κ α  α  Δ ιευ
θύνσεις Άμεσης Δράσης κ α  Αστυνομικών 
Επχεφήσεων, α  οποίες σημαντικά συν
δράμουν μ ε πς δυνάμεις τους πς άλλες 
αστυνομικές υπηρεάες.

Τέλος δεν πρέπει να παραλαφθά το έρ>- 
γο που προσφέρει το Γραώείο Δημοάω ν 
Σχέσεων της Γεν. Αστυν. Δ/νσης. Ειδικότε
ρα α  Δημόσιες Σχέσεις επιδιώκουν να βελ
τιώσουν την εηκανω νία μεταξύ Αστυνομί
ας κ α  κανού, να αμβλύνουν με το διάλο
γο κ α  την ποθώ πς εντάσεις, που προκα- 
λούντα από πς αστυνομικές επεμβάσεις, 
κ α  να δημιουργήσουν κλίμα αμοιβαίας κα
τανόησης κ α  καλής θέλησης, με τελικό 
σκοπό να κερδίσουν την εκτίμηση, την 
εμπιστοσύνη, την αγάπη κ α  τον σεβασμό 
του πολίτη κ α  να εξασφαλίσουν τη συμπα
ράσταση κ α  τη συνεργαάα του, για την εκ
πλήρωση της κοινωνικής αποστολής του 
Σώματος.

Μ έσα στα η λά α α  αυτά, ηραγματοποιοά 
ντα  διάφορες εκδηλώσεις, μ ε σκοπό την
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Πενήντα χρόνια πριν...

15 Αυγούστου 1940:
Στό λιμάνι της Τήνου βυθίζεται το ΕΛΛΗ

Ή τα ν ένα -----------
πρωινό σαν 
όλα τα πρωινά 
της 15ης Αυ
γούστου στην 
Τήνο. Το λιμά
νι γεμάτο σκά
φη κάθε είδους 
και στην προ
κυμαία χ ιλ ιά 
δες προσκυνη
τές, που είχαν 
συρρεύσει από 
τις εσχατιές 
της ελληνικής 
χ ρ ι α τ ι α ν ω σ ύ  
νης για  να κα
ταθέσουν τις 
ελπίδες τους 
στη Μ εγαλόχα
ρη, την Π ανα
γία  των Δακρύων. Λ ίγο έξω από το λιμάνι το 
εύδρομο του στόλου λ ικνιζόταν στα ήρεμα νε
ρά του Α ιγαίου, ενώ το πλήρωμά του ετοιμα
ζόταν να βγει έξω γ ια  την απόδοση τιμών.

Το τι ακολούθησε είναι γνωστό από την 
ιστορία. Από τις τρεις τορπίλλες του ιταλικού 
υποβρυχίου Delfino, με κυβερνήτη τον αμετα
νόητο φασίστα Γκιουζέπε Α ϊκάρντι, η μια θα 
βρει το ΕΛΛΗ σε καίριο σημείο, ενώ οι δύο 
άλλες θα αστοχήσουν, όπως ειπώθηκε αρχικά. 
Κι αυτό ήταν το λάθος. Οι τορπίλλες δεν 
αστόχησαν αλλά ρ ίχτηκαν με στόχο το πλή
θος τω ν προσκυνητών που βρισκόταν στην 
προκυμαία. Οι φασίστες του Μουσολίνι δεν 
ήσαν ικανοποιημένοι με τη βύθιση του ευδρό- 
μου. Ή θελαν περισσότερο, αθώο αίμα!!!

Να πώς διηγήθηκε το συμβάν ο τορπιλλι- 
στής του Delfino Ντόνιο Τζιανελόνι σε έλλη- 
να δημοσιογράφο:

-Εγώ δεν φταίω, γράφτο στους έλληνες, με  
διέταξε ο Α ϊκάρντι να βάλω στους τορπιλλο- 
βλη - τικούς σωλήνες τις τρεις τορπίλλες και 
μετά με διέταξε σε ποιες μοίρες να τις εκτο
ξεύσω, αλλά αυτός στόχευσε. Εγώ δεν είδα

τίποτα. Δεν εί
δα την Τήνο, 
δεν είδα την 
Ελλη! Πάτησα 
το κουμπί 
στην πρώτη, 
εγώ δεν έβλε
πα τίποτα, αυ
τός έβλεπε 
από το περι
σκόπιο. Αμέ
σως μετά, από 
το μεγάφωνο 
τον άκουοα, 
που παραμι
λούσε. Μπρά
βο, το πέτυχα 
ανάμεσα στα 
δύο φουγάρα, 
είπε, δε θέλει 
άλλη τορπίλ-

λη. Έπειτα, με διέταξε να ρίξω τις άλλες δυό, 
σε άλλες μοίρες. Πάτησα τα κουμπιά. Εμείς, οι 
τορπιλιστές στα υποβρύχια, είμαστε σαν τους 
τυφλοπόντικες. Δε βλέπουμε, επαναλαμβάνω, 
τίποτα. Πού νάξερα, ότι ο Α ϊκάρντι ήθελε να 
τινάξει και όλο το νησί στον αέρα, να σκοτώ
σει εκατοντάδες ανθρώπους. Εγώ, δεν μπο
ρούσα να κάνω διαφορετικά...

Έ τσι το ΕΛΛΗ, το πρώτο θύμα της ιταλικής 
φασιστικής επίθεσης κατά της Ελλάδας, στις 
09.45’ κατεβαίνει στον υγρό του τάφο. Ποιο 
ήταν, όμως, το ελαφρό καταδρομικό ΕΛΛΗ; 
Ή ταν ένα όμορφο καράβι 2.600 τόνων κατα
σκευής 1910-1913. Ε ίχε ναυπηγηθεί στην Αμε
ρική για  λογαριασμό των Κινέζων, με το εξω
τικό όνομα Φέι Χούνγκ. Από την Ελλάδα αγο
ράσθηκε το 1914 και πήρε το όνομα ΕΛΛΗ, 
για  να θυμίζει στις γενεές των νεωτέρων Ελ
λήνων τη δοξασμένη ναυμαχία της Ελλης (3 
Δεκεμβρίου 1912), όταν ο ελληνικός στόλος 
εμφιάλωσε την τουρκική αρμάδα στα Στενά 
των Δαρδανελλίων. Κατά τα έτη 1925-1929 εί
χε υποστεί ριζική ανακαίνιση για  να το βρεί ο 
επερχόμενος Δεύτερος Πόλεμος με τρία πυρο
βόλα των 152 χιλ. (δύο πλευρικά και ένα κατά
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το διαμήκη άξονα), συγχρονιομένο σύστημα 
διεύθυνσης βολής με κατευθυντήρα τύπου 
Vicers, δύο το ρ π ιλ ο β λ η τικ ο ύ ς  σωλήνες των 
450 χιλ. κα ι σύστημα πόντισης ναρκών.

Λ ίγο πριν βυθιστεί, πάνω στο σκάφος ξετυ
λίγοντα ι δραματικές στιγμές. Ο κυβερνήτης 
του, Ά γγελος Χατζόπουλος, πιστός στη μα
κραίωνη ναυτική  παράδοση, δε θέλει να απο
χωριστεί το πλοίο 
του. Ο ύπαρ
χος Δούσης και ο 
α ν θ υ π ο π λ ο ία ρ χ ο ς  
Λεβαντίνος ανα
γκάζοντα ι ν ’ ασκή
σουν σωματική βία 
για  να τον πάρουν 
μαζί τους. Μα και 
στην προκυμαία 
επικρατούν σκηνές 
αλλοφροσύνης. Πα
ρά, όμως, τις τραγι
κές στιγμές η λ ιτα 
νεία δεν αναβάλλε
ται. Γ ίνεται με όλη 
την ευσέβεια των 
παλιών χρόνων, 
που το έθνος βρι
σκόταν σε κατα
τρεγμό, και το πλή
ρωμα του ΕΛΛΗ 
δίνει σ’ αυτήν το 
προγραμματισμένο 
παρόν του. Οπως 
δ ιηγείτα ι αυτόπτης 
μάρτυρας, ο κ. Νί
κος Κάγκας, ο τε
λευτα ίος κυβερνή
της του πλοίου, 
πλοίαρχος Χατζό
πουλος, παρέταξε 
το πλήρωμα στην 
παραλία κ ι έκανε 
προσκλητήριο να δεί πόσοι λείπανε.

Ο ι παρόντες ήταν σε κακά χάλια. Ά λλος 
χωρίς παπούτσια, άλλος χωρίς πουκάμισο, οι 
πιο πολλοί χωρίς καπέλλο, μουτζουρωμένοι, 
βρεγμένοι, ματωμένοι αρκετοί.

Κι έτσι, όπως ήταν σ’ αυτή την κατάσταση, 
συντεταγμένοι κανονικά, σχημάτισαν το άγη
μα και συνόδευσαν την εικόνα της Μ εγαλό
χαρης.

Α π’ την πρώτη στιγμή όλοι ξέραν τον ένοχο. 
Γνώριζαν την αιτία. Ο σεβαστός πρεσβύτης κ. 
Σωκράτης Καρδαμίτσης, πρώην Δήμαρχος Τή
νου, γιατρός τότε, που πρόσφερε τις πρώτες 
βοήθειες στους τραυματίες, διηγείται:

Πεθάνανε εννιά παλικάρια. Ο ένας από αυ
τούς, ο Ν ίκος Παπανικολάου, κελευοτής, re- 
λειωσε στα χέρια μου. Τα τελευταία  του λόγια  
ήταν: "Μας έφαγαν οι Ιταλοί φασίστες! Παι
διά να πάρετε πίσω το αίμα μας. ".. Έτσι είπε 
και πέθανε κι αυτό που ζήτησε έγινε.

Είχε περάσει αρκετή ώρα μετά  την έκρηξη. 
Την τορπίλλη με τα ιταλικά γράμματα που

χτύπησε στο βράχο 
χωρίς να σκάσει 
την είχαμε βρεί κι 
όλας. Ολοι το ξέ
ρανε. Κι έπειτα μά
θαμε ότι, όταν η 
Ελλη ερχόταν προς 
την Τήνο, την πα
ρακολουθούσε ένα 
αεροπλάνο χωρίς 
σήματα.

Ολοι γελαστήκα
νε για τις πραγμα
τικές προθέσεις 
του Γκιουζέπε Α ϊ- 
κάρντι. Ολοι πίστε
ψαν ότι η μία του 
τορπίλλη βρήκε το 
στόχο της κι οι άλ
λ ες  δύο αστόχη
σαν. Η  πραγματι
κότητα όμως είναι 
ότι και οι τρεις 
τορπίλλες του βρή
καν το στόχο τους! 
Είχε βεβαιωθεί ο 
"γενναίος" πλοίαρ
χος του Μ ουσολίνι 
ότι το Ε λλη  είχε  
πληγεί θανάσιμα 
στο μηχανοστάσιο, 
όταν μετά από ολό
κληρα λεπτά  της 
ώρας έρριξε τις  άλ

λες δύο τορπίλλες, θέλοντας να σκορπίσει τον 
όλεθρο ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό που 
πλημμύριζε την παραλία και τομώλο!

Α υτό  το τερατώδες έγκλημα -τόσο συνηθι
σμένο όμως για τους εκλεκτούς της χρυσής 
εποχής του φασισμού- κάποιος δεν το άφησε 
να γίνει. Ένα χέρι σταμάτησε τημ ιά  τορπίλλη  
και διεύθυνε τη δεύτερη στο μοναδικό σημείο 
που δεν υπήρχαν άνθρωποι και σκόρπισε τους 
βράχους και τις πέτρες μακρυά από τους πι
στούς.

Ποιανού ήταν το χέρι; Θα μπορούσε να πει 
κανείς της Μεγαλόχαρης, αν δεν ήταν γνω
στό -όπως τουλάχιστον πιστεύουν οι μη απλο-
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ικοί σήμερα- πως η Παναγία... δεν κάνει θαύ
ματα  (Ακρόπολις, 15.8.1981, οελ 3).

Το έγκλημα του φασισμού στο λιμάνι της 
Τήνου σήμανε την αρχή του τέλους του. Το 
ΕΛΛΗ παράσυρε και τούς ανίερους δράστες 
στον υγρό του τάφο. Οι φασίστες του Palazzo 
Venezia δεν κατάφεραν να κάμψουν το φρόνη
μα του Ελληνικού λαού. Αντίθετα μάλιστα, 
κάτω από ένα δ ικτατορικό καθεστώς οι Ελλη
νες θα ξεχάσουν τις πολιτικές τους διαφορές, 
τις εξορίες κα ι την καταπίεση, και όπως θα 
γράψει στα 1945 ο ιταλός πρεσβευτής Αθήνα 
στα 1940 Γκράτσι ο τορπιλλισμός αυτός κα
τόρθωσε "ό,τι δεν είχον επιτύχει ως τότε ούτε 
οι ύβρεις ούτε αι απειλαί των ιθυνότων την  
ιταλικήν πολιτικήν. Επέφερε την απόλυτον  
ψυχικήν ενότητα και σύμπνοιαν όλων των 
Ελλήνων, ο ίτινες επείοθηοαν, ότι η Ε λλάς εί
χε μόνον μίαν αμείλικτον εχθρόν: την Ιταλί
αν. Εναντίον των κατακτητικώ ν της προθέσε
ων κατέστη πλέον κοινή ουνείδηοις, ότι έπρε
πε οι Ε λληνες να αμυνθούν μέχρις εσχάτων”. 
Και η απάντηση δόθηκε λίγους μήνες αργότε
ρα, στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας. Οι 
εκδικητές του ΕΛΑΗ έγραψαν με το αίμα

τους μια νέα ωδή στην ελευθερία, στην ανθρώ
πινη αξιοπρέπεια,στην παγκόσμια ειρήνη, που 
τόσο υπέφεραν απ’ τούς κάθε χροιάς πολε
μοκάπηλους. Γο αποτρόπαιο έγκλημα θα ση
μαίνει από μόνο του, χωρίς καμιά επίσημη 
εξήγηση, χωρίς κανένα άλλο έναυσμα, εγερτή
ριο για  τους απανταχού Έ λληνες. Θα γράψει 
τότε κ ι ο ’Α γγελος Σικελίανός τους μεστούς 
σε νόημα στίχους Παρθένα μάννα:

Παρθένα μάννα, το πικρό ποτήρι ως τη στερ
νή ήπιαμε στάλα.

Λραμε εκεί, που τα ίδια σπλάχνα σου ξεσκί
ζουν.

Α νο ιξ’ το δρόμο, ακοίμητη, να πάμε όπου 
ντουφέκι και λιβανιστήρι.

Οι αρματωμένοι τους ναούς φροντίζουν!
Στο ναό σου όλος να μπει στρατός, κάμε..

Κώστας Δανούσης 
Υπαστυνόμος Β’
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ΧΡΗΣΤΕΣ ΗΡΩΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ

Το υλικό που παρουσιάζεται σ’ αυ
τό το άρθρο είναι προϊόν μιας έρευ
νας που έγ ινε στο Παρίσι κατά τη 
διάρκεια των ετών 1981-82. Χρήστες 
ναρκωτικών που προέρχονται από 
μεσαίες και ημιπρονομιούχες οικογέ
νε ιες ρωτήθηκαν ν’ απαντήσουν κα
θένας γ ια  τη δική του περίπτωση.

Με τη χρησιμοποίηση αυτής της 
μεθόδου οι ερευνητές είχαν επαφές 
με περισσότερους από 1.000 χρήστες 
ναρκω τικώ ν, μ ερ ικο ί από τους 
οποίους είχαν υποβληθεί σε θερα
πεία. Οι συνεντεύξεις ελήφθηκαν στο 
δρόμο, στα σπίτια των χρηστών και 
στο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποί
ησαν σαν κινητό γραφείο. Οι σημειώ
σεις λαμβάνονταν επί τόπου, και με
ρικοί από τους ερευνητές τ ις  μαγνη
τοφωνούσαν και στη συνέχεια τις 
αντέγραφαν. Αυτή η διαδικασία τους 
επέτρεψε να παρατηρήσουν από κον
τά  και με την απουσία οποιοσδήπο
τε θεραυτικής σχέσης, τις  συνθήκες 
κάτω από τις  οποίες ζουν οι χρήστες 
ναρκωτικών μέσα στο δικό τους πε
ριβάλλον. Η εργασία τους έγ ινε πο

Οι ιατρικές έρευνες σε πρόσω
πα που κάνουν χρήση ναρκωτι
κών ουσιών και ε ιδ ικότερα σε 
ηρωινομανείς, στρέφονται συνή
θως στην εξέταση των ουσιών 
που καταναλίσκονται, στα πρόσω
πα που τ ις  προμηθεύουν, στο πε
ριβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και 
στον τρόπο ζωής τους γ εν ι
κότερα.

Οι ιατρ ικές όμως αυτές περι
γραφές συνήθως δεν αναφέρον- 
τα ι σ’ ένα πολύ σημαντικό παρά
γοντα που σχετίζεται με την εξάρ
τηση από τα ναρκωτικά. Στον 
οικονομικά παράγοντα. Ίσως να 
φανεί κάπως περίεργο αλλά μια 
έρευνα γύρω από τις  σχέσεις που 
αναπτύσσονται μεταξύ αυτών που 
κάνουν χρήση ναρκωτικών, τον 
τρόπο ζωής τους και τους ε ιδ ι
κούς κανόνες που διέπουν αυτό 
που αποκαλείται «Εμπόριο ναρκω
τικών» θα μας βοηθήσει στην εξα
γωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

λύ πιο εύκολη και ο κύκλος των επα
φών τους επεκτάθηκε, λόγω του 
πνεύματος συνεργασίας και της κα
λής θέλησης που έδειξαν οι χρήστες. 
Σ’ αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε

μόνο γ ια  τους χρήστες ηρωίνης.
Μέχρι το 1960 πολύ μικρές ποσό

τητες καταναλίσκονταν στη Γαλλία. 
Η αλήθεια πάντως είναι ότι μερικά 
εργαστήρια παρήγαγαν υψηλές πο
σότητες ηρωίνης, η οποία όμως σχε
δόν όλη εξήγετο. Μικρός αριθμός 
χρηστών ηρωίνης μπορούσε να βρε
θεί σε περιορισμένους κύκλους (αυ
τούς που σχετίζονταν με την πορ
νεία) και ο χρήστης που δεν είχε σχέ
σεις με κάποιον από αυτούς που 
ήταν στο «κύκλωμα» ήταν απίθανο να 
μπορέσει να προμηθευτεί κανονικές 
ποσότητες.

Από τα τέλη του 1960 η κατάστα
ση άλλαξε ριζικά. Μια ολόκληρη και
νούρια αγορά απλώθηκε από τη 
Μασσαλία στο Παρίσι και στις άλλες 
μεγάλες πόλεις. Η ηρωίνη δεν ήταν 
δύσκολο να βρεθεί και οι τιμές της 
δεν ήταν υπερβολικά υψηλές. Μιλών
τας γ ι ’ αυτή την περίοδο ένας χρή
στης τόνισε: το 1968 υπήρχαν περισ
σότεροι πωλητές παρά χρήστες και 
ένα τέταρτο  του γραμμαρίου κόστι
ζε μόνο 50 φράγκα.

Το 1984 ένας ηρωινομανής χρεια
ζόταν τουλάχιστον 500 φράγκα την
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ημέρα γ ια  να ικανοποιήσει τ ις  ανάγ
κες του, ενώ μερικοί άλλοι χρήστες 
ξόδευαν δύο ή τρεις  φορές αυτό το 
ποσόν.

Αυτοί οι οικονομικοί παράγοντες 
έδωσαν την αφορμή στους ερευνη
τές  γ ια  την περιγραφή της ακόλου
θης διαδικασίας κυκλοφορίας της 
ηρωίνης. Μια διαδικασία της οποίας 
η απίστευτη αποδοτικότητα δεν μπο
ρεί να εξηγηθεί πλήρως ούτε και από 
αυτούς που με επ ιτυχία προσηλυτί
ζουν τα θύματά τους, ούτε από αυ
τούς που έγιναν πλούσιοι εκμεταλευ- 
όμενοι τους πελάτες τους.

Είναι επομένως απαραίτητο να κα
τανοήσουμε πως οι χρήστες ηρωίνης 
κατορθώνουν να διατηρούν μια τόσο 
ακριβή συνήθεια σε μια περίοδο πολ
λών ετών.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΗΡΩΙΝΗΣ

Ό τα ν  οι ηρωινομανείς μιλούν για 
το «εμπόριό τους» εννοούν γενικά 
όλες τ ις  παράνομες δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στην απόκτηση της 
ηρωίνης που προορίζεται γ ια  άμεση 
κατανάλωση καθώς και τον τρόπο 
εξοικονόμησης χρημάτων που απαι
τούνται γ ια  την αγορά ηρωίνης. Αυ
τό το άρθρο δεν θα ασχοληθεί με 
τους τρόπους με τους οποίους οι διά
φορες ναρκωτικές ουσίες αλλάζουν 
χέρια, από το χρόνο εισαγωγής τους 
μέχρι τη στιγμή που θα φτάσει στον 
πρώτο έμπορο, καταναλω τή  ή 
διανομέα.

Αντίθετα θα ασχοληθούμε μόνο με 
το τ ι συμβαίνει προς τη μεριά του 
πρώτη χρήστη, γ ια  έναν απλό λόγο. 
Καθώς η ηρωίνη σταματά να είναι

A t  Χ Ρ £ ι4 Χ θ Μ 4 *Τ £  

t*A #*Α n tP M M

ένα απλό εμπορεύσιμο είδος και αρ
χ ίζε ι να παίρνει αξία από τη χρήση 
που μπορεί να γ ίνε ι με αυτή, οι κα
νόνες διανομής υπόκεινται σε μια 
διαρκή εξέλιξη και πρέπει να είναι τέ 
το ιο ι ώστε να εγγυώνται μια αποδο
τική κυκλοφορία, ώστε καθένας από 
τους χρήστες να μπορεί να ικανο
ποιεί τ ις  καθημερινές του ανάγκες 
παρά τ ις  υψηλές τιμές τ ις  οποίες ε ί
ναι υποχρεωμένος να πληρώσει.

Είναι αναμφίβολα εύκολο να δώ
σει κανείς μερικούς τρόπους διανο
μής ηρωίνης στο Παρίσι όπως πολ
λο ί ερευνητές έχουν δώσει γ ια  τη 
Νέα Υόρκη. Στο Παρίσι υπάρχουν με

ρικοί μεγάλοι οργανισμοί, υπάρχει 
όμως και ένας μεγάλος αριθμός μι
κρών εισαγωγέων και μεταφορέων. 
Ό σον αφορά όμως τους χρήστες 
ηρωίνης το σύστημα τροφοδότησής 
τους, δεν είναι τόσο οργανωμένο και 
χαρακτηρίζεται από τη γρήγορη κι
νητικότητα και μερικές φορές από 
τον παράγοντα τύχη. Στη θεωρία 
μπορούμε να διακρίνουμε 3 επίπεδα 
στάδια:

1) Τους εμπόρους που εργάζονται 
από το σπίτι τους και πωλούν στους 
χρήστες.
2) Τους μεσάζοντες ή μεσολαβητές 
και
3) Τους γυρολόγους ή πραγματευ- 
τές, που πωλούν ε ίτε  σε χρήστες απ’ 
ευθείας ε ίτε  σε μεσάζοντες που οι 
πελάτες είναι χρήστες.

Εν τούτοις στην πράξη αυτές οι 
κατηγορίες διανομέων είναι σε μια 
κατάσταση συνεχούς ροής και επη
ρεάζονται από την κυκλοφορία των 
ναρκωτικών και του χρήματος. Το 
όλο σύστημα μπορεί να επηρεαστεί 
από καινούριες επινοήσεις ή σχεδια- 
σμούς των χρηστών ή των εμπόρων 
που παρεμβάλλονται στη διαδικασία 
διανομής. Αυτοί οι δύο παράγοντες 
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ 
όψιν σε κάθε συζήτηση σχετική με τα 
τρία αυτά στάδια διανομής και εξη
γούν τους λόγους γ ια  τους οποίους 
οι συναλλαγές είναι γρήγορες, πα
ράνομες και μερικές φορές πιο βελ
τιωμένες.
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Έμποροι που εργάζονται από τα 
σπίτια τους.

Ο έμπορος που εργάζετα ι από το 
σπίτι του είναι συνήθως και χρήστης 
αλλά διαφέρει από τους άλλους χρή
στες, όχι μόνο ένεκα των εμπορικών 
του δραστηριοτήτων, αλλά επίσης 
έντεκα της καλής φήμης που έχει, ότι 
δηλαδή μπορεί να ελέγχε ι απόλυτα 
τ ις  συνήθειές του. Υπάρχουν αναρίθ
μητα παραδείγματα χρηστών, οι 
οποίοι άρχισαν να αγοράζουν και να 
πωλούν και γρήγορα χρεωκόπησαν. 
Εάν θέλει κάποιος να επιβιώσει σαν 
έμπορος πρέπει να δ ιατηρεί την κα
τάλληλη ισορροπία (αναλογία) μετα
ξύ αυτών που καταναλώνει γ ια  δική 
του χρήση και αυτών που πρόκειται 
πουλήσει.

Οι προσπάθειες του να επιτύχει 
αυτή την ισορροπία είναι, εν τούτοις, 
κάτω από διαρκή απειλή. Πρώτα απ’ 
όλα πρέπει να εξασφαλίσει τη δική 
του δόση, δ ιότι δ ιαφορετικά δεν θα 
είνα ι σε θέση να διαπραγματευτεί 
πωλήσεις. Σε κάθε περίπτωση η εξα
σφάλιση της δικής τους δόσης είναι 
το κυριότερο καθήκον. Χρησιμοποιεί 
γ ια  τον εαυτό του ένα μέρος από την 
ηρωίνη που κατέχει χωρίς αυτό να το 
αποκρύπτει, σαν μια εγγύηση της κα
λής ποιότητάς της γ ια  τους πελάτες 
του.

Δεύτερον πρέπει να έχει σίγουρα 
και αρκετά χρήματα στη διάθεσή 
του, υπό τύπον φακέλλων ηρωίνης ή 
μετρητών. Για να μπορεί να βρίσκει 
πελάτες συχνά χρειάζετα ι τη βοή
θεια ενός ή περισσοτέρων συνεταί
ρων. Προσεκτική επιλογή των πελα
τών του είνα ι πολύ σημαντική γ ια  
διαφόρους λόγους:

1) Ο μεγαλύτερος φόβος είναι ότι 
κάποια μπορεί να συγκρουστεί βίαια 
με κάποιο εθισμένο στα ναρκωτικά 
πελάτη του, ο οποίος κρατώντας ένα 
όπλο μπορεί να τον ακινητοποιήσει 
και να του κλέψει την ηρωίνη. Γ ια να 
δ ιαφυλαχτεί από τέτο ιες καταστά
σεις πρέπει να είναι απολύτως σίγου
ρος ό τι δεν έχει κάνει λάθος στην 
επιλογή του.

2) Έ νας άλλος από τους φόβους 
των εμπόρων είναι ότι μπορεί κά
ποιος από τους πελάτες του να τον 
προδώσει στην Αστυνομία. Συνεπώς 
όταν έρχεται σε πρώτη επαφή με τον 
υποψήφιο πελάτη προσπαθεί να εξα
κριβώσει όσα περισσότερα μπορεί γ ι’ 
αυτόν. Όπως χαρακτηριστικά είπε 
κάποιος από αυτούς «την πρώτη φο
ρά που κάποιος μου ζήτησε να του 
πουλήσω ναρκωτικά απάντησα ότι 
δεν έχω. Δεν ήθελα να εμπλακώ με 
νεαρούς, οι οποίοι θα έλεγαν το όνο

μά μου στον πρώτο αστυφύλακα που 
θα τον συνελάμβανε. Γ ια να αρχίσω 
τη διαπραγμάτευση μαζί του και μέ
χρι να τον γνωρίσω καλύτερα του 
έλεγα  ότι μπορώ να του δώσω λίγο 
από τη δική μου δόση».

3) Ο τρ ίτος κίνδυνος είνα ι να μην 
πληρωθεί. Οι καθ’ έξιν χρήστες ζη
τούν συνήθως έκπτωση ή προκατα
βολή. Ένας έμπορος τόνισε «πληρώ
νουν κανονικά 3 ή 4 φορές... και την 
πέμπτη φορά λένε ότι δεν έχουν χρή
ματα και ζητούν αν μπορώ να τους 
δώσω πίστωση γ ια  100 φράγκα. Εάν 
συμφωνήσω, προσπαθούν να κάνουν 
το ίδιο ξανά. Ό τα ν  βρίσκω ένα νεα
ρό να προσπαθεί να με ξεγελάσει μ! 
αυτόν τον τρόπο, του λέω ότι έχω 
μείνει «ρέστος». Αν και γνω ρίζει ότι 
δεν είναι αλήθεια προσποιείται ότι με 
πιστεύει δ ιότι ελπίζει ότι θα μπορέ
σω να τον δανείσω μια άλλη φορά».

4) Ο τέταρτος κίνδυνος, τελικά 
προέρχεται από εκείνους που τον 
πλησιάζουν και θέλουν να κάνουν 
χρήση γ ια  πρώτη φορά και που η 
αναγνώρισή τους μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο τον έμπορο. Αυτός είνα ι και 
ο λόγος που σπάνια έμποροι ενερ
γούν από το σπίτι, πασάρουν ανόθευ
τη ηρωίνη σε άσχετους ή εν πάσει 
περιπτώσει στον οποιοδήποτε άπει
ρο αρχάριο. Γ ια χάρη της δικής τους 
ασφάλειας δεν μπορούν να αναλά
βουν αυτή την ευθύνη. Κατά τα λε
γάμενα κάποιου από αυτούς: «Δε θέ
λω να έχω κάποιο νεαρό στην πλά
τη μου γ ια  πάντα επειδή πήρε την 
πρώτη του δόση από μένα».

Σ’ αυτές τ ις  περιπτώσεις δεν απο
τελε ί έκπληξη το γεγονός ότι οι έμ
ποροι θα ζητήσουν τη βοήθεια του
λάχιστον ενός άλλου προσώπου, το 
οποίο θα το έχει υποχείριό του, προ- 
μηθεύοντάς το ηρωίνη αφιλοκερδώς. 
Το πρόσωπο αυτό θα απαντά στο τη
λέφωνο και θα ψάχνει να βρίσκει νέ
ους πελάτες. Ο σκοπός του εμπόρου 
δεν είναι, όπως θα αντιλαμβάνεστε 
να πωλεί όση περισσότερη ποσότη
τα ηρωίνης μπορεί, αλλά να έχει μια 
σίγουρη και σταθερή πελατεία στην 
οποία θα πωλεί την ηρωίνη σε ποιό
τητα την οποία να μπορούν ν’ αντέ- 
ξουν. Από την άλλη μεριά των πελα
τών είναι χρήσιμο να συνδιαλέγονται 
με ένα πρόσωπο το οποίο θα τους 
προμηθεύει ηρωίνη σε καλή ποιότη
τα, η οποία αφ’ ενός μεν θα ικανο
ποιεί τ ις  ανάγκες τους σαν χρήστες 
αφετέρου δε θα τους επιτρέπει να 
δημιουργήσουν ένα κέρδος προσθέ
τοντας σκόνη γάλακτος (άχνη) ή με
ρικές άλλες σκόνες όταν την ξανα- 
πουλήσουν. Είναι επίσης σημαντικό 
γ ια  τους πελάτες να είνα ι σ ίγουροι 
ότι θα πάρουν την ποσότητα και 
ποιότητα γ ια  την οποία πληρώνουν. 
Σ’ αυτό το στάδιο της διανομής η 
ηρωίνη πωλείται με το βάρος. Ό τα ν  
πωλείται π.χ. ένα γραμμάριο πρέπει 
να ζυγ ίζει ακριβώς 1000 mgr. και αυ
τό που πωλείται γ ια  μισό γραμμάριο 
πρέπει να ζυγίζει ακριβώς 500 mgr.

Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί παρά
γοντες εξηγούν γ ια τ ί οι περισσότε
ροι πελάτες έχουν διακαή πόθο να 
βρουν «Καλό έμπορο». Η ηρωίνη που
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πωλείται στο δρόμο δεν εμπνέει πολ
λές εγγυήσεις. Από την άλλη μεριά 
αγοράζοντας από έμπορο, σημαίνει 
υποβολή σε όλους τους εξαναγκα
σμούς που θα ανακύψουν αργότερα 
ώστε να εξασφαλίσει την οικονομική 
του βιωσιμότητα.

Πωλητές στο δρόμο
Οι πωλητές στο δρόμο (γυρολό

γοι) έχουν τα ίδια οικονομικά προ
βλήματα όπως οι έμποροι που ενερ
γούν από τα σπίτια τους. Για παρά
δειγμα πρέπει να πουλήσουν το 
εμπόρευμά τους πολύ γρήγορα και 
σε τιμή τέτο ια  ώστε να μπορούν ν ’ 
αγοράσουν περισσότερη ποσότητα.

Αν και οι χρήστες χρησιμοποιούν 
αυτή τη μέθοδο (αγοράς στο δρόμο) 
σαν τελευτα ία  εναλλακτική λύση, οι 
γυρολόγοι έχουν το πλεονέκτημα ότι 
μπορούν να προσφέρουν ηρωίνη 
αμέσως σε κάποιον που εκλιπαρεί 
επιμόνως γ ια  μια δόση. Έστω κι αν 
η ποιότητα μπορεί να είναι πτωχή οι 
γυρολόγοι πουλάνε την ηρωίνη σε 
μικρές συσκευασίες αξίας από 100 
μέχρι 300 φράγκα. Συνεπώς ένας 
χρήστης που δεν έχει τη δυνατότη
τα να αγοράσει ένα ολόκληρο γραμ
μάριο αμέσως, θα είνα ι υποχρεωμέ
νος να προμηθευτεί τη δόση του από 
ένα γυρολόγο.

Εν τούτοις το εμπόριο στους δρό
μους έχει πολλά μειονεκτήματα για 
τους χρήστες. Τα χρήματα και τα φα
κελάκια ηρωίνης αλλάζουν χέρια τό
σο γρήγορα, ώστε ο πελάτης ποτέ

δεν έχει το χρόνο να ελέγξει, ούτε 
την ποσότητα, ούτε την ποιότητα. Η 
λειτουργία αυτή μπορεί να συγκριθεί 
με ένα μαγικό ταχυδακτυλουργικό 
τρικ: τώρα βλέπεις κάτι και τώρα δεν 
το βλέπεις. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός 
από τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο 
πελάτης να συλληφθεί έχε ι επιπρό
σθετα και άλλους κινδύνους. Μπορεί 
να ανακαλύψει ότι αγόρασε χαρτί 
άδειο αντί γ ια  ηρωίνη, ή μπορεί να 
εντοπισθεί και να πέσει θύμα κλοπής 
από άλλους χρήστες. Αφού και ο γυ
ρολόγος έχει τους ίδιους κινδύνους 
πρέπει να δημιουργήσει την εντύπω
ση στους άλλους ότι δεν είναι μόνος 
τους, ότι έχει φίλους που θα τρέξουν 
προς βοήθειά του εάν βρεθεί σε δύ
σκολη θέση.

Οι ενδιάμεσοι ή μεσάζοντες
Ο ρόλος του μεσάζοντα δεν είναι 

εύκολο να καθοριστεί. Ο μεσάζων ε ί
ναι συνήθως και χρήστης και ως εκ 
τούτου πρέπει κάθε μέρα να έχει εξα
σφαλίσει τ ις  ποσότητες που χρειάζε
ται γ ια  δική του χρήση. Γ ια να το επι
τύχει αυτό επιδιώκει να βρίσκει άλ
λους χρήστες οι οποίοι δεν μπορούν 
ή δε θέλουν να έχουν απ’ ευθείας 
επαφές με εμπόρους που ενεργούν 
από το σπίτι ή με γυρολόγους. Ερευ
νά συνεχώς την αγορά, γνωρίζει 
τους εμπόρους που προσφέρουν το 
καλύτερο εμπόρευμα (πράμα) και 
τους χρήστες στους οποίους θα προ
σφέρει (πασάρει) το εμπόρευμα.

Η διαφορά μεταξύ εμπόρου ή γυ

ρολόγου και του μεσάζοντα είναι ότι 
ο τελευταίος δεν έχει κερδοσκοπικές 
βλέψεις αλλά αγωνίζεται μόνο για 
την εξασφάλιση της δικής του δό
σης. Με άλλα λόγια η αμοιβή του για 
τ ις  πωλήσεις που δ ιενεργεί γ ίνετα ι 
υπό μορφήν ηρωίνης.

Ο μεσάζων είναι πάντα σε κίνηση. 
Τρέχει συνεχώς εμπρός και πίσω με
ταξύ των εμπόρων (προμηθευτών) 
και πελατών. Ο ρόλος του είναι δ ι
πλός. Αφ’ ενός μεν αγοράζει την κα
λύτερη ποιότητα που μπορεί να βρει 
πληρώνοντας εν ανάγκη από τα χρή
ματα που συγκεντρώνει από διάφο
ρους πελάτες, αφ’ ετέρου δεν επιτρέ
πει στους πελάτες του να παίρνουν 
τ ις  δόσεις τους χωρίς να αναμιγνύ
ονται στο «κύκλωμα».

Σε τελική ανάλυση ο μεσάζων δεν 
είνα ι ούτε χρήστης , ούτε πραγματι
κός έμπορος καθώς δεν κάνει καμιά 
προσπάθεια να εξελιχθεί σε πραγμα
τικό έμπορο και οι πωλήσεις του σκο
πεύουν μόνο στη χρηματοδότηση 
της δικιάς του (έξης) συνήθειας. Θε
ωρεί τον εαυτό του σαν κάποιον που 
απλώς προσφέρει στους φίλους του 
μια «καλή διέξοδο».

Αλλά παρά το γεγονός ότι ο μεσά
ζων δεν έχει ξεκαθαρισμένη θέση, 
εκτός  από την κατάσταση του 
χρήστη-μικροπωλητή, ο ρόλος μας 
βοηθά να αντιληφθούμε τη διαδικα
σία διανομής της ηρωίνης.

Η νόθευση της ηρωίνης
Τώρα θα αποπειραθούμε να περι

γράφουμε τι συμβαίνει με την ηρωί
νη καθώς περνά μέσα από τα διάφο
ρα κανάλια διανομής.

Καθώς η ηρωίνη διαπερνά μέσα 
από την πυραμίδα διανομής μέχρι να 
φτάσει στους χρήστές, αναμειγνύε
ται με διάφορες ποσότητες από άλ
λες ουσίες και υφίσταται αλλαγές 
στη συσκευασία της. Η ηρωίνη αρχι
κά αγοράζεται σε πακέτα των 10 gr. 
Στη συνέχεια γ ια  να ξαναπωληθεί 
δ ια ιρείτα ι σε μικρότερες και απροσ
διόριστες ποσότητες. Ο χρήστης δεν 
αγοράζει όπως πιστεύει ηρωίνη αλ
λά ελάχιστη ποσότητα ηρωίνης ανα- 
μεμειγμένη με μεγάλες ποσότητες 
από άχνη -  καφεΐνη και άλλες διαλυ- 
τικές σκόνες. Αυτό που αγοράζει ο 
πελάτης δεν είνα ι στην πραγματικό
τητα καθαρή ηρωίνη, αλλά κάτι δια
φορετικό. Τελικά τα χρήματα που 
πληρώνει ο πελάτης τα οποία πιθα
νόν να περνούν από τα ίδια κανάλια 
που πέρασε πριν η ηρω ίνη 
-  αντιπροσωπεύουν την αξία της πο
σότητας της ηρωίνης που κατανάλω
σε ο χρήστης και αυτής που κράτη-
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σε ο μεσάζων για δική του χρήση χω
ρίς να πληρώσει γ ι ’ αυτή.

Κάθε φορά που η ηρωίνη μετακι
νε ίτα ι έστω και ένα σκαλοπάτι μέσα 
στη διαδικασία διανομής, ο αριθμός 
των διανομέων αυξάνει και η καθα
ρότητα της ηρωίνης πέφτει και πρα
κτικά στο τέλος εξαφανίζεται.

Κατόπιν τούτων είναι φυσικό οι 
χρήστες να προσπαθούν ν’ αγορά
σουν τη δόση τους στα υψηλότερα 
στάδια διανομής ώστε ν’ αποφεύ
γουν τους μεσάζοντες και εδώ ακρι
βώς φαίνετα ι η σπουδαιότητα έρευ
νας της αγοράς.

Το κίνητρο για τους χρήστες και 
τους μεσάζοντες χρήστες δεν είναι 
η προοπτική να γίνουν πλούσιοι ού
τε  η επίδραση που ασκεί στην ψυχο
λογική τους εξάρτηση. Η κυρία κινη
τήρια δύναμη στη ζωή τους είναι η 
ικανοποίηση που νιώθουν να ερευ
νούν την αγορά αυτή καθ’ εαυτή και 
να μπορούν να επιβιώνουν μέσα σ’ 
αυτή. Η έρευνα αυτή πρέπει να διε- 
ξαχθεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
με τους υπάρχοντες κανόνες του 
παιχνιδιού. Έρευνα σημαίνει αποπε
ράτωση ενός αριθμού καθηκόντων 
κάθε μέρα έχοντας να αντιμετωπί
σουν τον άγριο συναγωνισμό όλων 
αυτών που εμπλέκονται στο κύκλω- 
•μα. Οι χρήστες που θεωρητικά απο
τελούν την τελευταία βαθμίδα, είναι 
υποχρεωμένοι να σέβονται αυτούς 
τους κανόνες της αγοράς και συνε
πώς να διαπραγματεύονται με πιο 
αδύναμους συναγωνιστές ώστε να 
μπορούν να επιβιώνουν κάθε μέρα 
και να μάθουν να μεταχειρίζονται τα 
χρήματα σαν να μην έχουν καθόλου 
αξία. Σαν αντάλλαγμα στο τέλος κά
θε ημέρας θα μπορούν να ικανο
ποιούνται καθώς πάνω απ’ όλα έκα
ναν ό τ ι καλύτερο μπορούσαν.

Από τις  απαντήσεις που έδωσαν οι 
χρήστες έγ ινε φανερό ότι υπάρχει 
μια προοπτική του όλου συστήματος 
γ ια  οικονομική εκμετάλευση των 
εξαρτημένων από τα ναρκωτικά ατό
μων. Δεν είναι το ζήτημα ότι οι χρή
στες παίζουν με το θάνατο, ότι υφί- 
στανται βασανισμούς, ότι η συμπερι
φ ορά το υ ς  υ π ο κ ιν ε ίτα ι από 
ψυχοπαθητικά κίνητρα αλλά μερικές 
φορές στήνονται και στον τοίχ<Ρ για 
οικονομικούς λόγους. /

Η ενημέρωσή τους γ ια  τους κινδύ
νους που διατρέχουν όταν κατανα
λώνουν νοθευμένη ηρωίνη ή άλλες 
τοξικές ουσίες δεν λύνει το πρόβλη
μα αλλά αντίθετα ενισχύει την επιθυ
μία και την πίστη τους ν’ ανέβουν μια 
βαθμίδα να γίνουν δηλαδή γυρολό
γο ι ή έμποροι. Όπως είπε κάποιος
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από τους ερωτηθέντες:
«Είναι πιθανό ν’ αγοράσεις μια κα

κή δόση, η οποία δεν είναι κατάλλη
λα διαλυμένη και να δηλητηριάσεις 
το αίμα σου. Μπορεί να σου προκα- 
λέσει λευκαιμία ή γάγγραινα μ’ αυ
τό τον τρόπο». Πολλοί εθισμένοι 
ισχυρίζονται ότι δεν είναι η ηρωίνη 
αλλά οι άλλες ουσίες με τ ις  οποίες 
αναμειγνύεται, οι οποίες προκαλούν 
την αρρώστεια.

Εν τούτο ις εξάρτηση υπάρχει δ ιό
τ ι η αναζήτηση της ηρωίνης σε αναγ
κάζει να ανήκεις σε μια ορισμένη 
ομάδα ατόμων. Πλούσιοι και πολλοί 
διατακτικοί χρήστες προσπαθούν να 
αποφύγουν την ένταξή τους σε κά
ποια τέτο ια ομάδα χρησιμοποιώντας 
γ ια  την προμήθειά τους κάποιον άλ
λο απλό μεσάζοντα.

Όπως είπε κάποιος άλλος που ρω
τήθηκε: «Το όλο κύκλωμα είναι σάπιο 
και πρέπει να προσπαθήσεις να μεί
νεις μακριά, δ ιαφορετικά θα εμπλα- 
κείς σ’ ένα ανελέητο αγώνα που θα 
σου καταστρέψει ολόκληρη τη ζωή». 
Επίσης: «Αν δεν την είχα κλωτσήσει

εγκαίρως θα ήταν και το τέλος μου, 
θα είχα απορροφηθεί απ’ αυτή, θα 
έπρεπε να κάνω εμπόριο, ν’ αγορά
ζω τη δόση μου και να την αναμει
γνύω με σκόνη ή οτιδήποτε άλλο για 
να την πουλήσω ακριβότερα και να 
εξασφαλίσω και τη δική μου δόση. 
Ά π αξ και αρχίσεις με την ηρωίνη ε ι
σέρχετα ι σ’ ένα φαύλο κύκλο που 
δεν μπορείς εύκολα να ξεφύγεις».

Ο χώρος των ναρκωτικών μπορεί 
να παρομοιασθεί σαν μια σκηνή πο
λέμου. Ό σο περισσότερο εμβαθύ
νουμε στη ζωή αυτών που ζουν σ’ αυ
τό το χώρο, στις σχέσεις μεταξύ

τους και μεταξύ αυτών και του υπο
λοίπου κυκλώματος διανομής, τόσο 
πιο ξεκάθαρη γ ίνετα ι αυτή η δια
πίστωση.

Ό λα  αυτά που χαρακτηρίζουν ένα 
πόλεμο τα συναντάς και στους χώ
ρους αυτούς. Εχθρότητα, δυσπιστία, 
προδοσίες, κατασκοπείες, βετερά
νους και φυσικά κάτι που απολαμβά
νουν πολύ λίγοι: δόξα και κοινωνική 
αναγνώριση.

Επίσης εάν μελετήσουμε το λεξ ι
κό των ναρκομανών δεν απέχει πο
λύ από το αντίστοιχο των στρατιω
τικών επιχειρήσεων. Γ ια παράδειγμα: 
«Ναρκομανείς πυροβολείστε», δηλα
δή να κάνετε ενδοφλέβιες ενέσεις.

Λόγω της ιδιόμορφης κατασκευής 
του ο κόσμος των ναρκωτικών γ ίνε
ται ένας ειδικά προσδιορισμένος κοι
νωνικός «χώρος», ο οποίος υπακού
ε ι σ’ ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθ
μό άγραφων κανόνων. Οι μόνοι 
κερδισμένοι είναι αυτοί που βρίσκον
τα ι στην κορυφή της πυραμίδας ή 
στο μέσον και που δε γ ίνοντα ι ποτέ 
αντιληπτοί.

Συμπ έρασ μα
Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο ε ί

ναι οργανωμένη η διακίνηση της 
ηρωίνης. Η ροπή προς τα ναρκωτικά, 
σ’ αυτό το κεφάλαιο, αντικατοπτρίζει 
την απελπισία με την οποία οι χρή
στες βλέπουν τον κόσμο. Επίσης αυ
τός ο συγκεκριμένος κοινωνικός χώ
ρος ανταποκρίνεται σε μια ψυχολο
γική στάση που χαρακτηρίζεται από 
τη μερική ή ολική έλλειψη οποιουδή- 
ποτε ηθικού φραγμού και ηθικής αν
τίληψης. Οι χρήστες που μπόρεσαν 
να κατανοήσουν την οικονομική 
εκμετάλλευση που γ ίνετα ι σε βάρος 
τους, κατόρθωσαν τελ ικά να ξεφύ- 
γουν από τον κόσμο των ναρκωτι
κών. Πολλοί όμως από αυτούς ενε- 
πλάκησαν σ’ αυτόν τον ανελέητο 
αγώνα, που αναπόφευκτα μια μέρα 
θα τους οδηγήσει στο νοσοκομείο ή 
στη φυλακή ή στο θάνατο.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε 
ότι ο εθισμός στα ναρκωτικά ενέχει 
από μόνος του σπέρματα αυτοκατα
στροφής. Κάτω από αυτές τις  συνθή
κες μόνο οι ιατρικές προσπάθειες δε 
λύνουν το πρόβλημα, αλλά χρειάζε
τα ι υπεύθυνη ενημέρωση και συλλο
γική κινητοποίηση.

(Το άρθρο αυτό αποτελεί ελεύθερη  
μετάφραση από το περιοδικό GAZE- 
ΤΕ της Καναδικής Αστυνομίας)
Του υπαστυνόμου ΑΝικ.Π ολύμερου



Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Αρχιμ. Ευσεβίου Πιστολή

Προϊσταμένου Θρησκ. Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας

Ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος, με την δεσπόζουσα γι
ορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι αφιερωμένος στην 
μητέρα μας και μητέρα του Κυρίου, την «Σώτειρα του αν
θρωπίνου γένους». Κι είναι χιλιάδες οι ψυχές των πιστών, που 
τον μήνα αυτόν βρίσκουν την ευκαιρία να πλησιάσουν και να 
μιλήσουν από κοντά με την Γοργοεπήκοο Παναγία, να εκδη
λώσουν την αγάπη τους και την λατρεία τους προς Αυτήν. 
Αλλά, και χιλιάδες είναι τα μικρά γραφικά εξωκλήσια που 
αφιερωμένα στη χάρη της «ανοίγουν» τον μήνα αυτόν για να 
ψαλλούν μέσα σε αυτά οι θερμές παρακλήσεις προς τον 
Παρθένο.

Είναι ομολογουμένως μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία το 
πρόσωπο της Θεοτόκου. Μια γυναίκα με απύθμενο βάθος 
ταπεινοφροσύνης, με πίστη ζέουσα, με ασύλληπτη για τον 
ανθρώπινο νου καθαρότητα κι αγνότητα, μια υποδειγματική 
γυναίκα. Ένα αιώνιο σύμβολο αγάπης. Μια κόρη που με την 
όλη της θεάρεστη συμπεριφορά κρίθηκε ικανή κι αντάξια 
από τον Θεό, να δανείσει σάρκα και αίμα στον Υιό και Λόγο 
του θεού και να χωρέσει στην κοιλιά της που ανεδείχθη όμοια 
με «θρόνον χερουβικόν» τον «Αχώρητον παντί», να γίνει μη
τέρα του ίδιου του θεού. Μοναδική φυσιογνωμία των αιώ
νων!

Αλλ’ υπήρξε και η κατ’ εξοχήν πονεμένη μητέρα η Θεο
τόκος. Ευθύς ως έφερε στον κόσμο τον Μονογενή της, αρ
χίζει να γεύεται ένα-ένα τα πικρά ποτήρια, όταν εξαναγκά
ζεται να πάρει τον δρόμο της προσφυγιάς στην αφιλόξενη γη 
της Αιγύπτου πληροφορηθείσα τα δόλια σχέδια του αιμο
χαρούς Ηρώδου, όταν αργότερα βλέπει την περιφρόνηση 
και τις κακές διαθέσεις των συμπατριωτών της εναντίον του 
Υιού της, και τέλος όταν πάσχει μαζί του πάνω στον Γολγοθά 
αντικρύζοντας τον Υιό της ανάμεσα σε δύο ληστές, γυμνό, 
αιμόφυρτο, «χωρίς είδος και κάλλος». Σιωπηλά, με τον πόνο 
στην καρδιά τα χείλη κάτω από τον εσταυρωμένο Υιό της. Κι 
όμως δεν λυγίζει, δείχνει αφάνταστο ηρωισμό, γενναιότητα 
και υπομονή, υπερθαύμαστο ψυχικό μεγαλείο, παράδειγμα

για τις επερχόμενες γενεές.
Είναι η μεγάλη Μάνα όλου του κόσμου. Τ’ αποκούμπι των 

πιο σκληρών στιγμών του ανθρώπου, το καταφύγιο του στο
χασμού και της ελπίδας μας. Η υπέρκοσμη αγκαλιά της 
χωράει όλους, όλα τα παιδιά όλης της γης, τα παιδιά που 
πεινούν, κρυώνουν, πονούν, τα παιδιά που με τον τρόμο στα 
μάτια ανπκρύζουν το φάσμα του πολέμου και του θανάτου.

Η αγκαλιά της είναι ατέλειωτη και ζεστή. Η στοργή της είναι 
το βάλσαμο κάθε λαβωματιάς. Το γλυκό βλέμμα της, η γα
λήνη της ψυχής είναι η ισχυρότερη έκφραση της θείας φι
λανθρωπίας, που «και εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλι- 
πεν». Και η τιμή που της κάνουμε είναι πολυδιάστατη. Είναι 
τιμή στην αγνότητα και την ταπεινοφροσύνη, στη στήριξη και 
την παρηγοριά που παίρνουμε. Είναι τιμή για τους αγώνες 
του γένους στους οποίους στρατήγευσε. Είναι τιμή για ότι 
μας πονά σαν Μάνα. Είναι τιμή γιατί είναι «η αιτία όλης της 
ωραιότητας και της μεγαλοπρέπειας και κάθε άλλου πράγ
ματος, που είναι άξιο να υμνείται μέσα στο ανθρώπινο γέ
νος».

Και όπως σημειώνει ο Ηλίας Μηνιάτης -η  τιμή και η ευ- 
λάβεια προς την αγιωτάτην Μαρίαν, και ωσάν μητέρα ιδική 
μας, πρέπει να είναι πολλή και ωσάν Μητέρα θεού πρέπει να 
είναι ασύγκρπος.

Όποιος δεν τιμά και δεν ευλαβείται την ιδίαν μητέρα, δεν 
είναι άξιος να κράζεται άνθρωπος. Όποιος δεν τιμά και δεν 
ευλαβείται την μητέρα του θεού δεν είναι άξιος να κράζεται 
Χρισπανός... Ιησούς και Μαρία ας είναι τυπωμένα μέσα εις 
την καρδίαν σας. Ιησούς και Μαρία μη λείπη από το στόμα 
σας. Ιησούς και Μαρία ας είναι η αρχή και το τέλος των 
προσευχών σας. Το όνομα Ιησούς και Μαρία ας είναι τα 
πρώτα λόγια της αυγής, τα ύστερα της εσπέρας».

Στις ημέρες που ζούμε, φίλε αναγνώστη, η παρουσία της 
Παναγίας Μητέρας στη ζωή μας είναι απαραίτητη. Γιστί μόνο 
σε Εκείνη βρίσκομε αναψυχή και παρηγοριά, δύναμη και 
θάρρος για να συνεχίσουμε τον αγώνα της ζωής.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα Τμήματα Προστασίας Ανηλίκων

Η ανάπτυξη κατά τον 20ό αιώνα των επιστημών συμ
περιφοράς και κυρίως της εξελικτικής ψυχολογίας έδειξαν 
τη σημασία που έχουν το πρώτα χρόνια της ζωής του παι
διού για την μετέπειτα ανέλιξη και ένταξή του στην κοινω
νία.

Η αστυνομία είναι η πρώτη επίσημη μορφή εξουσίας ή 
κοινωνικού ελέγχου με την οποία έρχεται σε επαφή ο 
ανήλικος μετά από τις ανεπίσημες ττηγές κοινωνικού ελέγ
χου (γονείς, δάσκαλοι, γειτονιά) και ταυτόχρονα οι αστυ
νομικοί είναι οι πρώτοι εφαρμοστές του δικαίου στο κα
τώφλι του συστήματος της δικαιοσύνης ανηλίκων.

Η συνειδητοποίηση του πολύμορφου και σημαντικού 
αυτού ρόλου της Αστυνομίας, η ανάγκη ιδιαίτερης μετα
χείρισης των ανηλίκων, το γεγονός ότι το 1/4 περίπου 
των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας διαπράττονται από 
εφήβους και ότι γενικά οι περιπτώσεις ανηλίκων που απα
σχολούν τα δικαστήρια αυξάνονται, οδήγησαν στη δη
μιουργία ειδικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση περιστα
τικών που αφορούν ανηλίκους.

Αποστολή της νέας αυτής Υπηρεσίας όπως ορίζεται στο 
άρθρο 8 παρ. 6 του Π.Δ. 95/87 είναι: 
α) Η μεταχείριση (κράτηση, μεταγωγή) των ποινικών πα

ραβατών ανηλίκων κατά τη διάρκεια της παραμονής 
τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τις 
δικαστικές αρχές ανηλίκων.
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β) Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για την 
πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας ανηλί
κων.

γ) Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της εγκληματικό
τητας των ανηλίκων.
Από το παραπάνω Π.Δ. και από άλλες επιμέρους διατά

ξεις διαφαίνεται καθαρά η ευαισθησία της Υπηρεσίας σε 
θέματα προστασίας των ανηλίκων και η επιθυμία να γίνει 
συνείδηση στα αστυνομικά όργανα η αρχή της αγωγής και 
της ομαλής κοινωνικής επανένταξης αντί της τιμωρίας του  
ανηλίκου.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι η Αστυνομία πάντοτε υπήρ
ξε πρωτοπόρος στα θέματα προστασίας των νέων και 
πάντοτε παρείχε άμεση και αποτελεσματική συνδρομή 
στους φορείς εκείνους που έχουν επωμισθεί τις υποθέ
σεις και τα προβλήματα των νέων.

Η στελέχωση της νέας αυτής Υπηρεσίας έγινε με αυ
στηρά κριτήρια προσωπικότητας και μάλιστα μεταξύ εκεί
νων των αστυνομικών που η ένταξή τους στο τμήμα Ανη
λίκων ήταν κατ’ αρχήν αποτέλεσμα δικής τους απόφασης 
και πρόκρισης. Παράλληλα με την στελέχωση δημιουργή- 
θηκαν ειδικοί χώροι με τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να 
ανταποκρίνονται προς την ψυχολογία του ανήλικου παρα
βάτη, διότι όπως απέδειξαν οι έρευνες η πρώτη εμπειρία 
του ανηλίκου από το  σύστημα της δικαιοσύνης, είναι κα
θοριστική για τη μετέπ ειτα εξέλιξή του σε δημιουργικό ά 
τομο, ή αντίθετα  σε «στιγματισμένο» και υπότροπο εγκλη
ματία.

Οι παραβάτες ανήλικοι τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, 
υπό την έννοια ότι αποφεύγεται η σύλληψη και ο εγκλει
σμός τους στο κρατητήριο και γενικά η απομόνωσή τους.

Όταν συλλαμβάνονται για σοβαρά αδικήματα του Ποι
νικού Κώδικα δεν ασφαλίζονται πλέον ικ= χειροπέδες κατά 
τη μεταγωγή τους, εκτός αν κρίνονται σαν εξαιρετικά ύπο
πτοι απόδρασης. Οι συνοδοί τους φέρουν κατά το δυνα
τόν πολιτική περιβολή και η φύλαξή τους γίνεται σε ειδικά 
κατασκευασμένα και εξοπλισμένα κρατητήρια, ώστε να

ανταποκρίνονται στην ψυχολογία του ανηλίκου και να επι
τυγχάνονται οι σκοποί της αγωγής που δεν είναι άλλοι από 
την ψυχοσωματική και πνευματική ανέλιξη του ανήλικου 
παραβάτη.

Αμέσως μετά από κάθε σύλληψη ειδοποιούνται οι γο
νείς και οι αρμόδιοι επιμελητές ανηλίκων για να παρά
σχουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες και προσπάθειες του 
Τμήματος Ανηλίκων σκοπό έχουν να καταδείξουν στον 
ανήλικο παραβάτη, ένα  ανθρω πινότερο και πιο ο ικείο πρό
σωπο εξουσίας, ώστε μέσα από την κατάκτηση της εμπι
στοσύνης του, να τον συνετίσουν, τόσο για το καλό του ί
διου, όσο και γενικότερα για το καλό της κοινωνίας μας.

Ανήλικοι που στερούνται καταλλήλου οικογενειακού 
περιβάλλοντος ή ακόμη και στέγης και τροφής, απευθυνό
μενοι στα Τμήματα Ανηλίκων βρίσκουν πάντα ένα φιλικό 
χέρι να τους συμπαρασταθεί στο πρόβλημά τους και πα- 
ραπέμπονται προ φιλοξενία σε ειδικούς ξενώνες της Εται
ρείας Προστασίας Ανηλίκων.

Ακόμη και όταν ο ανήλικος συλλαμβάνεται να πράττει 
κάποιο αδίκημα, αντιμετω πίζεται σαν ένα άτομο που ο υ
σιαστικά μέσα από την πράξη του ζητά έσ τω  και με τέτο ιο  
ακραίο τρόπο την βοήθεια  της κοινωνίας.

Επειδή πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκον
ται σε θέματα ανηλίκων δεν γνωρίζουν το αντικείμενο και 
το σκοπό του Τμήματος των Ανηλίκων, γΓ αυτό αξιωματι
κοί των υπηρεσιών αυτών έρχονται σε επαφή και συνερ
γάζονται με τους άλλους αρμόδιους φορείς, Δικαστές ανη
λίκων, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Ινστιτούτο Υγείας 
του παιδιού κλπ., όχι μόνο δΓ αλληλογραφίας αλλά και δια 
προσωπικών επισκέψεων, καθιστώντας τους κοινωνούς 
των σκοπών και των στόχων τους.

Η πλειοψηφία των αστυνομικών του Τμήματος Ανηλί
κων έχουν διδαχθεί ειδικά μαθήματα ψυχολογίας κρι έ
χουν μάθει να επικοινωνούν με τους ανηλίκους αποτελε
σματικά, με αυθορμητισμό και ειλικρίνεια.

Είναι κάτι περισσότερο από απλοί εφαρμοστές του νό-
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μου, αφού ξεπερνούν τα στενά υπηρεσιακά πλαίσια, μέσα 
στα οποία τυπικά κινείται κάθε αστυνομικός.

Δίνουν συμβουλές και γίνονται φίλοι, όχι μόνο με τους 
ανηλίκους παραβάτες, αλλά πολλές φορές με όλη την οι
κογένεια. Είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο υψηλό έργο 
τους παρέχοντας μπορεί να πει κανείς, μοναδική στο εί
δος κοινωνική προσφορά, αφιερώνοντας συνήθως 5—10 
ώρες την εβδομάδα από τον ελεύθερο χρόνο τους οικειο- 
θελώς.

Στην επίτευξη της αποστολής αυτής σημαντική είναι η 
συμβολή του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού. Η γυ
ναίκα Αστυνομικός, λόγω της φυσικής της ιδιαιτερότητας, 
μπορεί να πλησιάσει περισσότερο ψυχολογικά τον ανήλι
κο παραβάτη, είτε αγόρι είναι αυτό είτε κορίτσι,αλλά και 
το ανήλικο θύμα αντίστοιχα.

Συχνά μιλάμε για ανήλικο παραβάτη, ξεχνώντας πως για 
κάθε ανήλικο παραβάτη υπάρχει και κάποιο ή κάποια θύ
ματα που μπορεί αντίστοιχα να είναι και αυτά ανήλικα.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλη
σης του παιδιού, η γυναίκα αστυνομικός, λόγω της φυσι
κής της ευαισθησίας θεωρείται πιο κατάλληλη να προσεγ
γίσει το πρόβλημα και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
ανηλίκου.

Από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας προκύπτει 
ότι οι περισσότερες περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών 
αφορούν σεξουαλική κακοποίηση και τούτο γιατί οι άλλες 
μορφές κακοποίησης ή παραμέλησης δύσκολα καταγγέλ
λονται ή έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αλλά και ό
ταν καταγγέλλονται αποκλειστικός σκοπός αυτών που 
προβαίνουν στην αναφορά ή καταγγελία είναι μεν η κινη
τοποίηση των δημοσίων φορέων προστασίας του παιδιού, 
ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, από 
την άλλη μεριά όμως δεν επιθυμούν εμπλοκή σ' αυτή τη 
διαδικασία της Αστυνομίας, η οποία συνήθως επεμβαίνει 
στο τελευταίο στάδιο και μάλιστα όταν οι επανειλημμένες 
προσπάθειες των άλλων κοινωνικών φορέων αποβούν ά
καρπες ή όταν εκτιμάται ότι ο υπαίτιος της κακοποίησης - 
παραμέλησης πρέπει να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιο
σύνης ή τουλάχιστον να του γίνουν αυστηρές συστάσεις.

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται καθαρά ότι ο Θεσμός 
της Αστυνομίας Ανηλίκων, ακολουθώντας τις σύγχρονες 
επιστημονικές μεθόδους σωφρονισμού των ανηλίκων 
εκπληρώνει μια σπουδαία κοινωνική αποστολή που απο
βλέπει στο καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου και 
στις ανάγκες της πολιτείας. Αναντίρρητα η επέκταση του 
θεσμού στην περιφέρεια θα προσφέρει πολύτιμες υπηρε
σίες προς όφελος των ανηλίκων και του κοινωνικού συνό
λου γενικότερα.

Το νομικό πλαίσιο και οι δυσκολίες επέμβασης 
της Αστυνομίας σε περιπτώσεις κακοποίησης 

ή παραμέλησης παιδιών

Όπως είναι γνωστό, στην κύρια αποστολή της Ελληνι
κής Αστυνομίας εντάσσεται και η προστασία της ζωής, της 
σωματικής ακεραιότητας, της ελευθερίας, της τιμής και της 
περιουσίας των ατόμων. Στο μέτρο που η κακοποίηση - 
παραμέληση των παιδιών προβλέπεται και τιμωρείται από 
τον Ποινικό Νόμο, αποτελεί, ασφαλώς, βασική υποχρέω
ση της Αστυνομίας η εφαρμογή των σχετικών δ/ξεων και 
για τον πρόσθετο λόγο ότι το όλο θέμα συνδέεται με τη 
σωματική και ψυχική υγεία των μικρών ανθρώπων.

Τα προβλήματα που προκύπτουν στη συγκεκριμένη πε
ρίπτωση και που δυσκολεύουν την επέμβαση της Αστυνο
μίας μπορούν να συνοψιστούν σε δύο κατηγορίες: α) Στην 
μη πληρότητα και επάρκεια με την οποία αντιμετωπίζεται 
ποινικά το σοβαρό αυτό ζήτημα, και β) Στις δικονομικές

προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζουν και περιο
ρίζουν την άμεση και δραστική επέμβαση της Αστυνομίας, 
λόγω της ιδιομορφίας και της φύσης των συγκεκριμένων 
αδικημάτων.

Πράγματι, αν εξαιρέσει κανείς τις χαρακτηριστικές περι
πτώσεις που περιλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα πέρα 
από τις γενικές προβλέψεις και ρυθμίσεις αυτού, που 
ισχύουν χωρίς διακρίσεις για όλα τα άτομα, μόνο ή σχε
δόν μόνο στα άρθρα 306 (έκθεση), 311 (σωματική βλάβη 
ανηλίκων) και 360 (παραμέληση εποπτείας ανηλίκου) μπο
ρεί να εντοπιστούν περιπτώσεις παραμέλησης και κακο
ποίησης παιδιών και αυτές όταν αποτελούν θορυβώδεις 
εκδηλώσεις, που μπορούν να στοιχειοθετήσουν την αντι
κειμενική υπόσταση των συγκεκριμένων εγκλημάτων. Πε
ρισσότερο αποτελεσματικά φαίνεται να αντιμετωπίζονται 
οι σεξουαλικές κακοποιήσεις των παιδιών, αν και η βε
βαίωση των εγκλημάτων αυτών δεν είναι πάντοτε εύκολη, 
λόγω του στενού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γίνονται, 
της δυνατότητας συγκάλυψής τους και της αδυναμίας του 
θύματος (αγοριού ή κοριτσιού) προς καταγγελία. Εδώ θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι, αν οι περιπτώσεις κακοποίησης 
- παραμέλησης των παιδιών που έρχονται στην επιφάνεια 
αποτελούν την κορυφή του «παγόβουνου», οι περιπτώσεις 
σεξουαλικής κακοποίησης σίγουρα αποτελούν την αθέατη 
πλευρά της κορυφής του παγόβουνου.

Είναι σχεδόν καθολική η διαπίστωση ότι το υπάρχον 
νομικό καθεστώς δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το 
κοινωνικό αυτό φαινόμενο σε όλη του τη διάσταση. Όσο 
δε περισσότερο ευαισθητοποιείται η κοινή γνώμη πάνω

στο ζήτημα αυτό, τόσο περισσότερο αποκαλύπτονται και 
τα κενό της νομοθεσίας και η έλλειψη ερεισμάτων για 
δραστικότερες επεμβάσεις.

Το θίγόμενο ζήτημα γίνεται δυσκολότερο και από το 
ότι δεν έχουν ακόμα αποκρυσταλλωθεί κανόνες, κοινώς 
αποδεκτοί, που να προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφή
νεια τις έννοιες «παραμέληση» και «κακοποίηση» του παι
διού και συγκεκριμένα ποιο είναι το περιεχόμενο και η έ
κταση των εννοιών αυτών, πόσοι και ποιοι ευθύνονται για 
τις σχετικές παραβάσεις, ακόμα δε και αυτή καθ' εαυτή η 
έννοια του παιδιού, δηλαδή η ηλικία μέχρι της οποίας πρέ
πει αυτό να προστατεύεται από ειδικό πλαίσιο δ/ξεων.

Είναι γνωστό, ότι η Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθη
κε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
και ειδικότερα η υποεπιτροπή νομικής μελέτης του ζητή-
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ματος, συνάντησε αρκετές δυσκολίες για το νομικό προ
σδιορισμό των παραπάνω εννοιών.

Δεδομένου ότι η Αστυνομία εφαρμόζει μόνο τις υπάρ- 
χουσες δ/ξεις, δηλαδή τις αξιόποινες πράξεις ή παραλεί
ψεις των ατόμων που προσκρούουν ευθέως στην ποινική 
ευταξία, είναι δυσχερέστατο να ενεργήσει, χωρίς τον κίν
δυνο καταστρατηγήσεων και καταχρήσεων, στις περιπτώ
σεις που δεν διαγράφονται με σαφήνεια και πληρότητα τα 
όρια και η έκταση των πράξεων αυτών. Τούτο είναι ευκο- 
λοεξήγητο αν αναλογιστεί κανείς ότι η Αστυνομία από το 
χαρακτήρα και την αποστολή της, δε διαθέτει μεγάλο βα
θμό ευελιξίας και ελαστικότητας για τη ριζική αντιμετώπι
ση κοινωνικών καταστάσεων, όταν αυτές δεν διεγείρουν 
αμέσως τις χορδές του ποινικού δικαίου. Σε αντίθετη περί
πτωση, δηλαδή της δυνατότητας επέμβασης της Αστυνο
μίας παντού και πάντοτε, χωρίς την απαραίτητη νομική 
πρόβλεψη και κατοχύρωση, θα ανοίγογταν δρόμοι για 
υπερβάσεις και καταχρήσεις εξουσίας, που θα έθεταν σε 
αμφισβήτηση τα όρια ελευθερίας των πολιτών, με δυσμε
νείς προεκτάσεις στο κοινωνικό σύνολο. Από της πλευράς 
αυτής, οποιοσδήποτε κι αν είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός, 
οι επεμβάσεις και παρεμβάσεις της Αστυνομίας, όταν δεν 
καλύπτονται απόλυτα από το Νόμο, δεν μπορούν να τύ- 
χουν της καθολικής επιδοκιμασίας.

Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει την ανάγκη της θε
σμοθέτησης ποινικών κανόνων που θα ρυθμίζουν τουλά
χιστον τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις της παραμέλησης 
και κακοποίησης των παιδιών και θα επιτρέψουν την πα
ραπέρα δραστηριοποίηση της Αστυνομίας, αλλά και των

που: «Τι κάνει επιτέλους η Αστυνομία και δεν συλλαμβά
νει αμέσως τον δράστη πατέρα ή μητέρα ή άλλον υπαί
τιο». Περιορίζομαι στο να πω ότι ένα έγκλημα μπορεί να 
παύσει να είναι αυτόφωρο λίγο χρόνο μετά τη διάπραξή 
του, άλλο δε έγκλημα ή και το ίδιο ακόμα, κάτω από δια
φορετικές όμως συνθήκες, μπορεί να είναι αυτόφωρο επί

άλλων Αρχών (Εισαγγελικών - Δικατικών) και φορέων 
προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής, σύννομης και 
σύμφωνης με τις σύγχρονες τάσεις, αντιλήψεις και ανησυ
χίες αντιμετώπισης του ζωτικού αυτού προβλήματος.

Ως προς το δεύτερο σκέλος, δηλαδή της αμεσότητας 
στη δράση της Αστυνομίας, το ζήτημα συνδέεται απόλυτα 
με τις δικονομικές προϋποθέσεις και διαδικασίες. Οι δυ
σχέρειες που παρουσιάζονται στην προκειμένη περίπτωση 
συνοψίζονται στο ότι τα αδικήματα της παραμέλησης - κα
κοποίησης παιδιών, σπάνια εντοπίζονται μέσα στα όρια 
του αυτόφωρου, δηλαδή βεβαιώνονται κατά τη στιγμή της 
διάπραξής τους ή σε χρόνο «πρόσφατο», από τη νομική 
του όρου έννοια, από της διάπραξής τους.

Δεν θα αναφερθώ στο πότε ένα έγκλημα θεωρείται ως 
«προσφάτως τελεσθέν», λόγω στενότητας χώρου, αν και 
θα έδινε πολλές απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα του τύ-

48ωρο περίπου, ανάλογα με το χρονικό σημείο διάπραξής 
του και τις υπόλοιπες περιστάσεις που συνδέονται μ1 αυτό 
για να το χαρακτηρίσουν σαν πρόσφατο. Εκτός απ' αυτό, 
όταν είναι αναγκαία η διερεύνηση των συνθηκών του εγ
κλήματος μέσα σε ιδιωτική κατοικία ή η σύλληψη ατόμου 
που βρίσκεται μέσα σ' αυτήν, τότε, εκτός των άλλων, επι
βάλλεται και η τήρηση των προϋποθέσεων και διατυπώ
σεων της «κατ' οίκον έρευνας», στις οποίες εντάσσεται 
και η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής για το 
νομότυπο της σχετικής ενέργειας. Αυτές είναι μερικές μό
νο από τις δυσκολίες του πολυσύνθετου προβλήματος.

Σε πολλές περιπτώσεις η Αστυνομία πληροφορείται τη 
διάπραξή κακοποίησης παιδιού από επώνυμες ή ανώνυμες 
καταγγελίες πολιτών, που συνήθως ζουν κοντά στο περι
βάλλον του παιδιού, που όμως και στις δύο περιπτώσεις 
σπάνια προσφέρονται να υποβοηθήσουν ουσιαστικά το
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έργο της προανάκρισης, με ένορκη κατάθεση, που είναι 
απαραίτητη για τη θεμελίωση της καταγγελλόμενης πρά
ξης. Η απροθυμία τους αυτή, που φθάνει και μέχρι της 
επίμονης άρνησης προς μαρτυρία, αποτελεί θλιβερό σύμ
πτωμα, που προδίδει σ ’ ένα βαθμό και το μέτρο της κοι
νωνικής οργάνωσης και άμυνας πάνω στο σοβαρό αυτό 
ζήτημα της αποτελεσματικής προστασίας του παιδιού.

Πολύ συχνότερα η καταγγελία για κακοποίηση παιδιού 
προέρχεται από τον ένα των συζύγων και στρέφεται σε 
βάρος του άλλου, όταν για διάφορους άλλους λόγους κλο
νίζεται η μέχρι τότε «αρμονική» συμβίωσή τους. Μόνη η 
κακοποίηση του παιδιού, σπάνια αποτελεί αιτία κλονισμού, 
πολύ δε περισσότερο σοβαρού κλονισμού που θα έβαζε 
σε δοκιμασία την αρμονική, κατά τα άλλα, συμβίωση. Συ
νήθως, η κακοποίηση του παιδιού, προβάλλεται ως επιχεί
ρημα για την στήριξη άλλων κατηγοριών σε βάρος του πα
τέρα ή της μητέρας, ανάλογα της πλευράς από την οποία 
προέρχεται η καταγγελία. Εδώ, δηλαδή, η κακοποίηση 
χρησιμεύει σα μέσο για να ενισχυθούν οι εκατέρωθεν 
ισχυρισμοί που στοχεύουν στη λύση του γάμου και όχι 
βέβαια στην ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού. Φυ
σικά, όταν οι άλλες αντιθέσεις και οι ασυμφωνίες δεν εί
ναι από μόνες τους ικανές να οδηγήσουν τους γονείς σε 
οριστική διάσταση, τότε η κακοποίηση του παιδιού τους 
αποτελεί κοινό «συζυγικό μυστικό». Πάντως, από οποια
δήποτε πλευρά και αιτία προέρχεται η καταγγελία κακο
ποίησης, όταν αυτή δεν ενισχύεται από επίσημα στοιχεία 
αρμόδιων παραγόντων (ιατρικές, ιατροδικαστικές εκθέσεις 
κλπ.), πρέπει να ερευνάται με -ιδιαίτερη προσοχή, σύνεση 
και επιμέλεια προς διαπίστωση της αλήθειας της. Αν η 
σχετική καταγγελία δεν στερείται βασιμότητας, πρέπει να 
εντοπιστούν αμέσως η έκταση και βαρύτητα της κακο
ποίησης, ο υπαίτιος και τα αίτια αυτής και να προσδιορι
στούν τα αναγκαία και ενδεδειγμένα μέτρα προσφορότε
ρης αντιμετώπισής της.

Αλλά, αυτές οι λεπτομερείς εξετάσεις, αν δεν συντρέ
χουν οι όροι του αυτοφώρου εγκλήματος ή δεν καλύπτον
ται από έγγραφη εντολή του εισαγγελέα για ενέργεια 
προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, δεν συμπο
ρεύονται πάντοτε με το νόμο. Ίσως αυτός είναι ο κυριότε- 
ρος λόγος για τον οποίο οι Αστυνομικές Αρχές εξετάζουν 
πολύ προσεκτικά τα αιτήματα διαφόρων κοινωνικών φο
ρέων για άμεση συνδρομή και ενέργεια σε περιπτώσεις 
κακοποίησης παιδιών, όταν μάλιστα ζητείται και η σύλλη
ψη του φερόμενου ως δράστου. Και εδώ, βέβαια, δεν μι
λάμε για τις ιδιάζουσες εκείνες περιπτώσεις που προκα- 
λούν τη συγκίνηση του κοινού και κοσμούν τις πρώτες σε
λίδες του ημερήσιου τύπου, αλλά για την πληθώρα των 
κακοποιήσεων και παραμελήσεων, που δεν βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας.

Μέσα, λοιπόν, στο προαναφερόμενο πλαίσιο και με τις 
δυσχέρειες που επισημάνθηκαν εν συντομία, είναι υπο
χρεωμένη να κινείται και να ενεργεί η Αστυνομία.

Πάντως, είναι παρήγορο ότι οι αστυνομικοί στο σύνολό 
τους και ιδιαίτερα οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και οι 
προανακριτικοί υπάλληλοι, είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω 
στο σοβαρό πρόβλημα της κακοποίησης - παραμέλησης 
των παιδιών και παρέχουν πρόθυμα τη συνδρομή τους, ό
που και όταν ζητείται αυτή.

Όμως, για την ορθολογική και αποτελεσματική αντιμε
τώπιση του θίγόμενου ζητήματος, πέραν των νομικών και 
άλλων επισημάνσεων, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη της 
στενής και ουσιαστικής συνεργασίας όλων των εμπλεκο- 
μένων Υπηρεσιών και φορέων, πολύ δε περισσότερο για 
τις περιπτώσεις εκείνες που από τη φύση τους απαιτούν 
λεπτούς και επιδέξιους χειρισμούς, αλλά και βαθιά γνώση 
των κοινωνικών και ατομικών συνθηκών και ιδιαιτεροτή
των. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πολλές φορές και 
μόνη η παρουσία του εν στολή αστυνομικού μέσα στο οι
κογενειακό περιβάλλον του παιδιού, δυστυχώς, οξύνει το 
πρόβλημα και δημιουργεί σοβαρότερες καταστάσεις από 
εκείνες που επιδιώκεται να θεραπευθούν.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επέμβαση της Αστυ
νομίας πρέπει να γίνεται με περίσκεψη και να ζητείται μό
νο σε ακραίες περιπτώσεις και ειδικότερα όταν εκτιμάται 
ότι ο υπαίτιος κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιού πρέπει 
να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης ή τουλάχιστον 
να του γίνουν αυστηρές συστάσεις.

Ετσι, και το κύρος της Αστυνομικής Αρχής διασφαλίζε
ται και ανεπιθύμητες καταστάσεις από τη μη απόλυτα 
αναγκαία παρουσία αστυνομικού, αποτρέπονται.

Τα παιδιά μας, είναι η φυσική προέκτασή μας, είναι το 
μέλλον της φυλής μας, το μέλλον της ανθρωπότητας.

Η αστυνομία και οι συναρμόδιοι φορείς καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια και δεν φείδονται χρόνου και θυσιών 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ψυχική, πνευματική και 
σωματική υγεία των παιδιών μας.

Στην προσπάθεια αυτή της Αστυνομίας η συμπαράστα
ση της κοινωνίας και ειδικότερα του οικογενειακού περι
βάλλοντος του ανηλίκου είναι πολύτιμη.

Για το λόγο αυτό η αστυνομία τείνει χέρι συνεργασίας 
σε όλους τους πολίτες και κοινωνικούς φορείς για την 
πρόληψη του εγκλήματος και την προστασία της νεολαίας 
μας απ' αυτό, μέσα από γόνιμο και εποικοδομητικό διάλο
γο.

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί απόσπασμα από την ομιλία του 
Αστυν. Υποδ/ντή Σάββα Καβαζίδη στο Β ’ Μετεκπαιδευτικό Σεμι
νάριο Ελληνικού Επιστημονικού Κοινού για την κακοποίηση - 
παραμέληση παιδιών, που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

508



Στήν προσπάθειά μας 
για την πρόληψη του εγκλήματος 

σας θέλουμε συμμάχους.
Γϊ αυτό η αστυνομία τείνει χέρι συνεργασίας στους πολίτες 
και συζητά με τους νέους και τους συλλογικούς φορείς:

α ) Για τα προβλήματα της νεολαίας σήμερα 

6 ) Για τους τρόπους αντιμετώπισης της μάστιγας των ναρκωτικών.

Υ) Για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, 
δ )  Για την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, 

ε )  Για μ η  κοινωνία τηό δίκαιη, χωρίς βία και έγκλημα, 

ς )  Γ η  τη βελτίωση των σχέσεω ν Αστυνομίας και κοινού 

μέσα  σε πλαίση αμο& ιίας κατανόησης και εμπιστοσύνης 

ζ ) Γ η  την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών του πολίτη, 

Προκειμένου να  αντιμετωπίσουμε με επιτυχία πς προκλήσεις του ’9 2 . 

η ) Γ η  την κοινωνική καταξίωση μέσα από μ η  δίκαιη και κοινωνικά αποδεκτή αστυνόμευση.

Η  φροντίδα γ η  την ασφ άλεη και την ποιότητα της ζωής είναι και δική μας υπόθεση. 
Μ ε τη συνεργασία σας γ η  μ ή  κοινωνία χωρίς βία και έγκλημα.
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Ας δουλέψουμε ΜΑΖΙ

Η πρόληψη του εγκλήματος 
είναι υπόθεση όλων μας.

Τι μπορούμε να  κάνουμε εμάς 
οι απλό» πολίτες

για την πρόληψη ίου  εγκλήματος;
Ν α  ενημερώνουμε έγκαιρα τις αστυνομικές υπη

ρεσίες για τα δκηραπόμενα αδικήματα.

Ν α  παρέχουμε πρόθυμα τη μαρτυρία μας.

Ν α  παρέχουμε βοήθεια και συμπαράσταση στα 
θύματα.

Ν α  συμμετέχουμε ενεργά στην σχεδίαση, εφαρμο
γή των μέτρων, τιτυ λαμβάνονται για τη δοτή μας 

ασφαλεία

Ν α  δείχνουμε κατανόηση και συμπαράσταση στο 
δύσκολο έργο της; Αστυνομίας.

Ν α  συμβάλλουμε π η ν  ποιοτική αναβάθμιση του 
αστυνομικού έργου με την άσκηση κοινωνικού 

ελέγχου και κριτικής
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Η γυναίκα και η εξέλιξή της 
στο χώρο της Αστυνομίας.

Είναι γεγονός 
ότι οι προκαταλή
ψεις, οι πολιτιστι
κές αντιλήψεις και 
η παραδοσιακή 
στάση του κοινω
νικού συνόλου 
απέναντι στις γυ
ναίκες εμπόδιζαν 
ή περιόριζαν τη 
συμμετοχή τους 
στην αγορά εργα
σίας. Γι’ αυτό το 
λόγο η προσφορά 
τους στην παρα
γωγική διαδικασία 
είναι πολύ μικρή 
αν λάβει κανείς 
υη’ όψη τις πραγ
ματικές τους δυ
νατότητες.

Από παράδοση 
οι γυναίκες είχαν 
ταυτισθεί με ορι
σμένα επαγγέλμα
τα όπως π.χ. δα- 
κ τ υ λ ο γ ρ ά φ ο ι ,  
γραμματείς, ταμίες κ.λπ. Έτσι οι διευθυντές - 
προϊστάμενοι ή εργοδότες δεν αναγνωρίζουν 
τις πραγματικές δυνατότητες των γυναικών για 
να τις προωθήσουν σε άλλες θέσεις υψηλότε
ρης ευθύνης και κατάρτισης.

Όμως και πολλές γυναίκες δεν έκαναν μέχρι 
τώρα κάποιες σοβαρές προσπάθειες ώστε να 
επιτευχθεί κάποια αλλαγή σ’ αυτή την νοοτρο
πία. Μπορούμε μάλιστα να παρατηρήσουμε ότι 
συχνά οι ίδιες προτιμούν να παραμένουν σε 
επαγγέλματα,όπου νιώθουν άνετα, παρά να φι
λοδοξήσουν για μια αληθινή βελτίωση της κα- 
ριέρας τους.

Πολλές γυναίκες αναγνωρίζουν αυτά τα προ
βλήματα και προσπαθούν κάθε μέρα να βελτιώ
σουν τη θέσης τους και τις σχέσεις τους με 
τους άνδρες συνεργάτες τους.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες των μεγάλων Ορ
γανισμών και του γυνακείου κινήματος ας μην 
ξεγελιόμαστε. Οι γυναίκες δεν έχουν ακόμη 
αποκτήσει πραγματική δύναμη, γιατί η εξουσία 
είναι ανδροκρατούμενη (σε όλους τους τομείς 
της). Όπως γράφει η Υπουργός Γυναικείων

Υποθέσεων της 
Γαλλίας Yvette 
Roudy (στο βιβλίο 
A cause d’ elles, 
1985) διανύουμε 
ακόμη τη φάση 
κατά την οποία οι 
γυναίκες που 
προσπαθούν να 
διανοίξουν δρόμο 
σε πεδία που ως 
τώρα ήταν απαγο
ρευμένα σ’ αυτές 
θεωρούνται ως 
φαινόμενα, των 
οποίων η παρου
σία είναι αποτέλε
σμα κάποιου εί
δους συμβιβα
σμού, δηλαδή οι 
άντρες που κατέ
χουν την εξουσία 
τις ανέχονται αρ
κεί να μη σπρώ
χνουν πάρα πολύ 
μακριά τις επιθυ
μίες τους για 

εξουσία. Κι αυτοί που αποδέχονται και επιθυ
μούν την αλλαγή, την πρόοδο, τη διείσδηση 
των γυναικών, όσο κι αν είναι γενναιόφρονες 
οι προθέσεις τους, δεν είναι λιγότερο ανήσυχοι 
με αυτό τον ανταγωνισμό, που θα ήταν ευτυχείς 
αν δεν υπήρχε.

Παρ’ όλα αυτά οι γυναίκες αγωνίζονται να 
αποδείξουν ότι αξίζουν το ίδιο όχι μόνο συμμε
τέχοντας στηναγορά εργασίας αλλά αποκτώ
ντας και υψηλές θέσεις και πόστα που μέχρι τώ
ρα ήταν ανδροκρατικά.

Στο χώρο του ευρύτερου Ελληνικού Δημόσιου 
Τομέα η εξέλιξη των γυναικών τα τελευταία 
χρόνια έχει πραγματοποιήσει κάποια σημαντικά 
βήματα. Στο χώρο αυτό που σπάνια μια γυναίκα 
κατόρθωνε να ξεπεράσει σε ολοένα μεγαλύτε
ρο ποσοστό την κλίμακα της ιεραρχίας και μά
λιστα με επιτυχία.

Ειδικότερα στο χώρο της αστυνομίας αυτή τη 
στιγμή υπηρετούν 2 γυναίκες με βαθμό Αστυν. 
Δ^ντού, 1 με βαθμό Αστυνόμου Α’, 8 Αστυνόμοι 
Β’, 54 συνολικά Υπαστυνόμοι Α’ και Β’ και 28 
Ανθυπαστυνόμοι.
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Η Βαθμολογική αυτή εξέλιξη των γυναικών 
στο χώρο της Αστυνομίας δεν ήταν εύκολη και 
στις αρχές τουλάχιστον αντιμετωπίστηκε με κά
ποιο σκεπτικισμό και διασταγμό, θα μπορούσα
με να πούμε αφού, ο χώρος των αξιωματικών 
της Αστυνομίας ήταν καθαρά ανδρική υπόθεση.

Στην προσπά- 
θειά μας να 
δούμε τις από
ψεις των ίδιων 
των γυναικών 
αξ ι ωματ ι κ ών  
της Ελληνικής 
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  
σχετικά με την 
κατάκτηση της 
ισότητας στο
χώρο δουλειάς 
τους, πλησιάσα
με κάποιες απ’ 
αυτές και παρα
θέτουμε το διά
λογο, που κά
ναμε μαζί τους.

Συζητήσαμε  
με την κ. Αν- 
δ ρ ο μ ά χ η 
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, η 
οποία φέρει το 
Βαθμό της
Αστυνόμου Α’ 
και υπηρετεί 
στην Υποδ/νση 
Εγκληματολογ 
ικών Ερευνών.

ΕΡίΙΓ.: Πως
αντιμετωπίζουν 
οι άνδρες αστυ
νομικοί τη γυ
ναίκα συνάδελ
φο και ιδιαίτερα 
εκείνη που 
ασκεί καθήκοντα Διοικητού;

ΑΓΤΑΝΤ.: Παλαιότερα, πριν δεκαπέντε ή είκοσι 
χρόνια είναι αλήθεια όπ υπήρχε και δυσπιστία από 
τους άνδρες αστυνομικούς απέναντι σας γυκαίκες 
συναδέλφους. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο φυσικό 
γιατί οφειλόταν στο όπ ο θεσμός της γυναίκας στην 
Αστυνομία ήταν νέος. Οι γυναίκες δεν είχαν δοκιμα
στεί στο επάγγελμα μαζί με τους άνδρες και οι τελευ
ταίοι είχαν πς επιφυλάξεις τους. Πριν εξ’ άλλου είκοσι 
χρόνια οι άνδρες γενικά σπάνια επιδοκίμαζαν και 
εμπιστευόντουσαν μία γυναίκα επαγγελματία. Οι ίδια 
δεν ήταν προεταμασμένα από πς κοινωνικές συνθή
κες που επικρατούσαν τότε, ενώ δεν είχαν λάβα την 
ανάλογη παιδεία ώστε να βλέπουν τη γυναίκα ισόπμη 
συνάδελφο. Σήμερα με την εξέλιξη που έχα επιτευ

χθεί σας επιστήμες και την τεχνολογία καθημερινά εί
ναι άπειρα τα παραδείγματα των γυναικών που δκαφί- 
νονται σε όλους τους τομα'ς. Ανεπηρέαστος δεν θα 
μπορούσε να μείνα και ο τομέας της Διψόσιας Τά
ξης. Από τη σπγμή που άνδρες και γυναίκες αστυνο
μικοί κάθησαν στα ίδια θρανία σε όλες πς βαθμίδες

της εκπαίδευσης 
και τοποθετήθη
καν σπς ίδιες 
υπηρεσίες κάθε 
αμφχσβήπση έηα- 
ψε. Σήμερα άν
δρες και γυναίκες 
αστυνομικοίσυνε 
ργάζονται μεταξύ 
τους αρμονικά 
χωρίς διακρίσεις.

Δεν ισχυριζό
μαστε όπ δεν 
ανακύπτουν ποτέ 
προβλήματα σπς 
επαγγελματικές 
τους σχέσεις, αλ
λά αυτά υπάρ
χουν όπου οφεί
λονται στο χαρα
κτήρα των ατό
μων και όχι στο 
φύλο τους. Σε όπ 
αφορά τη γυναίκα 
Αξιωματικό που 
ασκεί τα καθήκο
ντα Διοικητού ή 
π ρ ο ϊσ τα μ ένο υ  
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή ς  
Υπηρεσίας, εφ ’ 
όσον αυτή απο
δείξει όπ ξέρα να 
χειρίζεται τα θέ
ματά της, να διοι
κεί και να ελέγχει 
το προσωπικό 
σύμφωνα με τους 

κανονισμούς, τότε κάθε κριτική και σχετική συζήτηση 
από τους υφισταμένους της παύα γιατί δεν έχα πλέον 
αντικείμενο. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και περιπτώ
σεις ατόμων που συστηματικά αναζητούν ευκαιρία να 
εκμεταλλευτούν πς περιστάσεις να ενοχλήσουν και 
να φέρουν ανωμαλία σ  η Υπηρεσία. Τότε το γεγονός 
όπ ασκεί Διοίκηση μιά γυναίκα αποτελεί την αφορμή 
μόνο για άστοχες κριτικές.

ΕΡΩΤ.: Πως οι γυναίκες Αξ/κοί αντιμετωπί
ζουν οι ίδιες το ρόλο τους σαν Αξ/κοί της Αστυ
νομίας;

ΑΠΑΝΤ. : Κάθε Αξ/κός έχα τη δική του προσωπικό
τητα και δεν τίθεται θέμι διαχωρισμού ανδρών και γυ
ναικών αφού οι υποχρεώσεις είναι οι ίδιες. Καμμία
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γυναίκα Αξ/κός σίγτ μα  δεν θα είχε το δικαίωμα να 
μιλήσει εξ’ ονόματος όλων των άλλων γυναικών συ
ναδέλφων της γιατί κάθε μία από εμάς έχει πς δικές 
της αντιλήψεις για τον τρόπο που ασκεί το λειτούργη
μά της.

’Όμως όλες έχουμε ένα κοινό σημείο που μας ενώ
νει. Αυτό είναι το αυξημένο αίσθημα ευθύνης και 
απόφασης θυσιών από μέρους μας απένανπ στην 
Υπηρεσία και γενικότερα απένανπ στη κοινωνία που 
υπηρετούμε και που περιμένει πολλά από εμάς.

ΕΡΩΠΓ.: Οι προαγωγές των γυναικών Αξ/κών 
ακολουθούν τον ίδιο δρόμο με αυτό των αν- 
δρών;

ΑΠΑΝΤ.: Σήμερα η προαγωγική εξέλιξη της γυναί
κας Αξ/κού είναι απεριόριστη, μπορεί δηλαδή 
εφ ’όσον δοκιμασθεί σε όλους τους βαθμούς και κρκ- 
θεί ικανή να ανέλθει όλες πς κλίμακες της ιεραρχίας.

ΕΡΩΤ. Υπηρετούν στο ίδιο ποσοστό άνδρες 
και γυναίκες σε μάχιμες υπηρεσίες; Μήπως 
υπηρετούν περισσότερο σε υπηρεσίες γραφείου 
και αν ναί ποιες οι συνέπειες;

ΑΠΑΝΤ.: Οι γυναίκες υπηρετούν σε όλες πς αστυ
νομικές Υπηρεσίες χωρίς να τηρείται κανένα ποσοστό 
κατά την τοποθέτησή τους υπό την προϋπόθεση βέβαια 
όπ υπάρχει οργανική θέση του βαθμού τους. Στο ση
μείο αυτό διευκρινίζουμε όπ η Υπηρεσία αποφεύγει να 
ορίσα γυναίκες σπς δυνάμας ανημετώτασης πλήθους 
όπως π.χ. απένανπ σε εξαγριωμένο όχλο, διαδηλώ- 
σας, πορείες και αθληπκές συναντήσας όπου υπάρ
χουν προβλέψεις όπ θα συμβούν έκτροπα.

Συμμετέχει όμως σε μέτρα ασφάλειας και τάξης σε 
δημόσιες συναθροίσεις πολιτιστικού καλλιτεχνικού, 
θρησκευτικού, αθλητικού ενδιαφέροντος, η παρουσία 
της μάλλχττα σε τέτοιες κοινωνικές εκδηλώσας γίνε
ται δεκτή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τους πολίτες.

Οι γυναίκες δεν υπηρετούν ιδιαίτερα σε υπηρεσίες 
γραφείου. Τις συναντά ο πολίτης κάθε μέρα στα 
Αστυνομικά Τμήματα, στα Τμήματα Ασφάλειας, στη 
Τροχαία και αλλού, όπου εκτελούν πάσης φύσεως 
εξωτερικές υπηρεσίες όταν τους ανατεθούν.

ΕΡΟΓ.: Η επιλογή του επαγγέλματος του 
αστυνομικού, καθώς και η απόκτιση του Βαθ
μού του Αξ/κού ήταν συνειδητή η τυχαία;

ΑΠΑΝΤ.: Η  επιλογή του επαγγέλματος του αστυ
νομικού, νομίζω ήταν για πς περισσότερες από εμάς 
απόλυτα συνειδητή.

Οι γυναίκες που διάλεξαν να είναι αστυνομικοί είναι 
άτομα θαρραλέα με νέες ιδέες που δεν συμβιβάζονται 
με τα χαρακτηρισμένα γυναικεία επαγγέλματα.

Μέσα από τη δουλειά τους αισθάνονται χαρά για 
την εναλλαγή δράσης και ενδιαφερόντων που τους 
ηροσφέρονται. Ιδιαίτερη ικανοποίηση νιώθουν όμως 
για τη κοινωνική προσφορά τους που αποτελεί το κατ’ 
εξοχήν χαρακτηρισηκό του λειτουργήματος τον αστυ
νομικού.

Σε όπ αφορά κύρια στην απόκτηση του βαθμού του 
Αξ/κού Αστυνομίας, είναι στόχος που βάζουν οι γυ
ναίκες που είναι προετοιμασμένες για μεγάλες θυσίες 
στη προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. Κάθε γυ
ναίκα που επωμίζεται τα άστρα του Αξ/κού Αστυνομίας 
ξέρα όπ επωμίζεται συγχρόνως φοβερές ευθύνες.
'Εχει συνειδητοποιήσει όπ η κάθε της απόφαση και κί
νηση έχουν στο εξής ιδιαίτερη βαρύτητα και συνέ
πεια.

ΕΡ£ΪΓ.: Πως συνδυάζεται η άσκηση των καθη
κόντων της γυναίκας αστυνομικού και ιδιαίτερα 
της Αξ/κού με Εκείνη της συζύγου και μητέρας;

ΑΠΑΝΤ.: Σίγουρα δεν πρόκειται για ένα εύκολο 
συνδυασμό, αντίθετα θα μπορούσαμε να πούμε όπ τα 
καθήκοντα της γυναίκας αστυνομικού ενδέχεται να 
συγκρούονται με εκείνα της συζύγου και της μητέρας.

Είναι αφάνταστα οδυνηρό για μία γυναίκα να πρέπει 
να παρουσιαστεί εκτάκτως νυχτερινές ώρες ή να με
τακινηθεί εκτός έδρας, ενώ το παιδί της νοσηλεύεται 
στο νοσοκομείο ή είναι άρρωστο σοβαρά στο σπιή. 
Μόνο όποια μητέρα έχει γνωρίσει αυτές πς εμπειρίες 
θα μπορούσε να καταλάβει απόλυτα το λόγια μου. Σε 
πολύ δύσκολη θέση επίσης θα μπορούσε να μας φέ
ρει η ανάθεση μιας έκτακτης υπτψεσίας, φαινόμενο 
συνηθισμένο στην Αστυνομία, αν δεν έχοιμε άτομο

εμπιστοσύνης κάθε στιγμή στο στίπ μας για να ανα- 
λάβει τα παιδιά μας. Αυτό συμβαίνει όμως σπάνια σε 
πολύ τυχερές γυναίκες ή σε πολύ ευκατάστατες που 
μπορούν να πληρώσουν προσωηκό που θα διαμένει 
μόνιμα στο στίπ τους. Για την πλειονότητα των γυναι
κών αστυνομικών όρκος δεν τίθεται τέτοιο θέμα γατί 
οι αποδοχές μας δεν μας επιτρέπουν αυτές πς πολυ
τέλειες. Έτσι όλες καθημερινά τρέχουμε από το στίπ 
στη δουλειά και από τη δουλειά στο σπίπ, γεμάτες άγ
χος και επιθμία να εκτελέσουμιε την υπηρεσία μας 
και να ριεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας.

Γα την επίλυση, σε κάποιο βαθμά των προβλημά
των που αναφέρθηκαν no  πάνω, η Υπηρασά παρέχει 
σπς μητέρας πς διευκολύνσεις που παράχονται σπς 
μητέρας εργαζόριενες στο δημόσιο.
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Οι μητέρες αστυνομικοί επίσης μπορούν να τηρούν 
ένα συνεχές ωράριο εργασίας, και όχι διακεκομμένο, 
όπως απαιτείται συχνά στην Αστυνομία, που πς διευ
κολύνει στην παρακολούθηση των παιδιών τους. Ά λ
λη διευκόλυνση που παρέχεται στις μητέρες είναι το 
να μην εκτελούν υπηρεσία κατά τα Σαββατοκύριακα 
και τις ημέρες αργίας όταν οι παιδικοί σταθμοί και τα 
σχολεία αργούν. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για εμάς αν 
αναλογισθούμε πως στην Αστυνομία δεν υπάρχουν 
Σαββατοκύριακα και αργίες.

Τα προβλήματα των γυναικών Αξιωματικών που εί
ναι σύζυγοι και μητέρες είναι ακόμη πιο έντονα, ενώ 
αντιμετωπίζουν όλα τα προβλήματα που αναφέραμε, 
υποβάλλονται σε ετήσιες κρίσεις και εκεί η παραμικρή 
αδυναμία ή έστω κάποια ασθένεια θα μπορούσε να 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την εξέλιξή τους.

Επίσης συζητήσαμε με την κ. Ασημίνα ΞΥΦΑΡΑ, 
Υπαστυνόμο Β \ η οποία υπηρετεί στο ΚΣΤ’ Τ.Α. 
Αθηνών, ως Υποδιοικητής, ενώ για ένα διάστημα 
εκτέλεσε και καθήκοντα Διοικητή στην ίδια Υπηρεσία.

ΕΡΩΓΓ.: Κυρία Ξυφαρά ασκείτε καθήκοντα 
αξιωματικού σε μια μάχιμη και δύσκολη υπηρε
σία, που μέχρι λίγα χρόνια πριν ήταν, θα μπο
ρούσαμε να πούμε, ανδροκρατούμενη. Τι προ
βλήματα αντιμετωπίσατε στην αρχή από τους 
άνδρες συναδέλφους σας και ποιες εμπειρίες

αποκομίσατε μέχρι σήμερα από την παραμονή 
σας στην υπηρεσία αυτή;

ΑΠΑΝΤ.: Είναι γεγονός όπ παλαιότερα η Αστυνο
μία ήταν ανδροκρατούμενη, ιδίως όταν κατατάγηκα 
εγώ σαν αστυφύλακας το 1969. Τότε είμασταν πολύ 
λίγες γυναίκες και επειδή δεν επαρκούσαμε, πολλές 
υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν γυναίκες ιδιώτες, οσάκις 
παρουσιαζόταν ανάγκη. Τότε είχα την τύχη και την ευ
τυχία να συνεργαστώ με πολύ καλούς άνδρες συνα
δέλφους και μπορώ να πω όπ η προσαρμογή μου 
ήταν εύκολη. Είμασταν όλοι πολύ αγαπημένοι και 
δουλεύαμε με μεράκι και φιλόπμο για να ανταποκρι- 
θούμε σπς ανάγκες της Υπηρεσίας. Η  Υπηρεσία κα
θυστέρησε να αναγνωρίσει την προσφορά του γυναι

κείου προσωπικού, γι ’ αυτό κι οι περισσότερες κατατά
ξεις γυναικών έγιναν την η'λευταία δεκαετία. Παρ’ 
όλα αυτά, αν κρίνω απ’ τον εαυτό μου, μπορώ να πω 
πωςδεν αντιμετώπισα προβλήματα από τους άνδρες 
συναδέλφους. Κατάφερα να προσαρμοστώ και να επι
βιώσω αρμονικά, διό π δεν πάλεψα να αποδείξω όπ εί
μαι γυναίκα και άρα κάνω τη δουλειά μου με περισσό
τερη σύνεση και συνέπεια. Απλώς είναι στη φύση μου 
να εργάζομαι ευσυνείδητα και αν συμβαίνει να είμαι 
γυναίκα ακόμα καλύτερα. Σχεδόν τα περισσότερα 
χρόνια της σταδιοδρομίας μου τα έχω περάσει σε μά
χιμες υπηρεσίες και η διαπίσηοση, που έχω κάνει σαν 
γυναίκα είναι όπ αν θέλουμε να μας αναγνωρίσουν 
οι άνδρες συνάδελφοι ισότιμα, πρέπει να παλέψουμε 
από μόνες μας. Είναι γεγονός όπ η υπηρεσία μας 
έχει ορισμένες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες σε σχέση 
με πς άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου το
μέα. Το γνωρίζαμε, όμως, αυτό πριν την κατάταξή 
μας και αφού το αποδεχθήκαμε, πρέπει να αγωνι- 
σθούμε μέσα στα πλαίσιαπου χαράσσουν οι κανονι
σμοί του Σώματος, χωρίς να απαιτούμε απ’ τους προϊ
σταμένους μας διακρίσεις λόγω φύλλου.

ΕΚΪΓ.: Από πολλούς συναδέλφους αστυνομι
κούς εκφράζονται παράπονα ότι οι γυναίκες, 
και ιδίως οι μητέρες, αστυνομικοί τυγχάνουν 
ευνοϊκότερης μεταχείρισης απ’ τους προϊσταμέ
νους τους. Ποια είναι η δική σας διαπίστωση;
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ΑΓΊΑΝΤ.: Είναι γεγονός όπ πολλοί προϊστάμενοι 
υπηρεσιών κάνουν διακρίσεις και μερικές φορές οι 
γυναίκες αστυνομικοί τυγχάνουν ευνοϊκότερης μετα
χείρισης σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους 
τους με αποτέλεσμα η άνιση 
αυτή μεταχείριση να προκαλεί 
τα εύλογα παράπονα και πολ
λές φορές την ανάδραση των 
ανδρών. Α ν και πιστεύω όα 
πολλές φορές η ευνοϊκότερη 
μεταχείριση απ’ τον προϊστάμε
νο υποδεικνύει κατά βάθος την 
έλλειψη εμπιστοσύνης αυτού 
προς το γυναικείο προσωπικό.
Τις περισσότερες φορές η ευ
νοϊκή αυτή μεταχείριση παρατη- 
ρείται στις έγγαμες ή στις μη
τέρες αστυνομικούς. Η  άποψή 
μου για το θέμα αυτό είναι όπ 
εμείς οι γυναίκες αστυνομικοί, 
δεν πρέπει να ξεχνούμε όπ 
όπως υπάρχουν 

γυναίκες μητέρες, υπάρχουν 
και άνδρες πατέρες, α  οποία 
θέλουν κι αυτοί να βρίσκονται 
κοντά στα παιδιά τους. Όταν 
λοιπόν ευνοείται κάποια γυναί
κα μητέρα σε μόνιμη βάση, κά-

παος άλλος συνάδελφος πατέρας αδικείται κι αυτό 
όταν γίνεται συχνά είναι άδικο και δημιουργεί προ
βλήματα. Δεν πιστεύω όπ τα παιδιά έχουν ανάγκη μό
νον τη μητέρα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και αγαπούν 

ίο ίδιο και τους δύο γονείς, 
και την μητέρα και τον πατέρα.

ΕΡΩΤ.: Από την μέχρι σή
μερα εμπειρία σας, πιστεύ
ετε ότι η γυναίκα αστυνομι
κός μπορεί να ανταποκρι- 
θεί εξ ίσου ικανοποιητικά 
σε μάχιμες υπηρεσίες όσο 
και σε υπηρεσίες γραφεί
ου;

ΑΠΑΝΤ.: Δεν πιστεύω πως 
υπάρχουν γυναικείες και αν
δρικές δουλειές. Δεν θα πς 
ξεχώριζα έτσι. Απλώς υπάρ
χουν ορισμένες υποθέσεις η 
διεκπεραίωση των οποίων γί
νεται καλύτερα από πς γυναί
κες ή, αν θέλετε καλύτερα, 
προσιδιάζουν περισσότερο στη 
φύση της γυναίκας, όπως για 
παράδειγμα σας περιπτώσεις 
κακοποίησης - παραμέλησης 
ανηλίκων ή διάπραξης άδικη-
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μάτων από ανηλίκους. Από την προσωπική μου εμπει
ρία έχω διαπιστώσει πως οι ανήλικοι, που έχουν κά
ποιο πρόβλημα, εμπιστεύονται καλύτερα τη γυναίκα, 
παρά τον άνδρα αστυνομικό.

ΕΡΩΤ.: Πώς
αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες μια 
γυναίκα αξιωμα
τικό;

ΑΓΊΑΝΤ.: Είναι 
γεγονός όπ πολλοί 
πολίτες, που έρχο
νται στην υπηρεσία 
μας για κάποια 
υπόθεσή τους και 
εμφανίζομαι εγώ 
στο γραφείο του 
Αξιωματικού Υπη
ρεσίας αισθάνονται 
στην αρχή κάποιο 
δισταγμό και δυσπι
στία, θα μπορούσα 
να ηώ. Με τη συζή
τηση, όμως, που 
επακολουθεί οι 
προκαταλήψεις, 
που έχουν μέσα 
τους, αρχίζουν να 
υποχωρούν και δη- 
μιουργείται ένα δια
φορετικό κλίμα 
αμοιβαίας κατανόη
σης και εμπιστοσύ
νης. Εκείνο που 
έχει σημασία είναι 
όη ο κάθε πολίτης, 
που μπαίνει στο 
γραφείο μου, τελι
κά φεύγει ευχαρι
στημένος και το ευ
χαριστώ που μας λέει στο τέλος αποτελεί για μας την 
καλύτερη ικανοποίηση.

ΕΡΩΤ.: Πώς σας αντιμετωπίζουν οι ύποπτοι ή 
δράστες ορισμένων εγκλημάτων;

ΑΓΙΑΝΤ: Ακόμα και ο σκληρός κακοποιός όταν 
αντικρίζει τη γυναίκα αξιωματικό γίνεται τνό συγκροτη
μένος. Με την πορεία της ανάκρισης αποβάλλει και 
αυτός ορισμένα στερεότυπα που έχει μέσα του και 
μπορώ να πω όπ δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη 
στη γυναίκα αξιωματικό σε σύγκριση με τον άνδρα.

ΕΡΩΤ.: Είσθε υποδιοικητής σε ένα νευραλγι
κό Τμήμα Ασφαλείας και μερικές μάλιστα φο
ρές όπως πρόσφατα ασκήσατε και μόνη σας κα
θήκοντα Διοικητού του Τμήματος. Πώς είναι η 
συνεργασία σας με το Διοικητή του Τμήματος

και το υπόλοιπο προσωπικό.
ΑΠΑΝΤ.: Προσωπικά έχω διαπιστώσει όπ ο Διοικη

τής με εμπιστεύεται και συζητά μαζί μου όλα τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε φορά και δε νομί

ζω όπ θα συμπερι- 
φερόταν διαφορετι
κά σε κάποιο άλλο 
άνδρα αξιωματικό. 
Αυτό που έχει ση
μασία δεν άνω το 
φύλο, αλλά η διά
θεση που έχει κα
νείς για εργασία, η 
συνέπεια και προ
πάντων η ευθίνη 
που αισθάνεται κα
νείς απένανπ στον 
εαυτό του και στην 
υπηρεσία. Προσπα
θώ να είμαι όσο 
μπορώ συνεπής και 
αυτό ο προϊστάμε
νός μου το ανα
γνωρίζει. 'Οσον 
αφορά τους υφι
σταμένους μου δεν 
αντιμετωπίζω κανέ
να πρόβλημα, ούτε 
σήμερα ούτε όσο 
καιρό ασκούσα κα
θήκοντα Διοικητού 
στο Τμήμα. Με 
εμπιστεύονταν και 
με σέβονταν το ίδιο 
όπως και τους άν- 
δρες αξιωμαη- 
κούς. Και από την 
πλευρά μου κάνω 
όη μπορώ να αι
σθάνονται άνετα 

μέσα στην υπηρεσία }ΐας. Προέρχομαι και εγώ από 
αστυφύλακας και γνωρίζω καλά ποιες άνω οι προσ
δοκίες τους από τον κάθε προϊστάμενο, γι αυτό η συ
νεργασία μας μέχρι στ\μερα άνω πολύ ικανοποιητική.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να  ιονίσου
με, όα άνδρες προϊστάμενοι και υφιστά
μενοι ίω ν γυναικών πρέπει να  μάθουν 

να  πς αποδέχονται σαν ίσους, συνειδη
τοποιώντας όα  ία  δυο φύλα μπορούν 
και πρέπει να  συνυπάρχουν αρμονικά 

στο χώρο δουλειάς.
Μια Υπηρεσία, όπου και τα δύο φύλα 

θα βρίσκονται ο ε αρμονία, δεν μπορεί 
παρά να  είναι mo αποδοτική και αποτε

λεσματική.
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Πόσο ζωόφιλοι, άραγε είμαστε;

Τον τελευταίο καιρό στο κέντρο της Αθήνας πραγματο
ποιούνται ασυνήθιστες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Γκρι- 
φόν, κόλεϋ, λυκόσκυλα, μικρές χαριτωμένες γάτες, αλλά και 
χελώνες και σαλιγκάρια και παπαγάλοι και ποντικάκια μαζί με 
τους ιδιοκτήτες τους διαμαρτύρονται για την άδικη απόφαση 
του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία ο εσωτερικός 
κανονισμός των πολυκατοικιών που απαγορεύει την παραμο
νή κατοικίδιων ζώων, είναι έγκυρος, ισχυρός και δεσμευτικός 
για τους ενοίκους. Η απόφαση προκάλεσε την ανησυχία αλλά 
και την αγανάκτηση διαφόρων φιλοζωικών συλλόγων και 
σωματείων και οικολογικών οργανώσεων, οι οποίοι με πανώ 
και συνθήματα πρωτόγνωρου περιεχομένου, όπως: «Τα ζώα 
έχουν ψυχή, δεν είναι αντικείμενα», «Σώστε τα ζώα από τους 
δικαστές», «Ναι στη στείρωση, όχι στην εξόντωση», «Το κυ
νήγι δεν είναι οικολογία, είναι της φύσης δολοφονία», ζήτη
σαν την ακύρωσή της, χαρακτηρίζοντάςτην ως απαράδεκτη, 
γιατί υποχρεώνει τους φίλους των ζώων να πετάξουν στο 
δρόμο τα κατοικίδια ζώα.

Παράλληλα οι φιλόζωοι επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας 
στον Υπουργό Γεωργίας, με το οποίο ζητούν:
-  Να καταργηθεί η «βάρβαρη και αναχρονιστική απόφαση 

του Αρείου Πάγου που απειλεί ζώα και φιλόζωους, ενάντια 
σε κάθε δημοκρατική και οικολογική ζωή».

-  Να καταργηθεί η «λεγάμενη εταιρεία προστασίας ζώων, 
όπου βασανίζονται και δολοφονούνται συνέχεια τα αδέ
σποτα και όπου γίνονται πολλά και διάφορα απαράδεκτα 
πράγματα».

-  Να καταργηθεί η Δ/νση Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας 
και να αντικατασταθεί από μια νέα υπηρεσία για την προ
στασία της φύσης και του περιβάλλοντος.

-  Να προωθηθεί εκτεταμένο πρόγραμμα στείρωσης των 
αδέσποτων σκύλων.

-  Να δημιουργηθούν κέντρα περίθαλψης αγρίων και αδέ
σποτων ζώων σε κάθε Δήμο της χώρας.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου δίχασε φιλόζωους και μη. 
Κάποιοι, κυρίως ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και διαχειριστές 

πολυκατοικιών ισχυρίζονται ότι τα κατοικίδια, εκτός από τη 
φασαρία που προκαλούν, εγκυμονούν και κινδύνους για την 
υγεία των ανθρώπων.

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος αντιτείνει ότι δε 
συντρέχει κανένας απολύτως κίνδυνος από τη συμβίωση του 
ανθρώπου με τα ζώα, γιατί όλα τα κατοικίδια ελέγχονται 
πλήρως και σε τακτική βάση από υπευθύνους γιατρούς και 
επομένως δεν είναι δυνατόν να καθίστανται φορείς οποιοσ
δήποτε νόσου.

Οι φιλόζωοι, από τη μεριά τους, επισημαίνουν το οξύτατο 
κοινωνικό αλλά καιπρακτικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί, 
αφού όσοι υποχρεωθούν να αποχωρισθούν το αγαπημένο 
τους κατοικίδιο, δε θα ξέρουν τι νατό κάνουν, με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθούν στρατιές νέων αδέσποτων και να προκλη- 
θεί μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Αφού δεν υπάρχει 
κανένας χώρος φύλαξης και το μόνο κυνοκομείο είναι αυτό 
της Εταιρείας Προστασίας Ζώων, που δεν επαρκεί ούτε καν 
για τη φύλαξη αδέσποτων ζώων που περισυλλέγει η ίδια η
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εταιρεία, είναι φυσικό και αναμενόμενο να αυξηθεί κατακό- 
ρυφα ο αριθμός των αδέσποτων. Επιπλέον τονίζουν ότι η 
απόφαση του Αρείου Πάγου είναι αντισυνταγματική, γιατί 
περιορίζει την ελεύθερη βούληση του ατόμου.

«Οδοιπορικό» προς τον'Αρειο Πάγο

Σίγουρα δεν είναι μέσα στα πλαίσια της καθημερινής πρα
κτικής, να καλείται ο Άρειος Πάγος, το Ανώτατο Δικαστήριο 
του Κράτους, να δώσει απάντηση στο αν τα οικιακά ζώα 
μπορούν να βρουν μια θέση κάτω από τη στέγη των αφεντικών 
τους, ειδικά στην περίπτωση που η στέγη είναι νοικιασμένη 
και όχι ιδιόκτητη. Ας δούμε, λοιπόν, πώς φθάσαμε στο Ανώ
τατο Δικαστήριο της χώρας.

Ένα χρόνο πριν, ιδιοκτήτης διαμερίσματος στο Παγκράτι 
υπέβαλε αγωγή εξώσεως στον ενοικιαστή του και ιδιοκτήτη 
ενός χαριτωμένου «κανίς», επειδή ο κανονισμός της πολυ
κατοικίας απαγόρευε τη διατήρηση κατοικίδιων ζώων.

Ο ενοικιαστής προσέφυγε στο Πρωτοδικείο Αθηνών και το 
δικαστήριο έκρινε ότι η υγειονομική διάταξη που είχε εκδοθεί 
από τον Υπουργό Υγείας κ. Γ.Α. Μαγκάκη το 1987 και που 
επέτρεπε τη διατήρηση ενός μόνο σκύλου ή μιας γάτας ή δύο 
σκύλων ή δύο γατών σε διαμερίσματα, υπερισχύει του κα
νονισμού. Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος προσέφυγε στο 
Εφετείο και η απόφαση ανατράπηκε. Ο ενοικιαστής πεισμω
μένος έφερε την υπόθεση στον'Αρειο Πάγο, προσφεύγοντας 
παράλληλα και στο Τμήμα Αναστολών, που, όμως, στις 
16/1/90 αποφάσισε ότι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πολυκα
τοικιών έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε έξωση των 
ενοικιαστών που κατέχουν κατοικίδια ζώα. Φιλόζωοι και μη 
ανέμεναν με αγωνία την τελική κρίση στο Δ' Τμήμα του Δι
καστηρίου. ΟΆρειος Πάγος με την υπ’ αριθ. 846/90 απόφασή 
του έδωσε την τελική νομική λύση στο θέμα. Συγκεκριμένα το 
Ανώτατο Δικαστήριο αναίρεσε την αντίστοιχη απόφαση 
10225/88 του Εφετείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι

Η αυθεντική σχέση με ένα ζώο είναι πρωτογενής, αναγκαία 
και ουσιαστική. Κάνει το ζωο αναντικατάστατο συμπλήρωμα 
της ανθρώπινης ύπαρξης. Η σχέση με το ζώο είναι διαυγής,

ανυστερόβουλη και σίγουρη.

Νίκος Δήμου

Η χώρα μας είναι πίσω στην περίθαλψη και αντιμετώπιση των 
ζώων και αυτό δεν μας τιμά ως λαό.

Ε. Βλάχου

ένοικοι των πολυκατοικιών είχαν το δικαίωμα να συγκατοι
κούν με κατοικίδια ζώα υπό την ίδια στέγη, ακόμα και όταν ο 
κανονισμός το απαγόρευε. Η εφετειακή απόφαση, μετά την 
απόφαση του Αρείου Πάγου, καθίσταται ανενεργή και στο 
εξής επιτρέπεται η συνύπαρξη ανθρώπων και κατοικίδιων 
ζώων μόνον και εφόσον αναφέρεται ρητά στον κανονισμό της 
πολυκατοικίας, αφού αυτός είναι δεσμευτικός — σύμφωνα 
πάντα με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου — για 
τους συμβληθέντες.

Ζωόφιλοι και «Ζωομάχοι»

Το γεγονός στάθηκε αφορμή να έρθει, πιο έντονα από κάθε 
άλλη φορά, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το θέμα της 
ζωοφιλίας στην Ελλάδα. Θέμα τεράστιο αλλά και τόσο αό
ριστο όσο και η έννοια της λέξης «ζωοφιλία». Από τη μια 
διαδηλώσεις και κραυγές διαμαρτυρίας για την προστασία 
των ζώων, από την άλλη καταγγελίες για την εξόντωση γα
τιών, σκύλων και αλεπούδων του Υμηττού από φόλες. Συμ
βίωση και περισσή φροντίδα. Η μια όψη της πραγματικότη
τας. Φόλες, αδέσποτα, ανεξέλεγκτη αγριότητα των πειρα
μάτων, «έξωση» των ζώων από τα διαμερίσματα. Η άλλη 
όψη... Συμπέρασμα: η στάση και η συμπεριφορά μας προς 
τα ζώα παρουσιάζει ιδιομορφίες, σημαντικότατες αποκλί
σεις και ακρότητες.

Κατ’ αρχή, σπάνια βρίσκεται κάποιος να μαζέψει και να 
θάψει τα χτυπημένα από τις μοτοσυκλέτες και τα αυτοκίνητα 
σκυλιά και γατιά που κείτονται σε όλους τους δρόμους της 
Ελλάδας. Τραγικό θέαμα. Συνεχίζουμε με τη φόλα - ελληνική
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αισθήματα και διαθέσεις απέναντι στα ζώα που μόνον Ευ
ρώπη δε θυμίζουν!...

Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά, το ίδιο ή ίσως και πε
ρισσότερο ακραία, αλλά και συνάμα εκκεντρική. Στην Αθήνα 
δεν έχουμε θέατρο... για σκύλους, όπως στο Παρίσι, όπου 
προτιμάται ως ρεπερτόριο ο «Προμηθέας Δεσμώτης», του 
οποίου τα δεσμά δεν είναι τίποτε περισσότερο από λουκάνι
κα, οπότε το κοινό... (οι σκύλοι δηλαδή) ενθουσιάζεται, 
εφορμά στη σκηνή και τον απελευθερώνει... καταβροχθίζο
ντας τα δεσμά του! Έχουμε, όμως, άλλα πολλά και διάφορα: 
καταστήματα που πωλούν αξεσουάρ για συμπαθή τετράπο
δα με υπογραφή μεγάλων μαιτρ της μόδας, ξενοδοχεία και 
πανσιόν σκύλων και γάτων, διπλωματούχους εκπαιδευτές και 
άλλα πολλά... Αυτή είναι η πραγματική ζωοφιλία -  θα μπο
ρούσε ν’ αναρωτηθεί κανείς — ή μήπως είναι κάποιας μορφής 
εκτόνωση διαφόρων ψυχολογικών και συναισθηματικών προ
βλημάτων;

Μήπως θα έπρεπε, λοιπόν, να μιλήσουμε για «κοινωνι
κές διαφορές και ανισότητες» των ζώων στην Ελλάδα;

Από τη μια ανήκουν τα αδέσποτα ζώα και αυτά που χρη
σιμοποιούνται ως πειραματόζωα και που ο μέσος όρος ζωής 
τους δεν ξεπερνά τον ενάμιση χρόνο. Οι αιτίες του θανάτου 
τους γνωστές και ήδη έχουν αναφερθεί. Από την άλλη ορ
γανωμένες παροχές στα σκυλιά που συμθιώνουν με τα αφε
ντικά τους, που μοιράζονται το φαγητό τους, που επισκέπτο
νται τακτικά ειδικά κομμωτήρια!...

Αλλού, λοιπόν, διώξεις ζώων που μέχρι πριν λίγο καιρό 
έμεναν με τους φίλους - ανθρώπους και αλλού νεκροταφεία 
για... κατοικίδια, ιδέα που πολλοί θα θεωρούσαν ίσως περιττή 
πολυτέλεια και όμως, ήδη εφαρμόζεται στο 17ο χιλιόμετρο 
της Εθνικής Οδού Τατοΐου προς Βαρυμπόμπη!...

Ευθανασία ή στείρωση;

Βέβαια το μεγάλο πρόβλημα είναι τα αδέσποτα ζώα. Η
φροντίδα τους, όπως και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται το

Συμβουλές προς όσους διαθέτουν σκύλους:
-  Μην αφήνετε το σκύλο σας ελεύθερο στο δρόμο, γιατί 

απαγορεύεται. Πρέπει πάντα να είναι δεμένος με το 
λουρί του.

-  Μην αφήνετε να λερώνει τα πεζοδρόμια.
-  Μην τον αφήνετε πολλές ώρες μόνο του. Είναι ζώο που 

χρειάζεται ανθρώπινη συντροφιά.
-  Συμβουλεύεστε κατά τακτά χρονικά διαστήματα τον 

κτηνίατρό σας.
-  Μη βασανίζετε τα ζώα.

Ο νόμος 1197/81 τα προστατεύει και προβλέπει αυστη
ρότατες ποινές.

«Θέλουμε να ζήσουμε σε μια κοινωνία όχι μόνο με λιγότερη 
μόλυνση, όχι μόνο με περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα, 
αλλά σε μιά κοινωνία όπου θα υπάρχει μια νέα οικολογική 

ηθική απέναντι στη φύση και σε κάθε μορφή ζωής»

«Φίλοι των Ζώων»

Η ψυχική ζωή είναι ατομικό δικαίωμα και περιλαμβάνει και 
την επικοινωνία με όλα τα πλάσματα. Το να έχει κανείς ένα 

ζώο είναι θέμα ιδιωτικής ζωής...

Γ. Α. Μαγκάκης

εφεύρεση και αποκλειστική κατανάλωση. Ακολουθούν οι 
βασανισμοί των ζώων, αγαπημένο χόμπυ(;) πολλών μικρών 
παιδιών, που μεγάλωσαν με την καλλιεργημένη από τους 
γονείς τους ζωοφοβία. Προσφιλείς εκφράσεις, όπως «Μη 
χαϊδεύεις το σκύλο γιατί θα σε δαγκώσει», «Άφησε το γατάκι, 
γιατί θα σου βγάλει τα μάτια με τα νύχια του», δημιουργούν
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πρόβλημα αποτελούν τη βασική αιτία διαφωνίας ανάμεσα 
στα διάφορα φιλοζωικά σωματεία της χώρας.

Οι περισσότερες φιλοζωικές εταιρείες είναι υπέρ της ευ
θανασίας, ως τελευταία αναγκαστική λύση.

Οι επικριτές της ευθανασίας ισχυρίζονται ότι η καλύτερη 
αντιμετώπιση του προβλήματος του αδέσποτου είναι η στεί
ρωση, αμέσως μόλις γεννηθεί το ζώο. Η Ένωση Ζωοφίλων 
Ελλάδας μάλιστα, που λειτουργεί εδώ και 18 χρόνια και ανά
μεσα στις επιτυχίες της συγκαταλέγεται και η υγειονομική 
διάταξη του κ. Γ.Α. Μαγκάκη, επιδοτεί κάθε στείρωση ζώου 
με το μισό περίπου ποσό του συνολικού κόστους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μιας έρευνας που έγινε πριν από 
δύο περίπου χρόνια, στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα 
από 25.000 αδέσποτοι σκύλοι, αν και εκφράζονται επιφυλά
ξεις για την ακρίβεια της καταμέτρησής τους. Επισήμως, 
προστάτης των ζώων είναι το Υπουργείο Γεωργίας / Κτη
νιατρική Υπηρεσία. Το Υπουργείο συνεργάζεται στενά με 
την Εταιρεία Προστασίας των Ζώων, φιλοζωικά σωματείο που 
ενισχύεται οικονομικά από το κράτος. Τα τελευταία χρόνια, 
ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από 
άδεια της Νομαρχίας την ίδια δουλειά μπορούν να αναλάβουν 
και οι Δήμοι. Το έχουν κάνει μάλιστα ήδη οι Δήμοι Περιστεριού 
- Καλλιθέας - Αιγάλεω κ.ά.

Οι παραπάνω φορείς, που αναφέραμε, είναι επιφορτισμέ
νοι με την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων. Οι υπόλοιπες 
όμως φιλοζωικές εταιρείες και αρκετοί φιλόζωοι καταγγέ- 
λουν κατά καιρούς στον Τύπο ότι περισυλλογή τις περισσό
τερες φορές σημαίνει ευθανασία.

Παρόλο που το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα δεν είναι 
καινούργιο, καμιά ικανοποιητική και «πολιτισμένη» λύση 
δεν έχει βρεθεί. Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις και εκτός των 
ελληνικών συνόρων, αφού η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία 
συνεργάζεται ήδη με ευρωπαϊκές ομάδες που συντονίζουν

τις προσπάθειές τους για να σώσουν τους «πιστούς μας κι 
αφοσιωμένους φίλους», υπό τον έλεγχο της ΕΟΚ.

Ελπίδα ζωής...

Ήδη μετά τις κινητοποιήσεις των φιλόζωων, ο Υπουργός 
Προεδρίας υποσχέθηκε ότι πολύ σύντομα θα γίνει νομοθετική 
ρύθμιση που θα επιτρέπει τη συγκατοίκηση των χαριτωμένων 
τετράποδων με τους ενοίκους της πολυκατοικίας, ανεξάρ
τητα με το αν θα το απαγορεύει ο κανονισμός της.

Η δημοτική αρχή της Αθήνας, στην προσπάθειά της να 
συμβάλει κι αυτή στην επίλυση του προβλήματος, ετοιμάζει 
καταφύγιο για αδέσποτους σκύλους. Το δημοτικό συμβούλιο 
αποφάσισε την αγορά οικοπέδου 10 στρεμμάτων, εκτός Αθη
νών, με στόχο να δημιουργηθεί εκεί πρότυπο κυνοτροφείο.

Παράλληλα ο σύλλογος «Φίλοι των Ζώων» για να προστα
τεύσει τα κατοικίδια ζώα, που με την πρόσφατη απόφαση του 
Αρείου Πάγου απαγορεύεται να διαμένουν σε διαμερίσματα 
και κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο, πήρε ήδη το πρώτο 
μέτρο. Πρόκειται να λειτουργήσει σύντομα ένα λυόμενο στην 
Πεντέλη, που θα στεγάζει και θα φιλοξενεί τα σκυλάκια και 
γατάκια που οι ιδιοκτήτες τους θα αναγκαστούν να αποχω- 
ρισθούν.

Η Ελληνική Φιλοζωική Είταιρεία άρχισε να κτίζει σε ιδιόκτη
τη έκταση 10 στρεμμάτων, στο Κορωπί Αττικής, πρότυπο Φι- 
λοζωικό Κέντρο, που θα περιλαμβάνει ιατρείο και νοσοκομείο 
ζώων, χώρους διαμονής για αδέσποτα, ξενοδοχείο μικρών 
ζώων, καθώς και αίθουσες για διαλέξεις, προβολές και εκδη
λώσεις για τα παιδιά. Οι εργασίες ολοκλήρωσης του έργου 
έχουν τη βοήθεια της Ανγλικής Φιλοζωικής Εταιρείας κατά 
50%.

Ανάσα και ελπίδα ζωής, λοιπόν, για τους «μικρούς ανιδιο
τελείς φίλους μας», σε μια εποχή σκληρή και απάνθρωπη...
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Τρόμος πάνω απ’ την πόλη
Επμέλαα: Αρτάπουλος Ι ΐλκχχιίος

Ο πάλαι ποτέ 
αττικός ουρα
νός από αί
θριος έχει γί- 
νειπια ολέ
θριος. Δεν 
εμπνέει πια 
τους ποιητές.
Κάνει τα μάτια 
τους να δακρύ
ζουν και τη 
γεύση τους πι
κρή. Ό χι, δεν 
είναι από συ
γκίνηση! Από 
το νέφος είναι.
Όμως,ο ουρανός αυτός θα 
μπορούσε να ξαναγίνει διάφα
νος και γαλανός; Το ερώτημα 
αυτό δεν ξέρω πόσους από 
μας έχει απασχολήσει και αν 
θα ευτυχίσουμε να δούμε το 
πρόβληρα αυτό, λυμένο, όμω^ 
δεν υπάρχει κανένας πια σ 
αυτή την πόλη, που να μη βλέ
πει καθημερινά το αποκρουστι- 
κό αυτό τέρας να έχει όρονια- 
στεί θρασύτατα πάνω απ’ τα 
κεφάλια μας και να γελά σαρ
καστικά. Να μη σέβεται κανέ- 
ναν και τίποτα. Να ρίχνει τα 
μονοξείδια και τα διοξείδια 
κρόσια του πάνω απ’ το ιστορι
κό λεγόμενο τρίγωνο, μέχρι 
τις πιο μακρινές γειτονιές του

λεκανοπεδίου. Μήπως άραγε 
θα πρέπει να συνειδητοποιή
σουμε οτι στο εξής θα ζούμε 
με το νέφος;

Ό σο πάει και η μόδα του 
"νέφους" εξαπλώνεται με ρυθ
μό που θυμίζει λοιμώδη νόσο: 
ο κάθε πολιτικός, επιστήμονας, 
ταξιτζής, δημοσιογράφος, τε
χνικός συνδικαλιστής, άνερ
γος έχει "απόωεις" και προτεί
νει "μέτρα". ’Αλλος εξαγγέλλει 
θριαμβολογώντας, άλλος προ
βλέπει οραματιζόμενος, άλ- 
λοςπροτείνει πλειοδοτώ
ντας,άλλος παραπονιέται μεμ- 
ψιμοιρώντας, άλλος βρίζει χυ
δαιολογώντας και άλλος πε
θαίνει σιωπώντας (είναι και

αυτό μια μορ
φή συρμετοχης 
στη φρενίτιδα 
της νέας μό
δας).

Καιόλοι μι
λούν απευθυ
νόμενοι στους 
άλλους, αλλά 
βέβαια κανένας 
δεν τους ακού
ει, γιατί ο κα
θένας έχει τις 
δικές τους από
ψεις, από πα
νάκειες μέχρι

κισμετολογίες.
Οι άνθρωποι αυξάνονται και 

πληθύνονται. Μεγαλώνουν τις 
πόλεις, τις απλώνουν,καθώς 
καταφεύγουν σ’ αυτές, κουβα
λώντας ραζί τους το όνειρο 
υιας καλύτερης ζωής. Αλλά ο 
^παράδεισος* είναι μακριά από 
τους θορυβώδεις πολυάνθρω
πους δρομους τις πολυκατοικί
ες κολλητά τη μία στην άλλη, 
τους ανθρώπους που συνα- 
ντιώνται στο ασανσέρ και δεν 
αλλάζουν κουβέντα μεταξύ 
τους. Στην Αθήνα, που ατενίζει 
το 2000 μέσα από το θολό 
σύννεφο της φωτοχηρικής αι- 
θαλομιχλης - γνωστότερο με 
το όνομα "νέφος" - που την τυ-
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λίγει και το τσιμέντο που την 
πνίγει, ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα που δημιούργησε 
η αλματώδης ανάπτυξή της εί
ναι η έλλειψη "χώρων αναπνο
ής".

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΦΟΣ
Ας δούμε λοιπόν, τι είναι αυ

τό το περιβόητο νέφος που δυ
ναστεύει την καθημερινή μας 
ζωή και μας έχει καταδικάσει 
σε έναν αργό αλλά βέβαιο θά
νατο.

"Νέφος" λοιπόν είναι η μαύ
ρη ή καφεκόκκινη ομίχλη που 
σκεπάζει την Αθήνα τις ημέρες 
της αυξημένης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και οφείλεται στην 
απορρόφηση του ηλιακού φω
τός από διάφορους ρύπους. Τα 
κυριότερα συστατικά του νέ
φους είναι: τα σωματίδια, το 
διοξείδιο του θείου, το μονο- 
ξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια 
του αζώτου, οι υδρογονάνθρα
κες και ο μόλυβδος.

Ειδικώτερα τα σωματίδια εί
ναι φορείς ουσιών με τοξική 
δράση στον οργανισμό. Προ- 
καλούν ποικίλες διαταραχές 
κυρίως στο αιματολογικό και 
στο νευρικό σύστημα. Ορισμέ
νες ενώσεις έχουν κατηγορη- 
θεί σαν καρκινογόνες, όπως 
π.χ. το βενζοπυρένιο.

Το διοξείδιο του θείου (SO 2), 
είναι αέριο χωρίς χρώμα, ερε
θιστικό με ισχυρή οσμή. Πολ
λά είδη αναπνευστικών προ
βλημάτων συνδέονται με αυτά 
από απλό ερεθισμό του ρινο
φάρυγγα έως βρογχίτιδα, 
ασθμα και πνευμονικό οίδημα.

Το μονοξείδιο του άνθρακα 
(CO), είναι αέριο χωρίς χρώμα, 
γεύση και οσμή. Είναι δηλητη
ριώδες και ανταγωνίζεται το 
οξυγόνο στη δέσμευση αιμο
σφαιρίνης. Προκαλεί Βλάβες 
στο νευρικό σύστημα και στην 
καρδιά.

Τα οξείδια του αξώτου (ΝΟχ) 
σε μεγάλες συγκεντρώσεις 
μπορεί να είναι μοιραία. Συμ
βάλλουν στη δημιουργία Βιο
χημικών μεταβολών στο αίμα 
και προκαλούν αύξηση της συ
χνότητας και της σοβαρότητας 
των λοιμώξεων του αναπνευ
στικού.

Οι υδρογονάνθρακες (Η - 
Cs) σε μεγάλες τιμές και ιδιαί
τερα σε κλειστό χώρο, προκα
λούν μέχρι και ασφυξία. Ορι
σμένοι υδρογονάθρακες, όπως

το βενζόλιο, είναι καρκινογό
νοι.

Να σημειωθεί ότι από τις συ
νεχείς χημικές αντιδράσεις 
των ρύπων δημιουργούνται 
στην ατμόσφαιρα νέοι, ρύποι, 
οι λεγόμενοι δευτερογενείς; 
όπως το όζον και φωτοχημικα 
οξειοωτικά.

Εκτός από τους παραπάνω 
ρύπους πρέπει να αναφερθούν 
τα Βαρέα μέταλλα, τα θειικά 
και πυριτικά, άλατα, το υδρο- 
φθόριο, το υδροχλώριο και 
πολλά άλλα που υπάρχουν κυ-

χες.
ΕΙΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 

ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Γενικά διακρίνονται δυο είδη 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης: η 
όξινη καπνομίχλη τύπου Λον
δίνου) και η φωτοχημική ομί
χλη (τύπου Λος Άντζελες).

Στην πρώτη περίπτωση οι κύ
ριοι ρύποι είναι το διοξείδιο 
του θείου, ο καπνός και τα σω
ματίδια. Καθοριστική συμβολή 
στην παραγωγή του διοξειδίου

του θείου, έχουν οι βιομηχανί
ες και οι κεντρικές θερμάν
σεις.

Για τη φωτοχημική ρύπανση 
υπεύθυνες θεωρούνται δύο 
καταγορίες ενώσεων , τα οξεί
δια του αζώτου και οι υδρογο
νάνθρακες. για τα μεν πρώτα, 
ευθύνονται οι εξατμίσεις των 
αυτοκινήτων και μέχρι ενός 
βαθμού οι Βιομηχανικές δρα
στηριότητες, ενώ για τους 
υδρογονάνθρακες η αποκλει
στική ευθύνη ανήκει στο αυτο
κίνητο , αλλά και στο κύκλωμα 
διύλισης και εμπορίας καυσί
μων.

Αν ξέραμε πόσο ρυπαίνει την 
ατμόσφαιρα ο αρρύθμιστος κι
νητήρας του αυτοκινήτου μας, 
θα μας κοβότανε... η ανάσα.

Ανάμεσα στα δύο αυτά είδη 
"νέφους" υπάρχουν φυσικά 
όλες οι ενδιάμεσες καταστά
σεις, καθώς και διάφορα μικτά 
σχήματα.

Η διαφοροποίηση της σύστα
σης του νέφους είναι συνήθως 
εποχιακή και στην περίπτωση 
της Αθήνας το νέφος τύπου 
καπνομίχλης είναι πιο συνηθι
σμένο το χειμώνα, ενώ το φω- 
τοχημικό νέφος μας επισκέπτε
ται συνήθως το καλοκαίρι, 
αφού η συνδρομή της ηλιακής 
ακτινοβολίας είναι αποφασι
στική για τη δημιουργία του.

Βασικοί παράγοντες που ευ
νοούν τη δημιουργία, την ενί
σχυση και την παραμονή του 
νέφους στην ατμόσφαιρα, εί
ναι η θερμοκρασιακή ανα
στροφή και η άπνοια.

Η θερμοκρασιακή αναστρο
φή είναι δύο, χονδρικά, τύπων:

(α) Θερμοκρασιακή ανα
στροφή εδάφους , όπου το 
έδαφος ωύχεται λόγω του ότι 
ακτινοβολεί προς τον ουρανό 
τη νύχτα τη θερμότητα που 
απορρόφησε κατα τη διάρκεια 
της ημέρας.

(β) Μετωπική αναστροφή , 
όπου θαλάσσιες αύρες ή ψυ
χρά ρεύματα από τις πλαγιές 
των Βουνών έρχονται να εκτο
πίσουν τον ζεστό αέρα από την 
επιφάνεια του εδάφους.

Και στις δύο περιπτώσεις δη- 
μιουργείται μια '’ζώνη ανα
στροφής" πάχους μερικών δε
κάδων ή και εκατοντάδων μέ
τρων, που "στεγάζεται" από μια 
ζώνη θερμού αέρα. Η σκεπή 
αυτή εγκλωβίζει το νέφος όσο 
διάστημα διαρκεί η αναστρο-
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φή. Στην περίπτωση της Αθή
νας η αναστροφή εδάφους εί
ναι συχνότερη το χειμώνα ενώ 
η αναστροφή που οφείλεται 
στις θαλάσσιες αύρες είναι συ
χνότερη το καλοκαίρι.

Ίσως μερικοί να αισθάνονται 
και κάποια κρυφή υπερηφάνεια 
που έχουμε όμοια προβλήματα 

ε τις μεγαλουπόλεις του "πο- 
ιτισμένου" κόσμου. Εξ άλλου 

ενθουσίασε πολλούς το γεγο
νός ότι το νέφος μας μοιάζει 
πολύ μ’ εκείνο τους Λος 
Άντζελες. Αυτή είναι η ευφο
ρία που φέρνει η άγνοια.

Πιθανόν βέβαια μερικοί από 
μας να είχαν κάποια γνώση 
του τι κάνουν συμβάλλοντας 
στην αύξηση του νέφους με 
την κάθε λογής αλόγιστη κατά
χρηση της τεχνολογίας. Η κα
τηγορία αυτή είναι ίσως και η 
πιο επικίνδυνη και αξιολύπητη. 
Είναι τα άτομα αυτά, που κατέ- 
χονται από " το τεχνολογικό 
σύνδρομο της ρωσικής ρουλέ
τας" όπως πετυχημένα αναφέ- 
ρεται στο θαυμάσιο βιβλίο του 
καθηγητή Γιάννη Φίλη: " Η τε
λευταία πνοή του πλανήτη Γη". 
Τα άτομα δεν σταματούν παρά 

όνο όταν έλθει η χαριστική 
ολή. Και έτσι βρισκόμαστε 

"ελεύθεροι εγκλωβισμένοι" μέ
σα σ’ ένα θαλαμο ασφυξιογό- 
νων αερίων, όπου το βασικό 
"μενού" που μας σερβίρεται 
καθημερινά, δεν είναι τίποτε 
άλλο, από δολοφονικά αέρια.

Στα παραμύθια, τα φαντά
σματα πλανώνται τα μεσάνυ
χτα πάνω από τους πύργους 
των βασιλιάδων. Στην Αθήνα, 
το φάντασμα του νέφους πλα- 
νάται το καταμεσήμερο πάνω 
από τους πυργίσκους των κοι
νών θνητών. Αυτών που πεθαί
νουν ακριβώς μέσα στο ταπει
νό τους όνειρο: "ένα δυάρι 
στην πρωτεύουσα".

Είναι επιστημονικά αποδε
κτό, ότι τα αποτελέσματα από 
την επίδραση της ρύπανσης 
στον οργανισμό,μπορεί να εί
ναι και έμμεσα ή και να εκδη
λώνονται μετά από αρκετό διά
στημα. Αυτό ισχύει κυρίως για 
τις καρκινογόνες ουσίες. Αλλά 
και τα αιωρούμενα σωματίδια 
απορροφούν τοξικές ουσίες 
που εισπνεόμενες από τον άν
θρωπο έχουν επίδραση στις 
μεταλλαξιγόνες ιδιότητες του 
οργανισμού,δηλαδή επιφέ
ρουν αλλαγές στο γεννετικό

υλικό. Τα βαρέα μέταλλα, τέ
λος, παρουσιάζουν αθροιστική 
δράση, επομένως οι αρνητικές 
επιδράσεις δεν παρουσιάζο
νται με την πρώτη δόση.

Μετά από όλες αυτές τις πα
ρατηρήσεις δεν μπορούμε να 
μιλάμε για όρια ρύπανσης. 
Δεν μπορεί να θεωρεί κανείς 
παραδεκτή μια κατάσταση 
όπου η τιμή σε ένα ρύπο είναι 
μια γραμμή κάτω από το όριο 
επιφυλακής ή συναγερμού, 
αφού δεν έχουμε, μετρήσει, τι 
σημαίνει για τον ανθρώπινο 
οργανισμό η συνεχής έκθεση 
σε ένα ρυπαρό περιβάλλον.

Αλλά η καταστρεπτική μανία 
του νέφους δεν εξαντλείται 

όνο στα έμψυχα όντα που το 
ημιούργησαν. Καταστρέφει 

ανεπανόρθωτα και τα έμψυχα. 
Ολόκληρη η πολιτιστική μας 
κληρονομιά - αγάλματα και 
μνημεία - βάλλεται μέρα με τη 
μέρα από τις τοξικές ενώσεις 
που δημιουργεί το νέφος.

Το πρώτο πρόβλημα εδώ, εί
ναι η οιόγκωση από τη διάβρω
ση των συνδέσμων και του

σκελετού των μνημείων που 
αποτελούνται από χάλυβα ή 
ορείχαλκο. Ένα άλλο πρόβλη
μα είναι η καταστροφή του 

αρμάρου. Μια όξινη προσβο- 
ή από οξείδια του θείου ή διο

ξείδιο του άνθρακα σε συνδυ
ασμό με το νερό της βροχής,

έχει σαν συνέπεια την μετα
τροπή του μαρμάρου σε δισαν- 
θρακικό ασβέστιο και σε γύψο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
αγάλματα του κέντρου της 
Αθήνας , έχουν μολυνθεί από 
ένα συνολικό αριθμό βακτηρι
δίων 50.000 - 80.000 κατά 
γραμμάριο, ενώ οι κολώνες 
περιέχουν ένα μεγαλύτερο 
αριθμό, 2.000.000 - 7.000.000 
κατά γραμμάριο.

Δηλαδή έχουμε:
Α. Επιτρεπτά όρια κάτω από 

τα οποία δεν κρίνεται ανα
γκαία οποιαδήποτε κινητοποίη
ση. Αν όμως τα όρια αυτά ξε- 
περαστούν τίθεται σε επιφυλα
κή το δυναμικό, του ΠΕΡΠΑ, 
προκειμένου να είναι σε πλή
ρη ετοιμότητα, ώστε αν οι τι
μές των ρύπων πλησιάσουν τα 
όρια εφαρμογής εκτάκτων μέ
τρων, να μπεί σε λειτουργία ο 
μηχανισμός εφαρμογής των.

Β. Όρια περιορισμών τα 
οποία δραστηριοποιούν την 
πρώτη βαθμίδα εκτάκτων μέ
τρων.

Γ. Όρια κατάστασης έκτα

κτης ανάγκης, τα οποία δρα
στηριοποιούν τη δεύτερη βαθ
μίδα έκτακτων μέτρων.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Τα προβλήματα και οι επι

δράσεις του νέφους στη ζωή 
μας έχουν γίνει από πολύ και-

ΟΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Είδος και επίπεδα ρύπων

Ο Ρ Ι Α
Α. Επιτρεπτά 
(Ό ταν τα όρια 
αυτά ξεπερα- 
στούν τίθε- 
τα ι σε επι- 
φυλλακή ο 
μηχανισμός 
του ΠΕΡΠΑ

Καπνός
(COH)

Διοξείδιο 
του θείου 
S02mgr/m3

Διοξείδιο 
Αζώτου. 

NC^mgrirrr

Μονοξείδιο 
‘Ανθρακας 
CO mg/nr

(σε 24ωρη βάση) (σε ωριαία 
βάση)

(σε 8ωρη

3 200 200 15

Β.Κατάστα 
σης περιορι
σμών
(Α' Βαθμίδα)

5 400 500 25

Γ. Κατάστα
σης έκτάκτου 
ανάγκης 
(Β' Βαθμίδα)

7 500 700 35
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ρό ακιικείμενο ερευνών και 
μελετών από τις οποίες συ
γκλίνουν στη λήψη των παρα
κάτω μακροπρόθεσμων και 
βραχυπρόθεσμων μέτρων.

1) Οργάνωση και λειτουργία 
ενιαίου φορέα προστασίας πε
ριβάλλοντος και εναρμόνιση 
της σχετικής νομοθεσίας με 
αυτήν της ΕΟΚ.

2) Για την κυκλοφορία και τα 
αυτοκίνητα:

Κατάσκευή ανισόπεδων δια
βάσεων, κατασκευή νέων αρ
τηριών, ηλεκτρονική ρύθμιση 
της κυκλοφορίας ,αναπτυ- 
ξηκαιαύξηση εξυπηρέτησης 
των μέσων μαζικής μεταφοράς 
, βελτίωση της ποιότητας των 
καυσίμων, αυστηρές προδια
γραφές και έλεγχος λειτουργί
ας των αυτοκινήτων και υπο
χρέωση τωννεοεισαγομένων

αυτοκινήτων να έχουν 
συστήματα αντιρρύπανσης .
3) Για τις κεντρικές θερμάν

σεις:
Βελτίωση της ποιότητας των 

καυσίμων, έλεγχο και συντή
ρηση των καυστήρων, θερμο

τρων, αξιοποίηση της ηλιακής 
και της αιολικής ενέργειας; 
αποκέντρωση και μεταφορά 
ρυπογόνων βιομηχανιών, 
εγκατάσταση πλήρους δικτύου 
μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύ
πανσης, αυστηρές προδιαγρα
φές λειτουργίας βιομηχανικών 
μονάδων και εφαρμογή και 
υλοποίηση προγραμμάτων πε
ριφερειακής ανάπτυξης.

Η λήψη αυτών των μέτρων 
καθώς και πολλών άλλων κρί- 
νεται αναγκαία και επιβεβλη
μένη και η οποιαδήποτε χρο
νοτριβή μπορεί να έχει δραμα
τικές επιδράσεις στον οργανι
σμό και στη ζωή μας γενικώ- 
τερα.

Ας μην ξεχνάμε, ότι η φύση 
είναι σε θέση να αποκαταστή- 
σει μόνη της μικρές διαταρά
ξεις της ισορροπίας της. Όταν

μόνωση των νέων κτιρίων, 
χρήση θερμοσυσσωρευτών 
ηλιακής ενέργειας .

4) Για την βιομηχανική και 
βιοτεχνική δραστηριότητα: 
Χρήση καυσίμων με ελάχιστη 
περιεκτικότητα σε θείο, χρήση 
ειδικών κατά περίπτωση φίλ-

όμως ο άνθρωπος επεμβαίνει 
τοσο ανεπίτρεπτα και απροκά
λυπτα και την σφαγιάζει, τότε 
η φύση γίνεται ανίκανη να 
αποκαταστήσει την ταραγμένη 
της ισορροπία και δίκαια εκδι
κείται τους βιαστές της.

ΣΚΟΤΩΣΕ 
ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ 

ΠΡΙΝ Σ Ε  ΣΚΟΤΩΣΕΙ
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^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ I

ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α.

Πραγματοποιήθηκαν με πλήρη επιτυ
χία, στο Σκοπευτήριο Καισαριανής και 
στο Σκοπευτήριο της Σχολής Ευελπίδων 
στη Βάρη, οι σκοπευπκοί αγώνες των 
Παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 
για το έτος 1990, που διοργάνωσε φέτος 
η Σχολή Ικάρων.

Η ομάδα της Σχολής Αξιωματικών 
ΕΛ.ΑΣ. (Σ.Α.Ε.Α.) κάνοντας μια θαυμά
σια εμφάνιση, κατέκτησε 8 χρυσά με
τάλλια, 10 αργυρά και 1 χάλκινο.

Συγκεκριμένα:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Ο Δοκ. Υπ/μος ΤΖΕΛΕΠΗΣ Αριστεί
δης συνεχίζοντας και φέτος τις καλές 
του εμφανίσεις κατετάγη 1ος στα εξής 
αγωνίσματα:

α. Αεροβόλο τυφέκιο με επίδοση 
543/600.

β. Πολεμικό τυφέκιο - θολή ακρίβειας 
με επίδοση 491/600.

γ. Πολεμικό τυφέκιο - ταχεία βολή με 
επίδοση 438/600.

Ο ίδιος αθλητής κατετάγη 2ος στο 
αγώνισμα Τυφεκίου 0,22 - Πρηνηδόν με 
επίδοση 383/400 και 3ος στο αγώνισμα 
Τυφεκίου 0,22 - ορθίως με επίδοση 
332/400.

2 .0  Δοκ. Υπ/μος ΑΛΕΥΡΕΑΣ Μιχάλης, 
κατετάγη 1ος στο αγώνισμα του Τυφε
κίου 0,22 - ορθίως με επίδοση 350/400 
και 2ος στο αγώνισμα Τυφεκίου 0,22 - 
Γονυπετώς με επίδοση 356/400.

3. Ο Δοκ. Υπ/μος ΚΥΡΑΝΑΚΟΣ Γεώρ
γιος κατετάγη 2ος στο Αεροβόλο Τυφέ
κιο με επίδοση 536/600.

4 .0  Δοκ. Υπ/μος ΚΑΙΠΑΚΗΣ Γεώργιος 
κατετάγη 1ος στα

α. Αεροβόλο Πιστόλι με επίδοση 
535/600.

β. Πιστόλι 0,22 (30+30) με επίδοση 
531/600.

5 .0  Δοκ. Υπ/μος ΜΑΝΤΑΚΟΣ Σταύρος 
κατετάγη 2ος στο Πιστόλι 0,22 (30+30) 
με επίδοση 530/600.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Η Σ.Α.Ε.Α. αναδείχθηκε 1η στα εξής 
αγωνίσματα:

α. Αεροβόλο Τυφέκιο με ομαδική επί
δοση 2128/2400.

β. Πιστόλι 0,22 (30+30) με ομαδική 
επίδοση 2058/2400.

2. Η Σ.Α.Ε.Α. αναδείχθηκε 2η στα εξής 
αγωνίσματα:

α. Τυφέκιο 0,22 - Πρηνηδόν με ομαδι
κή επίδοση 1507/1600.

β. Τυφέκιο 0,22 - Ορθίως με ομαδική 
επίδοση 1294/1600.

γ. Τυφέκιο 0,22 - Γονυπετώς με ομα
δική επίδοση 1400/1600.

δ. Αεροβόλο Πιστόλι με ομαδική επί
δοση 2081/2400.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με πρωτοβουλία της Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης, πραγματοποιήθηκε έρανος 
μεταξύ του προσωπικού των Αστυνομι
κών Υπηρεσιών Θεσ/κης, των Αστυνομι
κών Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης 
και Θεσσαλίας, με σκοπό την ενίσχυση 
των ομογενών προσφύγων Ποντίων, που 
προέρχονται από τη Σοβιετική Ένωση.

Το χρηματικό ποσό; που συγκεντρώ
θηκε από την καθολική ανταπόκριση του 
προσωπικού, ανήλθε σπς 1.644.524 δρχ.

ε. Πολεμικό Τυφέκιο - Βολή Ακρίβειας 
με ομαδική επίδοση 1782/2400.

στ. Πολεμικό Τυφέκιο - Ταχεία Βολή με 
ομαδική επίδοση 1434/2400.

Βασικοί συντελεστές της επιτυχίας 
της Σκοπευτικής ομάδας ήσαν οι προπο
νητές της Ανθ/μος Αθανάσιος Περδίκης 
και Αρχιφύλακες Πελοπίδας Ηλιάδης και 
Βασίλειος Κουλάκος.

Επίσης σημαντική ήταν και η βοήθεια 
που παρείχαν οι αρμόδιοι για τη Σκοπευ
τική Ομάδα Υπαστυνόμοι Α' Αντώνιος 
Ανδρεόπουλος και Αλέξιος Μπίτζης.

και κατατέθηκε σε λογαριασμό της Τρά- 
πεζας Μακεδονίας - Θράκης.

Ο Γενικός Αστυν. Δ/ντής Υποστράτη
γος Π. Κοσμάς, συνοδευόμενος από τον 
ταξίαρχο Κ. Ευθυμιόπουλο, Δ/ντή της 
Δ/νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, τον 
Αστυν. Δ/ντή Ν. Παπαδόπουλο - Παπα- 
νικολάου Υποδ/ντή της ΓΑΔΘ και ανπ- 
προσωπεία Αστυνομικών, παρέδωσε 
στον Πρόεδρο της Εππροπής Υποδοχής 
και Αποκατάστασης Ποντίων και Γεν. 
Γραμματέα του Υπουργείου Μακεδονί
ας - Θράκης κ. I. Τσαλουχίδη τη σχετική 
επιταγή, σε ειδική τελετή που πραγμα
τοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας 
- Θράκης.

Α. Στα Τυφέκια την ομάδα αποτελούσαν οι κάτωθι Δοκ. Υπαστυνόμοι:

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ
—

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΤΟΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ

1 . ΔΥ ΤΖΕΛΕΠΗΣ Αριστείδης 3ο 4 6 1
2. ΔΥ ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης 3ο 1 3 _

3. ΔΥ ΑΛΕΥΡΕΑΣ Μιχάλης 2ο 2 6 _
4. ΔΥ ΚΥΡΑΝΑΚΟΣ Γεώργιος 2ο 1 2 _
5. ΔΥ ΤΣΙΦΤΗΣ Κων/νος 2ο — 5 _

6. ΔΥ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ Βασ. 2ο - 1 -

Β. Στα Πιστόλια την ομάδα αποτελούσαν οι κάτωθι Δοκ. Υπαστυνόμοι:

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ

1. ΔΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικ. 3ο 1
2. ΔΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αναστ. 3ο 1 1 —
3. ΔΥ ΚΑΙΠΑΚΗΣ Γεώργιος 2ο 3 1
4. ΔΥ ΜΠΕΛΛΟΣ Πανάγ. 2ο 1 —

5. ΔΥ ΜΑΝΤΑΚΟΣ Σταύρος 1ο 1 2 -
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΩΝ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις 
Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
τελετή ορκωμοσίας των νέων Υπαστυ- 
νόμων Β', της εκπαιδευτικής περιόδου 
1987-1990.

Την τελετή τίμησε με την παρουσία 
του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Ιω
άννης Βασιλειάδης, ο οποίος επέδωσε 
και τα ξίφη στους 208 νέους αξιωματι
κούς της Αστυνομίας. Επίσης παρέστη
σαν μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές 
εκπρόσωποι του Προεδρείου της Βου
λής και των πολιτικών κομμάτων, ο Γενι
κός Γ ραμματέαςτου Υ.Δ.Τ., ηηγεσίατης 
ΕΛ.ΑΣ., αντιπροσωπείες των Γ.Ε. Στρα
τού, Ναυτικού, Αεροπορίας και των Αρ
χηγείων Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος, καθώς και καθηγητές των 
Σχολών και συγγενείς των νεοεξελθό- 
ντων Υπαστυνόμων Β'.

Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός ότι 
μετά από είκοσι χρόνια ύπαρξης του 
γυναικείου αστυνομικού Σώματος, για 
πρώτη φορά, ο σημαιοφόρος των απο
φοίτων Υπαστυνόμος Β' Δημοσθένης 
Καλαμπαλίκης παρέδωσε τη σημαία της 
Σχολής στον αρχηγότων νέωντριτοετών 
Δόκιμο Υπαστυνόμο Βασιλική Νικολέτα.

Στην ημερήσια διαταγή του ο Δ/τής 
της Σχολής Αστυν. ΔΜής Ιωάννης

Αντωνογεωργάκης απευθύνοντας συμ
βουλές και παραινέσεις προς τους νέ
ους Υπαστυνόμους, μεταξύ άλλων τόνι
σε:

«... Η σημερινή τελετή της Ορκωμοσί
ας σας, αποτελεί για σας ορόσημο, γιατί 
επισφραγίζει το αίσιο πέρας επίπονων 
προσπαθειών σας κατά την θετή φοίτη
σή σας στη Σχολή και χαράσσει την

αφετηρία της νέας επαγγελματικής σας 
σταδιοδρομίας.

Η τιμή είναι μεγάλη, αλλά και τα καθή
κοντα που αναλαμβάνετε εξίσου μεγάλα 
και οι υποχρεώσεις σας σοβαρές.

Πέρα όμως από την επαγγελματική 
κατάρτιση και την επιστημονική μόρ
φωση, που σας παρασχέθηκε, κατα
βλήθηκε προσπάθεια να διαμορφώσετε 
ήθος και χαρακτήρα, ώστε να καταξιω
θείτε στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη 
και να βρίσκεστε ψηλά στη εκτίμησή του.

Γ ια να είσθε πάντοτε ενήμεροι των 
εξελίξεων, να συμπορεύεσθε με αυτές 
και ν’ αντιμετωπίζετε αποτελεσματικά τα 
σύγχρονα αστυνομικά προβλήματα, 
πρέπει να συνεχίσετε την επιμορφωτική 
σας προσπάθεια και να διατηρείτε την 
επαγγελματική σας ενημερότητα.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τα αστυ
νομικά προβλήματα της εποχής μας εί
ναι δύσκολα, αλλά και πολύπλοκα.

Για να ανταποκριθείτε με πληρότητα 
στα νέα σας καθήκοντα, επιβάλλεται:

Να είσθε μεταξύ σας αγαπημένοι και 
αδελφωμένοι. Να σέβεστε και να πει
θαρχείτε στους ανωτέρους σας και να 
μη σας διαφεύγει ότι η συνειδητή πει
θαρχία αποτελεί κορυφαία έκφραση 
ελευθερίας.

Να προασπίζετε με αυταπάρνηση την 
έννομη τάξη και τα δικαιώματα των πο
λιτών.



Να συνεργάζεσθε τόσο με τους συ
ναδέλφους σας, όσο και με τις τοπικές 
αρχές και τους τοπικούς φορείς, στην 
κατεύθυνση εξυπηρέτησης του δημόσι
ου συμφέροντος.

Να έχετε πάντα υπόψη σας, ότι απο
τελείτε τμήμα του ελληνικού λαού, για 
την ασφάλεια και την Ελευθερία του 
οποίου είστε ταγμένοι.

Να επιδεικνύετε ιδιαίτερη ευαισθησία 
και ζήλο στην αντιμετώπιση των σύγχρο
νων πληγών, που απειλούν τα θεμέλια 
της κοινωνίας μας, δηλαδή της τρομο-. 
κρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος 
και των ναρκωτικών.

Έχετε πάντα υπόψη, ότι στην εκτέλε
ση του έργου σας, που είναι κοινωνικό 
λειτούργημα, δεν υπάρχει ύψος αντι
παροχών που μπορεί να αντισταθμίσει 
το μέγεθος της προσφοράς σας προς το 
κοινωνικό σύνολο.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε, ότι στο υψηλό 
λειτούργημα του Αξ/κού, του οποίου το 
τιμητικό βάρος θα φέρετε από σήμερα, 
κάθε επιτυχία σας δεν θα είναι μόνο 
προσωπικό σας επίτευγμα, αλλά απο

τελεί συμβολή στην εξασφάλιση της 
κοινωνικής γαλήνης, της προόδου, της 
ειρήνης και στην προστασία του δημο
κρατικού πολιτεύματος της χώρας.

Με την βεβαιότητα ότι θα ανταποκρι- 
θείτε απόλυτα στην υψηλή αποστολή 
σας και ότι θα φανείτε αντάξιοι των 
προσδοκιών της Πολιτείας και της Ηγε
σίας της Αστυνομίας, σας προπέμπω 
στον κοινωνικό και επαγγελματικό στίβο 
με τις καλύτερες ευχές, για ατομική, οι
κογενειακή και επαγγελματική πρόο
δο...».
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Ο απόηχος του Μουντιάλ ’90
Γράφει ο Φώτης Μ ακροζαχόποολος

Επεοε η αυλαία του 
Μου Μουντιάλ και 
ανεξάρτητα από την τε
λική κατάταξη των 
ομάδων, τα συμπερά
σματα, αγωνιστικά, ορ
γανωτικά και άλλα, 
έχουν ήδη βγει.

Η ποιότητα του ποδο
σφαίρου που παίχθηκε 
ή τα ν-γενικ ά -χα μ η λή , 
λίγες εξαιρέσεις μόνο 
και οι -συντριπτικά- 
περισσότεροι αγώνες 
δεν είχαν κανένα εν
διαφέρον απο πλευράς 
θεάματος, πλην του 
βαθμολογικού.

Ανεξάρτητα όμως απ’ αυτό για τριάντα μέ
ρες και νύχτες, η καρδιά του κόσμου ολόκλη
ρου χτυπούσε μπροστά στη μικρή οθόνη για 
κάποια από τις 24 ομάδες που ξεκίνησαν αυτό 
το Μουντιάλ.

Από τη Νότιο Αμερική ως την Αφρική και 
την Ασία, δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακο
λούθησαν τους αγώνες του, νοιώθωντας έκ
πληξη βλέποντας την ομάδα του Καμερούν να 
ξεδιπλώνει ίσως το πιο μοντέρνο ποδόσφαι
ρο...

Το Καμερούν ήταν η ευχάριστη έκπληξη και 
το καλύτερο τονωτικό για το βασιλιά των 
σπόρ στην κρίσιμη γΓαυτόν καμπή, που βρί
σκεται.

Είδαμε κάποιες ποδοσφαιρικές αξίες να χά
νονται - Μάρκο Φαν Μπάστεν, Αντόνιο Καρέ- 
κα κ.α - και άλλες γηρασμένες ποδοσφαιρικά 
να δίνουν τη μάχη της επιβίωσής τους και χα- 
ρήκαμε στις κινήσεις των Ροζέ Μιλά, Κέλε- 
μανς, Σίλτον. Η συμπεριφορά τους σ’ αυτό το 
Μουντιάλ δίδαξε πολλά πράγματα για τους 
μελλοντικούς άσσους του αθλήματος.

Είδαμε τους διαιτητές να κάνουν σοβαρά - 
έως και καθοριστικά στην έκβαση του αγώνα

- λάθη και να μεροληπτούν στις 
αποφάσεις τους υπέρ των ισχυ
ρών λεγάμενων ομάδων.

Είδαμε όμως - και αυτό ίσως 
είναι το πιο σημαντικό - και 
τους χούλιγκανς να κτυπούν 
και σε μια τέτοια μεγάλη διορ
γάνωση. Ανεξάρτητα αν αυτοί 
κρατούσαν τη σημαία της Αγ
γλίας ή της Γερμανίας, Ιταλίας 
κ.λπ., επιδόθηκαν σε βανδαλι
σμούς, κυρίως έξω από το γήπε
δο και σε ομαδικές συγκρού
σεις μεταξύ τους με αποτέλε
σμα εκατοντάδες τραυματίες, 
εκατοντάδες νεαρούς να γεμί
ζουν τις Ιταλικές φυλακές και 
μεγάλες υλικές ζημιές.

Οι ατίθασοι νέοι των γηπέδων, απέδειξαν 
ότι δύσκολα θα σταματήσουν την καταστρο
φική τους τακτική ζητώντας μέσα από την 
βία και τον βανδαλισμό ανεξιχνίαστη εκδίκη
ση στο πρόβλημά τους.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα ο καλύτερος ποδο
σφαιριστής του πλανήτη μας,αποδοκιμαζόταν 
σε κάθε παιχνίδι της ομάδας του, της Αργεντι
νής, από τους Ιταλούς Χούλιγκανς, με αποκο
ρύφωμα την επίθεση κατά της οικίας του από 
εξαγριωμένους οπαδούς μετά τον αποκλεισμό 
της εθνικής ομάδας της Ιταλίας από τους Αρ- 
γεντινούς,Και να σκεφθεί κανείς ότι ο Μαρα
ντόνα χόρευε και μάγευε με την μπάλα για πέ
ντε τουλάχιστον χρόνια σ’ όλα τα ιταλικά γή
πεδα καταχειροκροτούμενος και αποθεούμε- 
νος από τους ίδιους φιλάθλους. Και για τον 
μεγάλο άσσο της μπάλλας αυτό ήταν το τε
λευταίο ταγκό μαζί της σε μια τέτοια μεγάλη 
διοργάνωση....

Είδαμε όμως και αγνούς φιλάθλους ’Αγ
γλους, Ιταλούς, Βραζιλιάνους, Ισπανούς, Αι
γύπτιους, Ρουμάνους να μαζεύουν το δάκρυ 
τους στις εξέδρες μετά τον αποκλεισμό. Να 
προσπαθούν να κρύψουν τη λύπη τους γιαυτό 
που αγαπούν και που εφήμερα χάθηκε.

530



Τέλος είδαμε τα δρακόντεια μέτρα ασφαλεί
ας που είχαν πάρει οι Ιταλοί για την ομαλή 
εξέλιξη αυτού του Μουντιάλ.

Σε κάθε παιχνίδι χιλιάδες Ιταλοί αστυνομι
κοί έπαιρναν θέση από νωρίς σ’ όλα τα σημεία 
γύρω και μέσα στο στάδιο. Ερευνούσαν όλα 
τα ατομικά είδη (τσάντες, κουτιά, σακούλες 
κ.λπ.) πριν από την είσοδο, συνόδευαν ή και 
μετέφεραν φιλάθλους από τους σταθμούς αφί
ξεων μέχρι και τα στάδια, λάβαιναν ειδική μέ
ριμνα μετακίνησης για παιδιά και αναπήρους.

Στους δρόμους δεκάδες αυτοκίνητα της 
αστυνομίας φρουρούσαν τα ξενοδοχεία που 
έμειναν οι φίλαθλοι αλλά και αυτά των απο
στολών των ομάδων.

Σε βοήθεια των Ιταλών αστυνομικών έφθα- 
σαν από την Γερμανία ειδικές δυνάμεις ασφα
λείας και από την Αγγλία ομάδα της Σκότ- 
λαντ Γυάρντ ειδικευμένη στην αντιμετώπιση 
των σκληροπυρηνικών Ά γγλω ν Χούλιγκανς.

Χάρη σ’αυτά τα μέτρα ασφαλείας τα επεισό
δια με τους Χούλιγκανς ήταν πάντα ελεγχό
μενα και με απολογισμό μόνο - ευτυχώς - 
τραυματίες.

Σαν συμπέρασμα πάντως απ’ αυτό το Μου
ντιάλ είναι ότι η κρίση που μαστίζει από και
ρό τον βασιλιά των σπόρ συνεχίζεται.

Το ποδόσφαιρο χρησιμοποιείται πλέον ανοι
κτά ως μέσον εθνικής προβολής, πολιτικών 
σκοπιμοτήτων και οικονομικών συμφερότων, 
πράγμα που ίσως συμβάλλει στην συνέχιση 
της κρίσης. Παρ’ όλα αυτά πάντως και παρά 
την χαμηλή ποιότητα θεάματος η πελατεία 
του αθλήματος δεν φαίνεται να έχει απομα
κρυνθεί. Και αυτό αποδεικνύεται από τους τε
ράστιους τζίρους που έκαναν οι Ιταλοί σ’ αυ
τό το Μουντιάλ. Μόνον οι εισπράξεις των δύο 
ημιτελικών ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο 
δρχ.

Όπως και νάχει πάντως το πράγμα και πε- 
ριμένοντας το 15ο Μουντιάλ, που τη διοργά
νωσή του ανέλαβαν οι Η.Π.Α (!), το 14ο Μου
ντιάλ περνάει στην ιστορία ως το Μουντιάλ 
των εκπλήξεων, όπου μικρές και άσημες - πο
δοσφαιρικά - χώρες μέχρι τώρα, με την πρόο
δό τους και την απόδοσή τους στο γήπεδο, 
σφράγισαν το εισιτήριο για το μέλλον τους 
στο θεσμό αυτό, κατακτώντας τις καρδιές δι
σεκατομμυρίων ανθρώπων και διαφημίζο
ντας, το ποδόσφαιρο.

Και απ αυτό το πράγμα και μόνο πρέπει να 
είμαστε ευχαριστημένοι.

W ILLIAM  LAWSON’S 
Finest Blended Scotch Whisky

TO ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΟΥΪΣΚΥ 
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΑΛΑΔΑ

WO  BOTTLED IN SCOTLAND

WILLIAM
LAWSONS

WILLIAM LAWSON DISTILLERS LTD 
ABRIDGE AND MACDUFF SCOTLAND 

ESTABLISHED 1*49 
WO»» SCOTCH WHISKIES

5 tu .m x  MATURED AND BOTTLED 
VOTLAND UNDER BRITISH 

laM RNM ENT supervision

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ:
ΧΑΡ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 6-8-10 & ΣΚΥΛΓΓΣΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ.: 4129-300, 4122-282, 4127-076
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40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 

(U.S.P.E.) ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ (U.S.I.P.)
Το έτος 1950, οτο Παρίσι, ιδρύθηκε η 

Αθλητική Ένωση Αστυνομιών Ευρώπης 
(U.S.P.E.) στην οποία συμμετέχουν σή
μερα δεκαοκτώ (18) Αστυνομικά Σώματα 
από ισάριθμες χώρες της Δυτικής Ευ
ρώπης.

Σκοπός της Ένωσης είναι η συνερ
γασία των Αστυνομιών της Ευρώπης 
στον Αθλητικό τομέα και η οργάνωση 
Πανευρωπαϊκών αγώνων μεταξύ αστυ
νομικών σ’ όλα τα αθλήματα.

Στην Ένωση αυτή πρόκειται να εντα- 
χθεί και η Ελληνική Αστυνομία, τον Αύ
γουστο του τρέχοντος έτους, αφού η 
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος, 
η οποία συστήθηκε κατόπιν αδείας της 
Υπηρεσίας, έχει υποβάλλει σχετική αί
τηση.

Κατά το από 22 έως 26-5-1990 χρονικό 
διάστημα, πραγματοποιήθηκαν στο 
Παρίσι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 
40 χρόνια από την ίδρυση της U.S.P.E.

Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν από τη 
Γ αλλική Αθλητική Αστυνομική Ένωση και 
συμμετείχε σ’ αυτές ως εκπρόσωπος 
της Ελληνικής Αστυνομίας ο Αστυνόμος 
Α Αλέξανδρος ΒΛΑΧΟΣ της Διεύθυνσης 
Δημοσίων Σχέσεων / Υ.Δ.Τ., μετά από 
πρόσκληση της Γαλλικής Αστυνομίας.

Επίσης συμμετείχαν οι Πρόεδροι 
Αθλητικών Ενώσεων Αστυνομικών 31 
χωρών της Ευρώπης, της Ασίας, της 
Αφρικής και της Αμερικής.

Παράλληλα όμως με τις εορταστικές 
εκδηλώσεις και υπό την αιγίδα του 
Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας κ. 
PIERRE JOXE, υπεγράφη η πράξη ίδρυ
σης της Διεθνούς Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομιών (U.S.I.P.) στην οποία ανή
κουν ως μέλη Αστυνομίες από τις πέντε 
Ηπείρους. Την πράξη ίδρυσης προσυπέ
γραψε και ο Έλληνας εκπρόσωπος και 
ως εκ τούτου η Ελληνική Αστυνομία 
κατέστη ιδρυτικό μέλος της U.S.I.P..

Μέχρι σήμερα υπήρχαν Αθλητικές 
Αστυνομικές Ενώσεις της Δυτ. Ευρώ
πης, της Ανατολικής Ευρώπης, των Αρα
βικών κρατών και της Αμερικής.

Η κυρία εκδήλωση για την υπογραφή 
της πράξης ίδρυσης είχε πανηγυρικό 
χαρακτήρα και πραγματοποιήθηκε σε 
αίθουσα του Υπουργείου Εσωτερικών 
και εκτός του Υπουργού Εσωτερικών

της Γ αλλίας παραθρέθηκαν ο Υπουργός 
Αθλητισμού και αθλητικοί παράγοντες, ο 
Αρχηγός της Γ αλλικής Αστυνομίας, πρέ
σβεις πολλών κρατών και άλλοι επίση
μοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της U.S.I.P. 
αποτελείται από: Ισπανό πρόεδρο, Ιρα- 
κινό Αντιπρόεδρο, Γ άλλο Γ ενικό Γ ραμ-

ΕΥΡΩΤΡΟΠΑΙ01990

Κατά το από 24 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου 
1990 χρονικό διάστημα, πραγματοποιή
θηκε από ογδόντα (80) αυτοκίνητα μάρ
κας ALFA ROMEO, ο Γύρος της Ευρώ

πης, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Έτους Τουρισμού με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας.

Η εκκίνηση των αυτοκινήτων που συμ
μετείχαν στο Γύροτης Ευρώπης δόθηκε 
την 24-6-1990, από το Παναθηναϊκό στά
διο και καλύφθηκε από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης.

Την όλη οργάνωση της εκδήλωσης 
είχε αναλάθει η παραπάνω εταιρεία 
κατασκευής αυτοκινήτων λόγω του 
εορτασμού της 80ης επετείου από της 
ιδρύσεώς της. Προς τιμήν των συμμε- 
τασχόντων παρατέθηκε από τη διοργα- 
νώτρια επίσημη δεξίωση στο ξενοδοχείο 
«Μεγάλη Βρετανία».

Στην παραπάνω εκδήλωση πήραν μέ-

Ρωσία, την Κίνα, την Αργεντινή, την 
Αγγλία και την Αίγυπτο.

Η Ελληνική Αστυνομία, εκφραστής 
του Ολυμπιακού Πνεύματος το οποίο 
γεννήθηκε από την ελεύθερη σκέψη της 
Αρχαίας Ελλάδας. Θα είναι πλέον πα
ρούσα στις Πανευρωπαϊκές και διεθνείς 
αθλητικές διοργανώσεις και θα προβάλ
λει το αξιόλογο αθλητικό δυναμικό της.

ρος και δύο περιπολικά αυτοκίνητα της 
Ιταλικής Αστυνομίας, με πληρώματα 
Ιταλούς Αστυνομικούς.

Στο ένα αυτοκίνητο επέθαιναν δύο άν- 
δρες αστυνομικοί (ο Dr CAPORALI 
LUCIANO και ο SENSI MAURIZIO) και 
στο άλλο δύο γυναίκες αστυνομικοί (η

SPINUSO MARIA και η BRASCHI ΜΑ- 
RZIA).

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης και 
κατά την τελετή εκκίνησης αντηλλάγη- 
σαν με τους Ιταλούς συναδέλφους ανα
μνηστικά μετάλλια των δύο Αστυνομιών.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 
Α.Δ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Αήττητη κατέκτησε το πρωτάθλημα 
Υπηρεσιών - Οργανισμών Ν. Αιτωλοα
καρνανίας η ομάδα της Αστυν. Δ/νσης 
Ακαρνανίας. Στον τελικό κέρδισε τήν 
ομάδα των Τραπεζικών Υπαλλήλων στα 
πέναλτυ, με σκορ 4-3.

ματέα, Ελθετό Ταμία και μέλη από την
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.

Μετά από την τακτική σύνοδο της 
ομάδας TREVI στο Δουβλίνο, ο υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης δήλωσε ότι συμ
φωνία, η οποία αφορά θέματα μετανά
στευσης και χορήγησης πολιτικού ασύ
λου, υπεγράφη από τους αρμόδιους 
υπουργούς ασφαλείας των χωρών-με- 
λών της ΕΟΚ. Η συμφωνία αποτελείται 
από 30 άρθρα και θα συζητηθεί στα 
Κοινοβούλια των χωρών της ΕΟΚ για 
έγκριση.

Η κύρια σύνοδος, όμως, όπως δήλωσε 
ο κ. υπουργός, απασχολήθηκε με τα θέ
ματα της συνεργασίας για την αντιμε
τώπιση της τρομοκρατίας, των ναρκωτι
κών και του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο κ. υπουργός, σε συνέντευξή του σε 
απογευματινή εφημερίδα, τόνισε ότι ο 
νόμος 29/1943 περί οπλοχρησίας των 
αστυνομικών, πρέπει να επανεξεταστεί 
και να προσαρμοστεί στις υπάρχουσες 
συνθήκες και ότι απαιτείται επίσης η εκ 
βάθρων αναδιάρθρωση της εκπαίδευ
σης των αστυνομικών.

Εξάλλου ο κ. υπουργός, αφού επισκέ- 
φθηκε την Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτι
κών της Ασφάλειας Αττικής και συζήτη
σε με όλο το προσωπικό για τον τρόπο 
λειτουργίας της υπηρεσίας και τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζει, δήλωσε ότι 
η διακίνηση και το εμπόριο ναρκωτικών 
αποτελεί έγκλημα σοβαρότερο και από 
την τρομοκρατία. Ο κ. υπουργός συνε- 
χάρη το προσωπικό για τις πρόσφατες 
επιτυχίες του και τόνισε ότι η κυβέρνηση 
είναι διατεθειμένη να παράσχει στην 
υπηρεσία αυτή κάθε δυνατή βοήθεια για 
την επιτυχία της αποστολής της.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ

Στις 30-5-1990 πραγματοποιήθηκε 
στην Πάτρα και στο Γήπεδο Παναχαϊκής, 
φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας, μεταξύ 
των αντιπροσωπευτικών ομάδων της 
Α.Δ. Αχαίας και της 116 Π.Μ. (Αραξος), 
για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας 
του πρόωρα αποθανόντος Αρχ/κα Φ. 
Θεοδωρακόπουλου, που υπηρετούσε 
στο Τμήμα Ασφαλείας Πατρών.

Από τη διάθεση των εισιτηρίων του 
αγώνα, εισπράχθηκε το ποσό των

1.175.000 δρχ., το οποίο και κατατέθηκε 
στη ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Στις 7-6-90, σε σεμνή τελετή που έγινε 
στα γραφεία της Α.Δ. Αχαΐας, ο Αστυν. 
Δ/ντής Γ. Μπάδας, παρουσία και άλλων 
Αξιωματικών, παρέδωσε στη σύζυγο και

ΦΙΛΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στις 17-6-90 και ώρα 18.00 πραγμα
τοποιήθηκε φιλικός ποδοσφαιρικός 
αγώνας μεταξύ των ομάδων των Α.Δ. 
Πέλλας και Δράμας, στο γήπεδο του 
χωριού Ριζαρίου, πέντε χιλιόμετρα έξω 
από την Έδεσσα.

Τον αγώνα παρακολούθησαν οι Διευ
θυντές των Διευθύνσεων, πολλοί φίλα
θλοι αστυνομικοί και πολίτες, καθώς και

στο παιδί του αποθανόντος συναδέλ
φου, το βιβλιάριο καταθέσεων, σαν 
έμπρακτη απόδειξη συμπαράστασης 
και στήριξης των αστυνομικών της Α.Δ. 
Αχαΐας προς την οικογένεια του εκλιπό- 
ντα συναδέλφου.

εκπρόσωποι της Ένωσης Ποδοσφαιρι
κών Σωματείων Πέλλας, οι οποίοι είχαν 
αθλοθετήσει και κύπελλο για τη νικήτρια 
ομάδα.

Ο αγώνας έγινε μέσα σε φιλικό και 
αθλητικό πνεύμα και τελείωσε με νικητή 
την ομάδα της Δράμας (σκορ 3-2), στον 
Αρχηγό της οποίας επέδωσε το κύπελλο 
ο Δ/ντής της Αστυν. Δ/νσης Πέλλας, 
Αστυν. Υποδ/ντής Α. Γιαρμίδης, κάτω 
από τα παρατεταμένα χειροκροτήματα 
των φιλάθλων.
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Με το Π.Δ. 96/1990 ο Αστυν. Σταθμός 
Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης προήχθη 
σε Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο και θα 
υπάγεται ο Αστυν. Σταθμός Σταυρού.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Με την 3009/2/1Ογ από 11.2.90 απόφα

ση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, συ
γκροτούνται και λειτουργούν ομάδες 
ανιχνευτών και εξουδετερωτών εκρηκτι
κών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομ
βών στα Τμήματα Ασφαλείας Πατρών, 
Κομοτηνής, Κοζάνης, Λάρισας, Λαμίας, 
Μυτιλήνης, Ερμούπολης, Ηρακλείου, 
Ιωαννίνων και Τρίπολης, των Αστυνομι
κών Διευθύνσεων Αχαΐας, Ροδόπης, 
Κοζάνης, Λάρισας, Φθιώτιδας, Λέσβου, 
Κυκλάδων, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και 
Αρκαδίας αντίστοιχα.

Κάθε μία ομάδα αποτελείται από δύο 
(2) αστυνομικούς (βαθμού Ανθυπαστυ- 
νόμου και κάτω) ειδικευμένους σε θέ
ματα ανίχνευσης και εξουδετέρωσης 
εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέ
διων βομβών.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Προήχθησαν στο βαθμό του αστυνο
μικού διευθυντή οι κατωτέρω 16 αστυ
νομικοί υποδιευθυντές, για πλήρωση 
ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων και 
1 Υπηρεσίας Γραφείου εκτός οργανικών 
θέσεων:
ΛΕΚΚΑΚΟΣ Παύλος, ΓΡΟΥΣΠΑΣ Γεώρ
γιος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημήτριος, ΜΑΥΡΟ- 
ΓΕΝΗΣ Φώτιος (υπηρεσίας γραφείου 
εκτός οργανικών θέσεων), ΝΕΖΕΡΗΣ 
Αριστείδης, ΣΠΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ Ηλίας, 
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ανδρέας, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ Φώτιος, 
ΑΠΟΚΟΡΙΤΗΣ Αγαθόνικος, ΤΟΠΚΑΡΙ- 
ΔΗΣ Αναστάσιος, ΠΑΝΕΤΣΟΣ Πανα
γιώτης, ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Σωτήριος, ΓΙΑΡ- 
ΜΙΔΗΣ Αντώνιος, ΜΑΡΣΕΛΗΣ Κωνστα
ντίνος, ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος και 
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους και 
ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βαθμό 
τους οι Ταξίαρχοι Μιχαήλ Αντωνόπου- 
λος και Δημήτριος Καλοφωτιάς.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΛ.ΑΣ.

* Με το 16/1990 Πρακτικό του Συμβου
λίου Μεταθέσεων Αξιωματικών της 
ΕΛ.ΑΣ. μετατίθενται, για λόγους υπηρε
σιακούς, ο Αστυν. Υποδ/ντής ΣΠΥΡΙΔΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ, στη Δ/νση Αστυν. Πει
ραιά / Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων 
Πειραιά και οι Αστυνόμοι Α (με αλφα
βητική σειρά):

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος στο Α.Τ. 
Μεσσήνης ως Δ/τής, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Μόδεστος στο Α.Τ. Γουμένισσας 
Κιλκίς ως Δ/τής, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Πρό
δρομος στο Τμήμα Ασφαλείας Σερρών 
ως Δ/τής, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 
στο Α.Τ. Σαππών Ροδόπης ως Δ/τής, ΑΡ- 
ΜΟΥΤΙΔΗΣ Γεώργιος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Θεσ/κης, ΒΑΡΔΑΣ Γεώργιος στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
Χρήστος στο Α.Τ. Σχηματαρίου Βοιωτί
ας ως Δ/τής, ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ Παναγιώτης 
στο Α.Τ. Κοζάνης ως Δ/τής, ΒΛΑΧΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Χαράλαμπος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΒΟΝΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος 
στο Τμήμα Αγορανομίας Καβάλας ως 
Δ/τής, ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ Χρήστος στο Α.Τ. 
Ευζώνων ως Δ/τής, ΓΙΑΝΝΕΣ Γεώργιος 
στο Α.Τ. Καλύμνου ως Δ/τής, ΓΚΙΤΣΑΣ 
Αθανάσιος στη Γ.Α.Δ. Θεσ/κης / Ανακρ. 
Συμβούλια, ΓΟΥΤΣΙΟΣ Ναπολέων στο 
Α.Τ. Αργοστολιού ως Δ/τής, ΔΑΣΚΑΛΑ- 
ΚΗΣ Μενέλαος στο Α.Τ. Κιάτου Κορινθί
ας ως Δ/τής, ΔΕΛΗΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης στο Α.Τ. Χερσονήσου Ηρακλεί
ου ως Δ/τής, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
στο Α.Τ. Ερμούπολης Σύρου ως Δ/τής, 
ΔΟΥΚΙΑΤΖΑΚΗΣ Παύλος στο Α.Τ. Πε
ράματος Ρεθύμνης ως Δ/τής, ΔΡΕΣ 
Αντώνιος στο Α.Τ. Γρεθενών ως Δ/τής, 
ΖΑΧΟΣ Βασίλειος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Αλέ
ξανδρος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημήτριος στο Β' Α.Τ. Ηρα
κλείου ως Δ/τής, ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ Στέφανος 
στο Α.Τ. Φαρσάλων ως Δ/τής, ΚΑΡΑΓΙ- 
ΑΝΝΙΔΗΣ Κων/νος στο Τμήμα Αγορα
νομίας Ιωαννίνων ως Δ/τής, ΚΑΤΣΙ- 
ΜΠΡΑΣ Χρήστος στο Α.Τ. Πολυγύρου 
Χαλκιδικής ως Δ/τής, ΚΟΜΜΑΤΟΣ Ιωάν
νης στο Α' Α.Τ. Λάρισας ως Δ/τής, ΚΟΥ- 
ΣΟΥΝΗΣ Σπυρίδων στο Α.Τ. Ζακύνθου 
ως Δ/τής, ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος 
στο Α.Τ. Καστοριάς ως Δ/τής, ΚΡΟΚΙ- 
ΔΗΣ Ηλίας στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττι
κής, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
στο Β' Α.Τ. Αγρίνιου ως Δ/τής, ΛΙΑΣΚΩ-

ΝΗΣ Γεώργιος στο Τμήμα Ασφαλείας 
Λειβαδιάς ως Δ/τής, Μ ΑΣΤΡΟ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Δημήτριος στο Α.Τ. Χαλκίδος ως Δ/τής, 
ΜΗΛΑΚΗΣ Ιωάννης στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Χα
ράλαμπος στο Α.Τ. Μυτιλήνης ως Δ/τής, 
ΜΠΕΚΑΚΟΣ Πέτρος στο Α.Τ. Μετσόβου 
ως ^/τής, ΜΠΟΖΙΚΗΣ Κων/νος στο Α.Τ. 
Χρυσούπολης Καβάλας ως Δ/τής, 
ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ Χρήστος στο Α.Τ. Αιγίου 
ως Δ/τής, ΜΠΟΛΟΜΥΤΗΣ Βασίλειος στο 
Τμήμα Ασφαλ Πτολεμαίδος ως Δ/τής, 
ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στο Α.Τ. 
Πτολεμαίδος ως Δ/τής, ΟΡΓΑΝΤΖΗΣ Αν
δρέας στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής 
ως Δ/τής, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ εώργιος στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος στο Α.Τ. Καρ
πάθου ως Δ/τής, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης στο Α.Τ. Γυθείου ως Δ/πής, 
ΠΑΝΗΓΎΡΑΚΗΣ Ιωάννης στο Α.Τ. Λει
βαδιάς ως Δ/ιής, ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Δημή- 
τριος στο Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου 
Κρήτης ως Δ/ιής, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης 
στο Α.Τ. Φλώρινας ως Δ/τής, ΠΑΠΑΪ- 
ΩΑΝΝΟΥ Ιωάννης στο Α.Τ. Αιδηψού Εύ
βοιας ως Δ/π'ις, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικό
λαος στο Α.Τ Χανίων ως Δ/τής, ΠΑΡΑ- 
ΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Πάνος στο Α.Τ. Κάτω 
Αχαΐας ως Δ/τής, ΠΑΣΧΑΛΗΣ Βασίλειος 
στο Α.Τ. Γιαννιτσών Πέλλας ως Δ/τής, 
ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ Χριστόφορος στο Α.Τ. 
Λαμίας ως Δ  τής, ΠΑΤΣΙΔΗΣ Κυριάκος 
στο Α.Τ. Διδ/τείχου ως Δ/τής, ΠΛΑΣΤΡΑ- 
ΚΗΣ Θεολόγος στο Α.Τ. Ξάνθης ως Δ/ 
τής, ΠΛΙΩΤΑΣ Πάνος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σωτή
ριος στο Α.Τ Ν. Μουδιανών Χαλκιδικής 
ως Δ/τής, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Περικλής στο 
Α.Τ. Σερρών ως Δ/τής, ΣΤΡΙΚΟΣ Δημή- 
τριος στο Α.Τ. Μοιρών Ηρακλείου ως 
Δ/τής, ΣΥΚΙΩΤΗΣ Ιωάννης στο Τμήμα 
Ασφαλείας Κω Δωδ/νήσου ως Δ/τής, 
ΣΥΡΡΟΣ Στυλιανός στο Τμήμα Ασφα
λείας Λαμίας ως Δ/τής, ΣΦΙΓΓΑΣ Σταύ
ρος στο Α.Τ. Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου 
ως Δ/τής, ΤΣΑΜΠΡΑΣ Αθανάσιος στο 
Τμήμα Τροχαίας Λειβαδιάς ως Δ/τής, 
ΤΣΑΝΤΑΚΟΣ Αλέξανδρος στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΤΣΕΚΟΣ Δημήτρι- 
ος στη Δ/νση Κρατικής Ασφαλείας/ 
Υ.Δ.Τ., ΤΣΕΣΜΕΤΖΗΣ Γεώργιος στην 
Υποδ/νση Μεταγωγών Δικαςπηρίων 
Θεσ/νίκης, ΤΣΟΥΚΑΚΗΣ Γεώργιος στη 
διάθεση της; Γ.Α.Δ. Αττικής, ΦΟΥΤΖΙ- 
ΤΖΗΣ Παρασκευάς στο Τμήμα Ασφα
λείας Βέροιας ως Δ/τής, ΦΩΤΑΚΗΣ 
Σταύρος στο Α.Τ. Σάμου ως Δ/τής,
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ΧΑ'ΙΔΟΣ Ευριπίδης στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΧΑΑΚΙΑΔΑΚΗΣ Κων/νος 
στο Α.Τ. Χίου ως Δ/τής, ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΣ 
Ελευθέριος στο Α.Τ. Κιλκίς ως Δ/τής, 
ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΕΙΖΗΣ Γεώργιος στο Α.Τ. 
Νιγρίτας Σερρών ως Δ/τής, ΧΑΤΖΗΜΙ- 
ΧΑΗΑΙΔΗΣ Χρήστος στο Α.Τ. Βέροιας 
ως Δ/τής και ΨΩΜΑΣ Ιωάννης στο Α.Τ. 
Μεσολογγίου ως Δ/τής.

★  Με το 18/1990 Πρακτικό του Συμβου
λίου Μεταθέσεων Αξιωματικών της 
ΕΛ.ΑΣ. μετατίθενται, για λόγους υπηρε
σιακούς, οι Αστυνόμοι Β' (με αλφαβητική 
σειρά):

ΑΒΑΝΙΔΗΣ Ζαχαρίας στο Α.Τ. Κοζά
νης, ΑΔΑΜΙΔΗΣ Παναγιώτης στο Α.Τ. 
Βέροιας, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Νικόλαος στο 
Α.Τ. Νεστορίου Καστοριάς ως Δ/τής, 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος στο Α.Τ. Δομο- 
κού ως Δ/τής, ΑΡΜΑΤΑΣ Νικόλαος στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΒΑΛΚΑ- 
ΝΙΩΤΗΣ Κων/νος στο Τμήμα Ασφαλείας 
Βόλου, ΒΛΑΧΑΒΑΣ Κων/νος στο Α.Τ. 
Σκιάθου ως Δ/τής, ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ Κων/ 
νος στο Α.Τ. Ιαλυσσού Ρόδου ως Δ/τής, 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Αθανάσιος στο Α.Τ. Λι- 
τοχώρου ως Δ/τής, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικόλαος στο Τμήμα Τροχαίας Θηβών, 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος στο Τμήμα Αγο
ρανομίας Ιωαννίνων, ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Βασίλειος στο Α.Τ. Πυθαγορείου Σάμου 
ως Δ/τής, ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗΣ Παναγιώτης 
στο Α.Τ. Προμαχώνα Σερρών ως Δ/τής, 
ΔΗΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης στο Α.Τ. 
Νίκης ως Δ/τής, ΖΑΝΝΟΣ Ανάργυρος 
στο Α.Τ. Καμ. Βούρλων, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος στο Α.Τ. Ανδραβίδας ως Δ/ 
τής, ΚΑΛΥΒΑΣ Βησσαρίων στο Α.Τ. Κα
τσικά ως Δ/τής, ΚΑΡΡΑΣ Πρόδρομος 
στο Α.Τ. Αμυνταίου Φλωρίνης ως Δ/τής, 
ΚΑΣΣΑΡΗΣ Παναγιώτης στο Α.Τ. Λεωνι- 
δίου Αρκαδίας ως Δ/τής, ΚΙΣΑΝΔΡΑΚΗΣ 
Βασίλειος στο Α.Τ. Ανωγείων Κρήτης ως 
Δ/τής, ΚΟΛΛΙΑΣ Χαράλαμπος στο Τμήμα 
Ασφαλείας Κορίνθου, ΚΟΝΙΑΡΟΣ Χρή
στος στο Α.Τ. Αγίου Νικολάου Χαλκιδι
κής ως Δ/τής, ΚΟΝΤΑΞΗΣ Γεώργιος στο 
Α.Τ. Καλαβρύτων ως Δ/τής, ΚΥΡΙΑΚΑ- 
ΚΗΣ Ευστράτιος στο Α.Τ. Σκύδρας Πέλ
λας ως Δ/τής, ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Αριστεί
δης στο Α.Τ. Κάτω Νευροκοπίου, ΚΩΝ- 
ΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ Παναγιώτης στο Τμήμα Α
γορανομίας Βόλου, ΛΑΛΙΝΗΣ Ανέστης 
στο Α.Τ. Καβάλας, ΜΑΚΡΑΣ Αθανάσιος 
στο Α.Τ. Αλιθερίου ως ΔΛής, ΜΑΛΙΔΑ- 
ΚΗΣ Σωτήριος στο Α.Τ. Ν.Ζίχνης Σερ
ρών, ΜΑΥΡΙΔΗΣ Κων/νος στο Α Α.Τ.

Ηρακλείου ως Δ/τής, ΜΕΡΔΗΣ Νικόλαος 
στο Α.Τ. Αμφίσσης ως Δ/τής, ΜΗΛΙΑΡΑΣ 
Γεώργιος στο Α.Τ. Σχηματαρίου, ΜΠΑ- 
ΓΙΑΡΤΑΚΗΣ Αντώνιος στο Α.Τ. Αγίου Μύ
ρωνα Ηρακλείου ως ΔΛής, ΜΠΑΛΚΟΥ- 
ΔΗΣ Ιωάννης στο Α.Τ. Κιλκίς ως Υποδ/ 
τής, ΜΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ Δημήτριος στο Α.Τ. 
Αμφικλείας ως Δ/τής, ΜΠΙΜΠΟΣ Νικό
λαος στο Α.Τ. Κονίτσης ως Δ/τής, ΝΑ- 
ΣΤΟΥΛΗΣ Αναστάσιος στο Α.Τ. Φιλιατών 
Θεσπρωτίας, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 
στο Α.Τ. Μολάων Λακωνίας ως Δ/τής, 
ΝΙΚΟΥΔΗΣ Γεώργιος στο Α.Τ. Ερμού- 
πολης Σύρου ως ΥποδΛής, ΝΤΑΦΛΟΣ 
Παύλος στο Α.Τ. Ιωαννίνων, ΞΑΝΘΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος στο Α.Τ. Πάργας 
ως Δ/τής, ΞΥΝΟΣ Γεώργιος στο Α.Τ. Κα
λαμάτας, ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΚΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος στο Α.Τ. 
Νέας Μάκρης ως ΔΛής, ΠΑΠΑΝΙΚΟ- 
ΛΑΟΥ Δημήτριος στο Τ.Τ. Πρέβεζας, 
ΠΑΣΤΡΑΣ Μιχαήλ στο Α.Τ. Ναυπάκτου 
ως ΔΛής, ΠΕΡΝΙΕΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος 
στο Τμήμα Ασφαλείας Θηβών ως Δ/τής, 
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Δημήτριος στο Τμήμα 
Ασφαλείας Λαυρίου, ΡΑΜΜΟΣ Ιωάννης 
στο Α.Τ. Κύμης, ΡΕΓΚΛΗΣ Θεόδωρος 
στο Α.Τ. Μεγάρων, ΣΑΒΒΑΚΗΣ Ηλίας 
στο Α.Τ. Βιάννου ως Δ/τής, ΣΚΟΥΜΠΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος στο Τμήμα Αγορα
νομίας Βέροιας ως ΔΛής, ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ 
Ανδρέας στο Α.Τ. Χίου, ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 
Κων/νος στο Α.Τ. Μακρακώμης Φθιώτι- 
δος ως ΔΛής, ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ Νικόλαος 
στην Α.Δ. Αχαίας (διάθεση για Αστυν. 
Τμήμα έδρας της), ΤΣΙΑΜΗΣ Γεώργιος 
στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΤΣΙ- 
ΤΣΕΣ Χρήστος στο Α.Τ. Φιλιτιπιάδος 
Πρέβεζας ως Δ/τής, ΦΟΥΡΑΣ Δημήτριος 
στο Α.Τ. Χαλκίδος ως ΥποδΛής, ΦΟΥ- 
ΤΣΗΣ Ηλίας στο Α.Τ. Φιλιατρών Μεσση
νίας ως Δ/τής, ΧΑΛΙΑΣΟΣ Διαμαντής στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΧΑΡΟΥ- 
ΔΗΣ Ιωάννης στο Α.Τ. Θάσου ως Δ/τής, 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαος στο Α.Τ. 
Ηράκλειας Σερρών ως Δ/τής.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β

Ονομάστηκαν Υπαστυνόμοι Β' οι κα
τωτέρω 208 Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της 
εκπαιδευτικής περιόδου 1987-1990, που 
αποφοίτησαν από τη Σχολή Αξιωματικών 
της ΕΛ.ΑΣ. και τοποθετήθηκαν στις εξής 
υπηρεσίες (κατ’ αλφαβητική σειρά): 
ΑΓΑΠΑΚΗΣ Αντώνιος στο Α.Τ. Σάμου,

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος στο Α.Τ. Λε- 
βιδίου Αρκαδίας, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ευάγγε
λος στο Α.Τ. Μουζακίου Καρδίτσας, 
ΑΛΕΒΙΖΟΣ Χαράλαμπος στο Α.Τ. Ευζώ- 
νων Κιλκίς, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Πα
ναγιώτης στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττι
κής, ΑΛΕΡΤΑΣ Ανδρέας στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΑΛΜΠΑΝΗΣ Πέτρος στο 
AT. Μεγαλοπόλεως Αρκαδίας, ΑΝΑ- 
ΣΤΟΣ Ιωάννης στο Α.Τ. Ιθάκης, ΑΝΕ- 
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης στο Α.Τ. Στυλίδος 
Φθιώτιδας, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Πανα
γιώτης στο Α.Τ. Μεγίστης Δωδ/νήσου, 
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Νικόλαος στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ. Θεσ/κης, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δημή- 
τριος στο Α.Τ. Καμ. Βούρλων, ΑΡΓΥΡΗ 
Παναγιώτα στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΑΡΤΣΙΔΑΚΗΣ Στυλιανός στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΛΥΓΕΡΗΣ Ανδρέας 
στο Α.Τ. Μεσολογγίου, ΒΑΘΟΥΛΗΣ Βα
σίλειος στο Α.Τ. Κομοτηνής, ΒΑΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημήτριος στο Β' Α.Τ. Λαρίσης, ΒΑ- 
ΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος στο Α.Τ. Καλύμνου, 
ΒΑΛΕΣΗΣ Παναγιώτης στο Α.Τ. Καλλο
νής Λέσβου, ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑΣ Θωμάς 
στο Α.Τ. Καρδίτσας, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γεώρ
γιος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΒΑΣΙ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας στη διάθεση 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ στο Α.Τ. Αλεξ/πόλεως, ΒΛΑΧΟΣ 
Ανδρέας στο Α.Τ. Ανωγείων Ρεθύμνης, 
ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ Νικόλαος στη διάθεση 
Γ .Α.Δ. Αττικής, ΓΑΛΑΝΗΣ Γεώργιος στη 
διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ 
Ιωάννης στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος στο Α.Τ. 
Λειβαδιάς, ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Μιχαήλ στο 
Α.Τ. Καρδαμύλων Χίου, ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ στη διάθεση της Α.Δ. Φλώ
ρινας, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ Βασίλειος στο 
Α.Τ. Λεωνιδίου Αρκαδίας, ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ 
Νικόλαος στο Α' Α.Τ. Βόλου, ΓΙΑΤΑΓΑ- 
ΝΑΣ Δημήτριος στο Α.Τ. Φερρών'Εβρου, 
ΓΚΑΝΙΔΗΣ Χρήστος στο Α.Τ. Σιδηρόνε- 
ρου Δράμας, ΓΛΥΚΕΡΔΑΣ Κων/νος στη 
διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΓΟΥΣΙΟΣ Χρή
στος (πο Α.Τ. Κέρκυρας, ΓΩΓΟΣ Χρι
στόφορος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΔΑΚΟΥΡΑΣ Χρήστος στη διάθεση Γ.Α.Δ. 
Αττικής, ΔΑΛΑΧΑΝΗΣ Δημήτριος στο 
Α.Τ. Μεσσήνης Μεσσηνίας, ΔΗΜΗΤΡΙ- 
ΑΔΟΥ Ελένη στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος στο Α.Τ. 
Σύμης Δωδ/νήσου, ΔΗΜΤΣΗΣ Στέφανος 
στο Α.Τ. Κορίνθου, ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ Φώτι
ος στη διάθεση Γ.Α.Δ. θεσ/νίκης, ΔΟ- 
ΞΑΣΤΑΚΗΣ Γεώργιος στη διάθεση Γ.Α.Δ. 
Αττικής, ΔΡΑΚΑΚΗΣ Παναγιώτης στο
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Α.Τ. Χανίων, ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
στο Α.Τ. Νιγρίτας Σερρών, ΖΑΧΑΡΟ- 
ΠΟΥΑΟΣ Κων/νος στη διάθεση Γ.Α.Δ. 
Αττικής, ΖΑΧΟΣ Ιωάννης στο Α.Τ. Αγίου 
Όρους, ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος στο 
Α.Τ. Ειδομένης Κιλκίς, ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ Γ ε- 
ώργιος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΗΛΙΟΓΙΟΥΛΟΣ Αναστάσιος στο Α.Τ. 
Καλαμάτας Μεσσηνίας, ΘΩΜΑΚΟΣ Δη- 
μήτριος στο Α.Τ. Ερμουπόλεως Σύρου, 
ΚΑΙΝΤΑΣ Αναστάσιος στο Α.Τ. Σχημα- 
ταρίου Βοιωτίας, ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ Δη
μοσθένης στο Α.Τ. Λαμίας, ΚΑΛΑΦΑΤΑ- 
ΚΗΣ Σπυρίδων στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττι
κής, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος στο Α.Τ. 
Σάμου, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Δημήτριος στο 
Α.Τ. Αγίου Γερμανού Φλωρίνης, ΚΑΡΑ- 
ΠΕΤΑΣ Σωτήριος στο Α.Τ. Κομοτηνής, 
ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ Ιωάννης στη διάθεση 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΚΑΡΑΦΛΟΣ Γεώργιος 
στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΚΑΡΑΧΑΛΙ- 
ΟΣ Φώτιος στο Α.Τ. Μυτιλήνης, ΚΑΡΚΑ- 
ΒΕΛΙΑΣ Νικόλαος στη διάθεση Α.Δ. Αρ
καδίας, ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 
στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΚΑΤΣΑΡΑΣ 
Αθανάσιος στο Α.Τ. Αγίου Όρους, ΚΑ
ΤΣΙΒΕΛΟΣ Βασίλειος στο Α.Τ. Διδ/χου 
Έβρου, ΚΑΨΙΩΤΗΣ Ηλίας στο Α.Τ. Ευ- 
ζώνων Κιλκίς, ΚΑΨΟΥΛΗΣ Ηλίας στη δι
άθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΚΛΕΤΣΑΣ Κων/νος 
στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΚΟΚΚΙΝΑ- 
ΚΗΣ Μιχαήλ στο Α.Τ. Γρεθενών, ΚΟΚΚΙ
ΝΗΣ Νικόλαος στο Α.Τ. Ειδομένης Κιλ
κίς, ΚΟΛΑΙΤΗΣ Λεωνίδας στο Α.Τ. 
Ισθμού Κορίνθου, ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ Θεό
δωρος στο Α.Τ. Ιάλυσσο Ρόδου, ΚΟΝ- 
ΔΥΛΗΣ Κων/νος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Ατ
τικής, ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Γεώργιος στη δι
άθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΚΟΝΤΗΣ Κων/νος 
στο Α.Τ. Κατοσταριού Ζακύνθου, ΚΟ- 
ΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος στο Α.Τ. Ορεστι- 
άδας Έβρου, ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ Παναγιώ
της στο Α.Τ. Γαθαλούς Αιτ/νίας, ΚΟΡΩ
ΝΗ Κων/να στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ Αβραάμ στο Α.Τ. Ελευθε- 
ρουπόλεως Καβάλας, ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ 
Δημήτριος στο Α.Τ. Πυρσόγιαννης Ιωαν- 
νίνων, ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ Βασίλειος στη διά
θεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΚΟΥΡΑΣΑΝΗΣ Ευ
στράτιος στο Α.Τ. Χίου, ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ 
Δημήτριος στο Α.Τ. Μυτιλήνης, ΚΟΥ- 
ΣΤΑΣ Νικόλαος στη διάθεση Γ.Α.Δ. 
Θεσ/νίκης, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ Πανα
γιώτης στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΚΟΥ- 
ΤΣΟΥΛΗΣ Νικόλαος στο Α.Τ. Λαμίας, 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Νικόλαος στο Α.Τ. Αρε- 
οπόλεως Λακωνίας, ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ Δη- 
μήτριος στο Α' Α.Τ. Αγρίνιου, ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ιωάννης στον Α.Σ. Ίασμου Ροδόπης, ΚΥ- 
ΡΙΑΚΙΔΗΣ Απόστολος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος στο Α.Τ. Ναυπλίου, ΚΩΣΤΑ- 
ΚΗΣ Κων/νος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττι
κής, ΚΩΣΤΡΑΗΣ Μενέλαος στη διάθεση 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασί
λειος στο Α.Τ. Πύργου Ηλείας, ΛΑΓΟΥ- 
ΔΑΚΗΣ Κων/νος στο Α.Τ. Αμαρίου Ρεθύ- 
μνης, ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Μητροφάνης στο 
Α.Τ. Σιδηρόκαστρου Σερρών, ΛΕΚΑΚΗΣ 
Γεώργιος στο Α.Τ. Δοϊράνης Κιλκίς, ΛΙ- 
ΑΧΑΣ Φώτιος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττι
κής, ΛΙΒΑΣ Κων/νος στο Α.Τ. Καρπενη
σιού, ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ Βασίλειος στο Α.Τ. 
Φλωρίνης, ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 
στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΜΑΖΩΝΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ στο Α.Τ. Ιεράπετρας, 
ΜΑΚΡΗΣ Ιωάννης στο ΙΑ' Α.Τ. Αθήνας, 
ΜΑΛΑΜΗΣ Γεώργιος στη διάθεση Γ.Α.Δ. 
Αττικής, ΜΑΝΩΛΗΣ Χαράλαμπος στη 
διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΜΑΡΙΝΟΣ Πα
ναγιώτης στο Α.Τ. Κερασοχωρίου Ευ
ρυτανίας, ΜΑΡΚΟΥ Αλέξανδρος στο 
Α.Τ. Τριπόλεως, ΜΑΣΕΛΗ Δέσποινα στη 
διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
Ιωάννης στη διάθεση της Α.Δ. Φωκίδας, 
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Θεοφάνης στο Α.Τ. Κιλ
κίς, ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ Μανούσος στο Α.Τ. 
Μυκόνου, ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ Κων/νος στη 
διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΜΕΝΕΞΙΔΗΣ 
Νικόλαος στο Α.Τ. Εδέσσης, ΜΗΖΥ- 
ΘΡΑΣ Παναγιώτης στη διάθεση Γ.Α.Δ. 
Αττικής, ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ Κων/νος στη δι
άθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, λ/ίΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Αδαμάντιος στο Α.Τ. Ναυπλίου, ΜΗ- 
ΤΣΕΑΣ Ηλίας στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττι
κής, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός στο 
Α.Τ. Καστοριάς, ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ Ελένη 
στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΜΠΑΚΑΛΗΣ 
Χρήστος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΜΠΕΝΑΚΙΔΗΣ Κων/νος στο Α.Τ. Ορε- 
στιάδος, ΜΠΟΥΑΖΗΣ Ανδρέας στη διά
θεση Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΜΩΥΣΙΔΗΣ 
Μωυσής στον Α.Σ. Ν. Τριγλίας Χαλκιδι
κής, ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ Ιωάννης στο Α.Τ. 
Αλεξ/πόλεως, ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ Κων/να 
στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΝΙΚΟΛΕ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης στο Α.Τ. Πο
λύγυρου Χαλκ/κής, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Φώτιος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΝΟΥΡΑΚΗΣ Κων/νος στο Α.Τ. Πολύγυ
ρου Χαλκ/κής, ΝΤΟΥΣΚΑΣ Νικόλαος στο 
Α.Τ. Αλεξ/πουλέως, ΝΤΟΥΣΚΑΣ Σωτήρι
ος στο Α.Τ. Ιωαννίνων, ΞΕΖΩΝΑΚΗΣ Νι
κόλαος στο Α.Τ. Αγ. Νικολάου Χαλκ/κής, 
ΞΟΛΙΑΣ Κων/νος στο Α.Τ. Καλαμπάκας 
Τρικάλων, ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Φώτιος στη

διάθεση της Γ Α.Δ. Αττικής, ΠΑΛΗΚΑ- 
ΡΗΣ Λυθέριος στο Α.Τ. Σουφλίου 
Έβρου, ΠΑΝΙΚ/ΧΣ Ευστάθιος στη διάθε
ση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΠΑΝΟΥΣΗΣ Σωτήριος 
στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΠΑΠΑΔΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ στη διάθεση Γ.Α.Δ. Ατ
τικής, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Παντελής στο Α.Τ. 
Αμύνταιου Φλωρίνης, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Σπυρίδων στο Α.Τ. Σχηματαρίου Βοιωτί
ας, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ταράσιος στο Η' 
Α.Τ. Θεσ/κης, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Κων/ 
νος στο Α.Τ. Αντιμαχείας Κω, ΠΑΠΑ- 
ΝΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ιωάννης στο Α.Τ. 
Κομοτηνής, ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Ανδρέας στο 
Α.Τ. Κατσικά Ιωαννίνων, ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ 
Γεώργιος στο Α.Τ. Πυθαγορείου Σάμου, 
ΠΑΠΠΟΣ Μιχαήλ στο Α.Τ. Καρλοθασίου 
Σάμου, ΠΕΡΑΚΗΣ Κων/νος στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΠΕΤΑΣΗΣ Εμμανου
ήλ στη διάθεοη της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΠΗ- 
ΔΗΚΤΑΚΗ Αικ ατερίνη στη διάθεση της 
Γεν. Αστυν. Δ/νσης Αττικής, ΠΙΣΚΟΤΑ- 
ΚΗΣ Λεωνίδας στη διάθεση της Γ.Α.Δ. 
Θεσ/νίκης, ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ Νικόλαος στο 
Α.Τ. Πτολεμαίδας Κοζάνης, ΠΟΛΥΖΟΣ 
Ιωάννης στο Α.Τ. Κιλκίς, ΠΟΛΥΝΑΚΗΣ 
Αθανάσιος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Θεσ/νί
κης, ΡΑΜΙΩΤΗΣ Δημήτριος στο Α.Τ. ©η
θών, ΡΑΜΜΟΣ Θωμάς στο Α.Τ. 
Πτολεμαίδας, ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγό- 
ριος στο Α.Τ. Γ ρεθενών, ΡΗΓΑΣ Αναστά
σιος στο Α.Τ. Μήλου Κυκλάδων, ΡΟ- 
ΔΟΣΝΙΩΤΗΣ Νικόλαος στο Α.Τ. Βέροι
ας, ΡΟΥΣΣΗΣ Ιωάννης στο Α.Τ. Θηβών, 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Θεόφιλος στο Α.Τ. Κοζάνης, 
ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΣΑΜΠΕΡΗΣ Ανδρέας 
στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΣΑΝ- 
ΔΡΟΣ Θωμάς στη διάθεση της Γ.Α.Δ. 
Αττικής, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Κων/νος στο 
Α.Τ. Πολύγυρου, ΣΚΑΡΒΕΛΟΥ Γεωργία 
στη διάθεστ της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΣΕΙ- 
ΝΤΗΣ Βασίλειος στο Α.Τ. Ζακύνθου, ΣΙ- 
ΑΛΜΑΣ Βασίλειος στο Α.Τ. Αμφίκλειας 
Φθιώτιδας, ΣΚΟΥΜΑΣ Κων/νος στο Α.Τ. 
Άρτας, ΣΟΙΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ Θεόφιλος 
στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΣΟ- 
ΠΙΑΔΗΣ Χρήστος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. 
Θεσ/νίκης, ΣΠΑΝΟΣ Ιωάννης στο Α.Τ. 
Αλιθερίου Εύβοιας, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Χρήστος στο Α.Τ. Γιαννιτσών Πέλλας, 
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ Σταύρος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Νικό
λαος στο Α.Τ. Καστοριάς, ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 
Γεώργιος στη διάθεση της Α.Δ. Ηλείας, 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος στο Α.Τ. 
Ξυλοκάστρου, ΣΤΑΥΡΟΥ Ιωάννης στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΣΤΑΥΡΟΥ-
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ΛΑΚΗ Στυλιανή στη διάθεση της Γ.Α.Δ. 
Αττικής, ΣΤΕΦΟΣ Ευθύμιος στο Α.Τ. Λι- 
δωρικίου Φωκίδος, ΣΤΡΑΒΑ Ιωάννα στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΤΖΑ- 
ΜΟΥΛΙΑΣ Παναγιώτης στο Α.Τ. Ναυπά- 
κτου, ΤΖΕΛΕΠΗΣ Αριστείδης στη διάθε
ση της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΤΖΙΒΑΡΑΣ Στέ
φανος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΤΖΙΜΑΣ Αθανάσιος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΤΟΥΝΤΑΣ Θεόδωρος 
στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΤΡΙ
ΓΩΝΗΣ Δημήτριος στο Α.Τ. Άργους, 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΟΣ Κων/νος στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Γεώργι
ος στο Α.Τ. Χαλκίδας, ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ Αν- 
δρέας στο Α.Τ. Ζαχάρως Ηλείας, ΤΣΑ- 
ΧΑΚΗΣ Γεώργιος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. 
Αττικής, ΤΣΙΑΒΑΣ Δημήτριος στη διάθε
ση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Γεώργιος στο Α.Τ. Λευκάδας, ΤΎΡΟ- 
ΛΟΓΟΣ Σπυρίδων στη διάθεση Α.Δ. Αρ
γολίδας, ΦΑΖΑΚΗΣ Μιχαήλ στο Α.Τ. Κω 
Δωδ/νήσου, ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδω
ρος στο Α.Τ. Πτολεμαίδας, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 
Ιωάννης στο Α.Τ. Εμπεσσού Αιτ/νίας, 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ιωάννης στο ΙΣΤ' Α.Τ. Αθή
νας, ΦΩΣΚΟΛΟΣ Κων/νος στο Α.Τ. Σά- 
μης Κεφαλληνίας, ΧΑΔΟΣ Νικόλαος στο 
Α.Τ. Γραβιάς, ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΧΑΡΑ- 
ΛΑΜΠΑΚΟΣ Θωμάς στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ιω
άννης στο Α.Τ.Ν. Ζίχνης Σερρών, ΧΑ- 
ΤΖΑΚΗΣ Κων/νος στο Α.Τ. Περάματος 
Ρεθύμνης, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Ασπασία στη 
διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΧΟΝΔΡΟΓΙ- 
ΑΝΝΗΣ Κων/νος στο Α.Τ. Αμφίσσης, 
ΧΟΥΝΤΑΣ Δημήτριος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής, ΧΡΗΣΤΟΥ Δημοσθένης 
στο Α.Τ. Ηγουμενίτσας, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημήτριος στο Α.Τ. Ζακύνθου και 
ΧΩΡΑΪΤΗΣ Γεώργιος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ. Αττικής.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Υποστράτηγος ε.α. Ευάγγελος ΓΕ
ΩΡΓΙΟΥ. Γεννήθηκετο1939 στη Λάρισα. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή το 1959. 
Ονομάσθηκε ανθυπομοίραρχος το 1965. 
Αποστρατεύθηκε το 1989. Πέθανε στις 
27-6-90 αιφνίδια. Ήταν έγγαμος και 
πατέρας δύο θυγατέρων. Πριν την απο
στρατεία του διετέλεσε Διευθυντής των 
Διευθύνσεων Μελετών και Οικονομικών 
του Υπουργείου Δημ. Τάξης. Θεωρείτο 
«πατέρας» των αστυνομικών περιοδι

κών, αφού ήταν επί σειρά ετών αρχισυ
ντάκτης και Διευθυντής της «Επιθεώ
ρησης Χωροφυλακής», Βάζοντας με 
επιτυχία τα θεμέλια για την καθιέρωση 
του θεσμού.

Η κηδεία του έγινε τη μεθεπομένη του 
θανάτου του στο Νεκροταφείο Αργυ- 
ρούπολης. Παραθρέθηκε η ηγεσία της 
ΕΛ.ΑΣ., αντιπροσωπεία ανωτάτων και 
ανωτέρων αξιωματικών, πολλοί συνά
δελφοι, οι συγγενείς και οι φίλοι του. Τον 
επικήδειο εκφώνησε ο συμμαθητής του 
Υποστράτηγος Στέφανος Μακρής, ενώ 
η Μουσική του Σώματος συνοδέυσε το 
νεκρό στην τελευταία του κατοικία.

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάν
νης ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. Γεννή
θηκε το 1934 στο Σαρακινιό Αρκαδίας. 
Πέθανε στις 19-6-90. Πριν το θάνατό του 
υπηρετούσε στο επιτελείο της Δ/νσης 
Αστυν. Αθηνών.

Υπαστυνόμος Α Απόστολος ΒΑΣΙ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ. Σκοτώθηκε σε τροχαίο 
ατύχημα στις 31-5-90.

Υπαστυνόμος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Βα
σίλειος του Ιωάννου. Γεννήθηκε στην 
Πεντάπολη Δωρίδας. Υπηρετούσε στη 
Διεύθυνση Ταμείων Ε.Τ.Υ.Α.Π. Πέθανε 
στις 8-7-90.

Υπαστυνόμος Α' Ηλίας ΣΕΡΕΤΗΣ.
Γεννήθηκε το 1948 στο Λεοντάριο Καρ
δίτσας. Πέθανε στις 14-5-90.

Αρχιφύλακας Αθανάσιος ΑΘΑΝΑΣΙ
ΟΥ. Πέθανε στις 13-6-90 από ανίατη 
ασθένεια.

Αρχιφύλακας Γεώργιος ΠΑΓΙΑΤΗΣ.
Γεννήθηκε το 1947 στη Λευκίμη Κέρκυ
ρας. Πέθανε στις 30-6-90.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο αστυφύλακας ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ευ

στάθιος, που υπηρετεί στο Α.Τ. Λεωνι- 
δίου Αρκαδίας, τηλ. 0757/22222, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του που υπηρετεί στην Αστυν. 
Δ/νση Αχαΐας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

★  Με επιστολέςτους, οι Πρεσθευτέςτης 
Ολλανδίας κ. Vijverberg και της Κύπρου 
κ. Κολώτας απευθύνονται προς το Δ/ντή 
της Α.Δ. Καβάλας κ. Χρήστο Αδαμόπου- 
λο για να τον ευχαριστήσουν για την 
υποδοχή που τους επιφυλάχθηκε και τα 
μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν κατά 
την επίσκεψή τους στην Καβάλα.
★  Με τηλεγράφημα προς τον προσ. 
Δ/ντή της Α.Δ. Δωδεκανήσου κ. Δημ. 
Τζανετάκο, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου εκφράζει τα 
θερμά του συγχαρητήρια για την εντός 
ολίγων ωρών εξιχνίαση εγκλήματος με 
θύμα Άγγλο τουρίστα από άνδρες του 
Τ.Α. Ρόδου, που εντόπισαν και συνέλα- 
8αν τους δράστες.
★  Με επιστολή του προς το Υ.Δ.Τ., ο κ. 
Α. Ανδρεάκος περιγράφει περίπτωση 
ανεύρεσης εντός δεκαημέρου ραδιο- 
κασσετοφώνου, που είχαν αφαιρέσει οι 
διαρρήκτες από το αυτοκίνητό του, ομο
λογεί την έκπληξή του για την απστελε- 
σματικότητα και την ταχύτητα των αστυ
νομικών ερευνών και εκφράζει τα συγ- 
χαρητήριά του για τους άνδρες του ΙΣΤ' 
Α.Τ. της Α.Δ. Πειραιά.
★  Με επιστολή του προς το Δ/ντή της 
Άμεσης Δράσης, ο κ. Σπυρ. Βάσσιος 
εκφράζει τις ευχαριστίες του στους 
αστυνομικούς της παραπάνω Υπηρεσί
ας και ειδικά στον Αστ/κα Δημ. Πετράκο, 
που με κίνδυνο της ζωής του, ανέσυρε 
και τελικά διέσωσε την ανήλικη κόρη 
του, που είχε ακινητοποιηθεί στον γκρε
μό του Θεάτρου Πέτρας, στην Πετρού
πολη, και κινδύνευε σοβαρά.
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΡΣΕΛΙΝΟ

Μια μακάβρια ανακάλυψη

Ένα σκοτεινό έγκλημα από το... πα
ρελθόν ήρθε τυχαία στο φως όταν ανα
καλύφθηκε θαμμένο μέσα σε μαντρί, 
κοντά στο χωριό Σκούρτα Θηθών, το 
ακέφαλο πτώμα άγνωστου άνδρα, στα 
χέρια του οποίου ήταν περασμένες χει
ροπέδες!

Ήταν σε κατάσταση προχωρημένης 
αποσύνθεσης, με ελάχιστα μέρη σάρ
κας να έχουν απομείνει πάνω στα κό
καλα και σύμφωνα με τις πρώτες ενδεί
ξεις, ανήκει σε νέο άνδρα, μέτριου ανα
στήματος.

Τη φρικιαστική ανακάλυψη, έκανε ο 
Χρήστος Αγαθής, κάτοικος Σκούρτων, 
ιδιοκτήτης της στάνης που βρίσκεται 
στη θέση Καψοσπίτι, λίγα χιλιόμετρα 
έξω από το χωριό, όταν άκουσε τα σκυ
λιά μέσα από το μαντρί, να γαβγίζουν. 
Μπήκε στο κτίσμα και τα είδε σε μια 
γωνία, να τραβάνε με το στόμα τους ένα 
κομμάτι ύφασμα.

Κατάλαβε ότι κάτι ήταν θαμμένο σ’ 
εκείνο το σημείο και άρχισε να σκάβει με 
το χέρι. Λίγους πόντους κάτω από το 
χώμα, αντίκρυσε το πτώμα. Έντρομος, 
πήγε στο χωριό Πύλη και ανέφερε στο 
Αστυνομικό Τμήμα για το μάκάθριο εύ
ρημά του.

Άνδρες του Τμήματος με επικεφαλής 
το διοικητή πήγαν στο σημείο και με 
υπόδειξη του Αγαθή, έσκυψαν και έφε
ραν στο φως, το ανθρώπινο σκέλεθρο, 
από το οποίο έλειπε το κεφάλι, το οποίο 
εντοπίστηκε λίγο αργότερα, σε από
σταση 20 μέτρων περίπου, μέσα σε θά
μνους και είναι πιθανό να το είχαν με
ταφέρει τα σκυλιά.

Ο νεκρός φορούσε παπούτσια, μια 
μαύρη μπλούζα και μπουφάν και στα χέ
ρια του ήταν περασμένες χειροπέδες με 
κομμένη την αλυσίδα.

Πάνω στο μπουφάν υπήρχαν κηλίδες 
από ξεραμένο αίμα και ένας μικρός ανα
πτήρας. Μέσα στο σλιπ βρέθηκαν τα 
κλειδιά από I .X. τύπου V.W. Ανάμεσα στα 
χώματα βρέθηκε και μια χρυσή αλυσίδα 
λαιμού.

Η ταυτότητα του θύματος

Οι άνδρες της Ασφάλειας συνέδεσαν 
αμέσως την εξαφάνιση του «Μαρσελί- 
νο» με το πτώμα. Τα κλειδιά από το V.W. 
άναψαν το πράσινο φως για την ανα
κάλυψη της ταυτότητας του πτώματος.

H  ΓΕ ΓΟ Ν Ο ΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥ Μ Β Α Ν ΤΑ

Λίγες ώρες μετά αστυνομικοί άνοιγαν τη 
μάντρα όπου φυλασσόταν το Γκολφ του 
πλούσιου τσιγγανόπουλου.

Το κλειδί που βρήκαν ταίριαζε στο αυ
τοκίνητο. Δεν υπήρχε πλέον καμιά αμ
φιβολία για την ταυτότητα του πτώμα
τος: Γ ιάννης Τσατσάνης.

Ήταν ωραίος, πλούσιος, νέος και 
τσιγγάνος... Ανήκε στη φυλή που τρα
γουδά τον έρωτα, τη ζωή και το θάνατο 
με το ίδιο πάθος, σε ολονύχτια γλέντια 
και συγκλονιστικά μοιρολόγια. Όμως 
οδηγούσε ακριβό σπορ αυτοκίνητο, είχε 
μόνιμη στέγη και είχε φίλους, που δεν 
ήταν Τσιγγάνοι. Ο «Μαρσελίνο».

Ο Γιαννής Τσατσάνης ήταν ένας από 
τους πολλούς Τσιγγάνους, που διάλε
ξαν την περιοχή της Αγ. Βαρβάρας, για 
να ζήσουν, όταν εδώ και πολλά χρόνια 
κάποιοι απ’ αυτούς προτίμησαν ν’ αφή- 
σουν τις σκηνές και να ζήσουν σε σπίτια.

Στη γειτονιά αυτή γεννήθηκε και με
γάλωσε. Το 1950 (δεκαετία, που οι Τσιγ
γάνοι κι οι πρόσφυγες κατέκλυσαν το 
Αιγάλεω και την Αγ. Βαρβάρα) τα σπίτια 
εκεί ήταν λιγοστά. Σκηνές,''μικρά πλίνθι- 
να σπίτια, χωματένιοι δρόμοι και πείνα 
ήταν ό,τι γνώριζαν όσοι κατοικούσαν 
εκεί. Ακόμα και το δημοτικό σχολείο του 
Αιγάλεω, το αποκαλούσαν «πράσινη 
καλύβα». Ήταν ξύλινο... Μόνο, που τότε 
μπορεί να υπήρχε πείνα, περίσσευε 
όμως η ανθρωπιά.

Όμως σήμερα... εκεί στην Αγία Βαρ
βάρα, καιροφυλαχτούν οι νεκροθάφτες 
των κρανίων μας... Αστοί που υπάρχουν 
παντού. Αυτοί που «αγόρασαν» τον 
«Μαρσελίνο» 150 και μετά 50 εκατομμύ
ρια. Πάνω απ’ όλα τα αργύρια, αφού όλα 
έχουν μια τιμή. Ακόμα και ο φόνος ενός 
17χρονου παιδιού.

Ερωτηματικά

Οι άνδρες της Ασφάλειας βρίσκονται 
μπροστά σε μια υπόθεση γκραν γκινιόλ 
που έκρυβε δεκάδες αναπάντητα ερω
τηματικά:

Ποιοι τον απήγαγαν; Και για ποιο λόγο 
σκότωσαν το παιδί; Ήταν μόνο για τα 
λύτρα; Ή μήπως πίσω από όλα όσα 
φαίνονται κρύβεται κάποιο άλλο σκοτει
νό κίνητρο;

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών που έχει 
σχέση με κυκλώματα που δρουν στην 
Ελλάδα και στις χώρες του εξωτερικού; 
Οικονομικά συμφέροντα, που έχουν 
σχέση με δοσοληψίες ανθρώπων του 
στενού οικογενειακού περιβάλλοντος

του θύματος; Εκδίκηση για διαφορές 
που είχε η οικογένεια του θύματος και 
που τις πλήρωσε με τη ζωή του το άτυχο 
παιδί; Ή ακόμα να πρόκειται για διαφο
ρές μεταξύ Τσιγγάνων, που ξεπληρώ
θηκαν με το αίμα του 17χρονου;

Η υποδειγματική ψυχρότητα που κι
νήθηκαν οι απαγωγείς - δολοφόνοι κάνει 
τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι 
ίσως βρίσκονται μπροστά σε μια αδίστα
κτη συμμορία που δρα στα «πρότυπα» 
της Μαφίας. Ο ογκοδέστατος φάκελος 
που είχαν σχη ματίσει από τη στιγμή που 
καταγγέλθηκε η απαγωγή του άχρο
νου, μπήκε στο «μικροσκόπιο» των διω
κτικών Αρχών. Ακόμη και η παραμικρή 
λεπτομέρεια ελέγχεται εξονυχιστικά.

Το ατέλεπο ξετύλιγμα του μίτου

Τελικά το σημαντικότερο ρόλο τον 
έπαιξε η μαρτυρία ενός κατοίκου του 
χωριού Σκούρτα Βοιωτίας που κατέθεσε 
ότι τη νύχτα της 22 Μαρτίου είδε να 
«κινείται ύποπτα» στην περιοχή ένα αυ
τοκίνητο που ο αριθμός κυκλοφορίας 
του άρχιζε από ΒΝ.

Έτσι οι αστυνομικοί έφθασαν στον 
έναν από τους φονιάδες, που ήταν γνω
στός και φίλος της οικογένειας.

Από κει και πέρα ήταν ζήτημα χρόνου 
η εξιχνίαση της υπόθεσης που έχει συ
γκλονίσει το πανελλήνιο και η σύλληψη 
των δραστών: Κωνσταντίνος Ε. Σπινά- 
ρης, 32 χρόνων, υπάλληλος του πατέρα 
του Μαρσελίνου και από τους εμπνευ- 
στές του σατανικού σχεδίου, Δημήτριος 
Κ. Αγαπητός, 28 χρόνων, συμπαίκτης και 
γείτοναςτου άτυχου νέου, Δημήτριος Ν.  ̂
Σκαφτούρος, 19 χρόνων, Σταμάτης Ν. 
Γρυπαίος 20 χρόνων εκτελεστής του 
«Μαρσελίνο», Ιωάννης Κ. Λαζάρου, 22 
χρόνων, Ιωάννης Ν. Αθραμίδης, 37 χρό
νων, Ιωά',νης Σ. Πετράκης, 24 χρόνων 
και Θεοφάνιά X. Μεσμερλή, 23 χρόνων.

Είναι χαρακτηριστικό, πως η ανακά
λυψη της δράσης της συμμορίας μοιάζει 
με ΛερναίαΎδρα, αφού η μια σύλληψη 
διαδέχεται την άλλη. Έτσι, το μυστήριο 
περιπλέκεται ακόμη περισσότερο και 
κανείς δεν είναι σε θέση να προθλέψει 
πού θα οδηγήσει η ολοκλήρωση των 
αστυνομικών ερευνών.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Αγα
πητού, αλλά και τα λόγια του Σπινάρη, 
σαν εμτινευστής του όλου σχεδίου της 
απαγωγής φέρεται ένας άλλος Τσιγγά
νος, ο Εΐασίλειος Βασιλείου, 20 χρόνων, 
γνωστός σαν «Τζίνος», που ένα μήνα
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πριν την απαγωγή του Μαρσελίνο τους 
πλησίασε στην πλατεία της Αγίας Βαρ
βάρας και τους ανέλυσε το σατανικό 
σχέδιο της απαγωγής του 17χρονου. Αυ
τοί όπως ισχυρίζονται, δεν έδωσαν στην 
αρχή σημασία. Τελικά, όμως, δελεά
στηκαν απο τα 100.000.000 δραχμές και 
αποφάσισαν να κάνουν πράξη την αρ
παγή του παιδιού.

Το ανατρίχιασακό ιστορικό
Το θρίλερ της απαγωγής και εκτέλε

σης του Μαρσελίνο εκπλύχθηκε κάτω 
από τις ακόλουθες συνθήκες: Στις 18 
Μαρτίου οι «κολλητοί» του «Μαραντόνα 
του Αιγάλεω» Σπινάρης και Αγαπητός 
«προθυμοποιήθηκαν» να τον βοηθή
σουν να βρει το κασετόφωνο του αυτο
κινήτου που του έκλεψαν οι... ίδιοι πριν 
λίγες μέρες. Έτσι, τον παρέσυραν στο 
Σχιστό όπου παρουσιάστηκαν οι Σκα- 
φτούρος, Γρυπαίος και Λαζάρου με 
καραμπίνες στα χέρια και συνέλαβαν 
τον «Μαρσελίνο». Οι άλλοι δύο τάχα 
έντρομοι το έβαλαν στα πόδια.

Στη συνέχεια ο «Μαρσελίνο» δεμένος 
με χειροπέδες και με κουκούλα στο κε
φάλι μεταφέρθηκε στο σπίτι του Πετρά- 
κη, που μένει με την Μεσμερλή, όπου 
«φιλοξενήθηκε» τέσσερις - πέντε μέρες. 
Επειδή όμως οι απαγωγείς του φοβήθη
καν ότι ο άτυχος ποδοσφαιριστής ανα
γνώρισε τις φωνές των δύο φίλων του και 
ειδικά του Σπινάρη που μπαινόβγαινε 
στο σπίτι του αποφάσισαν να τον βγά
λουν απ’ τη μέση. Από την πρώτη μέρα 
που πήραν το «Μαρσελίνο» ζητούσαν 
λύτρα από τον πατέρα του, κάτι που 
έκαναν και μετά την εκτέλεσή του.

Στις 22 Μαρτίου τον μετέφεραν με το 
φορτηγάκι του Αβραμίδη στο χωριό 
Σκούρτα Βοιωτίας και έβαλαν σε εφαρ
μογή την τελική φάση του αποτρόπαιου 
και φρικιαστικού σχεδίου, που μόνο μια 
νοσηρή και διεστραμμένη φαντασία 
μπορούσε να συλλάβει. Έθαλαν τον 
ανυποψίαστο «Μαρσελίνο» στον τάφο 
που του είχαν σκάψει μέσα στις κοπριές. 
Και πριν προλάβει το τραγικό θύμα τους 
να συνειδητοποιήσει τ ι τον περίμενε, ο 
Γρυπαίος τον εκτέλεσε με μια σφαίρα 
στην καρδιά. Μόλις το κορμί του παιδιού 
έγειρε μπροστά ο ψυχρός δολοφόνος 
απαθής του έριξε άλλη μια σφαίρα στον 
αυχένα για σιγουριά. Στη συνέχεια οι 
δράστες έθαψαν το παιδί και εξαφανί
στηκαν.

”8 Γ  ΓΕΓΟ Ν Ο ΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥ Μ Β Α Ν ΤΑ

ΟΤΑΝ ΑΣΤΡΑΦΤΟΥΝ 
ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Πιάστηκε από την Ασφάλεια ο δολο
φόνος του 24χρονου Σωτήρη Ν. Καρα
γκιόζη, που σύμφωνα μετά στοιχεία που 
έχει η Αστυνομία έγινε για ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών που αφορούσαν ναρκωτι
κά.

Πρόκειται για τον 21χρονο σμηνίτη, 
Δημήτρη Δεπάστα, κάτοικο Ζωγράφου, 
ο οποίος δολοφόνησε τον Καραγκιόζη, 
έξω από την ντισκοτέκ «Όμπρε» στη λε
ωφόρο Κηφισίας 302, στα Σίδερα Χα
λανδρίου.

Όπως προέκυψε από την προανάκρι
ση ο Δεπάστας μαζί με τον Χαλκιά και 
τρεις ακόμη φίλους τους, συνεπλάκη
σαν και γρονθοκόπησαν το θύμα επειδή 
δεν συμφωνούσαν στα ποδοσφαιρικά 
θέματα που συζητούσαν.

Το θύμα για να αποφύγει την επίθεση 
των πέντε, τράπηκε σε φυγή, αλλά ο Δε
πάστας τον καταδίωξε και σε μικρή από
σταση από την ντισκοτέκ τον έφτασε. 
Συνεπλάκησαν εκ νέου στο δρόμο.

Ο 24χρονος υπέκυψε, ενώ μεταφε
ρόταν στο «Υγεία». Έφερε ένα τραύμα 
από μαχαίρι στην καρδιακή χώρα και 
δύο επιπόλαια τραύματά στο πρόσωπο, 
επίσης από μαχαίρι.

Ο φερόμενος ως δράστης, υποστήρι
ξε ότι ο καβγάς με το θύμα έγινε επειδή 
τους κορόιδεψε και δεν τους έφερε την 
ποσότητα χασίς που του είχαν προπλη
ρώσει. Είπε ακόμη ότι ήταν τακτικός 
θαμώνας της «ΟΜΠΡΕ» μέσα στην 
οποία «έκλειναν» τις δουλειές για τα 
ναρκωτικά.

Ασήμαντη στην κυριολεξία υπήρξε η 
αφορμή του φόνου με μαχαίρι του άτυ
χου Ιβχρονου οικοδόμου Κων, Μπιτσάκη 
από τον 22ετή στρατιώτη Νικ. Μαούνη 
στην πλατεία Ελευθερίας του Κορυδαλ
λού έξω από μια καφετέρια.

Το... «παρκάρισμα» των μοτοποδη
λάτων των δύο νέων στάθηκε η αφορμή 
του εγκλήματος που συνετάραξε τους 
κατοίκους της περιοχής και ασφαλώς 
βύθισε, στο πένθος τους γονείς του 
Ιβχρονου Μπιτσάκη, που ακόμη δεν 
μπορούν να πιστέψουν πόσο άδικα χά
θηκε το παιδί τους.

Οι τρεις μαχαιριές που δέχτηκε ο νε
αρός οικοδόμος από το δράστη υπήρ
ξαν μοιραίες για τη ζωή του, ενώ ο 
τελευταίος - όπως είπε μετά τη σύλληψή 
του στους αστυνομικούς - νόμιζε ότι

απλώς... τον τραυμάτισε και ότι το θύμα 
θα ζούσε!

Οι δύο νέοι είχαν παρεξηγηθέι προ 
ημερών για τη «στάθμευση» την μοτο
ποδήλατων τους στην πλατεία Ελευθε
ρίας. Ίσως πάντως να υπήρχαν κι άλλες 
αιτίες που λογομάχησαν ο Μπιτσάκης 
και ο Μαούνης.

Το σίγουρο είναι ότι ο μετέπειτα δο
λοφόνος που ήταν γνώριμος του θύμα
τος απειλούσε τον Ιβχρονο οικοδόμο 
στο σπίτι του με διάφορα τηλεφωνήμα
τα.

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ... ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΚΡΥΑ

Η εκδίκηση που πήρε μετά από 30 
ολόκληρα χρόνια ο 70χρονος Κώστας 
Ταλιαδώρος δολοφονώντας με την κυ
νηγετική καραμπίνα την αδελφή της 
γυναίκας του, Αλίκη Τρέζου, και τραυ
ματίζοντας βαριά το σύζυγό της Γερά
σιμο, τον οδήγησε στη φυλακή.

Η υπόθεση εξελίχθηκε ως εξής: το 
ζεύγος Τρέζου είχε μεταβεί σε φιλικό 
τους σπίτι, όπου έπαιξαν μπρα-ζ. Όταν 
επέστρεφαν στο σπίτι τους — μια πο
λυτελή μονοκατοικία στην Κηφισιά -  
σταματώντας το αυτοκίνητο έξω από το 
ιδιωτικό γκαράζ, αντίκρυσαν έναν 
άγνωστο κοντό άνδρα με μια πλαστική 
τσάντα στο κεφάλι και δύο τρύπες στο 
ύψος των ματιών, να τους σημαδεύει με 
μια κοντόκαννη καραμπίνα. Χωρίς να 
τους απευθύνει ούτε μια λέξη τους πυ
ροβόλησε έξι φορές. Τα σκάγια βρήκαν 
την Αλίκη Τρέζου στην καρωτίδα και την 
τραυμάτισαν θανάσιμα. Ο σύζυγός της 
Γεράσιμος δέχτηκε τα σκάγια στο στή
θος, στην ωμοπλάτη και στο δεξί χέρι, με 
αποτέλεσμα να του κόψουν το χέρι από 
τον ώμο.

Ο 70χρονος δράστης συνελήφθη και 
ανακρινόμενος ομολόγησε την πράξη 
του και, όπως υποστήριξε, το έγκλημα 
οφείλεται στις οικονομικές διαφορές 
που είχε με το ζευγάρι.

Κρατούσε αυτό το μίσος «ζεστό» μέσα 
του εδώ και 30 χρόνια Και ήταν έτοιμος, 
όπως εξομολογήθηκε στους αστυνομι
κούς, μετά το έγκλημα να στείλει μια 
επιστολή και μετά να αυτοκτονήσει.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Νέες αξιόλογες επιτυχίες σημείωσε 
η υπηρεσία διώξεως ναρκωτικών της 
Διευθύνσεως Ασφαλείας Αττικής. Στις

539



ΓΕΓΟ Ν Ο ΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥ Μ Β Α Ν ΤΑ

πολυάριθμες υποθέσεις που απασχο
λήθηκε και διαλεύκανε, συνέλαθε 16 
άτομα ασχολούμενα με το λαθρεμπόριο 
των ναρκωτικών και κατέσχε σημαντικές 
ποσότητες ηρωίνης και χασίς και μεγάλα 
χρηματικά ποσά σε ελληνικά και ξένα 
χαρτονομίσματα.

Στην κυριότερη υπόθεση, εξαρθρώ
θηκε μεγάλη σπείρα, την οποία αποτε
λούσαν ο φερόμενος ως αρχηγός Ευ- 
αγγ. Θ. Σπαγγούρος, 41 χρόνων, οι 
αδελφοί Δημήτριος και Σωτήριος Χρ. 
Δημητράντζος, 35 και 33 χρόνων αντι- 
στοίχως και οι Γεωργ. Δ. Γιαννούκος, 40 
χρόνων, Νικ. Κ. Παπανικολάου, 45 χρό
νων και Κων. Β. Μπεθάνης, 40 χρόνων. 
Στην κατοχή των μελών της σπείρας 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 330 γραμ
μάρια κοκαΐνης, 1.850.000 δρχ., 6.200 
μάρκα και 2.250 γαλλικά φράγκα, και 
δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας 
και επίσης κατασχέθηκε και το ιδιωτικό 
αυτοκίνητο του Σπαγγούρόυ. Ο τελευ
ταίος ήλθε στην Ελλάδα με κοκαΐνη 
βάρους 700 γραμμαρίων, αξίας 15 εκατ. 
δρχ.

ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ 
ΚΑΙ... ΠΑΠΟΡΑΚΙ

Ο καπετάνιος είχε αναλάθει να παρα- 
λάθει τα 3 κιλά κοκαΐνης, αξίας 400 εκ. 
δραχμών, από το «βαποράκι»... Το σύν
θημα ήταν:

«Είμαι ο γέρος άνθρωπος, δώσε μου 
τα ρούχα».

Η Καναδέζα Ντενίς Μορίν, που είχε 
ντυθεί «Κάρμεν» για ν’ αναγνωριστεί, 
ακούγοντας το σύνθημα πήγε να δώσει 
ένα από τα δύο σακ θουαγιάζ που κρα
τούσε στα χέρια. Ο πλοίαρχος του 
Εμπορικού Ναυτικού Μαρίνος Μπού- 
σουλας, 54 χρόνων, της είπε:

«Όχι αυτό, το άλλο». Δεν πρόλαβε να 
ολοκληρώσει τη φράση του καιπάνωτου 
έπεσαν οι αξιωματικοί της δίωξης ναρ
κωτικών και τον συνέλαβαν μαζί με την 
Καναδέζα.

Η σκηνή αυτή, που θυμίζει αστυνομική 
ταινία, διαδραματίστηκε στο Ανατολικό 
Αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ο Μπού- 
σουλας και η 30χρονη Καναδέζα είχαν 
έρθει από τη Μαδρίτη.

Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί στο αε
ροδρόμιο συνελάμθαναν και τον Κων/νο 
Χαρουτάκη, 30 χρόνων, που ήταν ο 
εγκέφαλος της ομάδας.

Την ποσότητα αυτή των ναρκωτικών 
την είχαν στο Ρίο Ντε Τζανέιρο ο Χα-

ρουτάκης με τον Μπούσουλα. Από το Ρίο 
τη μετέφεραν αεροπορικώς στη Μαδρί
τη. Στην ισπανική πρωτεύουσα ο Χαρου- 
τάκης οργάνωσε τον τρόπο της μεταφο
ράς της κοκαΐνης για την Αθήνα. Τη συ
σκεύασε μέσα σε αθλητικές κάλτσες και 
την παρέδωσε στην Καναδέζα λέγοντάς 
της πως πρέπει να την παραδώσει στον 
άνθρωπο που θα της έλεγε:

«I am the old man».
Η Καναδέζα, που επιπλέον φορούσε 

μια τσιγγάνικη φούστα κλαρωτή για να 
είναι εύκολο ν’ αναγνωριστεί, ακολού
θησε τις οδηγίες.

ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
Σεσημασμένος κλέφτης, ο οποίος 

στην τελευταία του διάρρηξη, για να 
ξεφύγει από τους αστυνομικούς του 
«100» που τον καταδίωκαν, πυροβόλησε 
εναντίον τους, συνελήφθη από άνδρες 
της Ασφάλειας.

Πρόκειται για το Σταύρο Β. Παπα- 
σταϊκούδη, 31 χρόνων, ο οποίος πιάστη
κε από αστυνομικούς του τμήματος δι
αρρηκτών μετά από παρακολούθηση. 
Σε βάρος του 31 χρονου εκκρεμούσαν 
μια καταδικαστική απόφαση με φυλάκι
ση 20 μηνών για κλοπές και δύο εντάλ
ματα ανακριτών.

Ο Παπασταϊκούδης μαζί με τον Αθα
νάσιο Καλιά αποπειράθηκαν να διαρ- 
ρήξουν το κατάστημα κλιματιστικών του 
Γιώργου Κοτζιά στη λεωφόρο Γρ. Λα- 
μπράκη 45 στον Πειραιά. Περίοικοι όμως 
τους αντελήφθηκαν, ειδοποίησαν την 
Άμεσο Δράση και οι αστυνομικοί κατόρ
θωσαν να πιάσουν τον Καλιά. Στην κα
ταδίωξη που ακολούθησε ο 31 χρονος 
έβγαλε ένα όπλο και πυροβόλησε κατά 
των αστυνομικών με αποτέλεσμα να 
ξεφύγει. Όμως, ο Παπασταϊκούδης έπε
σε στα χέρια των αστυνομικών και το 
πιστόλι του, με 11 φυσίγγια, καθώς και τα 
διαρρηκτικά εργαλεία, βρέθηκαν στο 
σπίτι του.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ 
ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

«Επιχείρηση» κατασκευής πλαστών 
διαβατηρίων και πιστοποιητικών είχαν 
οργανώσει τρία άτομα αιθιοπικής κα
ταγωγής και εφόδιαζαν ομοεθνείς τους 
από την Αιθιοπία στην Ευρώπη, κυρίως 
μέσω της Ελλάδας.

Μετά από πληροφορίες και συντονι
σμένες προσπάθειες της Ασφάλειας Ατ

τικής εντοπίστηκαν οι: Ιωνάς X. Τέσλε 25 
χρόνων αιθιοπικής καταγωγής, Μπερχέ 
Β. Τ ρινγκάλε 32 χρόνων, και Μεσερέτ Α. 
Αμάχα 25 χρόνων. Μετά από έρευνες 
που έκαναν αστυνομικοί στα σπίτια των 
παραπάνω, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν, 71 πλαιπό διαβατήρια Αιθιοπίας, 
181 σφραγίδες διαφόρων υπηρεσιών, 
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 105, σφρα
γίδες αστυνομικών τμημάτων, 15 πλα
στές άδειες οδήγησης, καθώς και με
γάλο αριθμό από διάφορα σύνεργα, που 
χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή 
των πλαστών σφραγίδων και εγγράφων.

Επίσης, στο σπίτι του Αμάχα βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 115.000 δραχμές και 
978 δολάρια ΗΠΑ, που προέρχονταν 
από πωλήσεις των πλαστών διαβατη
ρίων. Από τους τρεις δράστες συνελή- 
φθησαν οι δύο πρώτοι, ενώ ο τρίτος 
αναζητείται.

Οι δράστες δήλωσαν ότι καλούσαν 
δήθεν για φιλοξενία στην Ελλάδα Αιθί- 
οπες, αναλαμβάνοντας τα έξοδα δια
μονής τους, τους οποίους εφόδιαζαν με 
τα πλαστά έγγραφα, για να τα ταξιδέ
ψουν στην Ευρώπη, εισπράττοντας δι
άφορα χρηματικά ποσά. ΟI. Τέσλε κατά 
τη σύλληψή του δήλωσε ψεύτικα στοι
χεία και έδειξε πλαστό διαβατήριο. Κατά 
την ανάκριση κράτησε αρνητική στάση 
και αρνήθηκε την ενοχή του, ούτε ομο
λόγησε για τους συνεργάτες του.

Ο Μ. Τρινγκαλέ παραδέχτηκε ότι με τη 
συνεργασία του Τέσλε, εφόδιαζαν τους 
συμπατριώτες τους με πλαστά διαβα
τήρια.

ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ
Κύκλωμα που παρασκεύαζε και διοχέ

τευε σε μεγάλες ποσότητες παραποιη
μένο το φάρμακο «ΖΑΝΤΑΚ», το οποίο 
χρησιμοποιείται για τις παθήσεις στο
μάχου, εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια 
Αττικής, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ποσό
τητες του παραποιημένου φαρμάκου 
έχουν κυκλοφορήσει πριν από το 1989 
στην ελληνική αγορά.

Το παραποιημένο φάρμακο παρα
σκευαζόταν σε διαμέρισμα ενός πρώην 
ιδιοκτήτη βιομηχανίας παρασκευής 
φαρμάκων, ο οποίος έφερνε την πρώτη 
ύλη από το εξωτερικό. Δείγματα του 
παραποιημένου αυτού φαρμάκου έχουν 
σταλεί στο Χημείο, για να διαπιστωθεί αν 
έχει γίνει νοθεία καθώς και για το αν είναι 
επικίνδυνο για την υγεία.

Η Ασφάλεια κάνει έρευνες για να δι-
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απιστωθεί αν το κύκλωμα παρασκεύαζε 
και άλλα παραποιημένα φάρμακα, ποιοι 
άλλοι ενέχονται στην υπόθεση του πα
ραποιημένου φαρμάκου «ΖΑΝΤΑΚ», 
καθώς και αν υπάρχουν και άλλα κυκλώ
ματα διοχέτευσης στην αγορά άλλων 
παραποιημένων φαρμάκων.

Από την Ασφάλεια Αττικής, ύστερα 
από έρευνες που έγιναν, συνελήφθησαν 
για την υπόθεση του παραποιημένου 
φαρμάκομ «ΖΑΝΤΑΚ» ο 52χρονος ιδιο
κτήτης βιοτεχνίας παρασκευής καλλυν
τικών και σαπουνιών στο Κορωπί Χρή- 
στος Στ. Κυριάκού, στην οποία παλιά 
παρασκεύαζε φάρμακα — όχι όμως το 
συγκεκριμένο φάρμακο «ΖΑΝΤΑΚ» -  ο 
54χρονος Νίκος Σπ. φάμπιος, πρώην 
ιδιοκτήτης βιομηχανίας παρασκευής 
φαρμάκων με την επωνυμία «ΠΕΦΑ- 
ΝΗΚ» στην Παλλήνη, ο οποίος σε διαμέ
ρισμα στην πλατεία Βάθης παρασκεύ
αζε το παραποιημένο φάρμακο, καθώς 
και ο 37χρονος Ινδός Κουμάρ Αλή Σινχ, 
ο οποίος βοηθούσε τον Κυριάκου στη 
διάθεση του προϊόντος.

Στην κατοχή του Κυριάκού θρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 6.000 κουτία από το 
παραποιημένο αυτό φάρμακο, ενώ στο 
διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ο Φά- 
μπιος για την παρασκευή του βρέθηκαν 
40.700 γραμμάρια της πρώτης ύλης 
παρασκευής του φαρμάκου — ρανιτιδί- 
νη -  καθώς επίσης μια ειδική μήτρα που 
χρησιμοποιούσε ο Φάμπιος για την πα
ρασκευή και τη συσκευαοία του φαρ
μάκου.

Από την Ασφάλεια Αττικής ακόμα δεν 
έχει γίνει γνωστό από πότε ο Φάμπιος 
παρασκεύαζε παράνομα το φάρμακο.

Να σημειωθεί ότι το φάρμακο αυτό, 
που χρησιμοποιείται για τις στομαχικές 
παθήσεις έρχεται 7ο σε κυκλοφορία 
στον κόσμο.

ΧΡΥΣΑΦΙΚΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ 
ΣΤΟΝ «ΜΠΑΜΠΑ» ΤΟΥΣ

Αστυνομικοί του Α' Τμήματος Ασφα
λείας συνέλαβαν την Νικολέτα Δ. Μιχα- 
λοπούλου - Λάβδα, 44 χρόνων, από τον 
Πύργο της Ηλείας γιατί τα κοσμήματα 
που είχε στην κατοχή της προέρχονταν 
από κλοπή. Σε έρευνα που έγινε στο 
σπίτι της βρέθηκαν ακόμη πέντε πίνακες 
του Τσαρούχη και άλλα αρχαία που εξε
τάζεται η προέλευσή τους.

Η Μιχαλοπούλου πήγε στο κοσμημα
τοπωλείο του Δημήτρη Κεράτσα, στην 
οδό Μητροπόλεως 7, στο Σύνταγμα και

ϋ  ΓΕΓΟΝΟΤΑp  
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Μ

αποπειράθηκε να του πουλήσει κολιέ με 
μαύρα μαργαριτάρια σε διπλή σειρά 
αξίας 6.000.000 δραχμών και ένα σετ, 
που αποτελείοτο από ένα χρυσό περιδέ
ραιο, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, ένα δα- 
χτυλίδι με βραχιόλι, αξίας 15.000.000 
δραχμών, κοσμήματα που είχε κατα
σκευάσει ο ίδιος.

Απάτην προανάκριση προέκυψε ότι τα 
κοσμήματα προέρχονταν από κλοπή στο 
σπίτι της Ανδρομάχης Γ. Πολυχρονίου, 
τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι αστυνο
μικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι της και 
εκεί βρήκαν πέντε πίνακες του Τσαρού
χη, δύο ξύλινα απετώματα τέμπλου, ένα 
ξύλινο σταυρό και επτά ξύλινες εικόνες 
του 17ου αιώνα.

ΚΑΒΑΛΑ
Μισό κιλό καθαρή ηρωίνη αξίας 

5.000.000 δραχμών είχαν στην κατοχή 
τους, ο Παναγιώτης Φ. Χατζηφωτίου, 32 
χρόνων, σερβιτόρος, από την Καβάλα 
και η φίλη του Μαρία Μπαρδάκη, 22 
χρόνων, σερβιτόρα από την Καβάλα.

Και οι δύο συνελήφθησαν κατά τη δι
άρκεια ελέγχου στη γέφυρα Μαΐστρου 
Αλεξανδρούπολης.

Το ζευγάρι επέβαινε σε ταξί και από τις 
Φέρες πήγαιναν στην Καβάλα.

Όπως ομολόγησε ο Χατζηφωτίου 
στην προανάκριση, είχαν πάρει το ταξί 
από την Καβάλα, πήγαν στις Φέρες, πή
ραν την ηρωίνη από έναν Τούρκο -  
ισχυρίσθηκαν ότι δεν γνώριζαν τα στοι
χεία του -  και επέστρεψαν στην Καβά
λα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δέκα κιλά ηρωίνης αρίστης ποιότητας 

μετέφερε μέσα σε δύο κούτες από 
απορρυπαντικά με το τρένο της γραμ
μής Κωνσταντινούπολη - Θεσσαλονίκη - 
Αθήνα, Μαροκινός μεγαλέμπορος ναρ
κωτικών που συνελήφθη στο μεθοριακό 
σταθμό της Νέας Γέφυρας του Έβρου.

Πρόκειται για τον Αχμέτ Φερίντ Τζε- 
νταχί 58 χρόνων, ο οποίος διέμενε μόνι
μα τα τελευταία χρόνια, στην Αμβέρσα 
του Βελγίου. Ο Τζενταχί είχε πάνω του 
τρία διαβατήρια με διαφορετικά ονό
ματα, τα οποία χρησιμοποιούσε για να 
μετακινείται μεταξύ Βελγίου και Τουρκί
ας «απαρατήρητος». Πέρσι και φέτος 
είχε επισκεφθεί τρεις φορές την Τουρ
κία, ταξιδεύοντας πάντα με τρένο, για να 
μην κινεί τις υποψίες των τελωνειακών.

Όταν επέστρεφε από Τουρκία στην Ελ
λάδα για να συνεχίσει το ταξίδι του στο 
Βέλγιοι επέλεγε πάντα το πρωινό δρο
μολόγιο, γνωρίζοντας ότι στις 4.30 τα 
ξημερώματα ο έλεγχος των τελωνεια
κών δεν είναι και τόσο «αυστηρός».

Η ηρωίνη βρέθηκε συσκευασμένη σε 
σακούλες του ενός κιλού, στο κάτω μέ
ρος των δύο χάρτινων κουτιών, που είχε 
μαζί του, ενώ πάνω από την ηρωίνη 
υπήρχαν απορρυπαντικά τουρκικής 
παραγωγής. Αυτό ήταν και το λάθοςτου. 
Στους τελωνειακούς δεν μπόρεσε να δι
καιολογήσει γιατί αγόρασε απορρυπα
ντικά, προκειμένου να τα μεταφέρει στο 
Βέλγιο και έγινε έλεγχος στις δύο κούτες 
με αποτέλεσμα να βρεθεί η ηρωίνη, η 
αξία της οποίας φθάνει τα 
450-500.000.000 δραχμές. Από σήμα 
που έστειλε η Ιντερπόλ στις αρμόδιες 
αρχές του Έβρου, προκύπτει ότι ο Μα
ροκινός είναι στέλεχος μεγάλης σπεί
ρας διακίνησης σκληρών ναρκωτικών, η 
οποία έχει διεθνείς προεκτάσεις μέχρι 
την Ολλανδία, τη Δυτική Γερμανία και τη 
Βόρεια Αμερική.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Ένας ακόμη δρόμος εισαγωγής ναρ

κωτικών στη χώρα μας, έκλεισε μετά από 
την εξάρθρωση τετραμελούς σπείρας 
εμπόρων.

Μετά από πληροφορίες ότι από το 
Περού μέσω Ολλανδίας, εισάγονται αε
ροπορικώς μεγάλες ποσότητες 
κοκαΐνης, που κατέληγαν στην Κέρκυρα, 
στον Ανατολικό Αερολιμένα εντοπίστηκε 
ένα ζευγάρι Γερμανών, που ταξίδευαν 
από την Ολλανδία.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους 
Αντρέα - Ευγέν Α. Μπλεσίγκ 28 χρόνων 
και Σόντα - Θηρεσία Π. Σμπρίσλερ 26 
χρόνων. Σε έρευνα που ακολούθησε 
στις αποσκευές τους, βρέθηκε ποσότη
τα κοκαΐνης 800 γραμμαρίων που είχαν 
κρύψει στα πλαϊνά τοιχώματα βαλίτσας 
βιντεοκάμερας.

Επίσης βρέθηκαν 200 γραμμάρια από 
την ίδια ναρκωτική ουσία μέσα σε ειδικές 
κρύπτες στα τακούνια δύο ζευγαριών 
παπουτσιών.

Από την ανάκριση οι δύο Γερμανοί θα 
παρέδιδαν την κοκαΐνη ότον Άγγελο Κ. 
Ασπιώτη 36 χρόνων στην περιοχή 
Ασπιωτάδες της Κέρκυρας.

Ο Ασπιώτης θα τους περίμενε στο αε
ροδρόμιο της Κέρκυρας για να παρα- 
λάθει το εμπόρευμα.

541



ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ________________

1. Ανοιχτή θάλασσα, πέλαγος - Καλλι
τεχνικός ρυθμός που άφησε εποχή.

2. Γρηγορότερη του λαχανιασμένου - 
Διουρητικός ο χυμός του.

3. Δίοδος που εκτείνεται μέσα από συ
γκρότημα κτιρίων - Το λέει ο Ζαμπέ- 
τας - «Κύκνειο...», το τελευταίο έργο 
καλλιτέχνη.

4. Μέλημα της ΕΜΥ - Ύπουλα όπλα.
5. Παρακινεί - Παρασιτικό ζωύφιο στον 

εντερικό σωλήνα του βατράχου - Ελ
ληνικό...240.

6. Λάο...: Κινέζος φιλόσοφος (604-531 
π.Χ.) - Ένα φωνήεν.

7. Θεός των Αιγυπτίων - ... Γουέλτς: 
γνωστή αμερικανίδα ηθοποιός - 
Άρθρο για... πολλά.

8. Ανπκαταστάθηκε μετά το Β' παγκό
σμιο πόλεμο από τον ΟΗΕ - Αρχή 
αρχαίου παιάνα.

9. Υποδιαίρεση του εκταρίου - Γνωστός 
Ηρώδης - Υγρά σύμφωνα.

10. Γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας 
μας - Νηστικοί.

11.... πασάς: όνομα του Γερμανού πε
ριηγητή Εδουάρδου Σνίτσερ - Ωραία 
η χαίτη του - Νόμισμα ευρωπαϊκού 
κράτους.

12. Ουρανία βαφτίστηκε - Ο πρωθυ
πουργός της κυβέρνησης του Βισί.

13. Πληκτικά, μονότονα - Μαζί με τα 
γράμματα... παίζεται.

ΚΑΘΕΤΑ ------------------------------------

1. Γάλλος μαθηματικός και φιλόσοφος 
- Μηχανή λήψης.

2. Τούρκικο... δωμάτιο - Το όνομα του 
Πολάνσκι.

3. Εκκλησίες - Ακολουθεί το... τικ - Κι 
έτσι η λίμα.

4. Ήταν ο Ιθάν ο Τρομερός - Συνεκδο- 
χικά το κινηματογραφικό έργο.

5. Σουρθιά (καθ.) - Θεατρικό είδος κι 
αυτό - Αγγλικό σύμφωνο.

6. Προοδευτικός βασιλιάς των Εβραί
ων - Δίνει συντάξεις (αρχικά).

7. Χαϊδεμένος... Αλφόνσος -Άγρια ζώα 
- Περιμένει απάντηση.

8. Αιγυπτιακός πάπυρος που βρίσκεται 
στο Λονδίνο - Συνδέει προτάσεις.

9. Όμοια ούμφωνα - Σκιερός, σκοτει
νός - Ο ΓΙάδος στη... γλώσσα του.

10. Το λιμάνι της... κιβωτού - Ερνέ- 
στος...: Γερμανός αρχιτέκτονας που 
εργάστηκε στη χώρα μας.

11. Ντιν...: παλιός υπουργός των ΗΠΑ - 
Αρχικά τράπεζας - Γιουγκοσλάβος 
στρατάρχης και πρωθυπουργός 
(1892-1980).

12. Τις... αντιλαμβάνεται αισθητήριο - 
Σοφία...: Ιταλίδα ηθοποιός.

13. Φωνή βατράχου-...Φαλάτσι: γνωστή 
δημοσιογράφος.'

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
I .  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ - ΝΠ. 2. ΥΠΟΘΕΤΑ
- ΡΕΣΤΑ. 3. ΝΟΤΗΣ - ΠΟΙΗΤΕΣ. 4. 
ΠΑΝ - ΒΑ ΟΚΑ. 5. ΣΤΡΑΒΑ - ΚΡΟΣ. 
6. ΣΟΊ· - ΡΙΑΛΤΟ. 7. ΙΟ - ΕΡΙ - ΑΥ- 
ΤΑΙ. 8. ΣΑ - ΣΕΝΤ - ΤΑ. 9. ΠΜ - ΧΕΡ - 
ΝΤΑΝΕΣ. 10. ΜΑΤΑΙΑ - ΤΑ - ΕΡΟ.
I I .  ΟΣΑ - ΣΤΟΛΕΣ. 12. ΣΚΙ - ΠΑ- 
ΤΜΟΣ - ΝΑ. 13. ΑΣΙΑ - ΤΟΣΑΚΙΣ.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. ΣΥΝ - ΣΣ - ΑΠΜΟΣ. 2. ΥΠΟΠΤΟΙ - 
ΜΑΣΚΑ. 3. ΝΟΤΑΡΙΟΣ - ΤΑΙΣ. 4. 
ΑΘΗΝΑ - ΑΧΑ. 5. ΔΕΣ - ΒΡΕ - ΕΙ - 
ΠΑ, 6. ΕΤ - ΚΑΊ-Ρ - ΡΑΣΑ, 7. ΑΑΠ - 
ΑΙΣ - ΤΤΤ. 8. ΟΒΑΛ - ΕΝΤΟΜΟ. 9. 
ΟΡΙΑ - ΤΑΝΤΑΛΟΣ. 10. ΣΕ Η - ΚΟΥΤΑ
- ΕΣΑ. 11. ΣΤΟΡ - ΝΕΣ. 12. ΝΤΕΚΟ
ΡΑΤΕΡ - ΝΙ. 13. ΠΑΣΑΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ.

2  1 3 5 I 6 δ I 9 1 10 1 11 1 12 1 13
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ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μέσα σ’ ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον πνιγμένο στο πράσινο και το γαλάζιο 
και πλημμυρισμένο από τις χαρούμενες παιδικές φωνές, βρίσκονται οι παιδικές εξο

χές της Ελληνικής Αστυνομίας στον Αγιο Ανδρέα της Αττικής.
Εκεί κάθε καλοκαίρι, εκατοντάδες παιδιά του αστυνομικού και πολιτικού προσω

πικού του Υ Α Τ. απ’ όλη την Ελλάδα χαίρονται ανέμελα τις χαρές της φύσης, μα
κριά από το άγχος και το καυσαέριο της μεγαλούπολης μαθαίνοντας να ζουν ομαδι
κά με πειθαρχία και αγάπη, διαμορφώνοντας χαρακτήρα και προσωπικότητα, δημι

ουργώντας και καλλιεργώντας σώμα και πνεύμα.
Η κατασκηνωτική περίοδος αρχίζει γύρω στις 25 Ιουνίου κάθε χρόνο και διαρκεί 

δύο μήνες. Χωρίζεται σε 3 περιόδους των 20 ημερών, που σε κάθε μία φιλοξενού
νται 350 περίπου παιδιά. Στις αρχές κάθε χρόνου, εκδίδεται από το Υ Α Τ., σχετική 

εγκύκλιος για  τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των παιδιών στις κατα
σκηνώσεις, καθώς και το χρόνο υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής.



ΚΑΘΑΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

υ ικ υ -γ γ Μ ΐ
μέ καιαλύιη

Η  πυραμίδα που βλέπετε έχει φ τιαχτεί από 
best-sellers. Επ ά νω -ε π ά νω , το  R e n a u lt Espa ce , 
που α να κ η ρ ύ χ θ η κ ε  (από το  περιοδικό A u to m o b ile ) 
“ α υ τ ο κ ίν η τ ο  τ η ς  δεκαετίας”  και είναι πρώ το 
σ τ η ν  κ α τη γ ο ρ ία  το υ  σ τ η ν  Ε υ ρ ώ π η .
Ο π ω ς  είναι και το  R e n a u lt 19 σ τ ις  χώρες τ η ς  Ε Ο Κ .

Η RENAULT συνιστώ β ΐ ί  prestigraoe

T o  R e n a u lt 5 έχει δεκαπέντε χρ ό νια πρω τιές 
σ τ η  Γ α λ λ ία , όπου και το 21 κερδίζει συνεχώ ς σ τ η ν  
κ α τη γ ο ρ ία  τ ο υ ...
Σ τ η  χώρα μ α ς, η R e n a u lt προσφέρει τ η ν  π λ ο υ 
σιότερη γ κ άμ α α υ το κ ιν ή τω ν  νέ ας τε χνο λο γ ία ς 
και νέας τιμ ή ς .

MAVA νκ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΗΛ 27.78 614-9 ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ RENAULT
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