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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
-----------------------------------------------------------------------------------------------  Μ Α Ρ ΤΙΟ Σ 1991

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το πορτραίτο του καθ’έξιν δολοφόνου 140
Η υπεξαίρεση 145
Ο Σατωμπριάν για την Επανάσταση των Ελλήνων 148
Τα καθήκοντα της πρώτης Ελληνικής Αστυνομίας 150
Το σύνδρομο της μαμάς 155
Η Αστυνομία της Δανίας 161
Επισημάνσεις 166
Οταν ηχήσουν οι σειρήνες...ή πώς θα επιζήσουμε 174
Περσικός:Περι6άλλον ώρα μηδέν 178
Γρίππη 182
Μεγάλες Δίκες 185
Ιστορική Επιθεώρηση 190
Υπηρεσιακά Νέα 192
Γεγονότα και Συμβάντα 197
Αλληλογραφία 200
Θύμα του καθήκοντος 202

Οι θέσεις και οι γνώμες, που εκφράζονται 
στην ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

είναι προσωπικές και δεν δεσμεύουν ίο Υ.Δ.Τ. 
ούτε ερμηνεύουν αναγκαστικά τις απόψεις του.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Μηνιαίο περιοδικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 
ΔιευέΧιντης: Αστυνόμος Α ’ Αλέξανδρος Βλάχος. Αρχισυντάκτης: Υπαστυνόμος Α ’ Νι
κόλαος Πολύμερος. Σύνταξη: Ανθυπαστυνόμος Κων. Καραγιάννης, Π.Υ. 
Ελισσαίος Αρτόπουλος, Π.Υ. Μαρία Πίσχου. Desk Top Publishing: Π.Υ. Κων/νος 
Πλευρίΐάκης. Διαχείριση: Υπαστυνόμος Β’ Κων. Δανούσης. Γραμματεία: Π.Υ. Θεοδώρα 
Δερδελάκου, Π.Υ. Φιλιώ Δελή. Διαφημίσεις: Π.Υ. Φώτιος Μακροζαχόπουλος. Αρχείο: 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου. Διεκπεραίωση: Αρχιφύλακας Ελευθέριος Μουτσώκος, Π.Υ. 
Γεώργιος Βόλης. Φωτογραφική κάλυψη: Φωτογραφικό Συνεργείο Λώσης Δημ. Σχέ- 
σεων/ΥΔΤ. Φιλμς - Μοντάζ: Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΩΜΑ (Αθήνα, Ερμου 133). Εκτΰπωση- 
ΒΛλιοδεοία: Α.Ε. ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ (Αθήνα, Β. Ηρακλείου 145). Τηλέφωνα πε
ριοδικού: Διευθυντής: 6916383, Αρχισυντάκτης: 8655505, Διαχείριση:
8677074, Διαφημίσεις: 8671360.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλους 175, 11251

139



ΰοηοφ 
ec φορές, '

εκτι
ιίουνται

& ·.

Υπάρχει κάτι μέσα 
στην ανθρώπινη φύ
ση, που έλκεται απ’ 
τη νοσηρή γοητεία 
του παράλογου ή της' 
υπερβολής. Βέβαια, 
δεν χαρακτηρίζει 
όλους τους ανθρώ
πους αλλά πόσοι από 
μας δεν σταματήσα
με σ’ ένα δυστύχημα 
για να “ρίξουμε μια 
ματιά” ή δεν “χα
ζέψαμε” τους τίτ
λους κάποιας λ'βϊκί- 
στικης σκανδαλοθη- 
ρικής εφημερίδας. Η έρευνα αυτόψιρυ άρθρου 
ασχολείται με τους εγκληματίε^ του αιώνα 
και συγκεκριμένα τους καθ’ έξιν δολοφόνου 
αγγίζοντας την οριακή γραμμή ανάμεσα στη 
νοσηρότητα και την αποστροφή.

Οι ζωές, τα εγκλήματα και οι αιτιολογίες 
αυτών των δολοφόνων εκφράζουν την απο- 
τροπιαστική κορύφωση της σκοτεινής πλευράς 
του ανθρώπινου μυαλού. Οι καθ’ έξιν δο
λοφόνοι, τις περισσότερες φορές, δεν έχουν 
κίνητρα κέρδους ή εκδίκησης για τις πράξεις 
τους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από το 
1980, το 25% των φόνων έχουν διαπραχθεί 
από δράστες χωρίς εμφανές κίνητρο ή σχέση 
με το θύμα τους. Οι κοινωνιολόγοι περιέ- 
γραψαν τον καθ’ έξιν εγκληματία σαν τον 
δολοφόνο, που διαπράττει συνεχόμενους φό
νους ακολουθώντας, συνήθως, την ίδια δια
δικασία. Εδώ, θα 
πρέπει να γίνει ο 
δ ιαχωρισμός του 
καθ’ έξιν εγκληματία 
με τον δολοφόνο 
πολλών προσώπων 
ταυτόχρονα. Ο τε
λευταίος διαπράττει 
το έγκλημα σε μια 
συγκεκριμένη χρο
νική στιγμή ή τοπο
θεσία μέσα σ’ ένα 
παροξυσμό αυτοκα
ταστροφής. Από τις 
δύο κατηγορίες ο 
καθ’ έξιν δολοφόνος 
είναι δυσκολώτερο 
να εντοπισθεί. Και 
αυτό γιατί ο δράστης 
πολλαπλών φόνων 
ελκύει την προσοχή

νεργωντας χωρίς 
ενδιαφέρεται για 
υνέπειες και συ- 
ς αυτοκτονεί 
την πράξη του 

σκοτώνετα ι σε 
νταλλαγή πυροβο

λισμών με την Αστυ
νομία. Διακατέχεται 
από μιά επιθυμία θα
νάτου τόσο για τους 

y » ' -  ^άλλους όσο και για 
ον εαυτό του.
Ο καθ’ έξιν δο

λοφόνος είναι δια
φορετική περίπτωση, 

μέρα στις ΗΠΑ, κα- 
»ysa33  ̂τέτοιοι δολοφόνοι και 

νώνται οι *βντίσ4ρτίίΕς υποθέσεις. ’Αλλοι 
ίωρούν αυτούς τους αριθμούς ιδιαίτερα μι- 
ρούς. Ονόματα όπως David “Son of Sam” 

vp'erkowitz, Ted Bundy, Charles Manson, Henry 
Lee Lucas, Clifford Olsortf φέρνουν στη μνήμη 
άτομα επικίνδυνης παραφροσύνης.

Προτάσεις για την διεξαγωγή της έρευνας 
Οταν οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν υπο

θέσεις, που θυμίζουν “έργο” καθ’ έξιν εγκλη
ματία, θα πρέπει αμέσως να αναλάβουν τον 
έλεγχο ολόκληρης της έρευνας. Κατά προ
τεραιότητα, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω 
ενέργειες:

- συντονισμός οργάνωσης φακέλλου με τα 
στοιχεία της υπόθεσης.

- αυστηρός έλεγχος της σκηνής του εγκλή
ματος, χρησιμοποίη
ση εξειδικευμένων 
ε γκ λη μ α το λό γω ν  
(π.χ. παθολόγος, βο
τανολόγος, ανθρω
πολόγος).

- έρευνα του τόπου 
του εγκλήματος και 
της ευρύτερης πε
ριοχής

- θυματολογία , 
δηλ. εξέταση στοι
χείων του θύματος 
(τρίχες, αίμα κ.λ.π.) 
και

- αυτοψία, με την 
απαραίτητη παρου
σία ενός έμπειρου 
αστυνομικού κι ενός 
εγκληματολόγου - 
παθολόγου. Πριν
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χην διεξαγωγή της αυτοψίας πρέπει να γίνει 
ακτινογραφία στο θύμα και να παρθούν δα
κτυλικά αποτυπώματα, σωματικά υγρά, ίνες 
κ.λ.π.

Η έρευνα πρέπει να διεξάγεται με επιμονή 
και μεθοδικότητα. Να εξετάζονται όλες οι 
λεπτομέρειες με πνεύμα διορατικότητας. Να 
υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τα στοιχεία 
του εγκλήματος. Να ανταλλάσσονται απόψεις, 
γνώμες και υποθέσεις μέσα από συσκέψεις 
όλων όσων μετέχουν στην έρευνα. Να γίνονται 
συγκρίσεις με άλλα εγκλήματα που διελευ- 
κάνθηκαν ή όχι. Οι αστυνομικοί έρχονται αντι
μέτωποι με την δημόσια πίεση αλλά και με 
την δική τους επιθυμία να δουν τον εγκληματία 
να οδηγείται στην δικαιοσύνη.

Σχεδιασμός προσωπικότητας του δολοφόνου
Η Αστυνομία συνήθως αναζητά την συνερ

γασία ειδικών για την σκιαγράφηση της αν
θρώπινης συμπεριφοράς ιδίως σε περιπτώσεις 
στιγερών δολοφόνων ή ασυνήθιστων ανθρω
ποκτονιών, όπως είναι ψυχολόγοι, κοινωνιο
λόγοι, ψυχίατροι, εγκληματολόγοι.

0  ειδικός, που ασχολείται με τον σχεδίασμά 
της προσωπικότητας, προσπαθεί να φτιάξει το 
ψυχολογικό πορτραίτο του άγνωστου δράστη. 
Ορισμένες μορφές συμπεριφοράς ή χαρακτη
ριστικά της προσωπικότητας μπορούν να ανα
ζητηθούν στα αποδεικτικά στοιχεία του εγκλή
ματος π.χ. σαδιστικά Βασανιστήρια σε σεξου
αλικά εγκλήματα, μεταθανάτιος τεμαχισμός του 
θύματος, αναίτιος εμπρησμός, εγκλήματα λα
γνείας, ακρωτηριασμού και Βιασμού, συνθέ
τουν ένα αποτρόπαιο κατάλογο, που χαρα
κτηρίζει συχνά τον καθ’ έξιν δολοφόνο.

Επειδή ο ειδικός χρησιμοποιεί οποιοδήποτε 
αποδεικτικό στοιχείο, που θεωρείται ύποπτο, 
θα πρέπει να ενημερώνεται για όλα τα δε
δομένα του εγκλήματος. Για παράδειγμα, εάν 
το όπλο, που χρησιμοποιήθηκε, βρέθηκε στον 
τόπο του εγκλήματος θα πρέπει να ενημερωθεί 
για το είδος και τη θέση που Βρέθηκε. 
Προσπαθεί, δηλαδή, να δημιουργήσει την ει
κόνα της πνευματικής κατάστασης του δο
λοφόνου συνδυάζοντας την εμπειρία του με 
τα αποδεικτικά στοιχεία του εγκλήματος.

Τα Βασικά στοιχεία, που χρησιμοποιεί είναι 
πληροφορίες:
1. Από την σκηνή του εγκλήματος.
2. πό τις τελευταίες δραστηριότητες του θύ
ματος.
3. πό την ιατρική έκθεση της αυτοψίας.
4. πό μαρτυρικές καταθέσεις.
5. πό την προσωπικότητα του θύματος.

Κάθε στοιχείο εξετάζεται προσεκτικά και συ
σχετίζεται με τα υπόλοιπα για να διαμορφωθεί 
η τελική εικόνα.

0  ειδικός δεν χρειάζεται να είναι πολίτης. 
Μπορεί, κάλλιστα, να είναι αστυνομικός, που 
να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της έρευνας 
ενός εγκλήματος.

Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο
0  φόνος έχει περιγράφει σαν το μεγαλύτερο 

έγκλημα, που μπορεί να διαπράξει άνθρωπος 
σε άνθρωπο. Εκτός από την εμφανή προσβολή 
κατά της ανθρώπινης ζωής (του θύματος), 
ο φόνος έχει αρνητικές επιπτώσεις και για 
το κοινωνικό σύνολο με διάφορες μορφές. 
Ενα παράδειγμα είναι το οικονομικό κόστος, 
που απαιτείται για να λειτουργήσει ο μη
χανισμός της ποινικής δικαιοσύνης και το 
οποίο συνεχώς αυξάνεται.

Ενα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι ο φόΒος, 
που προκαλείται στους ανθρώπους από τον 
φόνο ή άλλα εγκλήματα Βίας. Αποτέλεσμα 
αυτού του φόΒου είναι να αντιμετωπίζονται 
οι άγνωστοι με καχυποψία, να μειώνονται 
οι κοινωνικές επαφές ανάμεσα στους ανθρώ
πους και να δυσκολεύει το έργο της Αστυ
νομίας. Μια πρόσφατη στατιστική στις ΗΠΑ 
έδειξε ότι το 43ϋ του αστικού πληθυσμού 
δεν Βγαίνει τα Βράδυα στους δρόμους γιατί 
φοβάται μήπως πέσει θύμα εγκληματικής επί
θεσης.

0  θάνατος σε μια οικογένεια, κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες, είναι ένα ιδιαίτερα 
δύσκολο και τραυματικό γεγονός. Σαν φυσικά 
επακόλουθα του πένθους θεωρούνται η κα
τάθλιψη, ο θυμός και η σύγχυση. Οταν η 
αιτία του θανάτου είναι φόνος και ειδικώτερα 
χωρίς εμφανή δικαιολογία τότε τα συναισθή
ματα αυτά επαυξάνονται. Τα μαζικά μέσα ενη
μέρωσης υπενθυμίζουν το τραγικό γεγονός 
με αποτέλεσμα να υποΒάλονται στην εμπειρία 
της δημοσιοποίησης του πένθους τους.

Τα κανά χαρακτηριστικά 
των καθ’ έξιν δολοφόνων

Οι περισσότεροι δολοφόνοι αυτής της κατηγορίας 
αποζητούν την προσοχή ή να δουν τ’ όνομά 
τους στους τίτλους των εφημερίδων και, δυστυχώς, 
το πετυχαίνουν με το θάνατο του θύματος. Ο 
συγγραφέας και κοινωνιολόγος Elliot Leyton 
πιστεύει ότι οι καθ’ έξιν δολοφόνοι σκοτώνουν 
για να ικανοποιήσουν την ανάγκη για ανα
γνώριση. Πολλές φορές χτυπούν την ανώτερη κοι
νωνική τάξη σαν αντίδραση στην αποτυχία τους 
γιατί πιστεύουν όπ έχουν αδικηθεί. Η  επιθυμία
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για επιτυχία μετατρέπεται σε απογοήτευση και έμμονη 
ιδέα δημιουργώντας κίνητρο για φόνο.

Ενας σημαντικός αριθμός των καθ’ έξιν δο
λοφόνων είναι νόθοι, υιοθετημένοι ή μεγαλωμένοι 
σε ιδρύματα. Οι περισσότεροι έχουν υποστεί κάποια 
μορφή κακοποίησης σε παιδική ηλικία, ψυχική, 
σωματική ή σεξουαλική. Ορισμένοι είχαν διατα- 
ραγμένη σχέση με τη μητέρα τους είτε γιατί απούσιαζε 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα είτε γιατί είχε 
πολλούς γόμους στο ενεργητικό της.

Οι περισσότεροι δολοφόνοι αυτής της κα
τηγορίας είναι άνδρες, λευκοί, ηλικίας 25 
έως 34 χρόνων και θεωρούνται τουλάχιστον 
έξυπνοι αν όχι ιδιοφυείς. Μερικοί είναι γο
ητευτικοί ή χαρισματικοί. Αλλοι γοητεύονται 
από την αστυνομική εργασία. Επιλέγουν ένα 
συγκεκριμένο τύπο θύματος, συνήθως ευάλωτο 
ή εύκολο να το χειρισθούν. Προτιμούν να 
εκτελούν τις δραστηριότητές τους τη νύχτα, 
οπότε εντοπίζουν και σκοτώνουν το θύμα 
τους, όταν δεν είναι σε εγρήγορση. Δολο
φονούν με προσωπικά όπλα : μαχαίρια, ρό
παλα, χέρια ή γροθιές. Συχνά βρίσκονται κάτω 
από την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και 
απορροφώνται από την σαδισπκή πορνογραφία. 
Οταν τα συνδυάζουν,πυροδοτούνται οι φα
ντασιώσεις τους. Πολλοί σχετίζονται με γυ
ναίκες, οι οποίες αγνοούν τις εγκληματικές 
τους δραστηριότητες.

Οι συγγραφείς Holmes και Deburger στην

μελέτη τους για τον καθ’ έξιν δολοφόνο 
καθόρισαν δύο υποκατηγορίες ανάλογα με 
την οργανωμένη ή μη μορφή του του εγκλή
ματος (6λ. σχετικό πίνακα). Ο διαχωρισμός 
αυτός μπορεί να βοηθήσει την Αστυνομία 
στον εντοπισμό του δράστη.

Πολλοί δολοφόνοι κρατούν αρχείο των φό
νων, που διέπραξαν, ή άλλων παρόμοιων αν
θρωποκτονιών από δημοσιεύσεις στον Τύπο. 
Αλλοι δείχνουν ενδιαφέρον για την λογοτεχνία 
(βιογραφίες όπως π.χ. του Αδόλφου Χίτλερ) 
ή την ψυχολογία και ειδικώτερα για τις πε
ριπτώσεις βίαιων ατόμων, που πάσχουν από 
διαταραχές της προσωπικότητας. Ορισμένοι εί
ναι υποχόνδριοι με την καθαριότητα, την ατο
μική υγιεινή ή άλλα στοιχεία της εξωτερικής 
τους εμφάνισης.

Επίλογος
Η Αστυνομία για να μπορέσει να βοηθηθεί 

στο έργο της θα πρέπει να τηρεί αρχείο 
όλων των υποθέσεων, που αντιμετωπίζει. Με 
αυτό τον τρόπο πετυχαίνει μεγαλύτερο Βαθμό 
επικοινωνίας και αμοιβαίας Βοήθειας όλων 
όσων μετέχουν σε μια έρευνα δίνοντάς τους 
την δυνατότητα να συγκεντρώσουν τα απα
ραίτητα στοιχεία, να εντοπίσουν και τελικά 
να ανακαλύψουν τους καθ’ έξιν δολοφόνους.

Οι υποθέσεις, που θα πρέπει να αρχειο
θετούνται, είναι:

Χαρακτηριστικά της σκηνής του εγκλήματος

□ Οργανωμένοι Δολοφόνοι

□ Διάπραξη προσχεδιασμένου 
εγκλήματος
□ Αγνωστο θύμα
□ Ελεγχόμενη επικοινωνία
□ Επιλογή του τόπου 
διάπραξης του εγκλήματος
□ Απαιτούν υποταγή από το θύμα
□ Εχουν αναστολές 
για την πράξη τους
□ Επιθετικοί πριν το φόνο
□ Απόκρυψη του πτώματος
□ Εξαφανίζουν το όπλο 
και τα αποδεικτικά στοιχεία 
από τον τόπο του εγκλήματος

■ Μη οργανωμένοι δολοφόνοι

■ Διάπραξη εγκλήματος χωρίς προμελέτη

■ Αγνωστο θύμα
■ Ελάχιστη επκοινωνία
■ Τυχαίος και συμπτωμαπκός 
ο τόπος του εγκλήματος
■ Βιαιοπραγούν ξαφνικά κατά του θύματος
■ Σπάνια έχουν αναστολές 
για την πράξη τους
■ Διάπραξη συνουσίας μετά το φόνο
■ Αφεση του πτώματος σε κοινή θέα
■ Αφήνουν έκθετα
στον τόπο του εγκλήματος
το όπλο και τα αποδεικτικά στοιχεία
■ Εγκατάλειψη του πτώματος 
στον τόπο του εγκλήματος

□ Μεταφορά του πτώματος 
σε άλλο τόπο

Πηγή: Holmes and Deburger, σελ. 106.
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- φόνοι, που εμφανίζονται σαν έργο καθ’ 
έξιν δολοφόνου, είτε διελευκάνθηκαν είτε όχι

- φόνοι σεξουαλικής φύσης
- φόνοι κατά την διάρκεια ληστείας
- φόνοι σε κακόφημες συνοικίες
- τρομοκρατικές εκτελέσεις
- υποθέσεις αγνοουμένων (που, πιθανά, έχουν 

δολοφονηθεί) και
- απόπειρες φόνων, που ταιριάζουν στις πα

ραπάνω περιπτώσεις.
Ο καθ’ έξιν δολοφόνος δεν είναι καινούργιο 

φαινόμενο. Ο Jack the Ripper σκότωνε πόρνες, 
τρομοκρατώντας το Λονδίνο του περασμένου

αιώνα. Ο Βαρώνος Gilles de Rais σκότωσε 
μεγάλο αριθμό παιδιών στη φεουδαρχική Γαλ
λία του 15ου αιώνα.

Ο ρόλος της Αστυνομίας είναι ιδιαίτερα 
δύσκολος γΓ αυτό είναι απαραίτητη η συ
νεργασία, ο σχεδιασμός και οι αποφασιστικές 
ενέργειες. Ο κάθε αστυνομικός θα πρέπει, 
επομένως, να ενημερώνεται συνεχώς και να 
ελπίζει ότι ενεργώντας έγκαιρα και μεθοδικά 
θα τερματισθεί ο κύκλος του θανάτου.

Ελεύθερη μετάφραση της Μαρίας ΓΒσχου από 
το άρθρο The Serial Killer” , by Kevin Fowler 
του περιοδικού Gazette (Vol. 52, No. 3, 1990)
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ

Η υπεξαίρεση, που κατά τον Ποινικό μας 
Κώδικα, περιλαμβάνεται στα εγκλήματα κατά 
της ιδιοκτησίας, αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά 
οικονομικά εγκλήματα εξαιτίας των μεγάλων 
χρηματικών ποσών, που συχνά, αποτελούν 
το αντικείμενο της.

Αυτό συμβαίνει γιατί ο συνηθισμένος χώρος 
εμφάνισής της είναι οι μεγάλες οικονομικές 
μονάδες όπως π.χ. επιχειρήσεις του δημόσιου 
ή του ιδιωτικού τομέα, τράπεζες κ.λπ.

Επειδή δράστες του εγκλήματος αυτού είναι 
κυρίως άτομα, που εργάζονται σε θέσεις εμπι
στοσύνης στις μονάδες αυτές, η προστασία 
αυτών των τελευταίων με τη λήψη κάποιων 
προληπτικών μέτρων, δεν είναι πάντοτε από
λυτα εφικτή. Πράγμα που γίνεται ακόμα δυ
σκολότερο αν ληφθεί υπόψη η χρήση προ
ηγμένης τεχνολογίας π.χ. Η/Υ, telefax, telex, 
για την τέλεση του εγκλήματος αυτού.

Παράλληλα όμως η κάλυψη των οικονομικών 
ζημιών, που προέρχονται από τις υπεξαιρέσεις 
των υπαλλήλων τους, από ασφαλιστικές εται
ρείες, ίσως μειώνει τη διάθεσή τους για 
την πραγματική και σε ρεαλιστική βάση αντι
μετώπιση του προβλήματος τους αυτού.

Βέβαια, υπεξαιρέσεις ποσών συμβαίνουν και 
μεταξύ ατόμων που έχουν μια οποιαδήποτε 
-όχι αποκλειστικά οικονομική- σχέση. Στην 
περίπτωση αυτή η λύση του ζητήματος θα 
πρέπει να αναχθεί στον έλεγχο της ποιότητας 
των διαπροσωπικών τους σχέσεων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Υπεξαίρεση
Αρθρο 375.-1. Οποιος ιδιοποιείται παρανόμως 

ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που 
περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε 
τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών 
και, αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση του
λάχιστον ενός έτους.

2. Αν η πράξη ενέχει κατάχρηση ιδιαίτερης 
εμπιστοσύνης, ιδίως όταν πρόκειται για αντι
κείμενο που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο 
λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του 
ως επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή 
ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης πε
ριουσίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη 
μέχρι δέκα ετών.

3. Με το ξένο πράγμα εξομοιώνεται και: 
α) το τίμημα που έλαθε ο υπαίτιος για 
κινητό πράγμα που του το είχαν εμπιστευθεί 
για να το πουλήσει, καθώς και β) το κινητό 
πράγμα που απέκτησε ο υπαίτιος με χρήματα 
ή με άλλο πράγμα που του το είχαν εμπιστευθεί 
για να αγοράσει ή να ανταλλάξει αντίστοιχα 
το πράγμα που απέκτησε.

Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας.
Αρθρο Π .Κ  377.- 1. Αν η κλοπή ή υπεξαίρεση 

έχει αντικείμενο πράγμα ευτελούς αξίας, τι
μωρείται με χρηματική ποινή ή με φυλάκιση 
μέχρι έξι μηνών. Αν όμως τελέστηκε από 
ανάγκη για άμεση χρήση ή ανάλωση του 
αντικειμένου της κλοπής ή υπεξαίρεσης, το 
δικαστήριο μπορεί να κρίνει την πράξη ατι
μώρητη.

2. Στις περιπτώσεις αυτού του άρθρου η 
ποινική δίωξη γίνεται μόνο ύστερα από έγκλη
ση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.
1. Ο Cressey (1953, 1971), στις Η.Π.Α. 

εξέτασε με τη χρήση ερωτηματολογίων, 133 
άτομα που είχαν καταδικασθεί και φυλακισθεί 
για υπεξαίρεση χρημάτων, που τους είχαν 
εμπιστευθεί οι εργοδότες τους. Βασικός σκο
πός του ήταν η ανεύρεση των λόγων που 
ερμηνεύουν κάθε παράνομη παραβίαση εμπι-
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στοσύνης. Σαν τέτοια θεώρησε την περίπτωση 
εκείνη κατά την οποία ο δράστης είχε αρχικά 
αποδεχθεί το διορισμό του σε μια έμπιστη 
οικονομική θέση μη έχοντας καμμιά πρόθεση 
να αποκομίσει παράνομα οφέλη από αυτή, 
κάτι που στη συνέχεια δεν τήρησε με απο
τέλεσμα να κερδίσει χρηματικά ποσά σε Βάρος 
της περιουσίας του εργοδότη του, ο οποίος 
του είχε εμπιστευθεί τη θέση αυτή.

Οι απόψεις αυτές του Cressey έγιναν αντι
κείμενο έντονης κριτικής.

Μεταξύ άλλων ειπώθηκε ότι τα συμπεράσματά 
του θα έπρεπε να ελεγχθούν και από άλλους 
εγκληματολόγους, οι οποίοι θα είχαν δια
φορετική θεωρητική κατεύθυνση από τη δική 
του. Παράλληλα, σχετικά και με τη μεθο
δολογία που ακολούθησε για να φτάσει στα 
παραπάνω συμπεράσματά του, παρατηρήθηκε 
ότι θα έπρεπε να συγκρίνει τους 133 δράστες 
υπεξαίρεσης, που εξέτασε, με άλλα άτομα 
της δικής τους επαγγελματικής θέσης - που 
θα αποτελούσαν και την ομάδα ελέγχου - 
τα οποία, όμως δεν είχαν διαπράξει το ίδιο 
αδίκημα (Glaser 1974: 70-72).

2. Μία έρευνα που έγινε στον Καναδά 
από τον Nettler (1974) και αφορούσε 6 πολύ 
μεγάλες περιπτώσεις υπεξαιρέσεων, δεν δέ
χθηκε την ερμηνεία που έδωσε ο Cressey 
όσον αφορά τα αίτια του εγκλήματος αυτού. 
Σύμφωνα με τον ερευνητή η απληστία ήταν 
ο Βασικός λόγος, που ώθησε τους δράστες 
στην πράξη τους και όχι η επίλυση κάποιου 
πιεστικού οικονομικού τους προβλήματος.

3. Περιγράφοντας τον τύπο του δράστη 
υπεξαίρεσης (The embezzler, role-career) ο Gib
bons (1968: 331-2), αναφέρει σε γενικές γραμ
μές τα ακόλουθα:

- το άτομο αυτό κατέχει θέση εμπιστοσύνης 
σε μια επιχείρηση και οικειοποιείται χρήματα 
του εργοδότη του με την παραποίηση εγ
γράφων που αφορούν τις διάφορες συναλ
λαγές,

- ενεργεί μέσα σ ’ ένα καθεστώς απόλυτης 
μυστικότητας, μη αποκαλύπτοντας τις πράξεις 
του ούτε και σε στενά συνδεδεμένα με αυτό 
πρόσωπα π.χ. σύζυγο, συναδέλφους,

- δεν θεωρεί τον εαυτό του εγκληματία,
- αναγνωρίζει τον άδικο χαρακτήρα της 

πράξης του αλλά, έχει πάντοτε κάποια δι- 
καολογία γι’ αυτή,

- δεν έχει ποινικό παρελθόν, πράγμα που 
αν είχε συμΒεί θα το είχε εμποδίσει φυσικά 
στην κατάληψη της εμπιστευτικής θέσης που 
κατείχε,

- ανήκει στη μεσαία κοινωνική τάξη,
- το οικογενεικό του background, οι σχέσεις 

του με άλλα άτομα καθώς, και με το σύστημα 
της ποινικής δικαιοσύνης είχαν ελάχιστη ή 
καμμία συμβολή στην ερμηνεία της εγκλη
ματικής του συμπεριφοράς.

4. Ο Arthur Solarz (1986) αναφέρεται σε 
μια έρευνα για την υπεξαίρεση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία. Στην έρευνα 
αυτή περιλήφθηκαν περιπτώσεις του εγκλή
ματος αυτού, που γνωστοποιήθηκαν στις αρχές 
από το 1977 έως το 1983. Οι περιπτώσεις, 
που μελετήθηκαν, χωρίστηκαν σε δύο κα
τηγορίες: σ’ εκείνη στην οποία ο δράστης 
είχε χρησιμοποιήσει Η/Υ για τη τέλεση της 
πράξης του (48 συνολικά) και σ ’ εκείνη 
στην οποία είχε χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο 
μέσο (180 συνολικά). Τα αποτελέσματα της 
έρευνας αυτής έδειξαν τα εξής:

- οι Τράπεζες και τα ταχυδρομεία - τα 
οποία στη Σουηδία κάνουν και τις τραπεζικές 
εργασίες ρουτίνας - ήσαν οι Βασικοί στόχοι 
των υπεξαιρέσεων που γινόντουσαν με Η/Υ. 
Αντίθετα, στις υπεξαιρέσεις, που γινόντουσαν 
με άλλα μέσα, είχαν μία από τις τελευταίες 
θέσεις,

- στο 54% των υπεξαιρέσεων με κοινά 
μέσα η αποκάλυψη της πράξης γινόταν μέσα 
σ’ ένα περίπου χρόνο από την τέλεσή της. 
Το αντίστοιχο ποσοστό στις υπεξαιρέσεις με 
Η/Υ ήταν 39%. Το 47% των εγκλημάτων 
της πρώτης από τις κατηγορίες αυτές και 
το 60% της δεύτερης, χρειάστηκαν 109 χρόνια 
μέχρι να αποκαλυφθούν,

- στις υπεξαιρέσεις με Η/Υ το οικονομικό 
κόστος, που επιβαρύνθηκαν τα θύματά τους 
ήταν, κατά μέσο όρο, 200.000 κορώνες, ενώ 
στις άλλες υπεξαιρέσεις αυτό έφθασε τις 
140.000 κορώνες,

- στους δράστες, σαν σύνολο, υπερτερούσαν 
και στις δύο κατηγορίες οι άνδρες. Οι γυ
ναίκες, όμως που έκαναν υπεξαιρέσεις με 
Η/Υ ήσαν πολύ περισσότερες από εκείνες 
που διέπραξαν το ίδιο έγκλημα χωρίς Η/Υ.

- οι δράστες των υπεξαιρέσεων με Η/Υ 
δεν είχαν υποχρεωτικά υψηλό επίπεδο εκ
παίδευσης στους Η/Υ. Οι γνώσεις τους ήσαν 
μάλλον πρακτικές. Ακόμα οι ίδιοι οι δράστες 
δεν διέφεραν σημαντικά από τους άλλους 
σε σχέση με την οικογενειακή τους κατάσταση, 
ήσαν δε μεσαίοι ή κατώτεροι υπάλληλοι και 
είχαν αποσχοληθεί στην επιχείρηση, της οποίας 
χρήματα υπεξαίρεσαν, για μεγάλο χρονικό 
διάστημα,
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- και στις δύο κατηγορίες δραστών η χρήση 
οινοπνεύματος ή ναρκωτικών κυμαινόταν στα 
ίδια επίπεδα, και ήταν μάλλον περιστασιακή 
και ασήμαντη,

- οι δράστες των υπεξαιρέσεων με Η/Υ 
ήσαν σημαντικά νεότεροι από τους δράστες 
της άλλης κατηγορίας (το 71% από αυτούς 
ήταν κάτω των 40 ετών, σε σύγκριση με 
το 43% από τους άλλους),

- κίνητρο για τη τέλεση της πράξης ήταν 
οι οικονομικοί λόγοι, σε μεγαλύτερο ποσοστό 
στις υπεξαιρέσεις με Η/Υ παρά στις άλλες 
(68% έναντι 34%),

- οι δράστες και των δύο κατηγοριών δεν 
είχαν ποινικό παρελθόν, και

- τέλος, αυτό που κατά κύριο λόγο έκαναν 
οι δράστες υπεξαιρέσεων με Η/Υ ήταν η 
εισαγωγή σ’ αυτούς απατηλών στοιχείων, τα 
οποία τους βοηθούσαν να μεταφέρουν χρη
ματικά ποσά από λογαριασμούς τρίτων στο 
δικό τους λογαριασμό.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
1. Από την πλευρά του αστυνομικού ανακριτή 

μια υπεξαίρεση θα πρέπει να θεωρείται ότι 
εξυπηρετεί ένα πολύ ευρύτερο σκοπό από 
εκείνον που ενδεχόμενα υπονοεί ο νομικός 
προσδιορισμός της. Αυτό οφείλεται αφενός 
μεν στις πολλές μορφές με τις οποίες εκ
δηλώνεται η πράξη αυτή, αφετέρου δε στην 
ευκρινή διάκρισή της από τα άλλα εγκλήματα, 
που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και κυρίως 
της κλοπής (Dowling, 1979:149 150).

2. Η διάκριση αυτή στηρίζεται στη σχέση 
δράστη - θύματος. Στην υπεξαίρεση, η μακρά 
γνωριμία και συνεργασία αυτών των δύο 
θα πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη. Οι 
πρώτοι ύποπτοι, λοιπόν, στην περίπτωση αυτή 
είναι οι στενοί συνεργάτες του θύματος, εκείνοι 
οι οποίοι εξαιτίας της εμπιστευτικής θέσης 
που κατείχαν, είχαν και τη δυνατότητα και 
τις απαραίτητες γνώσεις για τη διάπραξή της.

3. Η συνεχής αυτή επαφή των πρωταγωνιστών 
της υπεξαίρεσης παρέχει ευχέρεια στο δράστη 
να την επαναλαμβάνει σε τακτά ή μη χρονικά 
διαστήματα, π.χ. ταμίας που υπεξαιρεί μικρά 
ή μεγάλα χρηματικά ποσά κατ’ επανάληψη, 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γεγονός 
αυτό εφόσον γίνει αντιληπτό από το θύμα 
θα μπορέσει να οδηγήσει στη σύλληψη του 
ανύποπτου για την αποκάλυψη της παράνομης 
πράξης του δράστη. Η συγκεκριμένη μεθό- 
δευση προϋποθέτει την παγίδευσή του, που 
θα μπορέσει να επιτευχθεί:

α) με τη συνεχή και παράλληλα διακριτική 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του στο 
χώρο της εργασίας του και,

β) με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τε
χνασμάτων που θα τον αποκαλύψουν, όπως 
π.χ. στην παραπάνω περίπτωση του ταμία 
η παράδοση σ’ αυτόν σημαδεμένων χαρ
τονομισμάτων που θα βρεθούν στην συνέχεια, 
αδικαιολόγητα στην κατοχή του.

4. Η ευκαιρία για την τέλεση της πράξης, 
η δυνατότητα πρόσβασης στο μέσο (π.χ. στον 
Η/Υ που χρησιμοποιήθηκε) και το κίνητρο, 
είναι τα τρία βασικά στοιχεία, που θα πρέπει 
να εξετάζονται σε κάθε υπεξαίρεση για τη 
δημιουργία του καταλόγου των υπόπτων.

5. Η διερεύνηση των έξω από την εργασία 
ενασχολήσεων των πιθανών υπόπτων, μπορεί 
να οδηγήσει στην αποκάλυψη κάποιων συ
νηθειών ορισμένων από αυτούς, οι οποίες 
θα μπορούσαν να αποτελόσουν σοβαρά κίνητρα 
για την τέλεση της πράξης. Ετσι άτομα:

α) με έντονο το πάθος της χαρτοπαιξίας,
β) με πολλά χρέη,
γ) που κάνουν ξαφνικά πολυτελείς δαπάνες 

που δεν δικαιολογούνται από τα τακτικά ει- 
σοδήματά τους,

δ) που αντιμετωπίζουν καταστάσεις (π.χ. ασθέ
νειες μελών της οικογένειας τους) που τους 
δημιουργούν υποχρεώσεις μεγαλύτερες από 
τα χρήματα που κερδίζουν, είναι αρκετά πιθανό 
να είναι οι δράστες. Μια εμπιστευτική εξέταση 
του κοινωνικού χώρου, λοιπόν, στον οποίο 
ζουν οι από πρώτη άποψη ύποπτοι, μπορεί 
να αποκαλύψει ποιος από αυτούς είναι ο 
δράστης.

6. Ακόμα, όμως, και η παρακολούθηση 
της συμπεριφοράς των υπόπτων στον ερ
γασιακό τους χώρο, μπορεί να έχει καλά 
αποτελέσματα για την αστυνομική ανάκριση. 
Υπάλληλοι που ξαφνικά έγιναν νευρικοί, ή 
ανήσυχοι, χωρίς κάποιο εμφανή ή μη λόγο, 
που αποφεύγουν να πάρουν ακόμη και την 
κανονική τους άδεια - από το φόβο εν
δεχόμενης αποκάλυψης της πράξης τους 
- θα πρέπει να κινήσουν έντονες υποψίες 
(O’ Hara, 1976 -78:383).

7. Τέλος, θα πρέπει να παρατηρήσουμε 
πως η πολυπλοκότητα των διαφόρων μορφών 
υπεξαίρεσης, προϋποθέτει τις συμβουλές ει
δικών των μέσων που χρησιμοποιούνται για 
την τέλεσή της, για την πλήρη κατανόηση 
του modus operandi του δράστη.

Απο το βιβλίο Ανάλυση Εγκ?\ημάτων-Εγκλημα- 
ιολογική Προσέγγιση, Αθήνα-Κομοτηνή 1990.
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Ο Σατωμπριάν για Επανάσταση
των Ελλήνων.

Ο Φραγκίσκος Αύγουστος υποκόμης ντε Σα- 
τωμπριάν, γνωστότερος σε μας με το εξελλη
νισμένο επίθετό του Σατωμβριάνδος, γεννήθηκε 
στα 1768 στο Σαιν Μαλό (+1848). Μέσα από 
μια ιδιαίτερα περιπετειώδη ζωή σε χρόνια επα
ναστάσεων, ταραχών, πολέμων και παλινορθώ
σεων και κτυπημένος σκληρά απ’ το θάνατο 
και τις συγκυρίες της εποχής του, αναδείχθηκε 
σημαντικός πολιτικός της Γαλλίας των αρχών 
του ΙΘ’ αιώνα αλλά -το σπουδαιότερο- σ’ έναν 
απ’ τους διάσημους Γάλλους κλασικούς λογο
τέχνες.

Γνωστότερά του έργα είναι τα" Ατάλα”,” Ρενέ”, 
"Το πνεύμα του Χριστιανισμού'',” Οδοιπορικόν 
από Παρισίων μέχρις Ιεροσολύμων",” Πέραν του 
τάφου απομνημονεύματα", κ.α.

Απ’ αυτά το "Οδοιπορικόν ...” μεταφράστηκε 
στα ελληνικά από τον Εμμανουήλ Ροϊδη και 
εκδόθηκε στα 1860 σε τέσσερα τεύχη. Στην έκ
δοση αυτή ο Ροϊδης πρόταξε προλεγόμενα του 
Σατωμπριάν σχετικά με την Ελληνική Επανά
σταση του 1821, που γράφηκαν κατά τη διάρκειά 
της. Τα κείμενα αυτά του Γάλλου κλασικού 
έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί εκπορεύονται 
όχι απλά από ένα λογοτέχνη αλλ’ από ένα 
πρώην εκφραστή (μέχρι το 1824) της γαλλικής 
εξωτερικής πολιτικής, που κάθε άλλο παρά φι- 
λελληνική μπορούσε να χαρακτηριστεί. Από
σπασμα απ’ τα κείμενα αυτά παρουσιάζουμε 
στους αναγνώστες μας...

’Ανάγκη προσέτι νά προφυλαττώμεθα από τών 

προλήψεων ημών, άς Ιχομεν έχ τής ιστορίας χατά 

τών Βυζαντινών Ελλήνων καί τών δυστυχών αυτών 

απογόνων διότι παρασυρόμενοι υπό τής ήμετέρας 

επί τοΰ μεσαιώνος μελέτης κατεχόμεθα υπό πα- 

τροπαραδότου κατ’ αυτών αντιπάθειας, έμπνεομέ- 

νης ήμΐν παρά τών χρονογράφων τών σταυροφο

ριών καί τών μετά ταΰτα τάς σταυροφορίας υμνη- 

σάντων ποιητών, οΐτινες ζητοΰσι νά δικαιολογήσωσι 

τάς βιαιοπραγίας τών έχπορθησάντων χαί συλη- 

σάντων τήν Κωνσταντινούπολή Λατίνων, χατηγο- 

ροΰντες τούς "Ελληνας έπί δολιότητι. Τό έχκ?α]σια- 

στιχόν σχίσμα έπηύξησε τάς Θρησχευτιχάς άντιπα- 

θείας· βραδύτερου δέ οί χαταχτησάμενοι τήν Ελλάδα 

’Οθωμανοί καί φιλοχρήματοι τινες έμποροι ένησμε- 

νίζοντο διαδίδοντες φήμας διχαιούσας τό άπάνθρω- 

πον αυτών χαί τήν απληστίαν. Άδικον δέ πάντοτε 
έχει ό δυστυχής.

Σήμερον όμως πρέπει νά παύσωμεν μεμφάμενοι 

τους "Ελληνας έπί τή ανανδρία, ήν τοσοΰτον αδίκως 

προσήπτον αΰτοΐς. Αί Σουλιώτισσαι γυναίκες βυθι

ζόμενοι μετά τών τέκνων εις τά κύματα, οί πρόσφυ- 

γες τής ΙΙάργας έκφέροντες μεθ’ εαυτών τά οστά 

τών πατέρων, τά Ψαρά θαπτόμενα υπό τά έρείπια 

αυτών, τό άτείχιστον σχεδόν Μεσολογγίου άποκροΰον 

τούς δίς εις τά τείχη αύτοϋ έφορμήσαντας βαρβά

ρους, αδύνατα σκάφη μεταμορφωθέντα εις τρομε

ρούς στόλους καί προσβάλλοντα, πυρπολοΰντα καί 

διασκορπίζοντα τά υπερμεγέθη εχθρικά πλοία, ταΰτά 

είσι τά κατορθώματα, άτινα θέλουσι καταστήσει τήν 

νέαν Ελλάδα αξίαν τής λατρείας, ής άπελάμβανε 

καί τό άρχαίον όνομα αυτής. Ήμΐν δέ δέν επιτρέπε

ται πλέον νά καταφρσνώμεν έθνος, τοσοΰτον έρωτα
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σφοδρόν προς την πατρίδα χαΐ τήν ελευθερίαν άπο- 

δειχνΰον διότι εάν υπήρχε δόλιον χαί διεφθαρμένον, 

αδύνατον ήτο να ηναι συγχρόνως χαί τοσοΰτον άν- 

όρεΐον. Οι Έλληνες διά τής ανδρείας αυτών κατε- 

στάθησαν χαί πάλιν Ιθνος· άρνηθείσης δέ τής διπλω

ματίας νά αναγνώριση τήν νομιμότητα αυτών, έπε- 

χαλέσθησαν τήν διά τών όπλων δόξαν.

Αν δέ αίτιαθ?) τις αυτούς ότι πειραταί τινες, ούς 

δέν ήδυνήθησαν νά περιστείλωσι, μολΰνουσι τάς θα- 

λάσσας αυτών, θέλουσι χαί ούτοι δείξει τά άγνίσαντα 
τα χύματα ταΰτα πτώματα τών γυναικών τοΰ Σου- 

λίου. Χρεωστοΰμεν προσέτι νά παρατηρήσωμεν ότι, 

ίνα έχηται αλήθειας τινός 6 ύπό έχθροπαθείας τοΐς 

Έλλησιν αποδιδόμενος χαραχτήρ, έπρεπεν οί Έ λ 

ληνες ούτοι νά ύπάρχωσι σήμερον έθνος ομογενές. 

Ά λλ ’ οι χλέπται τής Θεσσαλίας, οί χωρικοί τής 

Πελοπόννησου, οί χειροτέχναι τής 'Ρούμελης, οί 

άρματωλοί τής ’Ηπείρου χαί τής ’Αλβανίας, οί ναΰ- 

ται τοΰ ’Αρχιπελάγους έχουσιν άρα τά αυτά ελατ

τώματα ή τάς αύτάς άρετάς; Δύνανται άρα νά ό- 

μοιάζωσι κατά τόν χαρακτήρα τοΐς έμπόροις τής 

Σμύρνης ή τοΐς ήγεμόσι Φαναριώταις; Οί Έ λ 

ληνες, λέγετε, εχουσιν ελαττώματα·' άλλα ποιον 

έθνος δέν έχει; Καί ήμεΐς δέ οί Γάλλοι (καίτοι δι

καιότεροι εις τάς περί τών άλλων εθνών χρίσεις ή 

τά άλλα έθνη περί ημών) καί ήμεΐς, λέγω, όποιοι 

παριστώμεθα ύπό τών ιστορικών τής Μεγάλης Βρε
τανίας ;

’Αλλά κατά τόν παρόντα τών Ελλήνων προς τούς 

Τούρκους άγώνα δέν πρόκειται νά κρίνωμεν περί 

τών σχετικών τών δύο τούτων λαών αρετών, αλλά 

περί τοΰ δικαίου τών αιτιών, ών ένεκα οί Έλληνες 

εδράξ αντο τών όπλων. Έάν δέ ούτοι έyωσιv έλατ- 

τώματά τινα έν τή δουλεία άποκτηθέντα, μεγίστη 

ήθελεν είναι άδικία τό ν’ άναγκάσωμεν αυτούς νά 

ύποτάσσωνται εϊςτόν ζυγόν έκεϊνον, όστις τών ελατ

τωμάτων τούτων πρόξενος υπάρχει.

’Αναιρέσατε τό αίτιον καί θέλετε συναφαιρέσεί τό 

αποτέλεσμα, αλλά μή συκοφαντείτε τούς Έλληνας, 

ούς δέν θέλετε νά (3οη0ήσητε, μή καθάπτεσΟε τοΰ 

θύματος, ίνα δικαιώσητε τήν πρός τόν δήμιον φιλίαν.

Φραγκίσκος Σατωμπριάν. Χαλκογραφία του 
Lecomte.
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1821 -  1827:

Τα καθήκοντα της πρώτης 
Ελληνικής Αστυνομίας

Αμέσως μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης 
έγιναν σοβαρές προσπάθειες για την εμπέδωση κλίματος 
τάξης και ασφάλειας στις υπό εξέγερση περιοχές. Με 
τις πρώτες καταστατικές διατάξεις της Πελοποννησιακής 
Γερουσίας, της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδος και 
τη Νομική Διάταξη της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος 
( ’Αρειος Πάγος) τα καθήκοντα αστυνόμευσης ανατέ
θηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση (Εφόρους, Προεστώ- 
τες). Με τα πρώτα όμως Συντάγματα της Παλιγγενεσίας

Λάμπρος Νάκος, πρώτος Υπουργός Αστυνομίας στην 
επαναστατημένη Ελλάδα.

η αστυνόμευση ανατίθεται στην Κεντρική Διοίκηση (συ- 
νιστάται Υπουργείο της Αστυνομίας) και ασκείται με 
υπαλλήλους (Γενικούς Αστυνόμους), που διορίζει απευ
θείας το Εκτελεστικό Σώμα.

Βέβαια η έκρυθμη κατάσταση της εποχής, οι πολεμικές 
επιχειρήσεις και ο εμφύλιος δεν ήταν δυνατόν να επι
τρέψουν την ύπαρξη κάποιας υποδειγματικής Αστυνο
μίας. Έγιναν όμως σημαντικές προσπάθειες να εμφα-

Του Υπαστυνόμου Β ’ Κώστα Δανούση

νισθεί η επαναστατημένη Ελλάδα, σαν χώρα όπου η 
τάξη ήταν το κύριο μέλημα της Κυβέρνησης.

Ποια όμως ήσαν τα καθήκοντα της πρώτης εκείνης 
Αστυνομίας; Αυτό προκύπτει από τα ακόλουθα -ανέκ
δοτα πιστεύουμε- έγγραφα, που αναδιφήσαμε από την 
αρχειακή ενότητα "Μινιστέριο της Αστυνομίας" των Γε
νικών Αρχείων του Κράτους1. Το πρώτο έγγραφο απο
τελεί σχέδιο "Αστυνομικού Οργανισμού”, το οποίο υπε
βλήθη (16 Μαίου 1823) από το Υπουργείο της Αστυνομίας 
μέσω του Εκτελεστικού στο Βουλευτικό Σώμα2. Φαίνεται 
όμως ότι η επεξεργασία καθυστερούσε και το Υπουργείο 
επανήλθε3 (10 Ιουλίου 1823) τονίζοντας την αναγκαι
ότητα του Οργανισμού "...για να μην ακολουθώσι άτοπα, 
καταχρήσεις και αναβολή των αστυνομικών υποθέσε
ων...". Τελικά το σχέδιο αυτό δεν επικυρώθηκε και έτσι 
στις 24 Σεπτεμβρίου 1825 ο Υπουργός Αστυνομίας Δη- 
μήτριος Δεσύλλας εξέδωσε την 2233 διαταγή του, ορί
ζοντας τα καθήκοντα των Γενικών Αστυνόμων.

Από τα έγγραφα αυτά, άσχετα από αν ίσχυσαν (πού 
και πόσο), διαφαίνεται η αντίληψη των πρώτων κυ
βερνήσεων της επαναστατημένης Ελλάδας για τα κα
θήκοντα της Αστυνομίας, αντίληψη που θα πρέπει να 
κριθεί κάτω από το πρίσμα των δυσχερειών της εποχής 
εκείνης4.

- 1 -

Χρέη Αστυνομίας 
Ήτοι προσωρινοί ερμηνείαι αυτής.

Ο Γενικός Αστυνόμος χρεωστεί κατά γράμμα να εκτε- 
λή τας διαταγάς του Υπουργείου τούτου και άλλα 
σχετικά εις το υπούργημά του.

Χρεωστεί να συνεννοείται μετά του Επάρχου φαι- 
νόμενος πρόθυμος συνεργός εις τα νόμιμά του κα
θήκοντα.

Να διορίση συμφώνως μετά του Επάρχου Αστυνόμους 
εις τας κωμοπόλεις και επιστάτας αστυνομικούς εις 
τα χωρία, οίτινες χρεωστούν να συνεννοούνται μετά 
του Γενικού Αστυνόμου φαινόμενοι πρόθυμοι συνεργοί 
εις τας διαταγάς των και εις τα νόμιμά των καθήκοντα.

Να καταγράψη άλας τας οικίας και τους κατοίκους 
της Επαρχίας του, την ποσότητα, τα ονόματα και το 
επάγγελμα. Το ίδιον χρεωστούν να πράξωσιν και οι 
εις τας κωμοπόλεις και επιστάται των εις τα χωρία 
διορισθέντας Αστυνόμοι.

150



Να φροντίζη την δικαίαν πώλησιν εις την τιμήν, ζυγίας 
και μετρητών πραγμάτων, τας τιμάς των οψωνίων κατά 
τον ορθόν λογαριασμόν των φροντιστών της οικονομίας 
και του Επάρχου.

Να επαγρυπνή εις την εσωτερικήν ευταξίαν της πόλεως 
δημοσίως και μερικώς, ερευνών άλας τας διαφοράς όσαι 
συμβαίνουν εις την αγοράν. Θεωρεί υποθέσεις αγοραίας 
μέχρι πεντήκοντα γρασίων.

Τας εγκληματικός υποθέσεις οίον φόνους, κλοπάς, 
δημογερσίας, επίβουλός, κατασκόπους, παραχαράκτας, 
νομισματοκόπους κ.λ.π. θέλει αναφέρει ακριβώς και ως 
τάχιστα δι’ ιδεάσεως του Επάρχου, πέμπων και τον 
εγκληματίαν ευθύς εις το Υπουργείον, οι δε τας κώ
μο πόλεις και χωρία Αστυνόμοι εις τον γενικόν Αστυ
νόμον.

Έχει έναν Γραμματέα, όσης προσυπογράφεται μετά 
τον Γενικόν Αστυνόμον εις όλα τα έγγραφα, οι δε 
εις τας κωμοπόλεις και χωρία ουχί. Κρατεί τέσσερα 
πρωτόκολλα, εν των διδομένων ασφαλιστικών, εν των 
Αστυνομικών δικαιολογιών και των πρακτικών, εν των 
διαβατηρίων, εν των επιβατών και τα εκείνων των πλοί
ων. Το των διαβατηρίων των πλοίων είναι διπλούν, 
το εν μέρος περιέχον τακτικώς τον αριθμόν των εξερ- 
χομένων διαβατηρίων, με το όνομα και επάγγελμα 
των υποκειμένων, και το άλλο των εισερχομένων και 
επιθεωρουμένων διαβατηρίων, το ίδιον και δι’ εκείνο 
των πλοίων.

Πάσα Αστυνομία διαδοχικώς χρεώστεί να επιθεωρή 
υπογράφουσα όπισθεν τα διαβατήρια άνευ πληρωμής, 
ούτω ανεμποδίστως να διέλθη εις δείνα μέρος ο Γενικός 
Αστυνόμος κ.λ.π.

Κάθε διαβατή'ριον διδόμενον να έλθη από νήσον εις 
νήσον πληρώνεται προς δέκα παράδες, εντός ξηρός ομοί
ως δέκα, από την ξηρόν δια την θάλασσαν και από 
την θάλασσαν το διπλούν. Τα διαβατήρια πρέπει να 
είναι σημειωμένα με αριθμόν και υπογεγραμμένα από 
τον Γ. Αστυνόμον και Γραμματέα.

Τα διαβατήρια των πλοίων, τα οποία παίρνουν οι 
καραβοκύριοι είναι μεγαλύτερα από τα άλλα και δια
λαμβάνουν το όνομα του κυβερνήτου, το όνομα του 
πλοίου, την χωρητικότητα, το φορτίον αν έχη, τον αριθμόν 
και τα ονόματα των ναυτικών και των επιβατών, τα

οποία πληρώνονται προς είκοσι παράδες από νήσον 
εις νήσον και το διπλούν δια την ξηρόν. Οι μη Έλληνες 
πληρώνουν το διπλούν καθ’ όλας τας περιστάσεις. Εις 
τους εν δουλεύσει και εις τους ενδεείς δίδονται δωρεάν, 
επισημειωνόμενον τούτο εις το διαβατήριον.

Κανέν διαβατήριον χωρίς τον αριθμόν, τας αναγκαίας

Ανδρέας Μεταξάς, Υπουργός Αστυνομίας στα χρόνια 
της Επανάστασης, από τους πιο συνετούς πολιτικούς 
της εποχής του.

υπογραφάς και σφραγίδα δεν έχει κύρος.

Εις κάθε δύω μήνας χρεώστε ί ο Γενικός Αστυνόμος 
να δίδη τακτικόν λογαριασμόν εις το Υπουργείον, οι 
δε υπ’ αυτόν προς αυτόν καθ’ έκαστον μήνα.

Κάθε υποκείμενον φθάνουν εις εν μέρος χρεωστεί 
εντός δώδεκα ωρών να παρρησιάζεται εις την Αστυ
νομίαν να εξετάζεται ακριβώς και με τρόπον, ώστε
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να πληροφορείται η Αστυνομία οποίον υποκείμενον είναι.

Όταν παρρησιασθή του κρατείται το διαβατήριον και 
του δίδεται έγγραφον διαμονής δι’ όσον καιρόν κριθή 
δικαίως αναγκαίον και του αποδίδεται πάλιν το δια
βατήριον, όταν αναχωρήση.

Τα ασφαλιστικά πληρώνονται προς δέκα παράδες. 
Είναι ωσαύτως σημειωμένα με αριθμόν, υπογεγραμμένα 
τακτικώς και εσφραγισμένα.

Ο λογαριασμός αυτών δίδεται καθώς και των δια
βατηρίων. Είναι αυστηρώς απηγορευμένη πάσα κατά- 
χρησις και ο φωραθείς παιδεύεται.

Ειδήσεις γειτονικών ή ξένων μερών, ανακαλύψεις συ
νωμοσιών και παν συμβαίνον άξιον της προσοχής της 
Διοικήσεως, χωρίς αναβολήν να αναγγέλλη εις το Υπουρ- 
γείον δια του Επάρχου και αμέσως μάλιστα ως η χρεία 
το καλεί, οι δε υπό τον Γεν. Αστυνόμον εις αυτόν. 
Εις εκπλήρωσιν των χρεών του λαμβάνει τους ανα
γκαίους στρατιώτας παρά του Επάρχου.

Χρεωστεί να φροντίζη μεγάλως δια την υγείαν του 
τόπου προφυλάττων αυτόν από τους εισερχομένους από 
μεμολυσμένα μέρη, διορίζων αυτούς, τας πραγματείας 
και τα πλοία εις ξεχωριστόν τόπον κάθαρσιν δια ικανάς 
ημέρας.

Όλοι οι εισερχόμενοι εις κάθαριν πρέπει να πλη
ρώ νωσιν όσον κριθή παρά του Επάρχου και της Τοπικής 
Διοικήσεως.

Οι ενδεείς δια πολλάς περιστάσεις όχι, μάλιστα να 
τρέφω νται.

Οι αθλιέστατοι μάλιστα και ομογενείς μάλιστα,δεν 
πρέπει να αμελώνται εκτιθέμενοι εις τας οδούς, το 
οποίον ιδιαιτέρως υποχρεούται ο Αστυνόμος να προσέχη, 
να παρατηρή και να εμποδίζη, χορηγών μέρος εις την 
κατοίκησιν. Εκ ταύτης της αμέλειας προέκυψε τόση 
ζημία εις το Έθνος και τόσαι ασθένειας αλλ’ επειδή 
τούτο προέρχεται από την πλεονεξίαν των κατοίκων 
εις τα ενοίκια, χρεωστεί η κατά τόπον Διοίκησις, ενεργεία 
του Αστυνόμου να ελαττώση αυτά, ώστε να δύναται 
να οικούν, γνωρίζουσα ότι χρέος της είναι η πραγματική 
ευτυχία και αύξησις του έθνους.

Να επαγρυπνή την φύλαξιν της πόλεως από πυρκαϊας 
και προσέχων και διατάττων να έχη κάθε οικοδεσπότης 
πίθον νερού έτοιμον εις ανάγκην, να έχη αποταμιευμένα 
εργαλεία χρήσιμα εις σβύσιμον.

Να μη συγχωρή τον ενταφιασμόν ούτε εντός ούτε 
πλησιέστατα της χώρας και να μην ενταφιάζεται ο 
νεκρός άνευ αδείας της Αστυνομίας, ήτις πρέπει να 
λαμβάνη πληροφορίας περί της ασθένειας του.

Να μη συγχωρή να σφάζωσιν τα σφακτά εντός ή 
πλησιέστατα της χώρας. Να μη συγχωρή να πωλώνται 
εις βρώσιν τα άωρα ή σάπια (ο)πωρικά και άλλα και 
τα διεφθαρμένα ποτά από τους καπήλους.

Να προσέχη την συχνήν κάθαρσιν των οδών, υπο- 
χρεώνων καθ’ ένα να καθαρίζη το μέρος του, αν δε 
απειθήση έως τρίτην φοράν, να τον καταδικάζη εις 
ακαθαρσίας ζημίαν, όπερ εστίν η τριπλάσια ποσότης 
των απαιτουμένων προς καθαρισμόν του μέρους εξόδων.

Να λαμβάνη παρά των ιερέων των ενοριών δια του 
Αρχιερέως την είδησιν της γεννήσεως αρσενικού ή θη
λυκού.

Έχει το δικαίωμα ο Αστυνόμος να κρατήση δια αιτίας 
ευλογοφανείς προσδιορισμένους εις φύλαξιν και να φυ- 
λακώση ή μετρίως ή αν ανάγκη το καλή, οποιονδήποτε 
υποκείμενον. Εντός 24 ωρών, πρέπει να ειδοποιήση εις 
τον Έπαρχον το υποκείμενον και τας αιτίας.

Τριών ειδών φυλακαί, η μία επιταγήν της τοπικής 
Διοικήσεως, η δευτέρα δΤ αγωγής πολίτου, η τρίτη 
εκ κατηγορίας των Αστυνομιών δΤ αταξίας εις δημόσιον 
ή μερικόν μέρος.

Εις την πρώτην περίστασιν ακολουθεί ακριβώς την 
επιταγήν της Διοικήσεως, εις την Βαν οδηγείται επί 
τας υποδείξεις και μαρτυρίας καθαρός, εις την Γην 
οδηγείται από το μέγεθος και είδος της αταξίας.

Έχει το δικαίωμα να κρατήση υπό φύλαξιν και όποιον 
δήποτε πολιτικόν, ή πολεμικόν ή αξιωματικόν, όταν 
σημαντικώς ατακτήση, αλλ’ εντός 24 ωρών χρεωστεί 
να τον πέμψη εις τον αρχηγόν του εκθέτων ακριβώς 
τας πράξεις του, αν δε εγκληματικώς φωραθή, ημπορεί 
και να τον φυλακώση, αναφερόμενος έως ανωτέρας 
διαταγής. Αν ο ενάγων εις φύλαξιν τινά δεν παραστήση 
τας αιτίας εντός 24 ωρών, ο υπό φύλαξιν ελευθερούται.

Αν ο υπό φύλαξιν δώση έγγραφον και αξιοτίμητον 
εγγύησιν δι’ ην πάσαν αναζήτησιν, ελευθερούται.

Ο φυλαττόμενος (ή φυλακώμενος) δια του ενάγοντας 
ων ενδεής, τρέφεται παρ’ αυτού καθ’ όλον τούτο το 
διάστημα και αποδίδει τα έξοδα αν αποδειχθή αδικών.

Επειδή η τοιαύτη φυλάκωσις δεν είναι ποινή αλλά 
διαρκεστέρα φύλαξις δια τούτο χρεωστεί ο Αστυνόμος 
να προσέχη εις την παντελή καθαριότητα και περιποίησιν 
της φυλακής ταύτης.

Δεν θεωρεί διαφοράς πολεμικών, εκτός πολεμικών 
προς ιδιώτας και δια ζητήσεως προς τον αρχηγόν καλεί 
πολεμικόν εις την Αστυνομίαν δια να αποδειχθή ή εξε- 
τασθή καμμία υπόθεσις.

Ο Αστυνόμος πρέπει να ευκολύνη και το του κα-
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ταλυματία χρέος.

Όταν θέλη να απέλθη τις ξένος από επαρχίαν εις 
επαρχίαν μεμακρυσμένην, πρέπει να παρρησιάζεται εις 
την Αστυνομίαν προ 12 ωρών, δια να το κηρύττη εγ- 
γράφως μήπως έχει δοσοληψίαν προς κανένα κάτοικον 
ή άξιον υπό θέσιν. Δ ι ’ αυτήν την κήρυξιν χρεωστεί 
να πληρώνη παρ. 15. Χρεωστεί κάθε οικοδεσπότης ή 
ξενοδόχος εντός 24 ωρών να ειδοποιή εις την Αστυνομίαν 
δια ξενιζόμενον υποκείμενον.

Κανενός στρατιωτικού δεν δίδει διαβατήριον εις ουδέν 
μέρος άνευ εγγράφου αδείας του κατά τόπον αρχηγού 
προς την Αστυνομίαν.

Χρεωστεί να περιέρχεται συχνά ο ίδιος δια νυκτός 
με τας φυλακάς την αγοράν και τα παράμερα μέρη, 
όπου ως επί το πλείστον, εκτελούνται αι κακουργίαι 
και να παρατηρή αν οι επιστάται και φύλακες εκτελούν 
τα χρέη των.

-  2 -

Περίοδος Γ ’
Αριθ. 2233

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Προσωρινά καθήκοντα των Γενικών Αστυνόμων
Έκαστος των διορισθησομένων Γενικών Αστυνόμων 

οφείλει μετά τρεις ημέρας, αφού λάβη το δίπλωμά του, 
να απέλθη εις εκείνην την επαρχίαν, καθ’ ην διωρίσθη.

Αφού φθάση εις την πρωτεύουσαν της επαρχίας χρε- 
ωστή να παρρησιασθη εις τον Έπαρχον και Επιστα- 
τοδημογέροντες, να τους δείξη το δίπλωμά του και 
να αναλάβη τα χρέη του.

Δια να εκπληρή δε με την απαιτουμένην εμπειρίαν 
και δραστηριότητα τα χρέη του, πρέπει να φυλάττη 
με την μεγαλυτέραν προσοχήν και ακρίβειαν τα εφεξής:

Αον. Να παρατηρήση, αφού αναλάβη τα χρέη του, 
τας ανάγκας τας οποίας έχει η Γεν. Αστυνομία, δηλ. 
αν έχει χρείαν Γραμματέως, υπογραμματέως, υπαστυ- 
νόμων, φυλάκων, κ.τ.λ. και περί αυτών να αναφερθή 
εις το Υπουργείον της Αστυνομίας δια να λάβη την

ανάλογον προμήθειαν. Αν όμως χωρίς την άδειαν του 
Υπουργείου λάβη Γραμματέα, υπογραμματέα, κ.τ.λ. 
οι μισθοί τούτων είναι απαράδεκτοι παρά τη Διοικήσει.

Βον. Να επαγρυπνή με την προσήκουσαν ακρίβειαν 
δια την ευταξίαν και ευνομίαν της επαρχίας και δια 
την ασφάλειαν της ζωής, της τιμής και της ιδιοκτησίας 
εκάστου πολίτου.

Γον. Να βάζη εις ενέργειαν τας διαταγάς της Δ ι- 
οικήσεως και των Υπουργείων και να εκτελή, καθ’ 
όσον ανήκει εις τον κλάδον τούτον, τας αποφάσεις 
των κριτηρίων.

Δον. Να βάζη εις πράξιν τας νομίμους προσκλήσεις 
των Αστυνομιών της Επικράτειας και όταν λαμβάνει 
χρείαν να προσκαλή και αυτός αυτάς.

Εον. Να ειδοποιή τακτικώς το Υπουργείον της Αστυ
νομίας τα διατρέχοντα εις την επαρχίαν, την ευπείθειαν 
ή απείθειαν του λαού εις τας διαταγάς της Διοικήσεως 
και κάθε άλλο αφοράν τα Ελληνικά πράγματα.

ΣΤον. Να προσπαθή όσον δύναται εις την εκρίζωσιν 
των φατριών, των οποίων τα αποτελέσματα είναι πάντοτε 
απευκταία, να παρατηρή ποιοι των κατοίκων παρεκτρέ- 
πονταιτων χρεών των και ζητούν να σχηματίζουν φα
τρίας και να αναφέρεται εις το Υπουργείον της Αστυ
νομίας δια να λαμβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα.

Ζον. Να προσπαθή εις την κάθαρσιν της πόλεως, 
εμποδίζω ν με τούτο ασθένειας, αίτινες εκ της ακα
θαρσίας δύνανται να συμβώσι.

Ηον. Να παρατηρή όλους τους εισερχομένους και 
να λαμβάνη το διαβατήριον των και να κάμνη προς 
αυτούς τας αναγκαίας εξετάσεις.

Θον. Να δίδη εις όλους τους ξένους και παροίκους 
Έλληνας, οίτινες θέλουσιν να χρονοτριβήσωσι εις την 
Επαρχίαν ή πόλιν, το ανήκον έγγραφον της διαμονής 
των, αφού λάβη ακριβείς πληροφορίας της διαγωγής 
των ή εγγύησιν τινός των κατοίκων ή τινός των ευ
υπολήπτων παροικώ ν ή ξένων, και να αποβάλλη της 
Επαρχίας όλους, όσοι δεν έχουν να δώσουν εγγύησιν 
και των οποίων η διαγωγή είναι άγνωστος εις την 
Γενικήν Αστυνομίαν.
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Αστυνομία
Αθήνας

Ιον. Να δίδη εις όλους τους εξερχομένους διαβατήριον 
και εις όσους το έχουν να το θεωρή και να το επιγράφη 
κατά την τάξιν.

ΙΑον. Να καταστρώνη τους λογαριασμούς της Γεν. 
Αστυνομίας και ανά κάθε τρεις μήνας να τους αποστέλλη 
εις το Υπουργείον της Αστυνομίας δια να ενεργώ νται 
τα εικότα.

ΙΒον. Να ανοίγη τα γράμματα όλων εκείνων, εις 
τους οποίους έχει υποψίας τινάς αμυδράς και να τα 
αναγιγνώσκη και ευρών αυτά εκτός υποψίας να τα 
σφραγίζη και να τα διευθύνη εις τους κυρίους αυτών, 
εκτός των της Διοικήσεως γραμμάτων, αφού δε λάβη 
διδόμενον προδοσίας εις τι να, να τον συλλαμβάνη και 
να τον καθυποβάλλη εις φύλαξιν και να αναφέρεται 
περί αυτού προς το Υπουργείον και να τον αποστέλλη 
ασφαλώς εις αυτό.

ΙΓον. Να συλλαμβάνη όλους τους αποδεδειγμένους 
φονείς και ληστάς, να τους βάζη υπό φύλαξιν και να 
αναφέρεται περί αυτών εις το Υπουργείον της Αστυ
νομίας και να περιμένη την περίτούτων διαταγήν, να 
εξεποστέλλη δε ευθέως εις το Υπουργείον μετά την 
συλλαβήν όλους εκείνους, εκ της φυλακώοεως των 
οποίων προβλέπει ότι δύναται να συμβή κανέν εναντίον.

ΙΑον. Δια να εκτελή δραστήριων και με την απαι- 
τουμένην αυστηρότητα τα εις τον ιβ’ και ιγ ’ παράγραφον 
διαλαμβανόμενα, να ζητή παρά του Επάρχου την ανά- 
λογον εκτελεστικήν δύναμιν, όσης κατά τον ιβ’ περί 
Επαρχιών οργανικόν νόμον είναι υπόχρεως να σοι δόση 
αυτήν.

ΙΕον. Να εκτιμή τα κατά την αγοράν πωλούμενα 
είδη εκ των οποίων τα μεν τρόφιμα να είναι καθαρά 
και αβλαβή εις την υγείαν, να προσέχη εις το να είναι 
σωστά τα ζύγια και να εκπληροί όλα τα χρέη του 
αγορανόμου εις έλλειψιν αυτού.
Εν Ναυπλίω 24 σεπτεμβρίου 1825

Ο Υπουργός της Αστυνομίας 
Δ. Δεσύλλας 

Ο Γ. Γραμματεύς 
Σπυρίδων Αλεξόπουλος

- 3 -

Οδηγίαι του βοηθού της Αστυνομίας, ως Φροντι- 
στού του Πολέμου

Αον. Ο φροντιστής του πολέμου οφείλει να εκτελή 
όλας τας διδομένας διαταγάς παρά του μινίστρου της 
Αστυνομίας, καθώς διορίζει ο φροντιστής της Αστυ
νομίας.

Βον. Ο φροντιστής του πολέμου οφείλει να είναι 
συβοηθός και συνεργός του φροντιστού της Αστυνομίας, 
δι’ όσον ανήκει εις την ευταξίαν της επαρχίας και 
εις την εκπλήρωσιν των διαταγών του φροντιστού δια 
των στρατιωτών του.

Γον. Ο φροντιστής του πολέμου οφείλει να προσέχη 
περί της ευταξίας των στρατιωτών, να προβλέπη δια 
να εκπληρούν τα χρέη των ακριβώς και να πληρώνη 
εις αυτούς τον διορισθέντα μισθόν, λαμβάνοντάς τον 
παρά του φροντιστού της οικονομίας.

Δον. Όταν κανείς των στρατιωτών ήθελε λειψή από 
τα χρέη του, θέλει τον παιδεύση αυστηρώς, ευγάζοντάς 
τον από το επάγγελμά του.

Εον. Εάν ήτον ανάγκη να βαλθή εις την τάξιν κανέν 
μέρος της Επαρχίας ο φροντιστής του πολέμου δια 
προσταγής του επάρχου πρέπει να πηγαίνη με τους 
στρατιώτας και να εκπληροί τας διαταγάς του.

ΣΤον. Εάν δε κατά περί στάσιν ήθελε γίνη καμμία 
έφοδος εχθρών εις κανέν μέρος της Επαρχίας, ο φρο
ντιστής του πολέμου οφείλει δια προσταγής του επάρχου 
να ορμά κατ’ αυτών με όσους δύναται να οπλίση δια 
να ματαιώση το επιχείρημά των.

Ζον. Εάν η τοπική διοίκησις ήθελεν έχη πολεμικά 
εφόδια, να τα λάβη εις την εξουσίαν του ο φροντιστής 
του πολέμου και να τα μεταχειρίζεται εις τας ανάγκας 
της Επαρχίας.

Ηον. Όσαι υποθέσεις αντιδιορίζονται με αναφοράν 
από τον έπαρχον εις τον φροντιστήν του πολέμου, πρέπει 
να ενεργώνται από τον ίδιον κατά την αντιδιόρισιν 
του επάρχου, όταν δε είναι εναντία εις τας παρούσας 
οδηγίας.

Σημειώσεις:

1: Το πρώτο έγγραφο απόκειται στον φάκελλο 7, το δεύτερο 
στον φάκελλο 38 και το τρίτο στον φάκελλο 47.

2: Βλέπε έγγραφο 671 της 20ής Μαίου 1823 του Εκτελεστικού 
προς το Υπουργείο της Αστυνομίας (φάκελλος 5).

3: Βλέπε 22 από 10 Ιουλίου 1823 αναφορά του Υπουργείου 
Αστυνομίας προς το Εκτελεστικό Σώμα (φάκελλος 7).

4: Σχετικά με τη βιβλιογραφία πάνω στην Αστυνομία στα 
χρόνια της Επανάστασης βλέπε στο άρθρο μας "Ανάκριση αν
θρωποκτονίας στο ’Αργος του 1824" στο περιοδικό μας (τόμος 
1990, σσ. 729 - 731).
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Το σύνδρομο της μαμάς
Του Υπαστυνάμου Λ’ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Νικολάου

Στο άρθρο αυτό δεν 
πρόκειται να αναφερ
θούμε στις διάφορες 
μορφές κακοποίησης, 
παραμέλησης και αδια
φορίας απέναντι στο 
παιδί, γιατί το θέμα 
αυτό το έχουμε σχε
δόν εξαντλήσει με μιά 
σειρά άρθρων που δη
μοσιεύσαμε κατά και
ρούς στο περιοδικό 
μας.

Εδώ θα εξετάσουμε 
ακριβώς το αντίθε
το.Θα ερευνήσουμε 
την περίπτωση της μη
τέρας εκείνης που η 
στάση, η συμπεριφορά 
και η συναισθηματική 
της εξάρτηση από το 
παιδί είναι τέτοια, ώστε 
να το θεωρεί ιδιοκτη
σία της, να του αρ- 
νείται το δικαίωμα της 
αυτονομίας και της 
ελεύθερης ανάπτυξης 
της προσωπικότητάς 
του, να το καταπιέζει 
με την υπερπροστασία.

Μια υπερπροστασία 
που δυστυχώς συνε
χίζεται και στην εφη
βική ηλικία και πέραν 
αυτής, με αποτέλεσμα 
σαν ενήλικας να μην 
είναι σε θέση να πάρει 
αποφάσεις για τον ίδιο 
τον εαυτό του και πολύ 
περισσότερο βέβαια 
για την οικογένεια, την 
ομάδα, το κράτος.

Κανένας βέβαια δεν 
αρνείται τη σημασία 
της παρουσίας της μη

τέρας για το παιδί που 
είνα ι εκ τεθ ε ιμ ένο , 
χωρίς καμμιά προστα
σία στις επιδράσεις που 
το διαπλάθουν.

Ο άνθρωπος έρχεται 
στον κόσμο σαν το 
πιο αδύναμο και ανή
μπορο πλάσμα. Το χα
μηλό επίπεδο ανάπτυ
ξης του βρέφους κάνει 
την παρουσία της μη
τέρας απαραίτητη για 
μακρό χρονικό διάστη
μα και εδώ ακριβώς 
βρίσκεται το ευαίσθητο 
σημείο.

Στα πρώτα στάδια της 
ζωής του παιδιού τα 
χάδια και οι υπερβο
λικές εκδηλώσεις αγά
πης δεν μπορούν να 
έχουν βλαβερές συνέ
πειες. Αντίθετα μάλιστα 
η περιορισμένη στοργή 
και φροντίδα μπορεί να 
προκαλέσει δυσάρε
στες επιπτώσεις, επειδή 
δεν διευκολύνει ν ’ 
αναπτυχθεί το αίσθημα 
εμπιστοσύνης του παι
διού προς τη μητέρα.

Το πρόβλημα δημι- 
ουργείται όταν η μη
τέρα εξακολουθήσει να 
παραμένει μια εξουσία 
ελέγχου, μια “Υπερ-μη- 
τέρα” στην εφηβική 
ηλικία, με αποτέλεσμα 
το παιδί να συνεχίζει 
να είναι εξαρτημένο 
απ’ αυτή, ενώ θα έπρε
πε να είχε αποκολλη
θεί προ πολλού απ’ 
αυτή την εξάρτηση.

Μια σειρά από έρευνες έδειξε όπ πολλά 
παιδιά, έφηβοι και φοιτητές, πάσχουν από 
ιδιαίτερη ανωριμότητα και έλλειψη αυτονομίας, 
την οποία, όπως αποδείχθηκε, προκάλεσαν 
και τροφοδότησαν οι ίδιες οι μητέρες τους. 
Η παραίτηση του πατέρα, μέσα από ης 

ανάγκες μιας εκβιομηχανοποιημένης κοινωνίας, 
οπό το ρόλο του παιδαγωγού και του 

φυσικού πρότυπου για το αγόρι, το αφήνει 
στα χέρια μιας πιθανά νευρωτικής μητέρας 

που, εξαναγκασμένη κι αυτή να πετύχει 
μέσα σε μια ανταγωνιστική ατμόσφαιρα, 

επενδύει στο γιό της, κατασκευάζοντας έτσι 
ένα άβουλο αντίγραφο.

Συνέπεια της πλήρους εξάρτησης του παιδιού 
απο τη μητέρα του είναι όπ παραμένει 

ψχτχτκά υποανάπτυκτο και ανίκανο 
να πάρει αυτόνομες αποφάσεις.

Η ανωριμάτητά του αυτή, το ωθεί να 
χρειάζεται ακόμα και ως ενήλικας κάποια 

κατευθυντήρια αρχή και να αναζητά παντού 
την αυθεντία της μητέρας του: στη γυναίκα, 

στο προϊστάμενο, στις αιρέσεις, στα 
οινοπνευματώδη ποτά ή στα ναρκωτικά.
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Η ΤΑΚΠΚΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΜΙ ΠΈΡΑΣ
Ο χαρακτηριστικός τύπος της υπερ-μητέρας 

φροντίζει να χαράζει Βαθιά μέσα στην ψυχή 
του παιδιού από μικρή ηλικία την εντύπωση 
πως η αγάπη της μητέρας του είναι το 
σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του και πως 
χωρίς αυτή είναι χαμένο.

Η εντύπωση αυτή είναι μερικές φορές τόσο 
έντονη ώστε το παιδί να θεωρεί τη μητρική 
αγάπη σαν την αποκλειστική ασφάλεια στη 
ζωή. Οταν ο μηχανισμός αυτός εντυπωθεί 
μέσα στο μυαλό του παιδιού, τότε η κα
θοδήγηση του είναι εύκολη και η συμπεριφορά 
του μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων. 
Επειδή η μέθοδος αυτή είναι αποτελεσμα
τικότερη από τη σωματική τιμωρία, το παιδί 
ασκείται να είναι στο μέλλον χειραγωγήσιμο 
και εξαρτημένο με αποτέλεσμα οι ψυχολογικές 
προϋποθέσεις του “σύνδρομου της μαμάς” 
να Βρίσκονται μέσα στο ίδιο το παιδί και
να μην είναι εύκολα ορατές.

Η υπερ-μητέρα φροντίζει συνήθως να φοράει 
διάφορα ελκυστικά προσωπεία. Παριστάνει στο 
παιδί άλλοτε τη “μάρτυρα” κι άλλοτε αυτή 
που “νοιάζεται πάρα πολύ” , αυτή που “πα
ραχαϊδεύει” ή που “εργάζεται αδιάκοπα” .

Αρκεί να παρατηρήσουμε μερικές μητέρες 
στο άμεσο περιβάλλον μας, για να Βρούμε 
εκπληκτικά παραδείγματα αυτής της συμπε
ριφοράς. Τέτοιες μητέρες συναντάμε φυσικά 
σ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα, συχνότερα 
όμως στη μεσαία τάξη.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ
ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗΣ

Το “σύνδρομο της μαμάς” αν και για 
πρώτη φορά παρατηρήθηκε και περιγράφηκε 
στην Αμερική, εν τούτοις σήμερα, όπως του
λάχιστον προκύπτει από μελέτες, το φαινόμενο 
αυτό παρουσιάζεται και σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες.

Στην χώρα μας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 
αυξάνει συνεχώς η τάση να θεωρείται το 
παιδί και η σταδιοδρομία του σαν σύμβολο 
κοινωνικής καταξίωσης. Η θυσιαζόμενη υπερ- 
μητέρα ωθεί το γιό της να αναρριχηθεί σ ’ 
εκείνη την κοινωνική θέση, που δεν κατόρθωσε 
να φτάσει η ίδια. Από τα πρώτα κιόλας 
χρόνια της ζωής του το παιδί υποχρεώνεται 
να υπακούσει και να επιδείξει επιτεύγματα. 
Μόνο όταν έχει να παρουσιάσει έργο και 
διάκριση θα διατηρήσει την αγάπη της μητέρας 
του. Πρόκειται για μια έντονη συναισθηματική 
- νευρωτική κατάσταση που παρουσιάζεται 
πολύ συχνά ιδιαίτερα στην μητέρα νοικοκυρά.

Οταν το παιδί σφίγγεται επάνω μας, δείχνει 
με τον τρόπο του, όπ κάπ, δίπλα του, το φοβίζει.

Ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, ο τύπος 
την εξαπατούν καθημερινά, σερβίροντας πι
θανότητες και ευκαιρίες που δεν πέτυχε, 
ποτέ, ούτε και πρόκειται να πετύχει. Η ίδια 
ψάχνει για ευκαιρίες να αυτο-επιΒεΒαιωθεί, 
μέσα από τον θαυμασμό των άλλων χωρίς 
όμως να είναι υποχρεωμένη να επιδείξει 
και την ανάλογη αυτοπεποίθεση. Συγκρίνει 
συνεχώς τον εαυτό της με τους άλλους 
και σκοπός της είναι να υπερφαλαγγίζει τους 
συνανθρώπους της. Φορτώνει, έτσι, αυτό το 
έργο στους ώμους του δημιουργήματος της, 
του παιδιού της, αναθέτοντας σ’ αυτό την 
εξόφληση των “χρεών” της δικής της κοι
νωνικής αποτυχίας.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Οι αρνητικές πτυχές της μητρότητας δεν 
είχαν διερευνηθεί παλιότερα από τους κοι
νωνιολόγους, επειδή η μητρότητα εξακολουθεί 
ακόμα και σήμερα να θεωρείται ιερή και 
απαραβίαστη. Αυτή η παραδοσιακή αντίληψη, 
επιβράδυνε τη διερεύνηση του ρόλου και 
της ψυχολογικής επιρροής της μητέρας. Ενας 
άλλος λόγος επίσης είναι ότι το φαινόμενο 
του “σύνδρομου της μαμάς” εμφανίζεται κα
θαρά εδώ και δύο ως τρείς γενιές.

Οι πρώτοι που “έβαλαν” κατά της παρα
δοσιακής εικόνας της μητέρας ήταν οι θε
ατρικοί συγγραφείς και οι υπέρμαχοι των 
δικαιωμάτων της γυναίκας. Το φαινόμενο της 
νοσηρής σχέσης μητέρας και παιδιού πε- 
ριέγραψε και η Αμερικανίδα φεμινίστρια Μπέτ- 
τυ Φρίνταν στο βιβλίο της “Η παραφροσύνη 
της θηλυκότητας ή ο φενακισμός της γυ-
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ναίκας” , όπου αποκαλύπτει το υπόβαθρο της 
μυθοποιημένης γυναίκας και μητέρας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο μύθος αυτός άνθισε 
την ίδια ακριβώς εποχή που πολλές μητέρες 
έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο δρόμο 
της χειραφέτησης εκφράζοντας έτσι τον πόθο 
τους για ελευθερία και ισότητα.

Δεν μπόρεσαν όμως να πραγματώσουν τα 
οράματά τους και παρέμειναν δέσμιες του 
κοινωνικού συτήματος. Παρά τους “υψηλούς” 
στόχους έμειναν προσκολλημένες στον πα
ραδοσιακό ρόλο της γυναίκας νοικοκυράς 
και μητέρας. Καθηλωμένες, λοιπόν, σε στα
σιμότητα ένιωσαν την ανάγκη ν ’ ανακαλύψουν 
στην ιδιότητα τους σαν μητέρες κάτι το ξε
χωριστό και μυστηριώδες.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μυθοποίηση 
του ρόλου αποτελεί ένα μύθο - υποκατάστατο 
για εξουδετέρωση της απογοήτευσης, που προ- 
κάλεσε η αποτυχία των προσπαθειών για 
χειραφέτηση.

Επειδή, ακριβώς, παρεμηοδίσθηκαν να εκ-

ΣΑΛΟΝΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣ

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 

ΣΥΝΘΕΤΑ
και όλα τα ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ

ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 ΠΕΥΚΗ 
τηλ. 8053 046 

Β. ΠΑΥΛΟΥ 111 ΣΠΑΤΑ 
τηλ. 6633 668

φραστούν δημιουργικά σε άλλους τομείς, αφο- 
σιώθηκαν στην “επιχείρηση μητρότητας” για 
να “παράγουν” ένα παιδί “συμπεριλαμβανο- 
μένης” και της προσωπικότητάς του και μάλιστα 
ολοκληρωμένης. Έτσι η ανατροφή και η 
διαπαιδαγώγηση του παιδιού αποτέλεσε για 
αυτές μοναδική εναλλακτική λύση σε μια 
επαγγελματική σταδιοδρομία και αφοσιώθηκαν 
με ζήλο σ’ αυτό έχοντας για στόχο “την 
ποιότητα και τη διάκριση” για να δείξουν 
στον κόσμο ότι “το παιδί ποιότητας” είναι 
δικό της έργο, μια χειροπιαστή, δηλαδή, από
δειξη της δική της αξίας.

Το κύρος της οικογένειας παρουσιάζεται 
έτσι σαν συνάρτηση του κατά πόσο ξεχωρίζει 
το παιδί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. Και 
φυσικά αν το παιδί είναι “σούπερ” τότε “σού
περ” είναι και η μαμά που κάνει όλες αυτές 
τις θυσίες με ένα βαρύτατο όμως τίμημα, 
την απόλυτη προσαρμογή του παιδιού στις 
δικές της επιθυμίες και την πλήρη εξάρτησή 
του.

Η  διάκριση του παιδιού σε σύγκριση με τα 
υπόλοιπα, αποτελεί για πολλές μητέρες σύμβολο 
κοινωνικής καταξίωσης και κύρους.
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Εισι η ανατροφή του παιδιού συμπεριλαμ- 
βάνεται σ ’ εκείνα τα πράγματα (αυτοκίνητα, 
σπίτι), που αποδεικνύουν πόσο πετυχημένοι 
είμαστε. Αποτελεί, δηλαδή, ένα ύστατο και 
εντυπωσιακό “τεκμήριο γοήτρου”

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι επιδράσεις 

του “σύνδρομου της μαμάς” δεν είναι ορατές.
Η σημαντικότερη, πιθανόν, επίπτωση είναι 

ότι τα παιδιά-θύματα είναι ολότελα ανίκανα 
να πάρουν μόνα τους αποφάσεις και στρέφονται 
πάντα προς τη μητέρα για να τους πεί τι 
πρέπει να κάνουν.

Ειδικά το αγόρι, που έχει γαλουχηθεί με 
τέτοιο τρόπο, είναι πολύ πιθανό να παντρευτεί 
μια γυναίκα που θα εκμεταλλευτεί την όποια 
δύναμή της και θα παίρνει εκείνη τις αποφάσεις 
για λογαριασμό του. Η σύζυγος του, δηλαδή, 
θα αποτελεί το υποκατάστατο της μητέρας. 
Μια θλιβερή πράγματι προοπτική.

Ενας τέτοιος τύπος άνδρα δεν έχει μόνο 
ανάγκη να τον καθοδηγούν, αλλά είναι και 
εξαρτημένος από την αναγνώριση των άλλων 
όταν τύχει να πάρει κάποια απόφαση ή όταν 
διεκπαιραιώσει κάποια εργασία. Εχει συνεχώς 
την ανάγκη της διαβεβαίωσης ότι τον απο
δέχονται και τον “αγαπούν”.

Οι έρευνες απέδειξαν ότι είναι ελάχιστες 
οι περιπτώσεις μητέρων που κάνουν ηθελημένα 
κακό στο παιδί τους. Αν προσπαθήσει κανείς 
να πείσει μια υπερμητέρα πως ο δικός της 
τρόπος διαπαιδαγώγησης προκαλεί στο παιδί 
της βαθιά ψυχικά τραύματα, δε θα εκπλαγεί 
απλώς, αλλά και θα αρνηθεί να το πιστέψει.

Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να ενθαρρύνουν 
τα παιδιά να παίρνουν μόνα τους αποφάσεις.

Θα αντιπαραθέσει μάλιστα με υπερηφάνεια 
το έργο της: το παιδί της το απόλυτα πει- 
θαρχημένο και υπάκουο. Θα αναφερθεί με 
υπερηφάνεια στις σχολικές του επιτυχίες, θα 
τονίσει ότι δεν δημιουργεί κανένα απολύτως 
πρόβλημα και ότι την “αγαπάει” περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο.

Είναι πολύ δύσκολο, λένε οι ψυχολόγοι, 
να πείσεις αυτή τη μητέρα ότι οι νοσηρές 
συνέπειες της υπό όρους αγάπης, σαν μέθοδος 
διαπαιδαγώγησης, θα φανούν στο παιδί πολύ 
αργότερα.

Πολλές παρατηρήσεις επίσης κοινωνιολόγων, 
κοινωνικών λειτουργών και ψυχιάτρων απέ
δειξαν ότι το πρόσωπο “κλειδί” σε πάρα 
πολλές περιπτώσεις ναρκομανών, ομοφυλό
φιλων ή φανατικών αιρετικών είναι η υπερ- 
μητέρα και πολλοί δικαστές και εισαγγελείς 
αναγκάστηκαν να πάρουν υπόψη τους την 
επιρροή της, κατά την εξέταση και ανάλυση 
διαφόρων εγκλημάτων.

Στην αρχή, αυτός ο συσχετισμός ανάμεσα 
στη σχέση μητέρας-παιδιού και στο εκάστοτε 
χειροπιαστό αποτέλεσμα παρέμεινε πιθανή ει
κασία ή μόνο διαίσθηση. Με την πάροδο 
του χρόνου, όμως, η συλλογή νέων στοιχείων 
βοήθησε να μπούν στη σωστή τους θέση 
όλα τα κομμάτια του πάζλ. Διαπιστώθηκε 
δηλαδή ότι χαρακτηριστικά συμπτώματα του 
“σύνδρομου της μαμάς” είναι οι αγχωτικές 
καταστάσεις, η εξάρτηση και η κατάθλιψη.

Ετσι η πλασματική εικόνα της μητέρας απο
μυθοποιήθηκε και το πρόσωπο της εξετάσθηκε 
κάτω από το πρίσμα της επιστήμης.

ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΡΡΕΠΗ 
ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Το “σύνδρομο της μαμάς” εμφανίζεται με 
πολύ διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με 
το φύλο του παιδιού. Οι παρατηρήσεις απέ
δειξαν ότι τα αγόρια είναι πιό επιρρεπή 
στο “σύνδρομο της μαμάς” και ότι οι επιπτώσεις 
σ ’αυτά είναι πολύ πιό καταστρεπτικές απ’ 
ότι στα κορίτσια.

Η πιθανότητα να γίνει ένα αγόρι θύμα 
της δύναμης της μητέρας του είναι περίπου 
πέντε φορές μεγαλύτερη απ’ ότι για ένα 
κορίτσι. ΓΓ αυτό οι περισσότερες έρευνες 
ασχολούνται κυρίως με τα αγόρια.

Ενώ το κορίτσι μπορεί να ταυτιστεί με 
τη μητέρα και να γίνει τελικά το ίδιο υπερ- 
μητέρα, το αγόρι δεν έχει τη δυνατότητα 
να εξομειωθεί με το θηλυκό πρόσωπο που 
ασκεί την εξουσία. Διδάσκεται ότι δεν μπορεί
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να έχει σαν πρότυπό του τη μητέρα του 
(παιδί της μαμάς) αλλά ότι πρέπει να γίνε» 
τελείως διαφορετικό απ’ αυτήν και φθάνει 
τέλος να πιστέψει ότι απαγορεύεται να μιμείται 
τη μητέρα του. Αφού όμως η εξουσία είναι 
άρρηκτα δεμένη με το πρόσωπο της μητέρας, 
που δεν επιτρέπεται να μιμηθεί, ο γιός νιώθει 
ανίκανος να ασκήσει οποιαδήποτε εξουσία. 
Επειδή ήταν έρμαιο της απόλυτης αυθεντίας 
της μητέρας, χωρίς να έχει οποιαδήποτε δυ
νατότητα συμμετοχής, το αγόρι αποχτά εμ- 
φανώς αδύνατο χαρακτήρα και είναι ευπρό
σβλητο σε κάθε επιρροή.

Η δουλοφροσύνη και η προσαρμοστικότητα, 
που δημιουργούνται στο παιδί από μια αυ
ταρχική μητέρα, θεωρούνται σαν χαρακτη
ριστικές γυναικείες αρετές. Οταν οι ιδιότητες 
αυτές εμφανίζονται στο αγόρι αποτελούν αντι
κείμενο επικρίσεων, ενώ στο κορίτσι επι
δοκιμάζονται σαν “ένδειξη θηλυκότητας” αφού 
η στάση και η συμπεριφορά αυτή ανταπο- 
κρίνονεται στο παραδοσιακό ρόλο της γυ
ναίκας και άρα θεωρούνται σαν απόλυτα 
φυσιολογικές. Ετσι σπάνια η δομή της προ
σωπικότητας του κοριτσιού θεωρείται παθο
λογική.

Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά 

με την εξάπλωση του συνδρόμου στις διάφορες 
χώρες. Δεν χωράει όμως αμφιβολία ότι, με 
την αύξηση της εκβιομηχάνισης και την αστι κοποίηση (δηλαδή με το πέρασμα στη μοντέρνα 

βιομηχανική κοινωνία και με την παραίτηση 
του πατέρα από το ρόλο του παιδαγωγού 
και του φυσικού πρότυπου) μέσα από τις 
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας ο αριθμός 
των υπερμητέρων αυξάνεται σημαντικά. Οπως 
αποδεικνύουν συγκεκριμένα περιστατικά, τα 
αίτια πολλών νευρώσεων ανάγονται σε νευ
ρωτικές μητέρες. Αλλά και οι νευρώσεις των 
μητέρων με τη σειρά τους οφείλονται στις 
μεγάλες μεταβολές και αλλαγές της σύγχρονης 
κοινωνίας, που υπογραμμίζονται ακόμα πιό 
έντονα με τους αγώνες για τη χειραφέτηση 
των γυναικών. Και έτσι ο φαύλος κύκλος 
συνεχίζεται.

Γι αυτούς λοιπόν τους λόγους, η εμφάνιση 
του “σύνδρομου της μαμάς” δεν αποτελεί 
μόνο ένα ψυχολογικό πρόβλημα, που αφορά 
κάποια μεμονωμένα άτομα, αλλά ένα κοινωνικό 
πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Και επειδή δεν εμφανίζεται ισομερώς κα
τανεμημένο σε όλα τα κοινωνικά στρώματα 
αλλά κυρίως στην μεσαία αστική τάξη (όπου 
η εκβιομηχάνιση, η αστικοποίηση και μια
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Οι σημερινοί μπαμπάδες αφιερώνουν λίγο χρόνο 
στην οικογένεια, και τα παιδιά έχουν το δικό 
τους τρόπο να μεταφράζουν αυτή τη διαρκή απουσία.

σειρά κοινωνικών και ψυχολογικών παρα
γόντων το κάνουν να ανθοφορεί) αποτελεί 
ένα ιδιαίτερο κοινωνιολογικό πρόβλημα, που 
επιβάλει την επανεξέταση της συμπεριφοράς 
και των κοινωνικών μας ρόλων δίχως να 
γκρεμίσουμε, σε καμμιά περίπτωση, το ιερό 
και όσιο σύμβολο της μητέρας.

Απλά, πρέπει να ξεφύγουμε από προκα
ταλήψεις και προσκολλήσεις σε παλιά κλισέ 
ρόλων και να συνειδητοποιήσουμε ότι στην 
εποχή μας χρειάζονται, γυναίκες που να 
χρησιμοποιούν τη νοημοσύνη τους και άνδρες 
που να εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους.

Χρειάζονται άνθρωποι, που να θεωρούν μεν 
τις βιολογικές διαφορές σαν δεδομένες αλλά, 
κατά τα άλλα, να αντιμετωπίζουν ο ένας 
τον άλλον σαν αυθύπαρκτα άτομα και όχι 
σαν τυποποιημένες μάσκες ανδρικές ή γυ
ναικείες.

Ιδιαίτερα σήμερα, που οι ανάγκες της σύγ
χρονης κοινωνίας έχουν δημιουργήσει ένα 
νέο τύπο ολιγομελούς οικογένειας, όπου μο
ναδικό πρόσωπο αναφοράς για το παιδί είναι 
η μητέρα του, επειδή οι μπαμπάδες είναι 
αναγκασμένοι να κάνουν θυσίες για την 
καρριέρα τους και ν ’ αφιερώνουν όλο και 
πιό λίγο χρόνο στην οικογένεια, πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν ότι το παιδί χρειάζεται, 
εξ ίσου, το πρότυπο και τη φροντίδα και 
των δύο γονιών.

Πρέπει να βιώσει την επιθετικότητα αλλά 
και την ανεκτικότητα, την αυστηρότητα αλλά 
και την πραότητα, την εκρηκτική χαρά αλλά 
και την σιωπηλή θλίψη, την οργή αλλά και 
την επιείκεια.

Μόνο τότε θ’ αναπτύξει το συναίσθημα, 
το πνεύμα και την κοινωνικότητα του, ώστε 
ν ’ αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και τα διάφορα 
προβλήματα της ζωής. Διαφορετικά το παιδί 
έχει το δικό του τρόπο να μεταφράζει αυτή 
την διαρκή απουσία...
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Η Αστυνομία 
της Δανίας

Σχη Δανία δεν υπάρ
χει θεσπισμένος νόμος 
που να κωδικοιποιεί 
διατάξεις για την ορ
γανική δομή, τα κα
θήκοντα και τις επι
χειρησιακές δραστη
ριότητες των αστυνο
μικών υπηρεσιών. Η 
ανώτερη αστυνομική 
αρχή είναι το Υπουρ
γείο Δικαιοσύνης και 
η εκτελεστική αρχή του 
αστυνομικού σώματος 
συντίθεται από τον 
Εθνικό Κομμισάριο 
(Αρχηγό) της Αστυνο
μίας, τους Διευθυντές 
των Αστυνομικών Δι
οικήσεων και τον Κομ
μισάριο της Αστυνομί
ας της Κοπεγχάγης. Η 
διαίρεση της Δανίας σε 
54 αστυνομικές περι
φέρειες έγινε το 1973 
και ήταν συνέχεια μιας 
μεγάλης προσπάθειας

Police region boundaries 

Regional police districts 

Police district boundaries

αναδιοργάνωσης της
κυβερνητικής διοίκησης.

Ο αντικειμενικός σκοπός της αναδιοργά
νωσης των αστυνομικών περιφερειών ήταν 
να καταστήσει δυνατό στην αστυνομία να 
παρέχει υπηρεσίες σε 24ωρη Βάση σ’ όλα 
τα μέρη της χώρας. Ο σκοπός αυτός στην 
πράξη επιτεύχθηκε και σήμερα η Δανία κα
λύπτεται από ένα δίκτυο περιφερειακών Αστυ
νομικών Διοικήσεων, που επανδρώνεται από 
άνδρες της ένστολης αστυνομίας, οι οποίοι 
παρέχουν υπηρεσίες σε 24ωρη Βάση. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις ο Αρχηγός Αστυ
νομίας, ο υπαρχηγός και οι Βοηθοί του, 
το C.I.D. (ασφάλεια) και το διοικητικό προ
σωπικό Βασίζονται στις περιφερειακές Αστυ
νομικές Διοικήσεις.

Σε μερικές αστυνομικές περιφέρειες έχουν 
ιδρυθεί Σταθμοί, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν 
την επάρκεια της αστυνόμευσης σε ειδικές

περιοχές. Οι Σταθμοί 
αυτοί ποικίλουν σε μέ
γεθος. Οι μεγαλύτεροι 
έχουν δύναμη 100 
αστυφυλάκων, άλλοι 
έχουν μόνο ένα. Επί 
πλέον υποδιαιρέσεις 
επαρχιακών περιοχών 
αστυνομεύονται από 
130 αστυνομικούς σε 
περιπολία, ενώ ένα σύ
στημα περιπολιών έχει 
•καθιερωθεί στις πόλεις 
σύμφωνα με το οποίο 
οι αστυνομικοί έχουν 
στενή επικοινωνία με 
τις τοπικές κοινότητες.

Οι 54 Αστυνομικές 
Διοικήσεις οργανώνο
νται σε 7 Αστυνομικές 
Π ερ ιφ έρειες, που 
έχουν δομηθεί κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, ώστε 
να εξασφαλίζουν Βο
ήθεια κατά μήκος των 
ορίων των περιοχών. 

Ετσι, για παράδειγμα για σοΒαρά συμβάντα, 
όπου χρειάζεται η χρησιμοποίηση μιας μεγάλης 
δύναμης ή για μεγάλες αστυνομικές επι
χειρήσεις, που εμπλέκονται αρκετές περιοχές, 
ο σχεδιασμός και η δράση συντονίζονται 
από τις Περιφέρειες.

Μια Περιφέρεια διοικείται από ένα Διευθυντή 
της Αστυνομίας από τις περιοχές της και 
στην Κοπεγχάγη τα καθήκοντα αυτά εκτε- 
λούνται από τον Κομμισάριο της Αστυνομίας 
της πόλης.

Τα καθήκοντα της Αστυνομίας 
Οι κύριες θεσπισμένες διατάξεις, που σχε

τίζονται με το έργο της αστυνομίας ως υπη
ρεσίας, καθορίζονται στο κεφάλαιο 11 της 
Πράξης διοίκησης της δικαιοσύνης. Διάφορα 
κεφάλαια αυτής καθορίζουν τις αστυνομικές 
πρακτικές και διαδικασίες και περιέχουν λε
πτομερείς διατάξεις, που αφορούν εξιχνίαση 
εγκλημάτων, σύλληψη και ανάκριση των πα-

1 Cop*r>ft*qen
2 FrMKiMten)
3 Gonioll*
« irfot»
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ραβατών, έρευνες και κατασχέσεις περιουσιών.
Το Τμήμα 108 (2) ορίζει ότι και άλλα 

καθήκο' τα επιβάλλονται στην αστυνομία με 
τη συναίνεση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Με λίγες λέξεις, η αστυνομία διευθύνεται 
να επιβάλλει τους νόμους και να ελέγχει 
το έγκλημα.

Τα ουσιώδη καθήκοντα που συντελούν στα 
προανεφερόμενα διεκπεραιώνονται μερικώς με 
τακτικές περιπολίες -με αυτοκίνητα και πεζή- 
και με την εξιχνίαση των εγκλημάτων, ένα 
καθήκον όπου κυρίως έχει ανατεθεί στη Ασφά
λεια, δηλαδή στο CRIMINAL INVESTIGA
TION DEPARTMENT (C.I.D).

Από το τμήμα 108 της ανωτέρω πράξης 
απορρέει ότι η Αστυνομία πρέπει να πάρει 
τα απαραίτητα μέτρα να αποτρέψει τη διάπραξη 
εγκλημάτων και κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
πράξη δηλώνει την προληπτική πλευρά της 
αστυνόμευσης. Η περιπολία αστυνομικών πά

ντοτε είχε αποτρεπτικά αποτελέσματα. Ωστόσο 
η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει 
στο συμπέρασμα, ότι η πασιφανής πλευρά 
της αστυνόμευσης μπορεί μόνο να επιτύχει 
με την ευρεία επέκταση των μεθόδων πρό
ληψης. Ετσι επιπρόσθετα μέτρα έχουν ήδη 
υιοθετηθεί στην πράξη.

Το Συμβούλιο Πρόληψης Εγκλήματος (C.P.C.) 
ιδρύθηκε το 1971, με αντικειμενικό σκοπό 
να εργασθεί για την πρόληψη του εγκλήματος 
φέρνοντας τις προσδοκίες των πρωτοβουλιών 
για ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας σε 
ικανοποιητικό σημείο, συμβουλεύοντας και 
πληροφορώντας ή με κάθε άλλο μέσον, που 
θα μπορούσε να συντελέσει σ ’ αυτό. Το 
Τμήμα Πρόληψης του εγκλήματος των αστυ
νομικών υπηρεσιών συμμετέχει στις δραστη
ριότητες του Συμβουλίου και στα τεχνικά 
τμήματα σ ’ όλες τις Αστυνομικές Διοικήσεις 
συμβουλεύοντας το κοινό για τα κατάλληλα 
μέτρα ασφαλείας και φύλαξης. Επί πλέον 
σ’ όλα τα μέρη της χώρας, αστυνομικοί 
έχουν αναλάβει το πόστο του συνδέσμου 
με την κοινωνία, που είναι γνωστό σαν 
“S.S.R.LIAISONSCHEME”.
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Επί πλέον, σε πολλά σχολεία, σ’ όλη τη 
χώρα, αστυνομικοί δίνουν οδηγίες ασφαλείας 
και μαθήματα σε ομάδες διαφόρων ηλικιών, 
στα πλαίσια του προγράμματος πρόληψης του 
εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων πληροφο
ριών για επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες.

Οπως αναφέρθηκε, το τμήμα 108(2) της 
Πράξης προβλέπει ότι επί πλέον καθήκοντα 
μπορούν να κατανεμηθούν στην Αστυνομία. 
Αυτό συνέβη σ’ ένα σύνολο δραστηριοτήτων 
ειδικά υπό τη μορφή διοικητικών λειτουργιών, 
πολλές από τις οποίες σχετίζονται άμεσα 
με το κοινό. Ετσι, για παράδειγμα, η αστυνομία 
κάνει τεστ για οδήγηση, εκδίδει άδειες ικα
νότητας για οδήγηση και διαβατήρια. Ακόμα 
άλλες λειτουργίες περιλαμβάνουν διαχείριση 
απωλεσθείσας περιουσίας, καταγραφή οχη
μάτων κ.λπ., ενώ κάποιες άλλες ανήκουν 
στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών, όπως 
προσαγωγές των οφειλετών στους αποκα- 
λουμένους “δικαστικούς κλητήρες” και επι

δόσεις κλητηρίων θεσπισμάτων και κλήσεων 
στους παραβάτες και τους μάρτυρες. Τέλος 
το αστυνομικό σώμα έχει να εκτελέσει συ
γκεκριμένα καθήκοντα σαν μέρος του όλου 
αμυντικού συστήματος της χώρας και του 
συστήματος πολιτικής αμύνης, εκτελώντας κα
θήκοντα που σχετίζονται με προειδοποίηση 
για εκκένωση κτιρίων σε περιπτώσεις επεί
γουσας ανάγκης κατά τη διάρκεια της ειρήνης 
ή του πολέμου.

Προσωπικό
Περί το τέλος του 1985 ο συνολικός αριθμός 

του προσωπικού, πολιτικού και αστυνομικού, 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών αριθμούσε 
14.300. Το προσωπικό που είναι δημόσιοι 
κατήγοροι αριθμεί 340 άτομα. Απ’ αυτούς 
25 έχουν προσληφθεί στο γραφείο του Εθνικού 
Κομμισάριου και εκτελούν εκτελεστικές λει
τουργίες στις Αστυνομικές Περιφέρειες. Ο 
αριθμός των δημοσίων κατηγόρων, που προσ-

λήφθηκαν σε κάθε περιοχή, εξαρτάται από 
το μέγεθος και τον πληθυσμό της περιοχής. 
Η Αστυνομία της Κοπεγχάγης έχει περίπου 
50. Οι μικρότερες περιοχές θα έχουν τυπικά 
περί τους 3. Οι δημόσιοι κατήγοροι ορίζονται 
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κατά την 
διάρκεια της καριέρας τους, συνήθως, υπη
ρετούν σε μία ή περισσότερες περιοχές, σε 
γραφεία δημοσίων κατηγόρων ή θα κρατούν 
θέσεις διοικητικές, πριν την ηλικία των 40-45 
ετών, μετά την οποία είναι εξελίξιμοι για

τοποθέτηση στο βαθμό του Διευθυντή της 
Αστυνομίας.

Η δύναμη του αστυνομικού σώματος στο 
τέλος του 1985 στη Δανία, Γροιλανδία και 
στα νησιά Φερόες ήταν περί τις 9.400, συ
μπεριλαμβανομένων 250 γυναικών αστυνο
μικών.
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Τα Τμήματα Ασφαλείας (C.I.D) απασχολούν 
περίπου 2.000 αστυνομικούς. Κύρια αποστολή 
τους είναι η διερεύνηση σοβαρών εγκλη
ματικών υποθέσεων.

Το πολιτικό κ.λ.π. βοηθητικό προσωπικό πε
ριλαμβάνει περίπου 3.000 άτομα. Αυτό απα
σχολείται σε διοικητικά καθήκοντα, όπως οι
κονομικά, αρχειοθέτηση και γραμματειακή εξυ
πηρέτηση. Επίσης εκτελούν εργασίες που σχε
τίζονται απ’ ευθείας με το κοινό, όπως π.χ. 
καταγραφή αυτοκινήτων, χορήγηση αδειών ικα
νότητας οδήγησης και την έκδοση διαβατηρίων. 
Σε αρκετά απ’ αυτά τα καθήκοντα περιλαμ
βάνεται και η χρήση ηλεκτρονικών υπολο
γιστών.

βεβαιώνει ότι έχουν αποκτήσει κάποια προσόντα 
και ότι έχουν περάσει κάποια φυσικά tests.

Σε συνέχεια της παραπάνω σειράς υπάρχει 
μία Ιίμηνη εκπαίδευση στο Σώμα στήν 
ευρύτερη περιοχή της Κοπεγχάγης.

Ακολούθως οι υπό δοκιμασία θα επιστρέφουν 
στην Αστυνομική Σχολή για άλλη μία σειρά 
μαθημάτων διάρκειας 8 μηνών, η οποία πε
ραιώνεται με γραπτές και προφορικές εξετάσεις.

Η εκπαίδευση των δοκίμων συμπεριλαμβάνει 
μία περίοδο μερικών μηνών εκπαίδευσης σε 
μία περιοχή της Κοπεγχάγης, σε μία υπηρεσία 
Τροχαίας Κίνησης ή στη μονάδα Τακτικής 
Υποστήριξης στην Αστυνομική Διεύθυνση της 
Κοπεγχάγης.

Στρατολογία - Εκπαίδευση 
Οι νόμοι της Δανίας δεν προβλέπουν ειδικές 

προϋποθέσεις για τις προσλήψεις στην αστυ
νομική υπηρεσία. Αφού έχουν γίνει αποδεκτοί, 
οι προσληφθέντες θα έχουν βασική εκπαίδευση 
με πλήρη μισθό κατά τη διάρκεια της 3ετούς 
δοκιμασίας.

Η βασική εκαπίδευση αρχίζει με 8μηνο 
σεμινάριο στην Αστυνομική Σχολή της Κο
πεγχάγης. Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις, 
ωστόσο, οι προσληφθέντες θα περάσουν την 
προβλεπομένη εκπαίδευση, η οποία θα επι

Οι αρμοδιότητες
του Εθνικού Κομμισάριου (Αρχηγού)

Οι εξουσίες του Εθνικού Κομμισάριου της 
Αστυνομίας ορίζονται στο κεφάλαιο 11 της 
Πράξης, που αναφέρθηκε αρχικά. Το κεφάλαιο 
αυτό ορίζει ότι ο Εθνικός Κομμισάριος είναι 
υπεύθυνος για την διοίκηση του προσωπικού 
και των οικονομικών της Αστυνομίας. Σύμφωνα 
μ’ αυτό είναι υπεύθυνος για τις τοποθετήσεις, 
προαγωγές και μετακινήσεις του αστυνομικού 
και πολιτικού προσωπικού. Ωστόσο προαγωγές 
των ανωτέρω σε διευθυντικές θέσεις, καθώς
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και η τοποθέτηση και προαγωγή των δημοσίων 
κατηγόρων γίνονται από τον Υπουργό Δι
καιοσύνης. Ο Εθνικός Κομμισάριος είναι επί
σης επικεφαλής για έναν αριθμό διαφόρων 
εξειδικευμέων τμημάτων και γραφείων που 
δεν υπάγονται απ’ ευθείας σε άλλη Διεύθυνση.

Μεταξύ των τμημάτων αυτών είναι:
1) Η Τροχαία Εθνικών Οδών (Τροχαία αστυ

νόμευση εκτός Κοπεγχάγης),
2) Η Τακτική Μονάδα Υποστήριξης (συνερ

γάζεται με τις αστυνομίες των περιφερειών 
και έχει σύνδεσμο με τον στρατό και τις 
αρχές πολιτικής άμυνας).

3) Ομάδα σοβαρών εγκλημάτων (Αμεση Δράση). 
Βοηθάει τις περιοχές εκτός Μητροπολιτικής 
Κοπεγχάγης σε περίπτωση σοβαρών εγκλη
μάτων.

4) Τεχνικά Τμήματα (Εργαστήρια της Αστυ
νομίας).

5) Το Γραφείο της INTERPOL (Σύνδεσμος 
με Εθνικά Γραφεία άλλων χωρών).

6) P.N.C.D. (Εθνικό Αστυνομικό Τμήμα Ηλε
κτρονικών Υπολογιστών) υπεύθυνο για εφαρ
μογές πληροφορικής.

7) Το Τμήμα Αλλοδαπών, και
8) To C.N.S.S. (Πολιτική Υπηρεσία Εθνικής 

Ασφάλειας).
Η Αστυνομία της Κοπεγχάγης

Από άποψης προσωπικού η Αστυνομία της 
Κοπεγχάγης είναι η μεγαλύτερη Υπηρεσία 
στη χώρα. Περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί 
εργάζονται στον ένστολο κλάδο, περί τους 
400 στο C.I.D. (Ασφάλεια) και περί τους 
350 σαν βοηθητικό προσωπικό.

Ο Κομμισάριος της Αστυνομίας της Κο
πεγχάγης είναι ο επικεφαλής της Υπηρεσίας 
και σύμφωνα με την ισχύουσα Πράξη είναι 
και η αρχή για την ποινική δίωξη των αστυ
νομικών παραβάσεων και υπεύθυνος όλης 
της αστυνομικής εργασίας στην περιοχή, που 
περιλαμβάνει πληθυσμό περίπου 500.000 κα
τοίκων, περί τα 10% του συνολικού πληθυσμού 
της Δανίας. Η όλη περιοχή της Κοπεγχάγης 
διαιρείται σε 5 Τομείς, καθένας δε έχει 
ένα Τμήμα, που παρέχει υπηρεσίες ένστολων 
αστυνομικών και ασφαλείας σε 24ωρη βάση. 
Υπάρχει στην περιοχή ένα αριθμός εξειδι- 
κευμένων Τμημάτων Αστυνομίας και Ασφά
λειας, όπως π.χ. Αμεση Δίωξη Ναρκωτικών 
και Αμεση Δράση. Τα μέλη της τελευταίας 
με πολιτική περιβολή περιπολούν στις γειτονιές, 
που είναι γνωστές για παράνομη κυκλοφορία 
ναρκωτικών, σε περιοχές με πολλά κατα
στήματα (εστιατόρια, μπαρ, νάϊτ-κλάμπς) και 
περιοχές με πολύ σοβαρά προβλήματα.

Η δομή των άλλων Αστυνομικών Υτηρεσιών
Οι αστυνομικές περιοχές εκτός Κοπεγχάγης 

διοικούνται από τους Διευθυντές της Αστυ
νομίας, που είναι υπεύθυνοι για την λειτουργία 
της υπηρεσίας εντός της περιοχής τους. Οι 
Διευθυντές της Αστυνομίας επίσης ασκούν 
και καθήκοντα δημοσίων κατηγόρων στις προ- 
αναφερθείσες αστυνομικές παραβάσεις. Προ- 
σκολλημένες στις αστυνομικές περιφερειακές 
υπηρεσίες υπάρχουν υπηρεσίες, όπου η δου
λειά του βοηθητικού προσωπικού περιλαμβάνει 
την τήρηση των αρχείων, λογιστικά, καταγραφή 
οχημάτων, πληρωμή προστίμων και την έκδοση 
διαβατηριών και αδειών ικανότητας οδήγησης.

Συμβούλιο εξέτασης παραπόνων
Γραφεία εξέτασης παραπόνων κατά της Αστυ

νομίας έχουν ιδρυθεί σ’ όλες τις περιοχές 
της χώρας. Η διαδικασία εξέτασης του Συμ
βουλίου ρυθμίζεται από κανονισμούς της Πρά
ξης Δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο συντίθεται από τους κατά 
τόπους Δημάρχους, τους Διευθυντές της Αστυ
νομίας και δύο μέλη, που εκλέγονται από 
το προσωπικό. Λαμβανομένου υπόψη του πλη
θυσμού της περιοχής το Συμβούλιο συμπλη
ρώνεται από ένα ή περισσότερα μέλη του 
τοπικού Κυβερνητικού Συμβουλίου. Το Συμ
βούλιο, που προεδρεύεται από ένα από τους 
τοπικούς δημάρχους, δεν ασχολείται μόνον 
με τα παράπονα κατά της Αστυνομίας. Ετσι 
συμβουλεύει το Διευθυντή της Αστυνομίας 
σε θέματα που αφορούν την εργασία και 
οργάνωση της τοπικής αστυνομικής υπηρεσίας 
και μπορεί να συζητά θέματα που ενδιαφέρουν 
την Αστυνομία και τους κατοίκους της πε
ριοχής. Επί πλέον το Συμβούλιο μπορεί να 
παρέχει πληροφορίες στο κοινό για τις δρα
στηριότητες της Αστυνομίας στην περιοχή τους.

Τέλος, η Πράξη απαιτεί τα Συμβούλια να 
αποφασίζουν επί των διερευνήσεων των πα
ραπόνων κατά της Αστυνομίας. Οταν εξε
τάζονται παράπονα, το Συμβούλιο συμπλη
ρώνεται από έναν τοπικό δικηγόρο, που διο
ρίζεται από το Συμβούλιο της Δανίας (BAR- 
BARISTER). Εάν στα εκτεθέντα παράπονα 
υπάρχουν βάσιμες αποδείξεις εγκληματικής 
συμπεριφοράς από μέρους του αστυνομικού 
θα ασκηθεί δίωξη σε βάρος του. Κατηγορίες 
για παραπτώματα του Πειθαρχικού Κώδικα 
δεν είναι της αρμοδιότητας του Συμβουλίου. 
Αυτές εξετάζονται διοικητικά με τις πειθαρχικές 
διαδικασίες, σύμφωνα με τους γενικούς κα
νόνες που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους 
των δημοσίων υπηρεσιών.

Επιμέλεια: Π. Νικολα'δης, Υπαστυνόμος Α’
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ Ο.Φ.Α. 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΓΕΙΩΝ

Ο Ο.Φ.Α. Βορείων Προαστείων 
σε ειδική εκδήλωση, που 
πραγματοποιήθηκε σε ξενο
δοχείο της Κηφισιάς, έκοψε 
την πρωτοχρονιάτικη πίττα του, 
παρουσία πολλών φίλων του 
Ομίλου.
Την εκδήλωση τίμησε με την 
παρουσία του, ως εκπρόσωπος 
του Σώματος, ο Α ’ Υπαρχηγός 
Αντιστράτηγος Ιωάννης Συμ- 
βουλίδης και αστυνομικοί από 
τις υπηρεσίες της περιοχής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ Ο.ΦΑ ΑΘΗΝΩΝ 

Σε ειδική εκδήλωση που ορ
γάνωσε ο Ομιλος Φίλων Αστυ
νομίας Αθηνών στα γραφεία 
του στην οδό Αλεξάνδρου 
Σούτσου, έγινε η καθιερωμένη 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίττας. Στην εκδήλωση παρέ-

ληνικής Αστυνομίας Αντ/γος 
Ιωάννης Αντωνόπουλος, πολ
λοί Αξιωματικοί της Δ^νσης 
Αστυνομίας Αθηνών καθώς 
και τ.Αρχηγοί της Αστυνομίας.
Κατά τη διάρκεια της τελετής 
δόθηκαν και χρήματα και βρα
βεία σε παιδιά αστυνομικών 
μέσης εκπαίδευσης που αρί
στευσαν στην προηγούμενη 
σχολική χρονιά και των οποί

σε μάχιμες υπηρεσίες της 
ΖΥνσης Αστυνομίας Αθηνών.
Οι μαθητές που βραβεύτηκαν 
είναι:
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ζωγράφος Θεόδωρος του Απο
στόλου (ανθ/μος, Υποδ/νση 
Αλλοδαπών Αττ.), Βασιλείου 
Παναγιώτης του Βασιλείου  
(Αρχ/κας, ΚΣΤ’ Τ.Α. Αθη
νών), Τρβυζάς Γεώργιος του 
Κωνσταντίνου (Αστυνόμος Α’, 
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής), 
Χαμαλά Φωτεινή του Ιωάννου 
(Αρχ/κας, Δ ’ Τ.Α. Αθηνών), 
Γεωργίου Πολυξένη της Αστυ
νόμου Β’ Κωνσταντάκου Ευ
δοκίας (Διεύθυνση Τροχαίας 
Αττικής).
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Βαϊτση Αικατερίνη του
Αποστόλου (Αρχ/κας, ΖΥνση 
Ασφάλειας Αττικής), Τσιμ- 
πουκάκης Ηλίας του Αθανασίου 
(Αρχ/κας, ΖΥνση Ασφ. Αττ.), 
Μαμάκη Ειρήνη του Νικολάου 
(Αρχ/κας, Α.Τ. Ν. Σμύρνης), 
Γιώτας Τριαντάφυλλος του Αθα
νασίου (Αρχ/κας, Τ.Α. Καλα- 
μακίου), Χονδρογιάννης Ανα
στάσιος του Αθανασίου  
(Αρχ/κας, ΙΓ’ Τ.Α. Αθηνών).
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πραξιτελους 139, 185 35 πειραιας, τηλ. 41.26.218

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Χραντώτη Αικατερίνη του Γε
ωργίου (Αρχ/κας, Λ'νση Ασφ. 
Αττικής), Λαρπρόπουλος Δπμή- 
τριος του Ιωάννου (Αστυνόμος 
Β\ ΚΕ’ Τ.Α. Αθηνών), Τύμπας 
Κωνσταντίνος του Σταύρου 
(Ανθ/μος, Η’ Τ Α  Αθηνών), 
Σαμπατάκου Ελένη-Αντριάνα του 
Ευστρατίου (Αστυν. Υποδ/ντής, 
Τ.Α. Ν.Σμύρνης), Ζήκα Αρετή 
του Αθανασίου (Αστυνόμος Β’ , 
Ανση Αστυνομικών Επιχειρή
σεων).
Α  ΛΥΚΕΙΟΥ
Καπετάνος Κωνσταντίνος του
Αυγερινού (Αρχ/κας, Δ/νση 
Ασφάλειας Αττικής), Νταλούκας 
Χρυσόστομος του Θεοδώρου 
(Αρχ/κας, Α.Τ. Ν.Σμύρνης), 
Χα'μαλά /δήμητρα του Ιωάννου 
(Αρχ/κας Δ ’ ΤΑ. Αθηνών), 
Χαλικάκη Δέσποινα του Γε
ωργίου (Αρχ/κας, Γ’ Α.Τ. Αθη
νών), Ππλή Χρυσούλα του 
Λεωνίδα (Αρχ/κας, Avon Ασφ. 
Αττικής).
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Καλδάρα Ελισσάβει του Ελευ
θερίου (Αρχ/κας, Avon Αστ. 
Αθηνών), Ααμπαδιάρη Βα'ή του 
Αντωνίου (Ταξίαρχος, Avon 
Ασφάλειας Αττικής), Μπάμπαλη 
Αθανασία του Κωνσταντίνου 
(Αρχ/κας Γ’ Α.Τ. Αθηνών), 
Μηάκουλα Σπυριδούλα του 
Κωνσταντίνου (Αρχ/κας, Ζ’ 
Α.Τ. Αθηνών).
Γ  ΛΥΚΕΙΟΥ
Λιακοπούλου Μαρίνα του Θε
οδώρου (Αστυνόμος Β’, ΔΑΕ 
Εγκλημάτων Βίας) και Παπα- 
δοπούλαυ Βασιλική του Γεωρ
γίου (Αστ. Υποδ/ντής, 
Υ.Δ.Ναρκωτικών/Γ.Α.Δ.Α.).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 
ΠΑ ΑΣΤΥΝΟ

ΜΙΚΟΥΣ
Μετά από πρό
σκληση του 
Προέδρου της 
Διεθνούς Αθλη
τικής Ενωσης 
Αστυνομικών 
(U.S.I.P.), η Ελ
ληνική Αστυνο
μία πήρε μέρος 
στο Ιο  Παγκό
σμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνί
ου για Αστυνομικούς και στο 
Ιο Παγκόσμιο Συνέδριο που 
έγινε στη Μαγιόρκα της Ισπα
νίας από 7 εως 10 Δεκεμβρίου 
1990. Την ομάδα της ΕΛ.ΑΣ., 
με επικεφαλής τον Αστυνόμο 
Α’ ΒΛΑΧΟ Αλέξανδρο απο
τελούσαν πέντε αθλητές.
Στο Συνέδριο ψηφίστηκε νέο 
καταστατικό Λειτουργίας της 
Διεθνούς Αθλητικής Ενωσης 
Αστυνομικών (U.S.I.P.) και 
συμμετείχαν αντιπρόσωποι 
από 33 χώρες. Επίσης εκλέ
χθηκε το νέο Δ.Σ. με Πρόεδρο 
Ισπανό και Γενικό Γραμματέα

είναι το Παρίσι όπου η Γαλ
λική Αστυνομία διέθεσε μό
νιμα Γραφεία για τη λειτουρ
γία της.
Στον Ιο  Παγκόσμιο Μαραθώ
νιο Δρόμο για Αστυνομικούς 
συμμετείχαν 200 περίπου 
αστυνομικοί, μεταξύ των οποί
ων οι Ελληνες αστυνομικοί 
κατέλαβαν τις εξής θέσεις: 
Αστυφύλακας Αφορδακός Γε
ώργιος την 6η θέση μέ χρόνο 
2 23 42, Αστυφύλακας Περή
φανος Ιωάννης την 15η θέση 
με χρόνο 2 29 14 και Αστυ
φύλακας Μουιεσίδης Κυριάκος 
την 47η θέση με χρόνο 2

•άλλο. Εδρα της U.S.I.P. θα 43 07
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ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επίδειξη νέων συστημάτων εκ
παίδευσης πάνω στη χρήση 
των όπλων με τη Βοήθεια ακτι
νών LAISER, έγινε πρόσφατα 
στις εγκαταστάσεις της Ελλη
νικής Αστυνομίας στο Γουδί. 
Με τα σύγχρονα αυτά συστή
ματα εκπαίδευσης, ο εκπαι
δευόμενος μπορεί να παρα
κολουθήσει την ακρίβεια της 
Βολής του και να μετρήσει 
το χρόνο αντίδρασής του, όχι 
μόνο πάνω σε σταθερούς στό
χους, αλλά και σε σκηνοθε- 
τημένα από πριν σενάρια Βα
σισμένα κυρίως στις εμπειρίες 
Αμερικάνικων Αστυνομιών. Με 
την προΒολή, επίσης, των σε
ναρίων αυτών αυξάνεται η 
ετοιμότητα των αστυνομικών 
καθώς και η ικανότητά τους 
να κρίνουν κάθε φορά πότε 
μια αντίδραση ή ένας πυρο
βολισμός ήταν νόμιμος ή όχι. 
Το πρόγραμμα παρέχει επίσης 
τη δυνατότητα στον εκπαιδευ

όμενο να ρίχνει μέχρι 6 Βολές 
για την αντιμετώπιση του φε- 
ρομένου ως δράστη εγκλη
ματικών πράξεων, ενώ συγ
χρόνως μπορεί να δεί στον

πίνακα εάν οι Βολές του ήταν 
εύστοχες ή όχι με τον ταυτό
χρονο χρωματισμό των οπών 
των βολίδων πάνω στην οθόνη 
και με την καταγραφή της 
Βαθμολογίας. Η οθόνη είναι 
μεγάλη, περίπου φυσικού με
γέθους, ώστε η προΒολή των 
σεναρίων να είναι όσο το δυ
νατό πιό ρεαλιστική.
Η ικανότητα του συστήματος 
έγκειται στη δυνατότητα χρη
σιμοποίησης πολλών Βιντεο- 
κασσετών και Βιντεοδίσκων με 
πάνω από 700 ρεαλιστικά σε
νάρια με διάφορα αστυνο
μικά θέματα (περιπολίες, έλεγ
χοι οχημάτων, ασφάλεια 
υψηλών προσώπων, μεταγω
γές κρατούμενων, επεμβάσεις 
αστυνομικών δυνάμεων κ.λπ.) 
καθώς και μεγάλης ποικιλίας 
και αριθμού πραγματικών 
όπλων συνδεδεμένων με το 
σύστημα.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 
ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ ΛΕΙΖΕΡ

FIREARMS TRAINING SYSTEMS, IN C
Η ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΩΣ 

ΜΟΡΦΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟ
ΔΗΜ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΤΗΛ. 7526 598-7242 919 
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 
ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ Β’

Αποφοίτησαν πρόσφατα από το 
Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκ
παίδευσης Αξιωματικών 50 
Αστυνόμοι Β’ μετά από τε
τράμηνη φοίτησή τους στη 
Σχολή, ήτοι από 2-10-90 έως 
1-2-91.
Τα πτυχία στους μετεκπαιδευ- 
θέντες απένειμε ο Γενικός 
Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ. Μι
χαήλ Κουτελιδάκης σε ειδική 
εκδήλωση που διοργάνωσε 
προς τιμή τους η Σχολή. Στην 
εκδήλωση παρέστησαν ο προ
ϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. Πανο- 
σιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
Ευσέβιος Πιστολής, ο Αρχη
γός του Σώματος Ιωάννης 
Αντωνόπουλος, ο ΖΥντής της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Τα- 
ξίαρχος Αγγελος Κορμπάς, οι 
Διοικητές των Σχολών Αξιω
ματικών και Αστυφυλάκων, 
Αξιωματικοί της Δ/νσης Εκ
παίδευσης του Υπουργείου και

Μιλώντας εκ μέρους των συ
ναδέλφων του, εκπρόσωπος 
των μετεκπαιδευθέντων ευχα
ρίστησε την ηγεσία του 
Υπουργείου για το αμέριστο 
ενδιαφέρον, που επιδεικνύει 
για τη συνεχή επιμόρφωση 
των στελεχών της Αστυνομίας 
και τη Διοίκηση της Σχολής 
για τη κατανόηση, που επέ- 
δειξε για την επίλυση πολλών

τη διάρκεια της παραμονής 
τους στη Σχολή, καθώς και 
τους κ.κ. καθηγητές για τις 
φιλότιμες προσπάθειες που κα
τέβαλαν για να τους μετα
δώσουν τις γνώσεις τους.
Στους εκπαιδευθέντες απηύθυ- 
ναν χαιρετισμό ο Γενικός 
Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. και ο 
Δ^ντής της Σχολής Αξιωματι
κών, οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στην ανάγκη της αδιάκοπης 
ανανέωσης, τόσο των γνώ
σεων όσο και των αντιλήψεων 
των στελεχών του Σώματος, 
ώστε να μπορούν να παρα
κολουθούν από κοντά τους 
παλμούς της σύγχρονης κοι
νωνίας και να ανταποκρίνο- 
νται επαρκώς στη πολύπλευρη 
αποστολή τους, και τους κά- 
λεσαν να μεταφέρουν τις πρό
σθετες γνώσεις που απέκτη
σαν στο προσωπικό των Υπη
ρεσιών που θα τοποθετηθούν.
Η τελετή έκλεισε με μικρή 
δεξίωση που παρέθεσε προς 
τιμή των μετεκπαιδευθέντων η 
Διοίκηση της Σχολής.

πολλοί καθηγητές. θεμάτων που ανέκυψαν κατά
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑ ΤΟ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ TOY Μ.Τ.Σ.

Στις απαντήσεις που έδωσε ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Ιωάννης Βασιλειάδης σε ερω
τήσεις και αναφορές που κα- 
τετέθηκαν στη Βουλή από Βου
λευτές όλων των κομμάτων, 
με αφορμή το διαχωρισμό του 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 
τονίζεται ότι από πλευράς 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι 
αποδεκτός σε καμία περίπτω
ση, εφόσον μάλιστα θα συ
νεπάγεται την πιθανότητα δη
μιουργίας ενός προβληματι
κού ταμείου.
Ο κ. Υπουργός διεΒεΒαίωσε 
ότι δεν θα δεχθεί να υπο
γράψει τις σχετικές κοινές 
υπουργικές αποφάσεις και τα 
προεδρικά διατάγματα, εφό
σον δεν πεισθεί απολύτως και 
μετά τη σύνταξη των σχετικών 
αναλογιστικών μελετών ότι το 
ταμείο της ΕΛ.ΑΣ. θα είναι 
απολύτως Βιώσιμο.

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ

Με το σύνθημα αυτό πραγ
ματοποιήθηκαν πρόσφατα δύο 
επιτυχημένες Εκθέσεις Τρο
χαίας. Μία στη Θεσσαλονίκη 
και μία στην Καστοριά, οι οποί
ες προκάλεσαν πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον και αθρόα προ
σέλευση επισκεπτών.
Η Εκθεση Τροχαίας στη Θεσ
σαλονίκη πραγματοποιήθηκε σε 
περίπτερο που Βρίσκεται μέσα 
στο χώρο της Δ.Ε.Θ., απέναντι 
από τον πύργο του ΟΤΕ, και 
διήρκεσε 40 ημέρες. Τους χώ
ρους της Εκθεσης επισκέφτη- 
καν πολλοί επίσημοι, μαθητές 
σχολείων και πολίτες από την 
ευρύτερη περιοχή του νομού, 
ο αριθμός των οποίων ξε- 
πέρασε τις 150.000. Στους επι
σκέπτες της Εκθεσης έγιναν 
πολλές διαλέξεις, τόσο από 
τον Διευθυντή της Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης Αστυν. Δ'ντή κ. 
Αθανάσαρο Θεόδωρο, όσο και 
από τους διοικητές των Α’, 
Β’ και Γ’ τμημάτων Τροχαίας 
Θεσ/κης. Για την πληρέστερη 
ενημέρωση των επισκεπτών

προβάλλονταν Βιντεοκασσέτες 
με θέματα τροχαίας σε πέντε 
οθόνες τηλεοράσεων, ενώ εί
χαν αναρτηθεί αφίσες με διά
φορα μηνύματα, χάρτες με τα 
σήματα της Τροχαίας και 
υπήρχαν εκτεθιμένα και επι
δεικνύονταν διάφορα τεχνικά 
και επιστημονικά μέσα (Radar, 
Alcotest, ΘορυΒόμετρα, συ
σκευές ελέγχου φώτων κλπ.).
Εξ άλλου, στο Αμφιθέατρο της 
Νομαρχίας στην Καστοριά, ορ
γανώθηκε μία εξ ίσου αξιέ
παινη εκδήλωση από την Τρο
χαία Καστοριάς, στα πλαίσια 
των Εκθέσεων Τροχαίας που 
διεξάγονται σε διάφορες πε
ριοχές της χώρας. Η Εκθεση 
διήρκεσε 22 ημέρες και υπο
λογίστηκε ότι περισσότερα 
από 10.000 άτομα παρακολού
θησαν τις εκδηλώσεις της, που 
περιελάμΒαναν ομιλίες και 
προβολές Βιντεοταινιών με θέ
ματα κυκλοφοριακής αγωγής 
και πρόληψης ατυχημάτων, 
που αποτελούν την κοινωνική 
προσφορά της Τροχαίας, ώστε 
να μειωθεί ο ατέλειωτος φό
ρος αίματος στην άσφαλτο.
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που καταβάλει γενικότερα η 
Τροχαία του Βόλου για την 
πρόληψη των τροχαίων ατυ
χημάτων.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

Το δράμα των Βορειοηπειρω
τών φυγάδων, που έχουν 
εγκατασταθεί σε διάφορες πό
λεις της Ηπείρου, δε συγκινεί 
μόνο τις τοπικές αστυνομικές 
υπηρεσίες που ζουν από κοντά

Οπως αποδείχτηκε από την 
μεγάλη επιτυχία των Εκθέσεων 
Τροχαίας, όπου και αν πραγ
ματοποιήθηκαν, η αξία και η 
προσφορά τους παράλληλα με 
το διδακτικό τους χαρακτήρα, 
συνέ6αλαν στη σύσφιγξη των 
σχέσεων μεταξύ πολίτη και 
αστυνομίας γενικότερα, γιατί 
οι αστυνομικοί απέδειξαν ότι 
είναι φίλοι και προστάτες του 
πολίτη και ιδιαίτερα των μι
κρών παιδιών, και όχι μόνο 
τιμωροί και διώκτες των πα
ραβατών.

Εξ άλλου, στο Βόλο έγιναν 
με ιδιαίτερη επιτυχία επτά ομι
λίες με θέμα την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων από 
το Διοικητή του Τμήματος Τρο
χαίας. Οι διαλέξεις αυτές, που 
συνδύαζαν το τροχαίο ατύ
χημα με το εργατικό, έγιναν 
στα πλαίσια της Εβδομάδας

Πρόληψης Ατυχημάτων, που 
διοργανώθηκε στο εργοστάσιο 
ΟΛΥΜΠΟΣ της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑ
ΚΛΗΣ, και τις παρακολούθη
σαν περίπου 1.400 εργαζό
μενοι, που διατύπωσαν την 
ικανοποίησή τους, τόσο για 
το περιεχόμενο των διαλέξεων 
όσο και για τις προσπάθειες

τα προβλήματά τους, αλλά και 
τις υπηρεσίες της Αττικής, που 
εκδηλώνουν με διάφορους 
τρόπους τη συμπαράστασή 
τους.
Ενδεικτικά αναφέρουμε το 
Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης 
Αττικής, όπου με πρωτοβουλία 
του Διοικητού του Αστυνόμου 
Β’ Ιωάννη Μπούτσικα, δρα- 
στηροποιήθηκε όλο το προ
σωπικό του Τμήματος και συ
γκέντρωσε τρόφιμα και ρούχα, 
τα οποία απεστάλησαν στα κε
ντρικά γραφεία του Ερυθρού 
Σταυρού στην Αθήνα, για να 
μεταφερθούν στη συνέχεια 
στους καταυλισμούς των προ
σφύγων στην Ηπειρο.
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Το Δ.Σ. του Ο.Φ.Α. Αιγάλεω ΣΤΑΡ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΑ 
ΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΉ Σ  

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Ο Ομιλος Φίλων Ελληνικής 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής με 
έδρα το Αιγάλεω, διοργάνωσε 
πρόσφατα σε κοσμικό Κέντρο 
της Αθήνας την ετήσια χο
ροεσπερίδα του, τα έσοδα τη 
οποίας θα διατεθούν για την 
ενίσχυση αναξιοπαθούντων 
συναδέλφων, καθώς και οι
κογενειών αστυνομικών που 
έπεσαν στο καθήκον.
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους, ο Βουλευτής 
της Ν.Δ κ. Σκανδαλάκης, ο 
δήμαρχος Αιγάλεω, εκπρόσω
πος του Νομάρχη Δυτ. Αττικής, 
ο υποστ/γος κ. Μουτσώκος, 
ως εκπρόσωπος της Ελληνικής 
Αστυνομίας, πολλοί Δ/ντες 
υπηρεσιών και οργανισμών 
της Νομαρχίας Δυτ. 
Αττικής καθώς και πολλοί 
Αξιωματικοί και αστυνομικοί 
υπάλληλοι.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΠΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Χοροεσπερίδα σε κοσμικό κέ
ντρο της περιοχής διοργάνωσε 
πρόσφατα και ο Ομιλος Φίλων 
Αστυνομίας Γλυφάδας, τα έσο
δα της οποίας διατέθηκαν για 
την οικονομική ενίσχυση των 
οικογενειών αστυνομικών,που 
θυσιάστηκαν κατά την εκτέ
λεση του καθήκοντος.
Την εκδήλωση τίμησε με την 
παρουσία του ο Α’ Υπαρχηγός 
του Σώματος Αντιστράτηγος 
Ιωάννης Συμβουλίδης και πολ
λοί αστυνομικοί των τμημάτων 
της περιοχής.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΟΜΙΛΟΥ 
ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Μετά από μερικά χρόνια αδρά
νειας, ο Ομιλος Φίλων Αστυ
νομίας Ν.Ιωνίας, χάρη στις φι
λότιμες προσπάθειες του Προ
έδρου του Κυριάκου Δαμιανίδη 
και των μελών του Δ.Σ., άρχισε 
ξανά τις δραστηριότητές του 
και ήδη έχει αναπτύξει πολλές 
πρωτοβουλίες σε μια προσπά
θεια να φέρει πιο κοντά τους 
κατοίκους της περιοχής με τον 
αστυνομικό και να Βοηθήσει 
μέσα από ένα εποικοδομητικό 
διάλογο στην επίλυση των 
πολλών και δύσκολων προ
βλημάτων της περιοχής.
Πρόσφατα μάλιστα ο Ομιλος 
διοργάνωσε με μεγάλη επι
τυχία και χοροεσπερίδα, στην 
οποία έλαΒε μέρος πλήθος κό
σμου καθώς και αστυνομικοί 
των υπηρεσιών της Υποδ/νσης 
Αστυνομίας Ν.Ιωνίας. Στην εκ
δήλωση παρέστη και ο Δ /ντής 
της Δ/νσης Αστυνομίας Αν. 
Αττικής Ταξίαρχος Αλέξιος Πα- 
λυΒός, ως εκπρόσωπος του 
Αρχηγού του Σώματος.

Οχι, η Αστυνομία δεν προ- 
σέλαΒε νέες θηλυκές φύλακες 
για την ασφάλεια της νύχτας. 
Απλά, η Αντζελα Δημητρίου, 
η οποία δεν κρύβει όπου και 
αν Βρεθεί τη συμπάθειά της 
προς το Σώμα, τίμησε το χορό 
που οργάνωσαν οι μοτοσυ- 
κλετιστές και οι οδηγοί των 
περιπολικών της Τροχαίας 
Αθηνών, σε κοσμικό κέντρο 
της Αθήνας, και τραγούδησε 
γι’αυτούς, φορώντας άψογα τη 
στολή αρχιφυλακίνας.
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Οταν ηχήσουν οι σειρήνες... 
ή πώς θα επιζήσουμε

Καταφύγια- οι “ζώνες ασφαλείας” των πολιτών

Βομβαρδισμοί, πύ
ραυλο» “Σκουνι” και 
“Πάτριοι” , σ ε ιρήνες  
που προειδοποιούν τον 
πληθυσμό να τρέξει στα 
καταφύγια, εικόνες 
φρίκης που επαναλαμ
βάνονται σε ρυθμό 
πολυβόλου μπροστά 
στα μάτια μας, οι οποίοι 
συμμετέχουμε στον πό
λεμο του Περσικού, ευ
τυχώς, σαν τηλεθεατές 
μόνο.

Μπορεί η εμπλοκή 
της χώρας μας στον 
πόλεμο του Κόλπου να 
θεωρείται τουλάχιστον 
προς το παρόν, σαν 
μιά ελάχιστα πιθανή πε
ρίπτωση, όμως αυτό 
δεν σταμάτησε τους 
“επιδρομείς” Ελληνες 
από το να “σαρώσουν” 
ανελέητα τα σούπερ 
μάρκετς.

Παράλληλα με τις 
“προετοιμασίες” αυτές 
των “προνοητικών” Ελ
λήνων, πέρα και από 
τα όσα ανακοινώθηκαν 
για πλήρη ετοιμότητα 
στις ένοπλες δυνάμεις 
της χώρας, η πολιτική 
ηγεσία προχωρά αθό
ρυβα, για την αποφυγή 
πανικού, στην προετοι
μασία για την εφαρ
μογή και άλλων εξ ίσου 
σημαντικών, απόρρη
των πολεμικών σχεδί
ων.

Ηδη έχει επιθεωρήσει 
και επισκευάζει καταφύγια, δημόσια και ιδιω
τικά, που ο αριθμός τους ξεπερνά τα 2.800 
σε όλη τη χώρα (από αυτά τα 200 είναι 
δημόσια, τα 100 δημοτικά και τα υπόλοιπα

2.500 ιδιωτικά), που η 
χωρητικότητά τους είναι 
της τάξης των 3.000.000 
ανθρώπων, αν λάβουμε 
υπόψη μας και τα ορύγ
ματα.

Από επιτόπιους έλεγ- 
χους που πραγματοποι
ούν οι υπηρεσίες της 
Π.Σ.Ε.Α. (Π ολιτικός 
Σχεδιασμός Εκτακτης 
Ανάγκης), έχουν εξευ- 
ρεθεί 3.000 επί πλέον 
χώροι, που θα μπορού
σαν σε ώρα ανάγκης, 
να προσφέρουν κάλυψη 
σε έναν πρόσθετο αριθ
μό πολιτών.

Πλησιάζει στην ολο
κλήρωσή της η επιθε
ώρηση και η τυχόν επι
σκευή των 900 χειρο
κίνητων σειρήνων και 
των περίπου 600 ηλε
κτροκίνητων που υπάρ
χουν τοποθετημένες σε 
ειδικά επιλεγμένους 
χώρους σε όλη τη χώ
ρα.

Τα Βασικά κέντρα συ
ναγερμού είναι η Αθή
να, η Θεσσαλονίκη, η 
Πάτρα και η Λάρισα.

Υπάρχουν 62 σχέδια 
που έχουν εκπονηθεί 
από την περίοδο που 
είχε συσταθεί η 
Π.Σ.Ε.Α. και αναφέρο- 
νται σε όλους τους το
μείς δραστηριότητας 
του κράτους.

Αποσκοπούν στη συ
νέχιση της κρατικής λει

τουργίας, στην προστασία της ζωής των πο
λιτών και στην διαφύλαξη και διάσωση του 
υλικού πλούτου της χώρας.

Τα σχέδια αυτά έχουν κώδικά ονόματα όπως:

Επμέλεια: Ελκχχήος Αρτόπουλος

Βομβαρδισμοί,
πύραυλοι “Σκουνι” και “Πάτριοι”, 

σειρήνες
που προειδοποιούν τον πληθυσμό 

να τρέξει στα καταφύγια, 
εικόνες φρίκης που επαναλαμβάνονται 

σε ρυθμό πολυβόλου 
μπροστά στα μάτια μας, 
οι οποίοι συμμετέχουμε 

στον πόλεμο του Περσικού, 
ευτυχώς, σαν τηλεθεατές μόνο.
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Παρμενίων, Ροδόπη, Τίγρης, Κάδμος, Αλέ
ξανδρος, Ιρις, Εγκέλαδος, Πυρσός και άλλα, 
που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα εφαρ
μοστούν από τις κατά τόπους νομαρχίες, 
οι οποίες και έχουν την ευθύνη εφαρμογής 
των, σε συνεργασία με υπηρεσίες των υπουρ
γείων Εθνικής Αμυνας και Δημόσιας Τάξης. 
Ιστορική αναδρομή

Η Π.Σ.Ε.Α. ηλικίας σήμερα πάνω από 50 
ετών, οργανώθηκε το 1940, από το τότε 
υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας και ονομάστηκε 
Παθητική Αεράμυνα. Στη συνέχεια, το 1949, 
όταν καταργήθηκε το υπουργείο Εθνικής Ασφά
λειας, η υπηρεσία αυτή μεταφέρθηκε στο 
υπουργείο Εσωτερικών.

Το 1953, η Αεράμυνα διαχωρίστηκε σε 
δύο κλάδους. Την Ενεργό Αεράμυνα, που 
εντάχτηκε στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., του υπουργείου Εθνι
κής Αμυνας και την Παθητική Αεράμυνα, 
που παρέμεινε στο υπουργείο Εσωτερικών.

Την σημερινή της μορφή πήρε η Π.Σ.Ε.Α., 
με το Ν.Δ. 17/1974, ενώ καταργήθηκαν όλα 
τα προγενέστερα νομοθετήματα που την αφο
ρούσαν.

Ετσι σήμερα η Π.Σ.Ε.Α. περιλαμβάνει την 
Πολιτική Κινητοποίηση, την Πολιτική Αμυνα 
και την Κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης.

Ολα τα υπουργεία ευθύνονται και συγκρο
τούν υπηρεσίες Π.Σ.Ε.Α., με συντονιστή του 
συστήματος το υπουργείο Εθνικής Αμυνας 
και εκτελεστή το υπουργείο Εσω
τερικών, μέσω των νομαρχιών. Ση
μαντικότατο ρόλο διαδραματίζει 
και το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
που συγκροτεί, παρακολουθεί και 
ελέγχει τις Μονάδες και τα 
μέσα Πολιτικής Αμυνας.
Ευθύνες
της Πολιτικής Αμυνας 

Οι ευθύνες και οι αρμο
διότητες της Πολιτικής Αμυ
νας είναι:

α. Να καταρτίζει τα σχέδια 
6. Να οργανώνει το προ

σωπικό (Μονάδες), 
γ. Να προμηθεύεται τα μέσα, 
δ. Να καταγράφει και να 

συντονίζει τους χώρους για 
καταφύγια και ορύγματα.

ε. Να διαφω
τίζει τον άμαχο 
πληθυσμό.

στ. Να εκπαι
δεύει το προ
σωπικό υπουρ
γείων και ορ
γανισμών και 
τον άμαχο

πληθυσμό, σε θέματα πολιτικής άμυνας. 
Μέτρα της Πολιτικής Αμυνας

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης η Πολιτική 
Αμυνα προβαίνει στις παρακάτω δραστηριό
τητες:

α. Οργανώνει και ενεργοποιεί τις Μονάδες 
Πολιτικής Αμυνας.

β. Προειδοποιεί τον πληθυσμό για τους 
οποιουσδήποτε κινδύνους, απειλές ή προσβο
λές.

γ. Φροντίζει για τη συσκότιση και παραλλαγή 
ευαίσθητων χώρων και πιθανών στόχων.

δ. Αναλαμβάνει την πυρόσβεση, όπου και 
όταν απαιτείται.

ε. Οδηγεί και εγκαθιστά τους πολίτες με 
ασφάλεια στα διάφορα καταφύγια και ορύγ
ματα.

στ. Εκπαιδεύει και διαφωτίζει συνεχώς τον 
πληθυσμό.

ζ. Εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία 
ειδικού δίκτυου επικοινωνιών της Πολιτικής 
Αμυνας.
Μονάδες Πολιτικής Αμυνας

Οι Μονάδες της Πολιτικής Αμυνας δια- 
κρίνονται: α) στις Τοπικές Μονάδες Πολιτικής 
Αμυνας και β) στις Μονάδες Κινητής Εφε
δρείας.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται:
α) Οι μονάδες Διάσωσης.

β) Οι μονάδες Μέριμνας.
γ) Οι μονάδες Συνοικιο- 

φυλάκων.
δ) Οι μονάδες Υπαίθρου, 
ε) Οι Κοινότητες αυτοπρο

στασίας.
Αυτή τη στιγμή το σύνολο 
του προσωπικού (άνδρες και 
γυναίκες) που στελεχώνουν 
τις παραπάνω Μονάδες α
νέρχεται στα 3.000.000 άτο
μα.

Το προσωπικό επιστρα
τεύεται με ειδικά φύλλα 

ατομικών προσκλήσεων, 
από προσωπικό που δεν 
χρησιμοποιείται από τις 
ένοπολες δυνάμεις της 

χώρας μας. 
Οσον αφορά 

το απαραί
τητο υλικό, 
σε ειδικά 
κατασκευ 
α σ μ έ ν ε ς 
και ασφα
λείς απο
θήκες, ενώ 
αν προκύ-
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ψουν πρόσθετες ανάγκες η εξεύρεσή του 
γίνεται ή με αγορά ή με επίταξη.
Οταν ηχήσουν οι σειρήνες...

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπαίνουν 
σε εφαρμογή τα ανάλογα για την περίσταση 
σχέδια.

Το κύριο βάρος θα δοθεί στην έγκαιρη 
προειδοποίηση του άμαχου πληθυσμού και 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και 
από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα. 
Ακολουθεί η κάλυψη του πληθυσμού στα 
καταφύγια, η συσκότιση των αστικών κέντρων, 
των ζωτικών εγκαταστάσεων και των τρο
χοφόρων. Βαρύτητα επίσης θα δοθεί και 
στους υγειονομικούς σχηματισμούς για αντι
μετώπιση περιπτώσεων τραυματισμού, θανάτου, 
πυρκαϊών και άλλων καταστάσεων.

Τα γραφεία Πολιτικής Αμυνας που λει
τουργούν σε κάθε αστυνομικό τμήμα της 
Αττικής, αλλά και της υπόλοιπης χώρας, έχουν 
καταχωρισμένα σε ειδικούς πίνακες τα κα
ταφύγια που ανήκουν στον τομέα ευθύνης 
τους, τις διευθύνσεις τους, τα τετραγωνικά 
τους μέτρα και τη χωρητικότητά τους, καθώς 
και τις σειρήνες.

Εχουν απόρρητους φακέλους με τα στοιχεία 
των ατόμων που θα αποτελέσουν τις τοπικές 
μονάδες συνοικιοφυλάκων και μονάδες μέ
ριμνας. Τα άτομα αυτά είναι απλοί πολίτες 
που έχουν περάσει το όριο στρατεύσιμης 
ηλικίας και γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης, αφού εκπαιδεύ
ονται κάθε χρόνο από τους αξιωματικούς 
της Πολιτικής Αμυνας των τμημάτων της 
περιοχής τους. Στις μονάδες αυτές ανήκουν 
και γυναίκες εκπαιδευμένες.

Τα ιδιωτικά καταφύγια ανήκουν σε πολυ
κατοικίες του κέντρου και των προαστίων 
και την ύπαρξή τους γνωρίζουν μόνο οι 
ιδιοκτήτες, οι αστυνομικοί της περιοχής τους 
και οι μονάδες των εθελοντών πολιτών.

Τα καταφύγια των πολυκατοικιών, καθώς 
και τα λεγάμενα ανεξάρτητα ιδρύματα, δηλαδή 
δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, επιχειρή
σεις, εταιρίες, βιομηχανίες κ.τ.λ., ανέρχονται 
όπως είπαμε σε 2.500. Την ευθύνη συντήρησής 
τους έχουν οι ιδιοκτήτες τους.

Τα αστυνομικά τμήματα διαθέτουν αποθη- 
κευμένο υλικό που θα μοιράσουν σε ώρα 
ανάγκης, όπως λοστούς, χειράμαξες, σφυριά, 
μετρητές ραδιενέργειας, ηλεκτρικούς φανούς, 
κλινοσκεπάσματα, κ.λ.π.

Εχουν τυπωμένα ήδη, σήματα αναγνωριστικά 
που θα αναρτηθούν στις εξωτερικές πόρτες 
των καταφυγίων για να καθοδηγούνται οι

4ΝΟΙΚΤΟΝ ΟΡΥΓΜ Α
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πολίτες. Σε αυτά αναγράφεται με έντονα χρώ
ματα η λέξη “ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ” και η χωρητικότητά 
του σε άτομα.

Το υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει τυπώσει 
από το 1982 ένα περιποιημένο και ενημε
ρωμένο εγκόλπιο Πολιτικής Αμυνας, που έχει 
τίτλο “Πώς θα επιζήσουμε” .

Στον πρόλογό του τονίζεται το πόσο απα
ραίτητη είναι η προπαρασκευή του άμαχου 
πληθυσμού από τον καιρό ειρήνης. Περιγράφει 
τους κινδύνους που μας απειλούν σε έναν 
μελλοντικό πόλεμο και δίνει οδηγίες για 
την αντιμετώπισή τους.

Παράλληλα έχει και τη σχολή Πολιτικού 
Σχεδιασμού Εκτακτης Ανάγκης στη Νέα Ζωή 
Περιστεριού, στην οποία εκπαιδεύονται, όχι 
μόνο αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, 
αλλά και του Λιμενικού Σώματος, της Πυ
ροσβεστικής, του Στρατού, στελέχη Νομαρχιών, 
επιχειρήσεων και γενικά όσοι έχουν στε
λεχώσει γραφεία Πολιτικής Αμυνας, στα λε
γάμενα ανεξάρτητα ιδρύματα.

Κάθε χρόνο στη Σχολή της Π.Σ.Ε.Α. εκ
παιδεύονται περί τα 500 άτομα, από ένα 
ειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, που απο-
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τελείται από ειδικούς επιστήμονες και έμπει
ρους αξιωματικούς. Τα σεμινάρια αυτά διαρ
κούν 20 ημέρες.

Το μεγαλύτερο καταφύγιο που υπάρχει αυτή 
τη στιγμή στην Αθήνα, είναι αυτό που βρίσκεται 
μέσα στο βράχο του Λυκαβητού. Είναι χω
ρητικότητας 1.000 ατόμων και διαθέτει πέντε 
μεγάλους χώρους, δεξαμενή με νερό, του
αλέτες και ειδικούς χώρους για την απο
θήκευση τροφίμων. Υπάρχουν επίσης αερα
γωγοί σε όλο το χώρο του καταφυγίου, 
τηλεφωνείο καθώς και δεύτερη είσοδος από 
την άλλη πλευρά του βράχου.

Λίγα μέτρα πιό πάνω, δίπλα στο εκκλησάκι 
του Αϊ Γιώργη, βρίσκεται και η ηλεκτροκίνητη 
σειρήνα, που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση 
ανάγκης.

Διαηστώσεις
Ενα πολύ σοβαρό σημείο που θα πρέπει 

να σταθούμε και να επισημάνουμε είναι ότι 
οι Νομαρχίες θα πρέπει να αναλάβουν ενερ
γότερο ρόλο στην Πολιτική Αμυνα, καθ’ όσον

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΖΑ Ν ΤΕΣ-ΕΛΑ ΣΤΙΚ Α

Ελ.Βενιζελου 15 
Αγ.Βαρ6αρα ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΗΛ.5441 488-5617556

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

η αστυνομική δύναμη δεν επαρκεί καλά καλά 
για την εκτέλεση των κύριων αστυνομικών 
της καθηκόντων, όπως η περιφρούρηση στό
χων και περιουσιών, η ρύθμιση της κυ
κλοφορίας και τα εν γένει αστυνομικά προ
βλήματα. Αυτό έγινε φανερό κατά τους πρό
σφατους σεισμούς της Καλαμάτας.

Συνεπώς, η Αστυνομία θα πρέπει να απε- 
μπλακεί από τα πολλαπλά και δυσβάσταχτα 
καθήκοντα της Πολιτικής Αμυνας και να 
δραστηριοποιηθούν οι Νομαρχίες με τις κατά 
τόπους δημοτικές αρχές, γιατί αυτές έχουν 
και τα υλικοτεχνικά μέσα για την υλοποίηση 
των διαφόρων σχεδίων.

Τέλος, επειδή η Ιστορία μας έχει διδάξει 
ότι η μόνιμη ειρήνη στον κόσμο είναι μιά 
ανέφικτη ευχή, οι λαοί έχουν ιερό χρέος 
να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, για 
την προστασία του πολυτιμότερου αγαθού, 
της ανθρώπινης ζωής.

Πρέπει από τον καιρό της ειρήνης, να 
νικήσουμε την αδράνεια και την αβουλία 
και να κάνουμε τον κόπο και την οικονομική 
θυσία, να προετοιμάσουμε τα μέσα εκείνα 
που χρειάζονται για την προστασία, τη δική 
μας και των συνανθρώπων μας.
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Περσικός
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

Ο πόλεμος στο Περσικό πήρε μια νέα, 
^πρωτοφανή για τα παγκόσμια χρονικά διάσταση:

την οικολογική. 
Τα χιλιάδες βαρέλια αργού πετρελαίου, 

που χύθηκαν στη θάλασσα, 
ρ  και η πυρπόληση πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, 

απειλούν να σημαδέψουν τον πλανήτη 
με μια νέα βιβλική καταστροφή. 

.|Β| Οι πρώ ιε^β^νες τηίΛοικολογικής καταστροφής
i  - m L  ήταν συγκλονιστικές. 

ί · *  δε θέλει να πιστέψει 
^ ^ Ο Β Β | ^ Λ ω ς  αυτές ήταν, μονάχα,

1 τ ζα ρ ^  ενός μεγάλου δράματος...
ΓΊίναι σίγουρο πως βρισκόμαστε 

Τήν ώρα μηδέν για το περιβάλλον. 
Οι κίνδυνοι πια έπαψαν να είναι 

μακρινές απειλές για τον πλανήτη Γη. 
Βρίσκονται πλέον προ των πυλών. 

Το γεγονός αυτό δεν αφήνει περιθώρια 
για ακαδημαϊκές συζητήσεις και αφορισμούς, 

αλλ’ επιβάλλει παγκόσμια κινητοποίηση. 
Το δράμα του Περσικού κάνει σήμερα, όσο ποτέ,

επίκαιρες κάποιες σκέψεις, 
που διατύπωσε πριν 150 χρόνια (στα 1854) 

ο Αρχηγός των Ινδιάνων Σηάτλ, 
απαντώντας στην πρόταση του Προέδρου των IIΠΛ 

, για- την αγορά μεγάλης περιοχής από τις εκτάσεις τους. 
♦  Ας ' καρακόλούθησ^υμε, λοιπόν, το μάθημα οικολογίας,

π η υ  έφωσε τότε δτην ανθρωπότητα ο Ινδιάνος Αρχηγός, 
• την πιο ωραία και πιο ουσιαστική διακήρυξη

ΒΡ?*·2£* ,πρυ έγιν,ε ίσιος ποτέ για το περιβάλλον:
(ΧημρδιτύθίιΚΓ. "Περιοδικό Νέα Οικολογία οι, μετάφραση της Βενετίας Κούοια)

. uHI
Β > Ι > τ
Ok... f ·
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Πώς μπορείτε ν’ αγοράσετε ή να πουλήσετε 
τον ουρανό ή τη ζεστασιά της γής; Η  ιδέα 
μας φαίνεται περίεργη. Επειδή ακριβώς δεν 
μας ανήκουν η δροσιά του αέρα και η δι
αύγεια του νερού, πώς είναι δυνατόν να 
το αγοράσετε. Κάθε κομματάκι αυτής της 
γης είναι ιερό για το λαό μου. Κάθε βελόνα 
του λαμπερού πεύκου, κάθε αμμουδερή κοίτη 
ποταμού, κάθε κομματάκι ομίχλης μέσα στα 
σκοτεινά δάση, κάθε ξέφωτο και κάθε βού- 
ισμα εντόμου είναι ιερό στη μνήμη και στην 
εμπειρία του λαού μου. Οι χυμοί που τρέχουν 
μέσα στα δέντρα μεταφέρουν τις μνήμες του 
ερυθρόδερμου ανθρώπου.

Οι νεκροί των λευκών ανθρώπων ξεχνούν 
τον τόπο που γεννήθηκαν, όταν πάνε πε
ρίπατο μέσα στα άστρα. Οι δικοί μας νεκροί 
δεν ξεχνούν ποτέ αυτή την υπέροχη γη, 
γιατί είναι η μητέρα του ερυθρόδερμου αν
θρώπου. Είμαστε ένα μέρος της γης, κι αυτή, 
πάλι, ένα κομμάτι από μας. Τα ευωδιαστά 
λουλούδια είναι οι αδερφές μας, το ελάφι, 
το άλογο, ο μεγάλος αετός είναι οι αδερφοί 
μας. Τα βράχια στους λόφους, το πράσινο 
χρώμα των λιβαδιών, η ζεστασιά του πόνου 
και ο άνθρωπος, όλα ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια. Γ ι’ αυτό και όταν ο μεγάλος 
Αρχηγός στην Ουάσιγκτον μας παραγγέλνει 
ότι θέλει να αγοράσει τη γή μας, ζητάει 
πολλά από μας. Ο  Μεγάλος Αρχηγός μας 
παραγγέλνει ότι θα μας εξασφαλίσει ένα 
μέρος, έτσι που να μπορούμε να ζήσουμε 
άνετα μεταξύ μας. Θα γίνει ο πατέρας μας 
κι εμείς τα παιδιά του. Θα οκεφτούμε, λοιπόν, 
την προσφορά του για ν ’ αγοράσει τη γη 
μας. Αλλά δεν θα είναι κι εύκολο. Γιατί 
αυτή η γη είναι για μας ιερή.

Αυτό το πεντακάθαρο νερό, που κυλά στα 
ρυάκια και στα ποτάμια, δεν είναι μόνο 
νερό, αλλά και το αίμα των προγόνων μας. 
Α ν σας πουλήσουμε γη, πρέπει να θυμάστε 
ότι είναι ιερή και ότι κάθε αντανάκλαση 
στο καθαρό νερό των λιμνών μιλά για τα 
γεγονότα και τις μνήμες της ζωής του λαού 
μου. Ο  ψίθυρος του νερού είναι η φωνή 
του πατέρα, του πατέρα μου.

Τα ποτάμια είναι τα αδέρφια μας, σβήνουν 
τη δίψα μας. Τα ποτάμια μεταφέρουν τα 
κανό μας και τρέφουν τα παιδιά μας. Αν
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σας πουλήσουμε τη γη μας, πρέπει στο εξής 
να θυμάστε και να διδάσκετε στα παιδιά 
σας, ότι τα ποτάμια είναι τα αδέρφια μας 
και τα δικά σας, και πρέπει να δείχνετε 
στο εξής ο ’ αυτά τα ποτάμια την τρυφερότητα 
που θα δείχνατε στο αδερφό σας.

Ξέρουμε ότι ο λευκός άνθρωπος δεν κα
ταλαβαίνει τα ήθη μας. Ενα κομμάτι γης 
μοιάζει σ ’ αυτόν μ ’ ένα οποιοδήποτε άλλο 
κομμάτι, γιατί είναι ένας ξένος που έρχεται 
μέσα στη νύχτα και παίρνει από τη γη 
αυτό που έχει ανάγκη. Η  γη δεν είναι ο 
αδερφός του, αλλά ο εχθρός του, και μόλις 
την κυριεύσει, πηγαίνει μακρύτερα. Εγκα
ταλείπει τους τάφους των προγόνων του 
κι αυτό δεν τον ενοχλεί. Παίρνει τη γη 
από τα παιδιά του κι αυτό δεν τον ενοχλεί. 
Ο τάφος των προγόνων του και η κληρονομιά 
για τα παιδιά του πέφτουν στη λήθη. Συ- 
μπεριφέρεται στη μητέρα του, γη, και στον 
αδερφό του, τον ουρανό, σαν να ήταν πράγ
ματα που αγοράζονται, που λεηλατούνται, 
που πουλιούνται όπως τα πρόβατα ή τα 
λαμπερά μαργαριτάρια. Η  απληστία του θα 
καταβροχθίσει τη γη και δεν θ’ αφήσει πίσω 
της παρα μια έρημο.

Δεν ξέρω τίποτα. Τα ήθη μας είναι δια
φορετικά από τα δικά σας. Η  όψη των 
πόλεων σας προξενεί κακό στα μάτια των 
ερυθρόδερμων ανθρώπων. Αλλά αυτό μπορεί 
και να οφείλεται στο ότι ο ερυθρόδερμος 
είναι άγριος και δεν καταλαβαίνει.

Λεν υπάρχει ένα ειρηνικό μέρος στις πόλεις 
των λευκών ανθρώπων. Δεν υπάρχει τόπος 
όπου μπορείς ν ’ ακούσεις τα φύλλα που 
αναπτύσσονται την άνοιξη ή το θρόισμα 
των φτερών κάποιου εντόμου. Αλλά μπορεί 
να γίνεται έτσι, γιατί είμαι άγριος και δεν 
καταλαβαίνω. Ο  θόρυβος των πόλεων φαί
νεται μόνο να προσβάλλει τα αυτιά. Και 
τι ενδιαφέρον υπάρχει πια στο να ζεις, αν 
δεν μπορείς να ακούσεις τη μοναχική κραυγή 
του κοκκινολαίμη ή τις συζητήσεις των βα
τράχων στα έλη τη νύχτα; Είμαι ένας ερυ
θρόδερμος και δεν καταλαβαίνω.

Ο  Ινδιάνος προτιμά το γλυκό ήχο του 
αέρα, που ξεπετιέται πάνω από έλη και 
τη μυρωδιά του ίδιου του ανέμου, πλυμένου 
από τη βροχή του μεσημεριού ή αρωματι

σμένου από τα κουκουνάρια του πεύκου.
Ο  αέρας είναι πολύτιμος για τον ερυ

θρόδερμο, γιατί όλα τα πράγματα μοιρά
ζονται την ίδια αναπνοή - τα ζώα, τα δέντρα, 
ο άνθρωπος μοιράζονται όλοι την ίδια ανάσα. 
Ο λευκός άνθρωπος δεν φαίνεται να δίνει 
σημασία στον αέρα που αναπνέει. Σαν έναν 
άνθρωπο που θέλει πολλές μέρες για να 
πεθάνει, είναι αδιάφορος για τη δυσοσμία. 
Αλλά, αν σας πουλήσουμε τη γη μας, πρέπει 
να θυμόσαστε ότι ο αέρας μας είναι πο
λύτιμος, ότι ο αέρας μοιράζεται το πνεύμα 
του μ ’ όλα αυτά στα οποία δίνει τη ζωή. 
Ο άνεμος που έδωσε στον παππού μας την 
πρώτη του αναπνοή πήρε και τον τελευταίο 
του αναστεναγμό. Και αν σας πουλήσουμε 
τη γη μας, πρέπει να τη διαφυλάξετε και 
να τη διατηρήσετε ως ιερή, ως ένα τόπο 
όπου ακόμα κι ο λευκός άνθρωπος μπορεί 
να πάει και να γευτεί τον αέρα που γλύκαναν 
τα αγριολούλουδα των λιβαδιών.

Εξετάζουμε λοιπόν την προσφορά σας για 
ν ’ αγοράσετε τη γη μας. Αλλά, αν απο
φασίσουμε να τη δεχτούμε, θα βάλω ένα 
όρο: ο λευκός άνθρωπος θα πρέπει να συ- 
μπεριφέρεται στα ζώα αυτής της γης όπως 
κ α ι σ τ α  α δ έ ρ φ ια  το υ .

Είμαι ένας άγριος και δεν γνωρίζω άλλο 
τρόπο ζωής, είδα κάπου χίλια αγριοβούβαλα 
να σαπίζουν στο λιβάδι, εγκαταλειμμένα από 
τον λευκό άνθρωπο, που τα είχε χτυπήσει 
μ ’ ένα τρένο που περνούσε από εκεί. Είμαι 
ένας άγριος και δεν καταλαβαίνω πώς το 
σιδερένιο άλογο που καπνίζει μπορεί να 
είναι πιο σημαντικό από το αγριοβούβαλο, 
που δεν το σκοτώνουμε παρά μόνο για να 
τραφούμε.

Τι είναι ο άνθρωπος χωρίς τα ζώα; Αν  
εξαφανίζονταν όλα τα ζώα, ο άνθρωπος θα 
πέθαινε από μια μεγάλη πνευματική ερημιά. 
Γιατί αυτό που συμβαίνει στα ζώα, σε λίγο 
θα συμβαίνει και στον άνθρωπο. Ολα τα 
πράγματα είναι αλληλένδετα.

Πρέπει να διδάξετε στα παιδιά σας ότι 
το χώμα που πατούν έχει γίνει από τις 
στάχτες των προγόνων μας. Για να σέβονται 
τη γη, πείτε στα παιδιά σας ότι είναι εμπλου
τισμένη από τις ζωές της φυλής μας. Διδάξτε 
στα παιδιά σας αυτό που διδάξαμε κι εμείς
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στα δικά μας, ότι η γη είναι η μητέρα 
μας. Ο,τι συμβαίνει στη γη συμβαίνει και 
στους γιους της γης. Οταν οι άνθρωποι 
περιφρονούν το χώμα περιφρονούν τον ίδιο 
τον εαυτό τους.

Ξέρουμε τουλάχιστον αυτό: η γη δεν ανήκει 
στον άνθρωπο, ο άνθρωπος ανήκει στη γη. 
Αυτό το ξέρουμε. Ολα τα πράγματα είναι 
αλληλένδετα, όπως το αίμα ενώνει μια οι
κογένεια. Ολα τα πράγματα είναι αλλη
λένδετα.

Ο,τι συμβαίνει στη γη, συμβαίνει και στους 
γιους της γης. Δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος 
που ύφανε το νήμα της ζωής, εκείνος είναι 
μόνο μια κλωστή. Ο,τι κάνει στο νήμα το 
κάνει στον ίδιο του τον εαυτό.

Ακόμα κι ο λευκός άνθρωπος που ο Θεός 
του κάνει περίπατο και μιλάει μαζί του 
όπως δυο φίλοι που είναι μαζί, δεν μπορεί 
να απαλλαγεί από την κοινή μοίρα. Βέβαια, 
ίσως είμαστε αδέρφια. Αυτό θα το δούμε. 
Ενα πράγμα που ξέρουμε εμείς -και που 
ο λευκός άνθρωπος θα ανακαλύψει ίσως 
κάποτε- είναι ότι ο Θεός μας είναι ο ίδιος 
Θεός. Ισως να σκέφτεστε να τον αποκτήσετε 
τώρα, όπως θέλετε να αποκτήσετε τη γή 
μας, αλλά δεν μπορείτε. Είναι ο Θεός του

ανθρώπου, και το έλεός του είναι το ίδιο 
και για τον λευκό και για τον ερυθρόδερμο 
άνθρωπο.

Αυτή η γη τού είναι πολύτιμη και το 
να βλάψει τη γη, είναι σαν να δείχνει πε
ριφρόνηση στο δημιουργό. Ο  λευκός θα εξα
φανιστεί κι αυτός, ίσως γρηγορότερα από 
τις άλλες φυλές. Μολύνετε το κρεβάτι σας, 
και μια νύχτα θα πάθετε ασφυξία από τα 
ίδια σας τα απορρίμματα.

Πεθαίνοντας όμως θα ακτινοβολήσετε με 
ένταση, εξαιτίας της δύναμης του Θεού που 
σας έφερε σ ’ αυτή τη γη και που, από 
κάποια ιδιαίτερη πρόθεση, σας έκαμε να 
κυριαρχήσετε σ ’ αυτή και στον ερυθρόδερμο 
άνθρωπο. Αυτή η μοίρα είναι ένα μυστήριο 
για μας, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πώς 
παραμένετε δυνατοί όταν όλα τα αγριοβού- 
βαλα εξοντώνονται, τα άγρια άλογα δα
μάζονται, οι απόκρυφες γωνιές του δάσους 
μολύνονται από τους ανθρώπους και η όψη 
των λόφων που είναι γεμάτη από λουλούδια 
ασχημαίνει από τους γιους που μιλούν.

Πού είναι η λόχμη; Ε ξ α φ α ν ισ μ έ ν η .

Πού είναι ο αετός; Ε ξ α φ α ν ισ μ έ ν ο ς .

Το τέλος της ζωής είναι η απαρχή της 
επιβίωσης.
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ΓΡΙΠΗ
Ο ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΙΟΣ 1 

ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ, $  

ΤΗΣ ΜΑΛΑΓΑΣ ; 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ|

>

ΓΡΑΦΕΙ Η ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΟΥ 1

Γρίπη. Ο έξυπνος ιός που από αρκετούς 
χαρακτηρίστηκε δαιμονισμένος, κάνει και ε
φέτος την εισδοχή του πιστός στο ετήσιο 
ραντεβού του. Εξυπνος γιατί κάθε φορά με- 
ταλλάσεται με σκοπό να ξεγελά την άμυνα 
του οργανισμού και δαιμονισμένος γιατί σκο
τώνει κάθε χρόνο πολύ περισσότερους αν
θρώπους απ’ ότι το AIDS.

Το πρώτο φετινό θύμα για τη χώρα μας 
είναι η 32χρονη Μαρία Μούκου, ιδιωτική 
υπάλληλος από τις Σέρρες, όπου ο ιός βρήκε 
εξασθενημένο τον οργανισμό της αφού η 
νεαρή κοπέλα έπασχε από χρόνια συμφορητική 
συμπιεστική περικαρδίτιδα. Τι έχει όμως αυτός 
ο ιός που τόσο έχει ταλαιπωρήσει την αν
θρωπότητα; Ποια είναι τα συμπτώματα και 
σε τι διαφέρει από ένα απλό κρυολόγημα; 
Τι μέτρα πρέπει να πάρει κανείς για να 
προφυλαχτεί και να τον αντιμετωπίσει με 
σωστό τρόπο; Πότε και που έκανε αισθητή 
την παρουσία του; Την πρώτη περιγραφή 
της γρίπης την έκανε ο Ιπποκράτης. Εικάζεται 
δε πως η φοβερή επιδημία του λοιμού των 
Αθηνών το 430 π.Χ. και που είχε προέλευσή 
της την Ανατολή ήταν γρίπη.

Η πρώτη επιδημία γρίπης για την οποία 
έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία, είναι αυτή της 
Φλωρεντίας του 1378 που περιέγραψε τρεις

αιώνες αργότερα ο ερευνητής γιατρός Τόμας 
Σίντενχαμ. Αυτή όμως που έμεινε στην ιστορία 
ως π καταστροφικότερη ήταν η ισπανική γρίπη 
του 1918 που σάρωσε τον κόσμο με ολέθρια 
αποτελέσματα προκαλώντας τον θάνατο 
20.000.000 ανθρώπων. Πολλές είναι οι εκδοχές 
για την προέλευση αυτής της επιδημίας, ας 
σταθούμε όμως σε μια άποψη του συγγραφέα 
Ρομπέρ Σαρού, σύμφωνα με την οποία ο 
ιός που προκάλεσε την ασθένεια ξεπήδησε 
από το εργαστήριο πειραμάτων κάποιου Ι
σπανού γιατρού. Ο γιατρός πειραματιζόμενος 
με Βάση μια φαρμακολογική συνταγή των 
Ινκας - που πρσκαλούσε Βιολογικές μεταλ
λάξεις και είχε την ονομασία Έ λ  σάπο” 
(ο βάτραχος) γιατί απαιτούσε ως κύριο συ
στατικό, αίμα Buipuxou - δημιούργησε τον 
ιό που σαν πρώτα θύματα είχε την γυναίκα 
του και τον γιό του. Οι δύο πρώτες ισπανικές 
πόλεις που δέχτηκαν την επίθεση του δο
λοφονικού ιού, ήταν η Μάλαγα και η Αν
δαλουσία. Ακολούθησαν αρκετές ευρωπαϊκές 
πόλεις και στη συνέχεια ολόκληρος ο κόσμος. 
Τον Οκτώβριο του 1918 τα κρούσματα της 
ισπανικής γρίπης είχαν εξαπλωθεί και σε 
όλη την Ελλάδα, ευτυχώς όμως η θνησιμότητα 
των προσβληθέντων δεν έφτασε τα ύψη του 
80% όπως σε άλλες χώρες.
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Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ

Η ποιότητα στο δέρμα, INDUSTRY AND EXPORT CO. 
η κομψότητα στο σχέδιο BOUTIQUE-SHOWROOM
και η τελειότητα στην 
εμφάνιση λέγονται

“RITORNO”

ΑΡΑΠΑΚΗ 27,ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΤΗΛ:9585-365 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 71,Ι1ΦΑΛΗΡΟ,
ΤΗΛ:9838~292

Πολύτιμη ευκαιρία!
10 ιοις εκατό έκπτωση \ 

για κάθε αγορά 
4 άτοκες,Κ50ηοοες, 

μηνιαίες δόοεις 
για αγορές
μέχρι 100.000 δραχμές 
7 άτοκες,ισόποσες, 

μηνιαίες δόσεις 
για αγορές
πάνω από 100.000 δραχμές 
Αυτές είναι οι προσφορές 
του “RITORNO” 
για τους συνδρομητές της 
Αστυνομικής Επιθεώρησης 

με την επίδειξη 
αυτού του κουπονιού

Η γρίπη του 1947, η ασιατική του 1957 
καθώς και η γρίπη του Χόνγκ Κόνγκ 1968-69 
κόστισαν τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Τα 
θύματα όμως δεν ήταν τόσα πολλά αφού 
από το 1933 που Αγγλοι ιολόγοι ανακάλυψαν 
τον ιό, ανοίχτηκε ο δρόμος για την παρασκευή 
αντιγριπικών εμβολίων. Το 1987 ο ιός του 
Σιτσουάν όπως και ο ιός της Σαγκάης το 
1989, ταλαιπώρησαν εκατομμύρια ανθρώπους, 
εκατοντάδες δε έχασαν την ζωή τους στη 
Μ. Βρετανία. Από τους τρεις τύπους του 
ιού A,B,C και από τους υποτύπους που ξε
περνούν τους 150 ο Α είναι ο πλέον επιθετικός 
και επικίνδυνος. Αυτός εισβάλλει στον ορ
γανισμό προκαλώντας υψηλό πυρετό, πονο
κέφαλο, μυαλγίες, πρόβλημα στο αναπνευ
στικό, βήχα, πόνο στο στήθος, διάρροια, ναυτία, 
έμετο, ρίγη, ανορεξία και σοβαρή εξασθένηση 
του οργανισμού.

Το κρυολόγημα και η γρίπη έχουν τα 
ίδια συμπτώματα. Η διαφορά στις δύο α
σθένειες είναι ότι τα συμπτώματα της γρίπης 
είναι εντονότερα και διαρκούν περισσότερο. 
Με μια απλή ίωση όπως είναι το κρυολόγημα 
μπορεί ο ασθενής να κάτσει στο κρεβάτι 
3-4 ημέρες ενώ στη γρίπη το διάστημα αυτό,

φτάνει και την εβδομάδα. Επίσης σε πε
ριπτώσεις γρίπης μπορεί να εμφανιστεί α
ναπνευστική ανεπάρκεια, πνευμονία ή να α
ναπτυχθούν διάφοροι ιοί όπως ο σταφυλόκοκος 
εξαιτίας της μειωμένης αντίστασης του ορ
γανισμού. Σπάνια ένα κρυολόγημα προκαλεί 
τέτοια προβλήματα. Βέβαια οι επιπτώσεις και 
τα συμπτώματα διαφέρουν από οργανισμό 
σε οργανισμό. Πολύ μεταδοτικός ο ιός της 
γρίπης εξαπλώνεται όπως και το απλό κρυ
ολόγημα με την απλή σωματική επαφή (π.χ.όταν 
ακουμπάμε αντικείμενα που έχουν πιάσει προ
ηγούμενα μολυσμένα άτομα και μετά με το 
ίδιο χέρι πιάνουμε τη μύτη μας ή τρίβουμε 
τα μάτια μας) με το Βήχα ή το φτάρνισμα. 
Ο ιός διεισδύει στον οργανισμό μέσω της 
μύτης και των ματιών. Στην αρχή παραμένει 
στους βλενογόνους και χρειάζεται δύο 24ωρα 
για να πολλαπλασιαστεί και να φτάσει ως 
τους βρόγχους σκοτώνοντας στην πορεία του 
κύτταρα που συναντά. Οταν εξασφαλίσει τον 
επαρκή αριθμό των “στρατιωτών” που θέλει 
εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον οργανισμό. 
Κατά την επώαση του ιού στον οργανισμό 
δεν υπάρχουν συμπτώματα, αρχίζουν όμως 
να γίνονται αντιληπτά, όταν ο ιός πάρει
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και το μυϊκό σύστημα. Στην τέταρτη και 
έκτη μέρα παράγεται στον οργανισμό εξαιτίας 
του αμυντικού συστήματος μεγάλος αριθμός 
αντισωμάτων που είναι ειδικά για το σταμάτημα 
και την εξάπλωση του ιού. Η έντονη διέγερση 
του ανοσοποιητικού συστήματος επιβραδύνει 
τον πολλαπλασιασμό του ιού αλλά συγχρόνως 
ο ιός εξασθενεί τα κύτταρα του αίματος 
που είναι επιφορτισμένα να αντισταθούν στα 
βακτήρια και μεταβάλλει την ανθεκτικότητα 
των αναπνευστικών επιθηλίων. Με αυτές τις 
συνθήκες δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
επιπλοκές στον οργανισμό εξαιτίας των βα
κτηρίων. Η επιμόλυνση με βακτήρια προκαλεί 
την πνευμονία ή την βρογχίτιδα. Αυτές οι 
επιπλοκές εξάλλου μπορούν να οδηγήσουν 
ακόμα και σε θάνατο.

riotoi κινδυνεύουν - Ευπαθείς ομάδες
Ευπαθείς ομάδες που κινδυνεύουν από τον 

ιό της γρίπης είναι άτομα που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά καρδιοαγγειακά νοσήματα, αιματολο
γικά προβλήματα, διαβητικοί, νεφροπαθείς, η
λικιωμένοι, όσοι έχουν πρόβλημα στο ανα
πνευστικό τους σύστημα, οι πάσχοντες από 
AIDS που το κατεστραμμένο ανοσοποιητικό 
τους σύστημα ελάχιστη βοήθεια μπορεί να 
τους προσφέρει και μικρά παιδιά που δεν 
τους έχει δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα και σωστή 
διατροφή. Αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο, 
εκτός βέβαια από τις ευπαθείς ομάδες, είναι 
και οι καπνιστές, που τα επιθήλιά τους έχουν 
υποστεί βλάβη από το τσιγάρο. Η νικοτίνη 
και η πίσσα των τσιγάρων επίσης ξεραίνουν 
το εσωτερικό της μύτης και των αναπνευστικών 
αυλών με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί η 
πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού.

Ανπγριηκά εμβόλια.
Αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να γίνεται μόνο 

στις ευπαθείς ομάδες και να επαναλαμβάνεται 
κάθε χρόνο, να είναι ανάλογο για την α
ντιμετώπιση της τρέχουσας μετάλλαξης του 
ιού και όλα αυτά βέβαια με την αυστηρή 
καθοδήγηση γιατρού. Η επίδραση του εμβολίου 
αρχίζει 14 ημέρες μετά τη λήψη για τους 
ενήλικες, ενώ στα παιδιά αρχίζει 5 εβδομάδες 
μετά. Δεν ενδείκνυται σε όσους είναι αλ
λεργικοί στο αυγό, γιατί το αυγό χρησι
μοποιείται στα εργαστήρια, για να καλλιεργηθεί 
ο ιός του αντιγριπικού εμβολίου.

Συμβουλές - Πρόληψη
Για να προφυλαχτούμε από μια ανεπιθύμητη 

γρίπη θα πρέπει να αποφεύγουμε τους κλει

στούς χώρους, τον συνωστισμό και να κάνουμε 
υγιεινή ζωή. Η καλή διατροφή, η αποφυγή 
καταχρήσεων και η ξεκούραση είναι εγγυ
ημένοι παράγοντες προφύλαξης. Ιδιαίτερη προ
σοχή απαιτείται, ακόμα και για την αποφυγή 
ενός απλού κρυολογήματος στο καλό πλύσιμο 
των χεριών. Και αυτό γιατί εκτός από τη 
γρίπη υπάρχουν οι ρινοϊοί υπεύθυνοι για 
το 30% των κρυολογημάτων που επιζούν 
μέχρι και τρεις ώρες στα χέρια μας. Επίσης 
ένα μεγάλο τους ποσοστό (15%) βρίσκεται 
σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως 
χερούλια, ποτήρια, πηρούνια κ.λ.π. Μόλις κά
ποιος έλθει σε επαφή με ένα μολυσμένο 
αντικείμενο ο ιός από το χέρι περνάει στη 
ρινική βλενογόνο και εκμεταλεύομενος την 
κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία ανα
πτύσσεται. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να 
αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινου μαντηλιού 
μύτης, γιατί η συσσώρευση μικροβίων είναι 
πιο εύκολη και επικίνδυνη. Εξυπακούεται Βέ
βαια πως και η χρήση ενός χαρτομάντηλου 
πρέπει να είναι για μια και μόνη φορά.

Ανπβισπκά
Οσον αφορά τους τρόπους θεραπείας πρέπει 

να επισημανθεί ότι κανένα φάρμακο δεν 
θεραπεύει τη γρίπη και το κρυολόγημα. Τα 
αντιβιοτικά αντιμετωπίζουν μόνο τα βακτηρίδια 
και όχι τους ιούς. Χρησιμοποιούνται μόνο 
όταν υπάρχει δευτεροπαθής επιμόλυνση με 
μικρόβια ή όταν η άμυνα του οργανισμού 
είναι μειωμένη. Ποτέ δεν πρέπει κάποιος 
να παίρνει αντιβίοση για να προλάβει ή 
να σταματήσει το κρυολόγημα ή τον ιό της 
γρίπης. Γιατί έχει ως αποτέλεσμα το σα- 
μποτάρισμα του οργανισμού, αφού μειώνει 
την αντίσταση του. Η έγκυος γυναίκα πρέπει 
να πάρει αντιβίοση μόνο αν κριθεί αναγκαίο 
από το γιατρό της. Αυτό που πρέπει να 
θυμάται κανείς είναι πως ο ιός της γρίπης 
είναι αδύναμος στο όξινο περιβάλλον. Ετσι 
είναι απαραίτητοι οι χυμοί εσπεριδοειδών που 
είναι επίσης πλούσιοι σε βαταμίνη C. Η 
ξεκούραση και ο ύπνος είναι πολύτιμοι βοηθοί 
γιατί ισχυροποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. 
Η ανανέωση του αέρα στο σπίτι, η αποφυγή 
ποτών, που περιέχουν καφεΐνη, τα άφθονα 
υγρά, οι σούπες, τα αφεψήματα είναι ικανά 
να θωρακίσουν τον οργανισμό στον εχθρικό 
ιό. Τέλος, αν κάποιος αντιληφθεί ότι δεν 
περνάει ένα απλό κρυολόγημα, να συμβου
λευτεί αμέσως ένα γιατρό. Η πιο έξυπνη 
κίνηση στον πιο ύπουλο εχθρό, τον δαι
μονισμένο ιό της γρίπης.
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Λαντρύ
Ο σατανικός εραστής των ώριμων γυναικών.
Πίσω από το ευγενικό του χαμόγελο κρυβόταν το “κτήνος”.

Οοα χρόνια κι αν περάσουν, όσοι αιώνες 
κι αν κλείσουν, το όνομα του Λαντρύ 
θα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Θα 
μείνει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια, 
γιατί κανείς δεν είδε ποτέ το έργο του, 
τα θύματά του. Το όνομα Λαντρύ θα 
μείνει στην ποινική ιστορία σαν το με
γαλύτερο μυστήριο. Το πεδίο δράσης του 
"ευγενικού γενειοφόρου” καλύπτεται από 
πολλές ανεξήγητες πτυχές.

Δύο σημεία της ψυχοσύνθεσης Λαντρύ 
θα παραμείνουν, ασφαλώς, απρόσιτα σε 
ερμηνεία από τον κοινό ανθρώπινο νού. 
Το πρώτο σημείο είναι το μυστικό του 
ίδιου του ανθρώπου, του υποδειγματικού 
συζύγου, του άμεμπτου πατέρα τεσσάρων 
παιδιών. Το δεύτερο σημείο είναι η πα
ράξενη, η καταπληκτική γοητεία που 
ασκούσε πάνω σε όλες τις έρημες και 
μεσόκοπες γυναίκες, που δεν εννοούσαν 
να απαρνηθούν την περιπέτεια και τον 
έρωτα. Δύο μεγάλα σημεία που δίνουν 
διαρκώς καινούργιο υλικό στην ψυχα
νάλυση, στην μελέτη των χαρακτήρων και 
στο μυστήριο που λέγεται εσωτερικός αν
θρώπινος κόσμος.

Στη θυελλώδη δίκη του ο Ανρί - Ντεζιρέ 
Λαντρύ στάθηκε ένας τύπος με ιδιάζοντα 
χαρακτήρα: ούτε ένας γεννημένος εγκλη
ματίας, ούτε ένα τέρας. Αλλά ένας κοι
νότατος απατεώνας, τον θρύλο του οποίου 
έτρεφαν και δυνάμωναν έντεκα φαντά
σματα.

Δέκα γυναίκες και ένας έφηβος.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Στις 5 Απριλίου του 1919, ο επιθεωρητής Μπελέν 

της Διώξης του Εγκλήματος, είχε το εξής κοινό 
σημείο με τον οποιονδήποτε περαστικό του δρό
μου: αγνοεί τον Λαντρύ. Αυτό που γνωρίζει 
είναι, ότι η υπηρεσία του πήρε εντολή απ’ το 
Δικαστήριο του Μάντ να κάνει μία έρευνα γύρω 
απ’ την μυστηριώδη εξαφάνιση δύο γυναικών 
(45 ετών και οι δύο), της χήρας Κολλόν και 
της χήρας Μπυϊσσόν.

Ο ύ τ ε  μ π ο ρ ο ύ σ α  φυσικά να  φ αντασθώ , ομολο
γούσε αργότερα ο επιθεωρητής Μπελέν, ότι μ ο υ  

ε ίχ α ν  εμπ ιστευθεί την  ποινική υπόθεση, π ου  επ ί 
δ ύ ο  χ ρ ό ν ια  θα έπ ιανε τη ν  π ρώ τη  σ ελ ίδ α  του  

διεθνούς Τύπου.
Είναι Νοέμβριος. Εχουν περάσει δυό χρόνια 

απ’ το απριλιάτικο εκείνο πρωινό του 1919 που 
ο επιθεωρητής Μπελέν, ανίδεος για τα όσα θα 
επακολουθούσαν, συνελάμβανε τον ύποπτο κ. 
Γκιλλέ...

Δύο χρόνια κατά την διάρκεια των οποίων 
συγκεντρώνονταν στοιχεία. Η ουσία του κατη
γορητηρίου ήταν η εξής: απ’ τις 283 γυναίκες, 
με τις οποίες ο Λαντρύ είχε σχέσεις, οι δέκα 
είχαν εξαφανισθεί. Στο μαγειρικό φούρνο της 
νοικιασμένης βίλλας του Γκαμπαί είχαν βρεθεί 
στάχτες, που μεταξύ άλλων περιείχαν 4 κιλά 
και 176 γραμμάρια οστεώδη υπολείμματα.

Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ
Το παρελθόν του; Μεταξύ των ετών 1880 και 

1885, η Σχολή των “Φρέρ”της οδού Μπρετονβιλλιέ 
είχε να επιδείχνει ένα υποδειγματικό μαθητή. 
Κάθε Κυριακή έψελνε στη λειτουργία με πραγ
ματική κατάνυξη. Στα είκοσι χρόνια του έπαιρνε 
το δίπλωμά του από μιά Τεχνική Σχολή. Πριν 
τελειώσει την στρατιωτική του θητεία, παντρεύ
τηκε. Στο μεταξύ, ο πατέρας του αυτοκτόνησε
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για χρέη. Αυτή ήταν η μόνη κληρονομιά που 
άφηνε στον Λαντρύ.

Τα τριάντα χρόνια που ακολούθησαν επικρατεί 
ο αγώνας για την επιβίωση. Γίνεται μηχανικός, 
διαφημιστής, γκαραζιέρης. Σ’ αυτό το διάστημα 
η Δικαιοσύνη ασχολείται μαζί του για διάφορες 
μίκροαπάτες: το 1904 πηγαίνει δύο χρόνια φυλακή, 
το 1906 τρία χρόνια, το 1910 πάλι τρία χρόνια, 
το 1914 τιμωρείται με τέσσερα χρόνια μα κα
τορθώνει να το σκάσει από τη φυλακή και να 
μην εκτίσει αυτή την ποινή του. Αλλάζει όνομα, 
κρύβεται σε τέσσερα ή πέντε διαφορετικά μέρη. 
Εφθασε η ώρα να βγεί στη σκηνή ή μάλλον 
στα παρασκήνια της ζωής ο Λαντρύ.

Απ’ τον Απρίλιο του 1914 είναι χωρίς δουλειά. 
Εχει εγκαταλείψει το γκαράζ, που εκμεταλλευ
όταν στο Μαλακόφ, αλλά και τη γυναίκα του. 
Αυτά για την προσωπική του ασφάλεια. Είναι 
51 ετών. Τότε δημοσιεύεται στην εφημερίδα η 
πρώτη του μικρή αγγελία:

“Κύριος σοβαρός ζητεί να παντρευτεί με χήρα 
ή παρεξηγημένη δεσποινίδα (ένας ευγενέστατος 
τρόπος για την απόδοση της γεροντοκόρης) 35 
ή 40 ετών, που να διαθέτει μικρόν εισόδημα”.

Θα λογάριαζε φαίνεται εκείνη την εποχή να 
“βουτήξει” κανένα δυό χιλιάρικα από καμμιά 
αγαθή. Είναι κι’ αυτό ένα απ’ τα μυστήριό του, 
το ότι εκεί μόνο περιορίζονταν οι βλέψεις του 
στην αρχή.

Η τ α ν  μ ια  εμπ ορική  ιδέα  που μ ο υ  ήρθε τότε, 
εξηγεί. Ε ίχ α  π ροσέξε ι ό τ ι υπήρχε σ τ ο  Π α ρ ίσ ι  
μ ιά  ειδική κ α τη γ ο ρ ία  θ υ μ ά τω ν  πολέμου. Γ υ 
να ίκες έρημες τω ν  ο π ο ίω ν  τα  ε ισοδή μ α τα  ε ίχ α ν  

μειωθεί. Π ο λ λ έ ς  για  ν ’ α π ο κ τή σ ο υ ν  ρ ευ σ τά , π ου 
λ ο ύ σ α ν  τα  τρ ισά θ λ ια  έπ ιπλά  τους. Σκέφθηκα  

ότι α γ ο ρ ά ζο ν τ α ς  τέτο ια  έπιπλα, θα μ π ο ρ ο ύ σ α  

μ ε τά  να  τα  π ουλή σω  σ τ ο υ ς  π ολεμοπ αθείς  του  

Β ορρά . Η ξ ε ρ α  α κ όμ α  ότι οι γυνα ίκ ες  α υ τές  το  

θ εω ρού σα ν  ζή τη μ α  τιμής να  μ η ν  δ ε ίχ νο υ ν  την  

κ α τά σ τα σ ή  τους. Γ ια  να  μπ ορέσω , λο ιπ όν , να  

τις π λησιάσω , κ α τέφ υ γα  σ ’ α υ τή  τη ν  αθώ α πονηριά  

της α γ γ ε λ ία ς  γάμου. Δ ε ν  π ε ίρ α ζα  κ α νένα  και 
κ α τα ν ικ ού σ α  το υ ς  ενδ ο ια σ μ ο ύ ς  τους. Ε τσ ι συνέβη  

και γ νω ρ ίσ τη κ α  μ ε  283 γυναίκες.

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΗ.
Στο εδώλιο θρονιάζεται ο Λαντρύ, όμοιος με 

δάσκαλο στην έδρα του. Φοράει ένα κοστούμι 
από ντρά χρώματος ρεζεντά. Κρατάει το καπέλλο 
του κρεμασμένο απ’ τα δύο δάχτυλα του αρι
στερού του χεριού, τα γυαλιά του με το σκελετό 
από άσπρο μέταλλο στο δεξί, ένα πάκο τετράδια, 
κόκκινα, κίτρινα και πράσινα υπό μάλης. Κοιτάζει 
αυτούς που, επί ένα μήνα, θα πασχίσουν να 
τον κάνουν διάσημο: τον πρόεδρο Ζιλμπέρ ανά
μεσα στους παρέδρους του, τον εισαγγελέα Γκο- 
ντφρουά, τους συνηγόρους του Μορό - Τζιαφφερί 
και Ναβιέρ Ντύ Τρέϊγ, τους ενόρκους, απ’ τους

οποίους μερικοί είναι γενειοφόροι όπως αυτός, 
τον πάγκο των αντιπροσώπων του Τύπου, τους 
επίσημους που έχουν στοιβαχθεί στον εξώστη 
και τέλος τον κοσμάκη που συνωστίζεται στην 
αίθουσα.

Ολος αυτός ο λαός, ακόμα και οι μάρτυρες 
και οι αστυνομικοί, καταφθάνουν κάθε πρωϊ απ’ 
το Παρίσι στις Βερσαλλίες (όπου γίνεται η δίκη) 
με το τραίνο των 10 και 40 που δεν άργησε 
να βαφτισθεί το  τρ α ίν ο  το υ  Λ α ν τ ρ ύ  .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μ α , π ρ ο τε ίνα τε  γ ά μ ο  σ ’ α υ τέ ς  

που α π α ν το ύ σ α ν  σ τ ις  α γ γ ελ ίε ς  σας. ’Ε χ ω  εδώ  

τ α  γ ρ ά μ μ α τ α  π ο υ  τ ο υ ς  σ τ έ λ ν α τ ε .  

Ο ρίστε...

Λ Α Ν Τ Ρ Υ .  Ε ίνα ι έ να  π ρόχε ιρο  α υ τό  π ου  κ ρατάτε . 
Π ο ιο ς  σ α ς  βεβαιώ νει ότι ε σ τ ά λ η  α υ τό  το  γράμμα ; 
Π ο λ λ ο ί  ε ίνα ι οι σ υ γ γ ρα φ ε ίς  π ου  γράφ ουν, μ α  

λ ίγ α  τα  β ιβλία  που εκ δ ίδοντα ι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε ίνα ι π ερ ιπ τώ σεις  σ υ νυ φ α σ μ ένες  

μ ε  τη ν  εκ μετά λλευση .
Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Συμφ ω νώ . Σ τ η ν  προκειμένη , όμως, 

π ερίπ τω ση  κάτι τέ το ιο  απ οκ λείετα ι. Υ π ή ρ ξα  κύ 
ρ ιο ς  μ ε  τις π ελ ά τ ισ σ ές  μου . Α γ ό ρ α ζ α  τα  έπ ιπλά  

τους. Τις πλήρωνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ ι όμ ω ς  έ χ ο υ ν  εξα φ α ν ισθ ε ί π ο λ λ ές  

απ ό τις  π ελ ά τ ισ σ ές  σας.
Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Δ ε ν  ευθύνομα ι π ροσω π ικ ά  γ ι ’ αυτό.

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Από την τρίτη κι όλας μέρα των συνεδριάσεων, 

η αίθουσα του Δικαστηρίου θυμίζει αίθουσα πλει- 
στηριασμού. Εχει τοποθετηθεί η επίπλωση της 
πρώτης εξαφανισμένης, της χήρας Κυσέ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ α ι α υ τά  ό λ α  τι ε ίνα ι; Δ ε ν  σ α ς  

θ υ μ ίζο υ ν  τίπ οτα ;
Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Τ ην ά νο ιξη  το υ  1914 η Ζ ο ρ ζ έ τ  Κ υσέ, 

ήρθε σ τ ο  γ κ α ρ ά ζ  μ ο υ  το υ  Μ α λ α κ ό φ  για  να  

της επ ιδ ιορθώ σω  το  π ο δ ή λ α τό  της. Μ ο υ  είπε  

ότι ο  γ ιός της, π ου  ή τα ν  19 ε τ ώ ν  ε ίχ ε  π ρ ο σ ό ν τα  

μ η χα ν ικ ού  και μ ο υ  π ρότε ινε  να  τ ο ν  προσλάβω . 
Της εκ λε ισα  ρ α ν τεβ ο ύ  σ τ ο ν  κήπο το υ  Λ ο υ ξ ε μ 
βούργου .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε γ ιν ε  ερω μ ένη  σας ;
Λ Α Ν Ρ Τ Υ .  Π ο τ έ !
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υ π ά ρ χ ο υ ν  μ α ρ τυ ρ ίε ς  π ου  το  επ ι

βεβαιώ νουν.
Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Τ ο  αποκλείω .
Ο  Λαντρύ αυτή τη φορά είχε εμφανισθεί με 

το όνομα Ρεϋμόν Ντιάρ. Μετά απ’ τη συνάντησή 
τους στον κήπο του Λουξεμβούργου, η χήρα 
είχε την εντύπωση ότι γνώριζε από πολύ παλιά 
αυτό τον άνθρωπο με τα διαπεραστικά μάτια, 
που μιλούσε με τόση γλύκα κι έμφαση. Μα ο 
κουνιάδος της χήρας Κυσέ άρχισε να έχει υποψίες. 
Ανακαλύπτει ότι αυτός ο Ρεϋμόν Ντιάρ, που 
παριστάνει το γεροντοπαλλήκαρο, λέγεται στην 
πραγματικότητα Λαντρύ και είναι οικογενειάρχης. 
Η χήρα καταριέται το γόη, μα αυτός την ξα-
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νασυναντά, την μεταπείθει και την παρασύρει 
στη βιλλίτσα που έχει νοικιάσει στο Βερνουγιέ. 
Από τις 27 Ιανουάριου του 1915, ούτε η Ζορζέτ, 
ούτε ο γιός της ξαναδίνουν σημεία ζωής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι α π έγ ινα ν  η κ υρία  Κ υ σ έ  και 
ο  γ ιός  της; Ε π ’ α υ το ύ  να  μ α ς  απ αντήσετε.

Λ Λ Ν Τ Ρ Υ :  Η  κ υρ ία  Κ υ σ έ  κι ο  γ ιός  της έφ υγαν  

α π ’ το  Β ερ νο υ γ ιέ  ύ σ τερ α  α π ό  μ ια  τα κ τοπ ο ίηση  

λογα ρ ια σμ ού .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Σηκώνεται όρθιος). Δ η λα δή ;
Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  (Θυμωμένος). Ε δ ώ  μ π α ίνου μ ε  σ τ ις  

λ επ το μ έρ ε ιες  ο ρ ισ μ έν ω ν  π ραγμάτω ν, που π ά ν το τε  

αρνήθηκα  ν ’ α π οκ α λύψ ω  κ α τά  τη ν  π ροανάκριση . 
Π ρ ό κ ε ιτα ι για ιδ ια ίτερες  συμφ ωνίες, που δ ε ν  α φ ο 
ρ ο ύ ν  π αρά  μ ό ν ο  εμ ά ς  το υ ς  δύο... και που δ εν  

α ντίκ ε ιντα ι κ α θ όλου  σ τα  χ ρ η σ τά  ήθη και σ το υ ς  

νόμους. Υπ ά ρχει α τομ ικ ή  ελευθερία , υποθέτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π ά ν τ ω ς  β ιασθήκ ατε να  ρ ε υ σ τ ο 

π ο ιήσετε  ό λ η  τη ν  επ ίπ λω σή  της.
ΛΑΝΤΡΥ: Δ ε ν  μ ο υ  αρέσε ι να  δ ίνω  μαθήματα  

δ ικ ο νο μ ία ς  σ τ ο  Δ ικ α σ τή ρ ιο , μ α  α ς  μ ο υ  επ ιτραπ εί 
να  σ α ς  θυμίσω  ό τι σε  ό τ ι α φ ορά  τα  έπιπλα, 
η κ α τοχ ή  ση μα ίνει και ιδιοκτησία .

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ
Σαν μάρτυρας έρχεται να καταθέσει η αδελφή 

του θύματος. Φαίνεται έτοιμη να σωριαστεί.
ΜΑΡΤΥΣ: Ε χ ω  τη ν  εντύ π ω ση  ό τι ο  κ ύριος  

α υ τό ς  σ κ ό τω σ ε  τη ν  αδελφ ή  μου. Α ν  δ εν  την  

σκ ότω σε, θα ή τα ν  εδ ώ  να  τ ο ν  υπ ερασπ ισθεί αφού  

τ ο ν  αγαπ ούσε.
Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Λ υπ ούμ α ι, εγώ , π ερ ισ σ ό τερ ο  για την  

α π ου σ ία  της. Γ ια τ ί  α ν  β ρ ισ κ ό τα ν  α υτή  τη ν  στιγμή  

εδώ , δ ε ν  θα β ρ ισ κ όμ ου να  σ τ ο  εδ ώ λ ιο  το υ  κ α 
τη γορου μ ένου , ο ύ τε  θα δ εχ ό μ ο υ να  τό σ ο  ε ξ ε υ 
τελ ισ τ ικ ές  ταπεινώ σεις. Π ιστεύ ω , όμως, κάποιο  

α π ό  τα  υπ οτιθέμενα  θύματά  μ ο υ  να  εμφ ανισθεί 
και να  β ρώ  τη ν  δ ικ α ίω σή  μου. Σήμερα, δ εν  μ π ορώ  

να  π ροσθέσω  π ερισσότερα ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α π ό  τ ο ν  ά λ λ ο  κ όσ μ ο  κ ανείς  δ εν  

γύρισε. Κ α ι α π ' ό τι σ α ς  βαρύνει συμπ ερα ίνετα ι 
ότι οι π ρώ η ν  α ρρα β ω νια στικ ές  σ α ς  β ρ ίσκ οντα ι  

σ τ ο  υπερπέραν.
ΛΑΝΤΡΥ: Λ υ π ο ύ μ α ι για το  μ α κ άβ ριο  χ ιού μ ορ  

σας. Ε ν  το ύ το ις  σέβομαι τη ν  α ίθ ουσ α  αυτή. Σ έ 
βομα ι τη ν  Δ ικ α ιο σ ύ νη  και δ εν  θα ήθελα να  

εκφ ρασθώ  μ ε  ά λ λ α  λόγια .
ΜΑΡΤΥΣ: Α υ τ ό ς  ο  ρ η το ρ ισ μ ό ς  σκ λά β ω σε  και 

τη ν  αδελφ ή  μου . Θ υ μ ά μ α ι μ ια  μ έρ α  που μ ο υ  

έλ εγ ε  πω ς ε ίσ τε  έ ν α ς  “ τ ζέ ν τλ μ α ν " , έ να ς  ώ ρ ιμος  

γόης, που ξέ ρ ε τ ε  να  εμ π νέετε  εμπ ιστοσύνη .
Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Π ο τ έ  μ ο υ  δ εν  π λή γω σα  άνθρωπο. 

Ξ έρω  τι θα π ει εγκ ατάλειψ η . Κ α τη γ ο ρ ο ύ μ α ι για  

εγκ λή ματα , τα  οπ ο ία  ο ύ τε  κ α τά  δ ιά νο ια  θα μ π ο 
ρ ο ύ σ α  να  φ αντασθώ .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υ π ά ρ χ ο υ ν  μ α ρτυρ ίες . Κ ά θ ε  μ έρ α  

ογκ ώ νετα ι ο  φ ά κ ελ λ ό ς  σας.
Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Μ ε  κ α τη γ ο ρ ε ίτε  για κάτι που δ εν

έπραξα . Κ ρ ε μ ό σ α σ τε  α π ό  διαδόσεις . Σ α ς  ε ξ ο ρ κ ίζω  

να  φ έρετε τα  π ειστήρια  τω ν  ε γ κ λ η μ ά τω ν  μου. 
Α ρ ν ο ύ μ α ι να  π αραδεχθώ  ότι κ α τα μ α ρ τυ ρ ε ίτα ι  

ε ν α ν τ ίο ν  μου. Ο ι φ ίλες μ ο υ  ή οι α ρρα β ω νια στικ ές  

μου, όπ ω ς θ έλετε  να  τις α π οκ α λείτε , ό λ ε ς  πρέπει 
να  β ρ ίσ κ οντα ι σ τη  ζωή, να  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  απ ό  

μ α κ ρυ ά  το  δρά μ α  μ ο υ  και να  χ α ίρ ο ντα ι. Τ έτο ια  

είνα ι η γυνα ικ εία  ψ υχολογ ία . Η  γ υνα ίκ α  ό τ α ν  

εγκ α τα λε ίπ ετα ι, ό τ α ν  χά σε ι τ ο ν  ά νδ ρ α  που α γα π ά  

γ ίνετα ι θηρίο. Ε κ δ ικ ε ίτα ι μ ε  τ ο ν  τρ ό π ο  της. Κ α ι 
σ τη ν  π ροκειμένη  π ερ ίπ τω ση  ό λ ε ς  α υ τέ ς  μ ε  εκ 
δ ικ ού ντα ι α π ό  μακριά . Ε κ δ ικ ού ντα ι μ ε  τη σιωπή  

τους...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ α ι τα  τε τρ ά δ ια  μ ε  τα  283 γ υ 

να ικεία  ο νό μ α τα , δ ε ν  ε ίνα ι κύρια  α π όδε ιξη  της  

ενο χ ή ς  σας,
Λ Λ Ν Τ Ρ Υ :  Δ ε ν  μ π ο ρ ο ύ μ ε  να  κ α τη γ ο ρ ο ύ μ ε  έ ν α ν  

άνθρω πο, π ου  κ ρ α τά  σημειώ σεις  για  τα  π ερι
σ τα τ ικ ά  της ζω ή ς  του. Α π ’ ό τ ι ξ έ ρ ω  το  ίδιο  

π ράγμα  κ ά ν ο υ ν  και ό λ ο ι οι μ εγ ά λ ο ι συγγραφ είς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε σείς , όμως, α π έχετε  κ α τά  π ολύ  

α π ό  την  ε ιδ ικ ότη τα  το υ  συγγραφ έα .
Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Β ια ζό σ α σ τ ε  να  β γ ά λ ε τε  τα  συμπ ε- 

ρ ά σ μ α τά  σας. Δ ια μ α ρ τύ ρ ο μ α ι. Κ α ν ε ίς  δ ε ν  ξέρει 
τι μ π ο ρ ε ί να  γίνει αύριο. Ο σ ο  για  τη ν  ε ιδ ικ ότη τα  

το υ  συ γγρα φ έα  σ α ς  π λη ροφ ορώ  πω ς έχω  και 
κ άπ οιο  τ α λ έ ν τ ο  δ ιηγη ματογράφ ου . Σ τ α  χ α ρ τ ιά  

μ ο υ  υ π ά ρχου ν  τα  σχέδ ια  μ ια ς  νουβέλας...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μ ε  το  μ ελ ο δ ρ α μ α τ ικ ό  α υ τό  ύφος  

θέλετε  να  π α ρα π λα νή σ ετε  το  δ ικαστήριο . Α υ τ ά  

τα  χέρ ια  π ου  α π λώ νοντα ι, δ ιέπ ρ α ξα ν  τα  πιο 

φ ρικτά  εγκ λήματα . Σ κ ό τω σ α ν  γυναίκες. Α φ α ί - 
ρ ε σ α ν  ανθρώ π ινες  ψυχές. Ε ίσ τ ε  έ ν α ς  επ ικ ίνδυνος  

δ ο λοφ όνος . Α π ο ρ ώ  μ ε  το  θ ρ ά σ ο ς  σας. Π ρ ο σ π α 
θείτε να  δ ιαφ ύγετε της ευθύνης σας. Π ρ ο  ο λ ίγ ο υ  

μ ιλ ή σ α τε  για  ευγένεια . Ε π ικ α λεσθ ή κ α τε  τη ν  κ α 
τα νόη σ η  το υ  δ ικ α σ τη ρ ίου  σ α ν  να  μ η ν  έχει συμβεί 
τ ίπ οτα  το  εξα ιρετικ ό .

Α π ευ θ ύ νομ α ι π ρ ο ς  το υ ς  κ υ ρ ίου ς  ενόρκ ους. Κ ο ι 
τά ξτ ε  τ ο ν  μ ε  π όση  α τα ρ α ξ ία  δ εχετα ι τα  πυρά  

τω ν  μ α ρτύ ρω ν . Κ ι όμ ω ς  α υ τό ς  ο  κύριος, α υ τό ς  

ο  κ α λ ο ν τυ μ ένο ς  π ολίτης , ε ίνα ι έ ν α ς  α π α ίσ ιος  

εγκ λη ματίας . Σ κ ό τω σ ε  ε ν  ψ υχρώ  δέκ α  γυνα ίκ ες  

και έ να  έφηβο. Π ο ιό ς  το υ  έδ ω σ ε  το  δ ικ α ίω μα  

να  αφ α ιρεί ανθρώ π ινες  ζω ές ;
ΤΖΙΑΦΦΕΡΙ (Υπεράσπιση): Δ ε ν  θ έλω  να  εκ 

σ το μ ίσ ω  όμ ο ια  λόγ ια . Ε ίνα ι ε ύ κ ο λ ο  να  π ια νόμ α σ τε  

α π ό  μ ια  κ α τη γ ο ρ ία  και να  β γ ά λ ο υ μ ε  π ρόχειρες  

αποφάσεις. Ο σ ο  βα ρ ιές  και α ν  ε ίνα ι οι κ α τη γ ορ ίες  

ε ν α ν τ ίο ν  το υ  π ελ ά το υ  μου , π ιστεύω  π ω ς δ εν  

μ π ο ρ ε ί να  ε ίνα ι α υ τό ς  ο  δ ο λ ο φ ό νο ς , ο  ά νθ ρω π ος  

μ ε  τα  κ τη νώ δη  ένσ τικ τα , όπ ω ς τ ο ν  α π εκ ά λεσε  

συνάδελφ ος. Α υ τ ή  τη ν  σ τιγμ ή  δ ε ν  υπάρχει τ ίπ οτα  

το  συγκεκριμένο , που να  ενο χ ο π ο ιε ί τ ο ν  π ελά τη  

μου. Ο τ α ν  μ ιλ ά μ ε  για  έγκλημα , έχου μ ε  π ά ντα  

μ π ρ ο σ τά  μ α ς  κ άπ οιο  πτώμα. Ε δ ώ  ό μ ω ς  δ ε ν  συ μ 
βα ίνε ι κάτι τέ το ιο  και ο ύ τε  ε ίνα ι επ ιτρεπ τό  να  

σ τη ρ ιζό μ εθ α  σ τ ις  μ α ρ τυ ρ ίε ς  μ ια ς  β α σ α ν ισ μ ένη ς
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υπ ά ρξεω ς  ω ς  ε ίνα ι η δ εσ π ο ιν ίς  Κασέ. Δ ικ α ιο 
λ ο γ η μ έν α  ενδ ιαφ έρετα ι για  την  ε ξα φ ά νιση  της  

αδελφ ής της. Α δ ικ α ιο λ ό γ η τα , όμ ω ς απ οδ ίδει το ν  

χ α μ ό  της σ τ ο ν  κ ύρ ιο  Λ α ν τρ ύ . Π ο υ  ε ίνα ι τα  

πειστήρια  κύριοι; Γ ια τ ί  τό σ η  π ροβ ολή  σε  κάτι 
που ε ίνα ι αμφ ίβολο ; Χ ρ ε ιά ζε τα ι  π ο λλ ή  σκέψη  

κύριοι ένορκ ο ι π ρ ο το ύ  π ροβήτε ε ις  ο ια νδή π οτε  
απ όφ ασή  σας.

Την τέταρτη μέρα της δίκης, την επίπλωση 
της χήρας Κυσέ διαδέχεται η επίπλωση της κυρίας 
Λαμπόρντ Λιν, της δεύτερης εξαφανισμένης. Ανα- 
φέρεται στο περίφημο σημειωματάριο του Λαντρύ 
με το όνομα “Βραζιλία” γιατί έχει γεννηθεί στη 
Νότιο Αμερική. Κι αυτή είχε γιό. Ζητούσε μια 
θέση, και μια αγγελία γάμου στην εφημερίδα 
τράβηξε την προσοχή της. Γνωρίστηκε με τον 
Ααντρύ που της παρουσιάσθηκε με το όνομα 
Κυσέ. Τι απέγινε κι’ αυτή;

Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Δ ε ν  μ π ο ρ ώ  να  ξέρω . Ο ύ τ ε  μ ’ ε ν 
διαφέρει. Ε ίμα ι έμ π ο ρ ο ς  επ ίπλω ν, μ η  μ ε  ρ ω τά τε  

π ρά γμ α τα  ά σ χ ε τα  π ρος  το  επ ά γ γ ελμ ά  μου. Η  

ιδιωτική ζω ή  της κ υρ ία ς  Α α μ π ό ρ ν τ  Λ ι ν  είνα ι 
θέμα δ ικ ό  της. (Πάντοτε φροντίζει να μιλάει 
για τα θύματά του σαν να βρίσκονται ακόμα 
στη ζωή). Ο ι σ υ να ντ ι )σ ε ις  μ α ς  σ τά θ η κ α ν  π ά ντο τε  
σύντομες.

Η όγδοη εξαφανισμένη, η κυρία Ζώμ, ανα
φερόταν στο σημειωματάριο ως “Κίνα”, γιατί 
κατοικούσε στην οδό Κίνας. Ζούσε σε διάσταση 
με τον άνδρα της και ήταν φιλάρεσκη κι αρκετά 
φιλάργυρη. Ο Ααντρύ την είχε συνοδεύσει μια 
μέρα στην εκκλησία και σαν άνθρωπος σχο
λαστικός στο θέμα των εξόδων, είχε σημειώσει, 
πάλι στο σημειωματάριο, τα δέκα σεντίμια που 
είχε ρίξει στο δίσκο.

Η κυρία Πασκάλ, η ένατη εξαφανισμένη, μια 
νεαρή διαζευγμένη 36 ετών, είχε πάθει νευρικό 
κλονισμό απ’ τους βομβαρδισμούς. Της ήταν απα
ραίτητη κάποια αλλαγή περιβάλλοντος. Πήγε στο 
Γκαμπαί να συνέλθει. Αγνωστο τι απέγινε.

Οσο για τη δέκατη μνηστή και τελευταία, την 
δεσποινίδα Μαρσαντιέ, ήταν μια πρώην κοινή 
γυναίκα φτωχικών συνοικιών, που αποφάσισε, 
κάπως αργά, να ζήσει έντιμη ζωή.

Γνωρίσθηκε με τον Λαντρύ την εποχή που 
ζητούσε αγοραστή για το σπιτάκι της στην οδό 
Σαιν - Ζακ. Πήγε στο Γκαμπαί και πήρε μαζί 
της τα δύο σκυλάκια της κι ένα τρίτο κάποιας 
φίλης της. Αυτό ήταν το μόνο έγκλημα που 
ομολόγησε ο Λαντρύ. Σκότωσε τα σκυλάκια γιατί 
η δεσποινίς Μαρσαντιέ του το ζήτησε.

Η συντήρηση “αυτών των δυστυχισμένων ζώων” 
ήταν πολύ δαπανηρή, του είχε πεί. Κανείς όμως 
δεν ξανάδε, ποτέ, αυτήν την μ ετα ν ο η μ ένη  Μ α -  
γδαληνι). Ταξίδι χωρίς επιστροφή...

Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 
Ο Λαντρύ έχει μείνει σιωπηλός. Μα με τους

άλλους μάρτυρες, μ’ αυτούς, που νομίζουν πως 
είδαν ύποπτες λάμψεις στο σπίτι, που αντιλή- 
φθηκαν αναγουλιαστικές μυρωδιές, που διέκριναν 
ένα δέμα τυλιγμένο σε μουσαμά να επιπλέει 
στη λίμνη Μπρυγιέρ, με τους ειδικούς, που ερ
μηνεύουν τα μυστήρια των απανθρακωμένων 
οστών στις στάχτες, είναι εριστικός, διαμαρτύ
ρεται, καγχάζει ή σωπαίνει, πολύ χλωμός, με 
το βλέμμα γεμάτο αγωνία. Ξέρει, τώρα, ότι δεν 
γλιτώνει. Κλείνει τα πολύχρωμα τετράδιά του, 
βάζει τα μολύβια του στην τσέπη του, αναδιπλώνει 
τα μπράτσα των γυαλιών του. Είναι το τέλος, 
η ώρα των αγορεύσεων.

ΕΙΣΑΙ I ΗΛΕΥΣ Γ ν ω ρ ίζε τ ε  τώ ρα, κύριοι ένορκ οι, 
τ ο ν  χα ρ α κ τή ρ α  α υ το ύ  το υ  ανθρώ που, π ου  σ υ σ 
σω ρεύει α λύ π η τα  τις  ενδε ίξε ις , ελλε ίψ ει α π ο 
δείξεω ν , και ορθώ νει το  τρ ο μ ερ ό  ηθικό ο ικ ο 
δόμημα  της κ α τη γορ ία ς . Γ ν ω ρ ίζε τ ε  τη ν  υπ οκ ρισ ία  

του, το  ύ π ου λο  β λέμ μ α  της κ υνηγημ ένης αλεπ ούς. 
Δ ε ν  υπάρχει καμμιά αμφ ιβολία  ότι σ κ ό τω σ ε  δέκα  

γυνα ίκ ες  και το  γ ιό  της  μ ιά ς  α π ’ α υ τέ ς ! Ε χ ε τε  

μ π ρ ο σ τά  σ α ς  ένα  φονιά, το υ  ο π ο ίο υ  τα  χέρ ια  

α κ όμ α  σ τ ά ζο υ ν  α π ό  το  α ίμ α  τω ν  θ υ μ ά τω ν  του. 
Σ α ς  ζη τ ώ  να  κ όψ ετε  α υ τό  το  σά π ιο  κ λ α δ ί του  

κοινω νικ ού  δένδρου .
Στον πάγκο της υπεράσπισης σηκώνεται ο Μορό 

- Τζιαφφερί. Πιάνει ένα - ένα τα στοιχεία της 
κατηγορίας, επιτίθεται με τον απαράμιλλο εκείνο 
οίστρο του, που διακρίνει τις αγορεύσεις του. 
Ο Λαντρύ τον ακούει ακίνητος, με τα διάφανα 
δάχτυλά του ακουμπισμένα στο μέτωπό του.

ΤΖΙΑΦΦΕΡΙ: Δ ε ν  έχ ετε  σ α ν  α π ο σ το λ ή  σας, κ ύ 
ρ ιο ι ένορκ οι, να  κ ά νετε  φως. Μ α  εμ ε ίς  έχουμε  

σ α ν  α π ο σ το λ ή  να  κ α τα γ γ ε ίλ ο υ μ ε  το  σκ ότος . Α ς  

π ούμε ότι μ εθ α ύρ ιο  μιά, μ ό ν ο  μ ία  α π ’ α υ τές  

τις γυνα ίκ ες  π α ρου σ ιά ζετα ι, μ ό ν ο  μ ία . Μ ε  ποιό  

ηθικό σθ ένος  θ ’ α ντ ιμ ετω π ίσ ετε  τ ό τ ε  το  π α γω μ ένο  

φ ά ντα σ μ α  που θα σ α ς  πεί: “Δ ε ν  σ κ ό τω σ α  κ ι’ 
εσύ  μ ε  σ κ ό τω σ ε ς !” Κ α τα λ α β α ίν ε τ ε  τ ό τε  τι π ρ ό 
κειται να  συμβεί. Τι μ έ γ α  ηθικό ρά π ισ μ α  θα 

δεχθεί ο  νομ ικ ός  κ ό σ μ ο ς  και σ ε  τι χ ά ο ς  θα 

πέσει το  γο ή τρ ο  της δικα ιοσύνης. Κ α τ ά  τη ν  δ ιά ρ 
κεια της α π ο λ ο γ ία ς  του  π ελ ά το υ  μου , ό λ ο ι σ α ς  

ε ίδ α τε  μ ε  π όση  ηρεμία  μ ιλούσε . Ε ά ν  ήταν, π ρ ά γ 
ματι, α υ τό ς  ο  δ ο λ ο φ ό ν ο ς  τω ν  δέκ α  ε ξα φ α ν ι- 
σ θ έν τω ν  γυναικώ ν, σε  κάπ οια  σ τ ιγμ ή  θα ε τ α - 
ρ ά ζε τ ο , θα έχ α νε  τ ο ν  ε ιρμ ό  τω ν  λ ό γ ω ν  του, 
θα εκ λ ιπ αρούσε, θα έλ εγ ε : “Ν α ι, δ ιέπ ρα ξα  τα  

εγ κ λή μ α τα  που μ ο υ  κ α τα μ α ρ τυ ρ ε ίτε , α λ λ ά  μ ε 
τα νο ώ  π ικρά”. Ο  π ελ ά τη ς  μ ο υ  σ τάθη κ ε σ το  

ύψ ος της α ξοπ ρέπ ειας, γ ια τ ί ο  α θ ώ ος  δ ε ν  έχει 
λ ό γ ο υ ς  να  κρυφτεί, να  γίνει σκουλήκι, να  σέρνετα ι  
και να  εκ λ ιπ α ρε ί ο ίκ το . Ο ι κ α τη γ ο ρ ίες  που σ τ ρ έ 
φ οντα ι ε ν α ν τ ίο ν  του  ε ίνα ι σ τη ν  ο υ σ ία  αβάσιμες. 
Κ α τηγορή θ ηκ ε  για  φ όνου ς  χ ω ρ ίς  συγκ εκ ριμ ένες  

αποδείξεις . Ε ίνα ι αλήθεια  ό τ ι η κ ο ινή  γνώ μη  

θέλει να  ικανοποιηθεί για  τις α λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς  ε ξ α 
φ ανίσεις  που σημειώ θηκ αν τα  τ ελ ευ τα ία  χρόνια .
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Κ α ι το  ε ξ ιλ α σ τή ρ ιο  θύμα βρέθηκε. Ε ίνα ι μ π ρ ο σ τά  

σας. Β εβ ια σ μ ένες  υψ ώ νοντα ι οι φ ω νές και β ε 
β ια σμ ένες  π α ίρ νο ντα ι οι αποφάσεις. Γ ια τ ί  τό σ ο  

μ έ ν ο ς  ε ν α ν τ ίο ν  ε ν ό ς  α τόμ ου , του  οπ ο ίο υ  η ζω ή  

υπήρξε ναι μ ε ν  τα ρ α χ ώ δ η ς  α λ λ ά  όχι επ ικ ίνδυνη; 
Ιδ ο ύ  λ ο ιπ ό ν  η πλάνη. Σ υ ν ισ τώ  την  π ροσοχή  σ το  

α ξιο σ έβ α σ το  δ ικ αστήριο , να  ε ξετά σ ε ι μ ε  επ ιμονή  

τη ν  υπόθεση του  π ελ ά το υ  μου , και π ρ ο το ύ  παρθεί 
καμμιά απόφ αση, α ς  β ά λε ι κ αθένας το  χέρι σ τη ν  

καρδιά  του  και α ς  ελ έγ ξε ι τη ν  συ νε ίδησ ή  του. 
Ε ίνα ι τρ ο μ ερ ό  να  κ α τα δ ικ α σ τε ί έ να ς  άνθρω πος, 
π ου κ α τη γ ορε ίτα ι μ ε  δολοφ ον ίες , τω ν  οπ ο ιώ ν  

τα  πειστήρια  ε ίνα ι ανύπ αρκ τα . Ο  κ. Λ α ν τρ ύ ,  
κ α τά  την  γνώ μη  μου , ε ίνα ι ξ έ ν ο ς  π ρος  ό λ α  

α υ τά  τα  εγκ λή ματα . Φ οβάμαι πω ς π ολύ  γρήγορα  

ο  χ ρ ό ν ο ς  θα διαψ εύσει π ο λ λ ο ύ ς  απ ό το υ ς  σ η 
μ ερ ινο ύ ς  κ α τή γ ο ρ ο ύ ς  του.

Υστερα ρωτιέται ο Λαντρύ, τι έχει να πει 
για την υπεράσπισή του.

Λ Α Ν Τ Ρ Υ :  Δ ε ν  έχω  να  κ άνω  π αρά  μ ία  μ ό ν ο  

δήλω ση . Ο  κ ύρ ιος  ε ισ α γ γ ελεύ ς  μ ο υ  απ έδω σε π ο λ 
λ ά  β ίτσια , μ α  μ ο υ  α να γ νώ ρ ισ ε  και μ ια  ευγενική  

μ ο υ  ιδ ιό τη τα : τη ν  α γά π η  μ ο υ  σ τη ν  ο ικ ογενειακ ή  

ζωή. Σ τ ' ό ν ο μ α  το υ  μ ο να δ ικ ο ύ  κ α λ ο ύ  α ισθήματος, 
π ου μ ο υ  α να γ ν ώ ρ ισ ε  α υ τή  η α ίθουσα , σ α ς  β ε 
β α ιώ νω  ό τι δ ε ν  σ κ ό τω σ α  κανένα.

Είναι 6.30 το βράδυ όταν οι ένορκοι αποσύρονται 
για να συσκεφθούν. Στις 9.25 ο πρόεδρος τους 
διαβάζει την ετυμηγορία: είνα ι έ ν ο χ ο ς  και για  

τις 48 ερω τήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο  κ α τη γ ο ρ ο ύ μ ενο ς  σ κ ό τω σ ε  δέκα  

γυνα ίκ ες  και έ ν α ν  έφηβο. Π ή ρ ε  την  περιουσία  

τους, ε ξα π ά τη σ ε  ά λ λ ε ς  283 γυναίκες. Ε ίνα ι ένα ς  

π ορ ω μ ένο ς  εγκ λη μ α τία ς , ίσω ς ο  φ οβ ερότερο ς  και 
ο  πιο επ ικ ίνδυνος, που έχει δείξει μ έχρ ι σημέρα  

η Γ α λ λ ία . Τ ο  π ρόσω π ο  το υ  α ντιπ ροσω π εύει το  

α ιμ οχ α ρές  τέρας, που για να  ξεδιψ άσει θέλει 
μ π ό λ ικ ο  αίμα. Α ίμ α  γυναικώ ν, α ίμα  β α σ α ν ισ μ ένω ν  

υ π ά ρ ξεω ν  π ου η α δ υ να μ ία  τους, η μ ο ν α ξ ιά  τους, 
η α π ογ οή τευ σ ή  το υ ς  α π ό  έ ν α ν  ά λ λ ο ν  απ οτυχη μ ένο  

ή ά τυ χ ο  δεσμό, σ τά θ η κ α ν  τα  ευα ίσθ ητα  σημεία  

της  ξεδ ιά ντρ ο π η ς  εκ μ ετα λλ εύ σ εω ς  του  δ ο λ ο φ ό 
νου. Κ α ν έ ν α  ελ α φ ρυ ντ ικ ό  σημείο  δ ε ν  υπάρχει 
σ τη  θ ά λ α σ σ α  τω ν  κ ατηγορ ιώ ν . Ε νδ εκ α  νεκ ρο ί  
ζη τ ο ύ ν  δικαίωση. Ε νδ ε κ α  ά τυ χ ες  υπ άρξεις  εγ κ α - 
τέλε ιψ α ν  το  δ ικ α ίω μα  της ζω ή ς  μ ε  τη ν  βία, 
μ ε  τη ν  απειλή, μ ε  το  μαχα ίρ ι. Τ ο  νήμα της  

ζω ή ς  το υ ς  κόπηκε μ ε  το  “έτσ ι θ έλω ” απ ό έ ν α ν  

άνθρω πο, π ου  η ψυχή του  είνα ι μ α ύ ρη  σ α ν  την  

κ ό λ α σ η  και η σ υ νε ίδη σ ή  του  ανύπαρκτη . Μ ό ν ο ν  

ένα ς  γ εννη μ ένο ς  δ ο λ ο φ ό ν ο ς  θα μ π ο ρ ο ύ σ ε  να  

διαπ ράξει τό σ α  φ ριχτά  εγκλήματα...
Μέχρι την ύστατη στιγμή της ζωής του ο 

ακατονόμαστος δολοφόνος, έπαιζε τον ρόλο του, 
σαν ένας μεγάλος ηθοποιός, πάνω στη σκηνή. 
Κράτησε την ψυχραιμία του στο ακέραιο. Και 
όταν τα ξημερώματα της 25ης Φεβρουάριου του

1922 τον ξύπνησαν για να οδηγηθεί στον τόπο 
της εκτέλεσής του και τον ρώτησαν αν είχε 
να κάνει καμμιά δήλωση, ο απίθανος αυτός τύπος 
αποκρίθηκε:

-Δ ε ν μ π ο ρ ώ  να  κ α τα λά β ω  π ω ς ο  Ν ό μ ο ς  επ ιτρέπει 
μ ια  τέ το ια  ερώ τηση . Ε ίνα ι υβριστική για  έ ν α ν  

αθώο.

ΤΛ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δίκη του Λαντρύ χαρακτηρίσθηκε μιά από 

τις μεγαλύτερες δίκες του 20ου αιώνα. Δεν είναι 
μόνο το γεγονός, ότι ο δολοφόνος των ώριμων 
γυναικών διέθετε μιά οξύτατη αντίληψη των πραγ
μάτων, αλλά είναι και το ίδιο το φαινόμενο 
“Λαντρύ”, που δημιουργήθηκε με ήρωα έναν πο
λύπειρο εκμεταλλευτή των αδυναμιών ορισμένης 
κατηγορίας γυναικών.

Πολλοί είπαν πως ο Λαντρύ είχε σπινθηροβόλο 
πνεύμα. Ηταν καλλιεργημένος, θαυμάσιος ομι
λητής και ιδανικός σύντροφος. Ενας σύντροφος 
με ποικίλα ενδιαφέροντα: αγαπούσε την περι
συλλογή, θαύμαζε την κλασσική μουσική και 
τα ωραία βιβλία.

Οι ψυχολόγοι, μπροστά στο φαινόμενο Λαντρύ, 
στέκονται με δέος. Πολλές αναλύσεις έγιναν 
και πολλά ειπώθηκαν για την ψυχοσύνθεσή του. 
Εκείνο, όμως που δεν κατορθώθηκε ακόμα να 
λυθεί είναι το “μυστήριο”, που κάλυπτε αυτήν 
την δολοφονική προσωπικότητα.

Πολλοί συγγραφείς, αστυνομικού περιεχομένου, 
εμπνεύσθηκαν τα έργα τους από τις αποκαλύψεις 
της μεγάλης δίκης Λαντρύ. Δύο χρόνια κράτησε 
η δίκη του και δύο χρόνια συνέχεια έγραφαν 
οι εφημερίδες και τα περιοδικά για τα απαίσια 
έργα της “κοκκινοτρίχης αλεπούς”.

Και σήμερα, και αύριο και για πάντα, το όνομα 
Λαντρύ θα μείνει νωπό στα δικαστικά χρονικά.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος Τεό Λοντόν, που 
γνώρισε τον Λαντρύ, παρακολουθώντας τη δίκη 
του, έγραψε:

Π ρ ό κ ε ιτα ι για έ ν α ν  ά ν τρ α  μεσήλικα , μ ε  φ ρο 
ντισμένη  γενε ιάδα  και δ ια π ερα στικ ή  όραση . Τ ο ν  

κ ο ιτά ζε ις  και σε  μ α γ νη τ ίζε ι. Τ ο  πλήθος, που  

π α ρα κ ολου θ εί τη ν  δίκη  του  είνα ι σ τ ιγ μ ές  που  

κ ρέμετα ι μ α γ εμ έν ο  απ ό τα  χ ε ίλ η  του. Η  α π ο λ ο γ ία  

του  είνα ι καθαρή, η φ ωνή το υ  έχει χρώ μα , τα  

επ ιχειρήματά  το υ  κ αλοβ αλμένα .
Και συνεχίζει ο Τεό Λοντόν:
Ο  ά νθ ρω π ος α υ τό ς  κ υ ν ικ ό τα τα  έσ τε ιλ ε  σ τ ο ν  

ά λ λ ο  κ όσ μ ο  δέκ α  γυνα ίκ ες  κι έ ν α ν  έφηβο. Η  

κ αλή  εμφάνιση, οι ευ γ εν ικ ο ί τρόποι, δυστυχώ ς, 
δ εν  δη μ ιο υ ρ γ ο ύ ν  το υ ς  χα ρα κ τή ρες . Η  α νθ ρω 
π ότητα , επ ί π ο λ λ ά  χρόν ια , θα προφ έρει μ ε  φρίκη  

το  ό νο μ α : Α ν ρ ύ  - Ν τ ε ζ ιρ έ  Λ α ν τρ ύ .

Επιμέλεια: Νικ. Πολύμερος, Υπαστυνόμος Α’
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Ι σ τ ο ρ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η

Ε π ιμ έ λ ε ια :  Τ μ ή μ α  Ι σ τ ο ρ ί α ς  τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς

Προβλήματα αστυνόμευσης στην Πάρο
του 1823.

Με την έκρηξη της επανάστασης του ’21 στα νησιά 
των Κυκλάδων, απεχώρησαν αμέσως - κατά το μάλλον 
ειρηνικά - οι όποιες τουρκικές αρχές υπήρχαν εκεί.

Έτσι η κάθε εξουσία στα νησιά περιήλθε στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, που κατά κύριο λόγο στελέχωσαν οι πρό
κριτοι ή άνθρωποι της επιρροής τους. Λίγο 
αργότερα απεστάλησαν από την κεντρική κυ
βέρνηση οι Έπαρχοι, πλην όμως και ο θεσμός 
αυτός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, αφού 
υπονομεύτηκε από τους ντόπιους ισχυρούς και 
αμφισβητήθηκε λόγω της έκρυθμης κατάστα
σης της εποχής (διαρκής κίνδυνος κατάπλου 
του τουρκικού στόλου, κ.λπ.).

Το πρόβλημα της αστυνόμευσης των απε
λευθερωμένων περιοχών υπήρξε από τα πλέον 
επείγοντα για την κεντρική εξουσία, αφού 
η καλή εικόνα τους προς τα έξω πιστοποιούσε 
τη σοβαρότητα του αγώνα και ανέτρεπε τις 
κατηγορίες για κίνημα ελάχιστων ανόμων.
Απέφυγε λοιπόν να αναθέσει την αστυμόμευση 
στην τοπική αυτοδιοίκηση και παρά τα πενιχρά 
της μέσα έθεσε τις βάσεις για ένα ενιαίο 
κρατικό σύστημα αστυνόμευσης, διορίζοντας 
στις πρωτεύουσες των επαρχιών Γενικούς 
Αστυνόμους1. Οι τελευταίοι, μαζί με τους 
Επάρχους, διόριζαν στα κεφαλοχώρια επιστά
τες αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί υπάλληλοι υπάγονταν στο 
Υπουργείο της Αστυνομίας, στο οποίο και 
αναφέρονταν συνήθως απευθείας αλλά και 
διαμέσου των Επάρχων. Ο Έπαρχος όφειλε 
να χορηγεί στον αστυνόμο την αναγκαία για 
την εκτέλεση των καθηκόντων του βοήθεια.
Οι αστυνόμοι στα νησιά και τα παράλια εκτε- 
λούσαν και χρέη λιμενάρχη.

Η αλληλογραφία των Αστυνομικών Υπη
ρεσιών της Παλιγγενεσίας έχει συγκεντρωθεί 
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους σε ίδια ενό
τητα με τον τίτλο Μινιστέριο της Αστυνομίας, 
η οποία περιλαμβάνει 58 φακέλλους και καλύπτει την 
περίοδο από 1822 έως το τέλος του 1826. Σχετικά, 
όμως, με την αστυνόμευση έγγραφα μπορεί να συνα

ντήσει κανείς στη Συλλογή Βλαχογιάννη ( Α ’ Αρχείον 
Αγώνος, φακ. 59-79) και στους Μικρούς Κλάδους Αρ
χείου Αγώνος και Καποδιστρίου (Γραμματεία Εσωτε
ρικών και Αστυνομίας, έτη 1828, 1830, έγγραφα 361).

Από τον αρχειακό αυτό πακτωλό παρουσιάζομε σή-

PARIS

μέρα ένα έγγραφο (φάκ. 7) του Γενικού Αστυνόμου 
Πάρου και Αντιπάρου προς τον Υπουργό της Αστυνομίας 
Γεώργιο Αινιάν2 σχετικά με τα προβλήματα που αντι-
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μετώπιζε κατά την άσκηση του λειτουργήματος του:

Περίοδος Β ’
Αριθ. 67

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος 
Γενική Αστυνομία της επ. Πάρου και Αντιπάρου

Προς τον εξοχώτατον κύριον Γεώργιον Αινιάν, 
Υπουργόν της Αστυνομίας.

Εξοχώτατε,
Φθόνων ενταύθα άρχισα να εκτελώ τα της Αστυνομίας 

χρέη μου με όλην την απαιτουμένην προθυμίαν και 
επιμέλειαν οπού αναγκαίοι εις το υπούργημά μου.

Εδιώρισα συμφώνως μετά του κυρίου Επάρχου μας 
εις τα διάφορα μέρη της Επαρχίας μας τους αναγκαίους 
αστυνομικούς επιστάτας, δηλαδή εις Νάουσαν τον κύριον 
Αντώνιον Κορτιάνου, εις τα χωρία Κεφάλου, δηλ. Τζι- 
πίδου, Μάρμαρον και Δραγουλά, τον κύριον Ιωάννην 
Βαλσαμήν, οίτινες θέλουν ενεργεί και τα του Αιμενάρχου 
χρέη κατά τον διοργανισμόν. Ούσα παραθαλάσσιος χώρα 
η Νάουσα καθώς και τα του Κεφάλου χωρία έχουν 
λιμένας πλησίον. Εις τα χωρία Κώστον και Αεύκτρον 
τον κύριον Δημήτριον Αλιμπράντε και εις την νήσον 
Αντίπαρον τον κύριον Διαμιανόν Μπιάζη. Και επειδή 
εις την αυτού προς τα εδώ αναχώρησίν μου τα του 
Αστυνόμου και Αιμενάρχου χρέη δεν μοι εδώσατε εγ- 
γράφως δια να μην ήτον επικυρωμένα εκείνα οπού 
το Υπουργείον σας επρόβαλεν εις την Υπερτάτην Δι- 
οίκησιν, δια τούτο τοις έδωσα προσωρινόν σχέδιον ει
δικόν δια να δύνανται να ενεργώαιν κατ’ αυτό κατά 
το μάλλον και ήττον προς το παρόν, αντίγραφον του 
οποίου σας εμπερικλείω να με ειπήτε ή το καλώς έχει 
ή να μας στείλετε τα παρά της Υπερτάτης Διοικήσεως 
νομίμως διορισθέντα.

Δεν έλλειψα να μετεχειρισθώ όλους τους γνωστούς 
μοι τρόπους δια τον καθαρισμόν ταύτης της χώρας 
από την κυριεύουσαν αυτήν φθοροποιόν νόσον’ με με- 
γάλον κίνδυνον της ζωής μου, επισκεπτόμενος τους 
από αυτήν ασθενείς, τους από την ιδίαν μεμολυσμένους 
και δια την εκκαθάρισιν των μεμολυσμένων πραγμάτων, 
επαγρυπνών ημέρα και νύκτα εις τας δια τούτο διο- 
ρισθείσας φυλακάς, ώστε χάριτι θεία από την 18 τούτου 
εκοινοποίησα σύμφωνως μετά του κυρίου Επάρχου μας 
εις τας διαφόρους επαρχίας του Αιγαίου την τελείαν 
υγείαν όλης της νήσου μας, ίνα έχωσι μεθ’ ημών άφοβον 
και ελευθέραν κοινωνίαν και τούτο δια να μην νεκρούται 
το εμπόριό ν μας.

Επειδή και το περισσότερον μέρος των κατοίκων 
της επαρχίας μας ή το εσκορπισμένον εις βουνά, εις 
εξυχάς και εις άλλα μέρη δια τον φόβον της φθοροποιός 
νόσου, δεν εδυνήθην άχρι της σήμερον δια να σας 
δώσω τακτικήν περί τούτου πληροφορίαν. Αυτοί ήρχισαν 
να έρχωνται ο καθείς εις τα ίδια και ακολούθως κα- 
ταγράφων αυτούς θέλω σας στείλη την καταγραφήν 
των, καθώς και τα είδη και ποσότητα των προϊόντων 
της αυτής επαρχίας μας*.

Επειδή και ο δια την δούλευσίν μου μισθός δεν 
μοι είναι γνωστός δια τούτο παρακαλώ θερμώς την

υμετέραν εξοχότητα, ίνα εις απόκρισιν της παρούσης 
μου καταδεχθή να μοι κοινοποιήση, κωθώς και δι’ εκείνον 
του Γραμματέως μου και εκείνον των αστυνομικών 
επιστατών, διότι ουδείς από αυτούς θέλει να δουλεύση 
αμισθί και το παράδειγμα τούτο έλαβον από τους διο- 
ρισθέντας δημογέροντας της επαρχίας μας, οίτινες θέ
λουν να παραιτηθώσι των χρεών των δια το να μην 
θέλουν αμισθί να δουλεύσουν.

Αν αι κατεπείγουσαι χρείαι της οικογένειας μου, 
εξοχώτατε κύριε, δεν θέλουν με βιάζει, ήθελα αφήσει 
να δουλεύσω αμισθί το Γένος μου, πλην είναι γνωστή 
η μερική δυστυχία της πατρίδος μου Χίου, εις την οποίαν 
και η εδική μου οικογένεια έλαβεν περισσότερον σχεδόν 
μέρος.

Δια τούτο με μεγάλην μου λύπην και δυσαρέσκειαν 
δεν δύναμαι να θυσιάσω την κότα το παρόν δούλευσίν 
μου και ξεχωριστά αναπαρακαλώ ίνα κάμετε να διορισθή 
ο Έπαρχος μας δια να μοι πληρώνεται εκείνος ο μηνιαίος 
μισθός οπού ήθελε κριθή ανάλογος των κινδύνων οπού 
υπόφερα δια την εκκαθάρισιν ταύτης της νήσου από 
την φθοροποιόν νόσον.

Σήμερον ειδοποιεί περί τούτου ο ίδιος Έπαρχος μας 
το Υπουργείο των Εσωτερικών και παρακαλείσθε να 
ιδήτε τα περί εμού αυτού γραφόμενα, ίνα πληροφορηθήτε 
αν καλώς εκτελώ τα χρέη μου και να μετρηθώ δια
φορετικός από τους λοιπούς εις το ίδιον υπούργημα.

Με όλον δε το σέβας είμαι 
Της εξοχότητάς της ευπειθέστατος 

Εν Παροικία της Πάρου τη 26 Ιουλίου 1823
Ο Γενικός Αστυνόμος επ. Πάρου και Αντιπάρου 

(Τ Σ ) Στέφανος Κάππαρης 
Ο Γραμματεύς 

Γεώργιος Πασιώτας.

Σημειώσεις:

1. Τρουπάκη Νικολάου, Η  Α σ τυνομ ία  πα ρ ’ Έ λλησιν , Αθήναι 
1904, σελ.291, και Κτενιάδη Νικολάου, Ε λλην ική  Χωροφυλακή, 
Αθήναι 1960, σελ. 19 και επόμενες.

2. Ο Γεώργιος Αινιάν γεννήθηκε το 1788 στο Μαυρίλο 
Τυμφρηστού και απεβίωσε το 1848 στην Αθήνα. Υπήρξε ο 
τρίτος υπουργός της Αστυνομίας κατά την επανάσταση του 
1821, μετά τον Λάμπρο Νάκο και τον Ανδρέα Μεταξά.

3. Στα τέλη του 1822 μεταδόθηκε πανούκλα στις Κυκλάδες. 
Τα νησιά τέθηκαν υπό υγειονομικό έλεγχο (καραντίνα) και 
η νόσος υπεχώρησε το καλοκαίρι του 1823. Στο αρχείο του 
Μινιστερίου της Αστυνομίας (φάκελλος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
1822) απαντάται πληθώρα εγγράφων της κεντρικής Διοίκησης 
προς τις αρχές των περιοχών υψηλού κινδύνου για τη λήψη 

αυξημένων μέτρων.

4. Από τις πρώτες εντολές προς τις αστυνομικές αρχές 

υπήρξε η καταγραφή όλων των οικιών και των κατοίκων 
κάθε επαρχίας (αριθμός, ονόματα, επαγγέλματα, κ.λπ). Ατυχώς 
μέχρι σήμερα βρέθηκε και δημοσιεύθηκε μόνον μια απογραφή 
του Ναυπλίου στα 1825 από τον Χρήστο Ρέππα (Μνημοσύνη, 
τόμος Θ ’ 1982 - 1984, σσ. 261 επόμ.).

’ Α λ κ ή ς  Ψ ωμάς  
Α ν θ υ π α σ τυ ν ό μ ο ς
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Με ίο από 31-12-90 Προεδρικό Διάταγμα, 

που δημοσιεύθηκε στο 3/9-1-91 Γ’ Φ.Ε.Κ., 
ανακλήθηκαν, μερικά, παλαιότερα Προεδρικά 
Διατάγματα και προήχθησαν αναδρομικά οι 
παρακάτω αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας:

α)στο Βαθμό του Αστυνόμου Α’ κατ’εκλογή 
οι Κωνσταντίνος Καραγιαννίδης, Παναγιώτης 
Γιώτης και Σταύρος Σφίγγας.

β)στο Βαθμό του Αστυνόμου Α’ κατ’αρ- 
χαιότητα από 30-5-90 οι Αστυνόμοι Β’ Δη- 
μήτριος Μπασιούκας και Γεώργιος Σκρέκας.

γ)στο Βαθμό του Αστυνόμου Β’ κατ’αρ- 
χαιότητα από 25-10-90 ο Υπαστυνόμος Α’
Σταύρος Μηλάκης.

δ)στο Βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ κατ’αρ- 
χαιότητα από 26-7-90 οι Υπαστυνόμοι Β’
Δημήτριος Γκολφινόπουλος, Δημήτριος Κα- 
τραούζος, Ιωάννης Δημητρόπουλος, Δημήτριος 
Αγγελής και Γρηγόριος Δημητρόπουλος.

ε)στο Βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ κατ’αρ- 
χαιότητα από 3-8-90 οι Υπαστυνόμοι Β’
Ν.Δ.649/70 Μιχαήλ Καλογεράκης, Δημήτριος 
Ψαράκης, Σωκράτης Μακρόπουλος, Γρηγόριος 
Πατρικάκος και Φώτιος Ντούρος.

Ανθυπαστυνόμου, λόγω καταλήψεώς του από 
το όριο ηλικίας, ο Δημήτριος Γιαλαμάς.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Αστυφύλακας Ανδρέας Κουρλέσης της 

Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης της Δι
εύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής 
(τηλ. 2816 550), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από τη Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης.

Ο Αστυφύλακας Βασίλειος Στρατής του Α.Τ. 
Ληξουρίου (τηλ. 0671 91207), επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
την Επιθεώρηση Αστυνομίας Ηπείρου ή την 
Α.Δ.Κερκύρας.

Ο Αστυφύλακας Ευστάθιος Μαυρομάτης του 
Α . Τ . Λ ε ω ν ι δ ί ο υ  Α ρ κ α δ ί α ς  ( τ η λ .  
0757 22222), επιθυμεί να μετατεθεί αμοΒαία 
με συνάδελφό του από τις Α.Δ. Αχαϊας ή 
Κορινθίας.

Ο Αστυφύλακας Ευάγγελος Παπαχρήστος 
του Α.Τ. Ν.Ψυχικού (τηλ.712 144), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του
από τις Α.Δ. Ιωαννίνων ή Λευκάδας.

Ο Αστυφύλακας Θεοδόσιος Ράπτης του Τ.Τ. 
Αθηνών (τηλ. 5230 111, εσωτ. 130-133), ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του της Α.Δ. Λάρισας.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β’ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Με το από 31-12-90 Προεδρικό Διάταγμα, 
που δημοσιεύθηκε στο 3/9-1-91 Γ’ Φ.Ε.Κ., 
ονομάσθηκε Υπαστυνόμος Β’ Ειδ. Καθηκόντων 
(Υγειονομικός) ο απόφοιτος του Ιατρικού Τμή
ματος της Σ.Σ.Α.Σ. Ιωάννης Μωραϊτης. 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το από 23-11-90 Προεδρικό Διάταγμα, 

που δημοσιεύθηκε στο 198/5-12-90 Γ’ Φ.Ε.Κ. 
αποστρατεύθηκε με το Βαθμό του Αστυνομικού 
Υποδιευθυντή ε.α. ο Θεόδωρος Καλογεράκης.

Με το από 31-12-90 Προεδρικό Διάταγμα, 
που δημοσιεύθηκε στο 3/9-1-91 Γ’ Φ.Ε.Κ, 
προήχθησαν και αποστρατεύθηκαν με το Βαθμό 
του Αστυνόμου Α’, ύστερα από τις υπο- 
Βληθείσες αιτήσεις αποστρατείας τους, οι Υ- 
παστυνόμοι Α ’ Ν.Δ.649/70 Λεωνίδας Φραγκιάς 
και Ιωάννης Παπαδημητρίου.

Με την 6002/26/176 από 18-12-90 Απόφαση 
του κ. Υπουργού Δ.Τ., που δημοσιεύθηκε 
στο 209/28-12-90 Γ’ Φ.Ε.Κ., τέθηκε σε αυ- 
τεπάγγελτη αποστρατεία με το Βαθμό του

Ο Αστυφύλακας Θεόφιλος Σαμαλίδης του 
ΣΤ’ Α.Τ. Πειραιά (τηλ. 4612 621), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από τις Α.Δ. Δράμας ή Σερρών ή τη Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης.

ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Απονεμήθηκαν ηθικές και υλικές αμοιβές 

στο κατωτέρω αστυνομικό προσωπικό, διότι 
συνέλαΒαν ή συνέΒαλαν στη σύλληψη κατόχων 
ή εμπόρων ναρκωτικών ή καλλιεργητών δεν
δρυλλίων ινδικής κάνναβης:

Αστυνομικό Διευθυντή Δημήτριο Αποστολό- 
πουλο (τρις), Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ιορ
δάνη Χωλίδη (τρις), Αστυνόμους Α’ Γεώργιο 
Αγγελάκο και Βασίλειο Σεκλερέντο, Αστυνόμο 
Β’ Παναγιώτη Σταματογιάννη, Υπαστυνόμους 
Α’ Κωνσταντίνο Πιτσογιάννη, Βασίλειο Τάρ- 
ναρη, Σπυρίδωνα Παπαχρήστο, Κωνσταντίνο 
ΤσιλιΒή, Ιωάννη Δικόπουλο και Κωνσταντίνο 
Χαμπέση, Ανθυπαστυνόμους Παναγιώτη Κου- 
παρίτσα, Κωνσταντίνο Μπούρα και Νικόλαο 
Παπαδόπουλο, Αρχιφύλακες Αναστάσιο Κα- 
κάση, Χρήστο Σκόρπα και Βασίλειο Γκιώνη, 
Αστυφύλακες Αγγελο Καρακώστα, Χαράλαμπο
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ΔεΒετζή, Παναγιώτη Ρόκα, Βασίλειο Σπηλιω- 
τόπουλο, Σταύρο Γκούμα (δις), Γεώργιο Α
ναστασίου, Σπυρίδωνα Σταυρουλάκη, Νικόλαο 
Πατέλο, Κυριάκο Παπαγεωργίου, Στυλιανό 
Μαρματάκη, Γεώργιο Καράνταλη, Νικόλαο Μο- 
νιούδη, Θεόδωρο Μήτρο, Γεώργιο Γκούμα, 
Ιωάννη Πελέκη, Γαβριήλ Πεχλιβάνη, Παναγιώτη 
ΤζαΒάρα και Γεώργιο Γιαννακόπουλο της Υ
ποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωπκών/ΔΑΑ.

Αστυνόμο Α’ Αθανάσιο Λαψανά, Υπαστυνόμο 
Α’ Θεόδωρο Χατζόπουλο, Υπαστυνόμο Β’ Γε
ώργιο Σουγλιέρη, Ανθυπαστυνόμους Απόστολο 
Χλέτση και Δημήτριο ΓραΒάνη, Αρχιφύλακες 
Παναγιώτη Θεό και Κωνσταντίνο Παπαμάνθο, 
Αστυφύλακες Ιωάννη Ραμούζη και Παναγιώτη 
Φώτη των Τ Α  Καρδίτσας και Τρικάλων.

Αστυνόμο Α’ Γεώργιο Ζαφειρόπουλο, Α
στυνόμους Β’ Φίλιππο Καραγκιοζίδη και Ζήση 
Μαραγκοζούδη, Υπαστυνόμο Α’ Χρήστο Ναλ- 
μπάντη, Ανθυπαστυνόμο Μιλτιάδη Μιλτιάδη, 
Αρχιφύλακες Κύρο Κετσιτζή, Δημήτριο Βα- 
σιλειάδη, Κωνσταντίνο Γκουλιαμά και Ιωάννη 
Μωραϊτη, Αστυφύλακες Νικόλαο Γιαγρίδη, Σω
τήριο Γρηγορίδη, Ιωάννη Δραγόζη, Μιχαήλ 
Παπάζογλου, Ιωάννη Κανετίδη, Αθανάσιο Μα
ρίνο, Τριαντάφυλλο Πατλάκα, Κωνσταντίνο Πα- 
σιούρα, Θεοχάρη Συρσιλίδη, Κωνσταντίνο Τσι
πλάκη και Ξανθούλη Τσιρούδη των Τ Α  
και Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης.

Αστυνόμο Β’ Σπυρίδωνα Ζώμπο, Υπαστυνόμο 
Α’ Κωνσταντίνο Μαχαίρα, Υπαστυνόμο Β’ Ιω
άννη Καραϊσκο, Αρχιφύλακες Αναστάσιο Γιαν- 
νακάκη και Γεώργιο Δημητρακόπουλο, Αστυ
φύλακες Κωνσταντίνο Τριανταφύλλου και Κων
σταντίνο Δρογκάρη του Δ’ Τ.Α Αθηνών.

Αστυνομικό Υποδιευθυντή Κωνσταντίνο Χρο- 
νόπουλο, Αστυνόμο Α’ Δημήτριο Μανωλάκο, 
Υπαστυνόμους Α’ Κωνσταντίνο Αθανασόπουλο 
και Κωνσταντίνο Τούζο, Υπαστυνόμο Β’ Α
λέξανδρο Τσιπλίκωφ, Ανθυπαστυνόμο Ηλία 
Παναγιωτόπουλο, Αστυφύλακες Δημήτριο Γιαν- 
νακούλη και Δημήτριο Κωστόπουλο των Α.Δ. 
Αρκαδίας και Αργολίδας.

Με το ίδιο αιτιολογικό απονεμήθηκαν ηθικές 
αμοιβές στον Υπαστυνόμο Α’ Γεώργιο Στάθη, 
τους Ανθυπαστυνόμους Ιωάννη Κουμουνδούρο 
και Θωμά Παπαγεωργίου, τους Αρχιφύλακες 
Κωνσταντίνο Μαγκαφά και Γεώργιο Μπιτίνη 
και τους Αστυφύλακες Σωτήριο Βελή και 
Φίλιππο Μπελίτση του Τμήματος Ασφάλειας Ναυ
πλίου.

Υλική αμοιβή χορηγήθηκε στον Αρχιφύλακα 
Βασίλειο Παναγόπουλο του 4ου Τμήματος Οι
κονομικών Εγκλημάτων/Υ ΛΑ/ΔΑΑτπκής, διότι 
επέδειξε εξαιρετική δραστηριότητα και συ
νέβαλε αποτελεσματικά στη σύλληψη δύο υ
παλλήλων του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που 
απαιτούσαν από κοινού και ελάμβαναν χρήματα 
από υποψηφίους οδηγούς, προκειμένου να 
τους βοηθήσουν για την απόκτηση αδείας 
ικανότητας οδηγού.

Ηθική αμοιβή απονεμήθηκε στον Υπαστυνόμο 
Β’ Γεώργιο Θανόγλου, διοικητή του ΑΣ. Ν.Καλ- 
λικράτειας Χαλκιδικής, διότι επέδειξε εξαιρετικό 
ζήλο και υπηρεσιακή δραστηριότητα στην ε
φαρμογή των νόμων και ιδιαίτερα του 
Ν. 1337/83 περί οικοδομικού κανονισμού, με 
αποτέλεσμα να καταστείλει την αυθαίρετη δό
μηση στην περιοχή ευθύνης του και να 
αποθαρρύνει τους μέλλοντες να παρανομή
σουν. Για τον ίδιο λόγο, εξέφρασε τον έπαινο 
και την ευαρέσκειά του με το 808/22-1-91 
έγγραφό του ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. 
Στέφανος Μάνος.

Ηθικές αμοιβές απονεμήθηκαν στον Αστυ
νόμο Β’ Θωμά Ράπτη(δις), στους Ανθυπα
στυνόμους Γεώργιο Μαλλιωτάκη (δις) και Ευ
άγγελο Παπαδόπουλο, στους Αρχιφύλακες Ευ
θύμιο Γρηγοράκη (δις), Σωτήριο Αρχοντή (δις), 
Βασίλειο Σιβίλογλου,Πανάγο Τακάκη(δις), Ευ
άγγελο Σταυριδάκη, Θωμά Νιάκα, Ελευθέριο 
Καρασαββίδη και Παναγιώτη Ρέππα και στους 
Αστυφύλακες Στυλιανό Αιβάνιο (δις) και Δη- 
μήτριο Βασιλακάκη του Τμήματος Αλλοδαπών 
Λαυρίου/ΔΑΑπικής, διότι εργάσθηκαν με με- 
θοδικότητα, προθυμία, ζήλο, αποφασιστικότητα 
και επιμονή, πέρα από τις κανονικές ώρες 
εργασίας, και κατόρθωσαν σε μία περίπτωση 
να εντοπίσουν και να συλλάβουν 121 αλ
λοδαπούς λαθρομετανάστες, και σε άλλη να 
συλλάβουν δύο Τούρκους πολιτικούς φυγάδες 
τη στιγμή που μετέφεραν κλοπιμαία συνολικής 
αξίας ενός εκατομμυρίου περίπου δραχμών, 
που προέρχονταν από διαρρήξεις εξοχικών 
κατοικιών.Επίσης, απονεμήθηκε έπαινος στους 
Αρχιφύλακα Ευθύμιο Γρηγοράκη και Αστυ
φύλακα Δημήτριο Βασιλακάκη της ιδίας υ
πηρεσίας, διότι εκτελώνας τα καθήκοντά τους 
με υπερΒάλλοντα ζήλο και ευρισκόμενοι σε 
πλήρη ετοιμότητα, προσέτρεξαν και ανέσυραν 
από συντριβάνι τριάχρονη προσφυγοπούλα και 
τις προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες, δια- 
σώζοντάς την από βέβαιο πνιγμό.
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Ηθικές αμοιβές απονεμήθηκαν στους 
Αστυνόμους Β’ Πιέρρο Δεκουλάκο, Βασίλειο 
Αμαξόπουλο και Στέφανο Σιαψαλάκη, τους 
Ανθυπαστυνόμους Κων/νο Γιαννούλη και 
Ξανθόπουλο Μπραζουκάκη, τους Αρχιφύλακες 
Γεώργιο Ανδρέου, Ιωάννη Καραμουσαλίδη, 
Αριστείδη Κατσα6ούνη, Σπυρίδωνα Κελγιώργη, 
Παρασκευά Μπαταρλή, Νικόλαο Μπουρτζάνο 
και Κων/νο Πιπερούδη, τους Αστυφύλακες 
Στέφανο Βίντο, Κων/νο Βούλτσιο, Απόστολο 
Καραγκιοζίδη, Γεώργιο Μπορμπότση, Γεώργιο 
Παληκάρη και Στέφανο Σισμανίδη της Α.Δ. 
Ξάνθης, διότι συνετέλεσαν αποτελεσματικά στην 
εξιχνίαση υπόθεσης ληστείας μετά φόνου.

ΕΠΠΎΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ.
Ο κατάλογος των παιδιών συναδέλφων που 

επέτυχαν την εισαγωγή τους σε ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, πραγματικά είναι 
ατελείωτος. Προσθέτουμε, λοιπόν, τα ονόματα 
των Γεωργίου Σακλαμπανάκη, γιού της Π.Υ. 
Πανδώρας Μακίδου της Δ/νσης Πληρο- 
φορικής/Υ.Δ.Τ., που πρώτευσε στην Ιατρική 
Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσίνα, γιού του Π.Υ. 
Γεωργίου Τσίνα της Δ^νσης Μελετών/Υ.Δ.Τ., 
που πέτυχε στο Μαθηματικό του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ελισσάβετ 
Κουλακίδου, του Γεωργίου (Δ/νση Αστυ
νομικών Επιχειρήσεων Θεσ/κης), που πέτυχε 
στο Φιλολογικό Θεσσαλονίκης, με την ελπίδα 
ότι δεν έχουμε παραλείψει πλέον άλλους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
Με την 7011/10/5ι από 21-12-90 εγκύκλιο 

του κ. Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Δημ. Τάξης, κοινοποιήθηκε η 7011/10/5η από 
28-11-90 Κοινή Απόφαση των κ.κ. Υπουργών 
Προεδρίας και Δημ. Τάξης με θέμα: Περιορισμός 
των υπογραφών στα διοικητικά έγγραφα
ΣΧΕΤ. : (α) Άρθρο 81 Ν. 1892)1990 ΤΑ —101).

(0) 701!]Ι0)5η από 28-11-1990 απόφαση Υπουργών Προε
δρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (8-746)30-11-90).

I. α. Οι διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 1892)1990 «Για  τον 
εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» εισάγουν τον 
κανόνα ότι κάθε διοικητική πράξη ή έγγραφο δεν επιτρέπεται να φέρει 
πάνω από τρείς υπογραφές, δηλαδή δύο προσυπογραφές και την τελική 
υπογραφή του αρμόδιου οργάνου. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι 
η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των μεθόδων 
και των διαδικασιών με τη μείωση του χρόνου των διοικητικών ενερ- 
γειών και την ενίσχυση της προσωπικής ευθύνης των υπηρεσιακών 
οργάνων (αρμοδίων χειριστών).

0. Με τις ίδιες διατάξεις και για την αντιμετώπιση του ενδεχο
μένου, ειδικοί εξαιρετικοί λόγοι να μην επιτρέπουν τον περιορισμό 
των υπογραφών σε τρείς, προβλέπεται βάσει σχετικής υπουργικής

απόφασης η δυνατότητα εξαίρεσης από τον κανόνα των τριών υπογρα
φών συγκεκριμένων πράξεων ή εγγράφων ή κατηγοριών πράξεων ή 
εγγράφων, των οποίων όμως ο αριθμός των υπογραφών περιορίζεται 
στον απολύτως αναγκαίο.

2. Ύστερα από τα ανωτέρω εκδόθηκε η 7011)10]5η από 28- 1 1-1990 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Δημόσιας Τάξης (Β— 746)30-11-1990), που ισχύει από 1-12-1990 και 
με την οποία εξαιρούνται από τον περιορισμό των υπογραφών και είναι 
δυνατό να φέρουν περισσότερες από τρεις υπογραφές, κατηγορίες 
διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων, που ανάγονται 
στην αρμοδιότητα των κεντρικοί υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης (Σώματος Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχηγείου ήυροσβεστικού 
Σώματος, Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.Α., Γενικής Διεύθυνσης Αγροφυλακής), 
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπηρεσιών επιπέδου 
Αστυνομικής Διεύθυνσης. Είναι φανερό ότι η απόφαση αυτή αφορά 
κυρίως τις κεντρικές υπηρεσίες, λόγω της διαρθρωτικής και λειτουρ
γικής δομής τους.

3. Με την απόφαση αυτή δεν θίγονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν 
θέματα αλληλογραφίας κατ υπογραφής εγγράφων των υπηρεσιών. 
Οι περιπτώσεις των διοιχητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων 
που αφορούν κατηγορίες θεμάτων και περιλαμβάνονται στην εν λόγω 
απόφαση είναι ενδεικτικές. Διευκρινίζεται ότι ως διοικητικές πράξεις 
και διοικητικά έγγραφα, για την εφαρμογή της, θεωρούνται όλα όσα 
συντάσσονται από τις υπηρεσίες μας, δηλαδή ό,τι υπάρχει στο αρχείο 
τους (αποφάσεις, εισηγητικά σημειώματα, διαταγές, αστυνομικές 
άδειες κ.λ,π.).

4. Αναφορικά με τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης, ο αριθμός των προσυπογραφών στις διοικητικές πράξεις 
κάι στα διοικητικά έγγραφα θα ανέρχεται, κατ’ ανώτερο όριο, σε επτά, 
εφόσον η τελική υπογραφή θα είναι του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, 
και μειώνεται ανάλογα με την ιεραρχίκή θέση που κατέχει το αρμόδιο 
για την τελική υπογραφή όργανο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διοικη
τικών πράξεων k u i  διοικητικών εγγράφων, συναρμοδιότητας περισ
σοτέρων του ενός κλάδων ή της μιας διευθύνσεων, ο αριθμός των προ
συπογραφών μπορεί να υπερβαίνει τις επτά, αλλά περιορίζεται στον 
απολύτως αναγκαίο.

5. 'Οπως είναι γνωστό, το αρμόδιο για την τελική υπογραφή 
υπηρεσιακό όργανο προσδιορίζεται, σε κάθε περίπτωση, από τις δια
τάξεις που ρυθμίζουν τα θάματα αλληλογραφίας των υπηρεσιών, 
καθώς και από άλλες διατάξεις (ν. 1558)1985, οργανικοί νόμοι κ.λ.π.) 
και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτή
των και του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή».

6. Είναι επίσης γνωστό ότι οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών 
κλιμακίων, κυρίως των ανωτέρων, δεν έχουν ποτέ πολύ χρόνο για να 
εκτελέσουν άνετα την αποστολή τους, γ ι’ αυτό πρέπει να μεταβιβάζουν 
έργο στους υφισταμένους τους. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται 
η προετοιμασία νέων στελεχών, η τόνωση της προσωπικής ευθύνης 
των υπηρεσιακών οργάνων και η αποτελεσματικότερη μέτρηση της 
απόδοσής τους. Επιπλέον, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών μπορούν 
να αναδειχθούν σε πραγματικά ηγετικά (διευθυντικά) στελέχη και 
ασκήσουν ουσιαστικά την αποστολή τους. Εξάλλου η μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενα όργανα δεν αποκλείει την άσκησή τους 
από το όργανο που τις μεταβιβάζει, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

7. Η μείωση των υπογραφών, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και 
στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 1892)1990, μπορεί να 
επιτευχθεί με την περαιτέρω μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αλλά και κατ' 
εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και μάλιστα ύστερα από ορθολογική 
και αντικειμενική αξιολόγηση και εκτίμηση κάθε περίπτωσης από 
τους αρμόδιους χειριστές, προϊσταμένους γραφείων, τμημάτων, υπο
διευθύνσεων και διευθύνσεων. Πρέπει να εκλείψει δηλαδή το φαινόμενο 
που παρατηρείται π.χ. στις κεντρικές υπηρεσίες, ήτοι διάφορα έγγραφα 
ήσσονος σημασίας, τα οποία είναι δυνατό να διεκπεραιώνονται 
με την τελική υπογραφή του προϊσταμένου διευθύνσης, να προσκο
μίζονται για υπογραφή στους προϊσταμένους των κλάδων κ.λ.π. 
Επίσης, έγγραφα μεταξύ των διευθύνσεων του Υπουργείου, πρέπει 
να φέρουν κατά κανόνα την τελική υπογραφή των προϊσταμένων τους 
και μόνον κατεξαίρεση των προϊσταμένων των Κλάδων ή του Αρχηγού 
(άρθρα 43 και 44 π.δ. 75)1987). Εξάλλου , τα έγγραφα για την υλοποίηση 
αποφάσεων της ηγεσίας, που διατυπώνονται επί εισηγητικών σημειω
μάτων, μπορούν να υπογράφονται από υφιστάμενα όργανα αυτών 
κατά περίπτωση (π.χ. προϊσταμένους διευθύνσεων ή κλάδων).

8. Ύστερα από τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε την 701!]10]5η 
από 28-11-1990 σχετική κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή
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της και παρακαλούμε όπως μέχρι τέλους Φεβρουάριου 199! και εφόσον 
κριθεί απαραίτητο :

α. Οι διευθύνσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης προτείνουν 
στη Διεύθυνση Μελετών]Υ.Δ.Τ. περιπτώσεις μεταβίβασης αρμοδιο
τήτων και του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή» από ιεραρχικά 
ανώτερα όργανα σε υφιστάμενό τους, επιπλέον εκείνων που περιλαμ
βάνονται στην 7004]3]12ιβ από 4-10-1989 απόφαση του Υ.Α.Τ. (Β-—761) 
την 7004)5)2 από 14-7-1987 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας (Β— 47!) και την 7004)6] 1 α από 1-3-1990 απόφαση του 
Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας— Προϊσταμένου του Κ.Δ.Υ. 
(Β— 161).

Χε κάθε περίπτωση πρότασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή» να επισυνάπτεται Φ]Α απο
σπάσματος σχετικών διατάξεων με μέριμνα της αρμόδιας διεύθυνσης.

β. Οι γενικές αστυνομικές διευθύνσεις, οι διευθύνσεις, αυτών 
και οι αστυνομικές διευθύνσεις εκδώσουν αποφάσεις μεταβίβασης 
του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή» και τις υποβάλουν στην 
Διεύθυνση Μελετών)Υ.Δ.Τ., για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 1481)1984 (Α— 152) όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 1590)1986 (Α— 49).

Ο Γενικός Γραμματέας 
Μ ΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

(Φ.Ε.Κ.. Β— 746)30-11-1990)

Αριθ. πρωτ. : 7011]10]5η

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : «Περιορισμός των υπογραφών στα διοικητικά έγγραφα». 

Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Κ ΑΙ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 1892)1990 
«Γ ια  τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
( Α — 101)31-7-1990) :

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Εξαιρούνται από την, κατά τις διατάξει; του άρθρου 81 παρ. 1 
του ν. 1892)1990, εφαρμογή του μέτρου περιορισμού των προσυπογρα- 
φών, για λόγους ειδικούς που ανάγονται στο ιδιαίτερο οργανωτικό, 
διαρθρωτικό, ιεραρχικό, διοικητικό και λειτουργικό σύστημα των 
κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, των γενικών 
αστυνομικών διευθύνσεων και των υπηρεσιών επιπέδου αστυνομικής 
διεύθυνσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους οργανικούς νόμους και 
κανονισμούς και τις αρμοδιότητες των οργάνων τους, καθώς και για 
λόγους που έχουν σχέση με το χαρακτήρα και τη φύση των εντικειμέ- 
νων, τα οποία ρυθμίζουν, οι διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά 
έγγραφα που αφορούν θέματα αρμοδιότητας υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, ως ακολούθως :

α. Θέματα δημόσιας τάξης, δημόσιας και κρατικής ασφάλειας 
μείζονος σημασίας, όπως :

(1) Αντιμετώπισης δημοσίων συναθροίσεων, συγκεντρώσεων, 
αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων καθώς και εκτάκτων αναγκών 
που προκύπτουν από τη διατάραξη της δημόσιας ειρήνης.

(2) Προστασίας και ασφάλειας των Υπηρεσιών του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, των κυβερνητικών εγκαταστάσεων, των δημο
σίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των οργανισμών και επιχειρήσεων 
κοινής ωφελείας.

(3) Εκτέλεσης επιχειρήσεων και συντονισμού της δράσης 
των υπηρεσιών.

(4) Αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων οδικής κυκλοφο
ρίας.

(5) Μελέτης και εισήγησης μεθόδων και τρόπων αντιμετώπι
σης διαφόρων μορφών εγκλημάτων.

(6) Συντονισμού και καθοδήγησης των υπηρεσιών στην εκτέ
λεση επιχειρήσεων πρόληψης και καταστολής εγκληματικών ενερ
γειών.

(7) Επεξεργασίας και αξιοποίησης πληροφοριών.
(8) Εκτέλεσης ειδικών αποστολών και διενέργειας ειδικών

ερευνών, μείζονος σημασίας.
(9) Αντιμετώπισης ειδικών εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικών 

ενεργειών).
(10) Εφαρμογής της νομοθεσίας επί κοινωνικών, πολιτι

στικών και θρησκευτικών ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας.
(11) Προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολι

τεύματος στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης.
(12) Κρυπτασφάλειας και τήρησης του κρυπτογραφικού

υλικού.
(13) Χορήγησης πολιτικού ασύλου και ελληνικής ιθαγένειας 

και απελάσεων αλλοδαπών.
(14) Καθοδήγησης των υπηρεσιών στην εφαρμογή της νο

μοθεσίας περί αλλοδαπών.
β. Θέματα διεθνούς συνεργασίας, καθώς και συνεργασίας με 

άλλα υπουργεία και υπηρεσίες, μείζονος σημασίας.
γ. Θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης, πυροπρο

στασίας και αντιμετώπισης των εκ θεομηνιών και ατυχημάτων συνε
πειών, μείζονος σημασίας.

δ. Θέματα αγροτικής ασφαλείας, μείζονος σημασίας.
ε. Θέματα σύστασης, οργάνωσης, αναδιάρθρωσης, λειτουργίας, 

αρμοδιοτήτων και στέγασης υπηρεσιών, μείζονος σημασίας, καθώς και 
θέματα οργανικών θέσεων.

στ. Θέματα σύνταξης του προϋπολογισμού δαπανών και του 
προϋπολογισμού προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και κατάρτισης 
του προγράμματος προμηθειών.

ζ. Θέματα κατανομής και συντήρησης των υλικοτεχνικών 
μέσων, μείζονος σημασίας.

η. Θέματα ασφαλιστικών φορέων μείζονος σημασίας, όπως :

(1) Οικονομικών επιχορηγήσεων και ενισχύσεων.
(2) Κατανομής το>ν οικονομικών πόρων.

θ. Θέματα προσωπικού και εκπαίδευσης, μείζονος σημασίας,
όπως :

(1) Προαγωγών, αποστρατειών, παραιτήσεων, αποκαταστά
σεων και μετατάξεων του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού.

(2) Τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, ανακλήσεων 
και μετακινήσεων του αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού.

(3) Στρατολογίας και κατάταξης αστυνομικού και πυροσβε
στικού προσωπικού.

(4) Προσλήψεων, τοποθετήσεων, μεταθέσεων, εντάξεων, απο
σπάσεων, προαγωγών, απολύσεων και μετατάξεων του μόνιμου και 
του με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού.

(5) Απονομής παρασήμων, μεταλλίων, ηθικών και υλικών 
αμοιβών στο προσωπικό.

(6) Πειθαρχικών υποθέσεων.
(7) Υγειονομικής περίθαλψης.
(8) Εκπαίδευσης των δοκίμων στις παραγωγικές σχολές και 

εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης του προσωπικού σε σχολές της χώρας 
και του εξωτερικού.

(9) Συμμετοχής του προσωπικού σε ειδικές αποστολές στο 
εξωτερικό.

(10) Στολής του αστυνομικού και του πυροσβεστικού προσω
πικού, των προσθέτων αστυφυλάκων, του ειδικού προσωπικού ασφα
λείας και του προσωπικού αγροτικής ασφαλείας, ιδιαίτερης σπου- 
δαιότητας.

ι. Θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου.
2. Οι διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα της προηγού

μενης παραγράφου φέρουν τον απολύτως αναγκαίο αριθμό προσυπο- 
γραφών και κατ’ ανώτερο όριο και επτά (7), ανάλογα με την ιεραρχική 
θέση που κατέχει στην υπηρεσία του, κατά περίπτωση κατ κατά τις 
κείμενες διατάξεις, σε συνδυασμό και προς τις εκάστοτε ισχύουσες 
αποφάσεις περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος 
υπογραφής, αρμόδιο για την τελική υπογραφή αυτών όργανο. Σε εξαι
ρετικές περιπτώσεις διοικητικών πράξεων και διοικητικών εγγράφων, 
συναρμοδιότητας περισσοτέρων του ενός κλάδων ή της μιας διευθύν
σεων, ο αριθμός των προσυπογραφών μπορεί να υπερβαίνει τις επτά (7), 
αλλά περιορίζεται πάντοτε στον απολύτως αναγκαίο.

Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από την 1η Δεκεμβρίου 1990.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κ,υβερνή- 

σεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 1990 

Ο ι Υ π ο υ ρ γ ο ί

Προεδρίας της Κυβέρνησης Δημόσιας Τάξης
Μ ΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α Θ Η Ν Α
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1991 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αριθ. Γ. 61422

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της έκτασης του Παραθεριστικού Οικο
δομικού Συνεταιρισμού οπλιτών και πολιτικών υπαλλήλων Χωροφυ
λακής ΣΤΝ ΠΕ στην Κοινότητα Αετού Καρυστίας (Ν. Εύβοιας).

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη της έκτασης ιδιοκτησίας του Οικο
δομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Παραθεριστικός Οικοδομικός 
Συνεταιρισμός οπλιτών και πολιτικών υπαλλήλων Χωροφυλακής 
ΣΤΝ.Π.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «Ασημιώ» της κοινότητας Αετού 
Καρυστίας (Ν. Ευβολίας), με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, 
οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων πρασίνου, πάρκων, 
παιδικής χαράς, αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης αυτο
κινήτων, χώρων που παραχωρούνται στην κοινότητα (ΟΤΑ), χώρου 
εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, εκκλησίας, πλατείας, όπως 
φαίνεται στα τρία (3) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 
1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπο
γραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθ. 61422/1990 πράξη και που 
αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός 
κανονισμός της παραπάνω περιοχής της οπ : το πολεοδομικό σχέδιο 
εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος.

Άρθρο 3

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα σχετικά 
διαγράμματα με στοιχείο Ο.Τ. επιτρέπεται ή χρήση μόνο κατοικίας.

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους με στοιχείο Κ επιτρέπεται η ανέ
γερση εμπορικών καταστημάτων, γραφείων, εστιατορίων, αναψυκτη- 
ρίων, κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και πολιτιστικών εγκαταστά
σεων.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προ
κήπιο πλάτους τεσσάρων (4)μ., επτά (7)μ. και δώδεκα (12)μ.

Άρθρο 5

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι 
και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται, ως εξής:

Α. Χώροι με στοιχείο Ο.Τ.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: Δώδεκα (12) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: Τετρακόσια σαράντα (440)τ.μ.
2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό 

(40% ) της επιφάνειας τους.

3. Συντελεστής δόμησης τέσσερα δέκατα (0,4) με μέγιστο εμβαδόν 
δομημένης επιφάνειας ανά μερίδα εκατόν είκοσι (120)τ.μ.

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρε

πόμενο ύψος αυτών οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.
5. Στις πλάγιες και οπίσθιες πλευρές των οικοπέδων αφήνεται υπο

χρεωτική απόσταση Δ κατά ΓΟΚ.
Β. Χώροι με στοιχείο Κ και χώρος εκκλησίας.
1. Η αρτιότητα καθορίζεται από το εμβαδόν των χώρων αυτών όπως 

φαίνονται στα σχετικά διαγράμματα.
2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 

σαράντα τοις εκατό (40% ) της επιφάνειας τους.
3. Συντελεστής δόμησης: ένα (1).
4. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων δύο (2) με μέγιστο επιτρε

πόμενο ύψος αυτών οκτώ και μισό (8,5) μέτρα πλην του κτιρίου εκκλη
σίας που επιτρέπεται να είναι δέκα πέντε (15) μέτρα.

Γ. Επιπλέον των αναφερομένων στις ενότητες Α και Β, ισχύουν και 
τα εξής:

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILO- 
TIS).

2. Απαγορεύονται γύψινες εξωτερικές διακοσμήσεις.
3. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχούς περιμετρικού εξώστη.
4. Οι εξωτερικοί τοίχοι επιχρίζονται, εκτός των περιπτώσεων εμφα

νούς λιθοδομής ή επένδυσης λιθοδομής που να προσομοιάζει στην επι- 
χωριάζουσα σχιστολιθοδομή.

Απαγορεύεται η επένδυση των τοιχοποιιών με σχιστολιθικές πλάκες.
5. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης η επικάλυψη γίνεται με κεραμί

δια βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου, η δε κλίση της να μην υπερβαίνει το 
σαράντα τοις εκατό (40%).

6. Τα κουφώματα κατασκευάζονται από ξύλο, σιδεριές ή αλουμίνο 
λευκού ή καφέ χρώματος ξύλου.

7. Το συμπαγές των περιφραγμάτων των οικοπέδων είναι σοβατι
σμένο χρώματος λευκού, ή από εμφανή λιθοδομή με ύψος μικρότερο ή 
ίσο του ενός μέτρου και υπεράνω αυτού επιτρέπεται κιγκλίδωμα μικρό
τερο ή ίσο του ενός μέτρου.

Άρθρο 6

1. Τμήματα της συνολικής έκτασης του παραπάνω Οικοδομικού Συ
νεταιρισμού, όπως φαίνονται στα σχετικά διαγράμματα με μαύρη εστιγ- 
μένη γραμμή, παραμένουν εκτός σχεδίου με χρήση πράσινου.

2. Στα παραπάνω τμήματα απαγορεύεται κάθε δόμηση.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεώς.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 1990

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗ Σ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ο  ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Σ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ Ν ΤΟ Σ, ΧΩΡ Ο ΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗ Μ . ΕΡΓΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
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Περισσότερες συλλήψεις 
για ναρκωτικά 

και έκφραση ευαρέσκειας 
του Υπουργού

Κάθε χρόνο και πιό παρα
γωγικές αποδεικνύονται οι 
υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτι
κών. Συγκεκριμένα το δεύτερο 
εξάμηνο του 1990 τα άτομα 
που συνελήφθησαν για εμπό
ριο, κατοχή και χρήση ναρ
κωτικών ήταν κατά 206 πε
ρισσότερα συγκριτικά με το 
δεύτερο εξάμηνο του 1989. 
Η ηρωίνη που κατασχέθηκε 
στο ίδιο χρονικό διάστημα 
ήταν κατά 14 κιλά περισσότερη 
απ’ ότι το 1989, η κοκαΐνη 
κατά 16 κιλά περισσότερη και 
το χασίς κατά 303 κιλά πε
ρισσότερο.Οι αξιέπαινες αυτές 
επιτυχίες που κατάφεραν σο
βαρά πλήγματα στη σύγχρονη 
μάστιγα της κοινωνίας μας, 
τα ναρκωτικά, προκάλεσαν τα 
ευμενή σχόλια του τύπου και 
του κοινού.
Με μιά διακριτική κίνηση ανα
γνώρισης ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Βασιλειάδης, 
με έγγραφό του προς την 
Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών 
εξέφρασε την ευαρέσκειά του 
για τις επιτυχίες αυτές, οι οποί
ες αποδεικνύουν τις δυνατό
τητες και την προσφορά της 
Αστυνομίας στην αντιμετώπιση 
του πιό απειλητικού προβλή
ματος της σύγχρονης κοινω
νίας.

Οι επιταγές ήταν "πέτσινες"
Σε δεκάδες εκατομμύρια ανέρ
χονται τα κλοπιμαία σπείρας, 
που εξάρθρωσε η Ασφάλεια 
Αττικής. Η σπείρα χρησιμο
ποιούσε κλεμμένες και πλα-

t o  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α  § 1  

ΚΑΙ Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α  H

στογραφημένες επιταγές για 
να αγοράζει "φο-μπιζού" από 
διάφορα καταστήματα της χώ
ρας.
Εγκέφαλος της σπείρας των 
"φο-επιταγών" θεωρείται ο Κώ
στας Μπίσμπας, σεσημασμέ
νος απατεώνας, ο οποίος έχει 
κατά καιρούς χρησιμοποιήσει 
πλαστές επιταγές για την αγο
ρά διαφόρων πραγμάτων. 
Ομως, η στενή συνεργάτριά 
του, Αργυρώ Μαρίνου, 24 
ετών, δεν κατάφερε να ολο
κληρώσει την επιχείρηση της 
"ημέρας" αγοράζοντας τα κο
σμήματα που ήθελε από το 
μαγαζί της Ελένης Βαρλά, στο 
Κολωνάκι.
Η επιταγή που έδωσε για το 
ποσό των 300.000 περίπου 
δραχμών ήταν σε άλλο όνομα 
και ο ιδιοκτήτης της επιταγής 
είχε κλείσει το λογαριασμό 
από το 1979. Με τον ίδιο 
τρόπο, ο Μπίσμπας είχε αγο
ράσει πριν από δύο περίπου 
μήνες και μάλιστα από το ίδιο 
μαγαζί, κοσμήματα αξίας 
450.000 δραχμών.
Ο εγκέφαλος της σπείρας πε- 
ρίμενε την ώρα της αγορα
πωλησίας τη συνεργάτιδά του 
έξω από το μαγαζί και όταν 
ένας υπάλληλος του μαγαζιού 
τον αναγνώρισε, αυτός έφυγε 
και δεν συνελήφθη.

Επεσε σε ...κόκκινο
ο νταής της Εθνικής

Ο φόβος και ο τρόμος της 
εθνικής οδού Αθηνών - Κό
ρινθου, γνωστός "προστάτης" 
και νταής, Γεράσιμος Ναστού- 
λης, 31 ετών, τον οποίο ανα
ζητούσαν οι αρχές εδώ και 
αρκετό καιρό για σωρεία αδι

κημάτων, συνελήφθη μετά από 
καταδίωξη, γιατί ...πέρασε με 
κόκκινο, φωτεινό σηματοδότη, 
στο Αιγάλεω.
Ο Ναστούλης οδηγούσε μια 
κόκκινη BMW, μέσα στην 
οποία βρέθηκε ένα πιστόλι 
"μπερέτα", που είχε γεμιστήρα 
με οκτώ φυσίγγια και ένα 
πτυσσόμενο στιλέτο με κάμα 
μήκους 20 εκατοστών. Στο σπί
τι του στην Ελευσίνα βρέθηκε 
ένα εξάρτημα όπλου που εκ
κενώνει ηλεκτρικό ρεύμα στο 
ανθρώπινο σώμα και θεωρεί
ται κατάλληλο για ληστείες. 
Σε βάρος του Ναστούλη εκ- 
κρεμούσε ένταλμα σύλληψης 
για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 
οπλοφορία και οπλοχρησία, 
πολλές δικογραφίες για σω
ματικές βλάβες και διάφορα 
άλλα αδικήματα.

Φαντομάς ...ο Τούρκος 
Δεκαεπτά διαφορετικά ονόμα
τα χρησιμοποιούσε, για να ξε- 
γλυστράει από τους αστυνο
μικούς κάθε φορά που βρί
σκονταν στα ίχνη του, ο 
36χρονος Τούρκος Χαλίτ 
Γιαλτζίν που συνελήφθη και 
θεωρείται ένας από τους με
γαλύτερους λαθρέμπορους 
ηρωίνης που δρούσε στη χώρα 
μας τα τελευταία χρόνια.
Τα ονόματα που κατά καιρούς 
χρησιμοποιούσε, "ακούγο- 
νταν" συχνά στην Ασφάλεια 
όταν συλλαμβάνονταν διακι- 
νητές και βαποράκια, αλλά ο 
ίδιος κατάφερνε να ξεφεύγει. 
Πάνω από πέντε κιλά ηρωίνης 
διακινούσε κατά μέσο όρο την 
εβδομάδα στην Αθήνα και μέ
ρος από τα κέρδη είχε επεν
δύσει στην αγορά ενός κό-
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ιερού το οποίο επρόκειτο να 
χρησιμοποιήσει για τη μετα
φορά ηρωίνης από την Τουρ
κία στην Ελλάδα.
Ο Γιαλτζίν σύμφωνα με πλη
ροφορίες ιης Ασφάλειας είχε 
παραλάδει μεγάλη παρτίδα 
ηρωίνης, την οποία είχε κρύ
ψει σε αγροτική περιοχή της 
Κερατέας και ήδη γίνονται 
έρευνες για να Βρεθεί η με
γάλη αυτή ποσότητα. 
Πρωτοπαλίκαρο του Γιαλτζίν 
στη διακίνηση της ηρωίνης 
στις πιάτσες των τοξικομανών, 
ήταν ο Σουλεϊμάν Ακιάρ 26 
ετών, ο οποίος ήταν ο φόβος 
και ο τρόμος των τοξικομανών 
καθώς τους απειλούσε για να 
κρατούν το στόμα τους κλει
στό. Ο Σουλεϊμάν, ο οποίος 
συνελήφθη, διακινούσε την 
ηρωίνη στην πλατεία Βάθης 
και στα Εξάρχεια.
Επίσης για την ίδια υπόθεση 
αναζητούνται και άλλα μέλη 
του κυκλώματος, οι Τούρκοι 
Ιμπραήμ Χασάν και Μωχάμεντ, 
αγνώστων λοιπών στοιχείων, 
καθώς και δύο Ελληνες γνω
στοί με τα μικρά τους ονόματα, 
Θόδωρος και Ηλίας.
Στην κατοχή του Σουλεϊμάν 
Βρέθηκαν 100 γραμμάρια ηρω
ίνης που του είχε δώσει ο 
Γιαλτζίν, ενώ στην κατοχή του 
δεύτερου Βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν 250.000 δραχμές, 
400 δολλάρια ΗΠΑ και 400 
μάρκα Δ. Γερμανίας, που προ- 
ήρχοντο από εμπορία ηρωίνης. 
Πρώτος συνελήφθη στην Κε- 
ρατέα ο Σουλεϊμάν, ο οποίος 
επιτέθηκε με κατσαβίδι κατά 
των αστυνομικών, όταν προ
σπάθησαν να τον ακινητοποι- 
ήσουν και κατά τη συμπλοκή

τραυματίστηκε. Λίγο αργότερα 
συνελήφθη ο Γιαλτζίν, στο 
σπίτι όπου διέμενε, στην οδό 
Οικονόμου στα Εξάρχεια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μητέρα φόρτωνε με ναρκωτικά 
χάπια την ανήλικη κόρη της, 
για να τα μεταφέρει μέσα στις 
φυλακές Διαβατών.
Πρόκειται για την 45χρονη 
Ευγενία Κομνηνού, νοικοκυ
ρά, που συνελήφθη.
Η Κομνηνού έδωσε ένα φά
κελο με 25 ναρκωτικά χάπια 
στην δχρονη κορούλα της, για 
να τα περάσει μέσα στις φυ
λακές Διαβατών, στον υπόδικο 
για κλοπές αδελφό της, Δη- 
μήτρη.
Τα ανήλικα παιδιά διαλέχτη- 
καν για βαποράκια, επειδή ο 
έλεγχος που τους γινόταν από 
τους φύλακες ήταν πιό ελα
στικός.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
τα ανήλικα παιδιά μετέφεραν 
τα ναρκωτικά μέσα στις φυ
λακές και την κατάλληλη στιγ
μή έρριχναν το δεματάκι σε 
χώρο της αυλής, στον οποίο 
είχαν πρόσβαση οι κρατού
μενοι. Ετσι, το δεματάκι το 
παραλάμβαναν οι φυλακισμέ
νοι και το παρέδιδαν με το 
αζημίωτο, στον κάτοχό του. 
Τη φορά αυτή, κατά το πρωινό 
επισκεπτήριο της Κυριακής, η 
μικρούλα πήρε το δεματάκι 
από τη μητέρα της, έξω από 
τις φυλακές και επιχείρησε να 
το "πλασσάρει" στο θείο της, 
την ώρα που αυτός την πλη
σίασε.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Καίριο χτύπημα στο χώρο των

εμπόρων του "λευκού θανά
του" κατάφερε η Ασφάλεια Ρε- 
θύμνου, αξιοποιώντας πληρο
φορίες που ανέφεραν ότι ο 
Σπυρίδων Ηλιάκης και ο Πα
ναγιώτης Μπεμπεδέλης, κάτοι
κοι Ρέθυμνου, διακινούσαν 
ηρωίνη.
Αμέσως οι αστυνομικοί κα- 
τάστρωσαν ένα αποτελεσματι
κό σχέδιο και κατόρθωσαν να 
συλλάβουν επ’ αυτοφώρω τους 
δύο δράστες.
Κατά τη στιγμή της σύλληψής 
του ο Μπεμπεδέλης έβαλε στο 
στόμα του και κατάπιε ένα 
χαρτί που όπως αποδείχτηκε 
είχε αρκετή ποσότητα ηρω
ίνης.
Ακολούθησε έρευνα στα σπίτια 
τους, όπου συνολικά συγκε
ντρώθηκαν, ποσότητα ηρωίνης 
150 γραμμαρίων, μια ζυγαριά 
ακρίβειας με δέκα ζύγια, δύο 
επιστόμια καπνίσματος (τζιβά- 
νια) και μικροποσότητα ακα
τέργαστης ινδικής κάνναβης.

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σπείρα "ποντικών" εξάρθρω
σαν πρόσφατα άνδρες του Α.Τ. 
Βιάννου. Την σπείρα αποτε
λούσαν οι: α) Λιοντάκης Νι
κόλαος του Αντωνίου, 42 
ετών, κάτοικος Ξερόκαμπου Ιε- 
ράπετρας, β) Παπαδάκης Μι
χαήλ του Εμμανουήλ, 24 ετών, 
κάτοικος Καλογέρων Ιεράπε- 
τρας και γ) Λαμπρόπουλος Βα
σίλειος του Γεωργίου. Και οι 
τρεις είναι αγρότες. 
Συγκεκριμένα οι δύο πρώτοι 
συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, 
ενώ προσπαθούσαν να διαρ- 
ρήξουν ένα σπίτι στο χωριό 
Πεύκο Βιάννου. 
Ανακρινόμενοι ομολόγησαν
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σειρά κλοπών από σπίτια της 
περιοχής, που είχαν διαπράξει 
από κοινού και οι τρεις. Ιδι
αίτερη αδυναμία είχαν στα 
χρήματα και στα χρυσαφικά. 
Οπως οι ίδιοι ομολόγησαν, 
αφού Βεβαιώνονταν ότι στο 
συγκεκριμένο σπίτι που ήθε
λαν να παραβιάσουν, δεν βρι
σκόταν κανείς, παραβίαζαν κά
ποιο ευάλωτο παράθυρο, απ’ 
όπου έμπαιναν και αφαιρού- 
σαν οτιδήποτε πολύτιμο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Ισχυρό πλήγμα στους διακι- 
νητές του αργού θανάτου πέ
τυχε πρόσφατα η Ασφάλεια 
Αλεξανδρούπολης. 
Συγκεκριμένα, ύστερα από 
πληροφορία και με συνεχή πα
ρακολούθηση από άνδρες του 
τμήματος Ασφάλειας Αλεξαν
δρούπολης, συνελήφθη στο 
χώρο του ΚΤΕΛ, ο Κελαντώ- 
νης Κων/νος του Δημητρίου, 
40 ετών, κάτοικος Μελισσιού 
Γιαννιτσών, άνεργος, γιατί 
ύστερα από σωματική έρευνα 
που του έγινε, βρέθηκε επάνω 
του ένα κιλό καθαρής ηρω
ίνης, η οποία και κατασχέ
θηκε.
Εξεταζόμενος ο δράστης ομο
λόγησε ότι τα ναρκωτικά προ
μηθεύτηκε από κάποιο Τούρ
κο, ονόματι Χασάν.
Ο Κελαντώνης είχε έλθει στην 
Αλεξανδρούπολη για το σκοπό 
αυτό με ένα νοικιασμένο αυ
τοκίνητο.
Σε έρευνα που ακολούθησε 
στο αυτοκίνητό του, βρέθηκε 
στην κονσόλα του, ποσότητα 
ηρωίνης επιμμελώς κρυμμένη.

ΑΡΓΟΣ
Δύο συμμορίες τσιγγάνων

εξάρθρωσε πρόσφατα η Ασφά
λεια Αργους, που τους τε
λευταίους μήνες είχαν δια- 
πράξει σειρά κλοπών και διαρ
ρήξεων στην ευρύτερη περιο
χή. Οι συλληφθέντες τσιγγάνοι 
είναι: α) Τσιτσικός Χρήστος, 
17 ετών, β) Παναγιωτόπουλος 
Γεώργιος, 21 ετών, γ) Κα- 
ραγιαννόπουλος Παναγιώτης, 
38 ετών, δ) Θεοδωρόπουλος 
Σπύρος, 21 ετών, ε) Λουκάς 
Δημήτριος, 27 ετών, στ) Απο- 
στολόπουλος Ελευθέριος, 40 
ετών.
Οι δύο πρώτοι είχαν συστήσει 
την μιά συμμορία, ενώ οι υπό
λοιποι τη δεύτερη.

ΛΑΡΙΣΑ
Στρατιωτική περίπολος της 
361ης Προκεχωρημένης Απο
θήκης Πυρομαχικών του Συ- 
κουρίου εντόπισε σε απόσταση 
300 μέτρων από το στρατόπεδο 
δύο άτομα μέσα σε δύο αυ
τοκίνητα, τα οποία θεωρήθη
καν ύποπτα και λόγω των αυ
ξημένων μέτρων ασφάλειας 
συνελήφθησαν και κρατήθη
καν μέχρις ότου η Ασφάλεια 
Λάρισας επιληφθεί της υπό
θεσης. Οταν οι άνδρες της 
Ασφάλειας Λάρισας έφτασαν 
στον τόπο της σύλληψης, ο 
ένας από τους δύο συλλη
φθέντες πέταξε σε διπλανό χω
ράφι μιά σακούλα, στην οποία 
οι αστυνομικοί ανακάλυψαν 
500 γραμμάρια ηρωίνης. 
Συλληφθέντες είναι οι Πέτρος 
Γαργαλάκος, 42 ετών και ο 
Χρήστος Γιβρόπουλος, 46 
ετών, που οδηγήθηκαν τελικά 
στην Ασφάλεια Λάρισας. Για 
το πως βρέθηκε εκεί ο Γαρ- 
γαλάκος ανέφερε ανακρινόμε-

νος ότι πήγε με την ιδιότητα 
του δημοσιογράφου να πάρει 
συνέντευξη από τον Γιβρόπου- 
λο, σαν πρώην χρήστη ναρ
κωτικών, που είχε θεραπευθεί. 
Στη συνέχεια όμως έσπασε και 
ομολόγησε ότι είναι χρήστης 
ναρκωτικών και βρέθηκε στο 
μέρος εκείνο για να αγοράσει 
την ηρωίνη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
δύο συλληφθέντες γνωρίζο
νταν από παλιά, αφού είχαν 
εκτίσει μαζί ποινές στις φυ
λακές Χανίων για χρήση ναρ
κωτικών ουσιών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τοκογλύφος συνελήφθη από 
άνδρες του τμήματος Οικο
νομικών Εγκλημάτων Θεσσα
λονίκης.
Πρόκειται για τον Σωκράτη 
Κωστόπουλο, 46 ετών, έμπορο, 
κάτοικο Θεσσαλονίκης, ο 
οποίος κατηγορείται για το
κογλυφία σε Βάρος του Αν- 
δρέα Αποστολίδη, 42 ετών, 
έμπορου, κάτοικου Θεσσαλο
νίκης.
Συγκεκριμένα ο Κωστόπουλος, 
συνελήφθη στο κατάστημά του 
να έχει ανανεώσει δύο λη
ξιπρόθεσμες επιταγές του Απο
στολίδη, ποσού 500.000 δραχ
μών η καθεμία, με μιά άλλη 
ισόποση επιταγή του 1.000.000 
δραχμών και να λαμβάνει από 
τον παθόντα για τόκο 168.000 
δραχμές σε μετρητά, αντί του 
νόμιμου ποσού των 29.400 
δραχμών για τόκους παράτα
σης της προθεσμίας πληρωμής 
του χορηγηθέντος δανείου του 
1.000.000 δραχμών επί ενά- 
μιση μήνα περίπου.
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□ Η οικογένεια του Γεωργίου Αναγνώστου, 
Αστυνομικού Διευθυντού, Καθηγητού Αστυνο
μικών Σχολών,εκφράζει τις ειλικρινείς της ευ
χαριστίες προς όλους τους συναδέλφους, που 
συμπαραστάθηκαν στο 6αρύ και ξαφνικό πέν
θος της. Ιδιαίτερα εκφράζει τις ευχαριστίες 
της προς τον Ομιλο Κυριών Φίλων Αστυνομίας 
Πειραιά, για την πολύτιμη υλική και ηθική 
συμπαράσταση.

□ Με επιστολή τους προς το περιοδικό 
μας, η χήρα και οι αδελφοί του Αρχιφύλακα 
Θεόδωρου Τριανταφύλλου εκφράζουν τις θερ
μές τους ευχαριστίες για τη συμπαράσταση 
στο 6αρύ πένθος, που έπληξε την οικογένειά 
τους μετά τον αδόκητο θάνατο του άτυχου 
συναδέλφου, του Αστυνόμου Α’ Δ.Μοσχάκη, 
του Υπαστυνόμου Α’ Ι.Μπαλλά και του υπό
λοιπου προσωπικού του Τμήματος Τροχαίας 
Κηφισιάς καθώς και του προσωπικού της Α.Δ. 
Ακαρνανίας.
□ Με επιστολή της προς το περιοδικό μας, 

η Γεωργία χήρα του Μοιράρχου της τ. Χω
ροφυλακής Νικολάου Χατζηδάκη, εκφράζει τις 
ευχαριστίες της προς όλους τους συμμαθητές 
από τη Σ.Α.Χ. του εκλιπόντος συζύγου της, 
για τη συμπαράστασή τους στην οικογένειά 
του.
□ Με επιστολή του προς το περιοδικό μας 

ο Αστυφύλακας Παναγιώτης Λουρίδας επιθυμεί 
να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς όλους 
τους συναδέλφους που τον Βοήθησαν στις 
δύσκολες στιγμές που πέρασε λόγω σοΒαρής 
ασθένειας του γιού του. Ιδιαίτερα ευχαριστεί 
τη Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Αττικής (τη 
διοίκηση και το προσωπικό της Γ’ αλλαγής) 
για την ηθική, υλική και υπηρεσιακή Βοήθεια 
που του προσέφεραν, το Διοικητή του Α.Τ. 
Μελιγαλά Μεσσηνίας Φώτιο Θάνο για την 
αμέριστη Βοήθεια και το συνεχές ενδιαφέρον 
που έδειξε και τους Δόκιμους Αρχιφύλακες 
Χαράλαμπο Κομπότη και Ευάγγελο Κοντογιάν- 
νη για το αίμα που προσέφεραν εθελοντικά.

□ Με επιστολή του προς τον κ. Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης, ο Βασίλειος Χαντζάρας εκ
φράζει τα θερμά του ευχαριστήρια και τη 
Βαθειά του ευγνωμοσύνη προς τον Υπαστυνόμο 
Α’ Κωνσταντίνο Ζαρμακούπη και τους εθε
λοντές αιμοδότες Αρχιφύλακες Βασίλειο Κορρέ 
και Νικόλαο Πασουδάκη και Δόκιμους Αρ

χιφύλακες Αναστάσιο Κονδύλη και Αλέξανδρο 
Αγγελόπουλο,οι οποίοι προσφέρθηκαν και έδω
σαν αίμα για τη χειρουργική επέμβαση ανοικτής 
καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε στο Νοση
λευτικό Ιδρυμα Μ.Τ.Σ.
□ Με τηλεγράφημά τους προς τον κ. Υπουργό 

Δημόσιας Τάξης, οι Κλεάνθης,Χαράλαμπος και 
Σπύρος Ελένογλου εκφράζουν τις άπειρες ευ
χαριστίες τους προς τον Αστυνομικό Διευ
θυντή,τους αξιωματικούς και το υπόλοιπο προ
σωπικό της Α.Δ. Ξάνθης, για τις συντονισμένες 
προσπάθειές τους που κατέληξαν στην ταχεία 
σύλληψη του Γ. Χασμά, ο οποίος είχε δο
λοφονήσει άγρια τον πατέρα τους Αναστάσιο 
Ελένογλου.

□ Με καταχώρηση που δημοσιεύθηκε στην 
εφημερίδα ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ της Καρδίτσας, η 
οικογένεια Ιωάννου Παπαυγούλη εκφράζει τις 
ευχαριστίες της προς τον Επιθεωρητή Αστυ
νομίας Θεσσαλίας, τον Αστυνομικό Διευθυντή 
και το υπόλοιπο προσωπικό της Α.Δ. Καρδίτσας 
που συνέΒαλε με οποιοδήποτε τρόπο στη σύλ
ληψη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, και 
την παραπομπή στη δικαιοσύνη των δραστών 
της δολοφονίας της συζύγου και μητέρας 
τους.
□ Με επιστολή του προς το Υπουργείο Δη

μόσιας Τάξης, ο Αντιδήμαρχος Γαλατσίου κ. 
Ιωάννης Βιτζιλαίος εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια προς τον 
Αστυνόμο Β’ Θωμά Ράπτη,τον Ανθυπαστυνόμο 
Γεώργιο Μαλλιωτάκη και το υπόλοιπο προ
σωπικό του Τμήματος Αλλοδαπών Λαυρίου 
για την αποτελεσματική τους συμβολή στον 
εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών (Τούρ
κων προσφύγων) της διάρρηξης εξοχικής του 
κατοικίας στον Αγιο Γεώργιο της Κοινότητας 
Παλαιός Φωκαίας, και την κατάσχεση και από
δοση όλων των κλαπέντων αντικειμένων.

□ Με επιστολή του προς το Διοικητή του 
ΤΑ. Δράμας, ο Γενικός Διεύθυντήςτων Ελ
ληνικών Ταχυδρομείων εκφράζει τις ευχα
ριστίες του για τις συντονισμένες ενέργειες 
του προσωπικού του, που συντέλεσαν στην 
ανεύρεση μεγάλου χρηματικού ποσού που είχε 
κλαπεί από το Κεντρικό Ταχυδρομικό Γραφείο 
της Δράμας.

□ Με επιστολή του προς τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Αλεξανδρούπολης, ο ιατρός κ. Ιω-
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άννης Σπαθόπουλος εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς τους Αρχιφύλακες του τοπικού Τ.Τρο- 
χαίας Μαντάκη και Ουζούνη, οι οποίοι τον 
βοήθησαν στη δύσκολη θέση που βρισκόταν 
λόγω ατυχήματος, ενώ συγχρόνως με τις συ
ντονισμένες τους ενέργειες κατάφεραν να 
βρουν τον υπαίτιο.

□ Με επιστολή του προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας ο Εξωραϊστικός Πο
λιτιστικός και Αθλητικός Ομιλος Βάρκιζας εκ
φράζει τις ευχαριστίες του προς το Διοικητή 
και τους άνδρες του Α.Τ. Βάρης για τη συμβολή 
τους στην επιτυχία της προσπάθειας αναδά
σωσης της περιοχής Βάρκιζας, την οποία έχουν 
αναλάβει. Και προσθέτει ότι η συμβολή αυτή 
υποχρεώνει στην αναθεώρηση της εντύπωσης 
που είχε σχηματίσει μερίδα της κοινής γνώμης, 
ότι η Αστυνομία επιδείκνυε ανεξήγητη ελα
στικότητα σε θέματα προστασίας των δημοσίων 
δασικών εκτάσεων, αυθαίρετης δόμησης και 
καταστροφής του φυσικού πλούτου.

□ Με επιστολή του προς τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Αχαϊας ο αιδεσιμώτατος Παναγιώτης 
Ταρσινός εκφράζει “εκ βάθους καρδίας τας 
θερμάς του ευχαριστίας και τα ειλικρινή του 
συγχαρητήρια, προς το επίλεκτον σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαιτέρως προς 
το προσωπικόν της Α.Δ. Αχαϊας, δια την άμεσον 
και επιτυχή επέμβασίν τους ώστε εις χρόνον 
ρεκόρ να εντοπισθή και παραδοθή εις χείρας 
του το IX. επιβατικόν του αυτοκίνητον, το 
οποίον είχε κλαπή” .
□ Ανάμεσα στις εκατοντάδες επιστολές που 

φτάνουν στο περιοδικό μας κάθε μήνα, υπάρ
χουν μερικές που ξεχωρίζουν όχι τόσο για 
τη σοβαρότητα της περίπτωσης -άλλωστε όλες 
οι περιπτώσεις είναι σοβαρές με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο- όσο για την αμεσότητα 
και τον αυθορμητισμό με τα οποία είναι γρα- 
μένες. Ετσι, κρίνουμε σκόπιμο να δημοσι
εύσουμε αυτούσιες δύο από αυτές τις επι
στολές. Την πρώτη μας την έστειλε ο αυ
τοκινητιστής Νικόλαος Μανώλης από την Κε- 
ρατέα, που γράφει: Έ να  ατυχές συμβάν, το 
οποίο έγινε η αφορμή να περάσω ένα βράδυ 
σαν κρατούμενος στο Α.Τ. Κερατέας, είναι 
η αιτία της επιστολής που σας στέλνω. Η 
συμπεριφορά των αστυνομικών που ήταν βάρ
δια τη νύκτα εκείνη στο Α.Τ. Κερατέας, καθώς

και των αστυνομικών της πρωινής βάρδιας 
του Ζ’ Α.Τ. Αθηνών, στο οποίο οδηγήθηκα 
την επόμενη μέρα, ήταν εντελώς διαφορετική 
από αυτή που κυκλοφορεί ευρέως περί αντι
κοινωνικών και βάναυσων αστυνομικών, με 
λίγα λόγια αστυνομικών-μπαμπούλων προς τον 
πολίτη. Ολοι οι ανωτέρω μου φέρθηκαν άψογα 
και ευγενικότατα, παρόλο που ήμουν κρα
τούμενος και η κράτησή μου και η παραπομπή 
μου στο αυτόφωρο ήταν πέρα για πέρα δί- 
καιη.Τα γράφω αυτά, θέλοντας να τους ευ
χαριστήσω όλους δημόσια και για να υπάρξει 
κάποιος αντίλογος σε όλους όσους κατη
γορούν την Αστυνομία και το προσωπικό της. 
Ζώντας μαζί τους, έστω και για λίγες ώρες, 
αντιλήφθηκα και εγώ ότι πρόκειται για αν
θρώπους καθημερινούς, σαν όλους μας, με 
προτερήματα και ελαττώματα, οι οποίοι λόγω 
της δουλειάς τους μας φαίνονται αντικοινω
νικοί και γίνονται στόχοι δυσμενών σχολίων. 
Τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω τα ονομάτά 
τους: από το Α.Τ. Κερατέας οι Αρχιφύλακες 
Αθανάσιος Φάκαλος και Δημήτριος Λιοδακάκης 
και από το Ζ’ Α.Τ. Αθηνών ο Υπαστυνόμος 
Α’ Λάμπρος Ζαμπάκης και ο Αρχιφύλακας 
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος” . Τη δεύτερη μας 
την έστειλε ένας μικρός μας φίλος, ο Μι- 
χάλης-Γρηγόρης Σιούρης από τη Χρυσούπολη 
Νέστου, που είναι μάλιστα και γιος αστυ- 
φυλακίνας:“Εγώ αγαπώ το περιοδικό σας που 
έρχεται στη μανούλα. Στέλνω ένα γράμμα 
και θέλω να το γράψετε στο περιοδικό σας 
να το διαβάσουν όλοι οι μεγάλοι. Ακούστε 
λοιπόν. Εμείς τα παιδάκια όλου του κόσμου 
δεν θέλουμε πολέμους, μίση, κακίες. Θέλουμε 
να ζήσουμε ειρηνικά, χαρούμενα, αγαπημένα. 
Αυτό όμως εξαρτάται από σας τους μεγάλους. 
Εσείς πρέπει να φροντίσετε να βάλετε μέσα 
στην καρδιά σας την αγάπη, την πλατειά αγάπη, 
για όλον τον κόσμο. Και τότε θα έρθει στη 
γη μας, η ειρήνη, η χαρά και θα ζήσουμε 
όλοι, μικροί και μεγάλοι ευτυχισμένοι” .

□ Γεώργιο Στ. Κανακάκη: Την επιστολή σας 
θέσαμε υπ’όψη της ΖΥνσης Διαχ. Χρηματικού, 
η οποία απάντησε ως εξής:“ο νόμος 1481 
καλύπτει όσους απολύθηκαν από 8-10-1984 
και εντεύθεν και δεν ισχύει για όσους απο
λύθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή” .
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2-2-1991: Η νύχτα που έπεσε ήταν σαν 
όλες τις άλλες. Η ζωή, μετά τον αγώνα 
της, έπεφτε σιγά-σιγά στο νυκτερινό της λή
θαργο, καθώς οι δείκτες του ρολογιού κα
τάπιναν ένα-ένα τα δευτερόλεπτα. Τίποτα δεν 
προμάντευε για το κακό που ολοένα και 
ζύγωνε. Τίποτα δεν έδειχνε ότι από τη στιγμή 
που οι δύο αστυνομικοί μπήκαν στο περιπολικό 
κι έκλεισαν τις πόρτες... έκλειναν και ραντεβού 
με το θάνατο.

Ενας συνηθισμένος έλεγχος υπόπτου κα
τέληξε σε τραγωδία, μετά τη σώμα με σώμα 
μάχη που έδωσε ο ανθυπαστυνόμος Νικόλαος 
Τσιμπούρας με τον άγνωστο δολοφόνο του, 
που τον πυροβόλησε εν ψυχρώ δύο φορές. 
Το κακό δεν θέλει πολύ να γίνει. Μια 
δυο στιγμές μονάχα κι έπειτα, άψυχο έμεινε 
το κορμί του άτυχου συναδέλφου μας. Οι 
δύο δολοφονικές σφαίρες κύλησαν καυτό 
το αίμα στο παγωμένο χιόνι και έκοψαν 
για πάντα τόσο πρόωρα και άδικα το νήμα 
της ζωής του.

Οι δολοφονικές σφαίρες στράφηκαν και 
αυτή τη φορά εναντίον εκείνων που με φι
λότιμες προσπάθειες, θάρρος και τόλμη και 
με προφανή κίνδυνο της ζωής και της σω
ματικής τους ακεραιότητας μοχθούν καθη
μερινά για τη διατήρηση της τάξης και της 
γαλήνης του τόπου και για την εξασφάλιση 
των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των 
πολιτών.

Ολα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 8 το βράδυ, 
όταν κάποιος κάτοικος της περιοχής τηλε
φώνησε στον Αστυνομικό Σταθμό Παιανίας 
και έδωσε την πληροφορία ότι ένα άγνωστο 
άτομο προσπαθούσε να διαρρήξει κατοικία 
στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Ας πα
ρακολουθήσουμε την εξέλιξη του δράματος 
μέσα από την ολιγόλογη υπηρεσιακή αναφορά 
“Αμέσως, ο Ανθυπαστυνόμος μαζί με τον 
Υπαστυνόμο Β’ Γεώργιο Κονσολάκη, Διοικητή 
του Σταθμού, επιβιβάσθηκαν στο περιπολικό 
αυτοκίνητο και μετέβησαν στην περιοχή αυτή, 
προς αναζήτηση και έλεγχο του υπόπτου. 
Περί ώρα 19.45’ εντόπισαν στην οδό Αγ. 
Μαρίνας ύποπτο άτομο να σέρνει ένα ποδήλατο, 
το οποίο εγκατέλειψε με τη θέα του περιπολικού 
και τράπηκε σε φυγή. Τότε, ο Ανθυπαστυνόμος 
αποβιβάσθηκε απο το περιπολικό και άρχισε 
να καταδιώκει το άγνωστο άτομο, ενώ ο 
Υπαστυνόμος που και αυτός είχε αποβιβασθεί 
πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό
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με το υπη 
κό του περ 
στροφο, χάνο
ντας όμως 
οπτική επαφ 
με τον άγνωστο 
και τον Ανθ/μο 
που τον κα 
δίωξε. 
θως, ο
νόμος κάλεσε 
τον Ανθυπασ- 
τυνόμο να εγκαταλείψει την καταδίωξη λόγω 
του σκότους που επικρατούσε.

Δεν πρόλαβε όμως να τελειώσει και αμέσως 
άκουσε τρεις συνεχόμενους πυροβολισμούς 
από το μέρος όπου εκινήθηκαν ο άγνωστος 
και ο Ανθ/μος. Κάλεσε ξανά τον Ανθ/μο 
και επειδή δεν έπαιρνε απάντηση άρχισε να 
τον αναζητεί με το περιπολικό αυτοκίνητο 
έως ότου σε απόσταση 100 περίπου μέτρων 
τον εντόπισε μέσα σ ’ ένα χωράφι τραυμα
τισμένο θανάσιμα. Ο άτυχος άνθ/μος Νικόλαος 
Τσιμπούρας, που δυστυχώς γι’ αυτόν δεν 
οπλοφορούσε, έφερε τυφλό τραύμα από βολίδα 
πυροβόλου όπλου στην αριστερή μετωποβρεγ- 
ματική χώρα και διαμπερές τραύμα στη δεξιά 
λαγωνιαία χώρα".

Η είδηση ακινητοποίησε και σκέψεις και 
κινήσεις και σκόρπισε ανάμεσα στους συ
ναδέλφους θλίψη και αγανάκτηση. Πώς να 
πιστέψει κανείς πως κάτι λογόστεψε δίπλα 
του. Πώς να συλλογιστεί κανείς πως μόνο 
η μνήμη έμεινε από την παρουσία του συ
ναδέλφου; Πώς χάθηκε, λοιπόν η ζωή; Πώς 
να το θυμηθεί κανείς εκείνο το χαμόγελο 
που άνθιζε στα χείλη του; Ποιά χείλη θα 
εύρισκαν τη δύναμη να πάνε το τραγικό 
άγγελμα στη χαροκαμένη γυναίκα και ποιό 
στόμα θα μπορούσε να εξηγήσει στον 5χρονο 
γιό του, που είχε ανάγκη από τη προστασία 
και την παρουσία του ότι ο πατέρας του 
έφυγε για πάντα, χωρίς καν να προλάβει 
να τον χαιρετήσει...

Ο άτυχος ανθ/μος Τσιμπούρας γεννήθηκε 
το 1958 στη Σκοπιά Φαρσάλων. Μετά την 
αποφοίτηση του από το Λύκειο, το 1977, 
κατετάγη στο Σώμα της τ. Ελλ. Χωροφυλακής 
και το έτος 1978 ονομάσθηκε Ενωμοτάρχης. 
Στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου προήχθηκε 
την 6.7.1987 και στις 24.8.1987 μετατέθηκε 
στον Αστυν. Σταθμό Παιανίας, αφού είχε



προϋπηρετήσει κατά σειρά στο Αστυν. Τμήμα 
Μυκόνου, στο Αστυν. Τμήμα Αρτέμιδας και 
στον Αστυν. Σταθμό Γλυκών Νερών Αττικής 
(τελευταία). Φοίτησε στην Πάντειο Σχολή Α
θηνών ενώ κατά την σταδιοδρομία του στην 
Αστυνομία εκπαιδεύθηκε σε θέματα Ναρκω
τικών, Προστασίας Αρχαιοτήτων και Εθνικού 
Νομίσματος, Αγορανομίας, Τουρισμού, Εκρη
κτικών, Παιγνίων, Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Αντιμετώπισης Αεροπειρατειών.

Η κηδεία του έγινε στις 4.2.1991 στο Νε
κροταφείο Ζωγράφου, όπου παραβρέθηκαν ο 
κ. Υπουργός Δημ. Τάξης, ο Αρχηγός της 
ΕΛ.ΑΣ., ο Γενικός Αστυν. Δ'ντής Αττικής, 
ο /Υντής /Υνσης Αστυν. Ανατ. Αττικής, πολλοί 
συνάδελφοι όλων των βαθμών και πλήθος 
κόσμου, που τον “κατευόδωσαν” με δάκρυα

Συνάδελφε Νίκο Τσιμπούρα, σε κατευοδώνουμε 
κι εμείς. Ενώνουμε τη θλίψη μας με τη 
θλίψη και τον αβάσταχτο πόνο της 
απαρηγόρητης συζύγου σου, του γιού σου 
και των γονιών σου και σου υποσχόμαστε 
ότι θα είμαστε πόντα συμπαραστάτες τους 
σε κάθε τους δυσκολία.

Ενα αυθόρμητο δάκρυ που τρέχει από τα 
μάτια όλων μας, είμαστε βέβαιοι ότι αποτελεί 
για σένα πιο μεγάλη τιμητική διάκριση από 
τους πολλούς επαίνους που σου απένειμε 
η Υπηρεσία για την άριστη υπηρεσιακή και 
κοινωνική σου δράση. Ανάμεσα μας θα θε
ριεύει πάντα η μνήμη σου, κάθε που το 
χρέος μας φέρνει απέναντι στην πραγμα
τικότητα.

Ακονία σου η μνήμη.




