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Με ιδιαίτερη λα
μπρότητα και πα
ρουσία του Πρωθυ
πουργού κ .Κων/τί- 
νου Μητσοτάκη, 
πραγματοποιήθηκε 
εφέτος η τελετή του 
εορτασμού του Προ
στάτη της Ελληνι
κής Αστυνομίας 
Αγίου Αρτέμιου,στις 
εγκαταστάσεις των 
αστυνομικών σχο
λών.
Στη δοξολογία χο
ροστάτησε ο Σεβα- 
σμιώτατος Μητρο
πολίτης Καλαβρύ
των και Αιγιαλείας 
κ.κ.Αμβρόσιος και 
παρέστησαν:ο Αντι
πρόεδρος της Κυ- 
βερνήσεως και 
Υπουργός Δικαιο
σύνης κ.Αθανάσιος Κ ανελλόπουλος,οι 
Υπουργοί Δημ.Τάξης κ.Ιωάννης Βασιλειά- 
δης,Μεταφορών και Επικοινωνιών κ.Νικό- 
λαος Γκελεστάθης,η Υφυπουργός Πολιτισμού 
κ.Φάνη Πετραλιά,οι αντιπρόεδροι της Βουλής 
κ.κ. Φράγκος και Δρεττάκης,ο Βουλευτής κ. 
Απόστολος Κακλαμάνης ως εκπρόσωπος του 
Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευ-

σης,Βουλευτές, ο 
νεοεκλεγείς Δήμαρ
χος Αθηναίων κ.Αν- 
τώνης Τρίτσης,ανώ- 
τατοιΔικαστικοί,π 
ρόεδροι Οργανι
σμώ ν,Κ αθηγητές 
των Σχολών, η ηγε
σία των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σω
μάτων Ασφαλεας με 
επικεφαλής τον Αρ
χηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
Στρατηγό I. Βερυβά- 
κη και άλλοι επίση
μοι.
Στην ημερήσια δια
ταγή του, ο Αρχηγός 
τηςΕλληνικήςΑστυ 
νομίας Αντιστράτη
γος Ιωάννης Αντω- 
νόπουλος αναφέρ
θηκε μεταξύ των άλ
λων στη σημασία 

της γιορτής για το σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας,καθώς και στο βίο και τη δράση 
του Αγίου Αρτεμίου,που ήταν συνυφασμένη 
με την ειρήνη την ευνομία και την ασφάλεια 
των πολιτών.
Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν σε όλες τις 
πρωτεύουσες Νομών-έδρες Αστυνομικών Δι
ευθύνσεων της Χώρας.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
--------------------------------------------- -----------  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ’90

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η οπλοφορία των αστυνομικών
και τα προβλήματα που ανακύπτουν 6 8 4
Ναρκωτικά 590
Η απειλή της τεχνοτρομοκρατίας 6 9 5
Η συνταξιοδότηση των αστυνομικών 6 9 8
Το Δελτίο Τύπου 7 0 2
Παιδί και βιβλίο 7 0 5
Τα εγκλήματα του "λευκού περιλαίμιου" 7 0 8
Συμμορίες νεαρών 7 1 3
Το παιδί και το ψέμα 7 1 6
Παραδοσιακοί οικοσμοί 721
Αυτοπροστασία 7 2 3
Ανάκριση ανθρωποκτονίας στο Αργος του 1824 7 2 9
Επισημάνσεις 7 3 2
Ο νόμος 1897/90 "περί απονομής συντάξεως 
και παροχής βοήθειας σε θύματα τρομοκρατίας" 734
Επισημάνσεις 7 3 6
Γεγονότα και συμβάντα 7 3 8
Παιδιά που αξίζουν έπαινο 7 4 2
Υπηρεσιακές ειδήσεις 7 4 4
Για τις ελεύθερες ώρες 7 4 6

Οι θέσεις και οι γνώμες που εκφράζονται 
στην ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

είναι προσωπκές και δεν δεσμεύουν το Υ.Δ.Τ., 
ούτε ερμηνεύουν αναγκαστικά πς απόψεις του.
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Η ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ 
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ

Του Αστυνόμου Α Παναγιώτη ΛΑΓΓΑΡΗ*

Από την οπλοφορία και οπλοχρησία των αστυνομικών 
ανέκυψαν και ανακύπτουν συνεχώς πολλαπλής και 
ποικίλης φύσεως προβλήματα, πολλά από τα οποία, 
ανάλογα με την σοβαρότητα της κάθε μιας πε
ρίπτωσης, έγιναν αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων 
και επικρίσεων σε βάρος της Αστυνομίας και των 
Αστυνομικών, ξεσήκωσαν (Χίελλα αντιδράσεων και 
απασχόλησαν θορυβωδώς κατά καιρούς την κοινή 
γνώμη, τον Τύπο, τη δικαιοσύνη, τη Βουλή των 
Ελλήνων και την Πολιτική ηγεσία της Χώρας. 
Τα προβλήματα αυτά μπορούν με κριτήριο τις 
πηγές που προέρχονται, να ταξινομηθούν σπς 
εξής κατηγορίες : Προβλήματα που προέρχονται 
α) από την «χύουσα Νομοθεσία, β) οπό την 
αμέλεια για την φύλαξη του οπλισμού, γ) cno 
κακή και αλόγιστη χρήση των όπλων και δ) από 
τις ένοπλες συγκρούσεις αστυνομικών και κακο
ποιών.

ΕΧΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ;

Η οπλοφορία και η χρήση των όπλων από 
το αστυνομικό προσωπικό και τους Κοι
νοτικούς Φύλακες (πρώην Αγροφύλακες), οι 
οποίοι έχουν υπαχθεί στην Ελληνική 
Αστυνομία με τον οργανικό Νόμο 
1481/1984 ρυθμίζεται από τις κατωτέρω δια
τάξεις, ως εξής:
1. Γενικές.
α. Άρθρα 22-24 Ποινικού Κώδικα (περί άμυ
νας).
β. Ν. 495/1976 (ΦΕΚ 337 Α716-12-76 περί 
όπλων και εκρηκτικών υλών κ.λ.π. 
γ. Νόμος 29 της 30 Απριλίου - 11 Μαίου 
1943 περί των περιπτώσεων καθ’ άς επιτρέπεται 
η χρήση όπλων υπό της δημοσίας δυνάμεως. 
δ. Αρθρα 122-128 Κανονισμού της εν ταις 
πόλεσι και φρουρίοις, υπηρεσίας των στρα

τευμάτων (κανονισμός 341 κυρωθείς με το 
Β.Δ.της 4-8-1949.
2. Στο τέως Σώμα της Χωροφυλακής, 
α. Άρθρο 101 περί οπλισμού, του Ν.Δ 
3365/1955 (ΦΕΚ 257-Ά)

α. Κώδιξ Ελληνικής Χωροφυλακής, 
β. Άρθρο 300 χρήσις όπλων του Κανονισμού 
Υπηρεσίας Χωρ/κής.
γ. Άρθρα 90 και 91 - Διάκριση υλικών και 
ατομικά εφόδια του Κανονισμού (ΕΔ της 
15-5-1959 (ΑΊ51).
δ. Άρθρο 60 Κανονισμού Υπηρεσίας Χωρ/κής. 
Γενικές διατάξεις για την εκτέλεση της 
Υπηρεσίας.
ε. Άρθρο 70 Κ Υ Χωρ/κής. Εκπαίδευση ανδρών 
εις την βολήν
στ. Κ.Δ. 2/76 Οπλισμός - Πυρομαχικά - Συ- 
ντήρησις - εναποθήκευσις.
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3. Στο τέως Σώμα της Αστυν. Πόλεων 
α. Κ.Ν.2458/1953 - Ο Σ Α Π (ΦΕΚ ΠΑ/1958).
1. Άρθρο 12 όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 6 του Α.Ν. 318/1968 (ΦΕΚ 55Α’) 
και από το Π.Δ. 10/1974. Η παρ. 3 αφορά 
συντήρηση όπλων.
2. Παραγ. 7 άρθρο 90 που αφορά τα είδη 
οπλισμού που παρέχονται υπό του Δημοσίου 
και ανήκουν στο υλικό των Υπηρεσιών.
6. Κανονισμός υπ’ αριθμ. 36/1934 (ΦΕΚ 120 
Α’) περί οπλοφορίας χρήσεως όπλου και ρά
βδο από αστυνομικών υπαλλήλων, 
γ. Β.Δ. της 25-10/4-11-1958 Κ.Α.Σ. (ΦΕΚ 187 
Α’).
1. Άρθρο 1 Γενικά καθήκοντα και υποχρεώσεις 
των αστυνομικών υπαλλήλων.
2. Άρθρο 8 Απαγόρευση των αστυνομικών 
να φέρουν όπλα μη εγκεκριμένα από την 
υπηρεσία.

δ. Άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 3455 Φ.489.2/30- 
1-1978 (ΦΕΚ 114-Β) αποφάσεως Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης περί ελέγχου των Διαχει
ρίσεων Υλικού.
ε. Η υπ’ αριθμ. 23949 Φ.229-4 από 20-9-1980 
(ΦΕΚ 968-Τ.Β’) απόφαση Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης περί καθορισμού των παρεχομένων εις 
τους αξιωματικούς, κατώτερους αστυνομι
κούς... ατομικών εφοδίων.
4. Στην τέως Αγροφυλακή.
α. Ν.Δ. 3030/11-10-1954 Περί Αγροφυλακής
άρθρο 27 Στολή - οπλισμός.
8. Β.Δ. 655/1970 Κανονισμός Υπηρεσίας Αγρο
φυλακής (ΦΕΚ 226 Α’).
1. Άρθρο 27 Στολή εξάρτυσις - οπλισμός.
2. Άρθρο 28 χρήσις σφυρίκτρας. 
γ. Ν.Δ. 748/1970 (ΦΕΚ 243 Α’).
Περί της στολής της εξαρτύσεως και του 
οπλισμού των οργάνων Αγροφυλακής.
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Άρθρα 13-16 Οπλισμός οργάνων αγροφυ
λακής.
5. Στην Ελληνική Αστυνομία.
α. Νόμος 1481/84 (Α’ 152) Οργανισμός Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης.
1. Άρθρο 3, χαρακτήρας Υπηρεσιών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.
2. Άρθρο 20 παρ. I κατηγορίες δαπανών.
6. Άρθρο 43 Π.Δ. 582/84, αρμοδιότητες Τμή
ματος Αστυνομικής τακτικής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΚ ΤΗΣ ΕΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Μειονεκτήματα.
1. Από την προσεκτική μελέτη των διατάξεων 
που ισχύουν για την οπλοφορία και οπλο
χρησία των αστυνομικών, σε συνδυασμό με 
τα δεδομένα της πρακτικής, παρατηρούμε τα
εξής:
α. Οι εν λόγω διατάξεις είναι εγκατεσπαρμένες 
σε πολλά νομοθετήματα.
6. Πολλές από τις διατάξεις αυτές είναι αντι
φατικές και αλληλοσυγκρουόμενες. π.χ. πότε 
ο αστυνομικός βρίσκεται εν υπηρεσία, πυ
ροβολισμός για εκφοβισμό του δράστη αδι
κήματος κατά την καταδίωξη, κ.λ.π. 
γ. Άλλες από τις διατάξεις αυτές έχουν ατονίσει 
στην πράξη, π.χ. οι διαδικασίες που προ
βλέπει ο υπ’ αριθμ. 36/1934 Κανονισμός της 
τέως Αστυνομίας Πόλεων, η χρήση πυ
ροβόλων όπλων από αστυνομικούς για διάλυση 
συναθροίσεων απαγορευομένων ή για διάλυση 
νομίμων συναθροίσεων όταν οι συναθροισθέ- 
ντες προβαίνουν σε καταστροφές, πυρπο
λήσεις ή λεηλασίες κ.λ.π. 
δ. Είναι αναχρονιστικές, γιατί θεσπίστηκαν 
προ πολλών ετών και σε εποχές που ο νο- 
μοθέτης και η κοινωνία είχαν διαφορετικές 
αντιλήψεις και θεώρηση για το έγκλημα και 
τον τρόπο καταστολής του, γιατί η εγκλη
ματικότητα δεν είχε την μορφή που έχει σήμερα 
στην ένταση, είδος και μορφή, 
ε. Περιέχουν κενά, γιατί δεν καλύπτουν ση
μερινές καταστάσεις και ανάγκες, π.χ. οπλο
φορία αστυνομικών στις ειδικές περιπτώσεις 
λήψεως μέτρων τάξεως στα γήπεδα και διά
φορες πολιτικές συγκεντρώσεις, ομοιόμορφος 
τρόπος με τον οποίο πρέπει να φέρεται το 
περίστροφο και η αστυνομική ράβδος κ.λ.π. 
στ. Προβλέπουν οπλισμό ανομοιόμορφο, απαρ- 
χαιομένο και ακατάλληλο σε σύγκριση με 
αυτόν που χρησιμοποιούν οι σημερινοί κα
κοποιοί, π.χ. τυφέκιο όχι για τους κατώτερους 
της πρώην Αστυνομίας Πόλεων, οπλισμός τέως 
Αγροφυλάκων, τα περίστροφα του αστυνομικού

προσωπικού είναι μικρού διαμετρήματος, εμ
βέλειας, δραστικότητας κ.λ.π.
2. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι, ότι 
σήμερα μετά την ενοποίηση των Αστυνομικών 
Σωμάτων και της Αγροφυλακής και τη σύσταση 
της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο στις υπη
ρεσίες, όσο και στους αστυνομικούς, δημι- 
ουργούνται αμφιβολίες και σύγχυση γύρω από 
την ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων, πράγμα που μπορεί να επιφέρει 
δυσάρεστες και οδυνηρές συνέπειες.
3. Για τους λόγους αυτούς καθίσταται επι
τακτική και άμεση η ανάγκη εκκαθάρισης, 
συμπλήρωσης και κωδικοποίησης των εγκα
τεσπαρμένων σχετικών διατάξεων σε ενιαίο 
και εύληπτο νομοθέτημα, εναρμονισμένο με 
τις σύγχρονες τάσεις του Δικαίου και προ
σαρμοσμένο με τις σύγχρονες αντικειμενικές 
συνθήκες και κοινωνικές αντιλήψεις, όσον 
αφορά την πρόληψη και καταστολή του εγκλή
ματος, και την προσωπική ασφάλεια των αστυ
νομικών.

Οι νέες ρυθμίσεις.
1. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις πρέπει να 
καλύψουν όλα τα θέματα που δημιουργούν 
προβλήματα και παράλληλα πρέπει να παρέχουν 
στη διοίκηση την ευχέρεια να ρυθμίζει με 
κανονιστικές διαταγές όλα τα λεπτομερειακού 
χαρακτήρα επί μέρους ζητήματα που θα ανα- 
κύψουν στην πράξη. Οι επί μέρους ρυθμίσεις 
στα κατ’ ιδίαν θέματα, είναι θέμα που ανάγεται 
στον κύκλο της αρμοδιότητας της αρμόδιας 
υπηρεσίας Μελετών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και της Επιτροπής που έχει ήδη συσταθεί 
για την σύνταξη του σχετικού κανονισμού, 
κατ’ εφαρμογήν της εξουσιοδοτήσεως που πα
ρέχει ο οργανικός νόμος 1481/84.
2. Οι διατάξεις του νέου Κανονισμού περί 
οπλοφορίας - οπλοχρησίας των αστυνομικών, 
πρέπει να ρυθμίζουν το θέμα του οπλισμού, 
ατομικού ή οπλισμού των υπηρεσιών, να προ
βλέπουν περί ομοιόμορφου, αναγκαίου και 
σύγχρονου οπλισμού, να ρυθμίσουν νομο
θετικά και πάγια το θέμα της οπλοφορίας 
των αστυνομικών για τον ΕΚΤΟΣ υπηρεσίας 
χρόνο, θέμα που κατά το παρελθόν, αν και 
δεν έχει αμφισβητηθεί από τα δικαστήρια, 
έγινε αντικείμενο ζωηρών συζητήσεων.
Να λυθεί πάγια ο τρόπος κατά τον οποίο 
πρέπει να φέρονται τα υπηρεσιακά περίστροφα 
ή πιστόλια και το θέμα της κατοχής και 
οπλοφορίας από τους αστυνομικούς ιδιω
τικών περιστρόφων ή πιστολίων, για την κα
τοχύρωσή τους. Να περιλάβει διατάξεις που
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να ρυθμίζουν ομοιόμορφα την επιθεώρηση 
- συντήρηση - φύλαξη - χρέωση - αποχρέωση 
του οπλισμού (ατομικού, ομαδικού) και ποια 
τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφάλειας, γιατί οι 
ισχύουσες διατάξεις κανονιστικές ή άλλες δια
ταγές και αποφάσεις Υπουργικές που ισχύουν 
για τα θέματα αυτά δεν τα αντιμετωπίζουν 
επαρκώς, πολλές δε είναι ανίσχυρες, γιατί 
δεν στηρίζονται σε εξουσιοδότηση Νόμου.
3. Η μελετωμένη κωδικοποίηση απαραίτητα 
πρέπει να καλύψει το πελώριο θέμα της χρήσης 
των πυροβόλων όπλων και των αντίστοιχων 
υποχρεώσεων του αστυνομικού προσωπικού, 
καθορίζοντας επακριβώς τις περιπτώσεις που 
δικαιούνται να κάνουν χρήση των όπλων χωρίς 
να δημιουργείται η παραμικρή αμφιβολία. Ετσι 
παράλληλα θα εκλείψει η σύγχυση και δεν 
θα δημιουργούνται ερμηνευτικά ζητήματα που 
προκαλεί η ύπαρξη πολλών αντιφατικών, ανε
παρκών ή ελλιπών και αναχρονιστικών δια
τάξεων, διάσπαρτων σε πολλά Νομοθετήματα. 
Με τον τρόπο αυτό ο αστυνομικός θα γνωρίζει 
όλες τις διατάξεις που ισχύουν και θα μπορεί 
να ερμηνεύει ορθά, πράγμα που θα βοηθήσει 
πολύ στην περιστολή των προβλημάτων που 
αναφύονται από την οπλοφορία των αστυ
νομικών.
4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από 
τις νέες ρυθμίσεις στην εκπαίδευση του αστυ
νομικού προσωπικού στη γνώση και χρήση 
όλων των όπλων και στη σκοπευτική ικανότητα, 
ως και την κατάλληλη εκπαίδευση στη σκο
ποβολή μάχης. Η επάρκεια γνώσεων του αστυ
νομικού προσωπικού γύρω από τα όπλα όλων 
των τύπων και την χρήση αυτών θα επιτευχθεί 
με την καθιέρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης 
σε όλες τις Βαθμίδες που πρέπει να επα
ναλαμβάνεται συνεχώς σε σύγχρονες εγκα
ταστάσεις σκοπευτηρίων, με αντίστοιχες πι
στώσεις για προμήθεια φυσιγγίων για εκ
παιδευτικές Βολές, γεγονός που θα καταστήσει 
αυτούς καθ’ όλα ικανούς και πανέτοιμους 
στην πάλη κατά του εγκλήματος και θα πε
ριορίσει αισθητά τα από την οπλοφορία και 
την χρήση των όπλων ανακύπτοντα προβλή
ματα.
Ανάλογη τέλος ρύθμιση απαιτεί και το συναφές 
θέμα των αστυνομικών ράβδων και σφυ- 
ρικτρών, των χειροπεδών και αυτδ της οπλο- 
φορίας των αστυνομικών, κατά τη λήψη μέτρων 
τάξης σε αθλητικές εκδηλώσεις (γήπεδα κ.λπ) 
και πολιτικές συγκεντρώσεις, γιατί δεν υπάρχει 
ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος από 
τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις.
5. Μία προσεγμένη και εξειδικευμένη κω-

15 ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ

iJ M
ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(DOUBLE-ACTION) 

PARABELLUM

S T A R
Μ30
Η καλύτερη ποι

ότητα στην οικογένεια 
των 9 mm Para. Ο  εργονομικός σχε- 
διασμός του, προσφέρει την καλύτερη 
απόδοση σε δύσκολες συνθήκες. Δοκι
μασμένο στις Η .Π .Α . ξεπέρασε τα tests 
των 40.000 βολών. Διαθέτει από τις πιο 
μαλακές σκανδάλες (double action) 
χωρίς μετατροπή. Προσφέρεται σε δύο 
τύπους; Με ελαφρύ κράμα αλουμινίου 
για προσωπική ασφάλεια και εξ ολο
κλήρου χαλύβδινο για επιχειρησιακή 
χρήση. Στο στάνταρ εξοπλισμό του 
περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενα σκοπευ
τικά, λαστιχένια λαβή, δύο γεμιστήρεςSYDAMCO σει καθαρισμού και κασετίνα φυλάξεως

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ. 6820718. TELEX 215098 ΑΝΤΗ

δικοποίηση, όπως την αναλύσαμε πιο πάνω, 
έχουμε την γνώμη ότι θα μπορούσε να πε
ριορίσει, αν όχι να εξαλείψει, τα ανακύπτοντα 
προβλήματα της κατηγορίας αυτής, γιατί θα 
συντελούσε αναμφισβήτητα: 
α. Στην εδραίωση αισθήματος ασφάλειας δι
καίου στο αστυνομικό προσωπικό, γιατί στο 
εξής οι ενέργειές του θα είναι νόμιμες και 
θα διακρίνονται από θάρρος και αυτοπεποί
θηση.
β. Στην επίτευξη ομοιόμορφης αντιμετώπισης 
των σχετικών ζητημάτων στην πράξη, γεγονός 
που θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας γύ
ρω από τα συναφή θέματα, 
γ. Στην διασφάλιση των πολιτών από εν
δεχόμενες παράνομες ενέργειες των αστυ
νομικών κατά τη χρήση των όπλων.

ΑΜΕΛΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

Προβλήματα
1. Συχνά και με αυξανόμενο ρυθμό έρχονται 
στο φως της δημοσιότητας περιστατικά κλοπής 
ή απώλειας των υπηρεσιακών περιστρόφων
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ίων αστυνομικών, ή ατυχημάτων που προ- 
έκυψαν από την πλημμελή φύλαξη αυτών 
π.χ. της μορφής: δχρονος σκότωσε κατά λάθος 
τον αδελφούλη του την παραμονή της 6α- 
πτίσεώς του με το υπηρεσιακό περίστροφο 
του πατέρα του.
Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι οι υπόχρεοι 
παρέλειψαν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφά
λειας και πρόνοιας γύρω από τα θέματα αυτά 
τα οποία κρίνονται σαν σοβαρά, γιατί το πε
ρίστροφο είναι ένα σημαντικό και επικίνδυνο 
εργαλείο, το οποίο εμπιστεύτηκε η πολιτεία 
στους αστυνομικούς για την ευχερή και απο
τελεσματική εκτέλεση των σοβαρών καθηκό
ντων τους.
- Τα περιστατικά αυτά δημιουργούν εύλογα 
ερωτηματικά και προδιαθέτουν δυσμενώς την 
κοινή γνώμη, γιατί η έννοια του αστυνομικού 
στη συνείδηση του απλού πολίτη σημαίνει 
άνθρωπο προνοητικό, νουνεχή και διορατικό, 
προικισμένο και με πρόσθετα πνευματικά, σω
ματικά και ψυχικά προσόντα.
2. Η ευθύνη - πειθαρχική, ποινική και ηθική
- που επωμίζεται κάθε αστυνομικός από τη 
στιγμή που εφοδιάζεται με τον σχετικό οπλισμό 
και η οποία ευθύνη απορρέει από την ιδιότητά 
του και την υψηλή αποστολή που είναι ταγ
μένος να επιτελέσει, επιτείνεται ακόμα πε
ρισσότερο όταν ο οπλισμός αυτός, συνεπεία 
κλοπής ή απώλειας, πέσει στα χέρια κακοποιών 
ή άλλων αναρχικών και τρομοκρατών οπότε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάρος των πο
λιτών ή του ίδιου του αστυνομικού ή συ
ναδέλφων του.
3. Ανάλογα προβλήματα και ευθύνες μπορεί 
να δημιουργηθούν από την πλημμελή φύλαξη 
του οπλισμού (ατομικού και ομαδικού), που 
βρίσκεται στις αποθήκες των υπηρεσιών.

Ανπμεχώηση.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας με 
εγκύκλιο διαταγή του, επέβαλε τα εξής μέτρα: 
α. την επιθεώρηση του οπλισμού των ανδρών 
τουλάχιστο μια φορά το μήνα, με σκοπό την 
επιβεβαίωση εάν υπάρχει ο χρεωθείς στους 
αστυνομικούς οπλισμός,
6. την απαγόρευση μεταφοράς των υπηρε
σιακών περιστρόφων μέσα σε βαλίτσες, τσα
ντάκια, χαρτοφύλακες ή στα θυλάκια ενδυ
μάτων, καθώς και την εγκατάλειψη αυτών 
εντός των Ι.Χ. ή υπηρεσιακών αυτοκινήτων, 
γ. τη μετά προσοχής εξασφάλιση των πε
ριστρόφων εντός των κατοικιών τους σε τρόπο, 
ώστε να αποκλείεται η αφαίρεση και χρήση

από τα συγγενικά τους πρόσωπα, που τόσα 
ατυχήματα έχουν προκαλέσει, καθώς και η 
κλοπή στις περιπτώσεις που απουσιάζουν, 
δ. την υποχρέωση των αστυνομικών να φέρουν 
το περίστροφο εντός της δερμάτινης θήκης 
τους προσαρμοσμένης στον ζωστήρα της αστυ
νομικής στολής ή πολιτικής ενδυμασίας, 
ε. την επίβλεψη υπό των Βαθμοφόρων και 
Δ/τών των υπηρεσιών, ώστε να μην εγκα- 
ταλείπονται περίστροφα εντός των συρταρίων 
και γραφείων των υπηρεσιών ή στους θα
λάμους μέσα στα ανασφάλιστα κιβώτια, βα
λίτσες, ντουλάπες, φοριαμούς ή κάτω από 
τα κλινοσκεπάσματα,
στ. συχνή διδασκαλία και συστηματική επί
βλεψη επί του θέματος μέχρι πλήρους εξά
λειψης των σχετικών περιστατικών, 
ζ. να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα 
ανακύπτοντα κρούσματα και να αντιμετωπί
ζονται με αυστηρότητα.

ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ.

Προβλήματα
1. Κατά καιρούς και πρόσφατα, σημειώθηκαν 
θλιβερά περιστατικά από την κακή και αλόγιστη 
χρήση των υπηρεσιακών όπλων από μέρους 
των αστυνομικών, με αποτέλεσμα τον τραυ
ματισμό ή τον θάνατο συνανθρώπων τους 
καθ’ υπέρβαση εξουσίας ή για προσωπικές 
τους διαφορές. Τα ατυχή περιστατικά αυτά, 
τα οποία μπορούσαν να αποφευχθούν, προ- 
καλούν αλγεινή εντύπωση, μειώνουν την εμπι
στοσύνη του κοινού προς τους αστυνομικούς 
σαν όργανα δημόσιας ασφάλειας και δημι
ουργούν δυσπιστία και εικόνα σε βάρος της 
Αστυνομίας τέτοια, η οποία δυστυχώς δεν 
εξαλείφεται παρά τις εκ των υστέρων, κατά 
των υπαιτίων επιβαλλόμενες Βαριές ποινικές 
και διοικητικές κυρώσεις.
2. Δεν συμβιβάζεται προς την ιδέα του αν
θρωπισμού ούτε επιτρέπεται οι αστυνομικοί 
να συμπεριφέρονται σε βάρος οποιοσδήποτε, 
κατά τρόπο σκαιό και απολίτιστο, πολύ δε 
περισσότερο να στρέφουν τα όπλα που τους 
εμπιστεύθηκε η πολιτεία και να κάνουν χρήση 
αυτών κατά των πολιτών.
3. Τέτοιες ενέργειες του αστυνομικού προ
σωπικού, πλήττουν ανεπανόρθωτα το κύρος 
της Αστυνομίας, υποβιβάζουν την εξελικτική 
και πολιτιστική πορεία της, καταστρέφουν κάθε 
επαινετή και εποικοδομητική ενέργειά της, συ- 
γκινούν εύκολα την κοινή γνώμη και την 
προδιαθέτουν δυσμενώς κατά της Αστυνομίας.
4. Αντίθετα η από μέρους των αστυνομικών
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Πρωτοποριακό περίστροφο Dan Wesson

Ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά, που το καθιστούν πιο 
οξιάπιστο, περισσάτερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Νέα ρυθμιζάμενα σκοπευτικό και δυνατότητά αλλαγής κόννης με 
μεγάλη ευκολία, του εξασφαλίζουν πολύ υψηλές επιδόσεις.

Εκτός των στάνταρ τύπων με κάννες 2.5 και 4 In, προσφέρεται και οε 
βαλίτσα με εναλλασσόμενες κάννες.

Εγγύηση καλής λειτουργίας δέκα ετών.
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΤΗΛ. 6820718, TELEX 215098 ΑΝΤΗ

SYDAMCO
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ

των εκάστοτε αναφυομένων δυσχερείων και 
αντιξοοτήτων κατά την εκτέλεση των υπηρε
σιακών τους καθηκόντων, ή όταν ενεργούν 
ΕΚΤΟΣ υπηρεσίας, με σύνεση, περίσκεψη, σω
φροσύνη και επιδεξιότητα, επισύρει τον θαυ
μασμό των πολιτών και εμπεδώνει σ’ αυτούς 
το αίσθημα εμπιστοσύνης προς την Αστυνομία. 
Συνεπώς οι άνδρες της Αστυνομίας πρέπει 
να έχουν κατά νου ότι παντού και πάντοτε, 
όπου βρίσκονται, πρέπει να μην παρασύ- 
ρονται σε παραφορές ή βίαιες πράξεις και 
έχουν υποχρέωση να μην κάνουν κατάχρηση 
της ισχύος και εξουσίας που απορρέουν από 
την ιδιότητά τους ως οργάνων του Κράτους. 
Ανπμετώηση.
1. Ανεξάρτητα από την επισήμανση ότι πρω
ταγωνιστές των ατυχών αυτών συμβάντων είναι 
στο σύνολό τους σχεδόν κατώτερα όργανα, 
νομίζουμε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών είναι θέμα επιλογής με αυστηρά κριτήρια 
και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού, 
και όχι αφοπλισμού των αστυνομικών, όπως 
έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη.

2. Για την περιστολή του κακού έχει διαταχθεί 
αρμοδίως, όπως οι άνδρες του προσωπικού 
που απουσιάζουν σε πάσης φύσεως άδειες 
ή εισάγονται στα νοσοκομεία για νοσηλεία, 
να παραδίδουν τα υπηρεσιακά τους περίστροφα 
στις υπηρεσίες τους και να τα παραλαμβάνουν 
μετά την επάνοδό τους στην υπηρεσία. 
Παράλληλα διατάχθηκαν διδασκαλίες στις υπη
ρεσίες για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.
3. Οπωσδήποτε όμως στις περιπτώσεις αυτές, 
δεν πρέπει να παραλείπεται ο αυστηρός και 
παραδειγματικός κολασμός παντός ηα- 
ρεκτρεπομένου αστυνομικού που γίνεται επι- 
λήσμονας του καθήκοντος και της αποστολής 
του, με συνέπεια εκτός από τον εαυτό του, 
να εκθέτει τους λοιπούς συναδέλφους του 
και το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
* Ο σνγγραφέας τον άρθρου είναι πτυχιούχος Νο
μικών-Δημοσίου Δικαίου και ΠολιπκώνΕινστημών 
του Πανεηστημίου Αθηνών.
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Η χειρότερη μάστιγα του αιώνα 
μας, ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, απειλεί 
θανάσιμα την ανθρωπότητα.
Εκατομμύρια παιδιά σ’ όλο τον 
κόσμο είναι δούλοι κάποιου εί
δους ναρκωτικού και μέρα με 
τη μέρα οδηγούνται στο θά
νατο. Στη χώρα μας τό 
πρόβλημα των ναρκωτικών έχει 
ενταθεί σε ανησυχητικό Βαθμό 
και απειλεί το παρόν και το 
μέλλον του τόπου μας.
Οι ζωές των νέων που χάνονται 
κάθε χρόνο είναι αρκετές για να υπογραμ
μίσουν την τραγικότητα της κατάστασης. 
Ακόμα και μικρά παιδιά γίνονται βαποράκια 
στα χέρια των αδίστακτων εμπόρων του λευκού 
θανάτου, ενώ δεν είναι λίγα τα νεαρά παιδιά 
που πεθαίνουν σε κάποια χαλάσματα ή σε 
κάποιους απόμερους χώρους με τη σύριγγα 
στο χέρι.
Τα θύματα, κυρίως νέοι, αναζητώντας το χα
μένο τους παράδεισο πέφτουν ανύποπτα και 
αθωράκιστα στην παγίδα που στήνουν συ
στηματικά και μεθοδευμένα οι έμποροι των 
ναρκωτικών.
Οι έμποροι εκμεταλλεύονται κυρίως την 
κρίση που μαστίζει τις κοινωνικές αξίες, την 
ευαισθησία των παιδιών που Βρίσκονται στο 
κρίσιμο σταυροδρόμι και αναζητούν μια ταυ
τότητα, τα ψυχολογικά τους προβλήματα που 
συνδέονται με το νεαρό της ηλικίας τους, 
και τα ρίχνουν στην παγίδα των ναρκωτικών. 
Το άγχος της καθημερινής ζωής και η ανα
σφάλεια του αύριο, σε συνδυασμό με την 
έλλειψη σωστής ενημέρωσης , δίνουν τηνευ- 
καιρία στους εμπόρους του θανάτου να προ
σφέρουν την εύκολη λύση της φυγής από 
την πραγματικότητα δολοφονώντας έτσι αν
θρώπους και όνειρα. Επιπλέον η μεγάλη ανερ

γία των νέων, η έλλειψη ευ
καιριών, οι έντονες κατανα
λωτικές ανάγκες και κυρίως 
η κρίση των ηθικών αξιών, 
αρχών και προτύπων ευνοούν 
τη δραματική εξάπλωση των 
ναρκωτικών.
Ετσι κάθε μέρα που περνάει 
όλο και λιγότεροι νέοι αισθά
νονται την ανάγκη να αντι- 
σταθούν, να αγωνισθούν, να 
αναλάΒουν τις ευθύνες τους 
και να τηρήσουν με συνέπεια 

τα καθήκοντά τους.
Εφιαλτικότερη έκφραση αυτής της έλλειψης 
αντίστασης και της τάσης για φυγή αποτελούν 
δυστυχώς τα ναρκωτικά, που αποσυνθέτουν 
τους νέους μας, τον πιό υγιή κοινωνικό ιστό, 
την ελπίδα του αύριο, πέρα και πάνω από 
εισοδήματα, τάξεις, και προέλευση.
Η επέκταση της χρήσης σε μεγαλύτερα στρώ
ματα νεολαίας, ενισχύεται και από το φόβο 
της σιωπής,και τη μυστικότητα, που απο
μονώνουν τους χρήστες από την οικογένειά 
τους και τους παραδίδουν άβουλους και ανί
σχυρους στα κυκλώματα των εμπόρων του 
θανάτου.
Σύμφωνα με στοιχεία του Υ.Δ.Τ. 72 άτομα 
έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας το 1989. 
Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν τραγικό απολο
γισμό, αν σκεφτούμε ότι σ’ αυτούς αντι
στοιχούν άλλοι τόσοι που είναι ανεπίσημοι 
και ανεβάζουν το σύνολο των θυμάτων τους 
σε 150. Το πρώτο επτά'μηνο του 1990 36 
άτομα έχασαν τη ζωή τους. Το περιοδικό 
μας επισκέφτηκε τον πρόεδρο του Κεντρικού 
Συμβουλίου Καταπολέμησης Ναρκωτικών 
(ΚΕ.ΣΥ.ΚΑ.ΝΑ), Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών 
κ. Λάμπρο Καράμπελα ,και συζήτησε μαζί του 
για την έκταση του προβλήματος των ναρ-
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κωτικών σήμερα καθώς και για τα αίτια που 
ιο προκαλούν.

Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Ο κ. Καράμπελας μας είπε τα εξής σχετικά 
με την έκταση του προβλήματος:
Οι στατιστικές, με αριθμούς για νεκρούς από 

ναρκωτικά, δεν παρουσιάζουν την πραγμα
τικότητα, γιατί τα θύματά τους, συνήθως, δεν 
εμφανίζονται ως θύματα των ναρκωτικών. 
Ο θάνατος των ναρκομανών θα προκληθεί, 
τελικά, από κάποια οργανική Βλάβη, που προ- 
κάλεσε η χρήση τους και αυτή θα γίνει 
γνωστή σαν αιτία θανάτου του ή η αυτοκτονία 
κλπ.
Η πραγματική, όμως αιτία θανάτου μπορεί 
να είναι η υπερβολική δόση ή η λήψη νο
θευμένου με άλλες επικίνδυνες ουσίες ναρ
κωτικού κλπ.
Αυτό, συνήθως, δεν αναφέρεται στην ιατρική 
πιστοποίηση περί του θανάτου.
Από όσα αναφέρθηκαν, συνάγεται το συμπέ
ρασμα ότι υπάρχει πρόβλημα ναρκωτικών αρ
κετά ανησυχητικό και για την Ελλάδα. (Για 
τον αριθμό των ελλήνων τοξικομανών βλ. 
τα πρακτικά της Βουλής, κατά τη συζήτηση 
του Ν. 1729/1987 και ιδίως σελ. 4126. Ο 
τότε Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων Γ.Α. Μαγκάκης είπε ...με 
πς μελέτες, που έχουν γίνει και στηριζόμενοι, 
κυρίως στη μελέτη Στεφάνή και στη μελέτη Μαρ- 
σέλου, οι οποίες δε δίνουν νούμερα, αλλά δίνουν 
ποσοστά από ένα δείγμα πληθυσμού, οι ειδικοί 
σταησηκολόγα μπορούν από το δείγμα και τα 
ποσοστά να οδηγηθούν κατά προσέγγιση στους 
συνολικούς αριθμούς και βγάζουν όη στην Ελλάδα 
έχουμε 3000-4000 πράγμαη εξαρτημένους (...) 
και γύρω απ’ αυτούς τους 3.000-4.000 έχουμε 
περίπου 15.000 οι οποίοι έχουν κάνει χρήση, 
έχουν κάποια ανάμειξη με το κύκλωμά της χρήσης 
των ναρκωτικών... βλ. Μπεναρδής. 228, Παπα 
γεωργίου, Σταθέα. Για την έκταση του προ
βλήματος στην Ευρώπη βλ. ”Parlement Eu
ropean"..).
Και ακόμη ότι στον τόπο μας τοξικομανείς, 
γίνονται συνήθως, οι διαφορετικοί ή αλλιώς 
οι προβληματικοί νέοι με την έννοια που 
αναφέρθηκε, όταν μάλιστα βρεθούν σε πε
ριβάλλον (οικογενειακό κλπ.), προβληματικό. 
Δηλαδή, τοξικομανείς γίνονται οι λιγότερο 
ανθεκτικοί στις αντιξοότητες της ζωής, που 
δεν νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά, αλλά 
καταλαμβάνονται από άγχος και δεν βοη- 
θούνται όπως και όσο πρέπει από το περιβάλλον

τους. Ακόμη, τα άτομα αυτά ■ ■  
αν και μεγαλώνουν, δεν · 1  
ωριμάζουν ψυχοσυναισθη- ^  
ματικά, δεν έχουν 
πίστη και υψηλά 
ιδανικά, και δεν
συνειδητοποιούν ότι έχουν και μειονεκτήματα. 
Με άλλα λόγια δεν αποδέχονται τον ίδιο 
τους τον εαυτό όπως είναι κλπ. 
Αναρωτιέται, όμως κανείς: Γιατί γίνεται κάποιος 
διαφορετικός ή προβληματικός·, Ποιος και τι 
διαμόρφωσαν αυτήν την προσωπικότητα; Θα 
μπορούσε, άραγε να μην γίνει έτσι και, τέλος 
υπάρχει δυνατότητα αναμόρφωσής του; 
Γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η Πολιτεία, 
μέσω του σχολείου κυρίως και η οικογένεια, 
πρέπει να έχουν σαν στόχο τη διαμόρφωση 
ισχυρής προσωπικότητας, που θα πιστεύει σε 
ανώτερα ιδανικά, τα οποία, όμως, πρέπει να 
τα έχει στους στόχους της και η πολιτεία.Έτσι, 
το άτομο θα γίνει ικανό να αντέξει τις δυ
σκολίες της ζωής. Δεν πρέπει να παραγνω
ρίζεται ότι η υπερπροστασία οδηγεί στη δια
μόρφωση ασθενικών χαρακτήρων. Η μειωμένη 
αντοχή οδηγεί αυτόν που βρίσκεται μπροστά 
σε δυσκολίες, στην τάση για φυγή, που την 
ικανοποιούν, πρόσκαιρα, αλλά καταστρεπτικά, 
τα ναρκωτικά.
Ατυχώς, στην εποχή μας, η προσωπικότητα 
του νέου (όχι, φυσικά όλων) διαμορφώνεται 
έτσι ώστε τελικά να θέλει μόνο να απο
λαμβάνει και όχι και να δίνει. Οταν βρεί 
δυσκολία, στην ικανοποίηση της τάσης του 
να απολαμβάνει, καταφεύγει στα ναρκωτικά, 
νομίζοντας ότι έτσι αποφεύγει τις δυσκολίες.
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Το ίδιο κάνει, όταν νομίζει ότι σ’ αυτά θα και γενικά αν πρέπει να τιμωρείται η χρηση 
βρεί μια νέα ηδονή. των ναρκωτικών ο κ. Καράμπελας μας είπε:
Μετά απ αυτά φαίνεται καθαρά ότι το πρό- Οσο για το αν είναι σωστό να τιμωρείται 
βλήμα ναρκωτικά είναι αναγκαίο αποτέλεσμα το ίδιο η χρήση των σκληρών και των μαλακών
και της προσωπικότητας, που διαμορφώνεται 
στην εποχή μας. Επομένως, αν δεν διαμορ
φώσουμε προσωπικότητες ισχυρές, (μη προ
βληματικές), που θα εμπνέονται και θα κα
θοδηγούνται από υψηλά ιδεώδη, δεν πρέπει 
να περιμένουμε μείωση της εξάπλωσης της 
χρήσης των ναρκωτικών, όσο αυστηροί και 
αν είναι οι νόμοι και η εφαρμογή τους. 
Το συμπέρασμα αυτό δεν ισχύει μόνο για 
τους έλληνες νέους, αφού παρατηρείται 
ότι, τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες, 
τα ίδια άτομα, δηλαδή, τα διαφορετικά, συνήθως, 
γίνονται τοξικομανείς και μόνο οι αιτίες έχουν 
διαφορετική σημασία από τόπο σε τόπο. (βλ. 
και Cancrini, Amao, Bluunir").

Η μεταχείριση
του χρήστη ναρκωτικών ουσιών.

Σχετικά με το αν πρέπει να γίνεται διάκριση 
σε σκληρά και μαλακά ναρκωτικά και δια
φορετική μεταχείριση των καταναλωτών τους,

ναρκωτικών, κατά την άποψή μας, δεν πρέπει 
να γίνεται τέτοια διάκριση στο νόμο, αφού 
η μετάβαση από το ελαφρότερο στο βαρύτερο 
ναρκωτικό είναι, συνήθως, μόνο ζήτημα χρό
νου. Επειδή, όμως, η επικινδυνότητα αυτών 
διαφέρει, πρέπει να κρίνεται από το δικαστήριο 
η κάθε περίπτωση ανάλογα. Πάντως τα τε
λευταία δεκαπέντε χρόνια, από πολλούς υπο
στηρίζεται η άποψη ότι πρέπει να γίνεται 
ηπιότερη μεταχείριση του χρηστη ελαφρών 
ναρκωτικών ή ακόμη και ατιμωρησία αυτών. 
Αλλωστε, όπως παρατηρείται, ο εθισμός στο 
χασίς, που θεωρείται μαλακό ναρκωτικό, μο
νιμοποιεί την ιδιόρρυθμη κοινωνικοπαθολογική 
συμπεριφορά, που ακριβώς είναι και η βασική 
αιτιολογία, για να απαγορεύεται η χρήση του . 
Αν επιτραπεί η ελεύθερη χρήση των ναρ
κωτικών, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη φθηνή 
απόκτηση καθαρών ναρκωτικών, αλλά και την 
αύξηση της κατανάλωσής τους. Το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι ότι, δε θα γίνονται αντι
κείμενο εκμετάλλευσης οι χρήστες από 
τους εμπόρους ναρκωτικών και έτσι, δε θα

692



ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Σ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 49 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ.: 4634-750, 4636-834



χρειάζεται να εγκληματούν οι χρήστες, για 
να αποκτήσουν τα ίδια τα ναρκωτικά ή χρήματα, 
για την αγορά τους, αλλά θα είναι πιο εύκολη 
η απόκτησή τους, θα αυξηθεί η κατανάλωση 
τους και τελικά θα αυξηθούν τα κοινωνικά 
απροσάρμοστα άτομα, οι δε πιθανότητες να 
αναμορφωθούν τα άτομα αυτά θα έφθαναν 
στο μηδέν και ακόμη ο κίνδυνος διαπράξεως 
εγκλημάτων θα ήταν μεγαλύτερος αφού πιο 
πολλοί θα έκαναν χρήση τους.
Πάντως ποτέ δεν πρέπει να λησμονείται ότι 
η δυνατότητα ελεύθερης προμήθειας μιας ου
σίας δημιουργεί στον καταναλωτή την εντύ
πωση ότι είναι αβλαβής.
Είναι αλήθεια ότι και οι συνθήκες κάτω από 
τις οποίες λαμβάνονται αυτές οι ουσίες δη
μιουργούν κινδύνους, όπως είναι οι κίνδυνοι 
για μόλυνση από μη απολυμασμένες σύριγγες 
και άλλα όργανα που, συνήθως, χρησιμο
ποιούνται για τη λήψη αυτών και από το 
ρυπαρό, συνήθως, περιβάλλον όπου συγκε
ντρώνονται, για χρήση ναρκωτικών, μερικοί 
τοξικομανείς, οι οποίοι αδιαφορούν για την 
ατομική τους καθαριότητα, καθώς και του 
χώρου στον οποίο ζουν ή συχνάζουν. Ο τε
λευταίος αυτός κίνδυνος δίνει επιχειρήματα 
ότι, η απαγόρευση της χρήσης ναρκωτικών, 
είναι η κύρια αίτια και όχι τόση η χρήση, 
για βαρειές ασθένειες.
Πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι, παράλληλα, 
η Πολιτεία οφείλει να λά8ει μέτρα ώστε, να 
μην οδηγείται κανείς στη χρήση τους. Επίσης, 
η αποδοχή της άποψης, ότι δε δικαιολογείται 
η τιμωρία αυτού που κάνει χρήση ναρκωτικών, 
γιατί πολλές φορές, από αίτια άσχετα από

τη θέλησή του, καταλήγει στη χρήση ναρ
κωτικών, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη με
γαλύτερη αύξηση της χρήσης ναρκωτικών, 
αφού η ατιμωρησία της δημιουργεί και τεκ
μήριο ότι δεν είναι πράξη επιβλαβής. Σωστό 
είναι οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών να 
έχουν επιεική μεταχείριση , όπως π.χ. υπο
χρεωτική αναστολή έκτισης της ποινής γι αυτόν 
που δεν έχει ξανα δικαστεί για την ίδια 
πράξη και με τον όρο της παρακολουθήσεώς 
του από ψυχολόγους του Οργανισμού Ναρ
κωτικών (που πρέπει να συσταθεί), κράτηση 
σε τόπους εθελοντικής εργασίας κ.λπ.
Η επιμέτρηση της ποινής πρέπει να γίνεται, 
όπως ορίζεται στα άρθρα 79 και 80 του 
ΠΚ και με πολλή προσοχή, αφού θα εκτιμάται 
η προσωπικότητα του δράστη και η σοβαρότητα 
της πράξης .
Αν η χρήση ναρκωτικών είχε δυσμενείς συ
νέπειες μόνο για το χρήστη, ασφαλώς δε 
θα υπήρχε δικαιολογία, για την επιβολή ποι
νικών κυρώσεων για τη συμπεριφορά αυτή, 
αφού δεν είναι ποινικώς αξιόποινη συμπε
ριφορά ούτε η καταστροφή της ζωής του 
από τον ίδιο τον άνθρωπο. Επειδή, όμως 
η χρήση οδηγεί στην τοξικομανία, που έχει 
σαν αποτέλεσμα ο χρήστης να καταλήγει στο 
έγκλημα, πρέπει και με ποινή, να παρεμπο
δίζεται η χρήση τους. Κατά την επιμέτρηση 
της ποινής το δικαστήριο πρέπει να λάβει 
υπόψη του και τα αίτια, που τον ώθησαν 
στα ναρκωτικά, ώστε η ποινή, που επιβάλλεται 
στο χρήστη, να μην είναι περισσότερο βλαπτική 
απ’ ότι η ίδια η χρήση της ναρκωτικής ουσίας".
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Η ΑΠΕΙΛΗ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

Νίκου Κ. Δενήζου, Ανθυποπλοίαρχου Ασ

Η εποχή μας στηρίζεται σε πολύπλοκα συ
στήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις 
καθημερινές της ενασχολήσεις και δραστη
ριότητες που ποικίλλουν από την ηλεκτρονική 
μεταβίβαση κεφαλαίων έως τον έλεγχο ενα
έριας κυκλοφορίας και καθοδήγησης πυραυ
λικών συστημάτων, καθώς επίσης και για την 
παροχή οδηγιών λειτουργίας επιχειρήσεων και 
φορέων.
Η ανάγκη σήμερα για ύπαρξη παρά ποτέ 

αποτελεσματικών μέσων ταξινόμησης, αποθή
κευσης και διάδοσης πληροφοριών ανοίγει 
πολλές πόρτες και διεξόδους προς την κα
τεύθυνση για εκδήλωση παρανόμων δρα
στηριοτήτων. Πολιτικές απαιτήσεις που εγεί
ρονται μέσω εκβιασμών και απατών στρέφονται 
και εναντίον του κόσμου των υπολογιστών.
Τον Νοέμβριο του 1989, άτομα που διε- 

μαρτύροντο κατά των πυρηνικών όπλων και 
της χρήσης πυρηνικών καυσίμων από το δια
στημικό λεωφορείο, εισήγαγαν με επιτυχία τον 
ιό  των Η/Υ στο δίκτυο της NASA. Οι χειριστές 
των τερματικών διάβασαν στις οθόνες τους 
μηνύματα όπως: Μ ΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΟ
Χ Η  ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΣΘΕ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ και 
ΙΟ Ι ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΦΟΝΙΑΔΩΝ. 
Επηρεάστηκαν έτσι 6.000 δίκτυα αν και ο 
ιός δεν κατάφερε να χτυπήσει τους πραγματικούς 
υπολογιστές ελέγχου.

Υπάρχουν πολλά μέσα για να εξασφαλίζεται 
ότι ο κώδικας τρίτου μέρους δεν εισέρχεται 
σε ευαίσθητα συστήματα. Κωδικοποίηση, εμ- 
βολιασμός κατά των ιών, εντολές-κλειδιά σε 
πολλά επίπεδα είναι όλα ουσιαστικά χαρα
κτηριστικά κάθε πολιτικής για την προστασία 
της ασφαλείας. Πρόσφατη μελέτη ηγετικών 
βρεττανικών επιχειρήσεων έδειξε ότι το 73% 
από αυτές δεν εγνώριζε αν τα συστήματά 
τους επηρεάζονταν από ιούς και μόνο το 
27% είχε σε τακτική λειτουργία ελεγκτές 
ιών.
Η κατασκευή ιών είναι το πιό άμεσο μέσο 

διείσδυσης. Οι κατασκευαστές ιών παρου
σιάζονται με αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις. 
Αφενός είναι μια δυσαρεστημένη ομάδα αν
θρώπων με έμμονη ιδέα να διερευνούν οπωσ
δήποτε κάθε σύστημα υπολογιστών, αφετέρου 
δε, αποτελούν μιά ελίτ τάξη υπονομευτών 
που έχουν τάση να διαδίδουν οποιαδήποτε 
ευαίσθητη πληροφορία "συναντήσουν" και να 
καταστρέφουν στοιχεία κατά την επεξεργασία.
Ο DON PARKER εμπειρογνώμονας σχετικά 

με τους ιούς των Η/Υ, μιλώντας στην 
Βασιλική Αεροναυτική Λέσχη προειδοποίησε 
τους Βρεττανούς βιομηχάνους ότι οι κα
τασκευαστές ιών δεν είναι πλεόν φαρσέρ αλλά 
δραστήρια πολιτικά άτομα που προωθούν επι
κίνδυνους σκοπούς χρησιμοποιώντας το τα-
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λέντο και τις γνώμες τους στους Η/Υ. Στην 
Σκωτία λέγεται ότι υπήρχε μια ομάδα κα
τασκευαστών ιών που ξανάγραφε τους φα
κέλλους της εφορίας. Στη ΗΠΑ ένα 13χρονο 
αγόρι απέκτησε πρόσβαση σε αμυντικά συ
στήματα του ΝΑΤΟ.
Πρόσφατα στην Δ. Γερμανία, τρείς δυτικο- 

γερμανοί κατασκευαστές ιών με έδρα το 
ΑννόΒερο ευρέθησαν ένοχοι κατασκοπείας 
αφού συνελήφθησαν να εργάζονται για την 
KGB. Πεπεισμένοι ότι εκπρόκειτο να κερδίσουν 
εκατομμύρια, οι Γερμανοί εισέδυσαν στους 
αμυντικούς υπολογιστές των ΗΠΑ μέσω του 
συστήματος MILNET που είναι ανοιχτό στα 
ακαδημαϊκά προγράμματα διαφόρων κολλεγίων 
των ΗΠΑ που επιδοτούνται για έρευνα επί 
αμυντικών προγραμμάτων από τον αμυντικό 
προϋπολογισμό. Συνδέοντας τους υπολογιστές 
τους με τηλέφωνα μέσω συσκευής MODEM, 
οι τρείς δυτικογερμανοί κατάφεραν να δι- 
εισδύσουν με επιτυχία στο δίκτυο σαν ακα
δημαϊκοί και να χρησιμοιήσουν διαδικασίες 
έρευνας με εντολές-κλειδιά για να ζητήσουν 
στοιχεία για θέματα όπως:

Βιολογικός Πόλεμος ,RAD καί ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ. 
To OUTPOUT που θα προέκυπτε θα γραφόταν 
σε μαλακό δίσκο και θα διαΒιβάζετο στον 
σύνδεσμο της KGB. Ολη αυτή η υπόθεση 
καταγράφεται στο βιβλίο Το Αυγό του Κούκου 
του CLIFFORD STOLL, του ανθρώπου που 
αποκάλυψε την τριάδα που δούλευε για την 
KGB. Ο STOLL σχεδίασε ένα πρόγραμμα- 
απάτη που ονομάζεται SDI NET το οποίο 
προσέλκυσε τους κατασκευαστές. Αυτοί χρει- 
άσθηκαν μεγάλο χρονικό διάστημα για να 
διερευνήσουν τα άσχετα και ξεπερασμένα στοι
χεία, γεγονός που ο STOLL εκμεταλλεύτηκε 
για να εντοπίσει την κλίση.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Ο κορυφαίος εμπειρογνώμονας επί της τρο- 
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μοκρατίας GARY PERSISTEIN του ORTLAND 
UNIVERSITY τόνισε ότι οι τρομοκρατικές ορ
γανώσεις έχουν ήδη αντιληφθεί τις δυνατότητες 
της ψηφιακής τρομοκρατίας και εκπαιδεύουν 
μέλη τους στους Η/Υ. Με την δήλωσή του 
ότι ο αυριανός τρομοκράτης δεν θα προέρχεται 
από φτωχογειτονιές αλλά θα έχει διδακτορικό 
δίπλωμα στους Η/Υ, ο καθηγητής αντιμετωπίζει 
το γεγονός χρησιμοποίησης των Η/Υ για προ
ώθηση πολιτικών σκοπών με παράνομα μέσα, 
σαν ένα πρόβλημα που θα έρθει στην επιφάνεια 
τα προσεχή χρόνια.
Πράγματι σε πρόσφατη συνέντευξή του ο 

OLIVER RFVF.I I,, αξιωματούχος του FBI επι
βεβαίωσε ότι η υπηρεσία του έχει επίγνωση 
της τάσης αυτής προς την τεχνοτρομοκρατία. 
Η προειδοποίησή του είναι σαφής: απρο
στάτευτοι υπολογιστές είναι από τους ευ
κολότερους στόχους για κινήματα δυσαρε- 
στημένων και διαφωνούντων που ψάχνουν για 
εύκολους στόχους. Το απόγευμα της 11ης 
Δεκεμβρίου 1989, 10.000 μαλακοί δίσκοι τα
χυδρομήθηκαν από ταχυδρομεία του Δυτ. Λον
δίνου σε ευρύ φάσμα μεγάλων εταιρειών, 
σε κρατικές τράπεζες , εγκαταστάσεις τηλε
πικοινωνιών, ιδρύματα και υπηρεσίες υγείας, 
εφημερίδες και διεθνείς χρηματομεσιτικές 
εταιρείες, που είχαν γίνει στόχος του ιού 
που επρόκειτο να γίνει γνωστός ως ιός 
του AIDS

ΙΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ
Το φαινομενικά ακίνδυνο πρόγραμμα, δηλαδή 

ένα ερωτηματολόγιο που είχε σχεδιασθεί για 
να διερευνηθεί ο κίνδυνος κάποιου άτομου 
να προσβληθεί από ασθένεια με το ίδιο όνομα, 
ήταν η κάλυψη μιάς σειράς κωδικοποιημένων 
διαδικασιών που εισήγαγαν έναν ιό  Δουρείου 
Ιππου σε συστήματα Η/Υ. Αγνωστος στους 
χρήστες ο ιός ευρίσκετο θαμμένος κάτω 
από εκατοντάδες φακέλλους που υπάρχουν 
μόνιμα σ’ ένα σύστημα και μετά από τρείς 
μήνες περίπου ο ιός κατέγραψε με κώδικα 
όλους τους φακέλλους που βρήκε στο δίκτυο 
του υπολογιστή. Περίπου 35.000 δίσκοι συ
νολικά διανεμήθησαν σ’ όλο τον κόσμο από 
ανώνυμη Παναμαϊκή εταιρείαμε υλικό που εμ
φανίσθηκε από Καλιφόρνια, Ταϋλάνδη, ως την 
Ζιμπάμπουε.
Παρ όλο που ο συνολικός αριθμός δίσκων 

σε κυκλοφορία δεν είναι ακόμα γνωστός, 
έγινε γνωστό μετά από έρευνες της αρμόδιας 
υπηρεσίας για αδικήματα με Η/Υ της SCOT
LAND YARD ότι οι διευθύνσεις των εται- 
ρειών-στόχων είχαν ληφθεί από τον κατάλογο



συνδρομητών γνωστού περιοδικού BUSINESS 
COMPUTER.
Ο ιός του AIDS  γρήγορα έγινε γνωστός σαν 

την πρώτη γνωστή περίπτωση εκβιασμού υπο
λογιστή και έλαβε τεράστια δημοσιότητα. Ωστό
σο οι εγκέφαλοι της σχεδιαζόμενης απάτης, 
είναι δυνατόν να υποτεθεί, ότι ενδιαφέροντο 
λιγότερο για την πιθανή αμοιβή και περισ
σότερο για τη διασημότητα. Η ερώτηση - 
κλειδί που προκύπτει από την απόπειρα αυτής 
της απάτης είναι η εξής: Γιατί να σχεδιάσει 
κανείς έναν ιό  Δούραου Ιτηου που παραμένει 
αδρανής για διάστημα τριών μηνών; Οχι βέβαια 
επειδή οι κατασκευαστές του πίστευαν ότι θα 
παρέμενε κρυφός ανενεργός για όλο αυτό 
το διάστημα. Τα σύγχρονα συστήματα Η/Υ 
περιλαμβάνουν ελεγκτές ιών που παρακο
λουθούν όλες τις προσβάσεις σε μαλακό δίσκο 
για ψεύτικους κώδικες που βρίσκονται στις 
πληροφορίες έναρξης του προγράμματος του 
Η/Υ. Η εταιρεία που αντιμετω πίζει σωστά 
το θέμα της ασφάλειας πρέπει να έχει τα

απαραίτητα προγράμματα για να αναγνωρίσει 
και να αντιμετωπίσει την απειλή.
Δεν είναι τόσο παράλογο να υποθέσουμε 

ότι ομάδες με ιδεολογικά κίνητρα θα μπο
ρούσαν να αποτελέσουν παρόμοιο είδος απει
λής για επίτευξη άλλων σκοπών εκτός από 
το απλό οικονομικό κέρδος. Εναπό
κειται σαφώς στους υπευθύνους ασφαλείας 
να τηρούνται ενήμεροι των νέων τεχνικών 
κατασκευής ιών και κλοπής πληροφοριών. 
Η μόνη λύση που είναι ικανή να αποτρέψει 
ενέργειες που στρέφονται εναντίον συστημένων 
πληροφοριών, είναι η απόκτηση πλήρους επί
γνωσης των ανεπαρκειών και των αδύνατων 
σημείων των ίδιων συστημάτων. Η λύση αυτή 
είναι δυνατόν να απαιτήσει την πρόσληψη 
από τις εταιρείες ασφαλείας, κατασκευαστών 
ιών με ελεύθερη εργασιακή σχέση ή κατα
σκευαστών ιών με σκοπό την παρασκευή ιών 
καθαρισμού ικανών να ανιχνεύουν και να 
καταστρέφουν κώδικες υποκλοπών.-



Η συνταξιοδότηση ίω ν αστυνομικών
Προβλήματα και προοπτικές
Η συνταξιοδότηση είναι ένα κρίσιμο σημείο για 
τη ζωή του κάθε υπαλλήλου και ειδικότερα του 
αστυνομικού. Αντίθετα μ’ ό,η από πρώτη εκτίμηση 
φαίνεται, συνοδεύεται από μια σειρά σημαντικών 
προβλημάτων, όπως οικονομικά, κοινωνικής προ
σαρμογής, νέας καριέρας, αξιοποίησης του ελεύ
θερου χρόνου, κ.λπ.
Ατυχώς, στη δική μας περίπτωση ελάχιστος σχετικός 
προβληματισμός έχει αναπτυχθεί και η συνταξιο- 
δότηση σας περισσότερες περπτώσεις σημαίνει και 
αποκοπή του ομφάλιου λώρου με την Υτηρεσία 
και τους συναδέλφους.
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ αποσκοπώντας 
στο να καλλιεργήσει τον εμβαλλόμενο προβλη- 
ματχτμύ, τόσο από πλευράς θηρεσίας, όσο ία 
από πλευράς προσωπικού, πάνω στο σοβαρό από 
θέμα, αναδημοσιεύει το άρθρο του γιατρού John 
Μ. Violanti, μέλους του Τμήματος Κοινωνικής 
και Προληπτικής Ιατρικής του Πολιτειακού Πανε
πιστημίου της Νέας Υόρκης (Buffalo), από το 
περιοδικό FBI Law Enforcement Bulletin, 
(March 1990, pp. 12-15).
Αν και το άρθρο είναι γραμμένο με βάση τα 
δεδομένα στο χώρο των ΗΓΙΑ, πιστεύουμε όη 
ενδιαφέρει άμεσα και τον Έλληνα αστυνομικό. 
Η συνταξιοδότηση είναι ένα σημαντικό σημείο της 
ζωής μας, που μας φέρνει αντιμέτωπους με προ
βλήματα προσαρμογής και άλλες προκλήσεις. Αλ
λαγές στον τρόπο ζωής, σης φιλίες, στις επαγ
γελματικές προοπτικές, είναι μέρος της όλης 
διαδικασίας.
Η συνταξιοδότηση είναι μια δύσκολη εμπειρία για 
τους αστυνομικούς, που αφήνουν το επάγγελμά 
τους σε μέση ηλικία, συχνά απροετοίμαστοι για 
πς συνέπειες της αλλαγής. Παρέχσντάς τους, όμως, 
την αναγκαία πληροφόρηση πριν λάβουν κρίσιμες 
αποφάσεις, οι αστυνομικοί μπορούν να ετιτύχουν 
μιαν ομαλή και παραγωγική μετάβαση στην νέα 
τους ζωή.
Προβλήματα απ’ ιη συνταξιοδότηση:
Υπάρχουν πέντε βασικά σημεία, τα οποία 

οι αστυνομικοί θα πρέπει να εξετάσουν πριν 
αποφασίσουν να συνταξιοδοτηθούν:
α. Η ορθότητα της απόφασης για συντα- 

ξιοδότηση.
β. Οι δυνατές συνέπειες της συνταξιοδότησης 

στον αστυνομικό και την οικογένεια του.
γ. Ξεκίνημα άλλων εργασιών ή συνέχιση 

των σπουδών.

δ. Αναζήτηση εργασίας ή επαγγελματική ει
δίκευση, και 
ε. Εξεύρεση εργασίας.

Η ορθότητα ιης απόφασης:
Ισως η πρώτη αναφορά είναι να καθοριστεί 

το γιατί ο αστυνομικός θέλει να συνταξιο- 
δοτηθεί. Ατομα που έχουν δουλέψει στην Αστυ
νομία 20-25 χρόνια έχουν επενδύσει σ’ αυτήν 
πολύ χρόνο και προσωπικές θυσίες και η 
απόφαση να κρεμάσουν τη στολή οπωσδήποτε 
είναι δύσκολη. Βέβαια, οι αστυνομικοί θα πρέ
πει να ξέρουν πως η στιγμή αυτή κάποτε 
έρχεται για τον καθένα.

Οι αποφάσεις για παραμονή ή μη στο επάγ
γελμα εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. 
Κάποιοι αστυνομικοί φεύγουν μετά 20-25 χρό
νια υπηρεσίας προκειμένου να αναζητήσουν 
νέες ευκαιρίες. Αλλοι εξαιτίας του επαγγελ
ματικού στρες, της απογοήτευσης, διοικητικών 
προβλημάτων ή της πειθαρχίας. Υπάρχουν άλλοι 
που μένουν γιατί τους αρέσει το αστυνομικό 
επάγγελμα και δεν μπορούν να φανταστούν 
τον εαυτό τους να κάνει το ο,τιδήποτε άλλο 
εκτός απ’ αυτό, ενώ άλλοι μένουν εξαιτίας 
των οικονομικών πλεονεκτημάτων (ασφάλεια, 
άνεση και φόβος να ξαναρχίσουν) ή γιατί 
δεν έχουν άλλο τίποτα να κάμουν.
Εάν οι αστυνομικοί αποφασίσουν να συνε-
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χίσουν ίο επάγγελμά τους, αυτό θα έπρεπε 
να γίνεται για προφανείς λόγους αφοσίωσης 
σ’αυιό, αγάπης για την αστυνομική εργασία 
και με πνεύμα προσφοράς στην κοινωνία. 
Το να μένει κανείς στην αστυνομία για άλλους 
λόγους εκτός απ’ αυτούς δεν είναι σωστό 
από ψυχολογική άποψη για τον ίδιο και πα
ραγωγικό για την Υπηρεσία. Αν από την άλλη 
μεριά ο αστυνομικός αποφασίσει να συντα- 
ξιοδοτηθεί, θα πρέπει να προετοιμασθεί με 
προσοχή για να αντιμετωπίσει και τ’ ανάλογα 
προβλήματα.
Συνέπειες ιης συνταξιοδόιησης:
Ενας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να 

εξετασθεί είναι οι συνέπειες, που μπορεί να 
έχει η συνταξιοδότηση πάνω στον αστυνομικό. 
Η μετάβαση απ’ τη ζωή του δημόσιου λει
τουργού σ’ εκείνη του ιδιώτη μπορεί ν’απο- 
δειχθεί δύσκολη. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι 
αντιμετωπίζουν ένα αίσθημα απομόνωσης, όταν 
θα πρέπει να καθαρίσουν τις ιματιοθήκες τους 
και να τα μαζέψουν. Στολές, όπλα και το 
πιο πολύτιμο -το έμβλημα του αστυνομικού- 
θα πρέπει να γίνουν παρελθόν. Ενας αστυ
νομικός περιέγραψε αυτή τη διαδικασία σαν 
απώλεια μέρους της ψυχής του. Υπάρχουν 
αισθήματα συνεκτικότητας μεταξύ των αστυ
νομικών, που δεν βρίσκονται στα περισσότερα 
επαγγέλματα. Οταν ένας αστυνομικός αφήνει 
το εργασιακό περιβάλλον του, αισθήματα εγκα
τάλειψης και φόβου είναι πιθανόν να δη- 
μιουργηθούν.
Η οικογένεια επίσης του αστυνομικού επη

ρεάζεται από τη συνταξιοδότηση. Κάτι το ου
σιαστικό είναι η αλλαγή στο εισόδημα. Οι 
περισσότερες αστυνομικές υπηρεσίες παρέχουν 
σύνταξη ίση με το 50% των αποδοχών. Πολλοί 
θα αντιμετωπίσουν μια μειωμένη ιατρική και 
οδοντιατρική περίθαλψη και μια αυξημένη σε 
κόστος ασφάλιση. Πράγματα όπως επαγγελ
ματική αμοιβή, Βαθμός, αρχαιότητα και πλε
ονεκτήματα δε θα είναι πλέον διαθέσιμα.
Εκτός από το μειωμένο εισόδημα και την 

απώλεια κάποιων άλλων πλεονεκτημάτων,η οι
κογένεια θα πρέπει να αντιμετωπίσει και μια 
αλλαγή στον τρόπο ζωής. Οι οικογένειες αστυ
νομικών θα πρέπει να προσαρμοστούν στην 
ιδέα του πρώην αστυνομικού που ψάχνει και 
δε βρίσκει δουλειά.Κι αν οι σύζυγοι εργάζονται 
μια εγωιστική σύγκρουση πιθανόν να εμφι- 
λοχωρήσει σ’ ένα ζευγάρι. Επίσης τα παιδιά, 
τα περισσότερα κολλεγιακής ηλικίας, θα πρέπει 
να βρουν εναλλακτικές λύσεις για την κα
ταβολή των διδάκτρων και την αντιμετώπιση

των άλλων δαπανών των σπουδών τους. Τέλος 
τα έξοδα του αυτοκινήτου και των άλλων 
αναγκών του σπιτιού θα πρέπει να αναπρο
σαρμοστούν.
Ετσι πριν ένας αστυνομικός συνταξιοδοτηθεί, 

η οικογένεια θα πρέπει να εμπλακεί στην 
απόφαση για τη συνταξιοδότηση ή μη. Εξε
τάζοντας εκ των προτέρων η οικογένεια τα 
θέματα αυτά θα μπορέσει να αναπτύξει κάποιες 
στρατηγικές για μια συλλογική αντιμετώπισή 
τους.

Αλλη απασχόληση 
ή συνέχιση σπουδών:
Μια άλλη παράμετρος, που μπορούν να λά

βουν υπόψη τους οι αστυνομικοί που πρόκειται 
να συνταξιοδοτηθούν είναι οι δυνατότητες μιας 
άλλης απασχόλησης ή συνέχιση των σπουδών 
(αν βέβαια η ηλικία το επιτρέπει). Αφού η 
πλειονότητα των αστυνομικών που συνταξιο- 
δοτούνται επιδιώκουν σε κάποιο Βαθμό να 
εξακολουθήσουν να εργάζονται, το κύριο πρό
βλημα είναι η εξεύρεση άλλης εργασίας. Οι 
Forcese και Cooper1 απέδειξαν ότι οι αστυ
νομικοί, που συνταξιοδοτούνται δεν έχουν άλλη 
εμπειρία στον εργασιακό χώρο εκτός από 
την αστυνομεύση. Ελάχιστοι έχουν προετοι- 
μασθεί τόσο από πλευράς εισοδημάτων όσο 
και από πλευράς ανάπτυξης εναλλακτικής επαγ
γελματικής απασχόλησης. Πρώην αστυνομικοί 
συχνά καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις σε 
άλλους οργανισμούς, ενώ άλλοι θέσεις συν
δέσμων με άτομα που εργάζονται για λο
γαριασμό τους. Κατά προσέγγιση μόνον 25% 
περίπου ασκούν κάποια μόνιμη εργασία μετά 
τη συνταξιοδότηση. Το γεγονός ότι οι αστυ
νομικοί έχουν λίγες εναλλακτικές λύσεις για 
την επαγγελματική τους απασχόληση είναι ανα
γκαίο να βοηθηθούν στην εξεύρεση εργασίας. 
Κρατικά γραφεία εύρεσης εργασίας είναι δια
θέσιμα για το σκοπό αυτό σε πολλές περιοχές 
της χώρας. Οι υπηρεσίες αυτές δεν παρέχουν 
μονάχα λίστες εργασιών ή αιτήσεων εξειδι- 
κευμένων υπαλλήλων αλλά αναλαμβάνουν και 
τεστ ενδιαφερόντων και ικανοτήτων για όσους 
καταφεύγουν σ’ αυτές. Υπάρχει ένας οδηγός 
εργασιών, The Dictionary of occupational Titles2, 
ο οποίος παρέχει πλήρη περιγραφή σχεδόν 
κάθε τύπου απασχόλησης. Ο οδηγός αυτός 
υπάρχει σε κάθε δημόσια Βιβλιοθήκη. ’Αλλες 
πηγές για την εξεύρεση εργασίας είναι οι 
εφημερίδες, τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά 
κέντρα πληροφοριών, περιοδικά και οι επαφές 
διαμέσου φίλων και—συγγενών.
Ως προς τη συνέχιση των σπουδών ορισμένα
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κολλέγια και πανεπιστήμια γενικά δεν απαιτούν 
εισαγωγικά τεστ για ενήλικες σπουδαστές και 
για μερική παρακολούθηση. Οι αστυνομικοί 
είναι συνήθως καλοί σπουδαστές εξαιτίας κυ
ρίως των εμπειριών τους. Πολλά κολλέγια 
ενδιαφέρονται για τέτοιες εμπειρίες, ενώ πα
ρέχουν ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαί
δευση. Κατάλογοι σχετικών μαθημάτων και 
δραστηριοτήτων είναι διαθέσιμοι σε πρώτη ζή
τηση σ’ όλα τα κολλέγια.

Αναζητώντας μιαν άλλη δουλειά:
Το γεγονός ότι κάποιος έχει κατασταλάξει 

στο ποιο είδους εργασίας επιθυμεί δεν επαρκεί 
από μόνο του για να εξασφαλίσει την εργασία 
αυτή. Τα περισσότερα άτομα μέσης ηλικίας, 
που επιζητούν μια αλλαγή καριέρας, έχουν 
ανεπαρκείς δυνατότητες αναζήτησης εργασίας, 
κι αυτό γιατί δεν έχουν εμπλακεί για πολύ 
στο κυνήγι της εργασίας. Έτσι μια τέταρτη 
παράμετρος που θα πρέπει οι αστυνομικοί 
να λάβουν υπόψη είναι να προετοιμαστούν 
για την αναζήτηση εργασίας. Πρακτικά πράγ
ματα όπως το γράψιμο μιας περίληψης, ο 
επιμελημένος φάκελλος, η συμπλήρωση αί
τησης για εργασία, καθώς και η τεχνική της 
συνέντευξης βοηθούν σημαντικά. Επίσης τα 
κρατικά γραφεία εργασίας παρέχουν σχετική 
εκπαίδευση στον τομέα αυτό. Τέλος τα τοπικά 
Λύκεια πιθανόν να έχουν νυκτερινά προγράμ
ματα, σχεδιασμένα να προσφέρουν την απα
ραίτητη εξειδίκευση στο χώρο αυτό. Κι αν 
αυτό δε συμβαίνει, όλες οι βιβλιοθήκες δια
θέτουν βιβλία, που αναφέρονται στις αιτήσεις 
εργασίας.
Εξεύρεση εργασίας:
' Ενας πέμπτος παράγοντας, που θα πρέπει 
να εξετασθεί είναι η εξεύρεση εργασίας, όταν 
οι προσπάθειες του αστυνομικού αποβαίνουν 
ανεπιτυχείς. Σε γενικές γραμμές οι κρατικές 
και οι τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης είναι 
η καλύτερη λύση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν 
εκπαίδευση και δυνατότητα για να βοηθηθεί 
το άτομα στην εξεύρεση εργασίας. Πολλά 
άτομα καταφεύγουν σε ιδιωτικά γραφεία εξεύ
ρεσης εργασίας, πλην όμως αυτό απαιτεί κάποιο 
κόστος. Αν κάποιος αισθάνεται περισσότερο 
άνετα με άλλους αστυνομικούς, μια δυνατότητα 
είναι να ξεκινήσει ένα Club εργασίας. Μια 
ομάδα αστυνομικών μπορούν να συναντιώνται 
σε εβδομαδιαία βάση και να συζητούν τις 
προσπάθειες τους στο κυνήγι της εργασίας 
και τα διατιθέμενα μέσα. Συχνά ο προβλη
ματισμός, που αναπτύσσεται σε τέτοιες ομάδες

είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος για τα άτομα που 
ψάχνουν για δουλειά. Η παλιά παροιμία many 
heads are better than one (σε ελεύθερη απόδοση 
"τα πολλά μυαλά σκέφτονται καλύτερα από 
ένα") οπωσδήποτε βρίσκει κι εδώ την εφαρμογή 
της. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί επι
τυχής σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Είναι όμως σημαντικό να αναγνωρισθεί πως 

η ιδιότητα του πρώην αστυνομικού μπορεί 
να επηρρεάσει την προοπτική πρόσληψής του 
σε κάποια δουλειά. Στην πλειονότητα των πε
ριπτώσεων η ιδιότητα αυτή είναι θετική γι’ 
αυτόν, που ψάχνει για εργασία. Υπάρχουν, 
όμως, και κάποιοι εργοδότες που είναι δι
ατακτικοί να προσλάβουν στην εργασία τους 
έναν πρώην αστυνομικό. Αυτοί πιθανόν να 
έχουν σχηματίσει μέσα τους ανακριβή στε
ρεότυπα -κυρίως από την τηλεόραση- για τους 
αστυνομικούς, που τους θεωρούν καταδότες, 
οι οποίοι δεν είναι πιθανώς ικανοί για τίποτα 
άλλο πάρα για "μπάτσοι" (cop).

Οι αστυνομικοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι 
και προετοιμασμένοι γι’ αυτήν την καταφανή 
προκατάληψη στο χώρο της εργασίας. Μια 
καλή πρακτική είναι να ερευνήσουν αν ο 
εργοδότης έχει προσλάβει άλλους πρώην αστυ
νομικούς κατά το παρελθόν. Αυτό μπορεί να 
γίνει με επαφές με άλλους συνταξιούχους 
αστυνομικούς της περιοχής, οι οποίοι πιθανόν 
έχουν ζητήσει δουλειά στην επιχείρηση αυτή. 
Επίσης είναι δυνατόν να μην αναφερθεί η 
προηγούμενη ιδιότητα του αστυνομικού αλλά 
μονάχα κατάλογος των εμπειριών και οι εξει- 
δικεύσεις, που αποκτήθηκαν κατά το χρόνο 
υπηρεσίας του. Ευτυχώς οργανισμοί που συ- 
μπεριφέρονται κατ’ αυτό τον τρόπο έναντι των 
αστυνομικών είναι σπάνιοι.
Ενας άλλος πιθανός λόγος διάκρισης είναι 

η ηλικία. Οι εργοδότες πιθανόν να προτιμούν 
νεαρούς εργαζόμενους και κατευθύνουν τις 
προλήψεις προς τα άτομα αυτά. Ο συνταξιούχος 
αστυνομικός, ο οποίος έχει ηλικία 40-50 χρό
νων, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Αν και 
η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει τις 
διακρίσεις με βάση την ηλικία, είναι χρήσιμο 
να ξέρει κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να 
συμβεί. Οσοι ζητούν εργασία μπορεί να είναι 
υποχρεωμένοι να αναφέρουν την ηλικία τους, 
αυτό όμως δε σημαίνει ότι ο πιθανός εργοδότης 
θα χρησιμοποιήσει το στοιχείο αυτό ως λόγο 
μη πρόσληψης. Αν οι συνταξιούχοι αστυνομικοί 
πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα διάκρισης 
εξαιτίας της ηλικίας τους, μπορούν να κα
ταφύγουν για νομική προστασία στην Επιτροπή 
Ισων Ευκαιριών Απασχόλησης χωρίς καμιά επι-
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Βάρυνση. Κάθε άτομο πάνω από 40 χρόνων 
εντάσσεται στην υπό προστασία ομάδα του 
πληθυσμού.
Οι συνταξιούχοι αστυνομικοί δεν πρέπει να 

αποθαρρύνονται όταν ψάχνουν για άλλη δου
λειά. Πολύ συχνά παίρνει από 6 μήνες έως 
ένα χρόνο για να βρει κανείς μια δουλειά. 
Στο μεταξύ θα πρέπει να συνεχίσουν τις επαφές 
με φίλους τους αστυνομικούς, ενώ ή Υπηρεσία 
σίγουρα θα πρέπει να βοηθήσει σημαντικά 
όταν τα πράγματα δυσκολέψουν. Πάντοτε να 
θυμάσθε ότι οι αστυνομικοί με την πείρα 
και την εξειδίκευση της υπηρεσιακής τους 
ζωής αποτελούν ένα πολύτιμο κεφάλαιο για 
την κοινωνία

Ο ρόλος της Υπηρεσίας:
Για κοινό όφελος της Υπηρεσίας γενικά και 

του κάθε αστυνομικού συγκεκριμένα, θα πρέπει 
να εξασφαλίζονται κάποιες πιστώσεις για ένα 
συμβουλευτικό πρόγραμμα-οδηγό για μια νέα 
καριέρα.Το πρόγραμμα θα πρέπει να περι
λαμβάνει και οικονομικούς πόρους από το 
κοινωνικό χώρο, που θα βοηθήσουν τους αστυ
νομικούς κατά τη διαδικασία της συνταξιο- 
δότησης. Οι συζητήσεις θα πρέπει να στοχεύουν 
σε θέματα συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων και 
προνομίων, θέματα ασφάλισης, τεχνικές ανα
ζήτησης εργασίας, ψυχολογία της συνταξιο- 
δοτήσης και οικονομική διαχείριση. Αν υπάρ
χουν πιστώσεις μπορεί να δημιουργηθεί μια 
Τράπεζα Εργασίας και Κέντρο Εργασιακής Το
ποθέτησης μέσα στην Υπηρεσία. Μέσα απ’ 
τις επαφές μ’ ένα εξειδικευμένο στο χώρο 
αυτό συνάδελφο, οι αστυνομικοί υπό συντα- 
ξιοδότηση θα μπορούν να έχουν μια κατάσταση 
εργασιών, που είναι διαθέσιμες στο δεδομένο 
εργασιακό χώρο.
Και οι Υπηρεσίες θα ωφεληθούν από ένα 

τέτοιο πρόγραμμα. Πολλοί απ'τους απασχο
λούμενους σ’ αυτήν αστυνομικούς υπηρετούν 
εκεί μόνον και μόνον επειδή, ενώ θέλουν 
να φύγουν με σύνταξη, δεν ξέρουν το πώς 
και πότε. Το συμβουλευτικό πρόγραμμα, που 
προαναφέρθηκε, μπορεί να βοηθήσει τους 
υπαλλήλους να πάρουν τη σωστή απόφαση, 
γεγονός που μπορεί να μειώσει το πρόβλημα 
ουσιαστικά.
Συμπέρασμα:
Αν και η σύνταξη θεωρείται από τους αστυ

νομικούς σαν μια τελική αμοιβή, εντούτοις 
ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις 
συνέπειές της. Ο ορθότερος τρόπος να αντι- 
μετωπισθούν τα προβλήματα της συνταξιοδό-

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

τησης είναι η επαρκής προετοιμασία της, με 
Βάση τόσο τις καλές όσο και τις άσχημες 
εμπειρίες. ΓΓαυτούς που έχουν υπηρετήσει 
σωστά το κοινωνικό σύνολο, η σύνταξη και 
πιθανώς μια νέα καριέρα θα πρέπει να είναι 
η επάξια αμοιβή τους. Η συνταξιοδότηση μπορεί 
σίγουρα να αποβεί η καλύτερη στιγμή για 
τη ζωή του αστυνομικού, αν αυτός είναι κα
τάλληλα και συστηματικά προετοιμασμένος για 
την αλλαγή αυτή.

Σημειώσεις:
□ 1. D. Forcese and J. Cooper, Police Re

tirement Career Succession or Obsolescence, 
Canadian Police College Journal, vol.9, 
1985, pp. 413-424.

□ 2. To Λεξικό των Τίτλων Απασχόλησης 
είναι μια συλλογή περιγραφών εργασιών 
στις ΗΠΑ. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για 
τον καθορισμό των προσόντων, απαιτή
σεων και άλλων λεπτομερειών μιας απα
σχόλησης.

Απόδοση από τα Αγγλικά 
Υπαστυνόμος Β’ Κώστας Δανουσης.
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ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
( P R E S S  R E L E A S E )

του καθηγητή Δχτνύση Μαγκλ£έρα
[από ίο περιοδικό ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 11-12/89]

Το Δελτίο Τύπου αποτελώ αεσο εττικοι 
νωνίας μεταξύ rvoc οργανισμού και το*/ 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Το Δελτίο Τύπου περιέχει πληροφορία 

είδηση-νέο.Τα στοιχεία , που περιλαμβά
νει,πρέπει να  είναι ελεγμένα-ανηκειμενικά- 
ένπμα.Δ εν περιέχει έμμεσα διαφημιστικά μη
νύματα (π.χ. η εταιρεία μας,η οποία είναι 
γνωστή για τα υψηλής ποιότητας προϊόντα 
τ η ς ...) ή χαρακτηρισμούς (π.χ. ο  οργανισμός 
μας,του οποίου η εθνική αποστολή έχει 
κατ’επανάληψη αναγνωρισθεί από τους υπεύ
θυνους εκπρόσωπους της Πολιτείας...) αλλά 
απλά και μ όνο γεγονότα,καθώ ς και πλη
ροφοριακά στοιχεία. (Ο δημοσιογράφος,που 
θα λάβει το Δελτίο Τύπου και θα το επε
ξεργαστεί,αυτός και μ όνον μπορεί να  προ
σθέσει κρίσεις -θετικές ή αρνητικές-σχό-
λια,χαρακτηρισμούς,επίθετα κ.λπ.)

Ενα έντυπο,όπως είναι παραδεκτό,δεν πρέ
πει να  λαμβάνει υπόψ η του κανέναν άλλον 
εκτός από τους αναγνώ στες του,γιατί μονον

ακένπνή τους έχει ευθύνες Οι ειδήσεις,λοι 
nr* που του στέλνονται για καταχώρηση,πρέ 
πει να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους 
συγκεκριμένους αναγνώ στες τους.Κατ’ακο- 
λουθία,είναι φυσικό,ότι όλα τα Δελτία Τύ
που,που κυκλοφορούν,δεν μπορούν να  πα
ρουσιάζουν το ίδιο ενδιαφέρον για τους 
συγκεκριμένους αναγνώ στες όλω ν των εντύ- 
πων.Ο δημοσιογράφος που τα επεξεργά
ζεται,είναι εκείνος που,γνωρίζοντας τους συ
γκεκριμένους αναγνώ στες του ενηχιου,αξιο- 
λογεί-αξκχκχεί ανάλογα το κάθε Δελτίο.
Τ ο Δελτίο Τύπου χρειάζεται εμφάνιση και 

διατύπωση κατάλληλη,ώστε ο  λήπτης του 
να  μπορεί να  το επεξεργαστεί με άνεση.

Ο σο περισσότερο βοηθάμε τεχνικά-πρακηκά 
τους δημοσιογράφους στη δουλειά τους,τόσο 
οι πιθανότητες δημοσιεύσεως του Δελτίου 
είναι μεγαλύτερες.

Γι’αυτούς ακρθώ ς τους λόγους ακολου
θούνται οι παρακάτω βασικοί κανόνες στην 
αποστολή του Δελτίου Τύπου.
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Τεχνικά Στοιχεία

Γραφή και Διαστήματα
Το Δελτίο Τύπου αποστέλλεται πολυ- 

γραφημένο. Είναι γραμμένο σε διπλό διά
στημα με περιθώριο στο αριστερό μέρος, 
από τη μια πλευρό της σελίδας. Ο τρόπος 
αυτός βοηθά τους παραλήπτες δημοσιογρά
φους να κάνουν τροποποιήσεις - διορθώ
σεις χωρίς να χρειάζεται να ξαναγράψουν 
ολόκληρο το κείμενο.

Κάτω από τον τίτλο αφήνεται χώρος 2-3 
αράδων για να γραφεί η οριστική επικεφα
λίδα που θα επιλέξει ο συντάκτης.

Στοιχεία αποστολέα
Στο επάνω αριστερό μέρος ή κάτω μετά 

το κυρίως κείμενο κι αφού τεθεί μια διαχω- 
ριστική γραμμή, αναγράφονται τα στοιχεία 
του αποστολέα. Ο τίτλος του οργανισμού.

Το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του 
υπεύθυνου, από τον οποίο μπορούν να ζη
τηθούν συμπληρωματικά στοιχεία - διευ
κρινίσεις κ.λπ.

Ημερομηνία δημοσιεύσεως
Στο επάνω δεξιό μέρος μπαίνει η ένδει

ξη, με κεφαλαία κατά προτίμηση γράμμα
τα, Π)ς ημερομηνίας που θέλουμε να δη- 
μοσιευθεί το Δελτίο

α. Αν η ανακοίνωση μπορεί να δημοσιευ- 
θεί αμέρως μόλις ληφθεί γράφουμε: 
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟ
ΣΙΕΥΣΗ ή - ανάλογα - ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥ
ΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΗΣΗ.

β. Αν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία

δημοσιεύσεως γράφουμε: ΠΑΡΑΚΛΗ
ΣΗ: ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. Υπάρχουν περιπτώ
σεις που, προκειμένου περί ημερησίων 
εκδόσεων, προσδιορίζουμε την πρωινή 
ή μεσημβρινή έκδοση: ΓΙΑ ΔΗΜΟ
ΣΙΕΥΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
μ.μ.

γ. Σε περιπτώσεις που ένα Δελτίο Τύπου, 
για την εξυπηρέτηση των δημοσιογρά
φων, στέλνεται για δημοσίευση «υπό 
προθεσμία» (embargo) σημειώνουμε 
από πότε κι ύστερα μπορεί να δημο- 
σιευθεί: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: ΓΙΑ ΔΗΜΟ
ΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕ
ΠΤΕΜΒΡΙΟΥ μ.μ.

Το θέμα του καθορισμού της ημερομη
νίας δημοσιεύσεως είναι πολύ σοβαρό γιατί 
έτσι επιτυγχάνεται η ταυτόσημη δημοσίευ
ση κι αποφεύγονται τυχόν παράπονα ότι γί
νεται προνομιακή μεταχείριση ορισμένων 
(με την αποστολή νωρίτερα του Δελτίου 
κ.λπ.).

Για τα περιοδικά περισσότερο και για τις 
εφημερίδες λιγότερο (μια και οι ώρες ερ
γασίας είναι σχεδόν ταυτόσημες ο αυτές) 
χρειάζεται να γνωρίζουμε τις ακριβείς η
μερομηνίες που «κλείνουν» την ύλη ώστε 
να στέλνουμε εγκαίρως το υλικό προς δη
μοσίευση.

Το τέλος κάθε σελίδας
Είναι καλό να συμπίπτει με το τέλος μιας 

παραγράφου ακόμη κι αν χρειασθεί ν ' αφε- 
θεί λίγος κενός χώρος για να επιτευχθεί 
αυτό. Στο τέλος κάθε σελίδας αναγράφεται 
με κεφαλαία η λέξη (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) και οι 
σελίδες αριθμούνται συνήθως επάνω δεξιά. 
(Τα παλιά σχήματα για τη σύνδεση των σε
λίδων, όπου αντί αριθμήσεως γραφόταν στο 
άνω αριστερό μέρος κάθε νέας σελίδας 
«Προσθέσατε μια, δυο» κ.ο.κ. έχουν τώρα 
καταργηθεί).

Οι σελίδες συνδέονται μεταξύ τους με 
μηχανικό συνδετήρα

Φάκελος αποστολής
Πρέπει να έχει διαστάσεις για να χωρεί 

το Δελτίο Τύπου διπλωμένο στα δυο ή τις 
φωτογραφίες εφόσον ιιεριέχονται

□ ■
— —

Η σωστή και πλήρης αναγραφή στο φά
κελο του αποστολέα και του παραλήπτη 
προσδίδει βαρύτητα, εκτός από τη διευκό
λυνση που παρέχει στον μεταφορέα για τον 
εντοπισμό του παραλήπτη. Ο φάκελος 
μπορεί να σταλεί κλειστός ή ανοικτός.

Αρχειοθέτηση Δελτίου
Για εσωτερικούς λόγους το Δελτίο αρ

χειοθετείται στο Γραφείο Δημοσίων Σχέ
σεων κατά τρόπον εύχρηστο (με αριθμό 
πρωτοκόλλου ή με βάση την ημερομηνία 
εκδόσεως) ώστε να είναι εύκολη η αναζή
τησή του.

Οι φωτογραφίες
Οι οποίες συνοδεύουν το Δελτίο Τύπου 

πρέπει να είναι καλαίσθητες, ζωντανές, χα
ρακτηριστικές και διαφωτιστικές για το γε
γονός που προβάλλουν. Ο Μ. Colmer, υ
πεύθυνος για τις φωτογραφίες των "Fi
nancial Times", έχει γράψει χαρακτηριστι
κά: «Πάνω από το 90% του φωτογραφικού 
υλικού, που αποστέλλεται για δημοσίευση, 
καταλήγει στο καλάθι των αχρήστων...». Τού
το συμβαίνει γιατί είναι ακατάλληλες ή δια
φημιστικές ή προβάλλουν ορισμένα πρό
σωπα αντί γενικά την εκδήλωση ή δεν πα
ρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον για τον α
ναγνώστη.

Συνάρτηση με το θέμα των φωτογραφιών 
είναι κι εκείνο των λεζαντών που τις συνο
δεύουν Οι λεζάντες πρέπει να είναι κατα
τοπιστικές, σαφείς και να μην οδηγούν σε 
παρερμηνείες (ιδίως αν πρόκειται για μηχα
νήματα, εγκαταστάσεις που χρειάζονται ε ι
δικές γνώσεις για ν ' αναγνωρισθούν από το 
δημοσιογράφο) ή σε... γρίφους προκειμέ
νου για τα ονόματα των εικονιζόμενων.

Οι φωτογραφίες που αποστέλλονται πρέ
πει να είναι κατάλληλες για ν ' αποδοθούν 
τεχνικά στον «τσίγκο»: καθαρές, φωτεινές, 
με μια λέξη «σωστά τραβηγμένες». Ιδιαίτε
ρη ποοσοχή χρειάζονται οι έγχρωμες φω
τογραφίες που δεν αποδίδονται καλά στη 
μαυρόασπρη εκτύπωση.

Επειδή στην Ελλάδα σε αρκετές επαρ
χιακές πόλεις δεν υπάρχει τσιγκογραφείο 
κι επειδή η κατασκευή κλισέ συνεπάγεται 
κάποιο έξοδο καλό είναι για τα έντυπα,αυ- 
τών των πόλεων να στέλνονται έτοιμα κλι
σέ. Ευκολύνει επίσης και τα έντυπα που 
εκδίδονται οτην Αθήνα η αποστολή του 
κλισέ Με τον τρόπο αυτό η πιθανότητα δη- 
μοοιευοεως του φωτογραφικού υλικού 
πολλαπλααιάζεται.

Τα όσα αναφέραμε για την τεχνική από
δοση των αποστελλομένων για δημοσίευση 
φωτογραφιών ισχύουν ανάλογα και για τις 
ταινίες, slides, tapes κ.λπ. οπτικοακουστικά 
Μέσα που συνοδεύουν το Δελτίο Τύπου 
στο Ραδιόφωνο - Τηλεόραση - Κινηματο
γραφικά Επίκαιρα.
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Συγγραφή-περιεχόμενο:
Το ύφος ούντομο-συνοπτικό-σαφές. Α

ποφυγή, κατά το δυνατόν, της χρησιμοποιή- 
σεως επιθέτων, επιρρημάτων, παθητικών 
ρημάτων και λέξεων που «μακραίνουν» τις 
φράσεις. Παρουσίαση των γεγονότων με 
όσο το δυνατόν λιγότερες λέξεις.

' Οταν αναφέρονται πρόσωπα χρειάζεται 
να παρέχονται πλήρη στοιχεία (άσχετα αν 
ο δημοσιογράφος τα χρησιμοποιήσει) ώστε 
να δίνεται η ακριβής ταυτότητα των προ
σώπων αυτών χωρίς φόβο συγχύσεως 
από συνωνυμίες κ.λπ.

Οσάκις χρησιμοποιούνται συντομογρα- 
φίες, οι οποίες δεν είναι απόλυτα γνωστές 
ή ονομασίες ξένων εταιρειών, χρειάζεται

μέσα οε παρένθεση να μπαίνουν οι πλήρεις 
επωνυμίες ή η αντίστοιχη μετάφραση στα 
ελληνικά. (Π.χ. ο Ο.Λ.Π. (Οργανισμός Λιμέ- 
νος Πειραιώς) είναι γνωστός στο πανελλή
νιο. Δεν είναι όμως το ίδιο ευρύτερα γνω
στός ο Ο.Λ.Θ. (Οργανισμός Λιμένος Θεσ
σαλονίκης), οπότε στη δεύτερη περίπτωση 
χρειάζεται διευκρίνιση).

Το ίδιο ισχύει όταν αναφέρονται νομί
σματα, μονάδες μετρήσεως που χρησιμο
ποιούνται σε ξένες χώρες. Στις περιπτώ
σεις αυτές πρέπει μέσα οε παρένθεση να 
γίνεται η αναγωγή σε ελληνικό νόμισμα ή 
στα ελληνικά μέτρα και σταθμό.

Συγκεκριμένο στυλ - Γλώσσα
Κάθε έντυπο έχει ένα δικό του συγκε

κριμένο στυλ γραφής. Είναι φυαικά αδύνα
το να συντάοσονται Δελτία Τύπου ανάλογα 
με το στυλ του κάθε εντύπου. Το ίδιο ισχύει 
(σήμερα λιγότερο) με το θέμα της γλώσσας 
(δημοτική - καθαρεύουσα - καθομιλουμένη 
κ.λπ ). Για τους λόγους αυτούς το Δελτίο 
Τύπου πρέπει να είναι γραμμένο σ' ένα 
ουδέτερο στυλ και σε γλώσσα χωρίς δοκη- 
σισοφίες και χωρίς εξτρεμισμούς.

Στα ξενόγλωσσα έντυπα το Δελτίο Τύπου 
αποστέλλεται στη γλώσσα του εντύπου. 
Μπορεί να σταλεί και στα ελληνικά για να 
μεταφραοθεί, αλλά οι πιθανότητες δημο- 
σιεύοεώς του αυξάνουν όταν είναι στη 
γλώσσα του εντύπου.

Στις ειδικές εκδόσε'ις (π.χ. γυναικεία, τε
χνικά, εκκλησιαστικά, παιδικά έντυπα) απο
στέλλουμε εκείνο το πληροφοριακό υλικό 
που, κατά τεκμήριο, ενδιαφέρει την ειδική 
κατηγορία των αναγνωστών του και όχι το 
γενικό πληροφοριακό Δελτίο Τύπου. Απο
μονώνουμε δηλαδή κι αναπτύσσουμε (προ
βάλλουμε περισσότερο) ό,τι μπορεί' να εν
διαφέρει τους αναγνώστες του συγκεκριμέ
νου εντύπου.

Το κείμενο

Όπώς κάθε δημοσιογραφικό κείμενο έ 
τσι και το Δελτίο Τύπου πρέπει να δίνει βα
σικά απαντήσεις στα θεμελιώδη ερωτήμα
τα: Ποιος, Τι; Πότε; Πού; Γιατί;

Στο Δελτίο Τύπου ιδιαίτερη προσοχή δί
νεται στην πρώτη παράγραφο: αυτή πρέπει 
να περιλάβει ολόκληρη την είδηση. Η γνω
στή δημοσιογραφική αρχή «της ανεστραμ
μένης πυραμίδας» έχει απόλυτη εφαρμογή 
εδώ. Ο δημοσιογράφος μπορεί να «σταθεί», 
να επεξεργαστεί και να δώσει τελικά για 
δημοσίευση μόνο την πρώτη παράγραφο

Επίσης ένα δημοσίευμα, όπως είναι γνω
στό, περικόπτεται από το δημοσιογράφο ή 
στο «μάρμαρο» του τυπογραφείου από το 
κάτω μέρος του κειμένου. Γι ’ αυτούς τους

λόγους το Δελτίο Τύπου κορυφούται στην 
αρχή και στην πρώτη παράγραφο, ενώ οι υ
πόλοιπες παράγραφοι αποτελούν μια πιο 
λεπτομερή περιγραφή, με δευτερεύοντα ή 
ειδικότερα στοιχεία.

Το Δελτίο Τύπου μπορεί να μην δημο- 
οιευθεί αμέσως ή αποστελλεται και στα πε
ριοδικά και αυτά δεν είναι ημερήσιες εκδό
σεις. Γι ’ αυτό όταν χρησιμοποιούμε τις λέ
ξεις «σήμερα - χθες έγινε το τάδε γεγο
νός» χρειάζεται μέσα αε παρένθεση να 
προσθέτουμε την πλήρη ημερομηνία (π.χ. 
«χθες» Πέμπτη 13 Ιουνίου 1989).

Ο τίτλος - επικεφαλίδα
Το Δελτίο Τύπου πρέπει να έχει έναν ή 

περισσότερους διαζευκτικούς τίτλους. Αυ
τό γίνεται γιατί οι δημοσιογράφοι δεν θέ
λουν να παρουσιάζουν ομοιόμορφα μια ε ί
δηση που τους εστάλη, οπότε αλλάζουν 
τους τίτλους.

Εξυπηρετικοί για το σκοπό αυτό είναι οι 
υπέρτιτλοι ή οι υπότιτλοι που μπορούν να 
μεταβληθούν από τους δημοσιογράφους 
σε τίτλους.

Ο τίτλος πρέπει να είναι δηλωτικός - ε 
πεξηγηματικός του κειμένου. Οι υποκειμε
νικοί ή οι «έξυπνοι» τίτλοι οπωσδήποτε α
ποφεύγονται στα Δελτία Τύπου. (Π.χ. «Μια 
νέα μεγάλη επιτυχία της Βιομηχανίας Α» ή 
«Αυτό που δεν κατάφεραν άλλοι το επέτυ
χε η Βιομηχανία Α»),
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΒΑΙΟ
Του Υπαστυνόμου Α Ιωάννου Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ

Ενα μέσο, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σω
στά και να προσφέρει 
στα παιδιά τις ελεύ
θερες ώρες γνώση, ξε
κούραση και ψυχαγω
γία είναι το βιβλίο.
Με το Βιβλίο συνδε
όμαστε από μικροί, δεσμό που διατηρούμε 
και όταν γίνουμε ενήλικοι. Είναι τό πιο α
ποτελεσματικό όργανο καλλιέργειας της ψυχής 
του ανθρώπου. Βέβαια, κάθε ηλικία έχει τη 
ψυχολογία της και συνεπώς την προτίμησή 
της στο βιβλίο. Παιδιά όμως που είχαν 
την τύχη να διαβάσουν καλά αναγνώσματα, 
από την πρώτη στιγμή ωφελήθηκαν και έγιναν

φίλοι του βιβλίου.
Το βιβλίο απασχολεί το 
παιδί σιωπηρά, ήσυχα 
και αθόρυβα, ικανοποι
εί διάφορες ψυχικές α
νάγκες του, το κάνει 
να σκέπτεται και να 
παρατηρεί και γενικά 

του προκαλεί ψυχική ηρεμία.
Το ζωντανό παράδειγμα, η ηθική και παι
δαγωγική αρχή, η οποία προβάλλει μέσα από 
ένα ωραίο παιδικό βιβλίο, που το παιδί δια
βάζει με ενδιαφέρον, ριζώνει πολύ βαθύτερα 
στη ψυχή του από τις σχολαστικές διδασκαλίες. 
Οι ωραίες εικόνες του βιβλίου, ιδίως στη 
νηπιακή ηλικία, συναρπάζουν το παιδί.

Αναγκαίο είναι να μην φροντίζουμε 
μόνο πώς να εργάζονται σωστά τα παιδιά, 

αλλά και πώς να μπορούν 
να χρησιμοποιούν σωστά 
τις ελεύθερες ώρες τους" 

Αριστοτέλης
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Ειον τόπο μας, πολλοί άνθρωποι κυνηγούν 
τον ωραίο πνευματικό σκοπό να τελειοποι
ήσουν το βιβλίο και να το κάνουν φίλο και 
σύντροφο του παιδιού.
Συνιστούν με θέρμη στους γονείς και στους 
δασκάλους να εμπνεύσουν στα παιδιά την 
αγάπη προς το βιβλίο, να καλλιεργήσουν σ’ 
αυτά τη φιλαναγνωσία. Μια ιδιότητα και μια 
συνήθεια, η οποία, συμβάλλει τα μέγιστα στην 
πνευματική στάθμη του παιδιού.
Κάθε γονέας θα πρέπει να εμπιστευτεί και 
στα βιβλία τη μόρφωση των παιδιών και την 
αγωγή του χαρακτήρα τους.
Κάθε γονέας θα πρέπει να δημιουργεί έστω 
μια μικρή και φτωχική τώρα, αλλά μεγάλη 
και πλούσια αργότερα βιβλιοθήκη για το παιδί. 
Γιατί στα βιβλία είναι συμπυκνωμένη η γνώση 
και η σοφία των φωτεινών πνευμάτων όλων 
των λαών και όλων των εποχών. Μεταδίδουν 
γνώσεις καλύτερα και από τον πλέον ικανό 
διδακτικά δάσκαλο.Επιστημονικό και εγκυκλο
παιδικό πρέπει να είναι το περιεχόμενο των 
βιβλίων με τα οποία θα εμπλουτίσει το παιδί 
τη βιβλιοθήκη του, με την ηθική και υλική 
συμπαράσταση των γονέων του.
Οι επιστημονικές γνώσεις θα είναι βέβαια 
απλουστευμένες και εκλαϊκευμένες. Τα βι
βλία θα είναι από κάθε άποψη, γλωσσική, 
ηθική και πνευματική, ανάλογα προς την ηλικία 
κάθε παιδιού.
Οπως έχει αποδειχθεί, τα παιδιά μπορούν 
να αφομοιώσουν έννοιες, όσο δύσκολες κι 
αν είναι, αρκεί να τους προσφερθούν στη 
γλώσσα της ηλικίας τους.
Επίσης, εικονογραφημένα βιβλία και περιο
δικά,με τα οποία γίνεται αντιληπτός στο παιδί 
ο περασμένος αλλά και ο σύγχρονος δη
μιουργικός πυρετός των ατόμων και των λαών, 
πρέπει να βρίσκονται πάντοτε στα χέρια των 
παιδιών. *
Με τον τρόπο αυτό και με μικρή προσπάθεια, 
φροντίδα και επιμονή εκ μέρους των γονέων, 
θα διευρύνεται από τη μια μέρα στην άλλη 
ο πνευματικός ορίζοντας του παιδιού, έξω 
από τα στενά όρια της σχολικής μάθησης. 
Με τη μελέτη στο ήσυχο σπουδαστήριό του, 
θα ασχολείται με θέματα του ιδιαίτερου εν

διαφέροντος του, θα αναπτύσσεται πνευματικά 
και ψυχικά και θα διαμορφώνει την προ
σωπικότητά του. Θα φθάσει βαθμιαία στο "γνώθι 
σ’ αυτόν". Θα αντιληφτεί ότι η μάθηση δεν 
έχει τέλος. Οτι διάφορα και πάρα πολλά είναι 
τα προβλήματα της γνώσης και ότι ο πλούτος 
των γνώσεών του δεν είναι άξιος λόγου, 
όσες κατά τη γνώμη του κι αν είναι αυτές. 
Με τον τρόπο αυτό ο εγωισμός του, ο οποίος 
είναι δυνατόν να έχει εμφανισθεί από τη 
δήθεν σοφία του μειώνεται και το παιδί γίνεται 
σεμνό, πειθαρχικό, πρόθυμο και ικανό να 
αναγνωρίσει στο σχολικό και κοινωνικό πε
ρίγυρο το πιο μορφωμένο άτομο και να δώσει 
σ’ αυτό το προβάδισμα.
Αποκτά επίσης αντίληψη του γεγονότος ότι 
ο πολιτισμός και γενικά η πρόοδος των αν
θρώπινων κοινωνιών είναι δημιούργημα της 
πνευματικής εργασίας και του κόπου πολλών 
συνανθρώπων του, οι οποίοι θυσίασαν και 
τη ζωή τους ακόμη για την πρόοδο του 
πολιτισμού και τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης.
Η πνευματική αυτή επικοινωνία με τις πνευ
ματικές δημιουργίες του παρελθόντος και του 
παρόντος, γεννά στην ψυχή του παιδιού συ
ναίσθημα ευγνωμοσύνης προς εκείνους, οι 
οποίοι εργάζονται πνευματικά και αγωνίζονται 
για να προσφέρουν προς το κοινωνικό σύνολο 
και όλη την ανθρωπότητα.
Παράλληλα, δημιουργείται η εκτίμηση και ο 
σεβασμός προς τους ανθρώπους που ανήκουν 
σε διαφορετική επαγγελματική τάξη, από εκείνη 
των γονέων του, για τις υπηρεσίες που προ
σφέρει η κάθε μία στην πρόοδο του πολιτισμού. 
Εξάλλου, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας 
συντελεί στη σταδιακή και ομαλή κοινω
νικοποίησή του, καθώς και στη μετέπειτα ε
πιθυμητή συμπεριφορά για μια αρμονική κοι
νωνική συμβίωση.
Κάθε γονέας λοιπόν ας έχει υπόψη του τα 
λόγια του Φένελον:"Στα χέρια των παιδιών 
μας πρέπει να έρχονται βιβλία, τα οποία θα 
δίνουν στη μικρή και ακριβή ψυχή τους ό,τι 
θα ευχόμαστε να μείνει σ’ αυτή για όλη 
τους τη ζωή".

ΠΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΗΟΥΦΟΓΠ ΠΈΣ
l.PH Y SIQ U E-C H IM IE  (C.E): Ολα ία b ac c a la u re a te  ίων τριών τελευταίων 
ετών μεταφρασμένα στα ελληνικά.T%m 4.250 Spot 2.MATHEMATIQUES 
(Α Ι.Β ,Ο ,Ε): Ολα τα b a c c a la u re a te  των τριών τελευταίων ετών μαιαφρασμένα 
στα ελληνικά.Τψή 3.950 Spot 3.MATHEMATIQUES 2 e  (Αναλυπκή Γεω- 
μειρκι Συνορτήαεκ.) με μετάφραση στα ελληνικά.T*m 2.250 Spot 
Για την αποστολή (επί αντικαταβολή) των βιβλίων, 
ιαχυ6ρομείστε το 5ελτίο παραγγελίας στη διεύθυνση:
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΚΟΥΡΑ,ΠΕΛΟΠΟΝΝ1ΤΣΟΥ 18,157 71 ΑΘΗΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ
Παρακαλώ στείλτε μου επί αντικα 
ταβολή το (τα) βιβλίο(α) 1 ,2 ,3 . 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.........................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛ............................ΕΚΠΤΩΣΗ 25%
ΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
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ΤΔ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ

Επιμέλεια: Αστυν. Β’ ΤΡΙΓΑΖΗ Δημηιρίου.
Εγκλήματα λευκού περιλαίμιου αποτελούν οι 
παραβάσεις του ποινικού δικαίου από άτομα 
ανώτερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης στο 
πλαίσιο των επαγγελματικών τους δραστηριο
τήτων.
Τα άτομα αυτά δρούν στή σκιά, σε τόπους 
δυσεπίβλεπτους και συνήθως ενεργούν πράξεις 
με το προκάλυμμα της νομιμότητας. Τα εγκλή
ματα των προσώπων αυτών λόγω της μορφής 
τους, των συνθηκών και του χώρου τέλεσής 
τους καλύπτονται από μεγάλο σκοτεινό αριθμό 
και παραμένουν σε μεγάλη έκταση ακατα
δίωκτα:
Για την αποτελεσματική εξιχνίασή τους απαι
τείται, έμπειρο και κατάλληλα ειδικευμένο 
προσωπικό, ακριβής σχεδιασμός και συντο
νισμένη δράση ώστε τα αποδεικτικά στοιχεία 
να είναι ισχυρά για την εδραίωση της ενοχής 
τους.
Η συστηματική μελέτη και η έρευνα της δράσης 
των εγκλημάτων των κατηγοριών αυτών από 
ποινικολόγους, εγκληματολόγους και ανακρι- 
τικούς υπαλλήλους αποτελεί και το όπλο δρά
σης εναντίον τους.
Μεγάλη προσφορά στην εγκληματολογία, στην 
ανακριτική τέχνη, στην αστυνομική πρακτική 
και στον έλληνα νομοθέτη αποτελεί η διάκριση 
των δραστών, σύμφωνα με τις στατιστικές 
των καταδικών, σε εγκληματίες που ανήκουν 
στην ανώτερη και στην κατώτερη κοινω-
νικο-οικονομική τάξη.
Στην πρώτη περίπτωση ομιλούμε για τους 
εγκληματίες του λευκού περιλαίμιου ή του λευκού 
κολλάρου ή τους φιλοκακούργους και λαθρο- 
κακούργους κατά τον καθηγητή κ. Γαρδίκα. 
Ο όρος εισήλθε στην εγκληματολογία από 
τον Εγκληματολόγο Αμερικανό Ε. SUTHER
LAND το έτος 1940 (WHITE COLLAR CRIMI
NALITY) ο  οποίος και έδωσε και τον ορισμό 
του: έγκλημα λευκού περιλαίμιου αποτελεί
η παράβαση του ποινικού δικαίου από άτομα 
της ανώτερης κοινωνικό-οικονομικής τάξης στο 
πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
(1).Βέβαια στηρίχτηκε στην εγκληματική συ
μπεριφορά επιχειρηματιών και ατόμων της 
ανωτέρας τάξης στις Η.Π.Α. και από αυτόν 
δόθηκε η παράτολμη εκκίνηση για την μελέτη 
της κατηγορίας αυτής στα πλαίσια της επαγ

γελματικής τους απασχόλησης (απάτη, φορο
διαφυγή δικηγόρου κ.λπ.).
Το περιεχόμενο της κατηγορίας των εγκλη
μάτων αυτών δεν έχει επακριβώς καθοριστεί 
αλλά παρουσιάζουμε μία περιγραφική αναφορά 
των αδικημάτων που διαπράττονται.Οι επιστή
μονες (KAISER και άλλοι) που έχουν συ- 
μπεριλάβει στην κατηγορία αυτή κυρίως τα 
οικονομικά εγκλήματα κατατάσσουν την δρα- 
στηριότητά τους σε 4 υποδιαιρέσεις: α) Εγκλή
ματα κατά των τραπεζών, σχετικά με το σύ
στημα πιστώσεων, με τις ασφάλειες, τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό, την κατοχύρωση δι
καιωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων (φίρμα), 
β) Εγκλήματα σχετικά με την φορολογία, τον 
τελωνειακό κώδικα, τις επιχορηγήσεις, χρη
ματοδοτήσεις, δωροδοκία και δωροληψία, γ) 
Εγκλήματα σχετικά με την προστασία της νε
ότητας, εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, των 
καταναλωτών (νοθεία τροφίμων) και του πε
ριβάλλοντος (μόλυνση υδάτων κ.λπ.) και δ) 
Εγκλήματα σχετικά με τις σχέσεις των συ- 
ναλασσομένων και καταναλωτών (απάτη, το
κογλυφία) (2). Πιο συγκεκριμένα δια- 
πράττονται από την κατηγορία αυτή: απάτες 
σε βάρος ατόμων, επιχειρήσεων, .Τραπεζών 
και του Δημοσίου, εκβιάσεις, πλαστογραφίες, 
παραβάσεις περί τις επιταγές, καταχρήσεις δη
μοσίου χρήματος, λαθρεμπορία πολυτελών 
αυτ/των, χρυσών, ηλεκτρικών και ηλεκτρο
νικών ειδών, κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων 
και η διάθεσή τους με πλαστά έγγραφα, λη
στείες ένοπλες, διακεκριμένες κλοπές πι
νάκων ζωγραφικής, χ ρυσαφικών και συλ
λεκτικών, υπεξαιρέσεις, αρχαιοκαπηλεί, ψευ
δείς πιστοποιήσεις και παράνομες συμ
βουλές προς χρηματισμό, παράνομα στοι
χήματα, εκμετάλλευση πελατών, βιασμούς, πλα
στογραφίες και παραχαράξεις νομισμάτων, 
τοκογλυφίες, εμπόριο ναρκωτικών, απιστίες δι
κηγόρου, απιστίες περί την υπηρεσία και άλλες 
απατηλές ενέργειες που δεν είναι δυνατόν 
να χαρακτηρισθούν ως αξιόποινες από τον 
νόμο.

Οι εγκληματίες του μπλε περιλαίμιου...
Στη δεύτερη περίπτωση ανήκει η κατηγορία 
του μπλε κολλάρου ή του μπλέ περιλαίμιου,
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δηλαδή η κατώτερη κοινωνικο-οικονομική τάξη 
που φορά την μπλε φόρμα του εργάτη. Η 
εγκληματικότητα της κατηγορίας αυτής είναι 
εγκληματικότητα Βίας, που συνίσταται σε συ
μπλοκές, σωματικές ΒλάΒες, ανθρωποκτονίες 
και εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας σε συν
δυασμό πολλές φορές και με Βία Αδικήματα 
που διαπράττουν είναι: κλοπές παντός εί
δους, ληστείες, υπεξαιρέσεις, υφαιρέσεις, 
εγκλήματα περί τις σεξουαλικές σχέσεις, εκ
μετάλλευση πορνείας, εγκλήματα κατά της τι
μής και προσωπικότητας, σωματικές ΒλάΒες, 
ανθρωποκτονίες, εγκλήματα κατά της οικο
γένειας, μικροαπάτες, ακάλυπτες επιταγές, 
εγκλήματα κατά των ναρκωτικών.
Στην κατώτερη κοινωνικο-οικονομική τάξη μπο
ρεί να υπαχθούν εργάτες, αγρότες, χειρώ- 
νακτες γενικά, υπάλληλοι δημοσίου και ιδιω
τικού τομέα, νοικοκυρές, άεργοι, μικροεπαγ- 
γελματίες και ακόμη άτομα με υποβαθ
μισμένο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον. Διαπράττουν αδικήματα χωρίς 
περίσκεψη και με μικρές προφυλάξεις. Ενερ
γούν με τρόπο Βίαιο και αδέξιο χωρίς να 
φοβούνται τους κινδύνους αλλά και χωρίς 
να ενδιαφέρονται και πολύ για τα κέρδη 
που θα αποκομίσουν. "Κτυπάμε και ό,τι Βγει" 
συνήθως λένε. Ανα-πτύσσουν δραστηριότητα 
στις μεγάλες πόλεις, διότι αυτές θάλπτουν 
παντοειδείς ανώμαλες εκδηλώσεις και δια
στροφές και ως εκ της μεγάλης ανάπτυξης 
των εμπορικών συναλλαγών και της οικο
νομίας παρέχουν περισσότερες δυνατότη
τες για διάπραξη αδικημάτων κατά της ιδιο
κτησίας και των περιουσιακών δικαίων (4). 
Επίσης εμφανίζονται σε συνοικισμούς λι- 
γώτερο ανεπτυγμένους, σε χώρους όπου συ
χνάζουν περιθωριακά άτομα και σε πο
λυσύχναστα μέρη (λιμάνια, εμπορικά κέντρα, 
σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς). Η εγκλη
ματικότητα των ομάδων αυτών υπερεκπροσω- 
πείται στο σύνολο των εγκλημάτων που ει- 
σάγονται στην ποινική δικαιοσύνη, με έξαρση 
τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Εγκληματίες του υπερκόσμου.
Οι εγκληματίες της ανώτερης τάξης δρούν 
στις μεγάλες πόλεις σε κέντρα παραθερισμού 
και όπου κινούνται πλούσιοι. Μία χώρα απο
τελεί πολύ μικρό πεδίο δράσης, γι’ αυτό 
επεκτείνουν την επιχείρησή τους σε πολλές 
χώρες συνεργαζόμενοι και με αλλοδαπούς 
κακοποιούς της κατηγορίας τους (3). Φέρουν 
ενδύματα μέσα στη γραμμή της τελευταίας 
μόδας, ακριβά, για να προκαλούν εντύπωση

στα θύματά τους. Μελετούν τον τρόπο δράσης 
τους, ώστε να επιτύχουν τον παράνομο σκοπό 
και να κερδίσουν πολλά χρήματα. Στόχος 
τους τα πολλά θύματα και το ανάλογο κοι
νωνικό πλαίσιο δράσης. Έτσι θα αποκομίσουν 
μεγάλα κέρδη. Η μεθοδολογία τους στηρίζεται 
στο ότι στις υποβαθμισμένες τάξεις περ
νούν εύκολα τα απατηλά σχέδιά τους και 
εξαπατώντας αυτούς τους χρησιμοποιούν ως 
πειθήνια όργανά τους, πολλές φορές χωρίς 
να τους έχουν δει στο πρόσωπο. Ενα τη
λεφώνημα ή ένα μήνυμα συνοδευόμενα από 
ένα δελεαστικό φιλοδώρημα είναι αρκετά για 
να χρησιμοποιηθεί ο άνεργος νεαρός για 
να εκτελέσει ότι διαταχθεί. Με αυτόν τον 
τρόπο υπάρχει περίπτωση ανάμειξης και με 
τους συναδέλφους τους της κατώτερης τάξης. 
Στην ανωτέρα κοινωνικο-οικονομική τάξη ανή
κουν οι Βιομήχανοι, εφοπλιστές, επιχειρημα
τίες, μεγαλέμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, 
γιατροί, δικηγόροι και ανώτερα στελέχη του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Σήμερα επικρατεί αοριστία και ασάφεια ως 
προς τον ακριβή προσδιορισμό του περιε
χομένου των εγκλημάτων των δύο κατηγοριών 
και αυτό γιατί στα εγκλήματα του λευκού 
περιλαίμιου προστέθηκαν, όπως προαναφέρα- 
με, και τα οικονομικά εγκλήματα, που δια
πράττουν άτομα από οποιαδήποτε κοινωνική 
τάξη μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. Στην Αμερική εμφανίζεται 
το επαγγελματικό έγκλημα που ταυτίζεται με 
το οικονομικό έγκλημα. Ακόμη οι επιστήμονες 
ομιλούν και για το έγκλημα του υπερκόσμου 
που είναι μία προσπάθεια διεύρυνσης των 
εγκλημάτων του λευκού περιλαίμιου, ώστε να 
συμπεριληφθούν και τα εγκλήματα πολιτικής 
δραστηριότητας , που χαρακτηρίζονται από 
σήψη και διαφθορά (5) .Ακόμη αυτή η ασάφεια 
οφείλεται στη διάφορη θεατότητα που εμ
φανίζουν τα εγκλήματα των ανωτέρων κοι- 
νωνικο-οικονομικών τάξεων σε σχέση με εκεί
να των κατωτέρων. Η εγκληματικότητα των 
ανωτέρων τάξεων, λόγω των συνθηκών τε- 
λέσεως, του χώρου τελέσεως, της μορφής 
των αδικημάτων και των προσώπων που εμπλέ
κονται, καλύπτεται από σκοτεινό αριθμό και 
παραμένει σε μεγάλη έκταση ακαταδίωκτη
(6) .Δρουν στη σκιάν, σε τόπους δυσε- 
πίΒλεπτους δια να ενεργούν πράξεις εγκλη
ματικός υπό το προκάλυμμα της νομιμότητας. 
Οι πράξεις τους ή δεν είναι δυνατόν να 
χαρακτηρισθούν νόμω αξιόποινοι ή δεν μπο
ρούν να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν
(7) .
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κολόγο, προκειμένου να εξασφαλιστεί εχε
μύθεια. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα μέλη 
της κατωτέρας τάξης.Τα αδικήματα της τάξης 
αυτής φέρουν το στίγμα του κακοποιού. Κάτι 
τέτοιο δεν παρατηρείται πάντοτε στην τάξη 
των εγκληματιών του "λευκού περιλαίμιου" 
Αυτός ο εγκληματίας π.χ. θα πείσει το θύμα 
που εδέχθη την ακάλυπτη επιταγή του να 
έλθουν σε οικονομικό συμβιβασμό και δεν 
θα καταφύγουν στην δικαιοσύνη και έτσι δεν 
θα χαρακτηρισθεί ως κακοηοιός.Η δυνατότητα 
αυτορρύθμισης που ισχύει στους εγκληματίες 
της ανώτερης τάξης επηρεάζει τον σκοτεινό 
αριθμό της εγκληματικότητας. Ο Διευθυντής 
μιας μεγάλης επιχείρησης δεν κοινολογεί 
την παράνομη συμπεριφορά κάποιου στελέχους 
του, αν κρίνει ότι η δημοσιοποίηση λει
τουργεί μειωτικά για τήν υπόληψη της επι
χείρησής του. Δεν θα κάνει όμως το ίδιο 
αν καταληφθεί κάποιος εργάτης του να κλέβει. 
Πολλές φορές στις σχέσεις μεταξύ των μελών 
της ανώτερης τάξης αλλά και μεταξύ των 
μελών της ανώτερης τάξης με τις κατώτερες 
δημιουργείται μία έντονη συνωμοσία σιωπής . 
Στην περίπτωση του βιασμού π.χ. γυναίκας 

από τον εργοδότη της. Λόγω

Τα σταοσπκά στοιχεία και η ερμηνεία τους.

0  καθηγητής Η. Δασκαλάκης δημοσίευσε στο 
βιλίο του Η  εγκληματολογία της κοινωνικής ανη- 
δρασης (Αθήνα 1985), τα αποτελέσματα της 
εμπειρικής έρευνας που έγινε στα πλαίσια 
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, 
πάνω στην απονομή της δικαιοσύνης στην 
Ελλάδα, επί συνόλου 799 διωκομένων για 
διάφορα αδικήματα και ανηκόντων σε διάφορες 
τάξεις. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, 
το ποσοστό συμμετοχής της ανώτερης τάξης 
στην περιουσιακή και οικονομική εγκληματικό 
τητα είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με 
εκείνο της κατώτερης τάξης, η οποία υπε- 
ρεκπροσωπείται όμως στα εγκλήματα κατά της 
ιδιοκτησίας και κατά της σεξουαλικής ελευ
θερίας. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
προνομιούχες ανώτερες κοινωνικο-οικονομι- 
κές τάξεις έχουν την δυνατότητα α) της 
διατήρησης μυστικής της εγκληματικότητας των 
μελών τους ή β) της αυτορρύθμισης. Έχουν 
τήν δυνατότητα π.χ. ένα τοξικομανή να τον 
εγκλείσουν σε κάποιο θεραπευτικό Ιδρυμα 
περιορίζοντας έτσι την δημοσιοποίηση της συ
μπεριφοράς του ή κάποιο θύμα βιασμού 
να καταφύγει σε ιδιωτική κλινική ή γυναι-
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Ακόμη και η αντιμετώπιση των 
δύο κατηγοριών μέσα στο σύ
στημα της ποινικής δικαιοσύνης 
είναι διαφορετική. Έρευνες στο 
εξωτερικό (Γαλλία, Βέλγιο, Δυτ. 
Γερμανία και Ολλανδία) απο- 
δεικνύουν ότι παρεμβαίνουν 
διάφοροι παράγοντες στα επί
πεδα της ποινικής διαδικασί
ας, που καθορίζουν την βα
ρύτητα ή μη της καταδίκης ενός 
εγκληματία. Πάντως η μεγάλη 
εκπροσώπηση της κατωτέρας τά
ξης συνάγεται και μεγαλύτερο 
ποσοστό καταδικών.

της οικονομικής εξάρτησης, της απειλής της 
απόλυσης ή της υποσχέσεως για ανάδειξη 
και προβολή δεν προβαίνει στην καταγγελία 
της παράνομης πράξης.

Η  αξία ίου  διαχωρισμού 
των δύο κατηγοριών

Α. Στον κατασταλτικό τομέα:
1.- Βοηθείται ο νομοθέτης στο 
έργο του για να αντιμετωπι- 

σθούν τα νέα είδη αντικοινωνικής συμπε
ριφοράς που αφορούν παραβάσεις όπως χω
ροταξίας, οικιστικής και περιβάλλοντος, ρυ- 
πάνσεως και θορύβων, φοροδιαφυγής, οικο-

I ΙοΛυπμη ευκαιρία!
1 0  ιοις εκατό έκπτωση 

για κάθε αγορά  
4  άτοκες,ισόποσες, 

μηνιαίες δόσεις 
για αγορές
μέχρι 1 0 0 .0 0 0  δραχμές 

7  άτοκες,ισόποσες, 
μηνιαίες δόσεις 
για αγορές 
πάνω από 1 0 0 .0 0 0  δραχμές 

Αυτές είναι οι προσφορές 
του “R IT O R N O ” 

για τους συνδρομητές της 
Αστυνομικής Επιθεώρησης 

με την επίδειξη 
αυτού του κουπονιού

INDUSTRY AND EXPORT CO. 
BOUTIQUE-SHOWROOM

ΑΡΑΠΑΚΙ 127,ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΤΗΛ:9585-365 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 71 ,ΙΙΦΑΛΗΡΟ, 
ΤΗΛ:9838-292

Η ποιότητα στο δέρμα, 
η κομψότητα στο σχέδιο 
και η τελειότητα στην 
εμφάνιση λέγονται

“RITORNO"

Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ
φΐίΒΠΒΒΒΙ
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νομικές παραβάσεις, καθώς και παραβάσεις 
που σχετίζονται με τη λειτουργία των ηλε
κτρονικών υπολογιστών;
2.- Στην ανακριτική φάση: για την περίπτωση 
των εγκληματιών του λευκού περιλαίμιου οι 
δυσχέρειες είναι μεγάλες.. Τα αδικήματα 
αυτών διαβρώνουν θεσμούς και άτομα. Απαι
τείται εκ μέρους των ανακριτικών αρχών μέ
θοδος δράσης, ακριβής σχεδιασμός και συ
ντονισμένη επέμβαση για αποτελεσματική εκτέ
λεση. Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλο, 
ειδικευμένο και έμπειρο, ανάλογα με το είδος 
του αδικήματος. Επί πλέον να είναι εξοπλισμένο 
με τα απαραίτητα ηθικά, διανοητικά, ψυχικά 
και διοικητικά προσόντα. 1
-Είναι απαραίτητη η πλήρης κάλυψη με οι
κονομικά και τεχνικά μέσα για την κίνηση, 
εντοπισμό και συλλογή αποδεικτικών στοι
χείων.
-Επειδή πάντα δεν ομολογούν τις πράξεις 
τους οι εγκληματίες της ανωτέρας τάξης, 
τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι ισχυρά 
για την εδραίωση της ενοχής τους. Η κοινωνική 
τους θέση, το περιβάλλον που κινούνται και 
τα υπεύθυνα ηγετικά στελέχη της κοινωνίας 
που συναναστρέφονται , χωρίς να γνωρίζουν 
την εγκληματική δράση τους, απαιτούν κι
νήσεις και ενέργειες υπεύθυνες και ιδιαίτερη 
συμπεριφορά.
-Οι υπηρεσίες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα 
στην εξιχνίαση των αδικημάτων των εγκλη
ματιών του λευκού περιλαίμιου, επειδή έχουν 
υψηλό κόστος (στα οικονομικά εγκλήματα 
εμπλέκονται πολλά θύματα και αφορούν με
γάλα χρηματικά ποσά) έναντι των συνηθι
σμένων. ’Ετσι πρέπει να διατεθεί και ικανός 
αριθμός αστυνομικών να δοθεί και χρόνος 
αρκετός και να απαλλαγούν από άλλες υπο
θέσεις.
- Κατά την ανάκριση όπως προαναφέραμε 
πρέπει ν’ ασχολούνται έμπειροι και ικανοί 
υπάλληλοι. Επί πλέον ο βαθμός του ανα- 
κρίνοντος να είναι ανάλογος προς την θέση 
του ανακρινομένου, για λόγους καθαρά ψυ
χολογικούς. Με συστηματική παρακολούθηση 
δύναται εύκολα η ανακριτική ομάδα να συλ- 
λέξει στοιχεία ικανά για στοιχειοθέτηση των 
αδικημάτων που διέπραξαν.
- Για τους κατωτέρας τάξης εγκληματίες ακο
λουθούνται οι συνήθεις κανόνες ανακριτικής 
μέσα στα πλαίσια πάντοτε των νόμων και 
του Συντάγματος αν και στους επαγγελματίες, 
υποτρόπους και πορωμένους εγκληματίες απαι
τείται ενασχόληση και δράση συντονισμένη 
όπως στους εγκληματίες της ανωτέρας τάξης.

Β.- Στον προληπτικό τομέα
Στους εγκληματίες τουλευκού περιλαίμιου 

δρα με πολλές πιθανότητες γενικοπρο- 
ληπτικά η ποινή. (11). Τα εκφοβιστικά μηνύματα 
της ποινής ασκούν αποτρεπτικά αποτελέσμα
τα. Ιδίως η απειλή ή οι παρεπόμενες ποινές 
(αφαίρεση της άδειας λειτουργίας, παύση 
ασκήσεως επαγγέλματος, η θέση της επιχεί
ρησης σε αναγκαστική διαχείριση) απο
τρέπουν από εγκληματική συμπεριφορά.
-Τα εγκλήματα του λευκού περιλαίμιου είναι 
εγκλήματα περισκέψεως και μέσω καταλλήλου 
χειρισμού των αυστηρών ποινών είναι δυνατή 
η πρόληψη, διότι οι εγκληματίες του λευκού 
περιλαίμιου σταθμίζουν της απόφαση για 
την διάπραξη αξιοποίνων πράξεων.
Απ’ όσα αναφέρθηκαν γίνεται καταφανής η 
αξία της διάκρισης των εγκληματιών σε δύο 
κατηγορίες. Πέρα από το ότι αποτέλεσε την 
κινητήρια δύναμη για την έρευνα από τους 
ποινικολόγους και εγκληματολόγους, η μελέτη 
των εκφάνσεων των εγκληματιών των κα
τηγοριών αυτών αποτελεί και το όπλο δρά- 
σεως εναντίον τους από τις αστυνομικές αρχές. 
Έτσι μία σύγχρονη αστυνομία είναι καθόλα 
έτοιμη να αντιπαραταχθεί με προσαρμοστι
κότητα και αποτελεσματικότητα στην κακοποιό 
δράση τους προς όφελος του κοινωνικού συ
νόλου.
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Συμμορίες νεαρώ ν
Εγκληματίες, ταραχοποιοί 

ή η νέα έκφραση της αναρχίας;
Το πρόβλημα

Η εγκληματικότητα στις ΗΠΑ συνεχώς αυ
ξάνεται και εξελίσσεται. Στο Λος Άντζελες 
της Καλιφόρνια, παρ’ ότι έχουν αυξηθεί τα 
μέτρα προστασίας της Αστυνομίας, τα εγκλή
ματα που διαπράττουν οι συμμορίες νεαρών 
εμφανίζονται σαν το παλιρροιακό ρεύμα του 
Ειρηνικού. Συμμορίες νέγρων, Ισπανών, Λευ
κών, Ασιατών αποτελούν πληγή σ’ ένα α
τελείωτο κύκλο βίας και εγκλήματος.
Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται στη Νέα Υ- 
όρκη, στο Τορόντο, στο Σικάγο και σε άλλα 
μεγάλα αστικά κέντρα, όπου αντιμετωπίζουν 
το πρόβλημα των συμμοριών με διάφορες 
διαβαθμίσεις.
Ούτε όμως και οι μικρές πόλεις ή τα προάστεια 
εξαιρούνται. Καμμία γεωγραφική περιοχή και 
καμμιά κοινωνικο-οικονομική τάξη δεν απο
κλείεται . Η βία, ο βανδαλισμός και το έγκλημα 
από τις συμμορίες νεαρών έχουν πάψει να 
είναι μεμονωμένα περιστατικά αλλά αποτελούν 
πλέον ένα επικίνδυνο στατιστικό στοιχείο. 
Το ιστορικό φαινόμενο των συμμοριών, που 
βρίσκεται σε έξαρση τις δύο τελευταίες δε
καετίες, ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη το 1827. 
Στα 1950 εμφανίζονται οι πρώτες συγκρούσεις 
μεταξύ συμμοριών. Η νοοτροπία και η δράση 
τους παρουσιάζονται ανάγλυφα στην ταινία 
Γουέστ σαΜ  σιόρυ. Τη ίδια εποχή στην Αγγλία 
οι Τέντυ μπόυς, αλήτες κομψά ντυμένοι, τρι- 
γυρνάνε στους δρόμους κι ενοχλούν χωρίς

λόγο πολίτες.
Στη δεκαετία του ’60 το φαινόμενο παρουσιάζει 
ύφεση. Οι θεωρητικοί αποδίδουν το γεγονός 
στην πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική α
ναβάθμιση της εποχής εκείνης. Η σταυροφορία 
για την ειρήνη, η κίνηση για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, το Βιετνάμ, το κίνημα των χίππυς 
έδωσαν νέες κατευθύνσεις στη νεολαία για 
προβληματισμό και διαφυγή από τα αδιέξοδα. 
Από τη δεκαετία του ’70 και ύστερα ξα- 
ναεμφανίζονται οι συμμορίες και αποκτούν 
ενεργό δράση στην κοινωνική ζωή.

Ποιοί είναι οι νεαροί ίων συμμοριών:
Παιδιά οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, που 
ζούν σε υποβαθμισμένες γειτονιές και βιώνουν 
την προκατάληψη από πολύ μικρή ηλικία. Η 
βία πολλές φορές έχει αρχίσει από την παιδική 
τους ηλικία .Στην εφηβεία τα αισθήματα α
νισότητας και απομόνωσης οδηγούν σε ε
νέργειες βανδαλισμού ή παρανοχλήσεις των 
πολιτών και σταδιακά εκφράζονται με άρνηση 
του κατεστημένου (επιθέσεις σε σχολεία, συ
γκρούσεις με Αστυνομία).
Τα παιδιά των συμμοριών είναι απογοητευμένα 
από τη δομή και εκφράση της εξουσίας. Συ
νήθως είναι αποκομμένα απ’ το εκπαιδευτικό 
σύστημα, έχουν μείνει χωρίς καθοδήγηση και 
ενθάρρυνση και θεωρούν ότι δεν έχουν κανένα 
μέλλον.

Αλλα παιδιά συμμετέχουν στις συμμορίες 
για αναγνώριση και εκτίμηση, που δεν μπο-
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ρούν να εξασφαλίσουν μέσα στο κοινωνικό 
σύνολο. Υπάρχουν νεαροί, που θεωρούν τους 
εαυτούς τους πολεμιστές ή στρατιώτες που 
προστατεύουν κάποια περιοχή. Η έλλειψη ενός 
σταθερού οικογενειακού περιβάλλοντος τους 
οδηγεί να αναζητήσουν την οικογένεια μέσα 
στη συμμορία.
Οι συμμορίες είναι οργανωμένες με αρχηγό, 
μέλη και εκπαιδευομένους. Για να γίνει κάποιος 
νεαρός μέλος, πρέπει να περάσει από τεστ 
αντοχής και παλληκαριάς. Πολλές φορές μά
λιστα πρέπει να κάνει κάποια εγκληματική 
ενέργεια για να εξασφαλίσει την αποδοχή 
των άλλων μελών. Οι σημερινές συμμορίες 
έχουν κοινή ιδεολογική γραμμή και συμπε
ριφορά. Κάνουν χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ 
και είναι εναντίον του κατεστημένου. Μπορεί 
επίσης να ασχολούνται με παράδοξες μα- 
ζοχιστικές ή σατανικές τελετές. Υπάρχουν ε
πίσης νεοφασιστικές ομάδες νεαρών αναρ
χικών που πιστεύουν στην υπεροχή της λευκής 
φυλής και τριγυρνούν στους δρόμους, τρο
μοκρατώντας ανύποπτους πολίτες.

Οι γυναίκες στις συμμορίες
Η συμμετοχή των γυναικών στις συμμορίες 
έχει αναλυθεί στο παρελθόν με στερεότυπο 
τρόπο. Τα κορίτσια αντιμετωπίζονταν σαν οε 
ξουαλικά αντικείμενα και ήταν αιτία εσωτερικών 
αντιδικιών μέσα στη συμμορία. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η θεωρία αυτή αποτελούσε τον 
κανόνα. Οι γυναικείοι ρόλοι, όμως, σήμερα 
έχουν διαφοροποιηθεί και οι γυναίκες προ
στατεύουν τα συμφέροντά τους και υιοθετούν 
τις δραστηριότητες της συμμορίας. Σήμερα, 
συναντάμε συμμορίες, που αποτελούνται μόνο 
από γυναίκες και δρουν ανεξάρτητα. Στον 
παρελθόν, πριν καθιερωθεί ο θεσμός των 
γυναικών - αστυνομικών, τα κορίτσια αυτά 
μετέφεραν τα όπλα και τα ναρκωτικά της 
συμμορίας, επειδή απαγορευόταν η σωματική 
τους έρευνα από άνδρες αστυνομικούς. 
Συμβαίνει συχνά, οι γυναίκες των συμμοριών 
να γίνονται δέσμιες των ίδιων αξιών εναντίον 
των οποίων είχαν επαναστατήσει. Κι αυτό γιατί 
η συμμορία, πολλές φορές υιοθετεί μια συ
ντηρητική οργανωτική δομή. Το αποτέλεσμα 
είναι οι γυναίκες να υφίστανται την παρα
δοσιακή σωΒινιστική συμπεριφορά και εάν συμ
βιβαστούν μ’ αυτό το ρόλο μετατρέπονται σ’ 
ένα είδος ιδιοκτησίας. Εάν προσπαθήσουν να 
ξεφύγουν και να εξισωθούν με τους άντρες 
της ομάδας, τότε χαρακτηρίζονται σαν προ
βληματικές ή αμφισβητούνται οι σεξουαλικές 
τους προτιμήσεις.

Το γεγονός, που καθιστά τις συμμορίες των 
νεαρών ενοχλητικές εως επικίνδυνες, είναι 
η χρήση βίας με ρατσιστικά κίνητρα. Πιθανά 
θύματα τους είναι οποιοσδήποτε δεν καλύπτει 
το Αρεϊο ιδεώδες , όπως πχ. ομοφυλόφιλοι, 
Μαύροι, Ισπανοί, Ινδιάνοι, Εβραίοι, Ασιάτες 
κ.λπ. Ο φασιστικός φανατισμός των νεαρών 
αυτών είναι εμπενευσμένος από την πολιτική 
της Ναζιστικής Γερμανίας.
Συνήθως, έχουν στενούς δεσμούς με ομάδες 
των νεοναζιστών ή της Κου Κλουξ Κλαν. 
Ορισμένοι νεαροί φοράνε σήματα με τον α
ριθμό 88", που αντιστοιχεί στο όγδοο γράμμα 
του αγγλικού αλφαβήτου το Η και συντο- 
μογραφικά είναι η φράση Heil Hitler” (Χαϊλ 
Χίλτερ). Αυτό το θεωρούν σαν φόρο τιμής 
στον Αδόλφο. Ένας νεαρός είχε χαρακτηρίσει 
το κούρεμα του σαν δήλωση: το ξυρισμένο 
μου κεφάλι είναι σαν μια στρογγυλή γροθιά.
Η διακοπή της εξάρτησης από την συμμορία 
είναι δύσκολο έργο, διότι το μέλος της συμ
μορίας αρνείται να εμπιστευτεί και να α
ναγνωρίσει άλλη μορφή εξουσίας. Όσο με
γαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που συμ
μετέχει στη συμμορία τόσο δυσκολότερο είναι 
να πεισθεί ότι υπάρχει κάποια άλλη διέξοδος.
Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση σε επιλογές 
και κατευθύνσεις εντελώς διαφορετικές απ’
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νεαροί εθελοντές in θεωρούν διέξοδο. Είναι 
μια ευκαιρία για να αποκτήσουν το σεβασμό 
και την εκτίμηση, που νομίζουν ότι δεν 
θα κερδίσουν ποτέ στον έξω κόσμο.
Οι λόγοι, που οδηγούν τους νέους στις συμ
μορίες είναι άπειροι, αλλά στηρίζονται σε 
κάποια προσωπική απογοήτευση ή αποξένωση 
από την κοινωνική τάξη πραγμάτων. Η πρόληψη 
πρέπει να ξεκινήσει πριν ο νεαρός κατηχηθεί 
στην ψύχωση της συμμορίας. Αυτοί που 
είναι μέλη συμμοριών θα πρέπει , βέβαια, 
να θελήσουν οι ίδιοι να ξεφύγουν απ’ αυτό 
τον κύκλο εγκλήματος και βίας. Οι αστυνομικοί 
αντιμετωπίζουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα, 
που έχει τις ρίζες του στα σχολεία και τις 
οικογένειες. Ο καλύτερος τρόπος ενεργείας 
είναι η προσωπική επικοινωνία με καθένα 
απ’ τους νεαρούς χωριστά, ώστε να μπορέσουν 
να τους Βοηθήσουν ουσιαστικά, πριν κατα
λήξουν να γίνουν ένας στατιστικός αριθμός 
για τα δικαστήρια και τα αναμορφωτικά συ
στήματα.-

Ελεύθερη μετάφραση της Μαρίας Πίσχου 
από το άρθρο “Youth Gangs” by Kevin Fowler 

του περιοδικού Gazette 
(Vol, 51, No 7&8, 1989).

τις εγκληματικές δραστηριότητες της συμμο
ρίας. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, που 
βοηθούν στην απομάκρυνση της νεολαίας από 
τις συμμορίες:
1) Αθλητικά προγράμματα, που ξεκινούν από 
την ηλικία των 10-12 ετών.
2) Ουσιαστικές προοπτικές για εργασία ή μόρ
φωση.
3) Παροχή εργασίας.
4) Παρακολούθηση κατά διαστήματα για την 
πρόοδο της εργασίας τους.
5) Προγράμματα για αποτοξίνωση και παροχή 
Βοήθειας στους νέους για κοινωνική επα
νένταξη.
Παράλληλα η Αστυνομία οφείλει να μεριμνά 
για
1) Εξάλειψη της Βίας από συμμορίες νεαρών
2) Αναγνώριση και σύλληψη των μελών συμ
μοριών
3) Συνεργασία με τα θύματα, τους μάρτυρες 
και τους γονείς των νεαρών για να λυθούν 
τα προβλήματα

Επίλογος.

Το πρόβλημα των συμμοριών βίας, εαν δεν 
εξετασθεί έγκαιρα, θα εξελιχθεί πολύ σοβαρά. 
Απ’ τη στιγμή που μια συμμορία αποκτά τη 
φήμη ότι είναι πανίσχυρη ή "σπουδαία", οι
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ΤΟ ΠΑΙΔΙ 
ΚΑΙ ΤΟ ΨΕΜΑ

Οι περισσότεροι γονείς ,ό ια ν συλλαμβάνουν ία  παιδιά τους 
να  λένε ψέματα, προβληματίζονται, θυμώνουν ή εηβάλλουν τιμωρίες, 

θ α  πρέπει όμως να  κατανοήσουν ότι ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα 
υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες καταστάσεις.

Τα μικρά παιδιά δεν είναι σε θέση να  διακρίνουν ανάμεσα  
στο πραγματικό γεγο νό ς και τη φαντασία.

Τ ο να  επιμένουν οι γ ό να ς  για την απόλυτη αλήθεια , 
μπορεί να  είναι ανασταλτικό στοιχείο για τη φαντασία τους.

Κατά πόσο λοιπόν το ψέμα επηρεάζει αρνητικά το χαρακτήρα τους 
και πώς πρέπει να  το αντιμετωπίζουμε;

Δικαιολογούνται οι μεγάλοι να  χρησιμοποιούν το ψέμα 
έστω και σαν παιδαγωγικό τέχνασμα;

Ολα ία παιδιά έχουν ακούσει 
την ιστορία του τσοπάνου με 
τα πρόβατα, που για να αστει
ευτεί, χωρίς να υπάρχει λόγος, 
φώναζε Λύκος! Λύκος! και οι 
συγχωριανοί του που έσπευ
δαν να τον βοηθήσουν, τον 
έβλεπαν να κάθεται και να 
γελάει μαζί τους, μέχρι την 
ημέρα που ο λύκος εμφα
νίστηκε πραγματικά και του 
έφαγε τα πρόβατα γιατί κα
νένας πλέον δεν πήγε να τον 
βοηθήσει.Σε όλους τους γο
νείς αρέσει να διηγούνται αυ
τό το παραμύθι στα παιδιά 
τους, θέλοντας να τους δεί
ξουν τα μειονεκτήματα του ψέ
ματος, που πολλές φορές βγαί
νει από το στόμα τους.
Πολλοί γονείς προ

βληματίζονται, ανησυ
χούν ή και θυμώ
νουν,όταν συλλαμβά
νουν επ’αυτοφώρω τα 
παιδιά τους να λένε ψέ
ματα. Τους είναι αδύ
νατο να χωνέψουν ότι 
τα παιδιά μπορούν να 
λένε σ’ αυτούς - τους 
γονείς τους! - ψέματα 
εν ψυχρώ. Τα πράγματα 
όμως δεν είναι τόσο 
απλά.Πριν ο γονιός

φτάσει στο σημείο να κατη
γορήσει ως ψεύτη - σοβα
ρότατη πράγματι ύβρις - το 
παιδί του, θα πρέπει να προ
σπαθήσει να καταλάβει αν το 
παιδί ήθελε πραγματικά να πει 
ψέματα, και αν ναι, γιατί.
Δεν είναι εύκολο να σημα

τοδοτήσουμε τα όρια ανάμεσα 
στο ψέμα, την ονειροπόληση, 
το παραμύθι, τη μυθομανία, 
αλλά και τα αθώα ψέματα που 
τόσο συχνά λέμε από φιλία, 
στοργή, ευγένεια, ενδιαφέρον, 
σεβασμό προς τον εαυτό μας 
ή τους άλλους. Πόσο συχνά 
δε νομίζουμε ότι εξαναγκα
στήκαμε να πούμε τα όποια 
μικροψέματα για λόγους συμ

βατικότητας ή ευγένειας! Σ’ 
ό,τι αφορά τα παιδιά, οι μη
χανισμοί αυτοί είναι ακόμα 
πιο πολύπλοκοι.Τα παιδιά 
έχουν το δικό τους κόσμο, 
που είναι διαφορετικός από 
τον κόσμο των ενηλί
κων,έχουν όμως προπαντός 
πολλά ελαφρυντικά. Είναι Βέ
βαιο ότι τα παιδιά λένε ψέματα, 
αλλά σχετικά λιγότερα σε σύ
γκριση με τους μεγάλους.

Φαντασία
και πραγματικότητα

Το παιδί των έξι και περισ
σότερων ετών δεν μπορεί να 
αναγνωρίσει και να καθορίσει 
το απόλυτο ψέμα, ιη ζωηρή 
φαντασία, τη σκέψη του επι

θυμητού και την από
λυτη αλήθεια. Οπως η 
σωματική και η ψυχο- 
πνευματική ανάπτυξη 
είναι μακροχρόνιες δια
δικασίες που ποικίλλουν 
ανάλογα με το άτομο 
και το περιβάλλον του, 
έτσι και η ηθική ωρι
μότητα αναπτύσσεται 
αργά.
Στην αρχή το παιδί δεν 

ξέρει καν τι είναι η αλή
θεια. Η συμπεριφορά 
του καθορίζεται από τις
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ανάγκες και τις παρορμήσεις 
ίου. Για ίο μικρό παιδί ία 
πάντα είναι παιγνίδι ή τα πάντα 
σοβαρά, όπως κι αν το πούμε. 
Αυτό που εμείς θεωρούμε απο
κύημα φαντασίας, στην πραγ
ματικότητα δεν είναι,γιατί το 
ξύλο που το τύλιξε το παιδί 
με πανί είναι μια κούκλα, δη
λαδή ένα αγαπημένο μωρό, 
με το οποίο μπορεί κανείς 
να μιλάει και να έχει ολο
ζώντανες σχέσεις. Μόνον 
όταν περάσουμε στην ηλικία 
της σχολικής περιόδου κυ
ριαρχεί η εξωτερική πραγμα
τικότητα.Προηγούμενα συγχέ- 
ονταν αυτά τα δύο στοιχεία, 
το έξω και το μέσα ήταν ρευστά 
στην ψυχή του παιδιού.
Λέω ψέματα, θα πει λέω συ

νειδητά αναλήθειες. Και είναι 
δύσκολο πράγμα να ξεχωρί
σουμε στο μικρό παιδί τη συ

νειδητή από την ασυνείδητη 
πράξη ή το λόγο,γιατί και οι 
δύο αυτοί τομείς συγχέονται 
ακόμη μεταξύ τους. Φαντα
σία, επιθυμία, λαχτάρα, θέλη
ση -όλα αυτά είναι ακόμη σφι- 
χτοδεμένα μεταξύ τους και ο 
ελάχιστος βαθμός συνειδησια
κής βίωσης χάνεται εκεί μέσα. 
Αλλωστε γι’αυτό είναι δυνα
τόν, παραστάσεις φαντασίας, 
κρυφές επιθυμίες, ασυνείδη
τες απαιτήσεις να βιώνονται 
σαν εξωτερική πραγματικότη
τα. Το φανταστικό βίωμα και 
τη μυθοπλασία δεν μπορούμε 
και ούτε επιτρέπεται να τα 
αφαιρέσουμε με βία από τα 
παιδιά μας.

Αν λοιπόν ο Κωστάκης έρχεται 
από την παιδική χαρά στο στπ'π 
και μας διηγείται, όπ στο δρόμο 
είδε μια αρκούδα, που ήταν 
μεγαλύτερη από το σπίπ, τότε

αυτό ή κάπ παρόμοιο το έζησε 
σίγουρα στον παιδικό κόσμο της 
φαντασίας και της επιθυμίας του. 
Επιτρέπεται τώρα να τον κα
τηγορήσουμε για ψεύτη και 
να τον ενοχοποιήσουμε;
Με συγκρατημένο και ευαί

σθητο τρόπο μπορούμε σίγου
ρα να οδηγήσουμε το μικρό 
παιδί μας σιγά - σιγά σε μια 
λεπτή διαφοροποίηση ανάμεσα 
στις εσωτερικές διαδικασίες 
και στην εξωτερική πραγμα
τικότητα,κάπως έτσι:

Η  μητέρα λέει, μια τόσο με
γάλη αρκούδα δεν είδα εγώ 
ποτέ μου. Θα ήταν σίγουρα 
πολύ ενδιαφέρον. Τέτοιες αρ
κούδες υπάρχουν βέβαια μόνο 
στα παραμύθια. Μήπως είδες 
αυτήν την αρκούδα με τίποτα 
μαγικά γυαλκί; Ο Κωστάκης 
θα μπει σίγουρα στη συζήτηση. 
Ισως μάλιστα στις επόμενες φα
νταστικές του διηγήσεις ανα
φερθεί ο ίδιος στα μαγικό γυα
λιά.
Παιδιά με μεγάλη φαντασία 

χαίρονται πολύ, όταν πλέκουν 
διάφορες φανταστικές ιστο
ρίες και μερικές φορές αυτό 
διαρκεί και πέρα από τα πρώτα 
χρόνια στο σχολείο. 
Προπάντων δεν πρέπει να ξε

χνάμε ότι τα παιδιά αντιλαμ
βάνονται και βιώνουν πολύ 
συναισθηματικά. Με αυτόν τον 
τρόπο τα πάντα γίνονται αντι
ληπτά σε μεγάλο βαθμό υπο
κειμενικά και μεταδίδονται 
υποκειμενικότερα. Ετσι άλλω
στε γίνονται, ασυνείδητα βέ
βαια, πολλά λάθη μνήμης. 
Για να κρίνουμε, όμως, αν 

το παιδί είναι ειλικρινές, χρει
άζεται κάποια προσοχή. Η παι
δική μνήμη δεν είναι ισχυρή 
και πολλές φορές τα παιδιά 
δεν ξέρουν ποια απάντηση να 
δώσουν σε μια ερώτηση, ενώ 
οι μεγάλοι νομίζουν πως ξέ
ρουν (τα παιδιά) τη σωστή 
απάντηση. Η αίσθηση του χρό-
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νου στο παιδί δεν είναι ξε
κάθαρη. Ενα παιδί ηλικίας μι
κρότερης των τεσσάρων χρό
νων, δύσκολα μπορεί να ξε
χωρίσει το χθες από το πριν 
από μια εβδομάδα, ή το χθες 
από το πριν από έξι ώρες. 
Κι όταν ένα παιδί δεν είναι 
σε θέση ν’ απαντήσει σε μια 
ερώτηση, απαντά συνήθως αρ
νητικά ή καταφατικά σύμφωνα 
με τον τόνο της φωνής. Αλλες 
φορές, πάλι, μιλούν με δρα
ματικό τόνο για κάτι φαντα
στικό. Οταν, με όλη τη σο- 
βαρότητά τους, σας λένε πως 
υπάρχει ένα λιοντάρι στο σκο
τεινό κήπο, το πράγμα είναι 
φανερό. Σε πολλές όμως πε
ριπτώσεις είναι εύκολο να 
εκλάβεις το φανταστικό για 
αληθινό . Για όλους αυτούς 
τους λόγους, οι δηλώσεις των 
μικρών παιδιών είναι συχνά 
εξ αντικειμένου ανειλικρινείς, 
αλλά χωρίς την παραμικρή 
πρόθεση να εξαπατήσουν.

Αναγνώριση 
και αυτοπροστασία

Η ανάγκη για αναγνώριση 
είναι το μοτίΒο, που παίζει 
σπουδαίο ρόλο στις διάφορες 
καυχησιές των παιδιών. Συ
νήθως, οι "ψεύτες" στο Βάθος

της ψυχής τους είναι λίγο 
πεπεισμένοι για τον εαυτό 
τους και τις ικανότητές τους.Σ’ 
αυτές τις μικροαπάτες αντι
σταθμίζουν αυτά τα παιδιά την 
υστέρησή τους στη γνώση της 
αυταξίας και της αυτοπεποί
θησής τους. Ετσι προσπαθούν 
να διατηρήσουν μια ισορρο
πία, γιατί χωρίς κάποιο μέτρο 
της αίσθησης της προσωπικής 
δύναμης και της αυτοεκτίμη
σης δεν μπορεί ο άνθρωπος 
να ζει με το Βαθύτερο νόημα 
της ζωής.
Μια εξίσου σημαντική αιτία 

είναι ότι η απόκρυψη της αλή
θειας συχνά εξυπηρετεί την 
αυτοπροστασία μας . Και το 
παιδί που κυριαρχείται από τα 
ένστικτά του , έχει ιδιαίτερα 
αναπτυγμένο το αίσθημα της 
αυτοπροστασίας. Οσο μικρό
τερο είναι το παιδί, τόσο πιο 
αδέξιο είναι το ψέμα του και 
τόσο λιγότερη η ενοχή που 
αισθάνεται.Οσο μεγαλώνει, τό
σο καλύτερα σκηνοθετεί την 
ψεύτικη ιστορία και δε δι
στάζει, ιδιαίτερα όταν ξέρει ότι 
θα τιμωρηθεί, να φορτώσει την 
ενοχή του σε κάποιον άλλο. 
Εχει ξεπεράσει πια τη σύγχυση 
ανάμεσα στο πραγματικό και

το φανταστικό κι έχει σαφή 
αντίληψη ότι το ψέμα είναι 
έξω από τον κώδικα της ηθι
κής, που ημέρα με την ημέρα 
έχει δομηθεί μέσα του. Για 
τούς περισσότερους γονείς 
είναι ιδιαίτερα εκνευριστική η 
απίστευτη επιμονή του παιδιού 
να ισχυρίζεται ότι είναι αθώο, 
όταν το ψέμα του είναι προ
φανές κι αυταπόδεικτο. Εχει 
"πιαστεί στα πράσα" κι όμως 
ψεύδεται κι επίμονα αρνιέται 
αυτό που μόλις έχει διαπράξει. 
Πρέπει να καταλάβουμε ότι 
το αίσθημα της αυτοπροστα
σίας, που εκφράζεται με την 
προσπάθεια ν’ αποφύγει την 
τιμωρία, είναι πολύ ισχυρό στο 
παιδί, ισχυρότερο από τη λο
γική του, ισχυρότερο κι από 
το σεΒασμό που γνήσια έχει 
για τη μάνα και τον πατέρα 
του.

Ο φόβος της τιμωρίας
Γνωστοί και πετυχημένοι παι

δαγωγοί έχουν τη γνώμη ότι 
δεν πρέπει να αναγκάζουμε 
τα παιδιά να φθάνουν στο ση
μείο να λένε ψέματα. Και αυτό 
ισχύει τόσο για το σπίτι όσο 
και για το σχολείο. Είναι αντι- 
παιδαγωγικό να δοκιμάζουμε
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την τιμιότητα και φιλαλήθεια 
ενός παιδιού.Μικροψέματα και 
διάφορες δικαιολογίες προκα- 
λούνται κυριολεκτικά, όταν 
ανακρίνουμε και ρωτούμε το 
παιδί μας και δίνουμε αδι
καιολόγητα μεγάλη σημασία 
σε ασήμαντα περιστατικά. Συ
γκρούσεις με παιδιά, που διε
ξάγονται με υπερβολική σο
βαρότητα και έντονο ύφος, δη
μιουργούν μια φοβερή και κα- 
ταθλιπτική ατμόσφαιρα. Αλλά 
και σκληρές τιμωρίες μπορούν 
να γίνουν αφορμή να λέει 
το παιδί τα ψεματάκια του. 
Εφόσον γνωρίζουμε, ότι τα 
παιδιά φοβούνται, ότι ευχα
ρίστως διαλέγουν το δρόμο 
της ελάχιστης αντίστασης ή 
ότι δεν υποφέρουν την ένταση 
με τον παιδαγωγό τους, τότε 
πρέπει εμείς από μόνοι μας 
να αποφεύγουμε να τα φέ
ρουμε σε μια τέτοια κατάστα

ση. Αν δεν ρωτούμε πρώτα, 
γιατί ήρθε τόσο αργά στο σπίτι 
ο Γιάννης, γιατί ξέχασε η Αννα 
-Μαρία κάτι ή ποιος έσπασε 
το πιάτο, τότε βέβαια τα παιδιά 
δε θα μας πούνε ψέματα. Οι 
παιδαγωγοί πρέπει να είναι 
περισσότερο πραγματιστές, να 
βασίζονται σε πραγματικά γε
γονότα και να μη "βγάζουν 
συνέχεια παιδαγωγικούς λό
γους",όπως χαρακτηριστικά εί
πε κάποτε ένα δεκαπεντάχρο- 
νο παιδί. ;
Ο φόβος είναι λοιπόν ένα 

σοβαρό κίνητρο ώστε να λένε 
τα παιδιά ψέματα. Αυτό πρέ
πει να βάλει σε σκέψη τους 
μεγάλους. Η τιμωρία δεν πρέ
πει να είναι πάντα ένα χα
στούκι. Σε ευαίσθητα παιδιά 
αρκεί ένα άγριο βλέμμα ή μια 
παρατήρηση. Πόσο συχνά εί
ναι ο πατέρας, η μητέρα, ο 
δάσκαλος έτοιμοι με την απει

λή, πόσο πέφτουν οι τιμωρίες 
τους σαν βροχή εδώ κι εκεί, 
χωρίς φυσικά να υπάρχει η 
σωστή σχέση με τον υπαίτιο! 
Και πόσο συχνά δεν επιβάλ
λουμε πολλές απαγορεύσεις, 
που για να τις τηρεί κανείς, 
θα έπρεπε να είναι άγγελος 
και όχι ένα ζωντανό και δρα
στήριο παιδί! Μήπως κι εμείς 
δε σπάσαμε κάποτε ένα κομ
μάτι από το σερβίτσιο της μη
τέρας ή βιαστήκαμε να μι
λήσουμε ή ψιθυρίσαμε στο μά
θημα;
Το παιδί, όταν φοβάται τον 

όποιο κηδεμόνα του, καταφεύ
γει συχνά στο ψέμα. Ο Αντλερ 
αλλά και όλοι σχεδόν όσοι 
έχουν ασχοληθεί με τα προ
βλήματα και τη διαπαιδαγώ
γηση των παιδιών, αναφέρουν 
με παραδείγματα τις ολέθριες 
συνέπειες που έχει η σκληρή 
τιμωρία, κυρίως η σωματική,

Αγορά Κρεάτων
Κόκκινος Μύλος

Αλλαντικά-Τυροκομικά-Κατεψυγμένα Ψάρια

Ποιότηια-Τιμές
Γεώργιος Τυροκόμος 

Α γ. Κων/πνου και Βάρναλη, 
Κάτω Αχαρναί,τηλ;2 3 1 7 -9 6 6

Προμηθευτής εστιατορίων, 
ξενοδοχείωνΛΙοσοκομείων 

κλττ. Ιδρυμάτων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σε αστυνομικούς υπαλλήλους 

παρέχεται:
10 τοις εκατό έκπτωση για κάθε

αγορά
Διακανονισμός γι’ αγορές πάνω 

από 10.000 δραχμές
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στα ατίθασα και απειθάρχητα 
παιδιά.
Για να έχει η τιμωρία απο

τέλεσμα, πρέπει να είναι εξει- 
δικευμένη και μελετημένη. Να 
έχει σκοπό αλλά και τη δυ
νατότητα να διαπαιδαγωγήσει 
και να μην αποτελεί έκφραση 
αγανάκτησης του γονιού, που 
υφίσταται τις συνέπειες από 
τις ατίθασες πράξεις του παι
διού του. Η υπερβολικά σκλη
ρή και αψυχολόγητη τιμωρία 
οδηγεί, με μαθηματική ακρί
βεια, στο ψέμα.

Υπερπροστασία και ψέμα
Εκτός όμως από την τιμωρία, 

η προσωπικότητα του παιδιού 
παραβιάζεται και από την υπερ- 
προστατευτικότητά μας, που κι 
αυτή προσπαθεί να την απο- 
φύγει μ’ ένα ψέμα. 
"Αισθάνεσαι καλά ; Μήπως 

πονάει ο λαιμός σου;" Οταν 
οι απαντήσεις συνοδεύονται 
από επιφωνήματα απελπισίας 
της μητέρας και επιπλήξεις του 
τύπου: Στο έλεγα εγώ, δεν 
ακούς και αρρωσταίνεις. Τώρα 
μια βδομάδα θα κάνεις να 
πας στο σχολείο. Τι θα πούμε 
στον πατέρα σου, όταν έρθει... , 
τότε είναι απόλυτα φυσικό και 
σχεδόν απόλυτα σίγουρο πως 
και οι απαντήσεις του παιδιού 
δεν θα ανταποκρίνονται στην 
αλήθεια, αλλά στην επιθυμία 
του ν’ αποφύγει την γκρίνια.

Πως ξεπερνιέται το πρόβλημα
Η συνήθεια του παιδιού να 

λέει ψέματα, είναι επικίνδυνη 
και για τη σωματική και για 
την ψυχική υγεία του. Τι θα 
μπορούσε να κάνει ένας γο
νιός για να την ανατρέψει; 
Πρώτα από όλα να μη λέει 
ποτέ ψέματα ο ίδιος και δεύ
τερον να απομυθοποιήσει, όσο 
γίνεται, το γεγονός. Να απο
φορτίσει το ψέμα από τη γο
ητεία της αμαρτίας . Η φοΒερ

τιμωρία που επιβάλλεται από 
τον άνθρωπο ή το Θεό, μετά 
από κάθε ψέμα,οδηγεί με πι
θανότητα 90% σε μια πιο καλά 
οργανωμένη υποκρισία, παρά 
στην αλήθεια.
Οι μικροί σύντροφοι, λοιπόν, 

δε μαθαίνουν σχεδόν τίποτα 
από τις νουθεσίες μας. Εκ
παιδεύονται, σχεδόν αποκλει
στικά, από το παράδειγμά μας, 
από το μοντέλο της ζωής μας. 
Εάν εμείς λέμε ψέματα σε 
εκείνους ή στο περιβάλλον 
μας γενικότερα , δεν υπάρχει 
περίπτωση να μη μας μιμη- 
θούν. Γι αυτό και η Φίσλε 
Καρλ, παιδαγωγός, ψυχολό
γος και θεραπεύτρια, στο βι
βλίο της "Αγωγή του παιδιού 
με στοργή και κατανόηση" το
νίζει ότι δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν οι γονείς το 
ψέμα, ούτε σαν παιδαγωγικό 
τέχνασμα. Και είναι τόσο από
λυτη σ’ αυτό, που δεν κάνει 
κανένα διαχωρισμό μεταξύ 
βρεφών και εφήβων. Απαγο
ρεύει την ψεύτικη έστω και 
ανακριβή δικαιολογία, σε 
οποιαδήποτε ηλικία και για 
οποιονδήποτε λόγο.
Είναι ανόητο , γράφει, να 

προσπαθούμε να πείσουμε ένα 
παιδί πως το φάρμακο έχει 
ωραία γεύση. Ενώ, αν του 
εξηγήσουμε πως είναι μια δυ
σάρεστη εμπειρία, που κρατάει 
πολύ λίγο κι είναι για το 
καλό του, τότε ούτε το κύρος 
μας χάνουμε, ούτε του εν
σταλάζουμε την αμφιβολία και 
τη δυσπιστία για τις γνώσεις 
μας και τα λεγόμενό μας γε
νικότερα.
"Παιδιά που μπορούν να δί

νουν πίστη στα λόγια των γο
νέων τους", παρατηρεί η συγ
γραφέας, "διαμορφώνουν με 
τους ενήλικες μια άλλη σχέση 
και είναι πιο εύκολο να δια- 
παιδαγωγηθούν. Μπορείς να 
μιλήσεις μαζί τους λογικά και

να τα ησυχάσεις εύκολα, επει
δή γνωρίζουν πως οι γονείς 
τους εννοούν αυτό που λένε. 
Ενώ, αντίθετα, όταν λέμε ανα
κρίβειες και δεν τηρούμε τις 
υποσχέσεις μας, όταν το παιδί 
αισθάνεται ότι το κοροϊδεύ
ουμε ή το θεωρούμε κουτό 
κι ανίκανο να καταλάβει τις 
αντιφάσεις μεταξύ των ισχυ
ρισμών μας και των πραγ
ματικών γεγονότων, τότε έχει 
κάθε λόγο να θυμώνει, να 
δυσπιστεί, να είναι σκληρό, 
να μην παρηγορηται και να 
νιώθει ανασφάλεια .
Τελικά πρέπει να συνειδη

τοποιήσουμε ότι οι σχέσεις 
μας με τα παιδιά οικοδομού- 
νται στις ίδιες Βάσεις όπως 
και με τους ενήλικες. Δεν 
είναι δυνατόν να δημιουργή
σουμε σχέσεις εμπιστοσύνης 
παραποιώντας την πραγματι
κότητα, υποτιμώντας έτσι τη 
νοημοσύνη του συνομιλητή 
μας και αποδυναμώνοντας την 
ορθότητα των απόψεών μας. 
Δεν μπορούμε να δημιουρ
γήσουμε σχέσεις εμπιστοσύ
νης με ανθρώπους που μας 
φοβούνται ή που παραΒιάζο- 
νται από εμάς συστηματικά. 
Ας μην ξεχνάμε, λοιπόν, ότι 

τα ψέματα είναι ένα στάδιο το 
οποίο περνάνε όλα τα παιδιά 
Για να τα βοηθήσουμε, πρέπει 
να τους προσφέρουμε αγάπτ , 
φροντίδα, κατανόηση και κυρίως 
το δικό μας φωτεινό παράδειγμα 
της φιλαλήθειας.

Επιμέλεια:
Αννυ Νπνοπούλου 

ΒΑλιογραφία

X. Φίσλε - Καρλ:
Αγωγή του παιδιού με 

στοργή και κατανόηση 
Ν. Μαισανιώτης :

Εμείς και το παιδί μας 
Μ. Ράσσελ

Ανατροφή και εκπαίδευ 
ση των παιδιών
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Επιμέλεια: Υπαστυνόμος Β' Δημήτρης Κάσσιος

Στα πλαίσια του  φ ετινού γιορτασμού του «Ευρωπαϊκού 
Έτους Τουρισμού», ο EOT διοργάνωσε από 24 Μαΐου μέχρι 
6 Ιουνίου 1990, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (κτίριο Κ. Παλαμά) έκθεση φωτογραφίας και σχε
δίων με τα  παραδοσιακά κτίσματα (ξενώνες) που αναστή
λωσε και διαμόρφωσε ο EOT κατά την τελευταία 15ετία.

Το πρόγραμμα του EOT για την αξιοποίηση παραδοσιακών 
οικισμών ξεκίνησε το  φθινόπωρο του 1975, με στόχο να συ
ντηρηθούν, να αναστηλωθούν και να διατηρηθούν κτίρια και 
σύνολα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, και να διαμορφω
θούν σε ξενώνες ή κτίρια κοινής χρήσης, όπως μουσεία, 
εστιατόρια, κοινοτικά γραφεία, υφαντήρια, κ.λπ.

Αρχικά το  πρόγραμμα περιλάμβανε έξι οικισμούς: Βάθεια, 
Βυζίτσα, Μεστά, Οία, Πάπιγκο και Φισκάρδο.

Εκτός από τους οικισμούς αυτούς, αναστηλώθηκαν και 
μεμονωμένα κτίρια σε άλλες περιοχές: Αρεόπολη, Αρναία, 
Κορυσχάδες, Μακρυνίτσα, Μηλιές, Μονεμβασιά, Ψαρά, 
καθώς και στην Κρανάη του Γ υθείου.

Στους οικισμούς αυτούς διαλέχτηκαν κτίρια αξιόλογης 
αρχιτεκτονικής, και υπογράφηκαν συμβόλαια με τους ιδιο
κτήτες τους για δεκαετή παραχώρηση της επικαρπίας τους 
στον EOT, έναντι μιας μικρής αποζημίωσης. Ο EOT έχει 
αναλάθει την υποχρέωση να τα  επισκευάσει, να τα  διαρρυθ
μίσει σε ξενώνες και, αφού τα λειτουργήσει, να τα  επιστρέφει 
στους ιδιοκτήτες.

Η προστασία των παραδοσιακών οικισμών και μεμονωμέ
νων κτιρίων είναι υποχρέωση της πολιτείας και προς αυτή την 
κατεύθυνση έχουν στραφεί πολύ θετικά οι αρμόδιοι φορείς.

Η πορεία ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα μας τις 
τελευταίες δεκαετίες και η έλλειψη εθνικού προγραμματι
σμού, είχε σαν αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των οικισμών, 
που είχαν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ιστορικής πο
ρείας του Ελληνισμού και τη συγκέντρωση μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού στα αστικά κέντρα.

Η πίεση που ασκήθηκε στα αστικά κέντρα διέρρηξε τον 
πολεοδομικό ιστό τους και παραμόρφωσε το χαρακτήρα 
τους, ενώ ταυτόχρονα κυριάρχησε το πνεύμα εμπορευμα- 
τοποίησης της οικοδομής.

Το νομικό πλαίσιο προσαρμόστηκε σ' αυτή την πραγματι
κότητα και συνετέλεσε στην περαιτέρω αρνητική πορεία, ενώ 
παράλληλα εντάθηκε και το  φαινόμενο της εισβολής ξένων 
πολιτιστικών προτύπων. Το παλιό, το παραδοσιακό, περι- 
φρονήθηκε, αλλοιώθηκε, εγκαταλείφθηκε ή γκρεμίστηκε και 
τη θέση του πήρε το καινούργιο, με βασικό χαρακτηριστικό 
την αμορφία.

Αυτές είναι οι πρώτες βασικές διαπιστώσεις στις οποίες 
κατέληξε η επιτροπή για τους παραδοσιακούς οικισμούς που 
συγκροτήθηκε στα πλαίσια σχετικής απόφασης του υπουρ
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ιαν. 1981.

(Βλ. έρευνα στο «Βήμα τη ς  Κυριακής», 31.5.81, με θέμα  «Το πόρι
σμα τη ς  επιτροπής για του ς  παραδοσιακούς οικισμούς και τα  παρα
δοσιακά κτίσματα»).

Οι παραδοσιακοί οικισμοί του τόπου μας, οι οικισμοί που 
χτίστηκαντους δύο τελευταίους αιώνες της ιστορίας μας και 
διατηρούν ακόμα την παλιά τους φυσιογνωμία, είναι ένα 
αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η 
διατήρησή τους είναι σήμερα ζωτική κοινωνική ανάγκη. Είναι 
η ανάγκη για την διάσωση του λαϊκού μας πολιτισμού και τη 
διατήρηση ζωντανής της ιστορικής μας μνήμης, στοιχεία 
απαραίτητα στον προσδιορισμό της πολιτιστικής μας ταυ
τότητας.

Λέγοντας «διατήρηση» εννοούμε μια «δυναμική» και όχι 
απλά «μουσειακή» προστασία. Προστασία που διατηρεί το 
παραδοσιακό κτίσμα, τον παραδοσιακό οικισμό, όχι σαν 
νεκρό απολίθωμα αλλά σαν ζωντανό στοιχείο ενταγμένο 
στην σύγχρονη ζωή με παράλληλη οικονομική και πολιτιστική 
ανάπτυξη, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των οικι
σμών είναι φθίνοντες ή τελείως εγκαταλελειμένοι.
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Εξάλλου, η παράγραφος 6 του άρθρου 24 του Συντάγματος, για  
την «προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» ανα
φέρει: «Τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα  παραδοσιακά  
στοιχεία προστατεύονται από το  κράτος...».

Ένας οικονομικός πόρος που μπορεί λοιπόν να αναπτυχθεί 
είναι και ο τουρισμός. Σ’ αυτό το  πλαίσιο και στις παρεμ
βάσεις που γίνονται από το κράτος για περιφερειακή ανά
πτυξη, αλλά και για προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών 
και τουριστικών πόρων (όπως οι αναπτυξιακοί Νόμοι 1313/72, 
1116/81 και 1262/82) εντάσσεται και το  πρόγραμμα «Αξιο
ποίησης Παραδοσιακών Οικισμών» του EOT, που αναλυτι- 
κώτερα παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τη συντήρηση, αναστή- 
λωση και διατήρηση παραδοσιακών κτισμάτων, είτε μεμο
νωμένων είτε συνόλων και τη διαμόρφωσή τους σε τουρι
στικούς ξενώνες ή σε κτίρια κοινής ωφέλειας, όπως μουσεία, 
υφαντήρια, αγροτικά ιατρεία.

Στο τουριστικό επίπεδο στόχος είναι να φανεί πως μπορεί 
να εφαρμοστεί μια νέα μορφή τουριστικής ανάπτυξης, που 
βασίζεται στη διατήρηση του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος χωρίς νατό  καταστρέφει, συμβάλλοντας δυ
ναμικά στη διάσωση σημαντικών και αξιόλογων αρχιτεκτο
νικών και πολεοδομικών μορφώντης παράδοσής μας. Μετην 
τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών κτισμάτων καλύπτο
νται οι ανάγκες της τουριστικής ζήτησης και αποφεύγεται η 
κατασκευή νέων ξενοδοχειακών μονάδων, στις τόσο ευαί
σθητες αυτές περιοχές των παραδοσιακών οικισμών. Η νέα 
μορφή τουριστικής ανάπτυξης ανταποκρίνεται στη στροφή 
που έχει γίνει τα  τελευταία χρόνια στην τουριστική αγορά για 
μια άλλη μορφή τουρισμού πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον 
και στους παραδοσιακούς τρόπους ζωής, σαν αντίδραση 
στα τυποποιημένα δωμάτια πολυόροφων ξενοδοχείων, που 
αναπαράγουν τη μορφή και την αισθητική των σύγχρονων 
βιομηχανικών πόλεων.

Παράλληλα, ο EOT πραγματοποίησε και ορισμένα απα
ραίτητα έργα υποδομής (ύδρευση, αποχέτευση, δρόμοι), 
καθώς και διάφορα άλλα συμπληρωματικά έργα (πλατείες, 
καλντερίμια, κρήνες, στερεώσεις μνημείων, κ.λπ.). Σε όλα τα 
έργα καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η επέμβαση να μην 
αλλοιώνει καθόλου το χαρακτήρα των κτισμάτων και του 
οικισμού. Χρησιμοποιήθηκαν τα  κατά τόπους παραδοσιακά 
υλικά, καθώς και ντόπιοι τεχνίτες και εργάτες.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί αναστηλώσεις και 
διαρρυθμίσεις σε 119 κτίρια δημιουργώντας συνολικά 680 
κλίνες. Η χρηματοδότηση του προγράμματος (ως τον Αύ
γουστο 1989) έφθασε τα 725 εκ. δρχ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει επιτύχει τη διεθνή αναγνώριση με 
βραβεία και διακρίσεις. Για την επέμβαση του EOT στην Οία 
Σαντορίνης, βραβεύτηκε το 1980 από την EUROPA NOSTRA 
και το  1983 στην BIENNALE αρχιτεκτονικής της Σόφιας.

Προβλέπεται ολοκλήρωση του προγράμματος στους οι
κισμούς όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη φάση της 
επέμβασης (Βάθεια, Οία, Μεστά, Φισκάρδο). Έχουν ήδη 
ξεκινήσει νέες εργασίες επισκευής κτιρίων στους Πινακάτες, 
στη Δημητσάνα, στην Κύθνο, και σύντομα θα αρχίσουν ερ
γασίες και στους Καλαρρύτες, στο Λεωνίδιο, και στην Κα
λαμάτα.

Μεγάλη προσπάθεια λοιπόν καταβάλλεται για τη διατήρη
ση της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, της κληρονομιάς 
που δημιουργήθηκε απ’ τους ανώνυμους λαϊκούς τεχνίτες 
και παραδόθηκε, όπως όλες οι μορφιές του λαϊκού μας πο
λιτισμού, από γενιά σε γενιά.

Αυτή την κληρονομιά πρέπει να διατηρήσουμε με κάθε 
θυσία και να συμβάλλουμε όλοι ενεργά στην προσπάθεια 
που έχει αναληφθεί.

Και η ιδιωτική πρω τοβουλία έχε ι προσφέρει πολλά στη  διατήρηση τη ς  
αρχιτεκτονικής μ α ς  κληρονομιάς. Γ ια παράδειγμα, η αναστύλω ση  

απ ότονκ. Κώστα Αγγελή το υ  «Π ύργου  τηςΖα ρο ύ χλα ς» , σ το  ομώνυμο  
χω ριό τω ν Καλαβρύτων, χά ρ ισ ε στο  κοινό ένα  π ανέμορφο παραδο
σιακό ξενώνα.
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ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επιτακτική ανάγκη πιά 

η διαφύλαξη της ζωής των αστυνομικών
Πρόσφατα, άλλοι δύο συνάδελφοι, ο Λουκάς 
Παπαλουκάς και ο Δημήτριος Βούλγαρης, έπε
σαν άγρια δολοφονημένοι απο τις σφαίρες 
ενός αδίστακτου εγκληματία και τα ονόματά 
τους ήρθαν να προστεθούν στο μακάβριο κα
τάλογο των οργάνων της τάξης που θυσιά
στηκαν στο βωμό του καθήκοντος. Μόνο την 
τελευταία πενταετία πάνω απο 15 αστυνομικοί 
έχασαν την ζωή τους 
στην προσπάθειά 
τους να εφαρμόσουν 
τους νόμους και να 
επιβάλλουν την τάξη.
Ένας τραγικός πράγ
ματι απολογισμός.
Τα ερωτήματα όμως 
που ανακύπτουν είναι 
καυτά και απαιτούν 
ειλικρινείς απαντή
σεις. Έφταιγε η κα- 
κιά ώρα, ή μήπως η 
ανεπαρκής θεωρητι
κή και κυρίως η πρα
κτική κατάρτιση των 
θυμάτων αστυνομι
κών;
Αν το αίμα των δύο 
αδικοχαμένων συναδέλφων χύθηκε για να 
γίνει αφορμή το Αστυνομικό Σώμα να ορ

γανωθεί σύμφωνα με τα κριτήρια όλων των 
αντιστοίχων υπηρεσιών του κόσμου, ας είναι 
το τελευταίο, για το καλό της Αστυνομίας 
αλλά και των Ελλήνων πολιτών.
Η απάντηση της ηγεσίας του υπουργείου ήταν 
ακαριαία. Άρχισε αμέσως η διεξαγωγή σειράς 
σεμιναρίων με θέμα την αυτοπροστασία όλων 
ανεξαιρέτως των αστυνομικών και κυρίως των

μαχίμων. Αποφασί- 
στηκε το θέμα της 
αυτοπροστασίας να 
μπει απο εφέτος σαν 
κύριο μάθημα στις 
Αστυνομικές Σχολές. 
Επίσης να αλλάξει ο 
τρόπος ελέγχου και 
αντιμετώπισης υπό
πτων και κυρίως κατά 
τις νυκτερινές ώρες. 
Το περιοδικό μας 
στην προσπάθεια να 
συμβάλλει στην ενη
μέρωση των συνα
δέλφων πάνω στο 
σπουδαίο κεφάλαιο 
της αυτοπροστασίας 
ώστε να περιοριστεί 

ο φόρος αίματος που δίνουν οι αστυνομικοί 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους, επι-
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σκέφθηκε τον συνάδελφο Χριστόφορο Μπούκα, 
αστυνόμο Β’, ο οποίος διδάσκει στα προ- 
αναφερόμενα σεμινάρια το σπουδαιότατο αυτό 
μάθημα της αυτοπροστασίας και μας ανέλυσε 
το επίμαχο αυτό θέμα σε όλες του τις δια
στάσεις. Θα προσπαθήσουμε να σας μετα
φέρουμε τα πιό σημαντικά απο αυτά που συ
ζητήσαμε στις επόμενες σελίδες, πιστεύοντας 
να πάψει κάποτε η αστυνομική οικογένεια 
να θρηνεί αδικοχαμένα παιδιά της.
Απο την μελέτη των συγκεκριμένων περιστα
τικών, κατά την διάρκεια των οποίων έχασαν 
τη ζωή τους αρκετοί αστυνομικοί, πέρα απο 
τη διαπίστωση των μοιραίων λαθών τακτικής, 
που διαπράχτηκαν απο αυτούς, πράγμα το 
οποίο ήδη επισημάνθηκε, διαπιστώθηκε ότι 
όλοι σχεδόν βρίσκονταν σε απόσταση 1-7 
μέτρων περίπου απο τους κακοποιούς. Επι- 
σημαίνεται ιδιαίτερα το στοιχείο αυτό, γιατί 
η αρχική προσέγγιση των αστυνομικών με 
τους κακοποιούς ή σοβαρούς υπόπτους ή διω- 
κομένους είναι πρωταρχικής σημασίας. 
Αυτοπροστασία λοιπόν, είναι μια σύνθετη λέξη, 
που ετυμολογικά σημαίνει την προστασία του 
εαυτού μας απο κάθε μορφής κίνδυνο, απο 
κάθε μορφής απειλή. Είναι δε ο όρος αυτός 
σύμφυτος με την ύπαρξη και διατήρηση κάθε 
μορφής ζωής.
Για το ανθρώπινο γένος η αυτοπροστασία 
λειτούργησε στην αρχή απο ένστικτο, ενώ 
στη συνέχεια κάτω απο θετούς κανόνες ορθής 
συμπεριφοράς, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να 
διαβιούν σε οργανωμένες κοινωνίες. Αυτούς 
τους κανόνες σήμερα ονομάζουμε κανόνες 
δικαίου.
Ειδικώτερα για τον άνθρωπο-αστυνομικό, ο 
όρος αυτοπροστασία έχει μεγαλύτερη σημασία 
και Βαθύτερο νόημα, γιατί το επάγγελμα του

αστυνομικού είναι εξ ορισμού επικίνδυνο. Ο 
αστυνομικός ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων ίου, θα πρέπει να γνωρίζει ότι 
κινδυνεύει περισσότερο από τα λάθη του και 
λιγότερο από τους συγκεκριμένους κινδύνους, 
τους οποίους αυτή καθεαυτή η αποστολή του 
γεννά.
Επομένως πρέπει να εντοπίσουμε τα λάθη, 
ώστε η αποστολή του να γίνει πιό ακίνδυνη 
και πιό αποτελεσματική, προς όφελος γενι- 
κώτερα του κοινω νικού σ υ νό λο υ .
Η άριστη γνώση των καθηκόντων, η προ
βλεπτικότητα και η διορατικότητα, η ψυχραιμία 
και αυτοκυριαρχία, η επιμονή, η υπομονή 
και η θέληση, είναι τα πλεονεκτήματα εκείνα, 
τα οποία πρέπει να διακρίνουν και να κοσμούν 
κάθε αστυνομικό. Ο αστυνομικός που είναι 
προικισμένος με τα πλεονεκτήματα αυτά δεν 
κάνει εύκολα το λάθος.
Αν θελήσουμε να αποφύγουμε μερικά κλασ
σικά σφάλματα, τότε πρέπει σε καμιά περίπτωση 
ο αστυνομικός που πλησιάζει το ύποπτο αυ
τοκίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε θέση 
βολής. Πλησιάζει τον οδηγό του αυτοκινήτου 
απο πίσω με το περίστροφο στο χέρι, ενώ 
ο οδηγός του περιπολικού κάθεται στο καπώ 
του υπηρεσιακού αυτοκινήτου με το αυτόματο, 
ελέγχοντας. Ετη συνέχεια, ο αστυνομικός ζητά 
απο τον οδηγό να βάλει τα χέρια στο τιμόνι 
και πλησιάζοντας του ανοίγει την πόρτα. Ο 
οδηγός δεν πρέπει να αφήσει ακάλυπτο τον 
συνάδελφό του.
Ο ύποπτος υποβάλλεται σε σωματική έρευνα, 
ενώ την ίδια στιγμή αν υπάρχει συνεπιβάτης 
στο ύποπτο όχημα απομακρύνεται και ερευ- 
νάται.
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Αν ο οδηγός κριθεί παραδότης ή Βρεθούν 
στην κατοχή τοο ναρκωτικά, όπλα κ.λ.π., φορά 
αμέσως τις χειροπέδες και οδηγείται στο οικείο 
τμήμα.
Μετά απο μελέτη ατυχημάτων με όπλα που 
έχουν συμδεί, διαπιστώθηκε ότι όλα σχεδόν 
οφείλονται σε άγνοια ή πλημμελή γνώση των 
αστυνομικών, σχετικά με την λειτουργία και 
χρήση των όπλων τους, καθώς και σε άγνοια 
ή κατάφορη παραβίαση των κανόνων ασφα
λείας γενικά των όπλων.

Σκοποβολή

ψυχραιμία, αυτοκυριαρχία, παρατηρητικότητα 
και εμπιστοσύνη στις ικανότητάς τους.Ο πα
νικός σε τέτοιες στιγμές αποβαίνει, σχεδόν 
πάντοτε, μοιραίος.
Στην περίπτωση αυτή ανάλογα με το χώρο 
που βρίσκεται και την ύπαρξη φυσικών ή 
άλλων τυχαίων αντικειμένων, που μπορούν 
να προσφέρουν κάλυψη, επιλέγει το πλησιέ- 
στερο απο αυτά και καλύπτεται.Ταυτόχρονα 
Βεβαιώνεται για τον ή τους συναδέλφους του, 
αν καλύφθηκαν ή θα πρέπει να καθηλώσει 
τον κακοποιό με πυρά, ώστε να δοθεί ο 
χρόνος κάλυψης και σ’αυτούς.
Εν πάσει όμως, περιπτώσει το υπηρεσιακό

αυτοκίνητο ή δίκυ- 
κλο μπορούν ανάλο
γα, να προσφέρουν 
κάλυψη.Ιδιαίτερα για 
το υπηρεσιακό αυτο
κίνητο ο χώρος της 
μηχανής και οι ζάν 
τες των τροχών, πρέ
πει να προτιμούνται, 
γιατί παρέχουν 
ασφαλέστερη κάλυ
ψη.
Ανάγκη συνεχούς 
εκπαίδευσης για Βελ
τίωση των γνώσεων 
και ικανοτήτων τους 
έχουν οι αστυνομι
κοί, που καλούνται 
να αντιμετωπίσουν, 
οποιαδήποτε ώρα του 
24ώρου και με οποι- 
εσδήποτε καιρικές 
συνθήκες, τα διάφο
ρα προβλήματα, μι

κρά ή μεγάλα, της γενικής αστυνόμευσης 
και αυτοί είναι κυρίως οι Ζητάδες, τα πλη
ρώματα των περιπολικών, οι τροχονόμοι, οι 
αστυνομικοί των υπηρεσιών Τάξης και Ασφά- 
λειας.Γι’αυτούς ο κίνδυνος διαγράφεται πιο 
απειλητικός.’Αλλωστε όσοι έχουν πέσει μέχρι 
τώρα θύματα, κατά την εκτέλεση των κα
θηκόντων τους, προέρχονται από τους αστυ
νομικούς των υπηρεσιών αυτών.
Συνεπώς, η εκπαίδευση των αστυνομικών στη 
σκοποβολή θα πρέπει να έχει σαν στόχο 
την βελτίωση της ικανότητάς τους, ώστε να 
σκοπεύουν με επιτυχία, στην αρχή ένα στόχο, 
σε απόσταση 3-8 μέτρων περίπου σε όσο 
το δυνατό λιγότερο χρόνο, αλλά φέρνοντας 
αποτέλεσμα με τις 2-3 πρώτες βολές. 
Βέβαια η αστυνομική πρακτική απαιτεί πολύ
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Η καινούργια προσπάθεια που ήδη ξεκίνησε, 
δίνει το μεγαλύτερο βάρος στη σωστή εκ
παίδευση των αστυνομικών στη 
σκοποβολή.
Γιατί μόνο με την σωστή εξάσκηση 
στην σκοποβολή θα καταστεί ο 
αστυνομικός ικανός και αξιόμα
χος σκοπευτής, ώστε με αυτο
πεποίθηση και σιγουριά να φέρει 
το όπλο, που η Πολιτεία του 
εμπιστεύθηκε για την εκτέλεση 
του καθήκοντος.
Γιατί όταν η εξέλιξη των γεγο
νότων, σε κάποιο περιστατικό, 
αναγκάζει τον αστυνομικό να κά
νει χρήση του όπλου του, τότε 
τα πρώτα δευτερόλεπτα μέσα στα 
οποία θα πρέπει να αντιδράσει 
και να πυροβολήσει, θα έχουν 
γΓ αυτόν ζωτική σημασία.Να γνω
ρίζει και να έχει πεισθεί ότι οι 
πρώτες 2-3 σφαίρες πρέπει οπωσ
δήποτε να πλήξουν τον στόχο 
τους, γιατί διαφορετικά θα έχει 
αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για 
τη ζωή του.Ο κακοποιός θα αντα
ποδώσει τα πυρά του, αν δεν 
έχει αρχίσει ήδη στον ίδιο χρόνο 
ή και ενωρίτερα να πυροβολεί.Δυ- 
στυχώς, θα πρέπει κάθε αστυ
νομικός να θεωρεί σαν δεδομένο, 
ότι έστω και μια φορά στην υπη
ρεσιακή του ζωή, είναι δυνατό να αντιμετωπίσει 
μια τόσο σοβαρή και επικίνδυνη κατάστα- 
ση.Συνεπώς ο χρόνος αντίδρασης πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν ελαχιστότατος. 
Επίσης, άλλο ένα στοιχείο αρκετά σημαντικό 
για αστυνομικούς, που έχουν εμπλακεί σε 
σοβαρό περιστατικό, δεχόμενοι πυροβολι
σμούς, είναι η άμεση εξεύρεση χώρου ή 
αντικειμένου για κάλυψη και παρατήρηση.Αυτό 
μπορούν να το επιτύχουν όταν τους διακρίνει



μεγαλύτερες ικανότητες σκόπευσης των αστυ- 
νομικών.Δεν είναι ρομαντικό ούτε ακατόρθωτο 
να μπορεί να σκοπεύει με επιτυχία κάθε αστυ
νομικός σε περισσότερους απο ένα και μάλιστα 
κινούμενους στόχους, προς κάθε κατεύθυνση 
και από οποιαδήποτε θέση.Είναι ζήτημα χρόνου 
και ορθής εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση, 
6έ8αια, ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή.

Χρήση ίω ν όπλων
Η αναγκαιότητα της οπλοφορίας των αστυ
νομικών πέρα από την αυτοπροστασία τους,

έχει άμεση σχέση και με την διατήρηση της 
κοινωνικής γαλήνης και ηρεμίας κάθε χώρας, 
ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα 
αγαθά της ισονομίας και ισοπολιτείας, με άλλα 
λόγια τα αγαθά της δημοκρατίας.
Γιατί για τους αστυνομικούς, η προστασία 
της ζωής του πολίτη και μάλιστα με κίνδυνο 
της δικής του ζωής, αποτελεί Βασική τους 
υποχρέωση.
Είναι λυπηρό και αποθαρρυντικό να κατη- 
γορείται ή να μέμφεται ο αστυνομικός εκείνος, 
ο οποίος είχε το θάρρος, προστατεύοντας 
τη ζωή του ή τη ζωή του πολίτη, στα πλαίσια 
λ.χ. νόμιμης άμυνας να πυροβολήσει εναντίον 
κάποιου κακοποιού.
Δυστυχώς, όμως, το οργανωμένο έγκλημα και

οι αδίστακτοι εγκληματίες αρχίζουν να εμ
φανίζονται και στον δικό μας ορίζοντα, γε
γονός που αναγκάζει πλέον την Αστυνομία 
να αναθεωρήσει τον τρόπο δράσης της και 
να τον εναρμονίσει στις απαιτήσεις της σκλη
ρής πραγματικότητας του σήμερα και πολύ 
περισσότερο του αύριο, ώστε νικητής από 
τη διαμάχη αυτή να είναι ο νόμος.

Η άμυνα
Μεγάλη σπουδαιότητα και σημασία έχει να 
καταστεί σαφές πότε έχουμε άμυνα και πότε 
υπέρβαση των ορίων της.Υπάρχει σίγουρα ένας 
μεγάλος προβληματισμός γύρω απ’αυτό το 
θέμα και γίνεται οξύτερος, όταν πρόκειται 
σαν μέσο άμυνας να χρησιμοποιηθεί το όπλο. 
Επειδή σε διάφορα περιστατικά του παρελ
θόντος, κατά τα οποία οι αστυνομικοί έκαναν 
χρήση των όπλων τους είτε για εκφοβισμό, 
είτε για αντιμετώπιση κάποιας σοβαρής κα
τάστασης, άλλοι, μάλλον οι περισσότεροι, είχαν 
ποινικές ή διοικητικές συνέπειες και άλλοι 
όχι, δημιουργήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Σώ
μα μια κατάσταση, μάλλον, αποκαρδιωτική. 
Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ ανησυχητι
κό.Έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αντιμε
τώπιση της εγκληματικότητας και στην πα
ρεχόμενη γενικώτερα αστυνόμευση.
Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 22 παρ. 
2 Π.Κ. που συμπίπτει πλήρως με τον ορισμό 
του άρθρου 284 Α.Κ., άμυνα είναι η υπο 
του ατόμου προς απόκρουση ορισμένης πα- 
ρούσης και αδίκου επιθέσεως καθ’εαυτού ή 
άλλου τίνος αυτοδύναμος και εντός των νο
μίμων ορίων, προσβολή των εννόμων αγαθών 
του επιτιθέμενου.

Η κατάσταση άμυνας
Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος της άμυνας 
είναι τρεις:
α) επίθεση, β) η επίθεση πρέπει να είναι 
άδικη και γ) η επίθεση πρέπει να είναι παρούσα. 
Α. Λέγοντας επίθεση εννοούμε ορισμένη αν
θρώπινη ενέργεια, από την οποία εκτίθεται 
σε κίνδυνο κάποιο έννομο αγαθό ορισμένου 
φυσικού ή νομικού προσώπου.
Β. Αδικη κατά την ορθότερη γνώμη είναι 
η επίθεση που αντίκειται στο δίκαιο.Επειδή 
δε το δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων πρέπει η άδικη επίθεση να προ
έρχεται από άνθρωπο, γιατί αντίθετες προς 
το δίκαιο είναι μόνο οι ανθρώπινες πράξεις. 
Γ. Παρούσα, τέλος, είναι η επίθεση: α) όσο 
διαρκεί και δεν έληξε ακόμα ο κίνδυνος 
του έννομου αγαθού, που προέρχεται από 
την άδικη επίθεση, 8) όσο δεν άρχισε μεν,
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αλλά επίκειται όμως άμεσα ή βάσιμα και δι
καιολογημένα φοβάται κάποιος άμεση έναρξη 
της επιθετικής ενέργειας.Στα διαρκή εγκλήματα 
(π.χ. παράνομη κατακράτηση) η επίθεση είναι 
παρούσα, όσο διαρκεί η παράνομη κατάσταση 
που δημιουργήθηκε από την ενέργεια του 
δράστη.
Άμυνα κατά των συμμέτοχων του επιτιθέμενου 
επιτρέπεται εφ’όσον αυτοί συμπράττουν κατά 
την επίθεση, δηλ. συνεπιτίθενται ή συμβοηθούν 
τον επιτιθέμενο.

Υπέρβαση ίων ορίων άμυνας
Η προσβολή του επιτιθέμενου, που έγινε με 
υπέρβαση των ορίων της άμυνας, συνιστά 
πράξη άδικη, κατά της οποίας επιτρέπεται άμυ- 
να.Εάν η υπέρβαση έγινε υπαίτια τότε ο αμυν
θείς, που υπερέβη τα όρια της άμυνας, υπέχει 
ποινική ευθύνη και τιμωρείται κατά τις διατάξεις 
του 23 Π.Κ. Και αν μεν η υπέρβαση έγινε 
με δόλο τιμωρείται με την ποινή που προ- 
βλέπεται για το συγκεκριμένο έγκλημα που 
διαπράττεται με δόλη αν δε η υπέρβαση 
έγινε από αμέλεια με την ποινή του συ
γκεκριμένου εγκλήματος, που διαπράττεται από 
αμέλεια
Η υπέρβαση των ορίων τησ άμυνας πρυποθέτει 
την ύπαρξη πδικηο και παρούσας επίθεσης, 
δηλ κατάσταση άμυνπςΤυνεπώς δεν μπορεί 
να γίνει λόγος άμυνας για τις περιπτώσεις 
της νομιζόμενης άμυνας και της πρόφασης 
άμυνας.
Νομιζόμενη άμυνα υπάρχει, όταν, συνεπεία πλά
νης, κάποιος πιστεύει ότι συντρέχουν οι πραγ
ματικοί όροι κατάστασης άμυνας.Στις περιπτώ
σεις αυτές ο δράστης θα κριθεί με τις αρχές 
της πραγματικής πλάνης.
Πρόφαση άμυνας υπάρχει, όταν κάποιος, ενώ 
γνωρίζει ότι δεν συντρέχουν οι όροι της 
κατάστασης άμυνας, εν τούτοις προσβάλλει 
κάποιον.Στην περίπτωση αυτή ο υπαίτιος έχει 
πλήρη ποινική ευθύνη.

Συλλήψεις
Η αποστολή σύλληψης ενός υπόπτου ή κα- 
ταδιωκόμενου ατόμου είναι το πιό επικίνδυνο 
έργο, που καλείται να εκτελέσει ο αστυνο- 
μικός.Γιατί απλούστατα, δεν υπάρχει μέθοδος 
σύλληψης, που να είναι εντελώς ακίνδυνη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 
(78-85%) των αστυνομικών, που σκοτώθηκαν 
τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους, ανα- 
φέρεται σε θανάτους αστυνομικών που έγιναν 
ενώ προσπαθούσαν να συλλάβου*/ ύποπτα ή κα- 
ταδκοκάμενα άτομα

Η μελέτη των συγκεκριμένων αιτίων, των πα
ραπάνω θανατηφόρων περιστατικών, απέδειξε 
ότι από τους αστυνομικούς διαπράχθηκαν τέ
τοια λάθη και παραλήψεις, που ήταν δυνατό 
να προβλεφθούν και αποφευχθούν.
Σύλλι»!*! σημαίνει ότι ένα άτομο τίθεται υπό 
σωματικό περιορισμό με τη δύναμη της εξου
σίας του Νόμου.
Ο ορισμός αυτός ισχύει σε όλες τις δη
μοκρατικές χώρες του κόσμου.
Για να γίνει όμως μια σύλληψη λαμβάνεται 
σαν δεδομένο ότι υπάρχει ένταλμα σύλληψης 
ή είναι αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα.

Συμπεριφορά αστυνομικού 
που διενεργεί σύλληψη

α. Αιφνιδιάζει τον συλλαμβανόμενο, δίνοντάς 
του να καταλάβει ότι ελέγχει απόλυτα την 
κατάσταση που δημιουργείται και ότι για την 
ενέργειά του αυτή είναι νομικά κατοχυρωμένος, 
β. Δεν αφήνει περιθώρια αντίδρασης στον 
συλλαμβανόμενο και οποιαδήποτε εκδήλωση 
νευρικότητάς του τη θέτει αμέσως υπό έλεγχο, 
απαιτώντας απόλυτη υπακοή. 
γ. Αποφεύγει να χρησιμοποιήσει άσχημη γλώσ
σα (σκωπτική, υβριστική, κ.λ.π.), ούτε κάνει 
τον σκληρό.Μια τέτοια συμπεριφορά εκφράζει 
αδυναμία.Αν όμως, κρίνει αναγκαίο, πειθανα
γκάζει με τον τόνο της φωνής του.Και στην 
περίπτωση αυτή εμφανίζεται άνετος, ήρεμος, 
φυσικός.
δ. Αποφεύγει κάθε περιττή σωματική επαφή 
και κάθε περιττή συζήτηση με τον συλλαμ
βανόμενο, γιατί μπορούν να οδηγήσουν σε 
απρόβλεπτες εξελίξεις και περιπλοκές, που 
δύσκολα ελέγχονται.
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ε. Αν ο αστυνομικός φέρει πολιτική περίβολό, 
οφείλει αμέσως να δηλώσει την ιδιότητά του 
για αποφυγή παρεξηγήσεων τόσο από τον 
συλλαμβανόμενο, όσο και από τους τυχόν 
περιέργους.
στ. Επαγρυπνεί συνεχώς, ώστε να είναι σε 
θέση να προβλέπει πάντοτε την πιθανή επόμενη 
κίνηση του συλλαμβανόμενου.Στο σημείο αυτό 
τονίζεται και πάλι ότι η πείρα και η εκπαίδευση 
παίζουν σημαντικότατο ρόλο, 
ζ. Κάνει μια προκαταρκτική (γρήγορη) σωματική 
έρευνα στον συλλαμβανόμενο. 
η. Περιορίζει την ελευθερία των κινήσεών 
του, βάζοντάς του οπωσδήποτε χειροπέδες, 
θ. Ερευνά στη συνέχεια με ιδιαίτερη προσοχή 
τον χώρο γύρω από το σημείο της σύλληψης. 
Αν ο συλλαμβανόμενος προβάλλει αντίσταση 
οι αστυνομικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
όση βία απαιτείται για την πραγματοποίηση 
της σύλληψης.
Σημείωση: Η βία μπορεί να ηοικίλει από την 
απλή προφορική προσταγή ως και τη σωματική 
βία, που προξενεί μέχρι και θάνατο.

Χρήση όπλων
κατά τη διενέργεια σύλληψης

α. Σε κάθε περίπτωση σύλληψης οι αστυνομικοί

είναι πάντοτε έτοιμοι να τραβήξουν τα όπλα 
τους, αν δεν τα έχουν ήδη προτεταμένα, 
β. Θα πυροβολήσουν όμως, μόνο σε περίπτωση 
αυτοάμυνας ή για να προστατεύσουν τρίτους 
(άμυνα υπέρ τρίτου).
γ. Αν πρόκειται να συλληφθεί^άτομο σε κάποιο 
κλειστό χώρο, η εισόρμηση «γίνεται βίαια και 
αστραπιαία με τα όπλα στα χέρια.

Συμπεράσματα
Είναι γεγονός ότι χρόνο με το χρόνο η 
εγκληματικότητα αυξάνει και μάλιστα με ρυθ
μούς ιδιαίτερα ανησυχητικούς.Βέβαια, ακόμα 
δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τις χώρες 
υψηλού κινδύνου, όπως οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η 
Δ.Γερμανία, η Ιρλανδία, κ.λ.π., αλλά τίποτα 
δεν προεξοφλεί ότι κάποια στιγμή η νέα γενιά 
κακοποιών πάσης φύσεως, δεν θα ενσκήψει 
και στη χώρα μας.
Συνεπώς, η προσοχή και η σκέψη μας πρέπει 
να επικεντρωθούν στο πως θα προετοιμάσουμε 
πληρέστερα και αποτελεσματικά τον σύγχρονο 
Έλληνα αστυνομικό, ώστε και ο βαθμός ασφά
λειας των πολιτών να αυξηθεί και η αποστολή 
του να γίνει πιό ακίνδυνη και αποδοτική.

Επιμέλεια: Αρτόπουλος Ελκχχήος
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Ανάκριση ανθρωποκτονίας στο Άργος τον
1824.

Του Κώστα Δα νούση 
ΥπαοτυνόμουΒ ’

’Αργος, 17 Οκτωβρίου 1824. Ο εμφύλιος έχει αρ- φει, θέτει στο τέλος της κατάθεσής του το δακτυλι- 
χίσει. Η κρατούσα Διοίκησις βρίσκεται πλέον στο κό αποτύπωμά του (το σημείον του δακτύλου του), 
Ναύπλιο, που της παράδωσε (13.6.1824) ο Π άνος συνήθεια που χάνεται στα βάθη της αρχαιότητας . 
Κολοκοτρώνης, ο οποίος θα δολοφονηθεί στις 13 Τέλος βλέπομε πως και ο κατηγορούμενος δεν 
Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου. Στο ’Αργος αρχίζει η απαλλάσσεται από την υποχρέωση να δώσει όρκο, 
συγκέντρωση των ποικιλώνυμων στρατευμάτων, _  _ .  „ . „  , * ,  ,
που θα στηρίξουντη Διοίκηση και θα κυνηγήσουν 0  . °  ^ ^ 0<» καπετάνιος, Ελιά Μπόρτιτς από το 
τους αντάρτες (και όχι μόνον) του Μόριά. Έ λλη- Βε*·ιΥΡαδι> αρκετα εγγράμματος, αν κρίνουμε από 
νες εκ του απανταχού Ελληνισμού, τι ν̂ υπ°ΎΡα(Ρή του> παραπεμφθεί τελικά ως
Βούλγαροι, Σέρβοι κ.α. Στην πόλη δημι- 
ουργούνται πλέον σοβαρά προβλήματα 
τάξης. Η ζωή και η περιουσία των πολι
τών βρίσκεται στο έλεος του κάθε οπ λο
φόρου. Στην ενότητα Μινιστέριο της 
Αστυνομίας των Γενικών Αρχείων του 
Κράτους1 βρίσκει κανείς σειρά εγγρά
φων με λογής - λογής εγκλήματα κατά 
του πληθυσμού α λλά  και μεταξύ των 
στρατιωτών.

Οι τοπικές αρχές, ο Έ παρχος, ο Γενι
κός Α στυνόμος2 και ο Π ολιτάρχης (κάτι 
μεταξύ στρατιωτικής αστυνομίας και 
αστυνομίας χώρας ) προσπαθούν μάταια 
να περιστείλουν το κακό. Οι αναφορές 
του τότε Γενικού Αστυνόμου Ε. Βασιλει- 
άδη είναι άκρως διαφωτιστικές. Στο φά- 
κελλο 16 της παραπάνω αρχειακής ενότητας βρί
σκεται σειρά εγγράφων σχετικά με τη δολοφονία  
στρατιώτη από τον καπετάνιο του, το Σέρβο Ελία 
Μπόρτιτς. Πρόκειται για μια δικογραφία της επο
χής. Δυστυχώς, όμως, δε βρέθηκε η έκθεση (το ρε- 
πόρτο) του πραγματογνώμονα ιατρού. Από τα έγ
γραφα αυτά δημοσιεύουμε το διαβιβαστικό της δι- 
καογραφίας, μια εξέταση μάρτυρα και την απ ολο
γία του κατηγορουμένου.

Το  Αργος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας

στρατιωτικός (εκατόνταρχος του πυροβολικού) 
στο Υπουργείο του Πολέμου και θα τεθεί υπό πε
ριορισμό σε οικία του Ναυπλίου, όπου στις 11 Νο
εμβρίου 1824 θα βρεθεί νεκρός από άγνωστη αιτία 
(επλήρωσε το κοινόν χρέος). Αυτά προκύπτουν 
από έγγραφο του Γενικού Αστυνόμου Ναυπλίου Κ. 
Μώραλη, που βρίσκεται στο φάκελλο 17 του Μινι- 
στερίου της Αστυνομίας.

Ο Γενικός Αστυνόμος αποστέλλει, κατά τό χρέ
ος του, το δράστη στο Υπουργείο της Αστυνομίας3 
(προσωρινός υπουργός ο Γρηγόριος Δίκαιος). Από 
το διαβιβαστικό της δικογραφίας φαίνονται όλες  
οι ενέργειες της Αστυνομίας, ενέργειες που δε δια
φέρουν και πολύ απ’ τις σημερινές. Σύλληψη £αι 
προσωρινή κράτηση του δράστη, καταγραφή και 
ασφάλιση των προσωπικών του αντικειμένων, εξέ
ταση μαρτύρων, διορισμός ιατρού πραγματογνώ
μονα, απολογία  του κατηγορουμένου και τέλος  
αποστολή του στο Υπουργείο της Αστυνομίας με 
τη συνοδεία στρατιωτών του Πολιτάρχη και της 
Αστυνομίας. Τα οδοιπορικά, όμως, έξοδα (ποδοκό- 
πι) βαρύνουν τον μεταγόμενο και προς εξασφάλισή 
τους οι στρατιτώτες παρακρατούν το χαρμπί των 
πιστολιών του. Ο μάρτυρας αγνοώ ντας να υπογρά-

Ας παρακολουθήσουμε, όμως, την πορεία της 
υπόθεσης μέσα από τα έγγραφα:
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Π ερ ίο δ ο ςΓ ’
Αρ.
Π ροσω ρινή Δ ιο ίκη σ ις  της  Ε λ λ ά δ ο ς  Π ρος το  έζο χο ν  

υπουργείον της Α σ τυ νο μ ία ς  Η  Γεν. Α σ τυ νο μ ία  Ά ρ γο υ ς  
Δ ιλο π ο ιεί ότι χθ ες  περί τα ς  δύω  της νυκ τό ς  σ χεδό ν  ο 

κ α π ιτά ν  ηλ ία ς μ π ό ρ τιτς  σέρβιος εσ κ ό τω σ ε ένα  του  σ τρ α 
τιώ την α να στά σ ιον  ονομαζόμενον ευρυπωννησιώ την, 
ό σ τ ις  ζή σ α ς  μ ία ν  ώ ραν περίπου απέθανε. Ο κα π ιτά ν  ηλίας  
σ υλλη φ θείς  παρά τω ν σ τρ α τιω τώ ν το υ  πολιτά ρχου  εξαρ- 
μα τώ θη  και εφέρθη ε ις  την φ υλα κ ή ν  της αστυνομίας. Σή-
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μ ερο ν  εζετά σ α σ α  α υ τό ν  δια  ή  εα κ ό τω σ ε το ν  σ τρα τιώ την  
απεκρίθη ότι μ εθ υσμ ένο ς  ω ν ο  σ τρ α τιώ τη ς  και α ταχτώ 
ντας μ ε  το  μαχα ίρ ι ε ις  το  χέρι κ α τά  τω ν σ τρα τιω τώ ν ευρι
σκομένω ν εκ ε ί πλη σ ίον  του  οσπ ιτιού  του, ο κ α π ιτά νος ευ- 
γήκε  να τον υποχρεώ ση δια  να υπάγη  να ησυχάση και να 
μ ιν  α τα κ τή  και πειράζη το ν  κόσμον. Α υ τό ς  δε  μ η  πειθόμε- 
νος εκ τύπ η σε πρώ τον το ν  κα π ιτά νον  ε ις  την  κα φ α λή ν  μ ε  
το  μαχαίρι, ω ς ο ίδιος λέγει. Α κ ο λ ο ύθ ω ς θυμω θείς ο  καπι- 
τάνος κ α τ ’ α υτο ύ  έσ υρε την  π ισ τό λ α ν  μ η  θ έλο ντα ς  και κ α 
τά δ υ σ τυχ ία ν  το ν  εακότω σεν.

Δ ιορ ισθείς  ια τρός παρά  της Γεν. Α σ τυ νο μ ία ς  να ιδή 
την κεφ α λήν  του  ρηθ έντος καπιτάνιου  κ α τά  το  ρεπόρτον, 
(το  οποίον) έδω κεν εις  την  α στυνο μ ία ν  λ έ γε ι ότι είναι θα- 
νατηφόρον. Το αυτό  ρ επ ό ρτο  και εξετά σεις  το υ  καπιτάνι- 
ου και τεσσάρω ν σ τρ α τιω τώ ν  το υ  έσω θε εμπερικλύοντα ι. 
Ο καπιτάνος, το  ά λ ο γο ν  αυτού, ένα  δυσάκιον μ ε  διάφορα  
π ρά γμα τα  και τα  ό π λα  του  κ α τά  την έσω θεν κα τα γρα φ ή ν  
σ τέλλο ντα ι σήμερον προς το  Υ π ο υργείο ν  τούτο , συνδρο- 
φευόμενος μ ε  π έντε  σ τρ α τιώ τα ς  του  π ολιτά ρχου  και ένα  
της αστυνομίας. Έ να  χα ρ μ π ί τω ν π ισ το λ ιώ ν  το υ  το  εκρά- 
τησα ν  δια ποδοκόπι οι σ τρα τιώ τα ι του  πολιτάρχου. Α ς  ευ- 
αρεστηθή το υπουργείον  να λάβη ό λ α  α υτά  εις  την εξουσ ί
α ν  του και να αναφερθή όπου  ανήκει περί το ύτο υ  και υπο- 
χρώ ση το ν  φονέα να πληρώ ση τό σο ν  το υς  σ τρ α τιώ τα ς  
του πολιτά ρχου  κα θώ ς και της α στυνο μ ία ς  τα  ανήκοντα  
ποδοκόπια.

Η  Γεν. Α σ τυ νο μ ία  α φ ' ο υ  εφ υλακώ θη ο φονεύς δεν έλ 
λειψ ε να σ τύ λ η  τινά κα π ιτά νον  μ α ζύ  μ ε  αστυνομ ικούς  
στρ α τιώ τα ς  δια να κα τα γρ ά ψ ω σ ιν  και φέρωσι εις την 
α στυνομ ία ν ότι π ρά γμ α  του  α υτού  ευρ ίσκετο  εις  το  κονάκι 
του. Το αυτό  κα τεγρά φ θη  ω ς η έσω θεν καταγραφή, 
εσφ ραγίαθη  και μ ε  την σ φ ρα γίδα  της α σ τυνομ ία ς Ο α υτό ς  
σήμερον λέγε ι ότι ε ις  το  κονάκι του  ε ίχε  περ ιπλέον σακού  
λ α ν  του  σ χεδό ν  μ ε  σαρ ά ντα  γρόσ ια  καθώ ς και ένα  ορωλό- 
γιον. Τα α υτά  οι σ τρα τιώ τα ι της α στυνο μ ία ς  δεν  ηύρον και 
πιθανόν να τα  ήρπ ασε τ ις  τω ν σ τρ α τιω τώ ν του  ή τινάς  
τω ν λοιπώ ν, όπου  ω ς κα θώ ς λέγο υ σ ι οι σ τρα τιώ τα ι του  
ήρχοντο  σω ρηδόν  να β λέπ ο υν  το ν  φονευθέντα  νεκρόν.

Ε ν  άργει τη 18 Ο κτω βρίου 1824 
Ο Γεν. Α σ τυ ν ό μ ο ς  

Ε  Β ασιλειάδης  
Ο Γ ρα μ μ α τεύς  

Μ. Π α π α μ ιχα λό π ο υλο ς
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ε: Π ώ ς ονομάζεσαι;
α: σπύρος σ α ρ ά τζο γλο υς .
ε: πόθεν είσαι;
α: από την Ληβαδιάν.
ε: τι δουλειά  κάμνεις;
α: σ τρα τιώ τη ς  είμαι τέσ σ ερ ες  χρόνους.
ε: τώ ρα εις  πο ιον κ α π ιτά νο ν  είσαι;
α: εις  το ν  κ α π ιτά ν  ηλία  σέρβον.
ε: πόσοι ε ίσθ ε υπό την οδη γία ν  του;
α: επ τά  και ένα ς  ο σ κ οτω θείς  οκτώ .
ε: πο ιος ο σκοτω μένος;
α: ο αναατάσης.
ε: πο ιος το ν  σκότω σε;

α: ο καπιτάνος. 
ε: δ ια τί το ν  σκότω σε; 
α: χω ρίς αιτία.
ε: και πώ ς ημπορούσε να το ν  σ κοτώ ση  χω ρίς αιτίαν; 
α: επειδή και ο  α να α τά σης ήτον μ εθ υσμ ένο ς  κα ι ο καπιτά- 
νος το υ  έ λ ε γ ε  να ησυχάσει κα ι α υ τό ς  ε ίχε  το  μαχα ίρ ι του  
β γα λη μ ένο ν  και έ τρ εχ ε  εδώ  και εκ ε ί και εθύμω σε ο  καπι- 
τά νος και το ν  σκότω σε. 
ε: πού το ν  σκότω σε; 
α: μ έσ α  ε ις  το  κονάκι του. 
ε: εσ ύ  πού ήσουν τότε; 
α: έξω  ε ις  την  αυλήν.
ε: πού το ν  είδες λο ιπ ό ν  οπού το ν  σκότω σε; 
α: ά κουσα  οπού ο σκοτω μένος ε ίπ ε το υ  κα π ιτά νου  του  μ ε  
’φ α γες  βρε σ κ υ λ ί  και εχύθη  μ ε  το  μαχα ίρ ι ο α να α τά σης και 
εκ τύπ η σε  το ν  κα π ιτά ν ιον  ε ις  το  κεφ άλι και εκ ε ί ευρέθη  
ένα ς  ξένος σ τρα τιώ τη ς  και έσπρω ξε το ν  α να στά ση  λ έ γ ο 
ντα ς  βρε το ν  κα π ιτά νιον βαρείς και έτσ ι έπ εσ εν  ο  α να στά  
σηςχάμω .
ε: έζησε π ο λ λ ά ς  ώ ρας ο αναστάσης; 
α: μ ισ ίν  ώ ραν σχεδόν, 
ε: ορκίζεσαι ό τι ε ίπ ες  την αλήθεια; 
α: μάλιστα , 
ε: ηξεύρεις να γράψης;
α: δεν  ηξεύρω και επειδή δεν  ηξεύρω β άλλω  το  σημείον  
το ν  δ α κ τύλ ο υ  μου.
Fv Α ργεί τη  18 Ο κτω βρίου 1824 
(Δ α κ τυ λ ικ ό  αποτύπω μα).
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ε: πόθεν είσαι;
α: από την σερβίαν.
ε: από πο ιον μέρος της σερβίας;
α: από το  μπελ ιγράτι.
ε: ηλίας μπάρτιτζς.
ε: πόσω ν χρόνω ν είσαι;
α: σαρανταπέντε.
ε: πό σ ο ς  κα ιρός είναι οπού ευρ ίσ κ εσ θ ε  ε ις  την  Ε λλάδα;
α.· χρόνους τέσσαρους.
ε: τι δουλειά  κάμνεις;
α: καπιτάνος.
ε: εις  τίνος οδηγίαν;
α: υπό της Δ ιοικήσεω ς.
ε: ποιού βαθμού είσθε;
α: εκ α τό ντα ρ χο ς  το υ  πυριοβολικού.
ε: πόθεν ή λθ ετε  τώ ρα ε ις  Ά ρ γο ς;
α: από  την νήδραν.
ε: π ό σ ες  ημέρες είναι οπού εμ ισ εύ σ α τε  από  την  ύδραν; 
α: οκτώ  ημέρες.
ε: πόσους σ τρ α τιώ τα ς  έχ ε τε  υπό την οδη γία ν  σας; 
α: οκτώ.
ε: και οι οκτώ  εδώ  είναι; 
α: εδώ.
ε: πώ ς ονομάζονται;
α: αναγνώ στης, νικολής, σπύρος, κυριάκος, γεώ ργιος, 
α να στά σης ο σκοτω μένος, μιχάλης. 
ε: π ό τε  εσκοτώ θη  ο  αναστάσης; 
α: χ θ ες  βράδυ ε ις  τα ς  δύο  σ χεδό ν  της νυκτός.
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ε: πο ιος το ν  σκότω σε; 
α: εγώ.
ε: δ ια τί το ν  σκότω σες;
α: δ ια τί μ ε  εκ τύπ η σ ε  α υ τό ς  προτήτερα  και εκ τυπ ο ύ σε  και 
τους ά λ λ ο υ ς  σ υντρόφ ους του  μ ε  το  μαχαίρι, 
ε: πο ιους συνδρόφ ους του  εκτύπησε; 
α: όλους, το ν  σείζη, το ν  μιχάλη, το ν  α να γνώ στη  και ένα  
ξένον στρατιώ την.
ε: πο ιος είναι εκείνος ο  ξένος στρατιώ της; 
α: ή το ν  μ ε  το ν  χ α τζή  στέφανον, 
ε: το ν  γνω ρ ίζετε  α υ τό ν ;  
α: α ν  το ν  ιδώ το ν  γνωρίζω, 
ε: πώ ς το ν  λέγο υν , το ν  ηξεύρετε; 
α: δεν  το  ηξεύρω.
ε: ε ις  τι μ έρ ο ς  εκ τυ π ή σ α τε  το ν  σ τρα τιώ την  το ν  ανα στά σην
το ν  σκοτω μένον;
α· υπό κάτω  εις  το  δεξ ιόν  βυζί.
ε: μ ε  τι άρμα;
α: μ ε  π ισ τόλι.
ε: έξησε ή ευθ ύ ς  απόθανε;
α: έξησε περ ίπου μ ία ς  ώρας.
ε: ε ίχε  παράδες α υ τό ς  επάνω  του;
α: δεν  το  π ισ τεύω  διότι μ ε  εξή τη σεν  ένα  τάλλαρον.

ε: αφ’ ου τον εκτύπησες, έπειτα τι εκάματε του 
λόγου σας;
α: επήρα το υ ς  συνδρόφους μ ο υ  και επ ή γα  ε ις  το  επαρχεί- 
ον.
ε: ηύρατε ε ις  το  επα ρχείον  το ν  έπαρχον; 
α: δ εν  το ν  ηύρα. 
ε: ύσ τερ ο ν  πού επήγα τε;
α: ευ γένο ντα ς  μ ε  έπ ια σε το  κό λι και μ ε  έφερε εις  την  φ υλα 
κήν.
ε: τα  ά ρμα τά  σ α ς  τι τα  εκάματε; 
α: μ ο υ  τα  επήρεν το  κ ό λ ι  
ε: τι ά ρμα τα  είχατε;
α: μ ία ν  π ά λα ν  εγκλέζικη , μ ία ν  π ισ τό λα ν  μ ε  ασημένιον χέρι 
και έ ν χ α ρ μ π ί ασημένιον. 
ε: τ ί  ά λ λ α  π ρ ά γμ α τα  είχατε;
α: δεν  ε ίχα  ά λ λ α  τ ίπ ο τε  επάνω μου, ε ις  το  σπ ίτι μ ο υ  είχα, 
ε: τι ε ίχα τε  ε ις  το  σπ ίτι σας;
α: ενα  σι σ α ν έ  φράνγκικο, ένα  ζευγάρι κουμπούρια  μ ε  κου- 
μπουρλούκ ι, ένα  ασημένιο ορω λόγι υπό κάτω  εις  το  προ- 
σκέφαλον, μ ία ν  σ α κ ο ύ λα  μ ε  σαρανταρ ιά  γρόσ ια  σχεδόν, 
ένα  σιτζάν[...), δύω  ζευγά ρ ια  π α π ο ύτζια  και ά λ λ α  μερικά  
πράγματα , τα  οποία  ε ις  το  δισάκι κ α τά  την καταγραφ ήν, 
ε: σ α κ ο ύ λ α  μ ε  πα ρά δες και ορω λόγιον  ω ς λ έ γ ε ις  ε ις  το  
σπ ίτι σ ο υ  δεν  ευρέθησαν και δεν  ή τον δ υνα τό ν  να τα  άφη
σ ες  ε ις  το  σ π ίτι σου.
α: εγώ  ευ γα ίν ο ντα ς  να υπάγω  ε ις  το  επα ρχείον  εκλείδω σα  
το ν  ο ντά  μ ο υ  και άφησα το  κ λε ιδ ί το υ  ψ υχογιού μ ο υ  
εμπρ ός τω ν ά λλω ν  συνδρόφων. 
ε: πώ ς ονομάζετα ι ο  ψ υχογιός σας; 
α: γεώ ρ γιο ς  του  πα πά  γεώ ργι.
ε: Ισω ς α υ τά  οπού δεν  ευρέθησαν εκ ε ί ημπορεί να τα  επήρε 
ο ψ υχογιός σας. 
α: δεν  ηξεύρω.
ε: ορκίζεσα ι ό τι ε ίπ ες  την  α λήθ εια ν  γ ια  ό λ α  τούτα;
<r μ ά λλ ισ τα . 
ε: ηξεύρετε να γράψετε; 
α: μ ά λλ ισ τα .

Ε ν  άργει τη  18 Ο κτω βρίου 1824 
E LLIA  BORTITS  

SERVOS
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Π ροσω ρι νή Δ  ιο ίκησις της Ε λλ ά δ ο ς  
Γενική  Α σ τυνο μ ία  Ν α υπ λίο υ  
Π ρος το έξο χ ο ν  Υ πουργείον  της Α σ τυνο μ ία ς  
Κ ατά  την δ ια τα γή ν  το υ  Υ πουργείου  προλαβ όντος επαρέ- 
δω σα το ν  κ α π ετά ν  Η λ ία  Σέρβον ε ις  το  Υ π ο υργείο ν  του  
Π ολέμου, π α ρ ’ ελπ ίδα  μανθάνω  ότι ο  ρηθείς κ α π ετά ν  / /Α ί
ας επλήρω σε κο ινόν χρέος προς το ν  οποίον εφέρθη όθεν  
εκα το ικ ο ύσ ε  κα ι α υ τό ν  μ εν  εύρον τεθνηκότα ,τα  δε  π ρ ά γ
μ α τά  του  τα  οποία δ ι’ α νά γκη ν  ε ίχε  κρα τή σ η  ό τα ν  εβάλθη  
εις  φ υλα κ ήν  ω ς η έ γγρ α φ ο ς  κα τα γρ α φ ή  του, δ εν  εύρον ει- 
μ ή  μ ία ν  καπόταν, εν  σ υ τζα δ έ  π α λα ιό ν  και η φοράδα του  
κάτω  ε ις  την α υλή ν  το υ  οσπιτίου, τα  οποία  έμεινα ν  κα τά  
την άφιξιν τω ν σ τρα τιω τώ ν το υ  χ α τζή  χρήστου, όπου τον  
επ ισ κέπ το ντο  ε ις  χ είρα ς τω ν και σήμερον παρά του  ιδιού  
χ α τζή  χρ ή σ το υ  εζητήθη να παραδόσω  και τα  μ ένο ντα  εις  
χείρα ς μ ο υ  εν  τουφέκι, εν  σπαθί, εν  κουμπουρλούκι, μ ία ν  
π ισ τό λα ν  και εν  δισάκι περιέχω ν ουδέ τιποτένια  π ρ ά γμ α 
τα.
Κ ατά  χρέος λο ιπ ό ν  αναφέρομαι ε ις  το  Υ π ο υργείο ν  τούτο  
δια να ενεργήση  περί α υτώ ν όπω ς είδεν.

Ν α ύ π λ ιο ν  τη  11 Ν οεμβρίου 1824 
Ο Γεν. Α σ τυ ν ό μ ο ς  Ν α υπ λίο υ  

Κ  Μ ώ ραλης  
Ο Γεν. Γ ρα μμ α τεύς  

Ν ικ ό λα ο ς  Θεοχαρίδης.
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Κράτους, τόμος 1ος, α/α σειράς 11, Αθήνα 1972, σσ. 256 - 257.
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κλπαίδεια (1930), τόμος Ελλάς, (3) Του αυτού, Η Ελληνική Χώρο 
φυλακή, τόμος 1ος, Αθήναι 1960, σσ. 19 - 40, (4) Αναστασίου Κα- 
ρυώτη, Ο αστυνομικός θεσμός κατά την επανάστασιν του 1821, πε
ριοδικό Επιθεώρηση Χωροφυλακής , αρ.τ. 79 - 82/1976, (5) Θεμ. Κ. 
Θεοδωρόπουλου, Ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας, Αθήναι, 
χ.χ., σσ 134 - 140, (6) Χαρ. Θ. Σταμάτη, Παλαιοί συγγραφείς και 
αστυνομικός ορθολογισμός, Αθήναι 1978, σσ. 77-79 και (7) Ναπο- 
λέοντος Δοκανάρη, Η Αστυνομία στη διάρκεια της επαναστάσεως 
του 1821, περιοδικό Επιθεώρηση Χωροφυλακής , 1983, σσ. 712 - 
716.

3. Σύμφωνα με ανυπόγραφο και αχρονολόγητο έγγραφο (τοπο
θετείται στον Ιούλιο του 1823) με τίτλο Χρέη Αστυνομίας, ήτοι 
προσωρινοί ερμηνείαι αυτής ο Γενικός Αστυνόμος ...τας έγκλημα 
τικάς υποθέσεις, οίον φόνους, κλοπάς, δημογερσίας, επίβουλός, 
κατασκόπους, παραχαράκτας, νομισματοκόπους, κ.λπ., θέλει ανα
φέρει ακριβώς και ως τάχιστα δι’ ιδεάσεως του Επάρχου, πέμπων 
και τον εγκληματίαν ευθύς εις το Υπουργείον (Γ.Α.Κ., Μινιστέριο 
της Αστυνομίας, φάκελλος 7).

4. Κων/νου Γαρδίκα, Εγκληματολογία, τόμος 2ος Αστυνομική, 
Αθήναι 1964, σελ. 203 επόμ.
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(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |

ΑΠΑΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στις Σχολές της Ελληνικής 
Αστυνομίας, η τελετή του 
αγιασμού της Σχολής Υπα- 
στυνόμων για την έναρξη των 
μαθημάτων της εκπαιδευτικής 
χρονιάς 1990-91.
Στην τελετή του αγιασμού,που 

χοροστάτησε ο Προϊστάμενος 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της ΕΛ.ΑΣ. Αρχιμανδρίτης 
Ευσέβιος Πιστολής, παρα
βρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέ
ας του Υ.Δ.Τ. κ.Μιχάλης 
Κουτελιδάκης,ο Αρχηγός και 
ο Α’ Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. 
Αντιστράτηγοι Ιωάννης 
Αντωνόπουλος και Ιωάννης 
Συμβουλίδης , ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Ταξίαρχος Άγγελος Κορμπάς 
και άλλοι ανώτεροι αξιωματι
κοί των αστυνομικών σχολών.
Στην ημερήσια διαταγή του,ο 

Διοικητής της Σχολής Υπα- 
στυνόμων Αστυνομικός 
Διευθυντής Ιωάννης Αντωνο- 
γεω ργάκης, απευθύνοντας 
συμβουλές και παραινέσεις 
προς τους νέους Δόκιμους 
Υπαστυνόμους,μεταξύ άλλων 
τόνισε:

"...Η Σχολή έχει χαρές και 
ικανοποιήσεις,αλλά αξιώνει και 
περιορισμούς,κόπους και
θυσίες,που επιβάλλονται από το 
σκοπό,την οργάνωση και τις 
επιδιώξεις της,Αυτές οι απαιτή
σεις της Σχολής,δεν απο
βλέπουν στη μείωση της 
προσωπικότητας,αλλά στην 
ανύψωση και την αναβάθμισή 
της,με βάση πάντοτε το κέλευ- 
σμα "άρχεσθαι μαθών άρχειν 
επιστήσεΓ,που σημαίνει ότι για 
να μάθεις να διοικείς τους 
υφισταμένους σου,πρέπει 
πρώτα να μάθεις να διοικείσαι 
από τους ανωτέρους σου.
...Η ευγενής άμιλλα,η αυ

τογνωσία,η αυτοκυριαρχία,ο 
περιορισμός των παρορμήσεων

και των διάφορων τάσεων, μέσα 
στα νόμιμα και επιτρεπτά όρια 
της λογικής και της αστυνο
μικής δεοντολογίας, είναι 
ανάγκη επιτακτική,τόσο κατά το 
χρόνο της εκπαίδευσης,όσο 
και κατά τη μετέπειτα αστυ
νομική σας ζωή.
...Ο σεβασμός και η εκτίμησή 

σας προς τους καθηγητές και 
τους ανωτέρους γενικά,ηρέπει 
να είναι πηγαίος,ενσυνείδητος, 
ανιδιοτελής και απεριόρι
στος,μέσα και έξω από τη 
Σχολή.
...Η πειθαρχία,η άψογη 

εμφάνιση,παράσταση και συμ
περιφορά είναι προσόντα,που 
πρέπει να κοσμούν τον κάθε 
Δόκιμο,του προσδίδουν κύρος 
και οντότητα και τονίζουν την 
προσωπικότητά του σε όλες τις 
εκδηλώσεις του.
...Οι μεταξύ σας σχέσεις 

πρέπει να διέπονται από αμοι
βαία εκτίμηση,συναδελφική 
αγάπη,κατανόηση,αλληλεγγύη 
και σεβασμό-Γι’αυτό καλώ και 
τους Δοκίμους των δύο μεγα- 
λυτέρων τάξεων να περιβάλ
λουν τους νέους Δόκιμους 
Υπα-στυνόμους με αγάπη και 
ενδιαφέρον και να αποτελούν 
γΓ αυτούς πρότυπα σο-
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ε π ις η μ α ν ς ε ϊς Ι

και συγγενείς των Δοκίμων Αρ- 
χιφυλάκων.
Ο Υπουργός καλωσόρισε τους 

Δοκίμους στη Σχολή και τους 
ευχήθηκε καλή επιτυχία στην 
εκπαίδευσή τους,ενώ και ο Δι
οικητής της Σχολής Αστυνο
μικός Διευθυντής κ. Κωνστα
ντίνος Αλαμάνος στην Ημε
ρήσια Διαταγή του,απευθυνό
μενος προς τους Δοκίμους,τό
νισε μεταξύ άλλων:
"...Κρατείστε τη Σχολή σας, 

από πάσα έποψη,στο υψηλό 
επίπεδο που της ταιριάζει,στη 
σφαίρα του επιστητού,ώστε να 
είσαστε υπερήφανοι γι’αυτήν.
Τόσο κατά την παρακολού

θηση της διδασκαλίας,όσο και 
κατά τη μελέτη των μαθημάτων 
και την εκτέλεση των λοιπών 
από την εκπαίδευση απορρε- 
ουσών υποχρεώσεών σας,είναι 
ανάγκη να επιδεικνύετε ενδια
φέρον και επιμέλεια και να 
καταβάλλετε κάθε φιλότιμη 
προσπάθεια.
Με την αφοσίωσή σας αυτή 

στο σπουδαστικό σας καθή
κον,θά προσλάβετε όλα τα εφό
δια και θα αφομοιώσετε τις 
γνώσεις,με τις οποίες θα ολο
κληρωθεί η πραγματοποίηση 
του αντικειμενικού σκοπού της 
εκπαίδευσής σας,ο οποίος είναι 
να καταστείτε ικανοί να εκτε- 
λέσετε σωστά τα καθήκοντα του 
βαθμού και του κοινωνικού λει
τουργήματος,για τα οποία προ
ορίζεστε..."

βαρής,πειθαρχημένης και 
γενικά υπεύθυνης συμπερι
φοράς.
...Με τη βεβαιότητα ότι θα 

θελήσετε να ανταποκριθείτε 
απόλυτα στις προσδοκίες της 
Σχολής και ότι με την εν
συνείδητη πειθαρχία,την 
ανάλογη διαγωγή,συμπερι
φορά,παράσταση και εμφάνισή 
σας,τη συνεχή μελέτη και 
επιμέλεια, και πιστοί στις Ελλη
νοχριστιανικές αρχές , θα 
συμβάλλετε αποφασιστικά στην 
ανύψωση και αναβάθμιση του 
εαυτού σας, του κύρους,της 
αξίας και της καλής φήμης 
της Σχολής και του 
Σώματος,σας εύχομαι καλή 
πρόοδο και υψηλές επιδόσεις 
στην εκπαίδευσή σας".

ΑΠΑΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ

Με σιγή ενός λεπτού τίμησαν 
τον αδικοχαμένο συνάδελφό 
τους Δημήτριο Βούλγαρη,που 
δολοφονήθηκε από τον κακο
ποιό Αντώνη Καραμαλέγκο,οι 
610 άνδρες και γυναίκες νέοι 
δόκιμοι αρχιφύλακες.Ο άτυχος

Βούλγαρης ήταν ο μόνος που 
έλειπε από τον αγιασμό της 
Σχολής Αρχιφυλάκων,για την 
έναρξη των μαθημάτων της 4ης 
Εκπαιδευτικής Περιόδου,που 
έγινε στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής στην Αμυγδαλέζα.
Ο αγιασμός εψάλη από τον 

Προϊστάμενο της Θρησκευτι
κής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. Πα
νοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη 
κ.κ. Ευσέβιο Πιστολή και πα
ρέστησαν ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Ιωάννης Βα- 
σιλειάδης,ο Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου κ.Μιχάλης 
Κουτελιδάκης,οι Υπαρχηγοί της 
ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγοι κ.κ. Ιω
άννης Συμβουλίδης και Κων
σταντίνος Τασάκος,πολλοί 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιω- 
ματικοί,καθηγητές της Σχολής
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ΝΟ Μ Ο Σ ΥΓΓ ΑΡΙΘ. 18 97
Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοήθειας σε θύματα τρομο

κρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικο
νομίας και άλλων διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1.
Πλήρης ανικανότητα.

1. Έμμισθοι ή άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πολιτικοί 
ή στρατιωτικοί, που καθίστανται πλήρως ανίκανοι για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης, που 
έγινε σε βάρος τους λόγω της ιδιότητάς τους, δικαιούνται, ανεξάρτητα 
από το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας τους, συντάξεως από τον οικείο συ- 
νταξιοδοτιχό φορέα που αντιστοιχεί στο καταληκτικό κλιμάκιο ή τον κα
ταληκτικό βαθμό του κλάδου που ανήκαν και μέχρι του οποίου θα εξε- 
λίσσοντο ως εν ενεργεία βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο 
του παθήματος με πλήρη συντάξιμη υπηρεσία και πλήρες χρονοεπί
δομα. Το ίδιο ισχύει αν η τρομοκρατική πράξη έγινε σε βάρος προσώ
που, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του ως έμμισθου ή άμισθου δη
μόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου πολιτικού ή στρατιωτικού ή λόγω της 
κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς του αυτής άσκησης των καθηκόντων 
του.

Ως λειτουργοί και υπάλληλοι για την εφαρμογή του παρόντος θεω
ρούνται και οι υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, 
καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι υπάλληλοι των 
νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα και των τραπεζών.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως 
στους δημοσιογράφους που είναι μέλη αναγνωρισμένων δημοσιογραφι
κών ενώσεων, στους εκδότες εφημερίδων και περιοδικών καθώς και σε 
όλα τα μέλη των Δ.Σ. δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστι
κών οργανώσεων, εφόσον είναι ασφαλισμένοι. Για τους οπλίτες του 
στρατεύματος και όσους αντιστοιχούν προς αυτούς, καταληκτικός βαθ
μός θεωρείται ο του αρχιλοχία. Οι μη συνταξιοδοτούμενοι με μισθολο- 
γικό κλιμάκιο ή βαθμό δικαιούνται του ανώτατου ορίου σύνταξης που 
προβλέπεται για την κατηγορία τους.

2. II προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως και για τη 
λήψη από τον παθόντα επικουρικής σύνταξης, μερίσματος ή βοηθήμα
τος, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλομένων από μετοχικά ταμεία ή τα
μεία επικουρικής ασφάλισης ή πρόνοιας που αντ'στοιχεί στο βαθμό συ- 
νταξιοδότησης και με πλήρη ασφάλιση.

3. Για την εφαρμογή του παρόντος ως πλήρης ανικανότητα θεωρεί
ται αυτή που ανέρχεται σε ποσοστό 679ό και άνω. Το δικαίωμα για τη 
λήψη της κατά την προηγούμενη παράγραφο συντάξεως, μερίσματος ή 
βοηθήματος αρχίζει από της επομένης της λήξεως το>ν τρίμηνων απο
δοχών ή της συνταξιοδοτήσεως και όπου δεν καταβάλλονται τρίμηνες 
αποδοχές ή προκειμένου για όσους έχουν εξέλθει της υπηρεσίας τους 
από την ημέρα που επήλθε η ανικανότητα. Για το ποσοστό της ανικανό
τητας και το χρόνο που επήλθε αποφαίνονται οι οικείες υγειονομικές

επιτροπές, προκειμένου δε για συνταξιοδοτουμένους από το Δημόσιο η 
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού (ΑΣ.Τ.Ε).

Άρθρο 2
Συνταξιοδότηση οικογενειών.

1. Αν από τρομοκρατική πράξη επήλθε ο θάνατος προσώπου κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου η χήρα του 
φονευθέντος καθώς και τα τέκνα του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις 
του οικείου φορέα ή αν είναι ανίκανα, κατά τις κείμενες περί ανικάνων 
τέκνων διατάξεις εκάστου φορέα, δικαιούνται συντάξεως, μερίσματος ή 
περιοδικού βοηθήματος ίσων με αυτά που θα καταβάλλονταν στο φονευ- 
θέντα κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, αν είχε καταστεί 
από την τρομοκρατική πράξη τελείως ανίκανος για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ή της εργασίας του ή για την άσκηση του επαγγέλμα
τος του.

2. Για τη συνταξιοδότηση των μελών της πατρικής οικογένειας του 
φονευθέντος εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις του 
οικείου φορέα συνταξιοδότησης, ως προς τη διαδικασία αναγνωρίσεως 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η σύνταξη των μελών της οικογέ
νειας αυτής υπολογίζεται με βάση το ποσό της συντάξεως που ορίζει το 
άρθρο 1 του παρόντος.

3. Μετά το θάνατο του συνταξιοδοτηθέντος κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του παρόντος η χήρα του, καθώς και τα τέκνα του σύμφωνα με 
τις γενικές διατάξεις του οικείου φορέα, δικαιούνται να παίρνουν ολό
κληρη τη σύνταξη που θα έπαιρνε ο αποβιώσας, αν ζούσε. Για τα μέλη 
της πατρικής οικογένειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 
προηγούμενης παραγράφου.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 
συνταξιοδοτήσεως του οικείου φορέα, ιδίως ως προς την καταβολή του 
ποσού της συντάξεως μεταξύ περισσότερων δικαιούχων, το δικαίωμα 
συντάξεως αγάμων θηλέων τέκνων για το μετά τη συμπλήρωση του 
20ού έτους της ηλικίας τους διάστημα, τα δικαιολογητικά συνταξιοδό- 
τησης, την τηρούμενη διαδικασία για την αναγνώριση του δικαιώματος, 
το χαρακτηρισμό των καταβαλλομένων συντάξεων ως πολεμικών, τη 
σύγχρονη καταβολή μισθού και σύνταξης και την εν γένει άσκηση του 
δικαιώματος.

Άρθρο 3
Εφάπαξ βοήθημα λόγω θανάτου ή πλήρους 

ανικανότητας του υπαλλήλου.

1. Όσοι συνταξιοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου I του 
άρθρου 1 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος δι
καιούνται διπλάσιου εφάπαξ βοηθήματος από τα οικεία ασφαλιστικά τα
μεία, εφ’όσον ο παθών από την τρομοκρατική πράξη ήταν ασφαλισμένος 
σε τέτοιο ταμείο. Το ποσό του βοηθήματος υπολογίζεται βάσει των απο
δοχών του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού, που λαμβάνετσ.ι 
υπόψη για τον καθορισμό της σύνταξης, καθώς και των ετών υπηρε
σίας, εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, που λαμβάνονται υπόψη για 
τον καθορισμό της συντάξεως, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1.

2. Αν ο παθών ήταν ασφαλισμένος σε περισσότερα ταμεία για εφάπαξ
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βοήθημα, το δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται μόνο 
για ένα ταμείο, κατ’ επιλογή του δικαιούχου.

Άρθρο 4

Μερική ανικανότητα.

1. Έμμισθοι ή άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πολιτικοί 
ή στρατιωτικοί, που καθίστανται διαρκώς μερικώς ανίκανοι εξαιτίας ή 
εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης και παραμένουν στην υπηρεσία τους 
ως ικανοί, δικαιούνται επιδόματος ανικανότητας σε ποσοστό επί του 
εκάστοτε βασικού μισθού του βαθμού ή του κλιμακίου τους ίσο με το πο
σοστό της ανικανότητάς τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και μετά 
τη συνταξιοδότησή τους, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού του 
βαθμού ή του κλιμακίου, με βάση το οποίο κανονίζεται η σύνταξή τους. 
Όμοιου επιδόματος δικαιούνται και τα πρόσωπα που κατέστησαν διαρ
κώς μερικώς ανίκανα προς εργασία από τρομοκρατική πράξη που έγινε 
σε βάρος τους, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς τους ως δημόσιων 
λειτουργών ή υπαλλήλων, πολιτικών ή στρατιωτικών, ή λόγω της κατά 
τη διάρκεια της ιδιότητάς τους αυτής άσκησης των καθηκόντων τους. 
Οι διατάξεις των εδαφίων 3 και 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ισχύ
ουν και εν προκειμένω.

2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 1 και 4 του άρθρου 2 
του παρόντος ισχύουν αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση.

Άρθρο 5

Εφάπαξ βοήθημα λόγω θανάτου ή πλήρους 
ή μερικής ανικανότητας συζύγου ή τέκνων των υπαλλήλων.

1. Αν σύζυγος ή τέκνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 1 
του παρόντος προσώπων φονευθούν ή καταστούν πλήρως ανίκανοι για 
εργασία εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξεως σχετικής με την 
ιδιότητα του συζύγου ή πατρός τους, χορήγείται από το Δημόσιο εφά
παξ βοήθημα, που ανέρχεται στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος, το 
οποίο δικαιούται ο λειτουργός ή υπάλληλος του κλάδου που φέρει τον 
καταληκτικό βαθμό και έχει πλήρη χρόνο ασφαλίσεως.

2. Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται:
α) Στο σύζυγο ή τέκνο που κατέστη πλήρως ανίκανο για εργασία.
β) Στον επιζώντα σύζυγο και τα άγαμα τέκνα, κατ’ ισομοιρίαν, εάν 

πρόκειται για θάνατο συζύγου.
γ) Στους γονείς και τα τυχόν απομένόντα άγαμα τέκνα, κατ’ ισομοι- 

ρίαν, εάν πρόκειται για θάνατο τέκνου. Εάν δεν απομένουν άλλα τέκνα, 
το βοήθημα λαμβάνουν κατ’ ισομοιρίαν οι γονείς.

3. Αν τα περιλαμβανόμενα στην παρ. 1 του παρόντος πρόσωπα κα
ταστούν διαρκώς μερικώς ανίκανα προς εργασία για τους αναφερομέ- 
νους στην ίδια παράγραφο λόγους, χορηγείται σ’ αυτούς προσοστό του 
προβλεπόμενου στην παράγραφο αυτήν εφάπαξ βοηθήματος ανάλογο 
με το ποσοστό της ανικανότητάς τους.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 1 και 4 του άρθρου 2 
του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση.

Άρθρο 6
Αποζημίωση παθόντων.

Αν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος πρόσωπα 
υποστούν υλικές ζημίες εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης, 
που έγινε σε βάρος τους λόγω της ιδιότητάς τους, έχουν δικαίωμα ν’ 
αποζημιωθούν από το Δημόσιο. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή 
εβλάβη ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου 
υπάρχει μόνο για το επί πλέον της καταβληθείσης ασφαλιστικής αποζη
μιώσεως ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας 
στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του ασφαλί- 
σματος αποκλείεται.

Άρθρο 7
Νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

1. Το Δημόσιο καταβάλλει τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλ
ψης και νοσηλείας των εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης 
τραυματισθέντων ως άνω προσώπων κατά το μέρος της δαπάνης που 
δεν καλύπτεται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

2. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πάσης φύσεως ταμεία, που κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κατέβαλαν συντάξεις, μερί
σματα ή βοηθήματα επί πλέον εκείνων που θα κατέβαλλαν κατά τις κοι
νές διατάξεις, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Δημόσιο την πλη
ρωμή του επί πλέον καταβληθέντος ποσού. Εάν όμως τα ασφαλισμένα

θύματα είναι μέλη διοικητικών συμβουλίων ή υπάλληλοι τράπεζας, 
υποχρεούται για την πληρωμή του επί πλέον καταβληθέντος ποσού η 
τράπεζα.

Άρθρο 8

Για τη διαδικασία αναγνωρίσεως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρα
τιωτικών Συντάξεων ή οι διατάξεις των οικείων φορέων.

Ως προς τη φύση της πράξεως αποφαίνεται το δικαστικό συμβούλιο 
ύστερα από ανάκριση που θα διεξαχθεί.

Άρθρο 9

Διατήρηση ευνοϊκότερων διατάξεων.

Διατηρείται σε ισχύ κάθε τυχόν ευνοϊκότερη για τα θύματα τρομο
κρατικής πράξης διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, γενική ή ειδική.

Άρθρο 10

Ευεργετήματα για τα παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας.

1. Τα τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρους ανικάνων για 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους προσώπων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος:

α) Μετεγγράφονται με αίτησή τους, εάν εισαχθούν σε ανώτατο εκπαι
δευτικό ίδρυμα ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας με τις γε
νικές εισιτήριες εξετάσεις, στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τεχνολο
γικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι πλησιέστερο στην οικογενειακή κα
τοικία τους, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού με- 
τεγγραφομένων.

β) Μετεγγράφονται με αίτησή τους, εάν φοιτούν σε ανώτατο εκπαι
δευτικό ίδρυμα ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή του 
εξωτερικού, στο αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα, καθ' υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγ- 
γραφομένων.

γ) Γίνονται δεκτοί κατά προτίμηση, εάν είναι φοιτητές, στις φοιτητι
κές εστίες και λέσχες.

2. Τα τέκνα των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο προ
σώπων προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα του δημό
σιου τομέα και στις τράπεζες καθ’ υπέρβαση του προβλεπομένου από 
την προκήρυξη του διαγωνισμού αριθμού, εάν επιτύχουν στο σχετικό 
διαγωνισμό και δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτόν.

3. Για την αναγνώριση των ανωτέρω ευεργετημάτων απαιτείται η 
υποβολή από τους ενδιαφερομένους αντιγράφου πράξεως αυνταξιοδότη- 
σης και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Άρθρο 11

Αναπροσαρμογή συντάξεων, μερισμάτων και άλλων βοηθημάτων.

1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για την 
αναπροσαρμογή των συντάξεων όσων κατέστησαν ανίκανοι από την ίδια 
αιτία από 24 Ιουλίου 1974 και μετά, καθώς και για τις οικογένειες 
όσων δολοφονήθηκαν.

2. Η αναπροσαρμογή της σύνταξης γίνεται ύστερα από αίτηση του 
δικαιούχου στην αρμόδια υπηρεσία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρ
χίζουν από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αιτήσεως μήνα.

3. Η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων ή 
βοηθημάτων, περιοδικών ή εφάπαξ, γίνεται ύστερα από αίτηση του δι
καιούχου στα οικεία ταμεία. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται κυ
ρωμένο αντίγραφο της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης. Η ανα
προσαρμογή γίνεται βάσει της αναπροσαρμοσμένης κύριας σύνταξης ή 
των αποδοχών που λήφθηκαν υπόψη για την αναπροσαρμογή της.

4. Η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων ή 
βοηθημάτων, περιοδικών ή εφάπαξ, γίνεται ύστερα από αίτηση του δι
καιούχου στα οικεία ταμεία. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται κυ
ρωμένο αντίγραφο της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξης. Η ανα
προσαρμογή γίνεται βάσει της αναπροσαρμοσμένης κύριας σύνταξης ή 
των αποδοχών που λήφθηκαν υπόψη για την αναπροσαρμογή της.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Γ. Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η Σ
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΗΣ 50ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ΟΧΙ
Με ξεχωριστή λαμπρότητα 

γιορτάστηκε στις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας η 50ή 
επέτειος του Ιστορικού ΟΧΙ και 
της Εποποιίας του ’40. Πα
νηγυρικές ομιλίες πραγματο
ποιήθηκαν στις αστυνομικές 
υπηρεσίες όλης της χώρας,ενώ 
στη στρατιωτική παρέλαση που 
έγινε στη Θεσσαλονίκη,όπου 
ήταν και το επίκεντρο του εορ
τασμού,η εμφάνιση των πεζο
πόρων και μηχανοκινήτων τμη
μάτων της ΕΛ.ΑΣ. ήταν άψογη 
και προκάλεσε τα ευμενέστατα 
σχόλια.
Στην Αθήνα,στην εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης(οί- 
κημα Κατεχάκη),τον πανηγυρι
κό εκφώνησε ο ΑστυνΑντής 
Ιωάννης Φελεσάκης της Διεύ
θυνσης Γενικής Αστυνόμευ- 
σης/ΥΑΤ. και παρέστησαν ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ.Ιωάννης Βασιλειάδης,ο
Γεν.Γραμματέας του Υπουργεί
ου κ.Μιχάλης Κουτελιδάκης,ο 
Αρχηγός και οι Υπαρχηγοί της 
ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγοι Ιωάννης 
Αντωνόπουλος,Ιωάννης Συμ- 
βουλίδης και Κωνσταντίνος Τα- 
σάκος,οι Διευθυντές και αντι
προσωπείες του αστυνομικού 
και πολιτικού προσωπικού των 
Διευθύνσεων του Υπουργεί- 
ου.Επίσης ομιλία έγινε και στο 
Οίκημα του Υ.Δ.Τ./Αριστοτέ- 
λους 175,από τον Αστυνόμο 
Α’ Πολύκαρπο Αντωνίου της 
Διεύθυνσης Τεχνικών/Υ.Δ.Τ. 
παρουσία των αστυνομικών και 
πολιτικών υπαλλήλων του Οι
κήματος,και στις Αστυνομικές 
Σχολές (Μεσογείων) όπου ομί
λησε ο Αστυνόμος Α’ Δημή- 
τριος Ξύδης παρουσία των Δι

ευθυντών των Αστυνομικών 
Σχολών και αντιπροσωπειών 
Δοκίμων.
Η πανηγυρική ομιλία της μεί- 

ζονος περιοχής Αθηνών πραγ
ματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 
της Διεύθυνσης Αστυν.Επιχει- 
ρήσεων Αττικής (Καισαρια- 
νή),όπου ομίλησε ο Υποστρά
τηγος Π.Σ.Ε.Α. Αντώνιος Βάσ- 
σαλος και παρέστησαν ο 
Γεν. ΑστυνΑντής Αθηνών Υπο
στράτηγος Σίμων Παπαδογεώρ- 
γος,οι Ταξίαρχοι και Διευθυ
ντές των Διευθύνσεων της 
Γ.Α.Δ.Α. και αντιπροσωπεία του 
προσωπικού.Στον Πειραιά,η 
ομιλία πραγματοποιήθηκε στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δι
εύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά 
από τον ΑστυνΔ/ντή Αθανάσιο 
Καραμπουνιά και παρέστησαν 
ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυ
νομίας Πειραιά Ταξίαρχος 
Αλέξ.Κοντογιάννης,ο Διευθυ
ντής της ΑΑΔυτΑττικής Γε
ώργιος Τόγκας,οι Αευθυντές 
των Υποδιευθύνσεων της Δι
εύθυνσης και αντιπροσωπεία 
του προσωπικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΤΗΣ ΕΛΑ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ο Οργανισμός Υποψηφιότη

τας Ολυμπιακών Αγώνων 
ΑΘΗΝΑ ’96 συνδιοργάνωσε 
με το Δήμο Αθηναίων και τη 
Γενική Γραμματεία Νέας Γε
νιάς,μια σειρά εκδηλώσεων μέ
χρι την τελική επιλογή της πό
λης που θα αναλάμβανε τη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 1996.
Το πρόγραμμα των εορταστι

κών αυτών εκδηλώσεων με την 
επωνυμία "ΑΘΗΝΑ-ΠΡΟΟΛΥ- 
ΜΠΙΑΚΟ ΤΟΠΙΟ 1990" πραγ
ματοποιήθηκε στο Σύνταγ
μα,στο Ζάππειο και στο Πα

ναθηναϊκό Στάδιο,από 12 έως 
18 Σεπτεμβρίου.Στους χώρους 
των εκδηλώσεων είχαν τοπο
θετηθεί Ολυμπιακά Περίπτε
ρα,στα οποία Εθελοντές για 
τη Χρυσή Ολυμπιάδα μοίραζαν 
πληροφοριακό υλικό για τη 
διοργάνωση από τη χώρα μας 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 
19%.
Μετά από αίτημα της Αεύ- 

θυνσης Δημόσιων Σχέσεων του 
Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης,παραχωρήθηκε στην Ελλη
νική Αστυνομία ένα Ολυμπιακό 
Περίπτερο με θέμα Αστυνομία 
και Αθλητισμός για να προ
βληθούν οι αθλητικές δραστη
ριότητες του Σώματος και η 
όλη επιμέλεια της λειτουργίας 
του ανατέθηκε στην παραπάνω 
Αεύθυνση,σε συνεργασία με 
την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής 
και ΑθλητισμούΑξίζει να ση
μειωθεί ότι η Ελληνική Αστυ
νομία ήταν ο μόνος Δημόσιος 
Οργανισμός,στον οποίο είχε 
παραχωρηθεί πληροφοριακό 
περίπτερο.
Το Περίπτερο αυτό λειτούρ

γησε σε καθημερινή βάση,με 
την παρουσία του Υπαστυνό- 
μου Α’ Ιωάννη Καραπανάγου 
της Αεύθυνσης Δημόσιων Σχέ
σεων και δύο αστυνομικών- 
αθλητών της Υ.ΦΑΑ,που διέ-
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νεμαν πληροφοριακό έντυπο 
υλικό που αφορούσε τις αθλη
τικές δραστηριότητες των ομά
δων του Σώματος καθώς και 
ενημερωτικό υλικό για την Ελ
ληνική Αστυνομία γενικότερου 
περιεχομένου.
Η πρωτοβουλία αυτή είχε θε

τικότατη απήχηση στο κοι
νό, εντυπώσιασε και σε πολλές 
περιπτώσεις ξάφνιασε,γιατί 
ήταν κάτι το ασυνήθιστο για 
τους Αθηναίους.Χαρακτηριστι- 
κό είναι το γεγονός ότι πολλοί 
δάσκαλοι και καθηγητές ζη
τούσαν μεγάλες ποσότητες από 
το διανεμόμενο υλικό για τους 
μαθητές των σχολείων τους.
Τέτοιες εμπειρίες οδηγούν 

στη διαπίστωση ότι οι πολίτες 
θέλουν να ενημερώνονται για 
το έργο και τις δραστηριότητες 
της Αστυνομίας και γι’αυτό θα 
πρέπει να αξιοποιούνται όλες 
οι ευκαιρίες που προσφέρονται 
για άμεση επαφή με το Κοι
νό,που έτσι μόνο μπορεί να 
πεισθεί για την αναγκαιότητα 
της συνεργασίας του μαζί μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΑΛΛΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Μέσα στα πλαίσια της Διε
θνούς Αστυνομικής Συνεργα
σίας και ιδιαίτερα στο χώρο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, τριάντα Γάλλοι Αστυνομι
κοί Διεύθυντές,ηου πρόσφατα 
αποφοίτησαν από την Ανώτατη 
Εθνική Αστυνομική Σχολή της 
Γαλλίας, επισκέφθηκαν την 
Αθήνα για να ενημερωθούν 
για τα αστυνομικά προβλήματα 
της ελληνικής πρωτεύουσας 
και τον τρόπο αντιμετώπισής 
τους,και ιδιαίτερα για τα σο
βαρά σύγχρονα κοινωνικά προ
βλήματα της τρομοκρατίας,της 
παράνομης διακίνησης ναρκω

τικών,του οργανωμένου εγκλή
ματος και της παράνομης με
τανάστευσης.
Την οργάνωση του εκπαιδευ

τικού αυτού ταξειδιού είχε ανα- 
λάβει και εκτέλεσε με επιτυχία 
η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυ
νομικής Συνεργασίας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης,της οποίας ο Διευθυντής 
κ.Λεωνίδας Τζεφεράκος παρα
κολούθησε από κοντά και συ- 
νεισέφερε προσωπικά στην επι
τυχή έκβαση του όλου προ
γράμματος.
Η ενημέρωση έγινε στο Συ- 

νεδριακό Κέντρο της Γ.Α.Δ.Α. 
για θέματα αστυνομικού εν
διαφέροντος,που αναπτύχθη
καν από αρμόδιους Αξιωμα
τικούς,και ακολούθησαν διά
φορες ενημερώσεις σε θέματα 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Η διοργάνωση αυτή έδωσε 

την ευκαιρία στους Γάλλους 
και Ελληνες Αξιωματικούς της 
Αστυνομίας να έλθουν σε μια 
προσωπική επαφή και επικοι
νωνία,να ανταλλάξουν τις γνώ
σεις και εμπειρίες τους πάνω

στα αστυνομικά προβλήματα 
και να δημιουργήσουν μεταξύ 
τους φιλικές διαπροσωπικές 
σχέσεις,που είναι απόλυτα ανα
γκαίες και διευκολύνουν τη 
διεθνή αστυνομική συνεργα
σία,ιδιαίτερα μέσα στα πλαίσια 
των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων.
Τους Γάλλους Αστυνομικούς 

καλωσόρισε στη Γ.Α.ΔΑ.Ο ανα
πληρωτής του Γεν.Αστυν.Δ^ντού 
Ταξίαρχος Αλέξανδρος Σπανός 
και κατά την αποχαιρετιστήρια 
τελετή αποχαιρέτησε ο Αρχη
γός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος 
Ιωάννης Αντωνόπουλος,ο οποί
ος και τους παρέδωσε ειδική 
πλακέτα του Σώματος για τη 
Σχολή τους και τους απένειμε 
ειδικό έμβλημα.
Τέλος,οι Γάλλοι αστυνομικοί 

σε ένδειξη ευχαριστήσεως και 
ικανοποιήσεως από το πρό
γραμμα ενημερώσεώς τους,πα
ρέθεσαν στους Ελληνες συ
ναδέλφους τους αποχαιρετιστή
ρια δεξίωση σε αίθουσα του 
ξενοδοχείου όπου διέμεναν,το 
βράδυ της τελευταίας ημέρας 
του προγράμματος.
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Μ εγαλοεπιχαρημαιχις ...ηρωίνης
Μεναλοεπιχειρηματίαςμεγαλέμπορος ναρκω

τικών, που η ζωή του δεν είχε τίποτα να ζηλέψει 
απο τη χλιδή των Κροίσων με τεράστια κινητή 
και ακίνητη περιουσία την οποία δημιούργησε 
στέλνοντας στήν Κόλαση χιλιάδες νέους, θύμα
τα της ηρωίνης, έπεσε στα δίκτυα της Δίωξης 
Ναρκωτικών.
Ο 38χρονος Γρηγόρης Α. Κωνσταντακόπου- 

λος, που διατηρούσε γκαρσονιέρα στο Περιστέ
ρι μόνο και μόνο για να διακινεί τεράστιες πο
σότητες ηρωίνης και ρύθμιζε τα ραντεβού του 
με ασύρματο τηλέφωνο μέσα από την υπερπο
λυτελέστατη "Μερσεντές" του, εδώ και δύο χρό
νια ήταν ο κύριος προμηθευτής "σκληρών" 
ναρκωτικών στο Περιστέρι και στίς γύρω περιο
χές.
Και ενώ το βράδυ ο 38χρονος πουλούσε και 

αγόραζε τις ζωές μικρών παιδιών, το πρωί με
ταμφιεζόταν σε έναν αξιοσέθαστο επιχειρηματία 
μιας και ήταν ιδιοκτήτης μεγάλης βιοτεχνίας 
ετοίμων ενδυμάτων, ιδιοκτήτης ενός μπαρ στο 
Περιστέρι και ιδιοκτήτης μεγάλης ντισκοτέκ στη 
Σαντορίνη..
Οι αξιωματικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, εδώ 

και καιρό είχαν βάλει στο στόχαστρο τον μεγα- 
λέμπορο του θανάτου, αλλά εξ αιτίας των προ
σεκτικών κινήσεών του, ήταν δύσκολο να τον 
εντοπίσουν.
Η διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης και 

κοκαΐνης γινόταν απο γκαρσονιέρα που διατη
ρούσε στην οδό Παρθενίου 41 στο Περιστέρι.
Οι άνδρες της Ασφάλειας έκαναν έφοδο στο 

άντρο του και βρήκαν ηρωίνη συνολικού βά
ρους 1.810 γραμμαρίων, την οποία είχε ο ίδιος 
συσκευάσει σε εκατοντάδες ισοβαρή φακελάκια 
έτοιμα να πουληθούν και κοκαΐνη συνολικού 
βάρους 121 γραμμαρίων. Επίσης, κατασχέθηκε 
και η υπερπολυτελέστατη μαύρη Μερσεντες του 
με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΕ- 5019 με την 
οποία διακινούσε τα ναρκωτικά.Οι αξιωματικοί 
της Δίωξης βρήκαν κρυμμένα μέσα στο ντουλα- 
πάκι του αυτοκινήτου άλλα δύο φακελάκια που 
περιείχαν κοκαΐνη και δεν είχε προλάβει να τα 
πουλήσει...
Ο Κωνσταντακόπουλος στους αστυνομικούς 

που τον συνέλαβαν ισχυριζόταν ότι οι ναρκωτι
κές ουσίες δεν ήταν δικές του, αλλά ανήκουν 
στο φίλο του Ασημάκη Κοσμέα ο οποίος αυτή τη 
στιγμή εκτίει ποινή φυλάκισης στον Κορυδαλλό 
και ότι ο ίδιος τον είχε παρακαλέσει να τις κρα

τήσει μέχρι να βγει απο τη φυλακή.
Η Ασφάλεια όμως πιστεύει, ότι ο Κωνσταντα

κόπουλος μαζί με τον Κοσμέα ήταν οι κύριοι 
προμηθευτές ηρωίνης και κοκαΐνης στα στέκια 
του Περιστεριού, τα οποία εισήγαγαν απο χώ
ρες της Ευρώπης και κυρίως απο την Τουρκία. 
Εμπορία ναρκωτικών δεν έκανε μόνο ο "εγκέ

φαλος" Κωνσταντακόπουλος, αλλά και ο 
33χρονος φίλος του Στυλιανός Γ. Δημητρίου, 
που δούλευε στο μπαρ του οποίου ήταν ιδιοκτή
της ο 38χρονος.
Μετά απο έφοδο που έκανε η Αστυνομία στην 

καφετέρια μπαρ "Χάϊ Τάϊμ" στην οδό Πελασγίας 
17, συνέλαθαν τον Δημητρίου, γιατί βρέθηκαν 
στην κατοχή του 18 γραμμάρια ακατέργαστης 
ινδικής κάνναβης, την 39χρονη Πολύτιμη Ε. 
Φέρου -Ταμπάκα, γιατί βρέθηκε στην κατοχή 
της ένα φακελάκι με χασίς βάρους 3 γραμμαρί- 
ωνκαι την 28χρονη Ελένη Γ. Μιχαηλίδου, γιατί 
κατά την ώρα της σύλληψης βρέθηκαν πάνω 
της 2,5 γραμμάρια χασίς. Στο σπίτι του Δημητρί
ου, στην οδό Αίαντος 63 στα Νέα Λιόσια, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 338 γραμμάρια χασίς 
και 40.000 δραχμές που προέρχονταν απο 
εμπορία ναρκωτικών.
Δ εν ήταν βαποράκι αλλά ...υπερωκεάνιο!
Κάτω απο ένα φανταχτερό, εντελώς παραπλα

νητικό, βραζιλιάνικο πάπλωμα και τυλιγμένη μέ
σα σε πλαστικό και φύλλα καρμπόν για να μην 
εντοπίζεται απο τα μηχανήματα ελέγχων των 
αεροδρομίων, έκρυβαν διεθνείς λαθρέμποροι- 
του αργού θανάτου τη μεγαλύτερη ποσότητα 
κοκαΐνης που κατασχέθηκε ποτέ στο ελληνικό 
έδαφος.
Σταχέρια των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκω

τικών της Ασφάλειας Αττικής μετά απο επίμονες 
παρακολουθήσεις έπεσαν 20 κιλά κοκαΐνης, 
υψηλής καθαρότητας, η αξία της οποίας φθάνει 
τα δυο δισεκατομμύρια δραχμές. "Συνοδός" της 
βαλίτσας μέσα στην οποία ήταν τοποθετημένη η 
κόκα, είναι ένας 59χρονος Βραζιλιάνος, λιβα
νέζικης καταγωγής, ο οποίος εγκατέλειψε το 
επάγγελμα του ξυλουργού και ασχολήθηκε με 
το πιο "προσοδοφόρο", του "βαποριού".
Πίσω απο αυτόν κρύβεται πολυμελής σπείρα 

λαθρεμπόρων η οποία μεταφέρει τεράστιες πο
σότητες ναρκωτικών απο χώρες της Νότιας 
Αμερικής στο Λίβανο, μέσω όμως ευρωπαϊκών 
χωρών.Η Αθήνα που θα ήταν ο τελευταίος 
σταθμός για τον Βραζιλιάνο στάθηκε μοιραία 
για τη συμμορία του θανάτου.
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Ο λαθρέμπορος ναρκωτικών που βρίσκεται 
στα χέρια της Ασφάλειας είναι ο Γκαλίλ Τζα- 
φάν, μόνιμος κάτοικος του Σάο Πάολο Βραζιλί
ας, γεννημένος στο Λίβανο. Η σύλληψή του και 
η κατάσχεση της "κόκας" των δυο δισεκατομ
μυρίων, έγινε δυνατή μετά απο πληροφορίες 
που έφθασαν πριν λίγες μέρες στα γραφεία της 
Ασφάλειας οτι Λιβανέζοι που διαμένουν μόνιμα 
σε χώρες της Νοτίου Αμερικής έχουν συστήσει 
σπείρες διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία μετα
φέρουν σε μεγάλες ποσότητες στο Λίβανο και 
στη συνέχεια στις αγορές της χώρας μας και 
της Ευρώπης.
Προσεκτικά τα μέλη της σπείρας, έστελναν τα 

"βαποράκια" στο Λίβανο οχι κατευθείαν, αλλά 
μέσω ευρωπαϊκών χωρών για να μη δίνουν 
στόχο στις αρχές του Λιβάνου που γνωρίζουν 
τα πάντα και ελέγχουν επισταμένα όσους πάνε 
εκεί απο χώρα της Νότιας Αμερικής.Εχοντας 
όλα αυτά υπόψη και οι Ελληνες αστυνομικοί 
εντόπισαν στο αεροδρόμιο τον Βραζιλιάνο, ο 
οποίος προερχόταν απο το Σάο Πάολο και κα- 
τευθυνόταν στο Λίβανο μέσω Γενεύης και Αθή
νας.
Τα στοιχεία αυτά τους έβαλαν σε υποψία και 

έτσι την ώρα που ο Γκαλίλ βρισκόταν στο τράν- 
ζιτ για να επιβιβαστεί σε άλλο αεροπλάνο, έχον
τας μαζί του και τη βαλίτσα του, τον συνέλα
βαν.Στη διάρκεια της προανάκρισης ισχυρίστη
κε οτι την βαλίτσα του την είχε δώσει ένας Λι- 
βανέζος στο Σάο Πάολο για να την μεταφέρει 
στους συγγενείς του στο Λίβανο, λέγοντάς του 
οτι έχει μέσα δώρα.
Η "κόκα" ήταν συσκευασμένη σε δέκα δέματα 

των δυο κιλών το καθένα.Τα δέματα είχαν περι- 
τυλιχθεί με πλαστικό και καρμπόν για να είναι 
αδύνατη η ανίχνευσή της απο τα μηχανήματα 
στα αεροδρόμια.
Ο Βραζιλιάνος θα ξέφευγε αν δεν υπήρχαν οι 

πληροφορίες, αφού ούτε οι εκπαιδευμένοι σκύ- 
κοι της Αστυνομίας μπορούσαν να μυρίσουν 
ναρκωτικά, έτσι όπως ήταν περιτυλιγμένα.Πάνω 
απο τα καρμπόν υπήρχε το βραζιλιάνικο πάπλω
μα. Στα χέρια του Γκαλίλ κατασχέθηκαν και 
5.500 δολάρια ΗΠΑ, τα οποία προέρχονται απο 
εμπορία ναρκωτικών.

Η "άσπρη" πολυθρόνα.
Ενας απο τους μεγαλύτερους Τούρκους εμπό

ρους ναρκωτικών, που η μακροχρόνια θητεία 
του στους δρόμους της ηρωίνης τον έκανε εκα
τομμυριούχο, έπεσε στην παγίδα των αξιωματι

κών της Δίωξης Ναρκωτικών.
Ο κύριος προμηθευτής ηρωίνης στην πιάτσα 

της πλατείας Βάθης, τέθηκε ...εκτός κυκλοφορί
ας! Πρόκειται για τον Τούρκο υπήκοο Εμιν 
Μεχμέτ Γκελίκ, που εδω και χρόνια προμήθευε 
τους τοξικομαμείς της περιοχής με μεγάλες πο
σότητες ηρωίνης, την οποία εισήγαγε λαθραία 
απο την Τουρκία. Οι αξιωματικοί της Δίωξης 
Ναρκωτικών έφθασαν στη σύλληψή του, μετά 
απο πληροφορία που έφθασε σ’ αυτούς κατά 
την οποία ο γνωστός έμπορος Εμίν έμενε σε 
δωμάτιο ξενοδοχείου στο Μεταξουργείο, στο 
οποίο είχε κρύψει ποσότητα ηρωίνης.
Μετά απο έρευνα με εκπαιδευμένα σκυλιά, οι 

αστυνομικοί ανακάλυψαν μέσα σε πολυθρόνα 
150 γραμμάρια καθαρότατης ηρωίνης, η οποία 
ήταν συσκευασμένη σε 24 νάυλον σακουλάκια 
έτοιμα προς πώληση. Επίσης, μέσα σε μια τσά
ντα ο Τούρκος είχε κρύψει ...ολόκληρη περιου
σία που προερχόταν απο εμπορία ναρκωτικών. 
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
800.000 δραχμές, 8.300 δολάρια ΗΠΑ, 1.600 
μάρκα Δ. Γερμανίας, 200 γαλλικά φράγκα, 270 
δολάρια Αυστραλίας και 266.000 λίρες Τουρκί
ας.

Ταξίμετρο... πολυβόλο.
Ταξίμετρο ...πολυβόλο, αστρονομικές ταρίφες 

που ρυθμίζονταν με μια κίνηση του χεριού απο 
τις σκάλες των φώτων και άλλα ...μαγικά, είχε 
μηχανευτεί 40χρονος ταξιτζής και τα είχε εφαρ
μόσει στο ταξί του, με μοναδικό σκοπό να ρη
μάξει στην κυριολεξία τους ανύποπτους πελάτες 
του.
Η καριέρα της ...απατεωνιάς όμως, έληξε για 

τον 40χρονο Ευστράτιο Γκόλφο, όταν εντοπί
στηκε και συνελήφθη απο άνδρες της Τροχαίας 
μετά απο αλλεπάλληλες καταγγελίες που είχαν 
σημειωθεί σε βάρος του.
Συγκεκριμένα, εδώ και καιρό, στα κεντρικά 

γραφεία της Τροχαίας είχαν φθάσει επώνυμες 
καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ταξιτζής, 
που έπαιρνε συνήθως κούρσες απο το αεροδρό
μιο, ζητούσε αστρονομικά ποσά απο τους πελά
τες προφασιζόμενος πάντα οτι "τόσο γράφει το 
ταξίμετρο"!
Εδωσαν τα χαρακτηριστικά του ταξιτζή και τον 

αριθμό κυκλοφορίας του στους αρμόδιους 
αξιωματικούς και απο τότε εξαπολύθηκε πραγ
ματικό ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό 
του.
Τελικά συνελήφθη για να μείνουν οι αξιωματι-
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κοί που έκαναν έρευνες στο υπ’ αριθμόν Ε- 
3139 ταξί του, άναυδοι μπροστά στο εκπληκτικό 
σύστημα κλοπής που είχε στήσει! Ο Γκόλφος εί
χε τοποθετήσει ειδικά καλώδια που συνέδεαν 
τους μοχλούς και τις σκάλες των προβολέων με 
το ταξίμετρο, με συνέπεια, όποτε χειριζόταν τα 
φώτα, οι μονάδες να πέφτουν κατά δεκάδες, 
εκατοντάδες, ακόμα και χιλιάδες!
Για να μη δίνει εύκολα στόχο ο 40χρονος 

στην αρχή πατούσε αργά τις σκάλες των φώτων 
και όταν έβλεπε ότι ο πελάτης δεν το καταλάβαι
νε συνέχιζε γράφοντας στο ταξίμετρο ό,τι χρη
ματικό ποσό ήθελε!
Επιπλέον, ενώ η άδεια του αυτοκινήτου προέ- 

βλεπε κίνηση με αμόλυβδη βενζίνη, εκείνος 
χρησιμοποιούσε υγραέριο γιατί έτσι του ερχό
ταν πιο φθηνά!

Ο ψυχοπαθής με ίο  τσεκούρι
Το θρίλερ του "ψυχοπαθούς δολοφόνου με το 

τσεκούρι" ζωντάνεψε στο Βύρωνα, όταν 29χρο- 
νος ψυχασθενής ταμπουρώθηκε στο διαμέρι
σμα νεαρού ζευγαριού και άρχισε να απειλεί 
και να σπάει με μανία ό,τι έβρισκε μπροστά του, 
για δύο σχεδόν ώρες. Η λύτρωση για το ανδρό
γυνο ήρθε με την επέμβαση των ανδρών της 
ΕΚΑΜ, που αφόπλισαν τον 29χρονο.
Το τρομακτικό περιστατικό έγινε στην οδό 

Αμαλίας 10. Ο Παναγιώτης Πατρινός, που αντι
μετωπίζει σοΒαράψυχολογικάπροβλήματα, βρι
σκόταν εκτός εαυτού. Κάποια στιγμή βρήκε ένα 
τσεκούρι και άρχισε να σπάει με μανία ό,τι έβρι
σκε μποστά του.Οι γείτονες εμημέρωσαν αμέ
σως την Αμεση Δράση, η οποία έφθασε αμέσως. 
Την ίδια στιγμή, ο 29χρονος βγήκε στο μπαλ
κόνι του σπιτιού και κραδαίνοντας το τσεκούρι, 
πήδησε απο τα κάγκελα και βρέθηκε στο διπλα
νό σπίτι του 27χρονου Ιωσήφ Κυδωνάκη, που 
ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι με τη σύζυγό του, 
Ευτυχία.
Οι δύο νέοι πάγωσαν όταν είδαν μπροστά 

τους τον 29χρονο. Χωρίς να χάσουν στιγμή πή- 
δηξαν απο το κρεβάτι και κλειδώνοντας τον ψυ
χοπαθή μέσα στο διαμέρισμά τους, βγήκαν στο 
δρομο. Οι αξιωματικοί του περιπολικού βλέπο
ντας ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, ει
δοποίησαν την ΕΚΑΜ.
Ο 29χρονος, ουρλιάζοντας, δεν άφησε τίποτα 

όρθιο στο σπίτι.Εσπασε τις πόρτες προσπαθώ
ντας να βγει έξω, κατέστρεψε έπιπλα και φώνα
ζε να του ανοίξουν.Τρομοκρατημένοι οι γείτο
νες περίμεναν με κομμένη την ανάσα, Βοή

θεια...
Αξιωματικοί της Ειδικής Κατασταλτικής Αντι- 

τρομοκρατικής Μονάδας κύκλωσαν το τετρά
γωνο και με εντολή εισαγγελέα, ανέβηκαν με 
προφυλάξεις στο σπίτι.Βλέποντας ότι δεν ήταν 
δυνατόν να συνεφέρουν με τα λόγια τον Πατρι- 
νό έσπασαν την πόρτα, μπήκαν στο διαμέρισμα 
και τον ακινητοποίησαν.

ΠΑΤΡΑ
Οργανωμένο δίκτυο παραγωγής και διακίνη

σης χασίς, στο νομό Αχαϊας, που τα πλοκάμια 
του έφθαναν έως την Αθήνα, εξαρθρώθηκε απο 
την Ασφάλεια Πατρών.Δύο άτομα συνελήφθη- 
σαν ενώ καταζητούνται άλλα τρία.
Η έρευνα της Ασφάλειας μέχρι στιγμής έφερε 

στο φως 15,5 κιλά χασίς, αξίας 30 περίπου εκα
τομμυρίων δραχμών.
Οι δύο συλληφθέντες είναι οι Αναστάσιος Ν. 

Πετρόπουλος, 37 χρόνων, αγρότης και Ανδρέ- 
ας Παναγιωτόπουλος, 39 χρόνων.
Σε έρευνα αστυνομικών στο αυτοκίνητο του 

Θεμιστοκλή Κυριακόπουλου, ιχθυοπώλη, στο 
οποίο επέβαινε και ο Πετρόπουλος βρέθηκαν 2 
κιλά χασίς.
Κατά την διάρκεια της έρευνας όμως, ο Κυρια- 

κόπουλος κατάφερε να διαφύγει τυ σύλληψη. 
Στην ανάκριση ο Πετρόπουλος έσπασε κι ομο

λόγησε και τα υπόλοιπα μέλη της σπείρας, που 
είναι οι: Θεόδωρος I. Γράκος, 46 χρόνων, 
αγρότης, Σταύρος I. Σπανάκης, 35 χρόνων, επι
χειρηματίας νυκτερινών κέντρωνκαι ο Ανδρέας 
Παναγιωτόπουλος, 39 χρονών, αγρότης.
Η έρευνα των αστυνομικών στο αγρόκτημα 

του Παναγιωτόπουλου στο χωριό Καραμεσινέϊ- 
κα, έφερε στο φως 13,5 κιλά χασίς σε φούντα 
άριστης ποιότητας.
Το χασίς ήταν ειδικά συσκευασμένο και προ- 

φυλαγμένο σε 24 μεγάλους τενεκέδες. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ποσότητα του 

χασίς είναι η μεγαλύτερη, που έχει κατασχεθεί 
στο νομό Αχαϊας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών έπεσε στα 

χέρια της Αστυμομίας.Κοντά στην Ορεστιάδα 
αγρότης προσπάθησε να πουλήσει 2,5 κιλά 
ηρωίνης, μόνο που ο αγοραστής ήταν αστυνο
μικός.
Μετά απο παρακολούθηση μηνών, αστυνομι

κοί συνέλαβαν τον 62χρονο αγρότη Δημήτριο 
Τσομπανίδη, κάτοικο της κοινότητας Σαγηνής
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Έ6ρου. Επάνω του είχε 2 κιλά και 235 γραμμά
ρια ηρωίνης. Την ποσότητα αυτή επρόκειτο να 
την παραδώσει αντί 10 εκατομμυρίων δραχμών, 
σε έναν αστυνομικό που είχε εμφανιστεί σαν 
έμπορος.
Το ραντεβού είχε κλειστεί στην αγροτική πε

ριοχή Παπαδιές της Ορεσπάδας. Οι αστυνομι
κοί είχαν στήσει μπλόκο και συνέλαβαν εύκολα 
τον Τσομπανίδη. Επάνω του βρέθηκε ένα μα
χαίρι, που δεν τόλμησε να χρησιμοποιήσει.
Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τον Τσο

μπανίδη επί μήνες επειδή είχαν πληροφορίες 
ότι πήγαινε πολύ συχνά στην περιοχή κοντά στα 
σύνορα και συναντούσε Τούρκους λαθρέμο- 
ρους ναρκωτικών.

ΚΙΛΚΙΣ
Σωρεία ληστειών, διαρρήξεων και κλοπών διέ- 

πραξε τους τελευταίους μήνες σε διάφορες πό
λεις της Κεντρικής Μακεδονίας πενταμελής 
σπείρα σεσημασμένων κακοποιών, που εξαρ
θρώθηκε απο την Ασφάλεια Κιλκίς.
"Εγκέφαλος" της σπείρας φέρεται ο 35χρονος 

Ιωάννης Παυλίδης, κάτοικος Καλαμωτού Θεσ
σαλονίκης, ο οποίος παρέλαβε με το κλεμμένο 
αυτοκίνητό του, έξω απο το χωριό του Κιλκίς, 
την 19χρονη Ανατολικογερμανίδα τουρίστρια 
Κάϊζε Σούμαν, την οδήγησε σε ερημική τοποθε
σία και στη συνέχεια την βίασε και την λήστεψε, 
αφού πρώτα ανάγκασε το φίλο της να κατέβει 
απο το αυτοκίνητό του υπό την απειλή περιστρό
φου.
Ο Παυλίδης συνελήφθη και οδηγήθηκε στις 

φυλακές Διαβατών Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο Παυλίδης μαζί 

με τον Εμμανουήλ Θεόκλητο, 36 χρόνων και 
τον Χρήστο Κώττη, 23 χρόνων, κάτοικο Νάου
σας, κρατώντας πιστόλια και κυνηγετική καρα- 
μπίνα, εισέβαλαν στο σπίτι υπερηλίκων, στους 
Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης και αφού τους 
ακινητοποίησαν, αφαίρεσαν απο την κρεβατο
κάμαρα 600.000 δραχμές σε ξένα χαρτονομί
σματα, καθώς επίσης και κοσμήματα συνολικής 
αξίας 3 εκατομμυρίων δραχμών.
Σύμφωνα με όσα ομολόγησε ο Παυλίδης μαζί 

με τον 27χρονο Αριστείδη Τσομπάνο, έμπορο 
αυτοκινήτων απο τη Βέροια, ο οποίος αναζητεί- 
ται, με την απειλή περιστρόφου άρπαξαν την 
τσάντα αγνώστου ατόμου σε περιοχή της Θεσ
σαλονίκης, η οποία περιείχε 1 εκατομμύριο 
δραχμές σε μετρητά και επιταγές συνολικής αξί

ας 5 εκατομμυρίων δραχμών.
Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, οι τέσσερις 

παραπάνω σεσημασμένοι κακοποιοί, μαζί με 
τον Βασίλειο Μπουμπουλέντρα, 23 χρόνων, κά
τοικο Νάουσας, ο οποίος επίσης αναζητείται, 
έκλεψαν απο διάφορες πόλεις της Κεντρικής 
Μακεδονίας 7 πολυτελή αυτοκίνητα και μια μο- 
τοσυκλέτα και όπως ομολόγησε ο Παυλίδης, 
επιβαίνοντας σ’ αυτά διέρρηξαν τα χρηματοκι
βώτια των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Εδεσσας, Αριδαίας και Αμυνταίου Φλώρινας, 
καθώς και τα χρηματοκιβώτια δύο εργοστασίων 
στην περιοχή Θεσσαλονίκης, απ’όπου και αφαί
ρεσαν συνολικά 5.000.000 δρχ.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Η ασφάλεια Ρεθύμνου σε αγαστή συνεργασία 

με το Α.Τ. Περάματος κατάφερε ενα ακόμη 
πλήγμα κατά των εμπόρων ναρκωτικών.
Συγκεκριμένα πληροφορίες που είχαν φθάσει 

στ’ αυτιά των αστυνομικών αξιοποιήθηκαν κατά 
τόν καλύτερο τρόπο.Ετσι σε έρευνα που διενερ 
γήθηκε στο σπίτι του Δημητρίου Μαθιουδάκη 
του Ιωάννου, ετών 45, γεωργού, βρέθηκαν: 
ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, 
βάρους 352 γραμ., 2 αποξηραμένα δενδρύλλια 
ινδικής κάνναβης συνολικού βάρους 250 
γραμ., ένα πιστόλι εύχρηστο, διαμετρήματος 
7,65 άγνωστης μάρκας και ενα κυνηγετικό 
όπλο μονόκανο άγνωστης μάρκας και προέ
λευσης.
Συνεργός του Μαθιουδάκη ήταν: η σύζυγός 

του, Τρεμούλη Αικατερίνη, ετών 31 και ο 
Νάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, ετών 47, 
ελαιοχρωματιστής.

ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Οι πληροφορίες που είχαν φθάσει στους αστυ

νομικούς του Α.Τ. Δεσκάτης Γρεβενών έλεγαν 
ότι σε δύσβατη και απρόσιτη ορεινή περιοχή της 
Κοινότητας Παναγιάς ΓρεΒενών, υπάρχει φυτεία 
με δενδρύλλια ινδικής κάνναβης.
Ετσι ύστερα απο συστηματική παρακολούθηση 

συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ο κτηνοτρόφος 
Τζήκος Χρήστος του Αθανασίου, ετών 56, στην 
ιδιοκτησία του οποίου ανήκε η ....φυτεία με τα 
130 δενδρύλια ινδικής κάνναβης.
Σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκε να 

κατέχει μικροποσότητα 23 γραμ. τριμμένης ιν
δικής κάνναβης.
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ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΕΠΑΙΝΟ
Οπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος

νιώσαμε μιά ιδιαίτερη υπερηφάνεια και ικανοποίηση, 
για ία  παιδιά ίω ν συναδέλφω ν μας, 

που εισήχθηοαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα φιλόπονα αυτά παιδιά 

που με τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν,
δικαίωσαν με τον καλύτερο τρόπο τις προσδοκίες των ιδίων, 

αλλά και των γονιώ ν τους,
που είδαν τους κόπους και τις θυσίες τους, να  βρίσκουν δικαίωση.

Στα αξιέπαινα αυτά παιδιά ευχόμαστε
εξ ίσου επιτυχημένη συνέχεια στις σπουδές τους, ώστε η κοινωνία μας 

να  εμπλουτιστεί με καινούργιους επιστήμονες, 
προερχόμενους από την αστυνομική οικογένεια.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΜΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΡΗΓΑ Ειρήνη Φώτιος
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ιωάννα Στυλιανός
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίνα Θεόδωρος
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ Ακατερίνη Ιωάννης
ΑΡΕΣΤΗ Μαρία Νικόλαος
ΒΑΣΔΕΚΗ Στυλιανή Φώτιος
ΚΑΖΑΣ Νικόλαος Ιωάννης
ΠΡΑΝΤΑΛΛΟΥ Ελένη Ιωάννης
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Σταύρος Αντώνιος
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Νικόλαος Ιωάννης
ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος Χρήστος
ΝΑΝΟΥ Αναστασία Νικόλαος
ΤΟΠΚΑΡΙΔΟΥ Μαρία Αναστάσιος
ΒΕΖΑΚΙΔΟΥ Δέσποινα Στυλιανός
ΠΙΣΤΟΛΑΣ Γεώργιος Κων/νος
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΕ Ασπασία Βασίλειος
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ Ακατερίνη Αργαρίτης
ΠΟΛΥΣΑΚΗ Κερασέα Ιωάννης
ΦΑΤΣΕΑ Ευαγγελία Νικόλαος
ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ Βασίλειος Γεώργιος
ΚΟΝΙΔΑΣ Νικόλαος Αναστάσιος
ΑΓΤΈΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Ηλίας
ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ Χρυσάνθη Ιωάννης
ΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ Μαρία Ιωάννης
ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ Γεράσιμος Νικόλαος
ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ Δημήτριος Κων/νος
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ Γεώργιος Εμμανουήλ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος Βασίλειος
ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ Γεωργία Ελένη
ΤΕΛΙΟΓΛΑΝ1ΔΗΣ Μάρκος Χρήστος
ΜΓΠΡΜΓΠΛΗ Μαρία Ηλίας
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Χρήστος
ΛΙΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ Αθανάσιος Χρήστος
ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ Βασιλική Δημήτριος
ΚΑΠΟΠΑΝΝΗ Ελένη Ιωάννης
ΜΑΝΟΥΣΟΥ Αγγελική Γεώργιος
ΦΩΤΟΓΛΟΥ Ακριβή Τριαντάφυλλος
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Μαρ. X
BAN ΔΟΥΛΑΣ Ευάγγελος Γεώργιος
ΤΣΓΓΟΥΡΑ Ειρήνη Γεώργιος
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ακατερίνη Ελένη
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Κων/νος Στέφανος

Νομική Αθηνών 
Γαλλική Φιλολογία Αθήνας 
Φιλοσοφική Αθήνας 
Νομική Αθήνας 
Παιδαγωγική Αθήνας 
Σταησηκή-Πληροφ. Αθήνας 
Φυσικό Ιωαννίνων 
Φυσικό Πάτρας 
Μαθηματικό Αθήνας 
Σχολή Ευελπίδων 
Παιδαγωγική Ρέθυμνου 
Γερμανική Φιλολ. Αθήνας 
Κτηνιατρική θεσ/κης 
Νομική Θεσ/κης 
Δασολογικό Θεσ/κης 
Αγγλική Φιλολογία Αθήνας 
θεολογικό Θεσ/κης 
Αγγλική Φιλολογία Θεσ/κης 
Παιδαγωγική Κρήτης 
Κτηνιατρική θεσ/κης 
Φιλοσοφική Αθήνας 
Νομική Αθήνας 
Παιδαγωγική Ιωαννίνων 
Αγγλική Φιλολογία Αθήνας 
Χημικό Ιωαννίνων 
Σχολή Ικάρων 
Μαθηματικό Κρήτης 
Ηλεκτρ.-Μηχανολ. Ξάνθης 
Παιδαγωγική Θράκης 
ΑΒ.Σ.Πειραιά 
Γεωλογικό θεο/κης 
Γεωλογικό Αθήνας 
Μαθηματικό Αθήνας 
Χαροκόπειος Αθήνας 
Χημικός-Μηχαν. Θεσ/κης 
Παιδαγωγική θεσ/κης 
Πάντειος
Παιδαγωγική Θράκης 
Φυσικομαθηματική Αθήνας 
Νομική Αθήνας 
Θεολογική Αθήνας 
Νομική Θράκης

Ταξίαρχος εα ., πρώην ΔΔΑΣ 
Αρχ/κας, Αμεση Δράση 
Υπαστ.Α’, ΔΑΕ.Ε.Β.
Αστ/κας, ΔΑΕ.Ε.Β.
Αστυν.Β’, ΑΔ.Αρκαδίας 
Αρχ/κας, A’ AT. Αθήνας 
Ταξίαρχος ε.α., τ. ΑΔ. Βοιωτίας 
Αστ.Υποδ/ντής, Ανακριτ. Συμβούλια 
Αρχ/κας, θ ’ AT. Πειραιά 
Αρχ/κας, Α  Δ. Χαλκιδικής 
Ταξίαρχος,Επ.Αστ.Κεντρ.Μακεδονίας 
Αστυν. Β’, Δ'ση Υγειονομικού 
Αστ. Δ/ντής,ΑΔ.Αλεξανδρούπολης 
Υπαστυν. A’, A T. Σουφλίου 
Υπαστυν. A’, Α’ ΑΤ.Αλεξ/λης 
Αστ. Δ/ντής, ΑΔ.Ημαθίας 
Ανθ/μος, AT. Βέροιας 
Αρχ/κας, AT. Αλεξάνδρειας 
Αστυν. Β’, Α ση Ελεγκτ. Δαπανών 
Υπαστυν. Α’, Δ/σή Ελ. Δαπανών 
Υπαστυν. Β’, Δ/ση Ελ. Δαπανών 
Υπαστυν. Α’, Α ση Ααχ. Υλικού 
Πολιτ. Υπαλ., Δ. Ααχ. Υλικού 
Πολιτ. Υπαλ., Δ. Ααχ. Υλικού 
Αρχ/κας, ΑΔ. Κεφαλληνίας 
Πολιτ. Υπαλ., ΑΤ.Παραμυθιάς 
Υπαστυν.Α’, ΑΔ.Δράμας 
Ανθ/μος, ΑΔ.Δράμας 
Πολιτ. Υπαλ. Γ , ΑΔ.Κοζάνης 
Πολιτ. Υπαλ. Β’, ΑΤ.Νεάπολης 
Αστ. Αντής, ΑΔ.Ακαρνανίας 
Αστ. Αντής, ΑΔ.Φλώρινας 
Αστ. Αντής, ΑΔ.Φλώρινας 
Αστ. Υποδ/ντής, ΑΔ.Ροδόπης 
Αστ. Αντής, ΑΔ.Κορινθίας 
Ανθ/μος, AT. Εδεσσας 
Πολιτ. Υπαλ., A T .Αριδαίας 
Αστυν. Β’, ΑΤ.Σπάτων 
Αστυν. Β’, ΑΤ.Ψυχικού 
Αρχ/κας, A T .Χαλανδρίου 
Πολιτ. Υπαλ. Α’, Γ.ΑΔ.Α 
Ταξίαρχος, Ασφ. Προέδρου Δημοκρ.
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ΤΣΟΓΚΑ Ευαγγελία Ηλίας
ΣΚΓΤΣΑΣ Δημήτριος Χαράλαμπος
ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ Νίκη Γρηγόριος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Κων/νος
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική Χριστόφορος
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Φώτιος
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Αριστείδης Χρηστός
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Γεώργιος
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Μενέλαος Αγγελος
ΠΕΤΡΟΥ Αργυρούλα Αθανάσιος
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Νικόλαος 
ΒΕΚΥΡΗΣ Ιωάννης Σταύρος
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Νικόλαος Σωτήριος
ΔΙΚΑΙΟΣ Αργύριος Νικόλαος
ΧΟΥΣΙΑΔΑ Σταυρούλα Στυλιανός
ΚΑΚΛΗΣ Κων/νος Νικόλαος
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ Βασιλική Γεώργιος
ΦΟΥΡΛΑ Παναγιώτα Σπυρίδων
ΚΡΟΥΠΑΣ Νικόλαος Ιωάννης
ΚΑΚΟΥΤΗΣ Γεώργιος Λεωνίδας
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Λεωνίδας
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Ιωάννης
ΤΟΓΚΑΣ Αντώνιος Γεώργιος
ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ Στέφανος Δήμος
ΖΟΥΜΑ Μάρθα Ασημούλα
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα Γεώργιος
ΘΕΟΦΑΝΗ Γεωργία Αθανάσιος
ΜΑΝΔΑΛΟΣ Γεώργιος Σωτήριος
ΜΕΝΟΥΝΟΥ Χάϊδω Κων/νος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη Χαρίλαος
ΣΕΒΑΣΠΑΔΟΥ Μαρία Νικόλαος
ΣΕΡΕΤΗΣ Γεώργιος Παναγιώτης
ΤΑΜΒΑΚΗ Χαρίκλεια Διονύσιος
ΣΚΟΥΛΑΚΗ Νίκη Στυλιανή
ΣΙΟΥΜΠΑΡΑ Μαρία Παρασκευάς
ΒΕΡΥΓΑΚΗΣ Εμμανουήλ Κων/νος
ΦΡΑΓΚΑΚΗ Μαρία Εμμανουήλ
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ Γεώργιος Βασίλειος
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αικατερίνη Γεώργιος
ΜΑΥΡΟΧΗ Καρμέλα Γεράσιμος
ΒΕΡΩΝΗ Ιωάννα Σοφία
ΜΓΠΡΜΠΑΚΟΣ Νικόλαος Δημήτριος
ΚΟΚΚΑΛΑΣ Σωτήριος Αλέξανδρος
ΚΟΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάννα Φώτιος
ΠΑΛΑΜΑ Ευθυμία Δημήτριος
ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ Δημήτριος Εμμανουήλ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ Αλεξάνδρα Γεώργιος
ΓΑΑΑΝΑΚΗΣ Αντώνιος Νικόλαος
ΤΣΟΥΒΑΛΑ Αικατερίνη Αθανάσιος
ΝΕΖΕΡΗ Αικατερίνη Αριστείδης
ΚΛΓΤΣΑΣ Γεώργιος Χρήστος
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθ. Ιωάννης
ΤΖΙΜΗ Αγγελική Ευγενία
ΖΙΑΚΑΣ Σπυρίδων Ανδρέας
ΜΠΟΖΙΝΑΚΗ Δήμητρα Ιωάννης
ΚΑΝΑΤΑΣ Χαράλαμπος Νικόλαος
ΚΟΣΜΑΣ Γεώργιος Ηλίας
ΚΡΟΚΙΔΑ Μαγδαλινή Κων/νος
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Σταύρος Αντώνιος
ΣΦΥΡΟΠΑΝΝΑΚΗΣ Νεκτάριος Ιωάννης 
ΧΑΣΙΔΗ Παρθένα Σάββας
ΡΙΖΟΥ Ουρανία Δημήτριος
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Αγγελική Δημήτριος
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Νίκη Θεόδωρος
ΑΝΤΩΝΟΠΑΝΝΑΚΗΣ Ιωάννης Εμμανουήλ 
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ελένη Εμμανουήλ
ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος Ευάγγελος
ΑΝΔΡΓΓΣΟΥ Βασιλική Ευστάθιος
ΒΑΡΣΑΜΟΠΑΝΝΗΣ Γ ρηγόριος Νικόλαος

Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Σχολή Ναυτ. Δοκίμων 
Πάντειος
Ιστορικό Ιονίου Πανεπ. 
Φυσικό Ιωαννίνων 
Φιλοσοφική Αθήνας 
Σχολή Ευελπίδων 
Αγγλική Φιλολογία Αθήνας 
Θεολογικό Αθήνας 
Πληροφορική Αθήνας 
Γεωπονική Θεσ/κης 
Φυσικό Ιωαννίνων 
ΑΣ.Ο.Ε.Ε.
Ιστορ. -Αρχαιολ. Αθήνας 
Νομική Αθήνας 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο 
Φιλολογικό Ρεθύμνου 
Παιδαγωγική Κρήτης 
Νομική Κομοτηνής 
Σχολή Ευελπίδων 
Ιατρική Ιωαννίνων 
Νομική Κομοτηνής 
Μηχανολ.-Ηλεκιρ. Πάτρας 
Βιολογικό Αθήνας 
Μαθηματικό Κρήτης 
Φιλοσοφική Αθήνας 
Φιλοσοφική Ιωαννίνων 
Ιατρική Ιωαννίνων 
Ιατρική Πάτρας 
Νομική Αθήνας 
Φιλοσοφική Αθήνας 
Σχολή Ικάρων (ΣΜΑ) 
Παιδαγωγική Πάτρας 
Αγγλική Φιλολογία Αθήνας 
Χημικό Κρήτης 
Νομική Αθήνας 
Θεολογική Θεσ/κης 
Χημικό Ιωαννίνων 
ΑΒ.Σ. Θεσ/κης 
Νομική Αθήνας 
Σχολή Αξ/κών Νοσηλευτών 
Φυσικό Ιωαννίνων 
Γεωλογικό Πάτρας 
Φιλολογία Ιωαννίνων 
Οδοντιατρική Αθήνας 
Φυσικό θεσ/κης 
Φιλοσοφική Κρήτης 
Γεωπονική Θεσ/κης 
Βιολογικό Κρήτης 
Γαλλική Φιλολογία Θεσ/κης 
Σται.-Ασφαλ. Παν. Πειρ. 
Στατ.-Ασφαλ. Παν. Πειρ. 
Μαθημαπκό Ιωαννίνων 
Σχολή Ευελπίδων 
Αγγλική Φιλολ. Θεσ/κης 
Σχολή Ευελπίδων 
Μηχαν.-Ηλεκτρολ. Αθήνας 
Χημικός Μηχαν. Αθήνας 
Μαθημαπκό Αθήνας 
Θεολογικό Αθήνας 
Νομική Κομοτηνής 
Φυσικό Πάτρας 
Σχολή Αξ/κών Νοσηλευτών 
Νομική Αθήγας 
Πολιηκός Μηχ. Πάτρας 
Πολιτικός Μηχ. Πάτρας 
Σχολή Ευελπίδων 
ΑΒ.Σ. Θεσ/κης 
Φυσικό Αθήνας

Α νεμος, Ασφ. Προέδρου Δημοκρ.
Αστ. Δ/ντής, Δ/ση Ασφ. Αττικής 
Αστυν. Β’, Δ/ση Ασφ. Αττικής 
Ανθ/μος, Τ Α  Ν.Ιωνίας 
Αστυν. Β’, ΑΤ.Αερολιμένα 
Αρχ/κας, Τ Α  Ν.Σεηολίων 
Υπαστυν. Α', Τ Α  Ν.Ψυχικού 
Αστυν. Β’, Υηοδ. Δίωξης Ναρκωτ.
Αστ. Υηοδ/ντής, Δ/ση Ασφ. Αττικής
Αστυν. Β’, Δ/ση Ασφ Απικής
Αρχ/κας, Υποδ. Κρατ. Ασφάλειας
Υπαστυν. Α’, ΚΔ’ ΤΑΑΘήνας
Αστυν. Β’, Δ/ση Ασφ. Απικής
Υπαστ.Α’, Υποδ. Κρατ. Ασφάλειας
Αρχ/κας, Ε’ Τ Α  Αθήνας
Αρχ/κας, Δ'ση Ασφ. Απικής
Ανθ/μος, ΔΤΕΝΕ
Ανθ/μος, ΔΤΕΝΕ
Αστ. Υηοδ/ντής, Υ.Μ.Μονάδων
Αρχ/κας, Υ.Μ.Μονάδων
Αρχ/κας, Υ.Μ.Μονάδων
Υπαστυν. Α’, Βουλή των Ελλήνων
Αστ. Δ/ντής, Δ.Αστ.Δυτ.Απικής
Αστ. Υποδ/ντής, Υποδ.Αστ.Αγάλεω
Ανθ/μος, ΛΤ. Πετρούπολης
Αρχ/κας, AT. Καματερού
Αστ. Υποδ/ντής, ΑΔ. Αχαϊας
Αστ. Υποδ/ντής, Τ.Τ. Πάτρας
Αρχ/κας, Τμ. Αγορανομίας Πάτρας
Αρχ/κας, Γ  AT. Πάτρας
Αστυν. Α’, Δ’ AT. Πάτρας
Αστ. Υποδ/ντής, ΑΥ. Αγίου
Υπαστυν. Α’, ΑΔ. Αχαϊας
Πολ. Υπαλ. Α’, Δ/νση Δημ. Σχέσεων
Αστ. Υποδ/ντής, ΑΔ.Λασιθίου
Αρχ/κας, ΑΣ.Μύρτου Ιεράπετρας
Αρχ/κας, AT. Τρικάλων
Πολ. Υπαλ. A’, AT. Τρικάλων
Αστυν. Β’, Π.Σ.Α Ν.Φιλ/φειας
Ανθ/μος, Μουσική ΕΛ.ΑΣ
Πολ. Υπαλ. Α’, ΕΤΥΑΠ/ΚΥΥΑΓΙ/ΤΑΥΑΠ
Αστυν. Β’, ΙΕ’ ΑΤ.ΑΘήνας
Υπαστυν. A’, Β’ ΑΤ.ΑΘήνας
Αρχ/κας, Τ.Γ.Α/Δ. Αστυν. Αθήνας
Αρχ/κας, Τ.Ε.Λ./Δ. Αστυν. Αθήνας
Αστυν. Β’, ΑΔΧ ανίων
Ανθ/μος, Τμ. Αγορανομ. Χανίων
Πολ. Υπαλ., Τ.Τ.Χανίων
Υπαστυν. A’, Τ.Ο.Τ.Α Αθήνας
Αστ. Δ/ντής, ΑΔ.Κυκλάδων
Αστ. Δ/ντής, Α  Δ. Ηλείας
Πολ. Υπαλ.Α’, ΑΔ.Ηλείας
Πολ. Υπαλ. Γ , ΑΔ.Ηλείας
Ανθ/μος, ΑΣ.Αξιούπολης Κιλκίς
Αστυν. A’, Β’ ΑΤ.Πειραιά
Αστυν. Β’, Τ.Μ.Δ. Πειραιά
Αρχ/κας, ΣΊΓ ΑΤ.Πειραιά
Αρχ/κας, ΙΕ’ ΑΤ.Πειραιά
Αρχ/κας, θ ’ ΑΤ.Πειραιά
Αρχ/κας, Ε ’ ΑΤ.Πειραιά
Αστ. Υποδ/ντής, ΑΔ.Πρέβεζας
Αστ. Υποδ/ντής, Α Δ Α ριας
Αρχ/κας, Α  Δ. Αριας
Ανθ/μος, ΑΤ.Γαργαλιάνων
Υπαστυν. Α’, ΑΔΡεθύμνου
Υπαστυν. Α’, Α ΔΡεθύμνου
Υπαστυν. Β’, ΑΤ.Περάμαιος Ρεθ.
Αρχ/κας AT. Μώλου Φθιώτιδας
Αρχ/κας AT. Αμφίκλειας
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ΜΕΤΑΤΑΞΗ
Εγινε μετάταξη του Αστυνό

μου Α'Γενικών Καθηκόντων 
ΓΚΟΥΡΜΠΑΤΣΗ Κ ω νσταντί
νου, πτυχιούχου Οδοντιατρικής 
Πανεπιστημίου θεσσαλονί- 
κης,στην κατηγορία των αξιω
ματικών Ειδικών Καθηκόντων- 
Υγαονομικών.

ΑΝΑΔΡΟΜΚΕΣ
ΓΡΟΑΓΟΓΕΣ

Στο τεύχος Ιουνίου 1990 δη
μοσιεύσαμε αναδρομικές προα
γωγές ε.α. αξιω ματικώ ν. 
Από παραδρομή,το Προεδρικό 
Διάταγμα με το οποίο δεκατέσ- 
σερες αξιωματικοί προήχθησαν 
αναδρομικά στο βαθμό του Υπο
στρατήγου,δεν περιήλθε έγκαι
ρα στα γραφεία του περιοδικού 
μας.

Οι αξιω ματικο ί αυτο ί ε(- 
ναι:Μπρούσαλης Αναστά
σιος,Χριστόπουλος Κωνσταντί
νος,Κατσίφας Σωκράτης, Γκέ- 
κης Ιωάννης,Αγγελάκης Γεώρ
γιος,Βλάχος Απόλλωνας,Κονδύ- 
λης Φραγκίσκος,Γκαϊντές Βύρω
νος- Κωνσταντίνος,θεοδωρό- 
πουλος Παναγιώτης,Κραββαρί- 
της Ιωάννης,Φελώνης Ματθαί
ος,Οικονόμου Ευθύμιος,Λύτρας 
Χρύσανθος και Σταθόπουλος Γε- 
ώργιος.

ΓΡΟΑΓΟΓΕΣ 
ΥΠΑΣΊΓΥΝΟΜΟΝ Β'

Προήχθησαν στο βαθμό του 
Υπαστυνόμου Α' οι κατωτέρω 
Υπαστυνόμοι Β':Φωκάς Κυριά
κος,Τάκος Ανδρέας,Τζιλιγκάκης 
Κωνσταντίνος, Βλαχάς Ιωάννης, 
Καραματσούκης Χρήστος,Τα- 
σιάς Αλέξανδρος,Ζερβάκης Γε- 
ώργιος,Σκαλιδάκης-Μπροτζά- 
κης Ζαχαρίας,Ντούφας Χρή- 
στος,Αγγουράς Βύρωνος,Ζιώ- 
γας Θεόδωρος,Δελλής Γεράσι

μος,Κίτσος Αθανάσιος,Στεφα- 
νάκης Νικόλαος,Δημουλάς Δη- 
μήτριος,Κορομηλάς Χρή- 
στος,Φραγκιουδάκης Ελευθέ
ριος,Πιστόλας Κ ω νσταντί
νος,Αδαμόπουλος Βασίλειος, Κα- 
τσίρος Χρήστος,Χαραλαμπό- 
πουλος Ιωάννης,Κωστακόπου- 
λος Χρήστος,Τραγουδάρας Δη- 
μήτριος,Βαρελάς Δημή-
τριος,Στρατάρας Γεώργιος,Σω- 
τηριάδης Νικόλαος,Γεωργίου Νι
κόλαος, Μπακογιάννης Περι
κλής,Παπανικολάου Κωνσταντί
νος,Υψηλάντης Αντώνιος,Σβε- 
ντζούρης Γεώργιος,Κοτσώνης 
Δημήτριος,Πανταζής Σω τή
ριος,Καλαμπαλίκης θωμάς,Σα- 
πουρίδης Αναστάσιος,Κακανής 
Λάμπρος,Καρδιασμένος Ευάγγε
λος,Δανιήλ ΑνδρέαςΧΙαπαδάκης 
Νικόλαος,Ντοκομές Μιχαήλ, 
Μπούμπουλος Παύλος, Μπόμπο- 
ρης Κωνσταντίνος,Αργυρίου 
Χρήστος,Δρακόπουλος Κωνστα- 
ντίνος,Κράνης θωμάς,Τσιρι- 
μπής Γεώργιος,Ευαγγελής Ευάγ
γελος,Κορλός Βύρωνος,Δρακό- 
πουλος Αχιλλέας,Ιωάννου Λά
μπρος,Τ σάκωνας Γεώργιος,Βε- 
λημβασάκης Νικόλαος,Μαρκό- 
πουλος Κυριάκος,Αρβανίτης Δη- 
μήτριος,Εμμανουηλίδης Γεώρ- 
γιος,Βαρδακώστας Αναστά
σιος,Ναλπάντης Χρήστος,Καρ- 
λής Κωνσταντίνος,Δρίβας Χρή- 
στος,Καράγεωργας Χρή- 
στος,Λυμπερόπουλος Ιωάννης 
και Διαμαντόπουλος Δημήτριος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Αποστρατεύθηκαν ο Αστυνο

μικός Διευθυντής ΠΑΠΓΙΑΣ Πε
ρικλής, α  Αστυνομικοί Υποδι
ευθυντές ΞΟΥΡΗΣ Γεώργιος και 
ΛΕΩΝΙΔΗΣ Σπυρίδων καιο Αστυ
νόμος Α'ΒΗΤΑΣ Γεώργιος,που 
προήχθησαν στο βαθμό τους με
τά την αίτηση αποστρατείας 
τους.

Αποστρατεύτηκε,επίσης με αί

τησή του,ο Υπαστυνόμος Β'ΚΑ- 
ΡΑΚΟΥΣΗΣ Αναστάσιος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Υπαστυνόμος Β' ΣΤΑΘΟΥ- 
ΛΗΣ Σταύρος του A' Α. Θεσ
σαλονίκης ,τηλ. 416787 .επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του που υπηρετεί στη 
Γ.Α.Δ.Α.

Ο Αρχιφύλακας ΔΗΜΟΣ Γρη- 
γόριος του Α.Σ,Αγίου Πέτρου Αρ
καδίας,επιθυμεί αμοιβαία μετά
θεση με συνάδελφό του της 
Γ.Α.Δ.Α. ή των Αστυνομικών Δι
ευθύνσεων Ακαρνανίας,Λευκά
δας,Αρτας,Πρέβεζας και Ιωαννί- 
νων (τηλ.0792-31204.)

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αντιστράτηγος ε.α. ΜΑΛΟΥ- 

ΚΟΣ Περικλής τ.Αρχηγός Χωρο
φυλακής. Πέθανε στις 10-9- 
90.Κηδεύτηκε στις 11-9-90 στο 
Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Αστυν.Υποδ/ντής ΓΚΑΓΚΑΟΥ- 
ΔΑΚΗΣ Ελευθέριος.Γεννήθηκε το 
1942 στην Επισκοπή Ρεθύ- 
μνου.Υπηρετούσε στο Παράρτη
μα Σχολής Αστυφυλάκων Κρή- 
της.Πέθανε στις 19-7-90 από πα
θολογικά αίτια.

Αστυν.Υποδ/ντής ΒΛΑΧΟΣ Γε- 
ώργιος,Γεννήθηκε το 1938 στο 
Παναιτώλιο Αγρινίου.Υπηρετού- 
σε στην Α.Δ.Αιτωλίας.Πέθανε 
στις 29-7-90 από παθολογικά αί
τια.

Αστυφύλακας ΣΤΑΜΟΣ Γεώρ- 
γιοςΓεννήθηκε το 1952 στο Βύ
ρωνα ΑττικήςΎπηρετούσε στη 
Γ.Α,Δ.Α.Πέθανε στις 24-8-90.

Αστυφύλακας ΖΑΡΚΑΔΑΣ Παύ- 
λος,Γεννήθηκε το ί)57 στη Με- 
σαρίστη Μεσολογγίου.Υπηρε- 
τούσε στον Α.Σ.Βελημαχ(ου Αρ- 
καδίας,Πέθανε αιφνίδια στις 14- 
9-90.
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Σε ειδική τελετή που έγινε στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
παρουσία του Υπουργού κ. 
Ιωάννη Βασιλειάδη,του Γεν. 
Γ ρ α μ μ α τ έ α κ . Μ ι χ ά λ η  
Κουτελιδάκη, του Αρχηγού και 
των Υπαρχηγών της ΕΛ.ΑΣ. 
Αντιστρατήγων κ.κ. Ιωάννη 
Αντωνόπουλου,Ιωάννη Συμ- 
βουλίδη και Κωνσταντίνου 
Τασάκου,του Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού 
Υποστράτηγου κ. Βασιλείου 
Σουρέτη και άλλων ανώτατων 
αξιωματικών των Διευθύνσεων 
του Υπουργείου,έγινε από τον 
Προϊστάμενο της Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. 
Πανοσολογιώτατο Αρχιμανδρί
τη κ.κ. Ευσέβιο Πιστολή,η 
ορκωμοσία των δέκα τεσσάρων 
νέων Αστυνόμων Β’ ειδικών 
καθηκόντων(υγειονομικών), 
που προσλήφθηκαν με το Π.Δ. 
της 23-8-90 για την κάλυψη 
ισάριθμων κενών οργανικών 
θέσεων.
Οι νέοι ιατροί, κατά ειδικό

τητα, είναι: Σπυρίδων Πανα- 
γιωτόπουλος - ουρολόγος, 
Ελένη Χριστάρα -μικροβιο
λόγος, Ηλίας Αναστάσιος 
Τσαβαλιάς-γαστρεντερολόγος 
Νικόλαος Αθανασόγλου- 
οφθαλμίατρος,Δημήτριος Ψα- 
ρουδάκης ωτορινολαρυγγολό
γος,Ιωάννης Μουσούλης- 
καρδιολόγος, Ειρήνη Πα- 
παδημητρίου δερματολόγος- 
αφροδισιολόγος,Δημήτριος 
Π απαϊω άννου-παθολόγος, 
Χ ρ ή σ τ ο ς Ρ ο υ μ ε λ ι ώ τ η ς  
παθολόγος ,Πλάτων Ζαφείρης- 
χειρούργος, Μάρκος Αντωνίου- 
πνευμονολόγος -φυματιολόγος 
Ηλίας Μαλεβίτης παθολόγος 
Αλέκος Μανωλάκος παθολό

γος και Γεώργιος Στεφανόπου- 
λος-ψυχολόγος.

ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ
ΝΕΑΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Αλλη μια επιτυχία διεθνούς, 
αυτή τη φορά, ακτινοβολίας, 
μας ήρθε από τη Μ. Βρεττανία.Ο 
γιός του Ανδρέα Δρακόπουλου, 
ταξίαρχου ε.α., Σταύρος, απέ
κτησε το δίπλωμα του διδάκτο
ρα της φιλοσοφίας, με υποτρο
φία της Βρεττανικής κυβέρνη
σης.
Είναι ήδη λέκτορας στο Πα

νεπιστήμιο του Αμπερντήν, ενώ 
μετέχει σε ερευνητικά, επιστη
μονικά και οικονομικά προ
γράμματα και συνέδρια.
Εχει δημοσιεύσει πλήθος επι

στημονικών άρθρων σε διάφο
ρα έγκυρα επιστημονικά περιο
δικά του εξωτερικού.
Είναι κάτοχος τριών ακόμα πα

νεπιστημιακών πτυχίων:

ΑΣΟΕΕ, STER, BACHELOR.
Το περιοδικό μας συγχαίρει 

τον αξιέπαινο επιστήμονα και 
εύχεται το παράδειγμά του να 
ακολουθήσουν και άλλοι.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ι.Χιυπάνε και χαρμόσυνα - 
Τσακίζω, Θραύω.
2. Ιστορικό χωριό του νομού 

Λάρισας - Προοδευτικός Ιου
δαίος Βασιλιάς.
3. Υπνηλία, νύστα - Τόπος 

από τον οποίο εξορύσσονται 
πέτρες ή μάρμαρα για οικο
δομές.
4. Μονοψήφιος αριθμός - Ποί

ημά του το "Κοράκι" - Δεν 
είναι στενό αυτό το ρούχο.
5. Αυτά είναι μακρά και στενά 

- Η παγόδα είναι ανατολίτικος.
6. Με ευθυμία (επίρρ. καθ.)
7. Γαλλικό άρθρο - Σύμβολο 

στα μαθηματικά.
δ.Ψυχή αρχαίου Αιγύπτιου - 

Στήριγμα, θεμέλιο - Μεταβάλλω 
δημητριακά σε αλεύρι.
9.Γίνεται και σε μετάλλια - 

Αρχαία χώρα της Ιταλίας.
ΙΟ.Θεατρικό του έργο Ό  βρο- 

χοποιος".-Νότα της Βυζαντινής

μουσικής - Αρθρο για πολλά. 
ΙΙ.Χρησιμοποιείται και για την 

επίστρωση δρόμων -...ΓκεΒάρα: 
Αργεντινός γιατρός και επα
ναστάτης.
12. Εκτάσεις με βλάστηση σε 

έρημο - Σύμφωνο .... βιασύνης.
13. Θέατρο νικηφόρας μάχης 

του μεγάλου Αλεξάνδρου - Δει
κτική αντωνυμία.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Εργαλείο για λάξεμα πέ
τρας - Μικρό, πήλινο δοχείο 
υγρών.
2. Τροχοφόρο που το σέρνουν 

ζώα - Χυλωμένο, βραστό ρύζι.
3. Μικρά μεταλλικά σκεύη για 

ψήσιμο ροφημάτων - Μέρος 
του σώματος...καθαρευουσιά
νου.
4. Γράμματα από ...ιππέα - Τα 

υγρά σύμφωνα του αλφαβήτου 
μας - Βουβή... Βάνα.
5. Το όνομα του ηθοποιού Πα-

τσίνο - Δεν έχει ξυλώδη κορμό
- Αυτός δεν είναι οπλισμένος. 
ό.Κοιμίζουν.,.μωρά στις κού

νιες τους .
7.Αποδίδω μουσικό κομμάτι - 

Ομοια φωνήεντα - Αρχικά ορ
γανισμού τρένων. 
δ.Ναυτικό πρόσταγμα - Προ

τρεπτικό μόριο - Εξαργυρώ
νεται σε τράπεζα.
9.Χρονικός σύνδεσμος - Με

γάλο, ευρύχωρο δωμάτιο - Πε
ρασμένος αιώνας. 
ΙΟ.Χαίδεμένη.,.Αννα - Ιδιωμα

τικό άρθρο.
11. Ομάδα φίλων - Αυτός δεν 

έχει απόβαρο.
12. Ατάϊστος, νηστικός - Συ

νεχόμενα γνωστής σειράς - Αρ
χικά αθλητικής ηγεσίας μας.
13. Αυγά...καθαρευουσιάνου - 

Μισό...οστό - Κάτοικος νησιού
- Νημάτιο, κλωστή (καθ.).

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
2ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ - ΜΑ 
3. ΓΑΛΑΝΕΣ - ΝΑΝΟΣ 
4 .0Σ  - ΠΑΛΙΚΑΡΑΚΙ
5. ΘΑΜΑ - ΙΣΑ - ΠΙΕ
6. ΕΚΜΑ - ΛΑΕ - ΝΘ
7. ΑΡΠΟΣ - ΑΛΣ - ΤΑ
8. ΥΠΑ - ΥΝΙ - ΑΡΥ 
9ΣΑΦΕΣΤΑΤΕΣ - ΟΜ 
ΙΟ.ΟΓΊΕΡ - ΑΝΟΣΙΑ
11. ΕΡΕΙΑΙ - ΤΥΦ
12. ΚΓΕ - ΟΚΑΔΕΣ - ΟΙ 
13.0ΑΣΗ - ΑΝΟ - ΑΣΙΑ 
ΚΑΘΕΤΑ
1 ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ
2. ΑΠΑΣΑ - ΡΠΑ - ΕΤΑ
3. ΡΑΛ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
4ΑΡΑΠΑΚΙ - ΕΠΕ 
5.ΠΑΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ
6 0ΒΕΛΙΑΣ - ΤΡΑΚΑ
7. ΙΑΣΙΣ - ΥΑ -ΙΑΝ
8. ΗΤ - ΚΑΛΑΝΤΑ - ΔΟ
9. ΜΟΝΑ - ΑΛΙΕΝΤΕ
10. ΕΣΑΡΠΕΣ - ΣΟΥΣΑ
11. ΝΑΙ - ΣΦ
12. ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ - ΟΙ
13. ΣΑΣΙ - ΘΑΥΜΑΣΙΑ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΓΓΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Κατά ιη διάρκεια της πρόσφατης 
επίσκεψής του στην Ελλάδα, ο  Α γγλος 
Υ π ου ργός Εξωτερικών κ.Ν τάγκλας 
Χέρντ πραγματοποίησε ενημερωτική 
επίσκεψη στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης.
Τ ον ξένο  επίσημο υποδέχτηκε ο  Υπουρ
γ ό ς  Δημόσιας Τάξης κ. Ιωάννης Βα- 
σιλεήδης και ακολούθησε ιδιαίτερη συ
νάντηση,στην οποία συζητήθηκαν τα 
σοβαρότατα προβλήματα της τρομοκρα
τίας και των ναρκωτικών,τα οποία δεν  
γνωρίζουν εθνικά σύνορα και γι’αυτό

χρειάζονται αντιμετώπιση από τη διεθνή 
κοινότητα.
Μετά το τέλος της συνομιλίας τους,οι 
δύο Υπουργοί έκαναν δηλώσεις για 
το αντικείμενο της συζήτησής τους 
και ο  κ. Βασιλειάδης τόνισε όη ο  
κ.Χέρντ φάνηκε να  γνωρίζει αρκετά 
πράγματα για το πρόβλημα της τρο
μοκρατίας στην Ελλάδα.
Στον Α γγλο Υ πουργό προσφέρθηκε 
ειδική πλακέτα με τα εμβλήματα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και ο  πολυ
τελής τόμος "ΒΕΡΓΊΝΑ".




