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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ
ίου Ιωάννη ΦΡΑ'ΓΖΕΣΚΑΚΗ, Εισαγγελέα Εφειών

Η  νέα τεχνολογική επανάσταση ναι μεν έχει εκμηδενίσει ης αποστάσεις, 
έχει βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων και έχει φέρει σε επαφή 

όλους τους λαούς των χωρών της Υδρογείου 
με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα αλλά συγχρόνως έχει σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση της σοβαρής μορφής εγκληματικότητας σε διεθνές επίπεδο.
Αφού τα σύνορα πλέον έπαυσαν να αποτελούν εμπόδια 

για τους επικίνδυνους εγκληματίες, που μπορούν να κινούνται 
στο διεθνή χώρο κρίνεται αναγκαία περισσότερο από κάθε άλλη φορά 

η συνεργασία σε διεθνές μάλιστα επίπεδο 
των Δικαστικών και Αστυνομικών Αρχοόν των διαφόρων κρατών 

προς ανημετοόπιση της καταστάσεως αυτής.

Διεθνή εγκλήματα και Διεθνείς εγκληματίες
Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί απόψεις γύρω 

από το Διεθνές έγκλημα και τους Διεθνείς 
εγκληματίες.

Στις αρχές του αιώνα μας σε μία Διεθνή 
Συνέλευση που έγινε στο Παρίσι από τη Διεθνή 
Ποινική Ενωση ορίσθηκε ως ακολούθως η 
έννοια του Διεθνούς Εγκλήματος: 

α) Ως διεθνές έγκλημα μπορεί να χαρα- 
κτηρισθεί κάθε εγκληματική ενέργεια πράξεων 
του Κοινού Ποινικού Δικαίου που προπαρα- 
σκευάσθηκε, διευκολύνθηκε, συντελέστηκε ή 
παρήγαγε αποτέλεσματα σε διάφορες χώρες, 
έστω και αν επί μέρους εγκληματικές ενέργειες 
που είχαν αποτελέσει συστατικά στοιχεία των 
εγκλημάτων αυτών είχαν τελεστεί σε πολλές 
χώρες, 6) κάθε πράξη συνεργασίας ή συ
νέργειας κάτω από οιαδήποτε μορφή.

Ως Διεθνείς εγκληματίες στο Διεθνές Α
στυνομικό Συνέδριο που συνήλθε στη Βιέννη 
το 1923 είχαν χαρακτηρισθεί επίσης οι α
κόλουθες κατηγορίες ατόμων: 

α) Εκείνοι που για να εκτελέσουν κάποιο 
έγκλημα εκδηλώνουν την εγκληματική των 
δράση στο έδαφος πολλών Κρατών (σε μια 
χώρα σχεδιάζουν ή προπαρασκευάζουν το έ
γκλημα, σε άλλη προβαίνουν στην εφαρμογή 
των σχεδίων τους και σε κάποια τρίτη χώρα 
επέρχεται το εγκληματικό αποτέλεσμα).

6) Οι καθ’ έξιν ή κατ’ επάγγελμα εγκληματίες 
που συνεχώς ταξιδεύουν ή έρχονται σε επαφή 
με άλλους επαγγελματίες εγκληματίες άλλων 
χωρών που μαζί σχεδιάζουν και αποφασίζουν 
τις εγκληματικές των δραστηριότητες που ε- 
κτελούν στα εδάφη διαφόρων Κρατών και 

γ) Εκείνοι που τελούν εγκλήματα τα οποία
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προσβάλλουν ή θέτουν σε 
κίνδυνο διεθνώς προστα- 
τευόμενα έννομα αγαθά 
(σωματεμπορία, παραχάρα
ξη, κιβδηλεία, εμπορία α
σέμνων, ναρκωτικά κ.λπ.).

Μετέπειτα το 1932 στη Γε
νική Συνέλευση στη Ρώμη 
της τότε Διεθνούς Επιτρο
πής Εγκληματολογικής Α
στυνομίας ορίσθηκε ότι επί 
πλέον μπορεί ως Διεθνής 
Εγκληματίας να χαρακτη- 
ρισθεί και εκείνος που τελεί 
έγκλημα του Κοινού Ποι
νικού Δικαίου σε μια χώρα 
και στη συνέχεια φεύγει α
πό τη χώρα αυτή και πη
γαίνει σε άλλη προκειμένου 
να αποφύγει την καταδίωξη 
και τη σύλληψη.

Διεθνής Αστυνομική Αρωγή και πώς υλοποιείται 
Από τις αρχές του αιώνα μας το έγκλημα 

άρχισε πλέον να λαμβάνει χαρακτήρα διεθνή. 
Ετσι από τότε ανέκυψε η ανάγκη δημιουργίας 
κάποιου Διεθνούς Οργανισμού που θα είχε 
ως σκοπό τη συνεργασία των Αστυνομικών 
των διαφόρων χωρών στον τομέα της κα
ταπολέμησης της Διεθνούς Εγκληματικότητας 
και ευκολώτερης καταδίωξης και σύλληψης 
των εγκληματιών εκείνων που δρούσαν διε
θνώς.

Προς το σκοπό αυτό το 1914 πρώτος ο 
Πρίγκιπας του Μονακό ALBERT συνεκάλεσε 
στη χώρα του το πρώτο Διεθνές Συνέδριο 
στο οποίο συμμετείχαν Αστυνομικοί και Νο
μομαθείς 14 χωρών. Στο Συνέδριο αυτό συ
ζητήθηκαν κυρίως τα ακόλουθα θέματα: 

α) η απλοποίηση των διατυπώσεων για τη 
σύλληψη των διεθνών κακοποιών, 

β) η τελειοποίηση των μεθόδων εξακριβώσεως 
των στοιχείων ταυτότητας των ατόμων που 
κινούνται στο διεθνή χώρο και κρίνονται ως 
ύποπτα για κάποια εγκληματική ενέργεια, 

γ) η ίδρυση και λειτουργία Διεθνούς Αρχείου 
που να περιλαμβάνει όλους τους Διεθνείς 
εγκληματίες και,

δ) ποία θα είναι η διαδικασία που έπρεπε 
να ακολουθηθεί για την έκδοση των διαφόρων 
εγκληματιών από χώρα σε χώρα.

Ο πρώτος όμως Παγκόσμιος Πόλεμος μα
ταίωσε την πραγματοποίηση των παραπάνω 
σχεδίων. Μετά τη λήξη δε του ως άνω πολέμου 
κατόπιν πρωτοβουλίας του ZVpa SHIBER, Αρ
χηγού τότε της Αστυνομίας της Αυστρίας συ-

~  ~ νήλθε στη Βιέννη Διεθνές
Αστυνομικό Συνέδριο, στο 
οποίο μεταξύ των άλλων 
χωρών συμμετείχαν και η 
Ελλάδα με εκπρόσωπο τον 
αείμνηστο Καθηγητή 
Κων/νο Γαρδίκα.

Κατά τη διεθνή αυτή συ
νάντηση αποφασίστηκε η ί
δρυση, οργάνωση και 
λειτουργία Διεθνούς Επί 
τροπής Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας και κάτω από 
τον τίτλο αυτό λειτούργησε 
αυτή και ανέπτυξε δραστη
ριότητες σε Ευρωπαϊκό κυ
ρίως επίπεδο.

Από το έτος 1938 η λει
τουργία του οργανισμού 
αυτού εξασθένησε σημαντι
κά λόγω της απώλειας της 

ανεξαρτησίας της Αυστρίας και της κήρυξης 
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Το 1942 η 
έδρα της Διεθνούς αυτής Οργάνωσης μετα
φέρθηκε στο Βερολίνο πραξικοπηματικά από 
τον Χίτλερ και το 1945 η συνεργασία με 
την παραπάνω μορφή έπαυσε πλέον να υ- 
φίσταται.

Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
το έτος 1946 σε αντικατάσταση της ως άνω 
Διεθνούς Επιτροπής δημιουργήθηκε πλέον άλ
λος Διεθνής Οργανισμός που υφίσταται ακόμη 
και σήμερα με την ονομασία INTERPOL (που 
προέρχεται από το Internationale Police, που 
αποτελεί σύντμηση της “Organisation Interna
tionale de Police Criminelle” ) με έδρα το Παρίσι. 
Στο Διεθνή αυτό Οργανισμό συμμετέχουν σή
μερα περίπου 140 χώρες. Από δε τις χώρες 
του Ανατολικού Συνασπισμού μόνον τρείς (3) 
χώρες ήτοι: η Γιουγκοσλαβία η Ρουμανία και 
η Ουγγαρία.

Με τον Διεθνή αυτό Οργανισμό που έχει 
αναλάβει να εξασφαλίσει πλέον τη συνεργασία 
των Αστυνομικών των διαφόρων Κρατών που 
συμμετέχουν σε αυτόν, έχει συνδεθεί και η 
χώρα μας επισήμως βάσει του Νόμου 
3640/1956.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ο Διεθνής 
αυτός Οργανισμός συνεργάζεται με τον ΟΗΕ, 
που δεν παραλείπει πάντοτε να τον συμβου
λεύεται σε θέματα της εγκληματικότητας, όπως 
εμφανίζονται κάθε φορά στο Παγκόσμιο χώρο.

Ακόμη πρέπει να τονισθεί ότι ο Οργανισμός 
αυτός, παρ’ όλο ότι δεν έχει συσταθεί ούτε 
ρυθμίζεται από Διεθνή Σύμβαση, αλλά η πράξη

277



προσχωρήσεως σε αυτόν κάθε Κράτους είναι 
καθαρά κυβερνητική ενέργεια, έχει παρά πολλά 
προσφέρει στον τομέα της προλήψεως και 
καταστολής της διεθνούς εγκληματικότητας.

Τι σπμαίνα Διεθνής Αστυνομική Αρωγή
Είναι κάθε συνδρομή που οι Αστυνομικές 

Αρχές μιας χώρας παρέχουν σε άλλη χώρα 
μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων των, προ- 
κειμένου να αντιμετωπισθεί επιτυχώς η εγκλη
ματικότητα στο διεθνή χώρο.

Η δε Διεθνής αυτή Αστυνομική Συνεργασία
κυρίως μέσω της INTERPOL πραγματοποιείται. 
Αυτό δε επιτυγχάνεται είτε με την άμεση ε
πικοινωνία που διατηρούν μεταξύ τους τα Ε
θνικά Γραφεία κάθε χώρας, είτε μέσω της 
Γενικής Γραμματείας του Διεθνούς αυτού Ορ
γανισμού που εδρεύει στο Παρίσι και έχει 
ως αποστολή να συντονίζει και να κατευθύνει 
το έργο όλων των Εθνικών Κεντρικών Γρα
φείων των Κρατών - Μελών του Οργανισμού 
αυτού.

Παρακάτω θα αναφέρουμε ενδεικτικώς τις

Η  αστυνομική αρωγή περιλαμβάνει και ανταλλαγή 
πληροφοριών για την πρόληψη της τέλεσης βαρύτατων 
εγκληματικών πράξεων.

ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες υλοποιείται 
η ως άνω Αστυνομική Αρωγή: 

α) Πράξεις Αστυνομικής Συνεργασίας στους 
τομείς αναζητήσεως και εντοπισμού διωκο- 
μένων διεθνών εγκληματιών, ή προσώπων τα 
οποία χωρίς να διώκονται εμφανίζουν ιδιαίτερη 
επικινδυνότητα, είτε εξαιτίας υπάρξεως άλλων 
σοβαρών λόγων.

Επίσης η συνεργασία αυτή διατηρείται σε 
περιπτώσεις υπόπτως διακινουμένων διαφόρων 
αντικειμένων που εμφανίζουν διεθνές ενδια
φέρον και υπάρχουν γι’ αυτά σοβαρές υποψίες, 
ότι ήταν προϊόντα αξιοποίνων πράξεων, όπως 
και στις περιπτώσεις παροχής πληροφοριών 
προς πρόληψη τελέσεως σχεδιαζομένων βα- 
ρυτάτων εγκληματικών πράξεων.

6) Οταν εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες ως 
προς τη γνησιότητα των διαφόρων δηλωτικών

278



εγγράφων της ταυτότητας των ατόμων, τα οποία 
ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα.

γ) Στις περιπτώσεις αναζητήσεων εξαφανι- 
σθέντων ατόμων ή πτωμάτων άγνωστης ταυ
τότητας.

δ) Σε περιπτώσεις εκδηλώσεως αεροπειρα
τειών, απαγωγής ομήρων και άλλων πράξεων 
που διεγείρουν τη διεθνή κοινή γνώμη.

ε) Στις υποθέσεις που αναφέρονται στην 
παραχάραξη, κιβδηλεία νομισμάτων ή πλαστο
γραφήσεις τραπεζικών επιταγών ή άλλων τίτλων 
ή αξιών (τρά6ελ τσεκ κ.λπ.).

Ολες αυτές οι περιπτώσεις γίνονται αμέσως 
γνωστές με σήμα και στη συνέχεια γίνεται 
και λεπτομερής έγγραφη ανακοίνωση τόσο 
στη Γενική Γραμματεία της Ιντερπόλ, όσο και 
στις ενδιαφερόμενες χώρες.

Επίσης εάν πρόκειται περί νέας μορφής πλα
στογραφίας που να μην περιγράφεται στους 
Πανδέκτες παραχαράξεως, κιβδηλείας και πλα 

στογραφήσεως διαφόρων τίτλων αξιών που 
κυκλοφορούν σε όλα τα Κράτη- Μέλη της 
Ιντερπόλ αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία 
και αυτά τα ίδια τα πλαστά, προκειμένου να 
μελετηθεί και να περιληφθεί στους Πανδέκτες 
και η νέα αυτή μέθοδος πλαστογραφίας και 

στ) Το ίδιο γίνεται και στις περιπτώσεις 
εμπορίας ναρκωτικών, στις οποίες εφαρμόζεται 
ειδικό σχέδιο που φέρει την ονομασία “Plan 
sur les stupefiants” .

Πλέον τελευταία ανέκυψε το ερώτημα: Ποια 
είναι η θέση της Ιντερπόλ σε περιπτώσεις 
εκδηλώσεων τρομοκρατικών πράξεων ή ενερ
γειών που υποκινούνται από πολιτικά ελατήρια 
ή κίνητρα; Βάσει της διατάξεως του άρθρου 
3 του καταστατικού της Ιντερπόλ απαγορεύεται 
η ανάμειξη της σε θέματα πολιτικής θρη
σκευτικής και φυλετικής φύσεως.

Η πρόσφατη όμως ερμηνεία που δόθηκε 
στη διάταξη αυτή κατά την 53η Γενική Συ
νέλευση Κρατών-Μελών της Ιντερπόλ στο Λου
ξεμβούργο το έτος 1984, είναι ότι οι κάθε 
φύσεως πράξεις εάν διαπράττονται από πο
λιτικούς και αναφέρονται σε πολιτικές δρα
στηριότητες εμπίπτουν στην παραπάνω 
απαγόρευση, ακόμη και αν αυτοί (πολιτικοί) 
διώκονται μετά την έκπτωσή τους από το αξίωμα 
των και τη φυγή των στο εξωτερικό. Από 
την ως άνω διάταξη δεν καλύπτονται οι ε
γκληματικές δραστηριότητες των προσώπων αυ
τών όταν ενεργούν ως ιδιώτες και όχι υπό 
την επίσημη ιδιότητά των.

Επίσης δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω 
απαγόρευση οι κάθε φύσεως εγκληματικές και 
τρομοκρατικές πράξεις που δεν έχουν σχέση

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ελ.Βενιζελου 15 
Αγ.Βαρβαρα ΑΙΓΑΛΕΩ  

ΤΗΛ.5441 488-5617556

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ  
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚ Ο ΥΣ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ

με τη πολιτική ζωή των χωρών των δραστών 
ή τους λόγους για τους οποίους αγωνίζονται 
αυτοί έστω και αν αυτές (πράξεις) έχουν πολιτικά 
κίνητρα.

Τέλος εγκλήματα που διαπράττονται έξω από 
τις χώρες που είναι αναμεμειγμένες στην πο
λιτική διαμάχη (χώρες εκτός περιοχής δια
μάχης), έστω και αν αυτά (εγκλήματα) 
υπαγορεύονται από καθαρά πολιτικά ελατήρια, 
καθώς επίσης και οι εγκληματικές πράξεις 
που έχουν διαπραχθεί σε χώρες εκτός περιοχής 
διαμάχης για να προσελκύσουν την προσοχή 
του κοινού σε κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, 
δεν εμπίπτουν στην ως άνω απαγόρευση (α
εροπειρατείες, κρατήσεις ομήρων, απαγωγές, 
φόνοι, Βομβιστικές ενέργειες που γίνονται π.χ. 
από Αραβες στην Ελλάδα προκειμένου να 
εκβιάσουν και να επιτύχουν κάποιο πολιτικό 
στόχο, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος 
με την πολιτική ζωή των χωρών τους).

Γενικά ως κριτήριο στις παραπάνω περιπτώ
σεις, πρέπει να λαμβάνεται, εάν οι πράξεις 
αυτές που αναφέραμε έχουν ή όχι σχέση 
με τους πολιτικούς σκοπούς και στόχους των 
δραστών ή εάν οι πράξεις λαμβάνουν ή όχι 
χώρα σε Κράτη που βρίσκονται εκτός ή εντός 
περιοχής πολιτικής διαμάχης.
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Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

του Παναγιώτη Παναγόπουλου 
Δόκιμου Υπαστυνόμου

Η  μεγαλοπρέπεια της ποινικής διαδικασίας και ο  τρόπος διεξαγωγής της, 
δίνουν την αίσθηση μιας προδιαγραμένης ιχκροχής 
της κατηγοροόσης αρχής έναντι της υπεράσπισης.

Ετσι, η υλοποίηση της αρχής της ισότητας των όπλων, 
ιδίως ανάμεσα στους διαδίκοος, καθίσταται αναγκαία και αναντίρρητη. 

Σοβαρές όμως επιφυλάξεις διατυπώνονται για την καθιέρωση της αρχής αυτής 
ανάμεσα στον εισαγγελέα και τον κατηγορούμενο.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η 
παγκόσμια προσοχή έχει συγκεντρωθεί στον 
τρόπο διεξαγωγής της Ποινικής Δίκης, από 
το πρώτο της στάδιο ως το τελευταίο. Ετσι, 
αναγκαστικά διατυπώνονται κρίσεις (ευμενείς 
ή δυσμενείς) για τους φορείς, που εμπλέκονται 
στην απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης, ε
πομένως και για την Αστυνομία. Συγκεκριμένα 
η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητος για α
νεξάρτητη, αδέσμευτη (αρθρ. 87 Συντάγματος 
1975/86) και δίκαιη δικαιοσύνη (αρθρ. 6 & 
1 Σύμβασης Ρώμης), αφ’ ενός ευαισθητοποίησε 
τις συνειδήσεις των πολιτών, (τουλάχιστον των 
κρατών του ηπειρωτικού Ευρωπαϊκού χώρου) 
και αφ’ ετέρου άρχισε να τροφοδοτεί το διαρ
κώς αυξανόμενο ενδιαφέρον της επιστήμης

για την προώθηση των αναγκαίων μεταρ
ρυθμίσεων, ώστε να επιτευχθεί ο επιδιωκό- 
μενος σκοπός της ποινικής δίκης. Ετσι, λοιπόν, 
μετά από προσεκτική παρατήρηση του τρόπου 
διεξαγωγής της ποινικής διαδικασίας, διαπι
στώθηκε η ανάγκη καθιέρωσης ορισμένων (α
παράβατων) αρχών πάνω στις οποίες πρέπει 
να στηρίζονται οι ποινικοί κανόνες.

Η αναγκαιότητα όμως αυτή είχε επισημανθεί, 
και μάλιστα παραστατικότατα, από τα ιδεο
λογικά - κοινωνικά ρεύματα και κινήματα του 
15ου και 18ου αιώνα και ειδικώτερα από 
το Ουμανιστικό Κίνημα και το Διαφωτισμό. 
Οι ουμανιστές, συνδέοντας την ελληνική κουλ
τούρα με την ρωμαϊκή ιδιοφυία, απαιτούν 
εμμέσως πλην σαφώς την ισότητα αντιμε-
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τώτισης των ανθρώπων από τον ηγεμόνα. 
Οι διάσημοι στοχαστές του Διαφωτισμού, μέσα 
από τις δυναμικές τοποθετήσεις τους, αξιώνουν 
ένα ορθολογικό τρόπο απονομής δικαιοσύνης 
προτείνοντας μια σειρά από αναγκαίες με
ταρρυθμίσεις. Μέσα απ’ αυτό το χορό των 
αισθημάτων, ξεπροβάλλει και η απαίτηση για 
ισότητα στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο 
MONTESQIEU στο έργο του “Το πνεύμα των 
νόμων” διαγράφει εμφανέστατα και τα πλαίσια 
μέσα στα οποία πρέπει να λειτουργήσει ως 
θεσμός αυτό το αίτημα.

Γίνεται πλέον εμφανές ότι μία από τις Βα
σικότερες και θεμελιωδέστερες αρχές διεξα
γωγής της ποινικής δίκης είναι η αρχή της 
ισότητος των όπλων, γιατί η απόλυτη ή μη 
εφαρμογή της είναι εκείνη που προκαλεί και 
τις ανάλογες για τους εμπλεκομένους σ' αυτήν 
κρίσεις, κρίσεις που σε τελική ανάλυση μπορεί 
να επαινούν ή να κατακρίνουν και την Α
στυνομία, αφού κι αυτή ως οργανισμός ε
μπλέκεται και μάλιστα σε μεγάλο Βαθμό στην 
απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης. Αρα είναι 
αναγκαίο να προσδιορίσει κανείς την υφή 
της δικονομικής αυτής αρχής και να εξετάσει 
τον τρόπο λειτουργίας της, προκειμένου να 
δώσει μια εικόνα της αναγκαιότητας υπάρξεως 
και εφαρμογής της ή μη.

Π ΡΟ ΣΔΙΟ ΡΙΣΜ Ο Σ Τ Η Σ  Α ΡΧ Η Σ

Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι ο Βαθμός 
εμπιστοσύνης κάθε λαού στη δικαιοσύνη ε- 
ξαρτάται από τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης. 
Ετσι, λοιπόν, θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι η προΒολή του αιτήματος της (Fair trail) 
δίκαιης διεξαγωγής της δίκης (αρθ. 6 & 1 
Σύμβασης Ρώμης) είναι η παραστατικότερη 
απεικόνιση της αρχής της ισότητας των όπλων 
πάνω στον άξονα του ποινικού - δικονομικού 
συστήματος. Επομένως, η αρχή αυτή δεν 
μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την προ
διαγραφή του πλαισίου μέσα στο οποίο πρέπει 
να κινηθούν τόσο οι διάδικοι όσο και οι 
εκπρόσωποι της κατηγορίας. Μ’ αυτό τον τρόπο 
προδιαγράφεται (τρόπον τινά) ο χαρακτήρας 
της αρχής αυτής ως το μέτρο των δυνατοτήτων 
κάθε αντιπαρατιθέμενης πλευράς. Γίνεται λοι
πόν εύκολα αντιληπτό ότι ο περιοριστικός 
προσδιορισμός της μέσα από νομικοτεχνικούς 
κανόνες είναι εξαιρετικά δύσκολος, αν όχι 
ουτοπικός, ειδικότερα όσον αφορά το ηπει
ρωτικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Το γεγονός και 
μόνο ότι οι ατομικές και προσωπικές ιδι
αιτερότητες του ανθρώπου δεν μπορούν, ως 
προς την έκφραση τους, να μπούν μέσα σε

οποιαδήποτε πλαίσια, επιβεβαιώνει τον παρα
πάνω ισχυρισμό. Αρα η αρχή της ισότητας 
των όπλων είναι περισσότερο ένα διαδικαστικό 
παρά ένα δικονομικό αξίωμα, το οποίο εκ
φράζεται ακριβέστερα μέσα από το πνεύμα 
των φιλελεύθερων νομικών διατάξεων του 
Κ.Π.Δ., παρά από το γράμμα τους (αρθ. 32 
& 2, 99 επ. και 333 επ. Κ.Π.Δ.).

Αφού, λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει 
νομικο-τεχνικός προσδιορισμός της αρχής της 
ισότητος των όπλων, γεννάται το ερώτημα 
πώς και από ποιόν καθορίζεται η έκταση 
και η υφή της. Η απάντηση βέβαια δεν είναι 
τόσο απλή ούτε και εύκολη για να μπορέσει 
να πει κανείς με βεβαιότητα ότι περιορίζει 
στο ελάχιστο τις οποιεσδήποτε επιφυλάξεις. 
Βέβαια, τόσο η νομολογία όσο και η δι
καστηριακή πρακτική έχουν διαμορφώσει κά
ποιο πλαίσιο μέσα στο οποίο ξετυλίγεται όλη 
η ποινική διαδικασία. Μ’ αυτά τα δεδομένα 
μπορεί να πεί κανείς ανεπιφύλακτα ότι η 
αρχή αυτή στην ποινική διαδικασία προσδιο
ρίζει την προβληματική των ισοδυνάμων (όχι 
ίδιων) δυνατοτήτων, τουλάχιστον σε ό,τι μπορεί 
να αφορά την κατηγορούσα αρχή και την 
υπεράσπιση. Αλλωστε, η αρχή της ισότητας 
των όπλων δεν πρέπει να εξικνείται μέχρι
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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άκρας ισότητας.
Η υλοποίηση της αρχής σε διαδικαστικό 

επίπεδο παρουσιάζεται ως αίτημα-παράσταση, 
το οποίο απαιτεί ισοδύναμη παροχή δυνα
τοτήτων ανάμεσα στους διαδίκους και την 
κατηγορούσα αρχή. Οσον αφορά τους δια
δίκους δεν υπάρχει καμιά νομική αμφισβήτηση. 
Πρόβλημα όμως υφίσταται για την καθιέρωσή 
της ανάμεσα στον Εισαγγελέα και την Υ 
περάσπιση.

ΝΟ Μ ΙΚ Η  Δ ΙΕ ΡΕ ΥΝ Η ΣΗ  Τ Η Σ  Α ΡΧ Η Σ

Οπως προαναφέρθηκε, όταν το θέμα ερευ- 
νάται στα όρια των δυνατοτήτων των διαδίκων, 
η καθιέρωση της αρχής της ισότητας των 
όπλων είναι όχι μόνο αναγκαία, αλλά τύποις 
και ουσία αναντίρρητη. Οταν όμως προ- 
σανατολισθεί προς την αμφίδρομη κατεύθυνση 
μεταξύ κατηγορίας και υπεράσπισης, τα πράγ
ματα δεν είναι ξεκαθαρισμένα, με επακόλουθο 
η διάσταση απόψεων να παίρνει ακραίες δια
στάσεις.

Η μια άποψη, η οποία εμφανίζεται ανα
τιθέμενη στην αρχή αυτή, όσον αφορά την 
κατηγορούσα αρχή και την υπεράσπιση, υ
ποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να τεθεί 
σε σοβαρή βάση, και μάλιστα με δικονομικά 
συζητήσιμη επιχειρηματολογία, η πρόταση κα
θιέρωσης της αρχής της ισότητας των όπλων 
ανάμεσα στον εισαγγελέα και τον κατηγο
ρούμενο. Τα επιχειρήματα που προβάλλει η 
άποψη αυτή είναι τα ακόλουθα: 1) ο ει
σαγγελέας είναι ανεξάρτητη δικαστική αρχή 
και όχι διάδικος, 2) σ’ αυτόν έχουν ανατεθεί 
και καθήκοντα υπεράσπισης, 3) ο εισαγγελέας 
στο δικαστήριο εκπροσωπεί την πολιτεία και 
όχι την κατηγορία με τη στενή της έννοια. 
Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για α
ντιδικία και ακολούθως για καθιέρωση της 
αρχής της ισότητας των όπλων ανάμεσα στον 
Εισαγγελέα και την υπεράσπιση.

Οι επιφυλάξεις για την καθιέρωση της αρχής 
της ισότητας των όπλων ανάμεσα στην κα
τηγορία και τον κατηγορούμενο, διατυπώθηκαν 
από την εποχή του MONTESQIEU. Με την 
πάροδο όμως του χρόνου οι επιφυλάξεις αυτές 
πήραν τον χαρακτήρα επιστημονικής νομικής 
θέσης.

Η αντίθετη ακριβώς άποψη υποστηρίζει ότι 
η εκπροσώπηση της κατηγορίας από τον ει
σαγγελέα, και μάλιστα σ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας (αριθ. 32 & 2 Κ.Π.Δ.), δη
μιουργεί αν μή τι άλλο, την αίσθηση μιας 
τουλάχιστον φαινομενικής αντιδικίας ανάμεσα 
στην κατηγορία και την υπεράσπιση, κάνοντας
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μια διάκριση ανάμεσα στην δικαιϊκή και την 
ψυχολογική δομή της ποινικής δίκης, όπου 
ο κατηγορούμε- νος είναι μεν ο πρωταγωνιστής 
της, αλλά ο μεγαλοπρεπής τρόπος διεξαγωγής 
της τον καθιστά, ψυχολογικά τουλάχιστον, πιο 
αδύναμο από πλευράς ισοδυνάμου χρήσεως 
των δυνατοτήτων του (προκειμένου να υπε
ρασπίσει τον εαυτό του). Ακόμα δεν πρέπει 
να παραγνωρίζει κανείς ότι αν ο κίνδυνος 
για μια “απόφαση αυτοκτονίας” αφορά τον 
δικαστή, ο κίνδυνος αυτός για τον εισαγγελέα 
είναι ακόμα μεγαλύτερος. Το γεγονός και 
μόνο ότι ο εισαγγελέας έχει πίσω του ένα 
ολόκληρο μηχανισμό, ενώ ο κατηγορούμενος 
εμφανίζεται ως απροστάτευτο έρμαιο (τουλά
χιστον φαινιμενικά), καθώς επίσης και το ό,τι 
ο εισαγγελέας δεν αποφασίζει αλλ’ απλά ει- 
σηγείται και επομένως εμφανίζεται λιγότερο 
κριτέος από το δικαστή, τον οποίο όμως σε 
τελική ανάλυση μπορεί να επηρεάσει, οδηγούν 
αβίαστα στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον για 
την αποφυγή των δικαστικών πλανών, είναι 
αναγκαία η καθιέρωση της αρχής της ισότητας 
των όπλων και ανάμεσα στην κατηγορούσα 
αρχή και την υπεράσπιση.

Μια τρίτη άποψη, την οποία φαίνεται να 
ακολουθεί ο κώδικάς μας είναι εκείνη που



υιοθετεί την ισότητα των όπλων ανάμεσα στην 
κατηγορία και την υπεράσπιση, όχι όμως χωρίς 
περιορισμούς. Πραγματικά, η κατοχύρωση 
της γίνεται πιο εμφανής όσον αφορά την 
επ’ ακροατηρίω διαδικασία (αρθ. 333 επ. 
Κ.Π.Δ.). Ετσι, λοιπόν, η χρήση του μέτρου 
μαζί με το φιλελεύθερο και δημοκρατικό χα
ρακτήρα του, δίνουν μια ιδιαιτερότητα σ’ αυτό 
το νομοθέτημα, το οποίο για άλλες δικαιϊκές 
τάξεις θα αποτελούσε πρότυπο.

Η Α ΡΧ Η  ΣΤ Η Ν  ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ

Η δικαστική απόφαση στην τελική εμφάνισή 
της, παρουσιάζεται ως το συνειδησιακό α
πόσταγμα της τελικής δικαστικής κρίσης (αρθ. 
177 Κ.Π.Δ.). Το συνειδησιακό αυτό απόσταγμα, 
μέχρι να πάρει την τελική του μορφή και 
να καταστεί έτσι αναμφισβήτητο νομικό γε
γονός, διέρχεται από διάφορα στάδια μιας 
συγκεκριμένης διαδικασίας αντιθέσεων και α
ντιπαραθέσεων, μιας διαδικασίας της οποίας 
τα κυριότερα στάδια (τουλάχιστον νομικο-τε- 
χνικά) εμφανίζονται σαν ένα αλληλοεξαρτώ- 
μενο τρίπτυχο (προδικασία, ενδιάμεση 
διαδικασία, κύρια διαδικασία). Σε μια δια
δικασία μ’ αυτή τη δομή, η προδικασία έχει 
ως σκοπό τη συλλογή των αναγκαίων α-
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ποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου ν’ απο- 
σαφηνισθεί αν πρέπει να παραπεμφθεί κάποιος 
σε δίκη (αρθ. 239 Κ.Π.Δ.), δηλ. τη συλλογή 
εκείνων των στοιχείων πάνω στα οποία θα 
διεξαχθεί η τελική των πραγμάτων αντιπα
ράθεση, θα προσανατολισθεί η γραμμή άμυνας 
της υπεράσπισης και θα αιτιολογηθεί η δι
καστική απόφαση. Επομένως, στην προδικασία 
(αφού είναι ένα κομμάτι του αγώνα κι αυτή) 
είναι αναγκαία η καθιέρωση της αρχής της 
ισότητας των όπλων, όσο κι αν το ηπειρωτικό 
ευρωπαϊκό δίκαιο εμφανίζεται επιφυλακτικό 
πάνω στην άποψη αυτή. Αν αναλογισθεί 
κανείς ότι κατά την προδικασία ο εισαγγελέας 
δικαιούται να παρίσταται στη διενέργεια κάθε 
ανακριτικής πράξεως, ενώ το δικαίωμα αυτό 
δεν εφαρμόζεται σε όλη του την έκταση για 
τον κατηγορούμενο, καταλαβαίνει αμέσως την 
ορθότητα των επιχειρημάτων ή τουλάχιστον 
τη βασιμότητά τους.

Εαν ληφθεί ως σημείο αναφοράς η Ελληνική 
Ποινική Δικονομία (εξ αφορμής του ταυτισμού 
της με το φιλελεύθερο και δημοκρατικό χα
ρακτήρα του Συντάγματος μας), είναι υπο
χρεωμένος κανείς, διερευνώντας την 
ουσιαστικότη- τα της αρχής της ισότητας των
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όπλων στο στάδιο της προδικασίας, να προβεί 
στις παρακάτω κατ’ ουσίαν σημαντικές για 
τη δικονομική μας πραγματικότητα διαπιστώ
σεις: α) κάθε προδικαστική ενέργεια επανα
λαμβάνεται (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων), για 
την εξυπηρέτηση της αμεσότητας της δια
δικασίας, στο ακροατήριο (για παράδειγμα η 
εξέταση μαρτύρων), 6) είναι πλέον κοινό μυ
στικό ότι η υποβλητική αναφορά μιας εξο
νυχιστικά εκτεταμένης δικογραφίας, αποτελεί 
κατά κανόνα τον κορμό του κλητηρίου θε
σπίσματος, γ) επί του συλλεχθέντος προ- 
δικαστικά (κατά κύριο λόγο) αποδεικτικού 
υλικού αιτιολογείται η δικαστική απόφαση. Ε
τσι, λοιπόν παρατηρείται μια κοινότητα σημείων 
της προδικασίας με τη διαδικασία στο α
κροατήριο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι 
διαδικασίες ομόλογες. Η παρατήρηση αυτή 
οδηγεί στην αναγκαιότητα καθιέρωσης ισο
δυνάμων νομικο-δικονομικών αρχών και στις 
δύο αυτές φάσεις της ποινικής διαδικασίας. 
Επομένως, είναι αναγκαία η καθιέρωση της

αρχής της ισότητας των όπλων και στην προ
δικασία, όπως ακριβώς αυτή κατοχυρώνεται 
στην κύρια διαδικασία (αρθ. 333 επ. Κ.Π.Δ.), 
και μεταξύ κατηγορίας και υπεράσπισης.

Η  Α ΡΧ Η  ΣΤ Η Ν  Κ ΥΡΙΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η κύρια διαδικασία άρχεται από της ε- 
πιδόσεως του κλητηρίου θεσπίσματος στον 
κατηγορούμενο (αρθ. 320 Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας). Με το εναρκτήριο αυτό βήμα 
της κατηγορίας ο κατηγορούμενος γίνεται α
ναγκαίο εξάρτημα ενός μηχανισμού, ο οποίος 
τον θέτει αυτόματα στο επίκεντρο ενός δι- 
καιο-κοινωνικού κυκλώνα απ’ όπου, με τα 
δικονομικά μέσα που του παρέχονται, πρέπει 
να κατορθώσει να βγεί αλώβητος. Διαφορετικά 
ο ποινικός στιγματισμός του είναι αναπόφευ
κτος.

Καθίσταται, λοιπόν, εμφανής η αναγκαιότητα 
δικονομικής κατοχύρωσης της αρχής της ι
σότητας των όπλων και στο στάδιο της κυρίας 
διαδικασίας, προκειμένου τα επιχειρήματα που

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Συνδρομή για ένα χρόνο (12 τεύχη): 1500 δρχ.)

ΕΠΩΝΥΜΟ ...............................................................................

ΟΝΟΜΑ ...................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ............................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .............................................................................

ΤΗΛ...........................................................................................

Ημερομηνία

Η  πληρω μή της συνδρομ ής μπορεί να  γίνει 
ταχυδρομώ ντας με απλή ταχυδρομική επιταγή 

1500 δραχμές στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175 
ΑΘΗΝΑ 112 51

(υπογραφή)
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προβάλλει η υπεράσπιση να εξετασθούν ι- 
σοβαρώς από το δικαστή με τα επιχειρήματα 
της κατηγορούσης αρχής και της πολιτικής 
αγωγής.

Κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίω δια
δικασίας δεν υπάρχει (τουλάχιστον εμφανής) 
καμιά αντιπαράθεση μεταξύ κατηγορίας και 
κατηρορουμένου, ενώ η αντιπαράθεση αυτή 
θεωρείται σχεδόν δεδομένη μεταξύ κατηγο
ρουμένου και πολιτικής αγωγής. Η μεγαλο
πρέπεια, όμως, της ποινικής διαδικασίας και 
ο τρόπος διεξαγωγής της αναμφισβήτητα δί
νουν την αίσθηση μιας προδιαγεγραμμένης 
υπεροχής της κατηγορούσης αρχής έναντι της 
υπεράσπισης.

Εν όψει της παρατηρήσεως αυτής, είναι υ
ποχρεωμένος κανείς να επισημάνει ότι η ψυ- 
χοκοινωνική θέση του κατηγορυμένου είναι 
σαφέστατα δυσχερέστατη και αυτό επιβεΒαι- 
ούται από μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν 
το δικαστηριακό βίωμα του κατηγορουμένου. 
Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι καθίσταται α
δύναμος να υπερασπίσει του εαυτό του. Για 
τους λόγους αυτούς ο Κ .ΠΑ (αρθ. 333 επ.) 
κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας όπλων 
μεταξύ κατηγορούσης αρχής και κατηγορου
μένου.

Επομένως, στο ακροατήριο η ουσιαστική νο- 
μικό-πραγματική αντιπαράθεση προσδιορίζεται 
αφ’ ενός μεν μεταξύ κατηγορούσης αρχής 
και κατηγορουμένου, αφ’ ετέρου δε μεταξύ 
των διαδίκων. Η αναγκαιότητα καθιέρωσης 
της αρχής της ισότητας των όπλων στην πρώτη 
περίπτωση εμφανίζεται προβληματική, ενώ στη 
δεύτερη αναμφισβήτητη.

Η ορθολογική, όμως, έκφραση του τρόπου 
απονομής της δικαιοσύνης, απαιτεί τρισδιά
στατη εφαρμογή της αρχής της ισότητας των 
όπλων (μεταξύ κατηγορίας, κατηγορουμένου 
και λοιπών διαδίκων) στην κυρία διαδικασία. 
Ο Κ.ΠΑ, ειδικά για το στάδιο της κυρίας 
διαδικασίας, κατοχυρώνει την τρισδιάστατη αυ
τή έκφραση (αρθ. 333 επ. Κ .ΠΑ) δίνοντας 
μάλιστα και σε ορισμένες περιπτώσεις το προ
βάδισμα στον κατηγορούμενο (αρθ. 366 $ 
3 Κ.Π.Δ.).

Η ελληνική δικονομική πραγματικότητα έχει 
δεχθεί ότι η αρχή της ισότητας των όπλων 
στην ποινική δίκη αποτελεί εξειδίκευση της 
αρχής της ισότητας (αρθ. 4 Συντάγματος/86) 
και δίνει πρωταρχική σημασία στην προστασία 
της αξίας του ανθρώπου (αρθ. 2 $ 1 Σ/τος).

Ετσι η εμπιστοσύνη των πολιτών στη δι
καιοσύνη, ανεπιφύλακτα μπορεί να πεί κανείς, 
ότι βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο.

πραξιτελους 139, 185 35 πειραιας, τηλ. 41.26.218

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Π Α . ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚ Ο ΥΣ ΥΠ Α ΛΛ Η Λ Ο ΥΣ

ΣΥΜ Π ΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Η ποινική διαδικασία είναι μια αλληλουχία 
μερικοτέρων διαδικασιών που αποβλέπουν στην 
ικανοποίηση του αισθήματος δικαιοσύνης. Ετσι, 
λοιπόν, η αναγκαιότητα κατοχύρωσης της αρ
χής της ισότητας των όπλων αφορά όλα τα 
στάδια και όχι μόνο την επ’ ακροατηρίω δια
δικασία. Το αίτημα λοιπόν για (fair trial) δίκαιη 
διεξαγωγή της δίκης (αρθ. 6 $ 1 Συμβ. Ρώμης) 
αφορά και την προδικασία, πράγμα που σε 
τελική ανάλυση σημαίνει ότι η ευθύνη και 
η απαίτηση για δικονομικές ευαισθησίες των 
προανακριτικών υπαλλήλων είναι περισσότερο 
παρά ποτέ αυξημένες σήμερα.

Επομένως όλες οι προβαλλόμενες επιστη
μονικά δικονομικές αρχές είναι το πλαίσιο 
στο οποίο στηρίζεται και η προανάκριση. Αρα 
και η αρχή της ισότητας των όπλων είναι, 
όπως αποδείχθηκε προηγουμένως, μια ουσια
στική δικονομική αρχή, αφού σε τελική α
νάλυση σκοπός της δικαιοσύνης είναι ο 
κολασμός του εγκλήματος και όχι η εκδίκηση.

ΥΠΟΣΗΜ ΕΙΩΣΕΙΣ

1) ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ - ΜΟΝ- 
TESQ1EU, σελ. 121, Μετ/ση Γ. Λιόνη, εκδ. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΤΔΗ.

2) Ν. ΚΟΥΡΑΚΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, 
σελ. 186, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1986.

3) Ν. ΛΙΒΟΥ, Ποινικά Χρονικά, σελ. 692 
επ., Τόμος ΛΖ’ (1987).

4) A. KAPPA - Μαθήματα Δικονομίας, Τόμος 
Α’, εκδ. 1986, σελ. 23 επ.

5) ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ - Δικαστική ψυχολογία, 1988.
6) ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ - ΑΝΑΚΡΓΠΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩ

ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, εκδ. Νομική Βι
βλιοθήκη, 1984.
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11 υπ. 2, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1985.

285



Η  γυναίκα θύμα της σωματεμπορίας,
1836 -

Η πορνεία - η πλέον ακραία ίσως προσβολή της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας - πολύ νωρίς έγινε αντικείμενο 
κρατικού ενδιαφέροντος. Όμως μόλις τον ΙΔ ’ αιώνα 
ασχολήθηκε μ’ αυτή η νομοθεσία, όταν τα πορνεία 
στη Γαλλία υπήχθησαν σε εβδομαδιαία υγειονομική 
εξέταση. Κατά καιρούς λήφθηκαν διάφορα μέτρα, μέχρι 
το 1724 όπου ο Mandeville υποστήριξε επίσημα την 
καταδίωξη της κρυφής πορνείας και ενθάρρυνε την 
ίδρυση πορνείων, όπου η πορνεία ελεγχόμενη υγειονομικά 
και κοινωνικά (μετά τον περιορισμό των πορνών) θα 
ήταν ακίνδυνη και επωφελής. Έτσι έγινε ο πρόδρομος 
του διακανονιστικού συστήματος. Ο προβληματισμός

A ΡΙ ΣΤ. Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ ΜΑ Ρ Η
Τ. Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ο Υ  ΓΕΝ.  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  Α Θ Η Ν Ω Ν

Η ΓΥΝΑΙΚΑ, ΘΤΜΑ 
ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ

01 ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Al Ε

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ .ΑΣΤΗΡ.

Α Λ.  & Ε. Π  Α Π Α Λ Η  Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

Ο Δ Ο Σ  Λ Υ Κ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  1 0 - Α Θ Η Ν Λ Ι  19 Γ» 3

συνεχίστηκε με τη διαμόρφωση δύο συστημάτων, του 
διακανονιστικού (reglementa tion) και του καταργητικού 
(abolitionnisme). Το πρώτο υποστηρίζοντας τους οίκους 
ανοχής, όπου οι εκδιδόμενες γυναίκες διαμένουν υπο
χρεωτικά χωρίς το δικαίωμα εξόδου παρά μόνον με 
άδεια της Αστυνομίας1 και υφίστανται τακτικό υγει
ονομικό έλεγχο, διατείνεται πως προασπίζει την υγεία 
του κοινού. Το δεύτερο υποστηρίζοντας την κατάργηση 
των πορνείων, την παρεμπόδιση της εκπόρνευσης, την 
υγειονομική διαφώτιση, την ίδρυση νοσηλευτικών και 
διορθωτικών ιδρυμάτων για τις γυναίκες που παρέκ-

1955
κλιναν και την απηνή δίωξη της σωματεμπορίας.

Εκτός την Αγγλία, όλες οι χώρες της Ευρώπης δέ
χτηκαν το διακανονικό σύστημα, το οποίο όμως κάτω 
από την αυστηρή κριτική καταργήθηκε προοδευτικά 
(στα 1945 ίσχυε μόνον στην Ελλάδα, τη Ρουμανία 
και τη Γαλλία). Το σύστημα αυτό, ανάξιο για έναν 
πολιτισμένο κόσμο, παραβίαζε βασικές αρχές του δι
καίου... Και όμως ίσχυσε στη χώρα μας ως τα 1955, 
όταν καταργήθηκαν οι οίκοι ανοχής, απογορεύτηκε ο 
ομαδικός εταιρισμός και ο εταιρισμός σε γυναίκες 
κάτω των 18 ετών (Ν.3310/1955 και 4095/1960).

Την απαράδεκτη αυτή κατάσταση στη χώρα μας στιγ
ματίζει ένας από τους πλέον δραστήριους αστυνομικούς 
του Μεσοπολέμου, ο Αριστοτέλης Κουτσουμάρης σε 
εισήγησή του στο Διεθνές Συνέδριο για την κατάργηση 
του Διακονονιστικού Συστήματος (Αθήνα, Σεπτέμβριος 
1963), η οποία εκδόθηκε σε βιβλίο από τον εκδοτικό 
οίκο ΑΣΤΗΡ με τον τίτλο "Η γυναίκα, θύμα της Σω
ματεμπορίας. Οι ευθύνες του κράτους και της κοινωνίας"

Και το σημαντικότερο. Δεν αρκείται μόνο στο να 
καταγγείλει τον απάνθρωπο και παράνομο χαρακτήρα 
του διακανονιστικού συστήματος αλλά εντοπίζει ευθέως 
τα κοινωνικά αίτια της πορνείας στην φτώχεια και 
την εξαθλίωση των κατωτέρω λαϊκών στρωμάτων.

Ο Αρ. Κουτσουμάρης, ανθυπομοίραρχος της Χωρο
φυλακής, υπήρξε από τους πρώτους αξιωματικούς που 
μετατάχθηκαν στο νεοσύστατο τότε (1921) Σώμα της 
Αστυνομίας Πόλεων2. Στα 1925 - 1932 διετέλεσε Δ ι
οικητής του Τμήματος Γενικής Ασφάλειας Αθηνών και 
αργότερα Διευθυντής της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών. 
Δραστήριος αξιωματικός, συνδέεται άμεσα με την εξι- 
χνίαση σοβαρών εγκλημάτων και γίνεται θέμα του 
λαϊκού στιχουργού στο τραγούδι "Στου Χαροκόπου 
τα στενά", που αναφέρεται στη θηριώδη δολοφονία 
του Αθανασόπουλου3

Ας δούμε λοιπόν πώς περιγράφει την ελληνική έκδοση 
του εγκληματικού αυτού φαινομένου, της πιο ωμής 
προσβολής της ανθρώπινης ύπαρξης ο Αρ. Κουτσουμάρης:

Στην Ελλάδα εφαρμόσθηκε το διακανονιστικό σύστημα 
από το 1836. Από τότε χρονολογείται το πρώτο Βα
σιλικό Διάταγμα του Όθωνος, περί "Δημοτικής Αστυ
νομίας", που εις το άρθρον του 50 αναφέρεται ότι: 
"Αι Αστυνομικοί Αρχαί χρεωστούν να καταστέλλωσιν 
αυστηρώς τας προσβαλλούσας τα ήθη πράξεις και απα
γορεύουν παν ό,τι τείνει προς διαφθοράν αυτών. Επί 
τούτω: 1) Επιτηρούν ιδίως τα άτομα, εις τα οποία 
προσάπτεται ασωτεία και διαφθορά των ηθών των 
νέων αμφοτέρων των γενών... 4) Εμποδίζουν κοινάς 
γυναίκας να περκρέρωνται εις τους δημόσιους περιπάτους 
κ.λπ.".

Σ τις  διατάξεις του άρθρου αυτού και σε δύο κα-
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νονιστικές διαταγές του Υπουργείου των Εσωτερικών 
του 1856 (2506 και 2057 της 30-1-1856) στηρίζονταν 
οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές και εκδίδανε δια
τάξεις, με τις οποίες ερρύθμιζαν όλα τα σχετικά με 
τις άσεμνες γυναίκες κ.λπ. ζητήματα.

Η  Αστυνομία είχε ξεχωρίσει τις άσεμνες γυναίκες 
σε δύο κατηγορίες: τις κοινές και τις ελευθέριες ή 
αοιδούς.

Κοινές ήταν εκείνες που υποχρεωτικά έπρεπε να μένουν 
μέσα στους λεγομένους "οίκους ανοχής”, από τους 
οποίους δεν μπορούσαν να βγαίνουν, έστω και για 
λίγη ώρα, χωρίς έγγραφη άδεια της Αστυνομίας. Πολύ

Η Αθήνα στα 1865.

περισσότερο δεν μπορούσαν να ταξιδεύσουν από πόλη 
σε πόλη, χωρίς άδεια της Αστυνομίας. Οι γυναίκες 
αυτές υποβάλλονταν υποχρεωτικά δύο φορές την εβδο
μάδα εις υγειονομική εξέταση που το αποτέλεσμά της 
γραφόταν σ ’ ένα ατομικό βιβλιάριο, με το οποίο 
ήταν κάθε μία εφωδιασμένη. Κι ήταν υποχρεωμένες 
να εκδίδωνται σ ’ οποιανδήποτε, χωρίς καν το δικαίωμα 
της εκλογής.

"Ελευθέριες ή αοιδοί” ήταν οι γυναίκες που τρα
γουδούσαν στα καφωδεία ή στα κέντρα διασκεδάσεως 
και που μπορούσαν να μένουν σε ξενοδοχεία. Υπο
βάλλονταν κι αυτές υποχρεωτικά σε υγειονομική εξέτασι 
και δεν μπορούσαν να ταξιδεύουν από πόλι σε πόλι 
χωρίς την άδεια της Αστυνομίας.

Ο χαρακτηρισμός των γυναικών σε κοινές ή ελεύθεριες 
- αοιδούς ήταν αποκλειστικό δικαίωμα της Αστυνομίας. 
Μόνο στις  πόλεις όπου δεν υπήρχε Διοικητική Αστυ
νομία, θα έπρεπε να συναινέση εγγράφως και ο Δήμαρχος 
για το χαρακτηρισμό μιας γυναίκας ως κοινής. Αλλά

την εποχή, προ του 1910, τόσον ο Δήμαρχος όσο 
και ο Αστυνόμος ήταν κομματικά όργανα. Ως το 1906 
μάλιστα ίσχυε ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Δηλαδή ο Δήμαρχος διώριζε τον Αστυνόμο και τους 
Αστυφύλακες της περιφέρειάς του, που τους ήταν και 
άμεσος Προϊστάμενος. Ώ στε με το να ζητήται η γραπτή 
συναίνεση του Δημάρχου για το χαρακτηρισμό μιας 
γυναίκας ως κοινής, δεν σημαίνει ότι προστατευόταν 
η γυναίκα από την αυθαιρεσία του αστυνόμου, αφού 
εκείνη την εποχή ο αστυνόμος έκανε ό,τι ήθελε ο 
Δήμαρχος.

Και μόνο στα 1911, ύστερα δηλαδή από την Επα
νάσταση στο Γουδί (οπότε άρχισε να 
μπαίνη στον κοινωνικό και στον κρατικό 
μας οργανισμό κάποια ανορθωτική πνοή), 
επεχείρησε ο τότε Υπουργός των Εσω
τερικών με μια εγκύκλιό του να περιορίσει 
τα δικαιώματα που παρείχε στην Αστυ
νομία, πάνω στο κεφάλαιο αυτό το Β.Δ. 
του 1836.

Δηλαδή αφήρησε το δικαίωμα του χα
ρακτηρισμού των κοινών γυναικών από 
την Αστυνομία και το ανάθεσε σε Επι
τροπές κατά Νομούς, που Πρόεδρόν τους 
είχαν τον Νομάρχη. Αλλά και πάλι δεν 
μπορούμε να πούμε, πως σημειώθηκε καμ- 
μιά ουσιώδης μεταβολή στο σύστημα, που 
τόσες δεκαετηρίδες εφαρμοζόταν.

Ο κάθε Διευθυντής της Αστυνομίας εξα
κολούθησε να διατηρή πλήρη σχεδόν πρω
τοβουλίαν ακόμη και μετά την έκδοσι 
της εγκυκλίου του 1911 γιατί όχι μόνον 
συμμετείχε στην Επιτροπή ως Εισηγητής, 
αλλά και διότι αυτός ανελάμβανε την 
εκτέλεσιν των αποφάσεων της Επιτροπής.

Στα  1915 - 1916, πέντε χρόνια δηλαδή 
μετά την εγκύκλιον του 1911, που υπετίθετο πως θα 
είχε περιορίσει τα δικαιώματα της Αστυνομίας, οι τότε 
Διευθυνταί της Αστυνομίας είχαν το "δεσμείν και λύειν” 
στα ζητήματα αυτά ’Ενας μάλιστα Αστυνομικός Δ ι
ευθυντής της Πρωτεύουσας είχε καταστεί το φόβητρο 
των γυναικών από τα δρακόντια μέτρα που λάβαινε 
"προς προστασίαν των ηθών και της δημόσιας υγείας", 
όπως τα εχαρακτήριζε.

Ακόμα και ως το 1916 συνεχιζότανε ένα αναχρονιστικό 
σύστημα για την περιφρούριση της δημοσίας ηθικής 
και της προστασίας των ηθών. Ειδικές π.χ. περίπολοι 
γύριζαν στους Δημόσιους και Δημοτικούς κήπους. Εκτός 
απ’ αυτές και αστυνομικοί με πολιτικά καιροφυλα- 
κτούσαν πολλές φορές πίσω από τις συστάδες των 
δένδρων, έτοιμοι να ορμήσουν και να συλλάβουν κάθε 
ζυγάρι, που θα τολμούσε να καθήση στους πάγκους 
του κήπου του Ζαππείου ή του Μουσείου, για να 
περάση στιγμές τρυφερής μονώσεως. Ο αείμνηστος κα
θηγητής του Πανεπιστημίου Γ. Φωτεινός εις ένα άρθρον 
του στην εφημ. "Ακρόπολις" της 9-7-1930 έγραφε: "προ 
του Νόμου 3032 έντιμοι έγγαμοι κυρίαι και δεσποινίδες 
αμέμπτου ηθικής απήγοντο επί ελαχίστω υπόπτω δια
γωγή προς εξέτασιν εις το Αστυν. Τμήμα και εκείθεν
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άνευ πολλών διατυπώσεων απεστέλλοντο εις το Νοσ. 
Συγγρού". Αρκούσε να πιάσουν ο ένας το χέρι τ ’ αλ- 
λουνού ή να περφάλη ο νέος τη μέση της εκλεκτής 
του με την αθωότερη περίπτυξη, για να ορμήσουν 
οι Κέρβεροι αυτοί της ηθικής να τους συλλάβουν και 
να τους οδηγήσουν στην Αστυνομία, όπου η γυναίκα 
υποβαλλόταν σε υγειονομική εξέταση, εκτός αν απε- 
δείκνυε ότι ήταν σύζυγος ή μνηστή εκείνου που μαζί 
του πιάστηκε. Γιατί κι αυτό ακόμα συνέβαινε. Να 
συλλαμβάνωνται και σύζυγοι και μνηστήρες και να 
οδηγούνται στην Αστυνομία σαν παραβάτες της Αστυ
νομικής Διατάξεως "περί προστασίας των ηθών". Αν 
ήταν ένα ζευγάρι ερωτευμένοι, η γυναίκα κινδύνευε 
να κλεισθή και σε οίκο ανοχής, αν ο γιατρός διαπίστωνε 
στην εξέταση την έλλειψι μιας ανατομικής λεπτομέρειας, 
επάνω στην οποία είχε τοποθετήσει την ηθική υπόστασι 
των κοριτσιών μας η κοινωνική αντίληψι της εποχής 
εκείνης.

Και οι γυναίκες αυτές προτιμούσαν να υποστούν 
κάθε θυσία. Σε πόσους εκβιασμούς δεν υπόκυπταν 
για ν’ αποφύγουν την διαπόμπευσι της προσαγωγής 
τους στην Αστυνομία με τα επακόλουθά της. Την κράτηση 
δηλαδή στα μπουντρούμια. Την υγειονομική εξέτασι. 
Το ενδεχόμενο κλείσιμο σε οίκο ανοχής και το φο- 
βερώτερον την οργή των δικών τους: των γονιών, 
του αδελφού κ.λπ., που τότε πίστευαν, 
ότι μονάχα με το αίμα της αθλίας 
θα μπορούσε να αποπλυθή το όνειδος 
της τιμής της οικογένειας. Γ ι’ αυτό 
και τα δράματα της τιμής την εποχή 
εκείνη ήταν συχνά. Κι ο ημερήσιος 
τύπος σε πολύστηλα άρθρα, με φω
τογραφίες της παραστρατημένης, του 
εκδικητού της οικογενειακής τιμής 
κ.λπ. περιέγραφε τις λεπτομέρειες τους 
δράματος κ.λπ.

Κατά τα έτη 1915 και 1916, συνέπεσε 
να υπηρετήσω ένα χρονικό διάστημα 
στα Γραφεία της Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως των Αθηνών. Είχα μόλις απο
φοιτήσει από τη Σχολή της Θεσσα
λονίκης, όπου ακούσαμε μαθήματα και 
συμβουλές για το σεβασμό που ωφεί- 
λαμε στα δικαιώματα του πολίτου 
κ.λπ. Ακόμα θυμάμαι την κατάπληξι 
που δοκίμασα την πρώτη μέρα που 
παρέλαβα υπηρεσία, όταν είδα κάτι 
υπόγεια μπουντρούμια της τότε Αστυ
νομικής Διευθύνσεως, που βρισκόταν 
στην οδό Πατησίων και Σολωμού, γε
μάτα από γυναίκες, που τις είχαν συλ- 
λάβει ως "υπόπτων ήθών" τα αστυνομικά όργανα σε 
διάφορα σημεία της πόλεως. Αρκούσε τότε και μια 
υποψία να εκφρασθή σε βάρος μιας γυναίκας, ακόμα 
και με ανώνυμη επιστολή, για να συλληφθή η γυναίκα 
αυτή, να κρατηθή, να υποβληθή σε υγειονομική επι
θεώρηση και να κλιεστή σε οίκο ανοχής.

Τότε κάθε πρωί επαναλαμβανόταν στερεότυπα τούτη 
η διαδικασία: Ο Αξιωματικός της Υπηρεσίας παρουσίαζε 
κατά ομάδες τις κρατούμενες αυτές γυναίκες στον

τότε Διευθυντής Ε. .Ζ.. ,ο οποίος ύστερα από πρόχειρη 
εξετασι διέταζε κατά κανόνα το κλείσιμό τους στους 
οίκους ανοχής. Τις πιο νέες και όμορφες τις έστελνε 
πάντοτε στα περιώνυμα "Βούρλα" στον Πειραιά Ένα 
καταγώγιον της χειρότερης μορφής, όπου οι αγαπητικοί, 
οι χασισοπότες, οι εγκληματίες κάθε λογής ήσαν εγκα
τεστημένοι μόνιμα. Στον οίκο αυτό παρασυρόνταν συ
νήθως οι ναύτες των βαποριών, ελληνικών και ξένων, 
που προσέγγιζαν στον Πειραιά.

Ποτέ δε θα ξεχάσω τι απακολουθούσε στο άκουσμα 
της αποφάσεως για τον εγκλεισμό τους σε οίκον ανοχής 
και μάλιστα Βούρλα. Κάθε μια με τη σειρά της, κι 
όλες μαζί κατόπιν, ξεσπούσαν σε σπαρακτικές κραυγές 
και θρήνους. Τραβούσαν τα μαλλιά τους, ξέσχιζαν 
τα ρούχα τους. Έπεφταν στα πόδια τους Διευθυντού 
κι εκλιπαρούσαν με αναφυλλητά να τις λυπηθή, να 
μη τις κλείση στα Βούρλα. Αλλά μάταια. Εκείνος 
βλοσυρός, ασυγκίνητος, διέτασσε να τις απομακρύνουν 
μια - μια από το Γραφείο του.

Η  σκηνή της "Φαντίνας" μπροστά στον Ιαβέρη, που 
με τόση ζωντάνια περιγράφει ο Ουγκώ στους "Αθλίους" 
του, επαναλαμβανόταν κάθε πρω ί στο Γραφείο του 
Διευθυντού της Αστυνομίας Αθηνών.

Εάν καμμιά από τις γυναίκες αυτές κατώρθωνε ν’

I I  Πλατεία Συντάγματος, στα τέλη του περασμένου 
αιώνα

αποδράση από τον οίκο ανοχής που ήταν κλεισμένη, 
και προ παντός από τα Βούρλα, τότε να βλέπατε 
τι δραστηριότητα ήταν ικανά ν’ αναπτύξουν τ ’ αστυ
νομικά όργανα. Μόλις ειδοποιόταν η Αστυνομία, εκι- 
νητοποιούσε αμέσως τα όργανά της για την αναζήτησι

288



της δρατιέτιδος. Και έκανε το παν για να την βρη. 
Σαν να επρόκειτο να συλλάβη επικίνδυνον εγκληματία. 
Όλη δε αυτή η δραστήρια απασχόλησι, απέβλεπε στο 
να συλληφθή και να κλειστή η δραπέτις, όχι βέβαια 
μέσα σε κανένα σωφρονιστήριον, αλλά στον οίκο ανοχής, 
απ’ όπου εδραπέτευσε ή και σε χειρότερον για πα

ραδειγματισμό.
Α λλ ’ ας μη απογοητευόμαστε. Αυτό το φαινόμενο 

δεν παρετηρείτο μόνο στη Χώρα μας, αλλά και σ ’ 
όλες τις Χώρες, όπου ίσχυε το διακανονιστικό σύστημα 
και ιδιαίτερα στη Γαλλία, που τη θεωρούσαν -πολύ 
σωστά- μια από τις πιο πολιτισμένες χώρες...

Αυτό το ανάξιο πραγματικά για μια πολιτισμένη 
σύστημα ίσχυε και στη χώρα μας ως το 1922, οπότε 
ψηφίστηκε ο νόμος 3032 "περί ασέμνων γυναικών", 
ο οποίος ίσχυσε αρχικά μεν στας Αθήνας, Πειραιά, 
Πάτρας και Κέρκυραν, στα δε 1927 επεκτάθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και στα 1929 σ ’ ολόκληρη τη Χώρα. 
Σύμφωνα με το νόμο αυτό τα ζητήματα ηθών, δεν 
τα ερρύθμιζε πλέον δικτατορικά η Αστυνομία4 αλλά 
μια ειδική Επιτροπή, που λειτουργούσε κατά Νομούς...

Είναι αλήθεια, όμως, ότι ο Νόμος αυτός όσον και 
αν απετέλεσε μία πρόοδο για τον τόπο, δεν έλυσε 
ριζικά το ζήτημα. Γιατί έμεινε προσκολλημένος στις 
βασικές αρχές του διακανονιστικού συστήματος. Γιατί 
δέχεται την διατήρησι των οίκων ανοχής. Την υπο
χρεωτική εξέτασι των γυναικών κ.λπ.

Δεν κατώρθωσε δηλαδή ο νομοθέτης αυτός ν’ απαλ
λαγή από την πλάνη, ότι το διακανονιστικό σύστημα 
προσφέρει τάχα υπηρεσίαν στο κοινωνικό σύνολον.

Διατελέσας από του 1925-1932 Διοικητής του Τμή
ματος Γενικής Ασφαλείας Αθηνών της Αστυν. Διευ- 
θύνσεως Αθηνών, εις την οποία ήτο ανατεθειμένη και 
όπου υπήχετο το Τμήμα Ηθών, που επεμελείτο της

εφαρμογής του διακανονιστικού συστήματος και δια- 
πιστώσας εκ πείρας ότι τούτο δεν εξυπηρετεί κανένα 
εκ των αντικειμενικών σκοπών, δια τους οποίους και 
είχε θεσπισθεί, υπεστήριζα, ότι έπρεπε να κλείσουν 
οι οίκοι ανοχής. Τη προτάσει μου δε εκλείσθησαν 
αποφάσει της Επιτροπής του Ν. 3032, εις ην συμμετείχον

ως εισηγητής, από τους 74 
οίκους ανοχής που λειτουρ
γούσαν εν Αθήναις οι 66, 
απέμειναν δε μόνον 6 ενΑθή- 
ναις και ελάχιστοι εν Πει- 
ραιεί. Εκλείσθη δε και το 
καταγώγιον των Βούρλων 
εις τον Πειραιά..

Στη χώρα μας μια από 
τις κυριώτερες αφορμές που 
εξωθούν την γυναίκα στην 
πορνείαν είναι τα οικονομικά 
αίτια. Αυτό φαίνεται καθα- 
ρώτερα: α) Από το επάγ
γελμα, που ασκούσαν οι γυ
ναίκες αυτές πριν εξολισθή- 
σουν στην πορνεία, β) Από 
την κοινωνική τάξι των γο
νέων τους, και γ) Από το 
βαθμό εκπαιδεύσεως των γυ
ναικών αυτών, από τις οποί
ες είχαν μόνο στοιχειώδη το 
30%, μέση το 2% και τελείως 
αγράμματες 68%...

Τα ίδια συμεπράσματα 
βγαίνουν και από μιαν άλλη έρευνα που είχα κάμει 
στο Τμήμα Ηθών Αθηνών, σε περιπτώσεις 325 κοριτσιών, 
που είχε μαζέψει η Αστυνομία στα 1926 και 1927 
από τα διάφορα ύποπτα κέντρα ή που είχαν παραδοθή 
στην Αστυνομία από διάφορες Αρχές, γιατί υπήρχε 
κίνδυνος να εξολισθήσουν στην διαφθορά

Από τα κορίτσια αυτά: Τα 214, δηλαδή τα 65,8% 
ήσαν υπηρέτριες και τα υπόλοιπα 111 ήσαν μοδίστρες 
ή εργάτριες, ή υπάλληλοι σε ζαχαροπλαστεία, ζυθο
πωλεία κ.λπ. ή ήσαν κορίτσια που γύριζαν στην πόλι 
χωρίς μόνιμη κατοικία, ζητώντας να βρουν κάπου δου
λειά ή κορίτσια που είχαν εγκαταλειφθή από τους 
γονείς τους. Το σύνολό τους δηλαδή ήταν παιδιά του 
λαού μας. Της φτωχολογιάς. Α π ’ όλα αυτά βγαίνει 
το συμπέρασμα, ότι μόνον από τις λαϊκές τάξεις ανα
νεώνεται το υλικό των οίκων ανοχής...

Σημειώσεις:

1. Σύμφωνο με Αστυνομική Διάταξη του 1929 ...ουδεμία των κοινών 
γυναικών δύναται να κυκλοφορή ελευθέριος άνευ της σχετικής αδείας 
της υπηρεσίας ηθών, εξερχομένη δε να μη συχνάζει εις κεντρικά 
και πολυσύχναστα μέρη... (Βλέπε Γ. Σαμουήλ, Αστυνομικές Διατάξεις 
Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων 1919-1929, Αθήνα χ.χ, σελ. 
210).

2. Δημήτρη Γ. Κατσιμαγκλή Η ιστορία του αστυνομικού θεσμού 
εις Αθήνα, Ρώμη, Γαλλία, Αγγλία και Αμερική Αθήνα 1981, σελ. 
151.

3. Χαραλάμπους Θ. Σταμάτη, Η Αστυνομία στην Ελλάδα, Αθήνα 
χ.χ., σελ. 291.

4. Η κατάσταση αυτή αντανακλούσε τις περί ηθών αντιλήψεις 
της εποχής.
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Αστυνομία και Δικαιοσύνη στην Ευρώπη:

Ολλανδία
Η Ολλανδία έχει πληθυσμό 14.500.000 κα

τοίκους και για διοικητικούς λόγους έχει 
διαιρεθεί σε δώδεκα περιφέρειες, οι οποίες 
περιλαμβάνουν 1.000 περίπου δήμους. Επι
κεφαλής της Διοίκησης κάθε περιφέρειας είναι 
ο Περιφερειακός Κυβερνήτης, ο οποίος είναι 
και ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Κυβέρνησης. 
Ο ίδιος είναι και Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. Εκπρόσωπος επίσης της Κεντρικής 
Κυβέρνησης είναι ο Δήμαρχος στην περιφέρεια 
του, όντας ταυτόχρονα και Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δικαιοσύνη απονέμεται από 62 επαρχιακά 
δικαστήρια, από 19 Περιφερειακά, 5 Εφετεία 
και 1 Ανώτατο Δικαστήριο. Στα δικαστήρια 
την εκτελεστική εξουσία - σαν εκπρόσωπος 
του Στέμματος - αντιπροσωπεύει το Κρατικό 
Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου έχουν επι- 
φορτισθεί με την άσκηση της ποινικής δίωξης 
εναντίον των παραβατών. Το Συμβούλιο αυτό 
υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχει 
ιεραρχική συγκρότηση. Ο Πρόεδρος αντι
προσωπεύει την εκτελεστική εξουσία στο Ανώ
τατο Δικαστήριο, οι Γενικοί Εισαγγελείς στα 
Εφετεία και οι Δημόσιοι Κατήγοροι στα πε
ριφερειακά και επαρχιακά Δικαστήρια.

Η  Αστυνομία

Ο οργανισμός της Αστυνομίας στην Ολ
λανδία προσδιορίζεται από το νόμο για την 
Αστυνομία του 1957, ο οποίος προβλέπει 
την Κρατική Αστυνομία και αριθμό Δημοτικών 
Αστυνομικών Υπηρεσιών. Η εξιχνίαση των 
εγκλημάτων, όπως και η άσκηση δικαστικής 
εξουσίας και αναλογών καθηκόντων, ανήκει 
στην αρμοδιότητα κάθε Δημοσίου Κατηγόρου 
για την περιφέρειά του. Κατά τον Κώδικα 
της Ποινικής Δικονομίας οι Δημόσιοι Κα
τήγοροι είναι υπεύθυνοι με την αντιμετώπιση 
των εγκληματικών υποθέσεων. Κάτω απ’ αυτό 
το πλέγμα σχέσεων είναι εξουσιοδοτημένοι 
να δίνουν οδηγίες στους αστυνομικούς υπαλ
λήλους, που ασχολούνται με την εξιχνίαση 
των εγκλημάτων.

Η γενική πολιτική σχετικά με την εξιχνίαση 
των εγκλημάτων καταστρώνεται από τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος, για το σκοπό 
αυτό, δίνει οδηγίες στους Γενικούς Εισαγ
γελείς, οι οποίοι με τη σειρά τους παρέχουν 
οδηγίες στους επικεφαλής των Δημοσίων Κα
τηγόρων στην περιφέρεια της δικαιοδοσίας 
τους. Κατ’ αυτή την έννοια δίδονται ανάλογες 
οδηγίες και στους αστυνομικούς υπαλλήλους. 

Κεντρικές Υπηρεσίες Υπ. ΔικακχΛΛ/ης

Η Διεύθυνση Αστυνομίας του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης διαιρείται σε Τμήματα Νομικών 
Υποθέσεων, Οργάνωσης, Τροχαίας και Δι
οικητικής Υποστήριξης. Στην ίδια Διεύθυνση 
υπάγονται τα Εγκληματολογικά και Ιατροδι
καστικά Εργαστήρια, καθώς και η Εθνική 
Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η Κρατική Αστυνομία
Η γενική διεύθυνση, η οργάνωση και η 

διοικητική μέριμνα της Κρατικής Αστυνομίας 
ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργού της 
Δικαιοσύνης, ο οποίος στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του αυτών βοηθείται από τον 
Γενικό Επιθεωρητή, δηλαδή τον Αρχηγό της 
Κρατικής Αστυνομίας.

Η Δημοτική Αστυνομία
Η Δημοτική Αστυνομία συνίσταται από ένα 

μεγάλο αριθμό τοπικών Αστυνομικών Υπη
ρεσιών, οι οποίες είναι εντελώς ανεξάρτητες 
η μία απ’ την άλλη. Η γενική διεύθυνση, 
η οργάνωση και ο έλεγχος κάθε τέτοιας 
Υπηρεσίας ανήκει στο Δήμαρχο. ΕπιΒλέπονται, 
όμως, από τον Υπουργό Εσωτερικών διαμέσου 
των Περιφερειακών Κυβερνητών.

Συνοριακός έλεγχος
Εκτός από τις πολιτικές αστυνομικές υπη

ρεσίες (Δημοτική και Κρατική Αστυνομία), 
στην Ολλανδία λειτουργεί και η Στρατιωτική 
Αστυνομία - η Koninklijke mazechaussee - 
κάτω από τον έλεγχο του Υπουργού Αμυνας, 
η οποία είναι επιφορτισμένη με την άσκηση 
αστυνομικών καθηκόντων στις στρατιωτικές
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μονάδες, καθώς και τις περιοχές που βρί
σκονται υπό τον έλεγχο του Υπουργείου 
Αμυνας. Είναι επίσης υπεύθυνη και για την 
άσκηση συνοριακού ελέγχου και αστυνομικών 
καθηκόντων στα μεγαλύτερα σημεία εισόδου 
των συνόρων.

Η Εθν. Ympeoia Εγκληματολογιών Ερευνών
Η Εθνική Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευ

νών, που στο εξής θα αναφέρεται σαν C.R.I., 
(βραχυγραφία της Centrale Recherche Info 
ratiedienst), είναι υπηρεσία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και υπεύθυνη για το συντονισμό 
της άσκησης των αστυνομικών και δικαστικών 
καθηκόντων στη μάχη κατά του εγκλήματος 
σε εθνικό επίπεδο.

Τα καθήκοντα της C.R.I. είναι:
- Η συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, και 

ανάλυση πειστηρίων εγκλημάτων, η παροχή 
σχετικών πληροφοριών και η διεύθυνση σπου
δών για την εξιχνίαση των εγκλημάτων, ώστε 
να καθίστανται αποτελεσματικότερες οι προ
σπάθειες των διωκτικών αρχών.

- Ο συντονισμός σε ορισμένες περιπτώσεις

διερεύνησης εγκληματικών πράξεων.
- Η μέριμνα για διεθνείς επαφές αστυνομικών 

υπηρεσιών.

- Η παροχή Βοήθειας στις αστυνομικές υπη
ρεσίες της χώρας, πάντα όμως μετά από 
δική τους αίτηση και κάτω από δική τους 
ευθύνη.

- Η παροχή οδηγιών και πληροφοριών στις 
αστυνομικές και δικαστικές αρχές για την 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Η C.R.I. λειτουργεί επίσης και σαν Εθνικό 
Κεντρικό Γραφείο της Interpol. Αυτό σημαίνει 
πως μέσα στα πλαίσια της Interpol είναι 
η Εθνική Υπηρεσία για την ανταλλαγή πλη
ροφοριών με ξένες αστυνομικές υπηρεσίες. 
Περίπου 340 άτομα απασχολούνται στην υπη
ρεσία αυτή, από τα οποία σχεδόν τα 80 
είναι ντετέκτιβς (detectives).

Η C.R.I. αποτελείται από τις Διευθύνσεις 
Διοικητικής Υποστήριξης, Αστυνομικών πλη
ροφοριών και Εξιχνιάσεων εγκλημάτων και 
ένα Γραφείο Μελετών (Οργάνωσης και Σχε- 
διασμού).
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Οργανόγραμμα
Εθνικής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών 

Ερευνών

Διοικ. Υποστήριξη

Διευθυντής

_______ I_________

Γραφείο Μελετών

Τμήμα Προσωπικού 
Εσωτερ. Λειτουργίες 
Τμήμα Μεταφράσεων 
Τμήμα Αλληλογραφίας

Αστυν. Πληροφορίες

Τμήμα Πληροφοριών 
Τμήμα Εγκυκλίων 
Αρχεία Εγκλημάτων 
Δακτυλικά αποτυπώματα 
Φωτογραφικό Αρχείο

Εξιχν.Εγκλημάτων

Ναρκωτικά 
Ειδικά εγκλήματα 
Οργανωμένο Εγκλημα 
Τμήμα Οπλων 
Απάτες
Παραχαράξεις 
Έργα τέχνης-αντίκες 
Τμήμα Εξιχνίασης

VANGSNOEREN

Vangsnoer 
hoger personeel

Vangsnoer 
lager personeel

Vangsnoer dames 
hoger personeel

Vangsnoer dames 
lager personeel

DIENSTONDER-
SCHEIDINGSTEKENS

Parketpolitie Veldpolitle

Inspeeteur-Generaal Dirigerend Officier Officier Adjudant

Overig personeel Vrouwelijk personeel
Opperwachtmeester

Petembleem

kl.

Mouwembleem

AdspirantIt
Korpsembleem
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Το δικαστικό σύστημα

Ο Ολλανδικός ποινικός νόμος αναγνωρίζει 
δύο είδη παραδόσεων της νομοθεσίας, πς 
σοδαρές και τις ελαφρές παραδόσεις. Για 
την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων υπάρ
χουν δύο κατηγοριών δικαστικοί: οι δικαστικοί 
διώξης και οι δικαστικοί έδρας. Και οι δύο 
κατηγορίες είναι Masters of Law ή Doctors 
of Law και διορίζονται από το Στέμμα (με 
εισήγηση της Κυβέρνησης). Οι δικαστικοί δί
ωξης -οι δημόσιοι κατήγοροι- είναι μέλη του 
Κρατικού Συμβουλίου. Οι δικαστικοί έδρας 
είναι οι γνωστοί μας δικαστές. Οι δικαστές 
είναι ανεξάρτητοι και ισόβιοι. Συνταξιοδοτού- 
νται όμως στην ηλικία των 70 ετών.

Τα μέλη Κρατικού Συμβουλίου διορίζονται 
“μέχρι νεωτέρας” και διοικητικά υπόκεινται 
στον έλεγχο του Υπουργού Δικαιοσύνης. Στην 
Ολλανδία δεν υπάρχουν δικαστήρια ενόρκων, 
ούτε η Αστυνομία μπορεί να ασκήσει ποινική 
δίωξη κατά των παραβατών (παρά μόνον ο 
δημόσιος κατήγορος).

Τα δικαστήρια στην Ολλανδία

Δικαστήρια Κανισνίων: Υπάρχουν 62 τέτοια 
δικαστήρια, το καθένα με ένα δικαστή. Γενικά 
τα δικαστήρια αυτά δικάζουν ελαφρές μόνον 
παραβάσεις.

Περιφερειακά Δικαστήρια: Είναι 12 και δι
κάζουν σοβαρές παραβάσεις πρωτόδικα και 
ελαφρές παραβάσεις σε δεύτερο βαθμό. Ανά
λογα με τη φύση της υπόθεσης διακρίνονται 
σε μονομελή και τριμελή. Τα μονομελή δια- 
κρίνονται σε 1) Αστυνομικά, όπου δικάζονται

ελαφρά αδικήματα, 2) Εμπορικά, όπου δι
κάζονται μικρής σημασίας εμπορικές διαφορές, 
3) Ανηλίκων, όπου δικάζονται παραβάσεις 
ατόμων νεωτέρων των 18 ετών. Υποθέσεις 
σε δεύτερο βαθμό εκδικάζονται από τα τριμελή 
δικαστήρια.

Εφετεία: Υπάρχουν 5 Τριμελή Εφετεία, τα 
οποία αντιμετωπίζουν υποθέσεις που σε πρώτο 
βαθμό εκδικάστηκαν στα Περιφερειακά Δι
καστήρια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ολλανδίας με 
5 συνήθως δικαστές δικάζει σε πρώτο βαθμό 
σοβαρά αδικήματα, που διαπράχθησαν από 
ανώτερα κυβερνητικά στελέχη. Κυρίως, όμως, 
εξετάζει υποθέσεις που έχουν εκδικασθεί από 
άλλα δικαστήρια, για το αν έχει ακολουθηθεί 
η σωστή διαδικασία και αν έχουν τηρηθεί 
ή όχι οι καταστατικοί νόμοι της χώρας. Το 
Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει μια 
απόφαση ή να παραπέμψει μια υπόθεση σε 
διαφορετικό δικαστήριο απ’ εκείνο που την 
εκδίκασε πρωτόδικα.

Σημείωση: Το κείμενο δημοσιεύτηκε αρχικά 
στο περιοδικό της Interpol, International Criminal 
Police Review, May - June 1990.

Για την Αστυνομία στην Ολλανδία βλέπετε 
και στο περιοδικό μας, τόμος 1987, σσ. 
471 - 473.

Απόδοση από τα Αγγλικά:
Υπαστ. Β’ Κώστας Δανούσης
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Ανήλικοι σκλάβοι
Ρεπορτάζ: Ελκχχήος Αρτόπουλος

Δεν φορούν αλυοίδες, αλλά είναι σκλάβοι. Κι είναι μόλις μικρά παιδιά... 
Ναι, υπάρχουν ακόμα και στις μέρες μας μικρά σκλάβοι.

Οι σύγχρονοι Τομ Σώγιερ δουλεύουν πουλώντας λουλούδια και λαχεία 
στα νυκτερινά κέντρα, στα λούνα παρκ, στους δρόμους, οπουδήποτε. 

Καθαρίζουν τζάμια αυτοκινήτων σε διασταυρώσεις, 
πουλάνε εφημερίδες, κουλούρια και διάφορα άλλα μικροπράγματα. 

Χρησιμοποιούνται σαν “τσιλιαδόροι” έξω από χαρτοπαιχπκές λέσχες 
και μπαρμπουηέρες, ενώ δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο 

να ζητιανεύουν επικαλούμενοι συνήθως ανύπαρκτες ασθένειες και αναπηρίες 
ή προσφέροντας χορευτικές επιδείξεις στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο επί χρήμασι.

Κι όσο για ίο σχολείο, οι περισσότεροι 
από αυτούς το έχουν διαγράψει, προσπαθώντας 
να βγάλουν απλά το μεροκάματο. Γιατί όσοι 
πιστεύουν ότι τα παιδιά αυτά δουλεύουν τη 
νύχτα και το πρωί πη
γαίνουν με τα καλά 
τους ρούχα στο σχο
λείο, θα πρέπει να δια
βάζουν πολλά ρομαν
τικά μυθιστορήματα.

Η μοίρα είναι σκλη
ρή και απάνθρωπη και 
η πραγματικότητα εί
ναι όπως ακριβώς α- 
κούγεται. Στην Ελλά
δα του σήμερα, πα
ραμονές του 2000 πά
νω από δέκα χιλιάδες 
ανήλικοι ζουν σε κα
θεστώς... Μεσαίωνα.

Εξομολογήσεις
Ξεφυλλίζοντας τα 

σχετικά ρεπορτάζ του 
ημερήσιου τύπου που 
αναφέρονται στην κα
τάσταση και στα προ
βλήματα των παιδιών 
αυτών ξεχωρίσαμε μια 
αντιπροσωπευτική συν 
έντευξη που έδωσαν 
κάποιοι ανήλικοι σε 
δημοσιογράφο απο 
γευματινής εφημερί
δας.

Περιοχή Χίλτσν, με
σάνυχτα. Τρεις πιτσι- 
ρικάδες παίζουν μέσα 
στη βροχή στη γωνία

του δρόμου. Εκατό μέτρα παραπέρα, στην 
άλλη γωνία άλλοι τέσσερις πιτσιρικάδες, μι- 
σοκρυμμένοι σε μια είσοδο πολυκατοικίας, 
παίζουν με μια σκισμένη τράπουλα. Είναι οι

“τσιλιαδόροι” . Σε ένα 
κτίριο στα μισά του 
δρόμου, βρίσκεται η 
“μπαρμπουτιέρα” . Μέ
σα, “καθώς πρέπει” 
κύριοι παίζουν ζάρια 
για να περάσουν ευ
χάριστα την ώρα: “Τυ- 
χηρά παίγνια επί χρή-
μασι” .

Οι πιτσιρικάδες βρί
σκονται απ’ έξω στη
μένοι ώρες ατέλειω
τες, καθημερινά, πε- 
ριμένοντας να ειδο
ποιήσουν τα αφεντικά 
τους μόλις φανούν τα 
Μιτσουμπίσι, τα αυτο
κίνητα της Ασφάλειας 
Ηθών και Λεσχών με 
τους συμβατικούς α
ριθμούς. Τότε οι κινή
σεις είναι καθορισμέ
νες. Πρέπει να κτυ- 
πήσουν αμέσως δύο 
κουδούνια σπιτιών, 
που είναι συνδεδεμέ- 
να με την “μπαρμπου
τιέρα” , για να φύγουν 
οι “κύριοι” και να 
μην τους ενοχλήσει 
η Αστυνομία.
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Πλησιάζουμε τους ανήλικους αυτούς πιτσι- 
ρικάδες και τους ρωτάμε:

ΔΗΜ. - Σας αρέσει η δουλειά που κάνετε;
- Εχουμε ανάγκη από λεφτά γι’ αυτό την 

κάνουμε.
ΔΗΜ. - Εσείς έχετε ανάγκη ή η οικογένεια 

σας;
- Στο σπίτι μας δεν τα βγάζουμε πέρα και 

ο πατέρας λέει ότι “η δουλειά δεν είναι 
ντροπή” .

ΔΗΜ. - Τα αφεντικά σας, σας συμπεριφέρονται 
καλά;

- Καλά, αλλά έχουμε φάει και κάτι φάπες 
ξεγυρισμένες.

ΔΗΜ. - Γιατί, σας δέρνουν κιόλας;
- Μας δέρνουν άμα δουν ότι λείπει κάποιος 

από το πόστο του.
ΔΗΜ. - Πόσα σας δίνουν γ ι’ αυτή τη δουλειά;
• Δύο χιλιάρικα στον καθένα, αλλά έχουμε 

και φιλοδωρήματα από τους “πελάτες” , γιατί 
τους κρατάμε θέσεις για να παρκάρουνε τα 
αυτοκίνητά τους.

Δέν αρκεστήκαμε όμως στό αποκαλυπτικό 
πράγματι ρεπορτάζ του τύπου. Το περιοδικό 
μας περιηγήθηκε τους 
δρόμους της Αθήνας 
και νά τι κατέγραψε 
το μαγνητόφωνό μας.

Περιοχή Κηφισιάς, έν
τεκα το βράδυ. Κό
σμος πολύς στα πολ
λά κέντρα διασκέδα
σης της περιοχής.

Κάποια στιγμή ακού- 
με μια παιδική φωνή 
που ρωτάει:

“Θα προσφέρετε στη 
φίλη σας ένα τριαντά

φυλλο;" Γυρίζουμε και 
βλέπουμε ένα όμορφο 
μελαχροινό κοριτσά
κι, όχι μεγαλύτερο α
πό 10 χρόνων, να 
πουλάει λουλούδια σ ’ 
ένα ζευγαράκι.

Την πλησιάζουμε 
και τη ρωτάμε:

Α.Ε. - Πως σε λένε;
- Χριστίνα.
Α.Ε. - Πόσο καιρό

πουλάς λουλούδια;
- Ου, από πολύ μι

κρή. Δεν θυμάμαι από 
πότε.

Α.Ε. - Πόσα αδέλφια

είσαστε Χριστίνα;
- Οκτώ κορίτσια και δύο αγόρια.
Α.Ε. - Μ έχρι πότε σκέφτεσαι να κάνεις αυτή 

τη δουλειά;
- Μέχρι να παντρευτώ. Δεν θέλω να πουλάω 

συνέχεια λουλούδια, ψιθυρίζει και ένα δάκρυ 
ξεπηδάει και χαράζει το παιδικό της μάγουλο. 
Δεν αντέχει άλλο και αμέσως το βάζει στα 
πόδια για να χαθεί μέσα στο σκοτάδι.

Περιοχή Αχαρνών, στα Κάτω Πατήσια, ώρα 
πέντε το απόγευμα. Δύο μικροί κρατώντας 
από ένα σφουγγάρι στα χέρια καθαρίζουν 
παρμπρίζ αυτοκινήτων, που είναι σταματημένα 
στο φανάρι. Δίπλα τους ένα κουβαδάκι με 
νερό, που από το ξέβγαλμα του σφουγγαριών 
έχει γίνει μαύρο.

Στην ερώτησή μας γιατί κάνουν αυτή τη 
δουλειά, η απάντηση είναι αποστομωτική:

- Εντάξει ρε φίλε, να μην κάνουμε αυτή 
τη δουλειά, αλλά θα μας δίνεις εσύ κάθε 
μέρα να τρώμε;

Τα κοιτάζουμε αμήχανοι, νιώθοντας πόσο 
αδυσώπητα τα μαστιγώνει η ζωή, στα οκτώ 
τους χρόνια. Σκλάβοι στην υπηρεσία αυτών

που δεν μπαίνουν 
στον κόπο να εργα
στούν και προτιμούν 
την εύκολη λύση.

Κάνουν ό,τι μπορεί 
να φανταστεί ο νους 
των μεγάλων, κάνουν 
αυτά που ποτέ δεν θα 
μπορούσαν να φαντα
στούν τα ίδια...

Τα μεροκάματα 
της ντροπής! 

Ερευνες σε όλο τον 
κόσμο έχουν κατα
γράψει πάνω από 60 
εκατομμύρια ανήλικα 
παιδιά, που δουλεύ
ουν κάτω από απάν
θρωπες συνθήκες, πει 
νασμένα και απροστά
τευτα από οικογένεια, 
κράτος και νόμους.

Στην προσπάθειά 
μας να φωτίσουμε πε
ρισσότερο τη σκοτει
νή πλευρά της εκμε
τάλλευσης των νεα
ρών αυτών βλαστα- 
ριών, συναντήσαμε 
την κ. Παπάζογλου, 
επιμελήτρια ανηλί-
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κων, προϊστάμενη στην Εταιρία Προστασίας 
Ανηλίκων Αθήνας, με την οποία είχαμε έναν 
πολύ διαφωτιστικό διάλογο.

Α.Ε.- Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για το γνωστό 
σε όλους φαινόμενο της εκμετάλλευσης ανηλίκων 
παιδιών, από τους γονείς τους ή από τρίτους.

- Είναι πράγματι ένα θλιβερό φαινόμενο 
στην ελληνική πραγματικότητα και μάλιστα 
δεν είναι και σημερινό. Πάρα πολλές φορές 
συναντούμε στο δρόμο παιδιά να πουλούν 
λαχεία, να επαιτούν, να καθαρίζουν τζάμια 
αυτοκινήτων, με πολλούς προσωπικούς και 
κοινωνικούς κινδύνους.

Α.Ε.- Εδώ θα συμπλήρωνα κι εγώ όπ υπάρχουν 
καταγγελίες και για περιπτώσεις παιδιών που χρη

σιμοποιούνται για “τσιλιαδόροι” έξω από παράνομες 
λέσχες.

- Πράγματι, έχουμε και τέτοιες αναφορές, 
αλλά όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι δείγ
ματα μιας συμπεριφοράς που βιώνουν, δυ
στυχώς, από το οικογενειακό τους περιβάλλον 
και η οποία θα ωθήσει τα παιδιά αργότερα 
σε μιά άλλη συμπεριφορά, κάθε άλλο παρά 
κοινωνικά παραδεκτή. Αυτό λοιπόν το φαι
νόμενο, πέρα από τις πολύ μεγάλες κοινωνικές 
προεκτάσεις που έχει, είναι ένα φαινόμενο 
που και τα ίδια τα παιδιά δεν αποδέχονται. 
Ομως η επιμονή των γονέων τους, που φθάνει 
μέχρι τον εξαναγκασμό δια της βίας, υπο
χρεώνει τα παιδιά να δουλεύουν παράνομα 
και έχουμε αντιμετωπίσει περιπτώσεις που 
καθόριζαν και κατώτερο ημερήσιο ποσό ει
σπράξεων, για παράδειγμα χίλιες ή δύο

χιλιάδες δραχμές, το οποίο αν δεν 
συγκεντρωνόταν, ακολουθούσε κακοποίηση 
των παιδιών.

Α.Ε.- Συνήθως από ποιες κοινωνικές τάξεις ή 
ομάδες προέρχονται αυτά τα παιδιά;

- Συνήθως προέρχονται από την κατηγορία 
των Τσιγγάνων σε ένα ποσοστό 70 ή 80 
τοις εκατό και Βέβαια κρίνουμε με βάση τις 
περιπτώσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή 
μας.

Α.Ε.- Από την εμπειρία σας, οι λόγοι που ε
ξωθούνται τα παιδιά αυτά σε παράνομη απασχόληση 
α'ναι οικονομικοί, Βιοποριστικοί ή τρόπος ζωής;

- Ολα αυτά που λέτε μαζί. Σιγά σιγά τα 
παιδιά από την πολύ μικρή τους ηλικία, α
φομοιώνουν έναν απαράδεκτο τρόπο ζωής με 
αποτέλεσμα να οδηγηθούν γρήγορα στο πε
ζοδρόμιο, είτε επαιτώντας, είτε καθαρίζοντας 
τζάμια αυτοκινήτων, είτε πουλώντας λουλούδια, 
στιλό ή λαχεία. Γιατί τα παιδιά αυτά ενώ 
θα έπρεπε να πάρουν τις σωστές κατευθυ
ντήριες γραμμές για ένα σωστό τρόπο ζωής, 
αντίθετα βιώνουν μιά άλλη αντιμετώπιση, που 
τις περισσότερες φορές δεν την εγκρίνουν, 
αλλά που με τον καιρό την συνηθίζουν και 
την αφομοιώνουν.

Α.Ε.- Πώς μπορεί η Πολιτεία να προστατεύσει 
αυτά τα παιδιά;

- Θα πρέπει να εντάξει τα παιδιά αυτά στα 
προγράμματά της. Δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει 
να κάνει ειδικά προγράμματα, σε ειδικούς 
χώρους για αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να 
μπουν μέσα στις μαθητικές κοινότητες μαζί 
με τα άλλα παιδιά της ηλικίας τους και να 
λειτουργήσουν ομαδικά. Να παρακολουθούν 
τα μαθήματα, να μελετούν, να συμπεριφέρονται 
σιγά σιγά σαν όλα τα άλλα τα παιδιά.

Α.Ε.- Ε χα  ξεκινήσα κάπ προς την κατεύθυνση 
αυτή;

- Αυτό είναι θέμα κυρίως της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης. Δηλαδή οι Δήμοι και οι Κοινότητες 
σε συνεργασία με τα σχολεία θα μπορούσαν 
να κάνουν τέτοια προγράμματα. Αν ζητήσουν 
και την δική μας βοήθεια, θα την έχουν 
ασφαλώς.

Α.Ε.- Πώ ς και πότε επιλαμβάνεται η Πολιτεία 
σας περιπτώσας αυτές;

- Η Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων δεν ε
πιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα, αλλά μόνο κατόπιν 
καταγγελίας. Δηλαδή αν κάποιο τέτοιο πε
ριστατικό μας καταγγελθεί, τότε παρέχουμε 
βοήθεια και προστασία στα παιδιά αυτά. Η 
καταγγελία μπορεί να γίνει από οιονδήποτε.

Από πλευράς δικαιοσύνης, ο Εισαγγελέας 
Ανηλίκων έχει το λόγο εδώ. Συνήθως συμ-
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Βαίνει, αν ο Εισαγγελέας πεισθεί ότι το περιβάλ
λον που ζει το παιδί είναι φθοροποιό και 
επιβλαβές για την ομαλή εξέλιξή του, διατάζει 
την αφαίρεση της επιμέλειας από τους πα
ραβάτες - γονείς ή τρίτους. Τότε μπορεί να 
αναθέσει την επιμέλεια του παιδιού αυτού 
ή σε συγγενικό πρόσωπο ή σε κάποιο ίδρυμα, 
το οποίο αναλαμβάνει να προστατεύσει το 
παιδί και να ασκήσει την επιμέλεια επ’ αυτού.

Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο
Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την προστασία 

των ανηλίκων έγινε το 1982, από το υπουργείο 
Υγείας της Βραζιλίας, που συνεργάστηκε με 
την UNICEF με στόχο τη βελτίωση των συν
θηκών ζωής αυτών των παιδιών. Η πρω
τοβουλία αυτή είχε επιτυχία και έτσι αυτή 
τη στιγμή στη Βραζιλία υπάρχουν περισσότερα 
από 350 τοπικά προγράμματα, που έχουν βγάλει 
από τη μιζέρια και την απόγνωση περισσότερα 
από 350.000 παιδιά.

Εξ άλλου, η UNICEF προσφέρει επιχορη
γήσεις, επιμορφώνει στελέχη, μεταδίδει τη γνώ
ση της και ενθαρρύνει παρόμοιες 
πρωτοβουλίες σε πολλές χώρες του κόσμου.

Δυστυχώς, στη χώρα μας εκτός από με
μονωμένες ενέργειες φιλόπτωχων ταμείων και 
ορισμένων ευαίσθητων συνανθρώπων μας, δεν 
υπάρχει καμμιά επίσημη κρατική ενέργεια για 
την προστασία των ανηλίκων παιδιών που 
εργάζονται παράνομα.

Επίλογος
Θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες 

για τους ανήλικους αυτούς βιοπαλαιστές, που 
ανέλαΒαν να δαμάσουν τη ζωή. Τα βλαστάρια 
αυτά που κάτω από τις πιό αντίξοες συνθήκες 
μεταμορφώνονται σε δρομείς για την υπόθεση 
της επιβίωσης.

Θα μπορούσαμε να ευχηθούμε απλά, να 
λιγοστέψουν αυτοί οι μικροί μεροκαματιάρηδες 
και να εξαλειφθεί η εξαθλίωση και η μιζέρια 
από τις τενεκεδουπόλεις, που αποτελούν φυ
σική προέκταση των μεγαλουπόλεων όλου του 
κόσμου.

Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Πο
λιτεία μερικά στοιχειώδη πράγματα για ίσες 
ευκαιρίες στο δικαίωμα για ζωή, αυτών των 
παιδιών, αλλά φοβόμαστε ότι δύσκολα θα 
νικηθεί το τέρας της αδιαφορίας που κρύβουμε 
-άλλος λίγο, άλλος πολύ- μέσα μας.

Αυτό όμως που έχουμε υποχρέωση να κά
νουμε, είναι να καταγγείλλουμε απλά, το “κοι
νωνικό μαστίγωμα” στα σώματα των παιδιών 
αυτών και να προσφέρουμε ένα “δώρο ντρο
πής” σ’εκείνους που γνωρίζουν και δεν μιλούν 
ή σ’ αυτούς που δεν γνωρίζουν, αλλά δεν 
ενδιαφέρονται να μάθουν.

Γι’ αυτό, ας αφήσουμε να ξεπηδήσει μέσα 
από την καρδιά μας ένα “κουράγιο” για τους 
ήρωες αυτούς που η μοίρα τους έταξε να 
πολεμούν σε ...άνισο αγώνα με τη ζωή.
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Προστατέψτε το αυτοκίνητό σας 
πρίν ...κάνει φτερά!

Επμέλεια: Φώτης Μακροζαχοπουλος

Η  έντονη εξάρτησή μας από το αυτοκίνητο, που είναι ένα από τα 
χαρακτηριστικά σύμβολα του σύγχρονου τρόπου ζωής, συντελεί στην άνθηση 

μιας υπόγειας οικονομίας, βασισμένης στη διακίνηση των μεταχειρισμένων 
ανταλλακτικών, που προέρχονται από κλοπές αυτοκινήτων. Αρκετά συχνά, 

ο  νόμος επεμβαίνει και κλείνει τις λεγάμενες “μάντρες ευκαρων” , 
που αποσυναρμολογούν κλεμμένα αυτοκίνητα και πωλοόν τα εξαρτήματα τους. 

Οι κλάπες αυτοκινήτων είναι ένα φαινόμενο με ανησυχητικές, πλέον, 
διαστάσεις και για τη χώρα μας. Καθημερινά πάνω από δέκα αυτοκίνητα 

εξαφανίζονται και μόνο 2 ή 3 ξαναβρίσκονται και αυτά, 
πολλές φορές, χωρίς τα βασικά τους εξαρτήματα 

- κινητήρας, τροχοί, καθίσματα, ταμπλώ κ.λ.π.-

Με αφορμή το γεγονός ότι οι τιμές των 
αυτοκινήτων βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, 
ενώ συγχρόνως παρατηρούνται σοβαρές ελ
λείψεις ανταλλακτικών, δημιουργήθηκε το κα
τάλληλο κλίμα για να αναπτυχθεί και να 
ευδοκιμήσει το φαινόμενο αυτό.

Κλοπές αυτοκινήτων “για μια βόλτα” είναι 
πολύ λίγες. Τα περισσότερα "εξαφανίζονται" 
και διαλύονται αυθημερόν ή εξάγονται προς 
άγνωστη κατεύθυνση.

Στις μεγάλες πόλεις όλου του κόσμου, οι 
κλοπές αυτοκινήτων βρίσκονται στην ημερήσια
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διάταξη. Πρόκειται για ένα πολυδαίδαλο και 
άκρως επικερδές κύκλωμα στο οποίο συμ
μετέχουν και διάφορες “μάντρες” που πουλάνε 
τα κλεμμένα αγαθά, καθώς και χονδρέμποροι 
ανταλλακτικών που διοχετεύουν τα εξαρτήματα 
στα καταστήματα λιανικής πώλησης (τα οποία 
συχνά τα δέχονται αγνοώντας την προέλευσή 
τους, μια που για πολλά εξαρτήματα είναι 
δύσκολο να αποδειχτεί ότι είναι κλεμμένα).

Στη χώρα μας, εκτός από τα παραπάνω, 
εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και ένα 
άλλο φαινόμενο, αυτό της κλοπής του αυ
τοκινήτου με σκοπό την εκβίαση των ιδιοκτητών 
τους. Συγκεκριμένα, οι εκβιαστές - κλέφτες 
ζητούν από τον ιδιοκτήτη του κλεμμένου 
αυτοκινήτου από 500.000 έως 1.000.000 δρχ., 
ανάλογα με την αξία του αυτοκινήτου, για 
να του το επιστρέφουν. Για τα μικρότερα 
και φθηνότερα αυτοκίνητα η “ταρίφα” κυ
μαίνεται γύρω στις 200.000 δρχ.

Ενας εργαζόμενος, για τον οποίο η απόκτηση 
αυτοκινήτου αποτελεί όνειρο ζωής, είναι φυ
σικό να υποκύψει στις απαιτήσεις του εκβιαστή, 
εφόσον δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει 
το κλεμμένο.

Ετσι σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα του υπο
κόσμου ασχολείται αποκλειστικά με τις κλοπές 
αυτοκινήτων και τις εκβιάσεις, αφού η ασχολία 
αυτή είναι περισσότερο προσοδοφόρα από 
τις ληστείες, τις κλοπές ή άλλα αδικήματα.

Η κλοπή του αυτοκινήτου δεν γίνεται στην 
τύχη και συνήθως δεν γίνεται με παραβίαση 
της κλειδαριάς. Οι σπείρες των εκβιαστών 
φροντίζουν να προμηθεύονται αντικλείδια αυ
τοκινήτων. Από πού, όμως, τα προμηθεύονται; 
Μια πηγή προμήθειας είναι μερικοί άνθρωποι 
που εργάζονται, περιστασιακά ή μη, ως παρ
καδόροι σε νυχτερινά κέντρα, γκαράζ ή άλλους 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Τα μέλη 
της σπείρας προσεγγίζουν τέτοια άτομα και 
αντί αμοιβής εξασφαλίζουν αντικλείδια ορι
σμένων αυτοκινήτων. Αλλος τρόπος για να 
εξασφαλίσουν αντικλείδια είναι μέσω ατόμων 
που εργάζονται σε συνεργεία αυτοκινήτων....

Ομως και χωρίς αντικλείδι η διαδικασία 
της κλοπής ενός αυτοκινήτου δεν απαιτεί 
παρά ελάχιστα δευτερόλεπτα. Με τη χρήση 
μιας ειδικής λάμας, που μπορεί κανείς να 
την προμηθευτεί ελεύθερα στα καταστήματα 
ειδών κιγκαλερίας ή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, 
ο κλέφτης ανοίγει την κλειδαριά της πόρτας 
και της μίζας και μετά προκαλεί βραχυκύκλωμα 
στην ανάφλεξη. Υστερα, “ο δρόμος είναι 
δικός του” .

Μη νομίζετε ότι στο κύκλωμα της διακίνησης 
ανταλλακτικών από κλεμμένα αυτοκίνητα πρω
ταγωνιστούν κάποιοι σκοτεινοί τύποι του υπο
κόσμου με αρειμάνιους μύστακες και μάγκικη 
συμπεριφορά. Οι εγκέφαλοι της επιχείρησης 
διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πα
ρακολουθούν καθημερινά τις ανάγκες της 
αγοράς. Ξέρουν ποια ειδικά εξαρτήματα έχουν 
ζήτηση και όταν παρουσιάζεται κάποια έλλειψη, 
κάνουν ένα τηλεφώνημα και παραγγέλνουν 
να κλαπεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Από 
τη στιγμή αυτή, οι δρόμοι και τα πάρκινγκ 
ενός ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος 
“χτενίζονται” μέχρις ότου εντοπιστεί το ζη
τούμενο αυτοκίνητο. Συνήθως η παράδοση 
γίνεται μέσα σε λίγες ώρες. Αμέσως μετά 
ακολουθεί ο “τεμαχισμός” του αυτοκινήτου 
και τα εξαρτήματά του πωλούνται ή απο
θηκεύονται για μελλοντική χρήση.

Ολη αυτή η διαδικασία της κλοπής και 
της αποσυναρμολόγησης του αυτοκινήτου μπο
ρεί να ολοκληρωθεί προτού καν ο ιδιοκτήτης 
του προλάβει να συμπληρώσει το έντυπο 
της δήλωσης κλοπής στην ασφαλιστική του 
εταιρεία.
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Τα αυτοκίνητα που συγκεντρώνουν τις προ
τιμήσεις των κλεφτών πρέπει να ικανοποιούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:α) να έχουν ζή
τηση τη δεδομένη στιγμή και 6) να είναι 
εύκολο στον εντοπισμό, τη διάρρηξη και 
την οδήγησή τους.

Αν και είναι δύσκολο να καθορίσουμε με 
ακρίβεια τους λόγους για τους οποίους ορι
σμένα μοντέλα είναι πιο ευάλωτα στην κλοπή, 
είναι ευνόητο ότι πολλά αυτοκίνητα κλέβονται 
λόγω της δύναμης και της ομορφιάς τους. 
Επομένως δεν είναι παράδοξο που αυτοκίνητα 
όπως το Porsche, το δίπορτο Saab 900 ή 
το Audi 5000 φιγουράρουν στους ειδικούς 
καταλόγους των ασφαλιστικών εταιρειών οι 
οποίοι δείχνουν το ύψος των διεκδικούμενων 
αποζημιώσεων λόγω κλοπής.
Ανπκλεππκά συστήματα και μέτρα προφύλαξης
Το πρόβλημα των κλοπών αυτοκινήτων προ

σπαθούν να αντιμετωπίσουν τα αντικλεπτικά 
συστήματα. Τα συστήματα αυτά μπορούμε να 
τα χωρίσουμε σε τρείς κατηγορίες: τα Μη
χανικά, τα Ηλεκτρομηχανικά και τα Ηλε
κτρονικά.

Τα Μηχανικά συστήματα προσπαθούν να 
εμποδίσουν τον επίδοξο κλέφτη με τη βοήθεια 
κλειδαριών που μπλοκάρουν κάποια λειτουργία 
του αυτοκινήτου. Κάτι ανάλογο είναι το κλασ
σικό μπαστούνι που πιάνει στο τιμόνι και 
σ’ ένα από τα πεντάλ. Το πρόβλημα μ’ 
αυτά τα συστήματα είναι ότι δεν πρόκειται 
να δυσκολέψουν έναν επαγγελματία κλέφτη.

Τα Ηλεκτρομηχανικά συστήματα διακόπτουν 
διάφορες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, 
συνήθως με τη βοήθεια κάποιου ρελέ. Τα 
συστήματα αυτά, όπως και τα μηχανικά μπο
ρούν να εξουδετερωθούν σχετικά εύκολα.

Τα Ηλεκτρονικά συστήματα που κυκλοφο
ρούν διαθέτουν ένα ηλεκτρονικό κέντρο το 
οποίο συλλέγει πληροφορίες από τα διάφορα 
αισθητήρια. Τα αισθητήρια αυτά τοποθετούνται 
σε αρκετά σημεία του αυτοκινήτου και είναι 
διαφόρων τύπων, ανάλογα με το έργο που 
επιτελούν.

Τα συστήματα συναγερμού ασφαλώς συ- 
νιστούν μια σοβαρή εγγύηση κατά των κλοπών 
αυτοκινήτων, αλλά δεν είναι 100% αποτε
λεσματικά. Στις πυκνοκατοικημένες περιοχές 
υπάρχει πολύς θόρυβος και κίνηση. Πόσες 
φορές δεν ακούμε κάποια σειρήνα να ουρλιάζει 
χωρίς να υπάρχει ψυχή κοντά στο αυτοκίνητο; 
Τα συστήματα συναγερμού είναι ένας αξιό
πιστος μηχανισμός αποθάρρυνσης, αλλά οι 
έμπειροι κλέφτες ξέρουν πως να τα εξου
δετερώσουν.

Το ζήτημα Βέβαια της αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων συναγερμού είναι αρκετά 
ευαίσθητο. Οπωσδήποτε πάντως, οι αντικλε- 
πτικές συσκευές προκαλούν καθυστέρηση και 
εξοικονομούν χρόνο. Οσο περισσότερο χρόνο 
καταναλώνει ένας κλέφτης για να κλέψει 
ένα αυτοκίνητο τόσο περισσότερο εκτίθεται, 
οπότε μπορεί να αποθαρρυνθεί και να εγκα- 
ταλείψει την προσπάθεια ή να συλληφθεί...
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Δυστυχώς, ένας επαγγελματίας κλέφτης, αν 
έχει άνεση χρόνου, είναι σε θέση να κλέψει 
οποιοδήποτε όχημα.

Ορισμένα πάντως στοιχειώδη μέτρα που πρέ
πει να παίρνετε κατά των κλεφτών είναι 
τα ακόλουθα:

- Να κλειδώνετε πάντα το αυτοκίνητό σας 
και να παίρνετε μαζί σας τα κλειδιά. Πολλοί 
οδηγοί απλώς σβήνουν τη μηχανή και αφήνουν 
τα κλειδιά να κρέμονται προκλητικά στη μίζα. 
Είπαμε ότι αν ένας κλέφτης ποθήσει το αυ
τοκίνητό σας, θα το πάρει - αλλά όχι και 
να διευκολύνουμε το έργο του!

- Μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα στο 
αυτοκίνητό σας. “Καμουφλάρετε” το CB ή 
το στερεοφωνικό ραδιοκασετόφωνο. Αυτά τα 
αντικείμενα λειτουργούν σαν κράχτες για τα 
"κλεφτρόνια". Αρκεί ένας κλέφτης να ρίξει 
μια ματιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου 
σας, για να διαπιστώσει αν υπάρχει κάτι 
που τον ενδιαφέρει. Τα κινητά ραδιόφωνα 
είναι επίσης μια εναλλακτική λύση (αρκεί 
να τα παίρνετε μαζί σας όπως τα κλειδιά 
σας ή να τα κρύβετε σε ένα μη εμφανές 
μέρος).

- Οταν παρκάρετε, τραβάτε το χειρόφρενο, 
στρίβετε το τιμόνι και βάζετε όπισθεν, ώστε 
να μπλοκαριστεί η κίνηση των τροχών. Αυτό 
δυσκολεύει τη ρυμούλκηση, που πιθανόν είναι 
η ευκολότερη μέθοδος για τους κλέφτες, 
εφόσον έτσι δε χρειάζεται να μπούν μέσα 
στο αυτοκίνητο ή να το βάλουν μπροστά 
για να το μετακινήσουν.

- Μην αφήνετε την άδεια κυκλοφορίας στο

ΕΞ Ο ΥΣΙΟ ΔΟ ΤΗ Μ Ε ΝΟ  ΣΥΝΕΡΓΕ ΙΟ

ELECTRO
INJECTION

•  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INJECTION

• ( ^ 0  
U l ·  LANCIA'4 1 /

■ 0 · P E U C C O T

•  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΝ

# GOOD © *
cilioen

απαπ

•  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ BOSCH 
Μ Π ΑΤΑΡΙΕΣ - ΜΙΖΕΣ - Δ Υ Ν Α Μ Ο

•  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ BOSCH 
ΑΝΑΦΛΕΞΕΙΣ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ 

______________ ·_ΓΝΗ ΣΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

I. ΚΟΣΟΒΙΤΣΑΣ - Γ. ΚΟΡΟΜΑΖΙΔΗΣ Ο.Ε. 
Γαλατσ ίου  121 - ΑΘΗΝΑ τ  29.22.799

αυτοκίνητο. Με την επίδειξη αυτού του εγ
γράφου, ο κλέφτης δεν είναι απλώς χρήστης, 
αλλά εμφανίζεται και ως ιδιοκτήτης του αυ
τοκινήτου σας. Επίσης, καταγράψτε κάπου 
τον αριθμό του σασί που είναι χαραγμένος 
στον κινητήρα και αποτελεί τεκμήριο ιδιο
κτησίας που μπορεί να ελεγχθεί.
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ΕΙειElElE
1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Το σεμινάριο απευθύνεται στο κοινό που ενδιαφέρεται να πληροφορηθε! 

για τις επιστημονικές λύσεις στο πρόβλημα της τριχόπτωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΑΛΛΙΩΝ: 40 χρόνια εξέλιξης της μεθόδου.
•  ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Τεχνολογία των Laser.
•  COMPUTER IMAGE PROCESSING: Τεχνολογία και αισθητική ιατρική.
•  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Θα παρουσιασθεί σημαντικός αριθμός πραγματικών

αποτελεσμάτων.

Οι επιστήμονες που θα παρουσιάζουν το πρόγραμμα εφαρμόζουν τις 
μεθόδους στην κλινική του DHI MEDICAL GROUP στο Λονδίνο. Η 

παρουσίαση θα γίνει στα γραφεία της DHI ΙΝΤ. στην Αθήνα, Αμερικής 17

Διάρκεια σεμιναρίου 2 ώρες (6-8 μ.μ.). 
Προσκλήσεις-πληροφορίες στα τηλέφωνα:

ΑΘΗΝΑ 3600610, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 232905 
ή ταχυδρομείστε σήμερα το κουπόνι.

□  Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Μ Α Ι Σ Η Μ Ε Ρ Α  Ν Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Α Σ Χ Ω  
ΣΤ Ο  Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΟ  ΤΗ Σ DHI

□  Α Δ Υ Ν Α Τ Ω  Ν Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Α Σ Χ Ω  
Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ω  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Τ Ε  Μ Ε  ΓΙΑ  
Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ ΙΚ Ο  Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΟ

□  Ε Ν Δ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Μ Α Ι Μ Ο Ν Ο  Γ ΙΑ  Ν Α  Λ Α Β Ω  
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ ΙΚ Ο  ΥΛ ΙΚΟ.

Ο Ν Ο Μ Α ........

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η  ..

Π Ο Λ Η  ...........

Η Λ ΙΚ ΙΑ ..........

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α .

. Τ.Τ. .. 

. ΤΗΛ.

Β * Ε
Σ ε  π ο ια  β α θμ ίδα  α νήκ ε τε ; Q

Medical Group
INTERNATIONAL S.A.

ΑΘΗΝΑ: Τηλ. (01) 3600610-3606833-3609952. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Τηλ. (01) 4122545-4122256. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τηλ. (031) 232905-265905 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Τηλ. (081) 224921. ΠΑΤΡΑ: Τηλ. (061) 226230. ΤΡΙΠΟΛΗ: Τηλ. (071) 237888 ΚΑΒΑΛΑ: Τηλ. (051) 836056. 

ΡΟΔΟΣ: Τηλ. (0241) 26623-35965. ΛΕΜΕΣΟΣ: Τηλ. (01) 66792. ΛΟΝΔΙΝΟ: Τηλ. (01) 2241851.
PARIS: Τηλ. (01) 45610515. NEW YORK: Τηλ. 212-312-6474. /
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Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.

Αποκτήστε τον τώρα και σεις με έκπτωση 15% προσφορά για τους 

αναγνώστες της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Μοντέλο S6D. Φωτεινότητα 20.500 κεριά. Μήκος 43 εκατ. 

Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα.

Τιμή 12.990 δρχ.

Τ Ε Χ Ν ΙΚ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α :

- Αδιάβροχοι - ανοξείδωτοι.

- Από αλουμίνιο αεροπλάνου.

- Δέσμη φωτός.

- Αντιεκρηκτικοί.

- Αυτοκαθαριζόμενη επαφή,

Μοντέλο S3D. Φωτεινότητα: 14.000 κεριά. Μήκος 31 εκατ. 

Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα.

Τιμή 11.290 δρχ.

MINI MAGLITE 

Μοντέλο M2A01C

Μοντέλο ASXD-031

Δ Ε Ρ Μ Α Τ ΙΝ Ο Σ  Κ ΡΙΚ Ο Σ  

Ζ Ω Ν Η Σ  (Θήκη φανού). 

Τιμή 2.990 δρχ.

Μήκος 14,5 εκατ. 

Περιλαμβάνει:

- 2 αλκαλικές μπαταρίες.

- Κεφαλή καουτσούκ για

εναλλαγή φακών.

- 3 χρώματα φακών.

- Κορδόνι χειρός.

- Κλιπ τσέπης.

Τιμή 7.590 δρχ.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙ - ΘΗΤΑ EJLE, ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 18547

Παρακαλώ αποστείλατέ μου με το ταχυδρομείο αντικαταβολή τα 
εξής μοντέλα:

□  S3D Τεμ. I I S6E Τεμ.

□  ASXD031 Τεμ. □  M2A01C Τεμ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΤΤ.

Είμαι αναγνώστης της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ και δικαιούμαι 15% έκπτωση 
επί των αναγραφόμενων τιμών. Τα έξοδα του ταχυδρομείου θα τα καταβάλει η
Εταιρεία σας.

L.
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ΛΕΣΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία των 
συναδέλφων της Θεσσαλονίκης, 
που αξίζει να βρει μιμητές και 
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, 
είναι η ίδρυση Πολιτιστικού 
Συλλόγου με την επωνυμία Λέ 
σχη Αστυνομικών Θεσ/κης . 
Σύμφωνα με το καταστατικό 
ίδρυσης του Σωματείου ο σκο 
πός του είναι μη κερδοσκοπικός 
και συγκεκριμένα η ανάπτυξη 
και προαγωγή του μορφωτικού, 
πνευματικού και ηθικού επιπέ
δου των μελών του. Η ανάπτυξη 
φιλικών σχέσεων των αστυνο
μικών, ως συναδέλφων, και η 
ανάπτυξη καλών σχέσεων αστυ
νομικών και πολιτών. Η αγάπη 
για άθληση, η οργάνωση εκδη
λώσεων, οι οποίες συμβάλλουν 
στην πνευματική, πολιτιστική, 
κοινωνική και επαγγελματική 
ανάπτυξη των μελών του . Μέλη 
του Σωματείου μπορούν να εγ
γραφούν οι εν ενεργεία και συ
νταξιούχοι αστυνομικοί.

ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ

Με ιδιαίτερη επιτυχία έγινε κι 
εφέτος, σε γνωστό κοσμικό κέ

ντρο της Αθήνας, ο ετήσιος χο
ρός της Τροχαίας Αθηνών. Εντυ
πωσιακή ήταν η προσέλευση των 
πολιτών-φίλων της Τροχαίας, 
που με την παρουσία τους στο 
χορό, ήθελαν να δείξουν την 
αγάπη τους και την εκτίμησή 
τους για το τόσο επίπονο και 
άχαρο αλλά και αναγκαίο έργο 
του Τροχονόμου, ειδικά σε μια 
μεγαλούπολη σαν την Αθήνα. 
Η βραδιά αποδείχτηκε γεμάτη 
κέφι και εκπλήξεις, αφού αθρόα 
ήταν και η συμμετοχή γνωστών 
καλλιτεχνών που ήρθαν να συ
νεισφέρουν στη διασκέδαση των 
αγαπημένων τους τροχονόμων. 
Στη φωτογραφία, ο Διοικητής 
του Τμήματος Τροχαίας Αθηνών 
Αστ.Υποδ/ντής κ.Οικονομέας 
ανάμεσα σε δύο συμπαθέστα
τους μικρούς φίλους, που με κα
μάρι φορούν τη στολή του τρο
χονόμου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑ
ΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Στο πλευρό των άρρωστων συ
ναδέλφων μας, που είχαν την 
ατυχία να περάσουν τις Αγιες 
Ημέρες του Πάσχα στο νοσο
κομείο, βρέθηκε με τη συνερ
γασία της Διεύθυνσης Δημόσιων 
Σχέσεων/Υ.Δ.Τ., αντιπροσωπεία 
της Διεύθυνσης Υγειονομικού, 
που τους προσέφερε δώρα αγά
πης, λόγια συμπαράστασης και 
ολόθερμες ευχές για γρήγορη 
ανάρρωση.

ΟΙ LIONS ΒΡΑΒΕΥΟΥΝ 
ΤΟ Τ.ΑΔΡΑΜΑΣ

Η Λέσχη LIONS” Δράμας σε εκ
δήλωση, που έγινε για να γιορ
τάσει τα 30 χρόνια από την ίδρυ
σή της, απένειμε ειδική πλακέτα 
στο Τμήμα Ασφάλειας Δράμας 
σαν επιβράβευση για την συνο
λική προσφορά της και ιδιαίτερα 
στον τομέα των ναρκωτικών.

Ο Βουλευτής κ. Δαμιανός Θε
όδωρος παρέδωσε την πλακέτα 
στο Διοικητή του Τμήματος 
Ασφάλειας Αστυνόμο Α ’ Μηνα- 
σίδη Πρόδρομο.

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ Α  Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

Η Δ/νση Δασών του Νομού Κα
βάλας, με αφορμή την Παγκό
σμια Ημέρα Δασοπονίας, οργά
νωσε δενδροφύτευση στην πε
ριοχή Σανατορίου, όπου βρίσκε
ται το δάσος της Καβάλας που
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είχε αποτεφρωθεί στη μεγάλη 
πυρκαγιά του 1985.
Η Αστυν. Δ/νση Καβάλας δεί
χνοντας την ευαισθησία της για 
την καλλιέργεια ανταποκρίθηκε 
στο κάλεσμα με προθυμία και 
συμμετείχε με επικεφαλής τον 
Αστυν. Υπ/ντή Κων/νο Στέλιο 
και 21 αστυνομικούς.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΔ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Σε αίθουσα ξενοδοχείου του 
Καρπενησιού, πραγματοποιήθη
κε με μεγάλη επιτυχία η κοπή 
πίττας και ο ετήσιος χορός της 
Α.Δ.Ευρυτανίας, στον οποίο 
έλαβε μέρος όλο το προσωπικό 
της Διεύθυνσης με τις οικογέ- 
νειές τους και πλήθος πολιτών 
από όλο το Νομό.
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Νομάρχης Ευ
ρυτανίας κ.Χρήστος Ράπτης, ο

Δήμαρχος Καρπενησιού κ.Ιωάν- 
νης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος 
Πρωτοδικών κ.Ευτύχιος Παλαι-

οκαστρίτης, ο Αστυνομικός Δ ι
ευθυντής Ευρυτανίας κ.Δήμος 
Σκοπλάκης και άλλοι εκπρόσω
ποι των στρατιωτικών και πο
λιτικών αρχών του Νομού.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Σε κοσμικό κέντρο της Αλεξαν
δρούπολης έγινε ο αποκριάτικος 
χορός της Αστυνομικής Διεύθυν
σης με τη συμμετοχή όλου του 
προσωπικού και πλήθος κόσμου, 
που συνδιασκέδασαν σε ένα 
πραγματικά φιλικό περιβάλλον. 
Την εκδήλωση, τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Νομάρχης 
Εβρου, ο Αστυνομικός Διευθυ
ντής Αλεξανδρούπολης και άλ
λοι εκπρόσωποι των στρατιω
τικών και πολιτικών αρχών του 
Νομού.

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Κ
Από το Υπουργείο Προεδρίας 
της Κυβερνήσεως διοργανώθηκε 
στο Ζάππειο Μέγαρο διημερίδα 
με θέμα το Κοινοτικό Πρόγραμ
μα: New Opportunities for Women. 
Μετά το πέρας της συνάντησης, 
η Γενική Γραμματέας Ισότητας 
κ.Ρένα Λάμψα εξέφρασε τις ευ
χαριστίες της για τη συμμετοχή 
της Ελληνικής Αστυνομίας στη 
διημερίδα και ζήτησε από την 
εκπρόσωπο του Σώματος Υπα- 
στυνόμο Α ’ Ιωάννα Ματσακά τη 
συνεργασία της για τη διενέρ
γεια ενός σεμιναρίου, στο οποίο 
θα πάρουν μέρος Γυναίκες 
Αστυνομικοί στο λίαν προσεχές 
μέλλον.
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με ξεχωριστή λαμπρότητα, 
πλούσιο κέφι και χορό γιορ
τάσθηκε και φέτος το Πάσχα 
στις Αστυνομικές Υπηρεσίες. 
Οι συνάδελφοι και οι οικο- 
γένειές τους δέχθηκαν με ψυ
χική ευφορία το χαρμόσυνο 
μήνυμα της Ανάστασης και 
της ψυχικής ειρήνης. Με την 
αγάπη και τις ευχές που έδω
σαν και πήραν από το ελ
ληνικό κοινό, ένοιωσαν έντο
να το νόημα της μεγάλης 
γιορτής.
Επίκεντρο του εορτασμού 
ήταν οι Σχολές της Αστυνο
μίας στην Αθήνα, όπου η πο
λιτική και αστυνομική ηγε
σία του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, με επικεφαλής τον 
Υπουργό κ. Ιωάννη Βασιλει- 
άδη και τον Αρχηγό Αντι
στράτηγο Ιωάννη Συμβουλί- 
δη, γιόρτασε το Πάσχα με 
τους Δοκίμους και τα μέλη 
των οικογενειών τους.
Μαζί τους συνεόρτασαν και 
πολλοί ανώτατοι και ανώτε
ροι Αξιωματικοί και άλλοι 
αστυνομικοί από τις Υπηρε
σίες της Γ.Α.ΑΑ., απόστρατοι 
συνάδελφοι, εκπαιδευτές και 
καθηγητές των Σχολών, πο-
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λ ιτικο ί υπάλληλοι και πολ
λοί ανώνυμοι επισκέπτες. 
Εθιμοτυπικά τους επισκέφτη- 
καν, αντάλλαξαν ευχές, και 
τσούγκρισαν μαζί τους το  πα
σχαλινό αυγό, ο Υπουργός 
Εθνικής Αμυνας κ.Ιωάννης 
Βαρβιτσιώτης, βουλευτές εκ
πρόσωποι όλων τω ν  κομμά
τω ν , ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
Αντ/γος Βερυβάκης και πολ
λοί άλλοι επίσημοι.
Με την ευκαιρία του πασχα
λινού εορτασμού, ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης και ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνο
μίας απηύθυναν μηνύματα 
στο προσωπικό του Σώματος, 
με θερμές και εγκάρδιες ευχές 
για προσωπική και ο ικογε
νειακή ευτυχία και προκοπή.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙ

ΚΟΥΣ
Η Ελληνική Αστυνομία συμμε
τείχε στους 2ους Παγκόσμιους 
αγώνες για Αστυνομικούς, που 
πραγματοποιήθηκαν στο Τρέντο 
της Ιταλίας (26 Φεβ.-9 Μαρ. 
1991), στα αθλήματα του σκι, 
της σκοποβολής, του στίβου, της 
κολύμβησης, του τζούντο, της 
πυγμαχίας και της ελληνορω
μαϊκής πάλης.
Την αποστολή του Σώματος 
αποτελούσαν οι:1. Υπαστυνόμος 
Α ’ Καραπανάγος Ιωάννης, της 
Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΥΔΤ ,ως 
επικεφαλής της αποστολής και 
αθλητής σκι, 2. Ανθ/μος Βρετ- 
τάκης Μιχαήλ, της Δ/νσης Διε
θνούς Α σ τυ ν . Συνεργασ ίας, 
ως αρχηγός αθλητών, 3. Αστυ
φύλακας Δεληφώτης Δημήτριος 
της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού, ως αθλητής στί
βου, 4.Αστυφύλακας Λ έω ν 
Γεώργιος της ίδιας υπηρεσίας 
ως αθλη τής πάλης, 5. 
Αστυφύλακας Βασιλακοπούλου 
Αρτεμις της ίδιας υπηρεσίας ως 
αθλήτρια στίβου, σκι και 5 χλμ. 
και 6. Αστυφύλακας Σπυριδάκης 
Κων/νος της ΥΦΑΑ ως αθλητής 
πυγμαχίας.
Στους αγώνες συμμετείχαν 400

περίπου αθλητές από 42 χώρες. 
Την πρώτη θέση στη γενική κα
τάταξη κατέλαβε η Ιταλία και 
ακολούθησαν η Ρουμανία, η Τσε
χοσλοβακία, η Πολωνία, κ.α. 
Η Ελλάδα κατέλαβε την όγδοη 
θέση, κερδίζοντας ένα χρυσό με
τάλλιο με τον Αστυφύλακα 
Κωνσταντίνο Σπυριδάκη στην 
κατηγορία των 91 κιλών της 
πυγμαχίας, και τρία χάλκινα με 
την Αστυφύλακα Αρτεμη Βασι- 
λικοπούλου στη γιγαντιαία κα

τάβαση του σκι (που αποτελεί 
τη μεγαλύτερη διάκριση για γυ
ναίκα αθλήτρια στην ιστορία της 
Ελληνικής Χιονοδρομίας), στα 
60 μέτρα, καθώς και στο μήκος. 
Οι υπόλοιποι αθλητές κατέλα
βαν τις ακόλουθες θέσεις:
Ο Αστυφύλακας Δεληφώτης Δη- 
μήτριος την 4η θέση στα 60 μέ
τρα και στο μήκος, ο Αστυφύ
λακας Λέων Γεώργιος την 5η 
θέση στην κατηγορία των 74 κι
λών της ελληνορωμαϊκής πάλης, 
ο Υπαστυνόμος Α ’ Καραπανά
γος Ιωάννης την 26η θέση στην 
τεχνική κατάβαση και την 40η 
στη γιγαντιαία κατάβαση του 
σκι και η Αστυφύλακας Βασι- 
λικοπούλου Αρτεμις την 5η θέση 
στο δρόμο αντοχής των 5 χι
λιομέτρων.
Γ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΚΙ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Για μια ακόμη χρονιά διεξήχθη- 
καν στο χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού, την 19-3-1991, οι Γ’ 
Πανελλήνιοι Αστυνομικοί Αγώ
νες Χιονοδρομίας και μάλιστα 
σε αξιοζήλευτα πλαίσια.
Η αθλητική αυτή εκδήλωση ορ
γανώθηκε από τη Διεύθυνση Δη
μοσίων Σχέσεων/ΥΔΤ και στους 
αγώνες συμμετείχαν 39 αστυνο
μικοί- αθλητές, μια αθλήτρια και 
τρεις (3) πολιτικοί υπάλληλοι 
από υπηρεσίες όλης της χώρας. 
Ο αριθμός των συμμετοχών και 
οι υψηλές επιδόσεις των αθλη
τών, σε συνδυασμό με τις ποι
κίλες διευκολύνσεις εκ μέρους 
του χιονοδρομικού κέντρου, 
απέδειξαν ότι το άθλημα της 
χιονοδρομίας κατακτά συνεχώς 
καινούργιους φίλους στο χώρο 
της Αστυνομίας και ότι το χιο
νοδρομικό κέντρο Παρνασσού 
αποτελεί πλέον σύμβολο φιλι
κής συνάντησης και αγωνιστικής 
άμιλλας των Ελλήνων Αστυνο
μικών.
Τις έξι πρώτες θέσεις κατέλαβαν
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(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |

κατά σειρά οι: Αστυφύλακας 
Λ έφ ας Δημ ή τρ ιος  του 
Αστυν.Τμήματος Αράχοβας, 
Υπαστυνόμος Α ’ Καραπανάγος 
Ιωάννης της Δ/νσης Δημοσίων 
Σχέσεων/ΥΔΤ, Αστυφύλακας 
Κ ού σου λας Ιω ά ννη ς  της 
Υποδ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, 
Ανθ/μος Κουπαρίτσας Παναγιώ
της της Δ/νσης Ασφάλειας Α τ
τικής, Αστυφύλακας Κωστούλας 
Παρασκευάς της Δ/νσης Ασφά
λειας Α ττικής και Ανθ/μος 
Κολιός Γεώργιος της Υποδ/νσης 
Αλλοδαπών Αττικής. Θα ήταν 
παράλειψη να μην αναφερθούμε 
στην Αστυφύλακα Βασιλικο- 
πούλου Αρτεμη, η οποία κατέ
λαβε την 22η θέση.
Μετά το πέρας των αγώνων και 
κατά τη διάρκεια μικρής δεξί
ωσης απενεμήθηκαν στους τρεις 
πρώτους νικητές αναμνηστικά 
μετάλλια και διπλώματα, στους 
επόμενους τρεις διπλώματα και 
στους υπόλοιπους αναμνηστικά 
διπλώματα για τη συμμετοχή 
τους.
Επίσης απενεμήθηκαν αναμνη
στικά του Σώματος στο Διευ
θυντή του χιονοδρομικού κέ
ντρου Παρνασσού κ. Λουκά 
Μητρόπουλο, στους Υποδ/ντές 
κ.κ. Ιωάννη Παπαγεωργίου και 
Αθανάσιο Τσαπαρή, στον Τεχνι
κό εκπ ρόσω π ο κ. Ιωσήφ 
Κλαουδάτο και στον κριτή αφε
τηρίας κ. Χρήστο Χουλιαρά 
ο οποίος κυριολεκτικά μόχθησε 
για να στηθεί και να πατηθεί 
η διαδρομή της γιγαντιαίας κα
τάβασης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν και 
απένειμαν τα μετάλλια και τα 
αναμνηστικά του Σώματος ο 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Στερε
ός Ελλάδας Ταξίαρχος Κων/νος 
Ευθυμιόπουλος, ο Αναπλ.Δ/ντής 
της Αστ.Δ/νσης Βοιωτίας Αστυν. 
υποδ/ντής Κατσίρος Αντώνιος 
και τοπικοί φορείς.

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α.

Οι Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά
των Ασφαλείας, διοργανώθηκαν 
από το Γ.Ε.Σ. στα Τρίκαλα, με 
τη συμμετοχή των αντιπροσω
πευτικών ομάδων των Γενικών 
Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού 
και Αεροπορίας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Λιμενικού και 
του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Νικήτρια ομάδα και Πρωταθλή- 
τρια για το 1991, αναδείχθηκε 
η ομάδα της Ελληνικής Αστυ
νομίας, η οποία κατέκτησε συ
νολικά δύο χρυσά (στο Δρόμο
3.000 μέτρων γυναικών πρώτευ- 
σε η Αστυφύλακας Αρτεμις Βα- 
σιλικοπούλου και στο Δρόμο
8.000 μέτρων ανδρών ο Αστυ
φύλακας Εμμανουήλ Χάντζος), 
ένα αργυρό (στο Δρόμο 8.000 
μέτρων ανδρών τη δεύτερη θέση 
κατέλαβε ο Αστυφύλακας Ιω
άννης Περήφανος) και ένα χάλ
κινο (με τον Αστυφύλακα Γε
ώργιο Αφορδακό στο ίδιο αγώ
νισμα) μετάλλιο. Αρχηγός της 
αποστολής ήταν ο Διοικητής της 
Υ .Φ .Α .Α . Α σ τυ νόμ ο ς  Α ’ 
Αθανάσιος Βασιλείου και προ
πονητής ο Αρχκρύλακας Εμμα
νουήλ Σουβλάκης.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων 
που παρακολούθησαν οι τοπικές 
αρχές και πλήθος κόσμου, η συ
μπεριφορά των αθλητών του Σώ
ματος υπήρξε άψογη και η κα- 
τάκτηση της νίκης επιδιώχθηκε 
στα πλαίσια του αθλητικού 
πνεύματος, γεγονός που προκά- 
λεσε τα ευμενή σχόλια των πα- 
ρευρισκομένων. Εκ μέρους της 
Ελληνικής Αστυνομίας, τους 
αγώνες παρακολούθησαν ο Επι
θεωρητής Αστυνομίας Θεσσαλί
ας Ταξίαρχος Κων/νος Τουλιάς, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρι
κάλων Ευάγγελος Παπανίκος 
και πολλοί αξιωματικοί και άλ
λοι αστυνομικοί της Α-Δ.Τρικά- 
λων, οι οποίοι και υποδέχθησαν 
τους αθλητές του Σώματος, με- 
ρίμνησαν για την ευχάριστη δια
μονή τους στην πόλη και τους 
συνεχάρησαν θερμά στο τέλος 
των αγώνων για τις επιτυχίες 
τους.

ΑΓΩΝΕΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α.
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
διεξήχθησαν οι αγώνες ξιφασκί
ας μεταξύ των ομάδων των Πα
ραγωγικών Σχολών των Ενό
πλων Δυνάμεων και των Σω
μάτων Ασφαλείας, με την άψογη
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διοργάνωση της Σχολής Αξιω
ματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας.
Στους αγώνες, η ομάδα ξιφα
σκίας της Σ.Α.Ε.Α., που την απο
τελούσαν οι αθλητές Δόκιμοι 
Υπαστυνόμοι Δημήτριος Σμυρ- 
λής, Γεώργιος Ψωμάς, Ευάγγε
λος Φωτόπουλος, Ηλίας Θεο- 
χαράκης, Κωνσταντίνος Μπου- 
ραντάνης και Θεόδωρος Καλα- 
μπούκης, απέσπασε τις καλύτε
ρες εντυπώσεις και διακρίθηκε 
στο ομαδικό αγώνισμα του ξί
φους, κατακτώντας τη δεύτερη 
θέση. Προπονητές της ομάδας 
ήταν ο Αστυνόμος Α ’ Δημήτριος 
Χασιώτης και ο Αστυνόμος Β’ 
Ιωάννης Φτεργιώτης.
Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυ
νομίας, στους αγώνες παρέστη
σαν ο Υποδιοικητής της Σ.ΑΕ.Α. 
Αστυν. Υποδ/ντής Δημήτριος 
Μαντζιαβάς, ο Διοικητής του 
Τμήματος Δοκίμων Υπαστυνό- 
μων Αστυνόμος Α ’ Βασίλειος 
Κολεντίνης και ο Αξιωματικός 
Αθλητισμού της Σχολής Αστυ
νόμος Β’ Γεώργιος Ανδρουτσό- 
πουλος.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΕΛ.ΑΣ. - ΕΛΕΥΘ.ΤΎΠΟΥ

Στο Γήπεδο της Λεωφόρου Αλε- 
ξάνδδρας διεξήχθη φιλικός πο

δοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 
ομάδων της Ελλ. Αστυνομίας 
και των δημοσιογράφων της 
Εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος 
Ο αγώνας διοργανώθηκε στα 
πλαίσια της προσπάθειας σύ
σφιγξης των σχέσεων μεταξύ 
Αστυνομίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης και τα έσοδά του 
διατέθηκαν για την οικονομική 
ενίσχυση των οικογενειών των 
δολοφονηθέντων συναδέλφων 
Βούλγαρη και Παπαλουκά.
Την ενδιαφέρουσα αυτή αθλη
τική συνάντηση, που παρακο
λούθησε πολύς φίλαθλος κό
σμος, τίμησε με την παρουσία 
του ο Α ’ Υπαρχηγός της ΕΔ.ΑΣ. 
Αντ/γος Στέφανος Μακρής.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώ
τιδας συμμεριζόμενη τον ανθρώ
πινο πόνο και από αγάπη προς 
τα παιδιά του Κέντρου Παιδικής 
Μέριμνας Αρρένων Λαμίας, 
διοργάνωσε φιλική ποδοσφαιρι
κή συνάντηση στο Εθνικό Αθλη
τικό Κέντρο Λαμίας μεταξύ της 
Ομάδας των Υπηρεσιών της Δι
εύθυνσης και της αντιπροσωπευ
τικής ομάδας του Σύνδεσμου 
Αμοιβόμενων Ποδοσφαιριστών. 
Το ποσό των τριακοσίων πενή
ντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων 
δραχμών, που συγκεντρώθηκε 
από τις εισπράξεις του αγώνα 
κατατέθηκε στον ειδικό λογα
ριασμό του Ορφανοτροφείου, 
για την οικονομική του ενί
σχυση. Το μήνυμα αγάπης που 
έστειλαν οι συνάδελφοί μας με 
τη χειρονομία τους αυτή βρήκε 
ανταπόκριση στο κοινό της Λα
μίας, και προκάλεσε τα ευμενή 
σχόλια του τοπικού Τύπου.
Το Κ,Π.Μ.Λαμίας απέστειλε ευ
χαριστήρια επιστολή στον Αστυ
νομικό Διευθυντή Φθιώτιδας, 
όπου τονίζεται: Τέτοια δείγματα  

αλτρουϊσμού  και φιλαλληλίας, 
πρέπει να απ οτελούν φωτεινά  

παραδείγματα προς μίμηση από  

την Κ οινω νία  μας.
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Γνωρίζετε τον
“Αστυνόμο Θανάση Παπαθανάση”;

Η  πρόθεσή μας ήταν να μην κάνουμε μια αντιγραφή 
του αμερικάνικου σήριαλ,του σήριαλ βίας, του σήριαλ αγωνίας, του σήριαλ μυστηρίου, 

του σήριαλ που παρουσιάζει την σημερινή πραγματικότητα 
με την πιο βίαιη και άγρια μορφή της για να κερδίσουμε τον τηλεθεατή.

Η  δική μας άποψη ήταν να δώσουμε μια καθαρά ανθρώπινη μορφή οτη σειρά μας 
γι’ αυτό και οι ιστορίες της είναι, όσο το δυνατόν, μακριά από τη βία.*

Γιώργος Λαζαρίδης, σκηνοθέτης

Είναι αλήθεια, ότι η τηλεό
ραση παραμένει το πιο προσιτό 
μέσο μαζικής ψυχαγωγίας. Σχε
δόν οι μισοί κάτοικοι της Αθή
νας ανοίγουν τον δέκτη τους 
καθημερινά!

Κάθε βράδυ κάποιο απ’ τα κα
νάλια θα προβάλει 
ένα σήριαλ ή μια 
ταινία αστυνομι
κού περιεχομένου.
Οι ήρωες ξεπηδούν 
απ’ τη μικρή οθόνη, 
μπαίνουν στα σπί
τια μας και μας 
κρατάνε συντρο
φιά. Κάπως έτσι 

γνωρίσαμε και τον 
Α σ τυ νόμ ο  Θ ανάση  

Π α π α θα νά ση .

Στην αρχή μας 
ξάφνιασε που ήταν

διαφορετικός από τους άλλους 
τηλεοπτικούς συναδέλφους του! 
Ξεφεύγει απ’ το πρότυπο, που 
πλασάρουν τα ξένα σήριαλ, του 
αρρενωπού υπερ-αστυνομικού 
που κυνηγά επ ικ ίνδυνους 
εγκληματίες, μετέχει σε σκηνές

βίας και βγαίνει πάντα νικητής 
σε αιματηρές συγκρούσεις και 
ανταλλαγές πυροβολισμών.

Ο Θανάσης Παπαθανάσης εί
ναι ένας συνηθισμένος άνθρω
πος, απ’ αυτούς που συναντάμε 
καθημερινά γύρω μας. Είναι 

απλός, ευαίσθητος και 
βαθιά ανθρώ π ινος. 
Εμπνέει εμπιστοσύνη 
και συμπάθεια. Τον 
νιώθουμε σαν τον δικό 
μας άνθρωπο.

Κι εδώ επικεντρώνε
ται, κατά την γνώμη 
μας, το ουσιαστικό μή
νυμα της δημοφιλούς 
σειράς. Να δούμε τον 
αστυνομικό με άλλα 
μάτια. Να τον γνωρί
σουμε στην πραγματι
κή του υπόσταση. Εξω
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απ’ τις υπερβολές του αστυνο- 
μικού-υπεράνθρωπου και πολύ 
διαφορετικό απ’ την εικόνα του 
απρόσωπου ένστολου που επι
βάλει τη βούληση της κρατικής 
εξουσίας. Είναι ο συνάνθρω
πος, που αγωνίζεται για να στα
θεί στο πλευρό του πολίτη. Είναι 
ο άνθρωπος που προσπαθεί κα
θημερινά να ανταπεξέλθει στο 
διπλό και δύσκολο έργο του: 
από τη μια να συμπαραστέκεται 
και να δίνει λύσεις στα προ

βλήματα των συμπολιτών του 
και απ’ την άλλη να παραμένει 
ο διώκτης του εγκλήματος και 
ο υπερασπιστής του νόμου.

Οι ιστορίες, που παρακολου
θούμε, εκτυλίσσονται σ’ ένα 
αστυνομικό τμήμα σε κάποια 
γειτονιά της Αθήνας. Είναι βα
σισμένες σε περιστατικά μέσα 
απ’ τη ζωή, που έχουν όμως δο
θεί με χιούμορ, με σατιρική και 
ίσως γλυκόπικρη διάθεση.

Ενα πρωινό η Αστυνομ ική Επι

θεώρηση επισκέφθηκε το στού
ντιο, όπου γυρίζεται η τηλεο
πτική σειρά Αστυνόμος Θανά 
σης Παπαθανάσης και συναντή
σαμε τον Θανάση Βέγγο και το 
σκηνοθέτη της σειράς Γιώργο

Α χ : Η πρόθεσή μας ήταν να 
μην κάνουμε μια αντιγραφή του 
αμερικάνικου σήριαλ, του σή
ριαλ βίας, του σήριαλ αγωνίας, 
του σήριαλ μυστηρίου, του σή
ριαλ που παρουσιάζει τη σημε
ρινή πραγματικότητα με την πιο 
βίαιη και άγρια μορφή της, για 
να κερδίσουμε τον τηλεθεατή.

Η δική μας άποψη ήταν να 
δώσουμε μια καθαρά ανθρώπινη 
μορφή στη σειρά μας γι’ αυτό 
και οι ιστορίες της είναι, όσο 
το δυνατόν, μακριά από τη βία.

Βέβαια, μέσα από τη σειρά αυ
τή περνάμε μηνύματα δικά μας, 
περνάμε θέσεις, πολλές φορές 
είμαστε, να το πώ έτσι απλά, 
κόντρα στην Αστυνομία (με την

Λαζαρίδη. Παρακολουθήσαμε 
για λίγο το γύρισμα και στο 
διάλειμμα τους πλησιάσαμε και 
τους ζητήσαμε να μας μιλήσουν 
για τη δουλειά τους.

Η κουβέντα ξεκίνησε με τον 
κ. Ααζαρίδη:

Α.Ε: Πέρα απ’ το να παρου
σιάσετε μια σειρά με μεγάλη 
ακροαματικότητα, τι θέλατε να 
δείξετε στο κοινό; Πώς προσπα
θήσατε να περάσετε το πρόσωπο 
του αστυνομικού;

καλή έννοια) γιατί πιστεύουμε 
ότι μ’ αυτό τον τρόπο εμείς κερ
δίζουμε τον τηλεθεατή και η 
Αστυνομία κερδίζει τον πολίτη.

Προσπαθούμε να δώσουμε στο 
κοινό την άλλη πλευρά της 
Αστυνομίας, όχι τη στιγματισμέ
νη αλλά την αδιάφθορη. Πιστεύ
ουμε ότι σε όλα τα επαγγέλματα 
υπάρχει διαφθορά.

Δεν υπάρχουν γιατροί διε
φθαρμένοι, δικηγόροι, ηθοποιοί 
κ.λ.π.; Η διαφθορά υπάρχει, αρ-
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κεί να μην χαρακτηρίζει το σύ
νολο. Οπως λέει κι ο λαός μας, 
επειδή σ’ ένα αμπέλι είναι ένα 
κλήμα στραβό δεν είναι κι όλα 
τα κλήματα στραβά.

Α.Ε: Συνήθως οι αστυνομικοί 
της οθόνης παρουσιάζονται σαν 
οι σκληροί διώκτες του εγκλή
ματος. Ποιό είναι το πορτρέτο 
του Θανάση Παπαθανάση;

Απ: Ο Θανάσης ο Βέγγος, στον 
οποίο οφείλουμε ένα μεγάλο μέ
ρος της ακροαματικότητας μας, 
παίζει ένα ρόλο εντελώς ανθρώ
πινο. Είναι ο κατώτερος αστυ
νομικός, που ίσως είναι κάποιες 
φορές ο αδικημένος, που έχει 
προβλήματα και διεκδικήσεις, 
που έχει παράπονα αλλά κυρίως 
είναι ο αστυνομικός που είναι 
κοντά στον άνθρωπο. Αυτό θέ

λαμε να τονίσουμε. Γιατί όταν 
η Αστυνομία είναι κοντά στον 
άνθρωπο τότε υπάρχει και συ
νεργασία της κοινωνίας με την 
τάξη. Διαφορετικά η επαφή χά
νεται και ογκώνεται η αταξία.

Α.Ε: Τα επεισόδια έχουν βα- 
σισθεί σε πραγματικά αστυνο
μικά συμβάντα; Πόσο σας βο
ήθησε ή σας διευκόλυνε η Αστυ
νομία στη δουλειά σας;

Απ: Πολλά επεισόδια έχουν 
βασισθεί στην πραγματικότητα.

Πολλές φορές υπάρχει ένας ερε
θισμός από ένα αληθινό γεγο
νός, οπότε γίνετα ι σύνθεση 
πραγματικότητας και φαντασί
ας.

Η Αστυνομία μας βοήθησε πο
λύ παρ’ όλο το φόρτο των αρ
μοδιοτήτων που έχει και θα χα- 
ρούμε αν συνεχίσει να μας βο
ηθάει.

Προσωπικά θέλω να ευχαρι
στήσω τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Βασιλειάδη για τη συ
μπαράστασή του και το Γραφείο 
Δημοσίων Σχέσεων του Υπουρ
γείου, που υπήρξε ένας πολύ
τιμος συνεργάτης και ιδιαίτερα 
τον Αστυν. Υποδιευθυντή κ. Μη- 
τρόπουλο.

Μόλις τέλειωσε ο κ. Λαζα- 
ρίδης στραφήκαμε στον Θανάση 
Βέγγο, που στεκόταν όλη αυτή 
την ώρα δίπλα μας αμίλητος. 
Πρέπει να πούμε ότι μας είχε 
εντυπωσιάσει με τη σεμνότητα 
και τη ζεστασιά που μας αντι
μετώπισε απ’ τη στιγμή που συ- 
στηθήκαμε.

Μας είπε: Δ υ ό  κουβέντες κι 

απ ’ τον  Θανάση. Ο  Γ ιώ ργος ο  

Λ α ζα ρ ίδη ς  γράφοντας τη σειρά  

Αστυνόμος Θανάσης Παχαθανά- 
σης κι εμείς ερμηνεύοντας τους  

ήρωες του αστυνομικού τμήμα

τος έχουμε δώσει σ το ν  τηλεθε

ατή μια πολύ καλή εικόνα της 

Αστυνομ ίας. Α ν  δηλαδή ο  κό

σμος συμπαθεί την Αστυνομία , 

που το πιστεύω, παρακολουθώ 

ντας τη σειρά αυτή την έχει συ 

μπαθήσει ακόμα περισσότερο.

Ο σ ο ν  αφορά τον  ήρωα, που 

υποδύομαι, τον  Α σ τυ νόμ ο  Π α 
παθανάση νομ ίζω  ότι είναι συ

μπαθέστατος και πολύ ανθρώ 

πινος.
Τι λέτε, λοιπόν; Γνωρίζετε τον 

Αστυνόμο Θανάση Παπαθανά
ση;

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΔΡΟΣΙΑΣ 

ΣΤΟ ΚΑΥΤΟ 
ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Φροντίστε ΤΩΡΑ 
να αποφύγετε 0 
τις δυσάρεστες 

καταστάσεις 
του καύσωνα...

Πλήρης σειρά 
κλιμΐατιστηζων 

των καλύτερων 
εργοστασίωνro—

:U=ow
____:ε ι

ΕΜΠΟΡΑ
ZYTtfFgflKTA 

ΙΟ Υ
Χ Α Ρ . ΊΡ ΙΚ Ο Ύ Π Η  75 

106 81 Α Θ Η Ν Α
J5,

3621 079,

FAX 3621 079

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Τ ΙΜ Ε Σ  Γ ΙΑ  
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ  
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ
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ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Ο Τ Α Ν  Α Ν Ο ΙΓΟ Υ Ν  ΤΑ  Π ΑΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΒΗ ΝΕΙ Η  Μ Η Χ ΑΝ Η  

ΒΡΙΣΚΕΣΑΙ ΣΕ Μ ΙΑ Α Λ Λ Η  ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η Ελληνική Αστυνομία, θεσμός μιας χώρας που περιβάλλεται από θάλασσα δη
μιούργησε πρόσφατα ομάδα ιστιοπλοΐας, με σκοπό να καλλιεργήσει 
και να αναπτύξει ένα άθλημα που προσιδιάζει στη φύση του Ελληνα.

Με πρωτοβουλία του Αρχιφύλακα Κώστα Αλεξανδρόπουλου της Διεύθυνσης 
ΠληροφορικήςΛΆΤ., συγκροτήθηκε ομάδα από Αστυνομικό και Πολιτικό 
προσωπικό του Σώματος, η οποία ήδη εκπαιδεύεται σε προχωρημένο τμήμα 

στον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Πειραιά και όταν θα διαβάζονται αυτές οι γραμμές θα 
έχει ήδη συμμετάσχει στον πρώτο Ιστιοπλοϊκό αγώνα με την ονομασία 

"ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΙ ΙΟΥ ’91" με σκάφος το οποίο έχει παραχωρήσει 
ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πειραιά (Ι.Ο.Π.).

Τα ιστιοφόρα, τα οποία έχουν μέσο πρόωσης 
τα πανιά, είναι από τα αρχαιότερα μέσα μετα
φοράς στη θάλασσα. Κατά καιρούς χρησιμο
ποιήθηκαν σαν εμπορικά και σαν πολεμικά 
πλοία.
Πρώτος ιστιοπλοϊκός αγώνας έγινε π.Χ. στην 
κλασσική Ελλάδα μεταξύ του Περικλή (όχι του 
γνωστού) και του Διόνυσου Μελαναίγιδου. Η 
διαδρομή του αγώνα ήταν Πειραιάς-Αίγινα- 
Πειραιάς, τα σκάφη τριήρεις με πανιά και ο 
ηττημένος θα έκανε μια συνεστίαση προς τι
μήν του νικητή. Ο νικητής τελικά ήταν ο Με- 
λαναίγιδος και σήμερα υπάρχει αγώνας με το 
ονομά του, που γίνεται το Μάϊο.
Για πολλά χρόνια η πρόωση με πανιά ήταν ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος. Με λιγότερα ά
τομα -απ’ ότι τα κωπήλατα- έδιναν πολύ μεγα
λύτερες ταχύτητες. Στην πρόωση αυτή, 
χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ανέμου (τα
χύτητα και πίεση), εξασκείται μια πίεση πάνω 
στα πανιά, που μεταφέρεται στο σκάφος μέσω 
του ιστού σαν δύναμη πρόωσης.
Τα ιστιοφόρα πλοία γνώρισαν μακρά περίοδο 
κυριαρχίας στην Εμπορική Ναυτιλία. Για πολλά 
χρόνια εξυπηρέτησαν το εμπόριο αλλά και 
τους εθνικούς αγώνες των λαών. Είναι ιστο
ρικά τεκμηριωμένο ότι η επιτυχία του απελευ
θερωτικού αγώνα του 1821, οφείλεται κατά 
μεγάλο ποσοστό στις νικηφόρες ναυμαχίες.
Το μοναδικό Πολεμικό Ναυτικό στον κόσμο 
που δεν έχει υποστείλει την σημαία του μπρο
στά στον εχθρό είναι το Ελληνικό.

Επειδή η κίνηση του ιστιοφόρου εξαρτάται από 
μη ελεγχόμενο από τη θέληση του ανθρώπου 
παράγοντα, τον άνεμο, με την πάροδο των 
χρόνων και την τεχνολογική εξέλιξη, ήρθε ο 
ατμός και αργότερα οι μηχανές εσωτερικής 
καύσης και καταδίκασαν τα πανιά. Τα ιστιοφό
ρα περιορίστηκαν στις μικρότερες χωρητικό
τητες και σήμερα μόνο στα σκάφη αναψυχής 
και αγώνων.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΚΟΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Γ ΙΑ  Σ Α Σ  Π Ο Υ  Η  Π Ε Ρ ΙΠ Ε Τ Ε ΙΑ  Ρ Ε Ε Ι Σ Τ ΙΣ  Φ Λ Ε Β Ε Σ  Σ Α Σ . 
Γ ΙΑ  Σ Α Σ  Π Ο Υ  Ζ Η Τ Α Τ Ε  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο  Σ Α Σ  

Τ Ο  Μ Ε Γ ΙΣ Τ Ο  Τ Η Σ  Α Ν Τ Ο Χ Η Σ  Κ Α Ι Τ Ή Σ  Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ .

Τ Ω Ρ Α  Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι T O  S U R V IV A L  C L U B

Μπουφάν M A I USAF PILO T.
Made in USA-Καταακευααμένο από αδιάβροχο, αντιανεμικό 
ύφαομα σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της αμερι
κανικής αεροπορίας. Εχει τσέπες δύο όψεων, τσέπη στο 
μανίκι και εσωτερική επένδυση από ύφασμα χρώματος πορ- 
τοκαλλί, έτσι ώστε φορώντας το ανάποδα ο χρήστης του 
εντοπίζεται πολύ εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Υπάρχει σε χρώματα χακί, μαύρο, μπλε, μπορντώ και γκρι. 
Μεγέθη S, Μ, L, XL, XXL.
Μεγάλη ποικιλία τύπων από θήκες όπλων και πυρομαχικών
G & G  (U SA ).
Πιστόλια, περίστροφα και χειροπέδες SM ITH  & W E SSO N  

(U SA ).

S urvival l
Στείλτε μας τώρα  
το  κ ο υ π ό ν ι  γ ια  να  σα ς  
στε ίλουμ ε  μια γεύση απο  

αίσθηση της φύσης , 
για να  γνωρίσετε  
και σεις ολόκληρο  
τον  α τέλειω το  κόσμο της 
επιβίωσης.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΑΧΥ ΚβΔ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΛΙΚΙΑ ΧΟΜΠΥ

1ος εσωκλείω 150 δραχμές οε γραμματόσημα για τα έξοδα αποστολής των έντυπων που θα μου αποστείλετε

ΚΥΝΕΤΟΥ 4, 

105 55 ΑΘΗΝΑ. 

ΤΗΛΕΦ 0Ν0 325.0875
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Ετσι έχουμε φθάσει σήμερα στο μέγιστο της 
αξιοποίησης του πανιού σαν μέσο πρόωσης 
των μικρών σχετικά σκαφών. Κανείς όμως δεν 
ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον, εφόσον άρχι
σαν πάλι να γίνονται σκέψεις για χρησιμοποί
ηση των πανιών για τα πλοία εμπορικών 
μεταφορών. Ηδη ναυπηγήθηκε στην Ιαπωνία 
το πρώτο δεξαμενόπλοιο 1600 κόρων, που φέ
ρει ιστία και Βοηθητική μηχανή, όπως και Ελ
ληνικό φορτηγό πλοίο της ίδιας περίπου 
χωρητικότητας.
Ανάλογα με τον αριθμό των ιστών και το είδος 
της ιστιοφορίας, είχαμε και τους Βασικούς τύ
πους ιστιοφόρων Δρόμωνας ή ΝάΒα ή 
Φρεγάδα (dromon, corvette) και Πάρωνας ή 
Μπρίκι (brig), τα οποία είναι με τρεις και δύο 
ιστούς αντίστοιχα.
Στα σύγχρονα ιστιοφόρα σκάφη υπάρχει με
γάλη ποικιλία στην Ελληνική και ξένη αγορά 
τόσο από πλευρά σκάφους όσο και από πλευ
ράς ιστιοφορίας. Ανάλογα με το μέγεθος τα 
σύγχρονα ιστιοφόρα διακρίνονται σε δύο Βα
σικές κλάσεις. Εχουμε τα μικρά ιστιοφόρα τα 
οποία είναι σκάφη χωρίς εκτόπισμα. Ανάλογα 
με το μέγεθος έχουν πλήρωμα ένα, δύο ή και 
τρία άτομα και χρησιμεύουν για κοντινές Βόλ
τες ή αγώνες τριγώνου κάτω από καλές συν
θήκες ανέμου και θάλασσας.
Είναι σχεδιασμένα για να φιλοξενούν 4 άτομα 
τουλάχιστον και να διαθέτουν τις απαραίτητες 
ανέσεις. Η κατασκευή τους είναι τέτοια ώστε 
μπορούν να ταξιδεύουν και σε ανοιχτές θά
λασσες.
Εκτός από τα πανιά, άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα των ιστιοφόρων είναι η καρένα, η 
οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ευστά
θεια κατά την ιστιοπλοΐα. Η επιφάνεια και το 
Βάρος της είναι δυσανάλογα μεγάλα, σχετικά 
με το σκάφος, με αποτέλεσμα να το εμποδίζει 
να παίρνει μεγάλες κλίσεις κατά τους διατοι- 
χισμούς και να του περιορίζει την έκπτωση λό
γω ανέμου.
Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη αγώνων που παίρνουν 
μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες είναι οι τύ- 
noi:"SOUNG", "STAR", "FLYING DYTCHMAN", 
"FIN", TORNADO", "470". Στην Ελλάδα έχουμε 
και άλλες κλάσεις που παίρνουν μέρος σε το
πικούς αγώνες ιστιοπλοΐας:Τ)ΕΑΟΟΝ", 
"LIGHTNING", "OPTIMIST", "LASER", "420". Τα 
διαγωνιζόμενα ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοιχτής

θάλασσας χωρίζονται σε 7 κλάσεις: Α-Ι-ΙΙ-ΙΙΙ- 
IV-V-VI ανάλογα με το Βαθμό ικανότητάς τους. 
Ο Βαθμός ικανότητας είναι συνάρτηση πολλών 
παραγόντων, όπως μήκος σκάφους, Βάρος 
σκάφους, ύψος ιστού, ιστιοφορία κ.λ.π.
Η παρουσία της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς 
αγώνες είναι πάντα επιτυχής και οι ιστιοπλόοι 
μας έχουν φέρει μετάλλια και έχουν στεφθεί 
χρυσοί Ολυμπιονίκες.
Υπάρχει η λανθασμένη γνώμη ότι είναι σπορ 
των λίγων. Και αυτό γιατί για να γίνεις ιστιο
πλόος δεν είναι απαραίτητο να έχεις δικό σου 
σκάφος. Υπάρχουν πολλές σχολές ιστιοπλοΐας 
που με πολύ μικρά δίδακτρα παραδίδουν μα
θήματα.
Τα τελευταία χρόνια είναι μεγάλη η διάδοση 
της ιστιοπλοΐας και όλο και πιό πολλοί δοκι
μάζουν την πρόκληση να γίνουν ιστιοπλόοι. 
Την πρόκληση της απόφασης για την αντιμε
τώπιση και εκμετάλλευση δύο μεγάλων στοι
χείων, όπως είναι η θάλασσα και ο αέρας.
Τα ιστιοπλοϊκά σκάφη και τα πληρώματα γί
νονται όλο και πιό πολλά και στους 30 και 
πλέον Εθνικούς αγώνες που γίνονται κάθε 
χρόνο από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο, ο 
μέσος όρος σκαφών ανοιχτής θάλασσας που 
παίρνουν μέρος ανέρχεται στα 100. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ; "ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ'

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστή
σουμε θερμά και μέσα απ’ αυτές τις γραμμές 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ο.Π. για τις δι
ευκολύνσεις που παρέχει προς τη νεοσυγκρο- 
τηθείσα ομάδα του Σώματος. Οσοι επιθυμούν 
(άνδρες και γυναίκες), να παρακολουθή- σουν 
μαθήματα Ιστιοπλοΐας να επικοινωνήσουν με 
τον Αρχ/κα Κώστα Αλεξανδρόπουλο στα τηλέ
φωνα 6911.350 και 6914.115.
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ΟΙ ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Βαρυσήμαντες ανακοινώσεις του καθηγητή της Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης 

κ. Πολύχρονη Ενεπεκίδη, σε δυο διαλέξεις του που δόθηκαν στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, με την οργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, 

κατά τον εφετινό εορτασμό της 170ής επετετείου της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας.

”...Οταν η Αστυνομία προσκαλεί ένα ιστορικό κα
θηγητή για να κάμει διάλεξη σε αντικείμενο της αρ- 
μοδιότητάς του και όχι να τον ανακρίνει ως 
διακεκριμένο δημοκράτη επιστήμονα, τότε σίγουρα 
η Δημοκρατία και οι θεσμοί της έχουν αναπτυχθεί 

πολύ σ ’ αυτό το ευαίσθητο Σώμα...”
Με τούτα τα χαρακτηριστικά λόγια άρχισε τη 
διάλεξη του ο καθηγητής Ιστορίας του Πανε
πιστημίου της Βιέννης κ. Πολύχρονης Ενεπε- 
κίδης. Θέμα της: "Το αστυνομικό κράτος του 
Μέττερνιχ και οι διωγμοί των Ελλήνων αγωνι
στών της Ελευθερίας". Χώρος πραγματοποίη
σής της, το κατάμεστο αμφιθέατρο του 
μεγάρου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής...
Κυριακή 24 Μαρτίου 1991 ώρα 11.30 παρα
μονή της Εθνικής μας γιορτής. Μια ξεχωριστή 
στιγμή για την Ελληνική Αστυνομία. Στο 6ήμα 
του ομιλητή ανεβαίνει ένας εκλεκτός προσκα- 
λεσμένος του Αρχηγού της Αντ/γου Ιωάννη 
Συμβουλίδη. Ο ακούραστος και ευγενικός κα
θηγητής Ενεπεκίδης, που ταξίδεψε από τη μα- 
κρυνή Βιέννη με σκοπό να καταθέσει τη 
Βαρυσύμαντη μαρτυρία του για τη συμβολή 
του Ελληνισμού της διασποράς στην προετοι
μασία της Μεγάλης Εθνεγερσίας του ’21.
Για να μας θυμίσει ότι οι δρόμοι από όπου 
πέρασε η Ελευθερία, για να επιστρέφει στην 
πανάρχαιη κοιτίδα της, δεν υπήρξαν μόνο τα 
αιματοβαμμένα ιερά χώματα της Ελλάδας και 
τα πέλαγά της τα φλογισμένα. Υπήρξαν και οι 
άγνωστες θυσίες των Ελλήνων πατριωτών μέ
σα σε φυλακές και υπόγεια μεσαιωνικών 
φρουρίων του αστυνομικού κράτους του Μέτ- 
τερνιχ. Μιας ατέλειωτης στρατιάς επωνύμων 
και ανωνύμων πατριωτών, με σημαιοφόρο το 
θρυλικό Ρήγα Βελεστινλή και παραστάτες τους 
αθάνατους συντρόφους του.

Ο ομιλητής ανέλυσε στην αρχή τον εσωτερικό 
μηχανισμό της φοβερής αστυνομίας της Βιέν
νης. Επί του Υπουργού Αντον φον Πέργκεν 
(1793-1804) οργανώθηκε η Υπηρεσία αυτή, 
που ήταν αυτοτελής, συμπεριλάμβανε και το 
Υπουργείο Εσωτερικών και ασκούσε ένα μέ
ρος της δικαστικής εξουσίας, κατά τέτοιο τρό
πο, ώστε να γίνει πρότυπο για την τσαρική 
"Οχράνα" και αργότερα, στην εποχή μας, για 
την χιτλερική "Γκεστάπο". Συνάρτησή της ήταν 
και η λογοκρισία εφημερίδων και βιβλίων. 
Κίνητρο για τη δημιουργία μιας ισχυρής Αστυ
νομίας στην πολύγλωσσηκαι πολυάνθρωπη 
αυτοκρατορία των Αμβούργων, υπήρξε η Γαλ
λική Επανάσταση και ο φόβος μήπως από τα 
δημοκρατικά της συνθήματα αφυπνισθούν οι 
λαοί και αποτινάξουν τα δεσμά και τους περιο
ρισμούς της ελεύθερης σκέψης, που επέβαλε 
η απολυταρχική μοναρχία της εποχής τους.

317



Ο καθηγητής Ενεπεκίδης, Βαθύς γνώστης της 
Ευρωπαϊκής Ιστορίας και ερευνητής των πη
γών της, περιέγραψε την διάρθρωση των αρ
χείων της Αστυνομίας και επισήμανε τη 
σημασία τους για την ελληνική ιστοριογραφία 
της προεπαναστατικής και επαναστατικής πε
ριόδου.
Εντύπωση έκανε η διαπίστωσή του ότι δεν συ
ναντάμε ούτε ένα ελληνικό όνομα στους φα
κέλους του Τμήματος για τη Δίωξη του Κοινού 
Εγκλήματος -το πολύ, Ελληνες να εμφανίζο
νται σπάνια ως θύματα εγκλημάτων, κυρίως 
ληστειών, στους ερημικούς δρόμους της απέ
ραντης αυτοκρατορίας.
Αντιθέτως πλούσιοι σε υποθέσεις και στοιχεία 
είναι οι φάκελοι Ελλήνων εμπόρων, που απα
σχολούν την οικονομική Αστυνομία της Βιέν
νης. Οπως σε κάθε χώρα, δεν λείπουν και από 
την οικονομική ζωή της πολυεθνικής αυτοκρα
τορίας, ούτε οι εικονικές χρεωκοπίες ούτε οι 
παράνομες εισαγωγές εμπορευμάτων, ούτε και 
στην περίπτωση των Ελλήνων, που δείχνουν 
μια ιδιαίτερη προτίμηση στην αγορά οικοδομι
κών τετραγώνων και οικοπέδων, τότε που οι 
ναπολεόντειοι πόλεμοι εξευτέλισαν την τιμή 
του νομίσματος και έκαναν τους πλουσίους 
φτωχούς και αντίστροφα. Οι πολεμικές ανα
στατώσεις αναστατώνουν και τους νόμους και 
την τάξη πραγμάτων, όπως συμβαίνει παντού 
και πάντοτε, ετόνισε ο ομιλητής.
Αλλά το τμήμα εκείνο των αρχείων όπου υ

πάρχει ανάταση της ελληνικής ψυχής και ψή
λωμα του νου για την λευτεριά, είναι το τμήμα 
της Πολιτικής Αστυνομίας, δηλαδή των χιλιά
δων φανερών και μυστικών οργάνων της α
σφάλειας, που παρακολουθούσαν κάθε κίνηση 
ημεδαπού και αλλοδαπού, που είχε σκοπό να 
ανατρέψει την "καθεστηκυίαν τάξιν" ή να συ
νωμοτήσει κατά του κράτους και των υπηρε
σιών του.
Στο τμήμα αυτό έχουν γραφεί και συγκεντρω
θεί όλα εκείνα τα έγγραφα που συνθέτουν τη 
δραματικότερη σελίδα της νεώτερής μας ιστο
ρίας: η τραγωδία του Ρήγα Βελεστινλή και των 
συντρόφων του, μια τραγωδία που, όπως ετό
νισε ο ομιλητής, δεν είχε θεατές, αφού οι ο
κτώ Ελληνες παραδόθηκαν από την Αυστρία 
κρυφά στους Τούρκους και εξοντώθηκαν με 
στραγγαλισμό στο Βελιγράδι, γύρω στις 12 
Ιουνίου 1798.
Από το δράμα αυτό καθώς και τα άλλα που 
ακολούθησαν με τις συλλήψεις των Φιλικών 
πριν από την επανάσταση του ’21 και κατά τη 
διάρκειά της, από την αιχμαλωσία του Αλεξάν
δρου Υψηλάντη στο Μούνκατς της Ουγγαρίας 
και στο Τερέζιανστατ της σημερινής Τσεχοσ
λοβακίας, καθώς και τις φυλακίσεις και παρα
κολουθήσεις Ελλήνων λογίων, όπως του 
Κωνσταντίνου Κούμα και του αρχιμανδρίτη 
Ανθίμου Γαζή, διάβασε ο καθηγητής Ενεπεκί
δης στο συγκινημένο του κοινό σελίδες από 
τα πρωτότυπα και ανέκδοτα έγγραφα.
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Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠ ΟΛΑΥΣΗ Σ

Η ποιότητα οτο δέρμα, INDUSTRY AND EXPORT CO. 
η κομψότητα οτο οχέδιο BOUTIQUE-SHOWROOM
και η τελειότητα οτην 

εμφάνιαη λέγονται

“RITORNO”

ΑΡΑΠΑΚΗ 27,ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΤΗΛ:9585-365 

ΠΟΣΉΙΔΩΝΟΣ 71JI-ΦΑΛΗΡΟ,
ΤΗΛ.-9838--292

1̂3ΤΒ!Β!Β
Πολύημπ ευκαιρία!

10 ιοις εκαιό έκπτωση \ 
για κάθε αγορά ,

4 άιοκες,ισόποσες, 
μηνιαίες δόσεις 
για αγορές
μέχρι 100.000 δραχμές 

7 άτοκες,ισόποσες, 
μηνιαίες δόσεις 
για αγορές
πάνω από 100.000 δραχμές 
Αυτές είναι οι προσφορές 
του “ R ITO R N O ” 

για τους συνδρομητές της 
Αστυνομικής Επιθεώρησης 

με την επίδειξη 
αυτού του κουπονιού

Το πόρισμα ιης διάλεξης ήταν σαφές: υπήρξε 
μια θαυμαστή ενότητα ανάμεσα στον ελλαδικό 
και τον έξω ελληνισμό, ανάμεσα στις κοινω
νικές τάξεις του λαού μας, που στις μεγάλες 
του ώρες, παρ’ όλες τις μικρότητες της καθη
μερινής του ζωής, ξέρει και κατορθώνει να αί
ρεται προς το σημείο εκείνο της ιστορίας του, 
όπου λάμπει η αρετή και η ανδρεία.
Τη διάλεξη της Αθήνας παρακολούθησαν ο 
Γεν. Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ.Μιχαήλ Κουτελι- 
δάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Ιωάννης ΣυμΒουλίδης, οι Υπαρ- 
χηγοί Αντιστράτηγοι Στέφανος Μακρής και 
Διονύσιος Γεωργακόπουλος, ο Γενικός Αστυ
νομικός Αττικής Υποστράτηγος Σίμων Παπαδο- 
γεώργος, ο Διευθυντής Ασφάλειας Αττικής 
Υποστράτηγος Αντώνιος Λαμπαδιάρης, άλλοι 
ανώτατοι, ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί, 
αντιπροσωπείες κατωτέρων αστυνομικών, εκ
πρόσωποι Αρχών, και ένα πλήθος από πνευ
ματικούς ανθρώπους και απλούς φιλίστορες. 
Η διάλεξη της Θεσσαλονίκης πραγματοποιή
θηκε το ΣάΒΒατο 23 Μαρτίου και ώρα 7.30 το 
Βράδυ, στην Αίθουσα Τελετών της Εταιρίας

Μακεδονικών Σπουδών. Την παρακολούθη
σαν ο Γεν. Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλο
νίκης Υποστράτηγος Παναγιώτης Κοσμάς, ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδας 
Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Τουλιάς, ο Επι
θεωρητής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας 
Ταξίαρχος Γεώργιος Μπάδας, άλλοι ανώτεροι 
και κατώτεροι αξιωματικοί, αντιπροσωπείες κα
τωτέρων αστυνομικών, και εκπρόσωποι Αρ
χών. Και στην συμπρωτεύουσα παρατηρήθηκε 
μεγάλη προσέλευση εκλεκτού ακροατηρίου. 
Ηταν ελάχιστος φόρος τιμής για όσους Μακε- 
δόνες θυσιάστηκαν στον ιερό Βωμό της Ελλη
νικής Ελευθερίας, από τους συντρόφους του 
Ρήγα ως τους επαναστάτες του 1821.
Και στις δύο διαλέξεις τον καθηγητή Ενεπεκί- 
δη προλόγισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χρή- 
στος Ρέππας. Σημειώνεται τέλος ότι το κείμενο 
της σπουδαίας αυτής διάλεξης θα τυπωθεί ξε
χωριστά για να γίνει κτήμα του οποιουδήποτε 
φιλίστορα. Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχαρι
στήσουμε τον καθηγητή για την επίπονη, 
σπουδαία και αφιλοκερδή προσφορά του. Θα 
την θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεΒασμό.
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Κρήτη 1941
Η δολοφονία του Στρατηγού Παπαστεργίου 

μέσα από τα αρχεία της Αστυνομίας
Του Υπαστυνάμου Β’ Κων/νου Δανούση

Αρχές Απρίλη 1941. Η κατάρρευση της 
Γιουγκοσλαβικής άμυνας και η εισβολή των 
Γερμανικών δυνάμεων στην χώρα μας από 
την κοιλάδα του Αξιού επέβαλε τη σύμπτυξη 
των Ελληνικών δυνάμεων, του Τμήματος 
Στρατιάς Ηπείρου (ΤΣΗ) στο Αλβανικό μέ
τωπο. Το ΤΣΗ αποτελείτο από δυο μεγάλες 
μονάδες, το Α’ και ίο Β’ Σώμα Στρατού. 
Απ’ τις πιο προωθημένες μονάδες του Β’ 
Σώματος ήταν η V Μεραρχία (Κρήτης), η 
οποία είχε τοποθετηθεί αμυντικά στο Σεντέλι 
και την Τρεμπεσίνα. Όντας για πολύ χρόνο 
στην πρώτη γραμμή είχε κτυπηθεί αλύπητα 
από τον άσχημο καιρό, τις κακουχίες, τα 
κρυοπαγήματα και τους συνεχείς βομβαρ
δισμούς από ξηρά και αέρα και βρισκόταν 
σε πολύ δύσκολη κατάσταση, όταν στις 
13/14 Απριλίου 1941 διατάχθηκε η σύμπτυξή 
της. Η κακή κατάσταση της μονάδας και 
το δυσπρόσιτο του εδάφους συνετέλεσαν 
στο να διαλυθούν κάποια τμήματά της. Αυτό 
είχε σαν συνέπεια να αφαιρεθεί η διοίκησή 
της από τον Υποστράτηγο Γεώργιο Πα
παστεργίου (στον οποίο δόθηκε δίμηνη 
αναρρωτική άδεια) και ν ’ ανατεθεί στον 
Συνταγματάρχη ΠΖ Διονύσιο Παπαδόγκωνα. 
Το ηθικό αυτό ράπισμα οδήγησε τον Πα
παστεργίου σε απόπειρα αυτοκτονίας1, την 
οποία ματαίωσε η στοργή των αξιωματικών 
του και του Υπιάτρου Γρ. Ζερβουδάκη. Λίγο 
μετά η Μεραρχία ανασυγκροτήθηκε σχετικά 
και συνέχισε τη σύμπτυξή προς Πελοπόν
νησο, όπου και διαλύθηκε επίσημα στις 
17.5.1941.

ΟΙ κρίσεις της επίσημης ιστορίας του 
Στρατού2 υπήρξαν αυστηρότατες για το ηθικό 
της V Μεραρχίας. Υπάρχει όμως και η 
άλλη πλευρά, που εδώ την εκπροσωπεί 
η διήνηση του Ανθ/στή Χωρ/κής Δημητρίου 
Δανά , ο οποίος είχε τοποθετηθεί στη γέ
φυρα Μέρτζανη των Ιωαννίνων για τη σύλ
ληψη διαρρεόντων στρατιωτών:..οι κακόμοι- 
ροι Κρήτες είχαν χάσει το ηθικό τους. Χω ρίς 
αντίστασιν μας παρέδιδον τον οπλισμόν των 

κλαίοντες. ’’Η μείς λιποτάκται, ημείς ηροδόται;" 

μας έλεγον. “Βρε παιδιά δεν φταίμε εμείς.

Ο ι αξιωματικοί μας έφυγον και μας άφισαν 
μόνους. Τι να κάναμε; Φύγαμε κι εμείς από 

την Τρεμπεσίνα”. Η σαν δικαιολογημένοι; αλή
θεια; ψέματα; δεν γνωρίζω. Οταν συγκεντρώσαμε 
ένα τάγμα απ’ αυτούς, τους ωμίλησε πατριωτικά 
ένας πατριώτης των ταγματάρχης ΠΖ. Τους 

ήκουσα να φωνάζουν ενθουσιασμένοι: “Τσίριε 
ταγματάρχα, δώστε μας πάλι τα τουφέκια μας 
τσ’ είμαστε έτοιμοι να πάμε πάλι στην Τρεμπεσίνα 

και τσε να σκοτωθούμε”.
Ενώ αυτά συνέδαιναν στην χέρσα Ελλάδα 

η κατάσταση στην Κρήτη ήταν εκρηκτική. 
Η αγωνία για τα παιδιά τους, οι φήμες 
της πέμπτης φάλαγγας νια σκόπιμους ακρω
τηριασμούς στρατιωτών4 και κυρίως η αντι
πάθεια των κατοίκων του νησιού για το 
καθεστώς της 4ης Αυγούστου δημιουργού
σαν μια ανεξέλεγκτη ένταση. Το κίνημα 
των Χανίων^ του 1938 (πρωτεργάτες Εμμ. 
Τσουδερός, Αρ. Μητσοτάκης -πατέρας του 
σημερινού πρωθυπουργού-, Περ. Αργυρό- 
πουλος, Μάντακας) κατά του Μεταξά ήταν 
ακόμη νωπό. Παράλληλα υπήρχε μια έρ- 
πουσα προκατάληψη κατά των παλαιοελ- 
λαδιτών6, που ορισμένοι τους θεωρούσαν 
συλλήβδην τετραυγουστιανούς και προδό
τες, προκατάληψη που έσβησε η περίθαλψη 
των ανδρών της V Μεραρχίας από τους 
κατοίκους της χέρσας Ελλάδας.

Ετσι όταν η κυβέρνηση έφθασε στην Κρή
τη, ο πρωθυπουργός Τσουδερός αναγκά
στηκε να απομακρύνει ορισμένα στελέχη 
της 4ης Αυγούστου (όπως τον Μανιαδάκη, 
κ.α.), που διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν 
το νησί, ενώ ταυτόχρονα με δημόσιες ομι
λίες του προσπαθούσε να πείσει τον λαό, 
ότι δεν προδόθηκε απ’ τους συμπατριώτες 
του της χέρσου Ελλάδας. Συγκεκριμένα στη 
διακήρυξη7 της 14.5.1941 γράφει: Στο νησί 
μας έχουν συγκεντρωθεί γενναίοι άνδρες απ’ 
όλην την Ελλάδα δια να πολεμήσουν δια την 
ελευθερίαν των λαών. Μεταξύ όλων σας, οι 
οποίοι ευρίσκεσθε εις τον ένδοξον αυτόν προ
μαχώνα, συνιστώ αγάπην και αλληλεγγύην. Ν α  
ενθυμείσθε όπ εις το Αρκάδι φρούραρχος ήταν 
ο ηρωικός Δημακόπουλος εκ Καλαμών, όπ
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ο Ολύμπιος από τα Ιωάννινα και ο Ξάνθης 
από το Ναύπλιον, ο Πετρίδης από την Σύρον, 
ο Λεοντόπουλος από τας Πάτρας και ο Κ α 
λαφάτης από την Άνδρον εθυσιάσθησαν μαζί 
με τους Κρήτας δια να ανάψη η ιστορική 
εκείνη λαμπάδα της ολοκαυτώσεως της Μονής...

Οι Κρητικοί, όμως, αποφασισμένοι να αντι- 
σταθούν έστω και με τα δόντια κατά των 
επιδόξων εισβολέων, περίμεναν -και με το 
δίκιο τους- την V Μεραρχία τους, την 
οποίαν είχαν την απαίτηση η κυβέρνηση 
να την είχε αποσπάσει έγκαιρα από το 
Αλβανικό μέτωπο και να την στείλει για 
να υπερασπίσει το νησί. Αλλ’ αντί της 
Μεραρχίας ήλθε μόνος ο πρώην Διοικητής 
της, ο άτυχος Υποστράτηγος Παπαστεργίου, 
ο οποίος εκούσια παρεδόθη εις τον θάνατον. 
Τις συνθήκες της δολοφονίας του Παπα
στεργίου περιγράφει στην αναφορά του 
(3212/8/22α από 3.5.1941) στην Ανωτέρα 
Διοίκηση Χωροφυλακής Κρήτης ο Διοικητής 
Χωροφυλακής Χανίων Αντ/ρχης Ε. Ορφα- 
νουδάκης®:

'Την 3.30’ πρωινήν της 29-4-41 απεβι- 
βάσθη δια βενζινοπλοίου εν τη αποβάθρα 
Καστελλίου Κισσάμου ο εν τη περιλήψει 
αναφερόμενος μετά του Υπιάτρου κ. Μαρ
γαρίτη Ηλία, κατοίκου Καστελλίου, εις την 
οικίαν του οποίου και κατηυθύνθησαν αμ- 
φότεροι συνοδευθέντες υπό του Ενωμο
τάρχου Μαστοράκη Γεωργίου του Σ.Χ. 
Καστελλίου διατεταγμένου εν υπηρεσία εν 
τη αποβάθρα κατά την ώραν της αποΒι- 
βάσεως.

Η άφιξις του Στρατηγού ανεφέρθη την 
7ην πρωινήν ώραν εις τον Διοικητήν της 
Υ.Χ. Κισσάμου Ανθυπασπιστήν Παπαματθαί- 
ου Σταύρον, όστις και μετέβη αμέσως εις 
την οικίαν του κ. Μαργαρίτη, πλην δεν 
παρουσιάσθη ενώπιον του Στρατηγού διότι 
εκοιμάτο ούτος.

Ο Στρατηγός παρέμεινεν εν τη ανωτέρω 
οικία και ανεπαύθη μέχρι της 9ης π.μ., 
ότε μετέβη εις την εν Καστελλίω οικίαν 
του γνωστού του Στυλιανού Ξηρουχάκη. 
Την 9.15’ παρουσιασθείς ενώπιον του ο 
ανωτέρω Ανθυπασπιστής ανέφερε κατά τους 
Στρατιωτικούς Κανονισμού και εζήτησε τας 
διαταγάς του λαβών την απάντησιν ότι δεν 
είχε ανάγκην αστυνομικής δυνάμεως. Κα
τόπιν τούτου ειδοποιήθη περί της αφίξεως 
του Στρατηγού ο Διοικητής του εν Καστελλίω 
εδρεύοντος Τάγματος Ταγματάρχης κ. Σκορ- 
δύλης, όστις μετέβη και παρουσιάσθη αμέ
σως ενώπιον του, χωρίς να γνωσθή αν

έλαβε παρ’ αυτού διαταγάς και τίνας.
Μετά ταύτα ο Διοικητής της Υποδιοικήσεως 

ησχολήθη και πάλιν με τον έλεγχον και 
τακτοποίησιν των αφικνουμένων διά βεν- 
ζινοπλοίων εκ διαφόρων μερών της Πε- 
λοποννήσου μέχρι της 10ης, ότε ειδοποιήθη 
ότι εζητείτο εις το τηλέφωνον υπό του 
Υφυπουργού Δημοσίας Ασφάλειας. Καθ’ ην 
ώραν συνδιαλέγετο με το Υφυπουργείον 
ειδοποιήθη ότι ο Στρατηγός μετέβη εις ένα 
κουρείον δια ξύρισμα και ότι συνεκεντρώ- 
θησαν πολλοί κάτοικοι Καστελλίου και πε
ριχώρων ζητούντες να τοις γνωρίση την 
τύχην της Μεραρχίας Κρήτης. Αμέσως 
έσπευσεν επί τόπου μετά του Επισκόπου 
Κισσάμου, όστις ευρίσκετο τότε εις το Γρα
φείο της Υποδιοικήσεως μέχρις ότου όμως 
μεταΒώσιν εκεί ο Στρατηγός είχεν επανέλθει 
εις την οικίαν του Ξηρουχάκη, το δε πλήθος 
είχεν διαλυθή διότι επενέβη ο εκείσε ευ- 
ρεθείς Μοίραρχος κ. Φρεσκάκης, χωρίς 
να δημιουργηθή επεισόδιον.

Τα ανωτέρω ανεφέρθησαν αμέσως από 
τηλέφωνου προς το Υφυπουγείον Δημοσίας 
Ασφάλειας, Στρατιωτικήν Διοίκησιν Κρήτης, 
και προς Υμάς με την προσθήκην ότι είχον 
αποβιΒασθή την ημέραν εκείνην εν Κα
στελλίω άνω των οκτακόσιων οπλιτών και 
αξιωματικών, είχε δε κατέλθει και εκ των

Ο  Διοικητής της Υ.Χ. Καστελλίου Ανθυπασ- 
Γπστής τότε Σταύρος Παπαματθαίου
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πέριξ χωρίων μέγας αριθμός πολιτών ζη- 
τούντων πληροφορίας περί της τύχης των 
ιδικών των. Περί την 11ην ώραν την ιδίας 
ημέρας ειδοποιήθη ο ανωτέρω Υποδιοικητής 
υπό της Στρατιωτικής Διοικήσεως ότι εστά- 
λησαν εν Καστελλίω εν λεωφορείον αυ- 
τοκίνητον, εν φορτηγόν και ειδικόν τοιούτον 
διά την παραλαβήν του Στρατηγού. Τούτο 
ανεφέρθη αμέσως εις τον Στρατηγόν εν 
τη οικία του Ξηρουχάκη εν η εφιλοξενείτο 
μετ’ επισήμων και ανωτέρων Σέρβων αξιω
ματικών9 αφιχθέντων μετ’ αυτού εν Κα
στελλίω.

Την 14ην ώραν και εφ’ όσον μέχρι της 
ώρας εκείνης δεν είχε φθάσει το αυτο- 
κίνητον ο Υποδιοικητής μετέΒη και πάλιν 
εις την οικίαν του Ξηρουχάκη, μετά πάροδον 
δε 20 λεπτών μετέβη εν αυτή συνοδευ- 
όμενος υπό Ιεροδιακόνου και ο Επίσκοπος 
κατόπιν προσκλήσεως του Στρατηγού, ει- 
πόντος προς τούτον ότι επεθύμει να μεταΒή 
μαζί του εις την Επισκοπήν, εκείθεν δε 
θα ανεχώρει δι’ ενταύθα άμα τη αφίξει 
του αυτοκινήτου. Ο Διοικητής της Υπο- 
διοικήσεως υπέΒαλεν είς τον Στρατηγόν 
την παράκλησιν, όπως παραμείνη επ’ ολίγον 
ίνα συγκεντρώση την υπάρχουσα Αστυνο
μικήν δύναμιν, ζητηθή δε και ενίσχυσις 
από το εν Καστελλίω Τάγμα δια να τον 
συνοδεύσουν, ούτος όμως δεν εδέχθη και 
απήτησε να φύγη αμέσως με τον Επίσκοπον 
καί Ιεροδιάκονον άνευ αστυνομικής ή άλλης 
δυνάμεως, διότι εάν συνοδεύετο ως είπεν 
από αστυνομικήν ή στρατιωτικήν δύναμιν 
θα έδιδεν το ενδόσημον εις τον λαόν 
να πιστεύση ότι όντως ήτο ένοχος δια 
την απώλειαν της Μεραρχίας και ανεχώ- 
ρησεν αμέσως.

Παρά τήν αξίωσιν ταύτην του Στρατηγού
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ο Διοικητής της Υποδιοικήσεως ηκολού- 
θησεν αυτόν προσκαλέσας και τούς έξωθι 
της οικίας Ξηρουχάκη περιφερομένους προς 
πρόληψιν συγκεντρώσεως πολιτών Ενωμο- 
τάρχας Παπαδάκην Νικόλαον (Σ.Χ Αρφών), 
όστις είχεν μεταΒή εν Καστελλίω δΓ υπη
ρεσίαν, Μαστοράκην Γεώργιον και Χωρο
φύλακα Παδιαδίτην Νικόλαον. Επίσης 
ηκολούθησε και ο Στυλιανός Ξηρουχάκης 
είς την οικίαν του οποίου εφιλοξενείτο. 
Κατά την διέλευσιν των εκ της οδού, ήτις 
άγει πρός την Επισκοπήν ουδείς των πολιτών 
ή στρατιωτικών εκινήθη. Έξωθι όμως της 
κωμοπόλεως (ή Επισκοπή ευρίσκεται έξω 
αυτής) αντελήφθησαν να συρρέη εν ριπή 
οφθαλμού πλήθος πολιτών και στρατιωτικών, 
μετά τούτων δε έν άγνωστον πρόσωπον 
μέ στολήν Χωροφύλακος, κρατούν ανά χεί- 
ρας Βραχύκαννον πολεμικόν όπλον, όπερ 
καί επρότεινε προς τον Στρατηγόν κραυ- 
γάζων “φευγάτε από μπροστά, σας έφαγα, 
όποιος πλησιάση θά τον σκοτώσω” . Ταυ- 
τοχρόνως τό πλήθος και οι στρατιώται εν 
αλαλλαγμώ ωρύοντο καί εφώναζον “σκο
τώστε τον μωρέ, μας έφαγε τα παιδιά μας“.

ΚατεΒλήθησαν απεγνωσμένοι προσπάθειαι 
διά την προφύλαξιν και διάσωσιν του Στρα
τηγού, καλυφθέντος όπισθεν του ιεροδια- 
κόνου, ο Επίσκοπος δε, ο Υποδιοικητής 
και η αστυνομική δύναμις προσεπάθησαν 
νά συλλάΒωσι τόν δράστην, πλήν όμως 
τούτο κατέστη αδύνατον διότι το πλήθος 
και ο Στρατηγός εκάλυψαν τούτον διά του 
όγκου των ούτω ο δράστης, αφού επυ- 
ροΒόλησεν ανεπιτυχώς πρώτον εναντίον του 
Επισκόπου, όστις προέταξε τό στήθος του 
και δεύτερον ανεπιτυχώς επίσης εναντίον 
του Ιεροδιακόνου, εξηγριωμένος και υπο- 
στηριζόμενος υπό των φωνών του πλήθους 
επυροΒόλησε δις τον Στρατηγόν εις την 
κεφαλήν καθ’ ην ώραν είχε πέσει προς 
προφύλαξιν όπισθεν τού ιεροδιακόνου και 
εντός του χάνδακος της οδού. Ταυτοχρόνως 
επανεκαλύφθησαν υπό του πλήθους οι προ- 
σπαθούντες ως ανωτέρω νά συλλάΒωσι τόν 
δράστην και ούτω κατέστη αδύνατος η σύλ- 
ληψίς του παρά τας καταΒληθείσας προ
σπάθειας των.

Και μετά τον φόνον το πλήθος δεν διελύθη 
αλλά παραμείναν γύρω του πτώματος εξη- 
κολούθει να καταράται και να δυσανασχετή 
εναντίον του, ως δήθεν υπαιτίου της αιχ
μαλωσίας της Μεραρχίας Κρήτης μέχρι της 
14.50’, ότε εσημάνθη συναγερμός καί ήλθον 
εχθρικά αεροπλάνα, άτινα έρριψαν Βόμβας



καί επολυΒόλησαν τήν περιοχήν Καστελλίου.
Η υπάρχουσα μικρά Αστυνομική δύναμις 

δεν διετάχθη να πυροΒολήση, διότι πε- 
ρικυκλώθη υπό πολιτών και στρατού, αν 
δε προέδαινεν εις μίαν τοιαύτην ενέργειαν 
θα εδημιουργείτο υπόθεσις με σοΒαράς και 
αιματηρός συνεπείας, καθ’ όσον ουδέν άτο- 
μον ούτε εκ του κοινού ούτε εκ του πα- 
ρευρισκομένου στρατού είχε ταχθή με το 
μέρος της Αστυνομικής Αρχής...

Η ταυτότης του δράστου δεν εξηκριΒώθη 
εισέτι παρά τας καταβαλλόμενος προσπά
θειας της οικείας Υποδιοικήσεως, ούτε δε 
και εκ της ενεργουμένης προανακρίσεως 
επετεύχθη τούτο μέχρι τούδε, ουδέ και 
είναι εύκολον επί του παρόντος να επιτευθή 
λόγω της ψυχολογικής καταστάσεως εις 
ην διατελεί πληθυσμός, εκτός εάν αποστολή 
ισχυρά αστυνομική δύναμις υπό Αξιωμα
τικούς και ενεργηθούν συλλήψεις. Τοιαύτη 
ενέργεια και ιδία κατά τας ημέρας αυτάς 
θα δημιουργήση σοΒαράν κατάστασιν εν 
τη περιφέρεια Καστελλίου... Χαρακτηριστικά 
δράστου: Ανάστημα μέτριον,εύσωμος ,με μι
κρά μαύρη γενειάδα, στολή χωροφύλακος, 
πηλίκιον δίκωχον..."

Ο Πρωθυπουργός Τσουδερός διάταξε τη 
συγκρότηση αποσπάσματος για την κατα
δίωξη του δολοφόνου, ο οποίος μετά μερικές 
ημέρες τραυματίσθηκε θανάσιμα. Επρόκειτο 
για ντόπιο -φρενοΒλαΒή10 κατ’ άλλους- έφε
δρο χωροφύλακα.

Ο Στρατηγός Παπαστεργίου υπήρξε το άτυ
χο θύμα της γενικής αγωνίας και της πο
λυποίκιλης σύγχυσης, που μετέθετε ευθύνες 
και συνέπειες.

Ο θάνατός του, όμως, υπήρξε και προ- 
άγγελος της ηρωικής αντίστασης του νησιού 
στις δυνάμεις του Ναζισμού, μιας αντί
στασης που συνέΒαλε καθοριστικά στην 
ελευθερία των λαών.-
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Ι σ τ ο ρ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η
Επιμέλεια: Τμήμα Ιστορίας της Ελληνικής Αστυνομίας

"και ούτω εκπληρείται ο νόμος και 
καθεδρεύει η δικαιοσύνη"

Η δικαιοσύνη και η προάσπιση των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων ήσαν από τα κυριώτερα αιτήματα των επα- 
ναστατημένων Ελλήνων. Έτσι βλέπουμε βασικές αρχές 
δικαίου, που διατύπωσε στη Δύση λίγα χρόνια πριν 
ο Διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση, να κυ
ριαρχούν στα έγγραφα της Παλιγγενεσίας. Επειδή εζη- 
τήσαμεν την ελευθερίαν δια να απολαύσωμεν τα δίκαια 
του ανθρώπου, οφείλομεν να ξορίσωμεν το αυτόγνωμον 
(δηλ. την αυθαιρεσία) από την Ελλάδα...", γράφει το 
Εκτελεστικό Σώμα προς το Υπουργείον της Αστυνομίας.

Δυστυχώς αυτές οι διακηρύξεις ελευθερίας και δι
καιοσύνης άρχισαν να ξεχνιούνται μετά την εγκατάσταση 
της Βαυαροκρατίας και θα χρειασθούν πολλοί ακόμη 
αγώνες για την αποκατάστασή τους.

Εξαιτίας του ενδιαφέροντος, που παρουσιάζουν, πα
ραθέτουμε στη συνέχεια τρία σχετικά έγγραφα1, που 
προέρχονται από την αρχειακή ενότητα "Μινιστέριον 
της Αστυνομίας" των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
και αναφέρονται στην πρόνοια για ορθή απονομή δικαίου, 
στο απαραβίαστο της ελευθερίας των πολιτών και 
σε μια καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η 
τελευταία μάλιστα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για το είδος της ποινής, που επιβλήθηκε.

- 1 -

Περίοδος Βα 
Αριθ. 3711

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος 
Το Εκτελεστικόν Σώμα 

Προς το Υπουργείον της Αστυνομίας

Επειδή η ζωή των πολιτών διαφέρει τα μέγιστα την 
πατρίδα, η Διοίκησις οφείλει να φροντίζη μήποτε γένη 
δια απροσεξίαν άδικος θάνατος εις τους εναγομένους 
ως εγκληματίας . Επειδή εζητήσαμεν την ελευθερίαν 
δια να απολαύσωμεν τα δίκαια του ανθρώπου, οφείλομεν 
να ξορίσωμεν το αυτόγνωμον από την Ελλάδα και 
να βαδίζωμεν επί τους όρους της δικαιοσύνης . Επειδή 
οι διοριζόμενοι κριταί παρά της Διοικήσεως πρέπει ! 
να γνωρίζουν το δίκαιον και το άδικον, ώστε να ί 
μην απατηθούν εις την κρίσιν των και αδικήσουν κανένα 
πολίτην και μάλιστα κατά την ζωήν, η αφαίρεσις της 
οποίας είναι ανεπανόρθωτος, εξετάζουσα σήμερον η 
Διοίκησις τον Γ. Αστυνόμον του Ναυπλίου περί των 
φονέων Μεγαρέων, επληροφορήθη ότι το Υπουργείον \

τούτο διώρισεν επιτροπήν να τους κρίνη και να απο
φασίση, και επειδή τα εξ αυτής συγκείμενα υποκείμενα 
είναι μεν άνθρωποι καλής υπολήψεως, αλλ’ ίσως και 
δεν έχουν και ανάλογα φώτα περί τοιαύτης φύσεως 
εγκλημάτων και ποινών, και είναι καλλίτερα να λυτρωθή 
ο υπεύθυνος παρά να καταδικαστή ο αθώος.

Επειδή δε χρειάζονται περί τούτων άνθρωποι, οίτινες 
οφείλουν να γνωρίζουν οπωσούν την καρδίαν του αν
θρώπου, να έχουν πολυπειρίαν των χαρακτήρων και 
γνώσιν αρκετήν των Νομικών και παραδείγματα πολλά 
και άλλα τοιαύτα προτερήματα φυσικά και επείσακτα, 
το Υπουργείον τούτο διορίζεται να αναιρέση την επι
τροπήν οπού διέταξε να κρίνη τους Μεγαρείς, και 
αντ’ αυτών να διορίση ετέραν συγκειμένην παρά των 
κυρίων φρουράρχου Κολοκοτρώντρ, Αλεξίου Βλαχόπου
λου, Ιωάννη Θεοτόκη, Παύλου Παρασκευά και Κ. Πο- 
λυάδου, δια να κρίνουν, όχι μόνον τους Μεγαρείς 
τούτους, αλλά και προσεχώς τον παρά του Επάρχου 
Ζέας και λοιπών αποσταλέντα ενταύθα φονέα μανόλην 
κλάραν, ν’ αποφασίσουν, κατά το δίκαιον και ν’ ανα
φέρουν προς την Διοίκησιν τα αποφασισθησόμενα χάριν 
δικαιοσύνης.

Εκ Ναυπλίου τη 30 Δεκεμ. 1823 

Ο Πρόεδρος
(Τ.Σ.) Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 

Σωτήριος Χαραλάμπης 
Α. Μεταξάς

Εις απουσίαν του Γ. Γραμ.
Ν. Σπηλιάδης.
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IT Περίοδος 
Αρ. 405

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος 
Προς το Συμβούλιον των Υπουργών 

Το Υπουργείον των Ναυτικών

Ο κ. Δήμος Βλαχόπουλος, ως το εσώκλειστον αντί- 
γραφον της αναφοράς του πεμφθείσης εις το των Ναυ
τικών Υπουργείον, κρατείται φυλακωμένος εν τη Αστυ
νομία Τριπόλεως ήδη ημέρας δώδεκα εγκαλούμενος 
υπό τίνος X ’ Κωνσταντίνου, Φιλιππουπολίτου, και περί 
των ζητημάτων και διαφορών τούτου ζητεί να συστηθή 
μία επιτροπή.

Το Υπουργείον των Ναυτικών εγκρίνει νόμιμον και
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δικαίαν την αίτησιν του κ. Δήμου Βλαχοπούλου, επειδή 
κατά τον (παράγραφον) πβι’ του Οργανικού Νόμου 
"κανένας δεν δύναται να μείνη εις φυλακήν περισσότερον 
από εικοτέσσαρας ώρας, χωρίς να πληροφορηθή επι- 
σήμως τας αιτίας της φυλακώσεώς του και περισσότερον 
από τρεις ημέρας, χωρίς να αρχίση η διαδικασία του".

Ο X ’ Κωνσταντίνος εκράτησεν αυτόν?, αν μετά τας 
εικοσιτέσσαρας ώρας του εδήλωσε την αιτίαν, έπρεπε 
και μετά τρεις ημέρας να αρχίση την διαδικασίαν του, 
αλλέως η φυλάκισίς του είναι άνομος, διότι να κρατήται 
τινάς εις φυλακήν κατ’ αρέσκειαν του ενάγοντας, όταν 
θέλη να τον διαδικάση, όσον δίκαιον και να έχη, 
τούτο είναι τυραννικόν και όχι κατά Νόμον. Το πταίσιμον 
προέρχεται από την Αστυνομίαν διότι δεν επαρατήρησε 
τον Οργανικόν Νόμον περί της αυτής ταύτης κρα- 
τήσεως.Ο δε X ’ Κωνσταντής έχοντας διαφοράν μετά 
του Κ. Βλαχοπούλου δια μέσου της Αστυνομίας τον 
έφερεν εις το κριτήριον, έπρεπε να του παραστήση 
τας αιτίας της κρατήσεως και να αρχίση την κρίσιν 
να κριθώσι, και αν περί του Βλαχοπούλου υποπτεύεται 
λαθραίαν δραπέτευσιν πριν της τελειώσεως των δια
φορών των, τότε να του ζητήση εγγύησιν περί της 
διαμονής του, επειδή και κατά Νόμον, κανένας δεν 
κρατείται εις φυλακήν επί λόγω εγκλήματος, εάν μη 
πρώτον κριθή και ο Νόμος καταδικάση εγκληματίαν 
της τοιαύτης παιδείας.

Το Υπουργείον των Ναυτικών, ως εκ του κλάδου 
του ο κ. Βλαχόπουλος, αναφέρει εις το Συμβούλιον 
των Υπουργών ίνα ειδοποιηθή το Υπουργείον του Δ ι
καίου και δοθώσιν αι κατά Νόμων διαταγαί της Αστυ
νομίας ότι να κραχθή ο X ’ Κωνσταντίνος και να 
αρχίση η διαδικασία ευθύς δια μέσον μιας επιτροπής 
και να ελευθερωθή της φυλακής ο κ. Βλαχόπουλος.

Εάν ουν ο X ’ Κωνσταντής υποπτεύεται δραπέτευσιν 
τότε να του ζητήση εγγύησιν απλήν περί της μη ανα- 
χωρήσεως Βλαχοπούλου έως ότου λάβη τέλος η τοιαύτη 
φυομένη διαφορά παρά της συστησομένης επιτροπής 
και ούτω εκπληρείται ο Νόμος και καθεδρεύει η Δ ι 
καιοσύνη.

Εν Τριπόλει τη 11 Ιουλίου 1823

(Τ.Σ.) Γεώργιος Κιβωτός 
Ιωάννης Νικολαζάρου 
Ο Γεν. Γραμματεύς 
Γεράσιμος Κώπας.
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Προς το έξοχον Υπουργείον της Αστυνομίας.

Κατά την διαταγήν αυτού, γεγραμμένην την 3 Ιουλίου 
υπό αρ. 11, εν η εμπερικλείετο και ίσον αναφοράς 
Ιωάννου Τζουρανόπουλου κατά του Ιωάννου Τζάνε, 
φονέως της αδελφής αυτού Ελένης, συνελθόντες οι 
διατεταγμένοι, ερευνήσαμεν με την απαιτουμένη ακρί
βειαν τα αφορώντα εις την ειρημένην αναφοράν και 
αναθεωρήσαμεν αυτά εις την αην, και βην και γην \ 
συνέλευσίν μας εσκεμμένως και εντελώς κατά την 
εξής έκθεσιν.

Μετά μίαν προηγουμένην εξέτασιν της πατρίδος, της

τέχνης και των σχέσεων ενός εκάστου, εύρομεν αυτούς 
ανέκαθεν άλως ασχέτους. Ο ενάγων, ερωτηθείς αν 
έχη μάρτυρας αυτόπτας του γενομένου φόνου επαρ- 
ρησίασε τους κ.κ. Κωνσταντήν Μπαρκουρόπουλον, Ανα
γνώστην, Γεώργην του Κρασόπουλου, Φώτην Αμανατζήν 
και Αθανάσην Μπουζακιώτην.

Ο εναγόμενος ωμολόγησεν αμέσως φονέα τον εαυτόν 
του ουχί εκ προμελέτης ή πάθους αλλ’ εκ περιστάσεως. 
"Ό τι εζερχόμενος εις αποχαιρετισμόν των φίλων του 
ετουφέκισεν εσκυμμένος την κεφαλήν, χωρίς να προϊδή 
την διεύθυνσιν της βολής του", ως τούτο συνωμολόγησε 
και ενάγων αν εις την αναφοράν του του βέβαιοί 
τον εκ προπαρακευής ευθυβολισμόν.

Εις περισσοτέραν επιβεβαίωσιν άπαξ και δις κατ’ 
ιδίαν και ο συμφυλακωθείς Παναγιώτης Καλόγερος 
ερωτήθη ευρηθείς σύμφωνος καθ’ όλην την έκτασιν 
με την ειρημένην ομολογίαν. Ο ενάγων, ο εναγόμενος, 
οι μάρτυρες και ο συμφυλακωθείς (όστις  απελύθη ως 
ανεύθυνος) ανεκρίθησαν δις και τρις και ιδία καθ’ 
εις, και όλοι ομού περί όλων αυτών και ουδεμία αντί- 
φασις ώδε δεν εδείχθη εις την παράστασίν των.

Καθ’ όλην λοιπόν την εξακρίβωσιν απεδείχθη ότι 
ο γενόμενος φόνος προήλθεν εξ απροσεξίας και όχι 
εκ προαποφάσεως δια πάθος τι ή τοιούτον άλλο. Αλλά 
και το αποτέλεσμα αυτής δεν μένει ποτέ ατιμώρητον 
δια την χρεωστουμένην εις ένα έκαστον προσοχήν εις 
τα επιχειρήματά του.

Οθεν ως ποινήν αυτής κρίνομεν εύλογον συμφώνως 
κατά το δίκαιον, ο φονεύς Ιωάννης Τζάνε εις το εδώ 
κοινόν Σχολείον να δώση χίλια (ν. 1000) γρόσια μετρητά, 
αυτός δε να μείνη εις την φυλακήν σιδηροδέσμιος 
ένα ολόκληρον μήνα, μετά τον οποίον να λάβη την 
απόλυσίν του.

Εν Τριπόλει τη 6 Ιουλίου 1823

Γιαννάκης Κολοκοτρώνης 
Μ. Κ  Πάγκαλος 

Νικόλαος Ιατράκος 
Εμμανουήλ Ν. Ξάνθος 

Παναγιώτης Παππαδάκης

Σ η μ ειώ σ ε ις :

1. Τ ο  έγγραφο με α/α 1 απόκειται στον φάκελλο 7, ενώ  

εκείνα με α/α 2 και 3 απόκεινται στο φάκελλο 13.

2. Πρόκειται για τον Πόνο Θεοδώρου Κολοκοτρώνη ( +  

13.11.1824), ένα από τους πιο μορφωμένους αγωνιστές του 

’21 (Βλέπε Χρήστου Στασινόπουλου, Λ εξικ ό  της Ελληνικής 

Επαναστάσεως του 1821, εκδόσεις Δεδεμάδη, τόμος Β ’, χ.χ., 
σσ. 467 - 470.

3. "Τριών ε ιδώ ν (υπάρχουν) φυλακαί, η μία κατ’ επιταγήν 

της Τοπικής Διοικήσεως, η δεύτερα δ ι ’ αγωγής πολίτου, η 

τρίτη εκ κατηγορίας τω ν Α στυνομ ιώ ν δ ι ’ αταξίας..." (Βλέπετε  

Κ. Δανούση, Καθήκοντα της πρώτης Ελληνικής Αστυνομίας, 
περιοδικό Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η , τεύχος Μαρτίου  
1991).

4. Πρόκειται για τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, γιο του Πε- 
τρόμπεη.

Χρηστός Δρίβας 
Υπαστυνόμος Α ’
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ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΑΘΩΩΝ
Επμέλεια: Υπαστυνόμου Λ’ Νικόλαου Πολύμερου

Οπως είδαμε στο προηγούμενο τεύχος, εκτός από τον κατηγορούμενο 
και οι μάρτυρες μπορούν να εξαπατήσουν, και πολύ συχνότερα μάλιστα, 

τη Δικαιοσύνη προβαίνσντας συνειδητά ή ασυνείδητα σε ψευδός καταθέσεις, 
ενώ άλλοι πάλι, τελείως καλόπιστα παραποιούν την πραγματικότητα.

Είναι εξ άλλου γνωστό όη οι περισσότερες δικαστικές πλάνες οφείλονται στις 
ψευδομαρτυρίες. Τον ψευδομάρτυρα τον φανταζόμαστε συνήθως 

με τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με ύπουλο Βλέμμα, θολό παρελθόν, 
διφορούμενη στάση και πληρωμένο για να πει ψέματα.

Δε χωρεί αμφβολία, όη υπάρχει πράγματι αυτός ο  τύπος, στον οποίο 
συγκαταλέγονται μερικοί "επαγγελματίες" και κάμποσοι "ερασιτέχνες".

Αυτό όμως δεν σημαίνει όη ο  ψευδομάρτυρας είναι υποχρεωτικά "πουλημένος". 
Συμβαίνει καμμιά φορά κι από πνεύμα εκδίκησης να καταθέσει 

ένας άνθρωπος ψέματα. Και τότε είναι πολύ δύσκολο ν’ αποδειχθεί 
πως δεν λέει την αλήθεια. Για να τον τηάσεις χρειάζεται να γίνει σχολαστική 

εξακρίβωση ορισμένων λεπτομεριών που, φαινομενικά, είναι χωρίς μεγάλη 
σηηασία. Α ν  οι λεπτομέρειες αυτές αποδειχθούν ανακριβείς, τότε έχεις 

την ενδειξη όη ο  μάρτυρας είπε ψέματα. Δυστυχώς, η Δικαιοσύνη αρνείται 
πολλές φορές να δώσει σημασία σ ’ αυτές ης αντιφάσεις των οποίων ιχιοημά 

την σπουδαιότητα. Η  παρακάτω υπόθεση είναι χαρακτηριστική:
Οι μάρτυρες είχαν αποφασίσει να καταστρέψουν τον κατηγορούμενο για 

λόγους εκδίκησης, μετάνιωσαν όμως την τελευταία στιγμή κι αναίρεσαν την 
ψευδομαρτυρία τους, γλυτώνοντας έτσι έναν αθώο απ’ του Χάρου τα δόντια.

ΟΙ ΑΥΤΟΓΠΈΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Ενας άνδρας είχε παντρευτεί μια χήρα, 

μητέρα δύο μεγάλων παιδιών μιας κόρης 
κι ενός επιληπτικού και διανοητικά καθυ
στερημένου αγοριού.

Το αγόρι, που ήταν τύπος δύστροπος, δεν 
μπορούσε ν’ ανεχθεί το δεύτερο σύζυγο 
της μητέρας του και οι καυγάδες μεταξύ 
τους ήταν πολύ συχνοί. Μια μέρα, ξέσπασε 
μια Βιαιότερη σκηνή και το αγόρι, στον 
παροξυσμό της οργής του, έσπασε ένα μπου
κάλι στο κεφάλι του πατριού του. Ο τελευταίος 
άρπαξε το περίστροφό του και σκότωσε τον 
άρρωστο νέο.

Τα περιστατικά αυτά εξιστορήθηκαν στον 
ανακριτή από την μητέρα και την κόρη, 
που ήσαν και οι μοναδικοί μάρτυρες.

Οι δύο γυναίκες δήλωσαν επιπλέον, ότι 
αν και το θύμα είχε, πράγματι, χτυπήσει 
τον πατριό του μ’ ένα μπουκάλι, δεν έφερε 
ωστόσο ευθύνη, γιατί είχε ενεργήσει σε στιγμή 
επιληπτικής κρίσης. Εκτός αυτού, ηρέμησε 
τελείως μετά και τίποτα δεν έδειχνε ότι υπήρχε 
φόβος να επαναλάΒει κάποια ανάλογη Βι
αιότητα.

Ο δε πατριός δεν είχε υποστεί καμιά σοΒαρή 
ΒλάΒη στο κεφάλι, οπότε δεν ίσχυε γι’ αυτόν 
το ελαφρυντικό της νόμιμης άμυνας. Θα 
του δικαιολογούσαν να ανταποδώσει τα ίσα 
στο αγόρι, να του έδινε δηλαδή έστω και 
καμμιά γροθιά, όχι όμως και να πυροβολήσει 
ένα διανοητικά ανάπηρο παιδί. Ο άνθρωπος 
προφυλακίστηκε και μετά από πολλούς μήνες 
προσήχθη στο Κακουργιοδικείο.
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Η χήρα κλήθηκε φυσικά για να καταθέσει. 
Και τότε, υποχωρώντας φαίνεται σε μια κρίση 
συνείδησης, αποκάλυψε κάτι που ως τότε 
το είχε αποκρύψει επιμελώς: ο γιός της, 
αφού έσπασε το μπουκάλι στο κεφάλι του 
πατριού του, προχώρησε και πάλι απειλητικά 
εναντίον του κραδαίνοντας τον λαιμό της 
φιάλης αυτή τη φορά.

Πρόκειται, ως γνωστόν, για τρομερό όπλο, 
που προκαλεί Βαρύτατα τραύματα στο πρόσωπο 
και πολλές φορές και την απώλεια του ματιού.

Αν η δήλωση της χήρας ανταποκρινόταν 
στη πραγματικότητα, τότε η κατάσταση για 
τον κατηγορούμενο άλλαζε άμέσως: ήταν φυ
σικό να τρομοκρατηθεί και πυροβολώντας 
υπάκουσε πια στο δικαιολογημένο αντανα
κλαστικό της νόμιμης άμυνας. Ελεγε όμως 
η χήρα την αλήθεια;

Ο Πρόεδρος ανησυχούσε. Μήπως η επιθυμία 
της να αθωωθεί ο κατηγορούμενος την έσπρω
χνε να προΒεί σε μια ψευδομαρτυρία; Και 
η κόρη επίσης, που κλήθηκε να καταθέσει 
επανέλαΒε την εκδοχή της μητέρας της.

Οι δύο γυναίκες, λοιπόν, ή είχαν πει ψέματα 
στην ανάκριση ή έλεγαν τώρα. Ενα στοιχείο 
ωστόσο πρόδιδε ότι η δεύτερη μαρτυρία τους 
ήταν η ειλικρινής: ποτέ η χήρα δεν είχε 
πάει να επισκεφθεί τον κατηγορούμενο. Κι 
αυτή δεν ήταν στάση συζύγου που έλπιζε 
να τα ξαναφτιάξει με τον άνδρα της για 
να επαναλάΒουν μια κοινή ζωή.

Μπροστά στις πιεστικές ερωτήσεις, η δυ
στυχισμένη αναγκάσθηκε να ομολογήσει όλη 
την πραγματικότητα: απελπισμένη απ’ το θάνατο 
του γυιού της, για τον οποίο, λόγω της 
αναπηρίας του, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη, είχε 
προς στιγμήν κυριευτεί από άσπονδο μίσος 
για τον άντρα της. Λαχταρούσε απ’ τα Βάθη 
της ψυχής της να τιμωρηθεί παραδειγματικά 
και στα λεπτά που ακολούθησαν μετά το 
δράμα, τότε που ο άντρας της είχε φύγει 
απ’ το σπίτι για να παραδοθεί μόνος του 
στην αστυνομία, αποφάσισε να ψευδομαρ
τυρήσει, υποχρεώνοντας και την κόρη της 
να ευθυγραμμισθεί μαζί της.

Ο χρόνος όμως επουλώνει όλα τα τραύματα. 
Με τους μήνες που κυλούσαν, ο πόνος 
της για τον χαμό του γιού της άρχισε να 
μειώνεται, ενώ αντίθετα, οι τύψεις για την 
εκδικητική της πράξη δεν την άφηναν.

Τέλος Βλέποντας τον άντρα της στο εδώλιο, 
πραγματικό ανθρώπινο ράκος, αναστατώθηκε 
σε τέτοιο σημείο, που αυθόρμητα πια απο
κατέστησε την αλήθεια.

Η ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ
Οταν μια εγκληματική υπόθεση δημιουργεί 

θόρυΒο και ξυπνά το ενδιαφέρον της κοινής 
γνώμης, πόσοι και πόσοι αργόσχολοι δεν 
κυριεύονται ξαφνικά από την ιδέα ότι έχουν 
σαν ανώτατη αποστολή να Βοηθήσουν την 
Δικαιοσύνη στο έργο της!

Οι αστυνομικοί, που έχουν αναλάΒει την 
προανάκριση, παίρνουν αλλεπάλληλα τηλε
φωνήματα και επιστολές από αγνώστους, που 
τους επισημαίνουν "σίγουρα" γεγονότα κι 
άγνωστες πληροφορίες.

Ούτε κι ο δικαστικός ανακριτής δεν γλυτώνει 
απ’ αυτήν την αγέλη των καλοθελητών και 
με απελπισία πολλές φορές Βλέπει να σω
ριάζονται στο γραφείο του τόνοι ολόκληροι 
"διαφωτιστικών" επιστολών. Απ’ αυτή την πλη
θώρα των διαβεβαιώσεων, υπάρχουν μερικές 
που δικαιολογούν μια εξακρίβωση. Και η 
εξακρίβωση κατά κανόνα σχεδόν αποδείχνει 
ότι ο πληροφοριοδότης είναι ένας απλός 
μυθοποιός.

Δυστυχώς, όμως υπάρχουν περιπτώσεις που 
τέτοιες φανταστικές κατηγορίες προκαλούν την 
φυλάκιση αγαθών κι ανύποπτων ανθρώπων. 
Κι αν ακόμη αποδειχθεί η αθωότητά τους 
και απαλλαγούν τελικά, τους μένει η ρετσινιά 
κι εξακολουθούν να είναι ύποπτοι στα μάτια 
της κοινής γνώμης.

Θα μπορούσαμε ν ’ αναφέρουμε πολλά πα
ραδείγματα αθώων ανθρώπων, που ενοχο
ποιούνται από "μάρτυρες" με υπερβολική φα
ντασία.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα:
Σ’ένα διαμέρισμα, ένας δολοφόνος σκοτώνει 

το θύμα του με πέντε πιστολιές και οι εκ
πυρσοκροτήσεις αναστατώνουν τη γειτονιά.

Ο αριθμός των πυροβολισμών είναι γνωστός 
στους ανακριτές, γιατί οι κάλυκες που Βρέ
θηκαν στο πάτωμα ανταποκρίνονταν στα Βλή
ματα που υπήρχαν στο σώμα του θύματος.

Ρωτιούνται λοιπόν οι γείτονες. Μερικοί άκου- 
σαν τρεις πυροβολισμούς, άλλοι έξι ή επτά 
ή οκτώ! Ολοι οι αριθμοί αναφέρονται εκτός 
από τον σωστό.

Σε άλλες περιπτώσεις, αδύνατο πάλι να 
σου πουν με ποια σειρά οι διάφοροι κρότοι 
ακούστηκαν, ενώ έχει μεγάλη σημασία να 
εξακριβωθεί αυτό το πράγμα.

Μια γυναίκα εγκαταλείπει την συζυγική στέγη 
για να πάει να ζήσει με τον εραστή της. 
Νωρίς το άλλο πρωί, ο σύζυγος αποφασίζει 
να πάει να τη φέρει πίσω, μα φοβάται τις 
αντιδράσεις του εραστή, που είναι φημισμένος
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αγριάνθρωπος και παίρνει, για καλό και για 
κακό, μαζί του ένα κυνηγετικό όπλο δια
μετρήματος 12.

Ο σύζυγος δημιουργεί ολόκληρο σαματά 
για να του ανοίξουν και ξυπνάει όλη τη
γειτονιά.

Ο εραστής κατεβαίνει έξαλλος στον δρόμο, 
οπλισμένος κι αυτός με τουφέκι, πολύ μι- 
κροτέρου όμως διαμετρήματος, και ανταλ
λάσσονται πυροβολισμοί.

Ο εραστής πεθαίνει απ’ τα τραύματά του 
ενώ ο σύζυγος βεβαιώνει ότι δεν πυροβόλησε 
παρά μόνο για να αμυνθεί από τον αντίπαλό 
του, που άρχισε πρώτος να πυροβολεί.

Κανονικά ήταν αδύνατο να μπλέξει κανείς 
τους δύο πυροβολισμούς, γιατί ένα όπλο 
μεγάλου διαμετρήματος, όπως είναι το 12, 
κάνει πολύ μεγαλύτερο κρότο από ένα όπλο 
μικρού διαμετρήματος.

Στάθηκε αδύνατο, ωστόσο, οι πολυπληθείς 
μάρτυρες να συμφωνήσουν στο ποιό όπλο 
εκπυρσοκρότησε πρώτο. Κι όμως, είχε ουσιώδη 
σημασία να ξεκαθαρισθεί αυτή η λεπτομέρεια. 
Γιατί, αν ο εραστής είχε πυροβολήσει πρώτος, 
τότε ο σύζυγος βρισκόταν σε κατάσταση νό
μιμης άμυνας.

Αν, όμως, ο σύζυγος είχε πυροβολήσει 
πρώτος, τότε προέκυπτε θέμα φόνου εκ προ
μελέτης, άσχετα αν είχε γίνει υπό την επήρεια 
του πάθους.

Αλλο παράδειγμα: ένα ανδρόγυνο κατοικεί 
σε ιδιωτικό μέγαρο. Εχουν προστριβές μεταξύ 
τους κι ένα βράδυ ξεσπάει μια σκηνή βιαιότερη 
απ’ τις συνηθισμένες. 0  τόνος ανεβαίνει 
κι ο σύζυγος απαυδισμένος, εγκαταλείπει το 
σπίτι βροντώντας την πόρτα.

Λίγη ώρα μετά, η σύζυγος, στην απόγνωσή 
της, αποφασίζει να βάλει τέρμα στη ζωή 
της και χτυπιέται με μια καραμπίνα στην 
κοιλιά. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε απελ
πιστική κατάσταση.

Το μόνο πρόσωπο που μπορεί να πλη
ροφορήσει την αστυνομία, είναι ο υπηρέτης, 
γιατί κανείς άλλος δεν κατοικεί στο μέγαρο.

Είναι κατηγορηματικός: άκουσα φωνές και 
καυγά, ύστερα ένα πυροβολισμό, τέλος την 
πόρτα να βροντάει.

Η αστυνομία πείθεται ότι ο σύζυγος επε- 
χείρησε να δολοφονήσει την γυναίκα του.

Ευτυχώς, όμως, ο χειρουργός που παρέλαβε 
την τραυματισμένη, κατορθώνει να την σώσει 
απ’ του χάρου τα δόντια.

Η γυναίκα ανακρίνεται από την αστυνομία 
και βεβαιώνει ότι είχε αποπειραθεί ν ’ αυ-

τοκτονήσει αρκετή ώρα μετά που ο άντρας 
της έφυγε με τόσο απότομο τρόπο από το 
σπίτι.

Αν, όμως, πέθαινε χωρίς να ανακτήσει τις 
αισθήσεις της, ο άντρας της θα περνούσε 
οπωσδήποτε απ’ το Κακουργιοδικείο, και οι 
πιθανότητες ήταν να καταδικασθεί με βάση 
τη μοναδική μαρτυρία του υπηρέτη, που έκανε 
ένα μοιραίο λάθος με τη μεγαλύτερη δυνατή 
καλοπιστία.

Τα λάθη αναγνώρισης δεν μετριούνται. Ενας 
ολόκληρος τόμος δεν επαρκεί για να ανα
φερθούν όσα έχουν αποκαλυφθεί, μια κι 
αυτά ακόμη δεν αποτελούν παρά ένα ελάχιστο 
μόνο ποσοστό όσων έχουν διαπραχθεί στην 
πραγματικότητα.

Και μη ξεχνάμε, ότι μια ανακριβής ανα
γνώριση, πάντοτε σχεδόν συνεπιφέρει μια 
δικαστική πλάνη.

Οι μάρτυρες γελιούνται συχνά γιατί εντυ
πωσιάζονται απ’ τα φαινόμενα. Οι δικαστικοί 
ξέρουν καλά, ότι αν δείξεις έναν ύποπτο 
με χειροπέδες ανάμεσα σε δύο φρουρούς, 
πάντοτε ο μάρτυρας έχει την τάση ν’ ανα
γνωρίσει στο πρόσωπό του τον δράστη του 
εγκλήματος.

Για περισσότερη σιγουριά, λοιπόν, παρου
σιάζουν τον ύποπτο μαζί με τέσσερα ή πέντε 
άλλα, άσχετα πρόσωπα. Μα κι αυτό ακόμα 
το τέχνασμα δίνει, πολύ συχνά, αφορμή σε 
απρόβλεπτες σκηνές.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η μάρτυρας φώναξε: 
"Αυτός είναι, κόβω το κεφάλι μου πως οπωσδή
ποτε αυτός είναι!", κι έδειχνε τον κλητήρα, 
που ο δικαστής είχε βάλει σκόπιμα στον 
σωρό των υπόπτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Οι "Καταδίκες των αθώων ή Δικαστικές 

πλάνες" μας έδωσαν ένα δείγμα της συ
γκρατημένης απόφασης και πιστής αντικει
μενικότητας που πρέπει να διακρίνει σε κάθε 
περίπτωση τους λειτουργούς της Θέμιδας.

Πολλά είναι τα τραγικά λάθη που έγιναν 
στην πορεία της ανθρώπινης ζωής. Και πολλά 
θα συμβούν ακόμα. Αλλά είναι χρέος όλων, 
από τον ανώτατο πρόεδρο ως τον ταπεινό 
μάρτυρα να ελέγξουν πρώτα την συνείδησή 
τους και ύστερα να βγάλουν με βεβαιότητα 
τα συμπεράσματά τους.

Μια αστόχαστη μαρτυρία μπορεί να στοιχίσει 
πολλών ετών φυλάκιση σε αθώους ανθρώπους. 
Να γιατί, όλα αυτά τα παραδείγματα που 
παραθέσαμε πήρανε το γενικό τίτλο: "Οι κα
ταδίκες των αθώων".
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Κύκλωμα στον ΟΔΔΥ 
..."λάδωνε" σαραβαλάκια 

Κομπίνα με την απόσυρση αυ
τοκινήτων παλαιός τεχνολογί
ας είχαν στήσει τρεις υπάλ
ληλοι του ΟΔΔΥ, οι οποίοι 
συνελήφθησαν στις εγκατα
στάσεις του Οργανισμού. 
Πρόκειται για τον 53χρονο 
Σπύρο Σιαφίκο και τον 35χρο- 
νο Χρήστο Παπαγιαννόπουλο, 
ενώ για την ίδια υπόθεση (με 
την κατηγορία της ψευδούς 
βεβαίωσης) συνελήφθη και ο 
43χρονος υπάλληλος του ΟΔ- 
ΔΥ Χριστόδουλος Μαραθοκα- 
μπίτης.
Η Αστυνομία είχε από καιρό 
πληροφορίες ότι κάτι ύποπτο 
συμβαίνει με την απόσυρση 
των αυτοκινήτων παλαιός τε
χνολογίας και ότι υπάρχει κύ
κλωμα που χορηγεί -έναντι 
αδρής αμοιβής- βεβαιώσεις για 
αυτοκίνητα, που δεν τηρούν 
τις νόμιμες προϋποθέσεις. 
Αμέσως άρχισαν οι έρευνες 
για την εξακρίβωση της πλη
ροφορίας. Αστυνομικοί πάνω 
από 12 ημέρες ασχολούνταν 
με την υπόθεση και παρα
κολουθούσαν τον τρόπο, με 
τον οποίο γινόταν η διαδι
κασία της απόσυρσης. 
Αντελήφθησαν τις ύποπτες κι
νήσεις του Σιαφίκου και του 
έστησαν την παγίδα.
Ενας αστυνομικός παρουσιά
στηκε σαν ενδιαφερόμενος να 
αποσύρει το αυτοκίνητό του 
στον Σιαφίκο. Ο τελευταίος 
του ζήτησε 60.000 δραχμές 
για να φροντίσει να πάρει 
τη σχετική βεβαίωση το υπό 
απόσυρση αυτοκίνητο, το ο
ποίο δεν τηρούσε τις νόμιμες 
προϋποθέσεις και συγκεκριμέ
να , λόγω μηχανικής Βλάβης, 
δεν ήταν αυτοκινούμενο.
Ο Σιαφίκος πήρε τα χρήματα 
από τον ενδιαφερόμενο - α-

Τ 8Γ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

στυνομικό, τα οποία βέβαια 
ήταν προσημειωμένα. Κράτησε 
για τον εαυτό του 15.000 
δραχμές και τα υπόλοιπα τα 
έδωσε στον Παπαγιαννόπου- 
λο, ο οποίος ήταν μέλος της 
επιτροπής παραλαβής, με σκο
πό να συντάξει και να υπο
γράψει τη σχετική βεβαίωση. 
Το αυτοκίνητο ο Σιαφίκος το 
είχε μεταφέρει ήδη στο χώρο 
φύλαξης των αυτοκινήτων, 
που είχαν ελεγχθεί.
Ο Μαραθοκαμπίτης συνελή
φθη, επειδή, σαν μέλος της 
επιτροπής, υπέγραψε τη σχε
τική Βεβαίωση, χωρίς καν να 
δει και να ελέγξει το αυ
τοκίνητο.

Κοκαΐνη πρώτης ποιότητας 
στη Γλυφάδα

Τριμελής σπείρα εμπόρων κο
καΐνης εξαρθρώθηκε από τη 
Δίωξη Ναρκωτικών Αττικής ε
νώ ετοιμαζόταν να προωθήσει 
στην αγορά ένα κιλό κοκα
ΐνης, αξίας 80 εκατομμυρίων 
δραχμών.
Τη σπείρα αποτελούσαν οι Γε
ώργιος Παπαγεωργίου, 27 
χρόνων, έμπορος, Θεοφύλα
κτος Δημητράκης, 28 χρόνων, 
φανοποιός και Ιωάννης Τώ- 
ρος, 23 χρόνων, ιδιωτικός υ
πάλληλος, οι οποίοι και συ
νελήφθησαν ενώ η ποσότητα 
της κοκαΐνης κατασχέθηκε. 
Μετά από σχετικές πληροφο
ρίες που είχε η Αστυνομία, 
αξιωματικός της Υπηρεσίας Δί
ωξης Ναρκωτικών παρουσιά
στηκε στους δύο πρώτους από 
τους συλληφθέντες, σαν υ
ποψήφιος αγοραστής ναρκω
τικών, αντί του ποσού των 
13 εκατομμυρίων δραχμών. 
Κατά τη διάρκεια της συναλ
λαγής στην παραλία της Γλυ
φάδας, αστυνομικοί συνέλα
βαν τους δύο εμπόρους.
Ο Παπαγεωργίου αποκάλυψε

ότι την κοκαΐνη τους την είχε 
προμηθεύσει ο Ιωάννης Τώ- 
ρος, στον οποίο και θα πα
ρέδιδαν μετά το τέλος της α
γοραπωλησίας τα 11,5 εκα
τομμύρια, ενώ τα υπόλοιπα 
θα τα μοιράζονταν με τον Δη- 
μητράκη.

Αρχιφύλακας "μαϊμού" 
έκλεβε αυτοκίνητα 

Σεσημασμένος και επικίνδυ
νος κλέφτης αυτοκινήτων πιά
στηκε από αστυνομικούς της 
Ασφάλειας Αττικής.
Πρόκειται για τον Μιχάλη Γρα- 
φάκο, 41 χρόνων, άεργο, ο 
οποίος πέρσι τον Ιούνιο α
πέδρασε από το νοσοκομείο 
όπου νοσηλευόταν φρουρού- 
μενος, αφού εξέτιε ποινή φυ
λάκισης εννέα ετών για σω
ρεία κλοπών αυτοκινήτων.
Ο Γραφάκος κυκλοφορούσε 
και με στολή αρχιφύλακα της 
Αστυνομίας, η οποία και κα
τασχέθηκε. Πήγαινε σε νυκτε
ρινά κέντρα και έκανε εκβια
σμούς εισπράτοντας χρήματα. 
Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι 
του, στην οδό Πλαστήρα 72, 
στη Βούλα, βρέθηκαν: μια 
πλήρης στολή αρχιφύλακα μη 
παραγωγικής σχολής της Α
στυνομίας με διακριτικά Βαθ
μού και σήμα, μια καραμπίνα 
κι ένα δίκανο με κομμένες 
τις κάνες, γεμάτα και 18 φυ
σίγγια κυνηγετικού όπλου, μια 
πλαστή αστυνομική ταυτότητα 
με τη φωτογραφία του στο 
όνομα Μιλτιάδης Γεροσιδέρης, 
μια πλαστή άδεια κυκλοφορίας 
αυτοκινήτου, διαρρηκτικά ερ
γαλεία και κλοπιμαία.
Από την προανάκριση προέ- 
κυψε ότι τον τελευταίο καιρό 
είχε κλέψει πέντε αυτοκίνητα 
πολυτελείας από διάφορα γκα- 
ράζ και συγκεκριμένα:
Ενα στην Κυψέλη, ένα στη 
Σόλωνος, ένα στην Κηφισίας,
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το τέταρτο στην οδό Κέρκυρας 
και το τελευταίο στη Χαριλάου 
Τρικούπη. Πλαστογραφούσε 
τα πιστοποιητικά, χτυπούσε 
τους αριθμούς πλαισίου και 
αφού τα μειέτρεπε σε "μα
ϊμούδες", τα πουλούσε. Τα 
δύο από τα πέντε αυτοκίνητα 
που είχε κλέψει βρέθηκαν 
στους ανυποψίαστους αγορα
στές, κατασχέθηκαν και απο
δόθηκαν στους πραγματικούς 
ιδιοκτήτες τους.
Διαπιστώθηκε από την μέχρι 
τώρα έρευνα, ότι ο Γραφάκος 
είχε πουλήσει κι ένα πιστόλι 
με τέσσερα φυσίγγια στον Πα
ναγιώτη Αδραχτά, στο Μελίσσι 
Κορινθίας, στον οποίο είχε 
πουλήσει και μια κλεμμένη 
BMW.

Ενα γράμμα τον γύρισε 
στη φυλακή

Δραπέτευσε από τις φυλακές 
Κορυδαλλού με την μεγάλη 
απόδραση που έγινε τον πε
ρασμένο Δεκέμβρη, ο 32χρο- 
νος Βαλεντίνος Σάρου και α
φού περιπλανύθηκε μεταξύ 
Κρήτης και Πειραιά, επέστρεψε 
στα γνώριμό του κελιά των 
φυλακών.
Ο Σάρου, όταν απέδρασε, πήγε 
στην Κρήτη και έμεινε για 
αρκετό καιρό εκεί. Δούλευε 
σε αγροτικές δουλειές και σε 
οικοδομές. Κανένας δεν τον 
είχε αντιληφθεί, αλλά είχε ένα 
μόνιμο άγχος, όπως απεκά- 
λυψε αργότερα.
Πριν από λίγες ημέρες ήρθε 
στον Πειραιά και τον φιλο
ξενούσε στο σπίτι της μια φίλη 
του.
Εκεί οργάνωσε και τη διαφυγή 
του από το διαμέρισμά της, 
στην περίπτωση που θα τον 
εντόπιζε η Αστυνομία. Είχε 
κρεμάσει ένα σχοινί στο φω
ταγωγό και από εκεί θα διέ
φευγε. Δεν πρόλαβε όμως να

θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό 
του.
Ενας αστυνομικός του 1ου 
Τμήματος Ασφάλειας Πειραιά 
παριστάνοντας τον ταχυδρόμο 
κτύπησε το κουδούνι του δια
μερίσματος που διέμενε. Ο Σά
ρου τον πίστεψε και άνοιξε 
την πόρτα για να παραλάβει 
το γράμμα. Αντί για γράμμα, 
όμως, ο αστυνομικός τον συ
νέλαβε.
Ο Σάρου εκτίει ποινή φυλά
κισης 2 χρόνων για ληστεία 
και κλοπές και έχει δύο παιδιά, 
που ζουν με τη μητέρα τους 
στην Κύπρο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Ενας Τούρκος, έμπορος ναρ
κωτικών, σκοτώθηκε κι ένας 
άλλος τραυματίστηκε, από τις 
σφαίρες Ελλήνων αστυνομι
κών που τους έστησαν ενέδρα 
στην παραμεθόριο περιοχή Πέ
ταλο του Δέλτα στον Εβρο, 
όταν οι πρώτοι αποπειράθηκαν 
να διοχετεύσουν 7,5 κιλά κα
θαρής ηρωίνης, αξίας 100 ε
κατομμυρίων δραχμών, στη 
χώρα μας.
Νεκρός είναι ο γνωστός στις 
ελληνικές αρχές έμπορος Ρα- 
μαζάν Τσακμάκ του Μπιλάλ, 
40 χρόνω και τραυματίας ο 
συμπατριώτης του Αλί Εκπέρ 
Ορς, 42 χρόνων, που όπως 
αποδείχτηκε υπηρετούσε στην 
τουρκική αστυνομία.
Κατά τη διάρκεια της ανταλ
λαγής πυρών μεταξύ των 
Τούρκων εμπόρων και των Ελ
λήνων αστυνομικών του Τμή
ματος Ασφάλειας Αλεξανδρού
πολης, ο Τσακμάκ δέχτηκε μια 
"μπαταριά" από δίκανο στο 
στήθος, ενώ ο Ορς πυροΒο- 
λήθηκε και τραυματίστηκε στα 
νεφρά από σφαίρα πολυβόλου. 
Συγκεκριμένα, ύστερα από 
πληροφορίες που είχε το Τμή
μα Ασφάλειας Αλεξ/λης, ότι

Τούρκοι έμποροι αναζητούν α
γοραστές για να προωθήσουν 
μεγάλη ποσότητα αργού θα
νάτου στην Ελλάδα, αποφα- 
σίστηκε να στηθεί με μεγάλη 
μυστικότητα, μια επιχείρηση - 
παγίδα, προκειμένου να μπλο- 
καριστεί η ποσότητα και να 
συλληφθούν οι διακινητές.
Η πρώτη επαφή των δύο Ελ
λήνων αστυνομικών, που πα
ρουσιάστηκαν ντυμένοι κυνη
γοί, έγινε με τέσσερις Τούρ
κους εμπόρους στην περιοχή 
Μεγάλη Πατέκα, στο Δέλτα του 
Εβρου.
Τη στιγμή όμως της συναλ
λαγής, διερχόμενα αυτοκίνητα 
(ένα στρατιωτικό από την τουρ
κική πλευρά και ένα αγροτικό 
από την ελληνική πλευρά) φό- 
βησαν τους Τούρκους που ε- 
γκατέλειψαν το σημείο.
Μετά από τηλεφωνική επικοι
νωνία, συμφωνήθηκε νέο ρα
ντεβού, στο κτήμα Μόραλη, 
20 χιλιόμετρα μακρύτερα από 
το πρώτο σημείο επαφής. Κι 
ενώ οι Ελληνες αστυνομικοί 
πήγαν στο καθορισμένο ση
μείο, οι Τούρκοι δεν εμφα
νίστηκαν λόγω καταρρακτώ
δους βροχής.
Ετσι και ύστερα από νέα τη
λεφωνική συνομιλία - ο ένας 
αστυνομικός μιλούσε άπταιστα 
τούρκικα - καθορίστηκε το ση
μείο που θα γινόταν η α
γοραπωλησία.
Οι Τούρκοι ζητούσαν για την 
ποσότητα των 7,5 κιλών το 
ποσό των 100 εκατομμυρίων 
δραχμών.
Η συνάντηση έγινε 1.500 μέ
τρα μακριά από το προκα
θορισμένο σημείο, στο κτήμα 
Τσιρούζη του Δέλτα, καθώς 
οι δύο Τούρκοι προσπαθού
σαν διαρκώς να μεταβάλλουν 
το σημείο της συναλλαγής για 
λόγους ασφάλειας.
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Τη φορά αυτή, είχαν εμφανώς 
τοποθετημένα στις ζώνες τους 
τα περίστροφα και ήταν ιδι
αίτερα επιφυλακτικοί, αφού 
κατείχαν την ποσότητα της η
ρωίνης.
Παράλληλα, οι Ελληνες αστυ
νομικοί κατέβαλαν προσπάθει
ες, ώστε η ανταλλαγή να γίνει 
μέσα σε έναν κλοιό ασφάλειας 
συναδέλφων τους, που ήταν 
τοποθετημένοι σε σχήμα πέ
ταλου και καλυμμένοι πίσω 
από θάμνους.
Μετά από σύντομη συνομιλία 
των δύο πλευρών και αφού 
οι Τούρκοι παρουσίασαν την 
ηρωίνη, ένας από τους Ελ
ληνες αστυνομικούς κτύπησε 
συνθηματικά το κοντάκι της 
καραμπίνας του, που ήταν το 
σύνθημα για να εμφανιστούν 
οι έξι συνάδελφοί τους.
Με το άκουσμα των λέξεων 
"Αλτ Πολίς", οι Τούρκοι τρά
βηξαν τα πιστόλια τους κι άρ
χισαν οι πυροβολισμοί. 
Νεκρός έπεσε ο Τσακμάκ ενώ 
ο Ορς τραυματισμένος, συ- 
νελήφθη. Το πιστόλι του Ορς, 
που ήταν υπηρεσιακό της 
τουρκικής αστυνομίας και η 
ηρωίνη, που ήταν σε τσουβάλι 
μέσα σε έξι πλαστικά σακου
λάκια, κατασχέθηκαν.
Ακόμη στην κατοχή του Ορς 
βρέθηκαν η υπηρεσιακή του 
ταυτότητα και διάφορα προ
σωπικά του έγγραφα. 

ΛΑΡΙΣΑ
Ενα αρχαίο στεφάνι, βάρους 
109 γραμμαρίων, άγνωστης 
καλλιτεχνικής και αρχαιολο
γικής αξίας και κοκαΐνη βά
ρους 45 γραμμαρίων είναι η 
νέα επιτυχία των ανδρών της 
Ασφάλειας Λάρισας, που συ
νέλαβαν τους κατόχους τους, 
ένα ζευγάρι Θεσσαλονικέων. 
Στην οδό Παπακυριαζή η Α
σφάλεια Λάρισας συνέλαβε
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τον Δημήτριο Σκουλέλη, 32 
χρόνων, έμπορο ανταλλακτι
κών και την Ευαγγελία Κα- 
ρακατσάνη, 28 χρόνων, σερ
βιτόρα, κάτοικο θεσ/κης.
Στην κατοχή του ζευγαριού 
βρέθηκε ολόχρυσο στεφάνι α
πό λεπτά φύλλα βελανιδιάς, 
στρογγυλό, διαμέτρου 18 ε
κατοστών και βάρους 109 
γραμμαρίων, 45 γραμμάρια 
κοκαΐνης, μια ζυγαριά ακρί
βειας και χρηματικό ποσό
164.000 δραχμών, που προ
έρχονταν από εμπορία ναρ
κωτικών.
Ο Σκουλέλης έχει ξανασυλ- 
ληφθεί στο παρελθόν για λη
στείες, κλοπές και ναρκωτικά, 
αλλά ήταν ελεύθερος γιατί εί
χε καταβάλει χρηματική εγ
γύηση.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Π λανόδιος έμπορος είχε 
"πλημμυρίσει" την αγορά με 
νοθευμένο σογιέλαιο, το οποίο 
πουλούσε για γνήσιο ελαιό
λαδο Καλαμάτας, ώσπου έπεσε 
στα χέρια των αστυνομικών 
του Τμήματος Ελασσόνας. 
Πρόκειται για τον Ανδρέα Σί- 
σκο του Γρηγορίου, κάτοικο 
Ζεφυρίου Αττικής. Οι αστυνο
μικοί κατέσχεσαν επί του αυ
τοκινήτου του ποσότητα σο- 
γιέλαιου μισού τόνου, που βρι
σκόταν μέσα σε δοχεία και 
προοριζόταν για παράνομη 
διάθεση.
Από την προανάκριση προέ- 
κυψε ότι τον τελευταίο χρόνο 
διατέθηκε από τον Σίσκο, πο
σότητα νοθευμένου σογιέλαι- 
ου πάνω από 10 τόνους σε 
διάφορες περιοχές της Αττι
κής, αντί της τιμής του γνή
σιου ελαιόλαδου.

ΑΡΓΟΣ
Από αστυνομικούς του Τμή
ματος Ασφάλειας Αργους συ- 
νελήφθησαν οι: 1) Οσσας

Κωνσταντίνος του Δημητρίου, 
27 ετών, κάτοικος Κάτω Τού- 
μπας Θεσσαλονίκης και 2) 
Κρομμυδά Φωτεινή του Πα
ντελή, 23 ετών, κάτοικος ο
μοίως, γιατί διέρρηξαν από 
κοινού καφέ μπαρ, που ανήκει 
στην Βασιλική Καρυοφυλά και 
αφαίρεσαν ένα στερεοφωνικό 
συγκρότημα και διάφορα άλλα 
είδη συνολικής αξίας 300.000 
δραχμών, προκαλώντας και 
φθορές στα έπιπλα και τη δια- 
κόσμηση του καταστήματος. 
Ανακρινόμενοι ομολόγησαν 
τρεις διαρρήξεις αυτοκινήτων 
και μια διάρρηξη καφενείου. 
Από τα αυτοκίνητα είχαν α- 
φαιρέσει τα ραδιοκασετόφωνα 
και από το καφενείο 60.000 
δραχμές και ένα ανδρικό ρο
λόι.
Ολα τα κλεμμένα βρέθηκαν 
στα σπίτια των δύο δραστών 
και αποδόθηκαν στους κατό
χους τους.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Εξήντα οκτώ Ι.Χ. αυτοκίνητα 
διέρρηξε τον τελευταίο χρόνο, 
34χρονος που συνελήφθη στη 
Θεσσαλονίκη, έπειτα από 
τροχαία παράβαση που έκανε 
οδηγώντας κλεμμένο αυ
τοκίνητο.
Πρόκειται για το Στ. Λούπη, 
από την Αθήνα, που αφαι- 
ρούσε διάφορα αντικείμενα, 
ρούχα και χρήματα από αυ
τοκίνητα, τα οποία άνοιγε 
χρησιμοποιώντας σουγιάδες. 
Εξ άλλου, συνελήφθη στη 
Σίνδο, ο 30χρονος Δ. Ιασόπου- 
λος, γιατί έκλεβε χρήσιμα 
εξαρτήματα από αυτοκίνητα 
που είχαν αποσυρθεί και 
φ υλάσσονταν  από τον 
Ο.Δ.Δ.Υ. Ο δράστης ομολόγη
σε ότι είχε κλέψει ζώνες ασ
φαλείας,χερούλια, προβολείς, 
κασσετόφωνα, ηχεία και ένα 
παρμπρίζ αυτοκινήτου.
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ΠΡΟΑΓΩΓΈΣ
1. Με το Π.Δ. της 13-3-1991 
(ΦΕΚ Γ  51/14-3-1991) προ- 
άγονται στο βαθμό του Α- 
σιυν.Διευθυντού για πλήρωση 
κενών οργανικών θέσεων, οι 
κατωτέρω Αστυν. Υποδ/ντές: 
Φαλεσάκης Μάρκος, Χριστά- 
κος Νικόλαος, Κρομμύδας Ευ
θύμιος, Θανόπουλος Κων/νος, 
Ηλιόπουλος Κων/νος, Γιαννό- 
πουλος Αναστάσιος, Τσιρώνης 
Αγγελος, Στεργίου Χρηστός, 
Τζουβέλης Κων/νος, Δουφέ- 
κας Ιωάννης, Πιλάτος Δημή- 
τριος, Κόνιαρης Βασίλειος, Ζά- 
χος Ιωάννης, Κουτσός Πανα
γιώτης, Καραματσούκης Ηλί- 
ας, Αναδρανάκης Βασίλειος, 
Παπαγεωργίου Σωκράτης, Διο- 
νυσόπουλος Πάνος, Μαρθα- 
λαμάκης Χαράλαμπος (Υπηρε
σίας Γραφείου εκτός οργα
νικών θέσεων), Μιχάλης Ιω
άννης, Ραφτόπουλος Κων/νος, 
Κούτρας Βασίλειος, Παπακων
σταντίνου Γεώργιος, Χωλίδης 
Ιορδάνης, Μιτζήθρας Ανδρέας, 
Ασημινάκης Κων/νος, Πιτσο- 
γιάννης Παναγιώτης, Δημη- 
τρόπουλος Αντώνιος, Γιώτης 
Ευρυπίδης, Παπάζογλου Δή
μος, Βανικιώτης Ιωάννης, Σου
λιώτης Κων/νος, Στάμος Μα- 
ρίνης, Μόσχος Αριστείδης, 
Πάνος Ιωάννης, Φωτίου Σω
κράτης, Αϊναλής Χρήστος, Δη- 
μητρίου Γεώργιος, Ντελέζος Ε
λευθέριος, Παππάς Δημήτριος, 
Κόκκοτας Χρήστος, Χασίδης 
Σάββας, Λάκκας Κων/νος, Σα- 
σιάκος Πέτρος, Συλλιγαρδά- 
κης Εμμανουήλ, Ζιάκας Ιω
άννης, Σαλπαράς Κων/νος, 
Δερβεντζής Ιωάννης, Καρκα- 
βίτσας Αθανάσιος, Κάλλιας Γε
ώργιος, Καραλιάς Ιωάννης, 
Καλφούντζος Δημήτριος, Πα- 
ναγιω τόπουλος Περικλής, 
Βέλλιος Θεοφάνης, Βεργής 
Ανδρέας, Σκούρας Γεώργιος,

Σχοινοχωρίτης Κων/νος (Ειδι
κών καθηκόντων-Υγειονομι-
κός).
Με το Π.Δ. της 27-2-91 (ΦΕΚ 
Γ’ 37/4-3-91) προήχθη στο 
βαθμό του Αστυν. 
Δ'ντή, για πλήρωση κενής ορ
γανικής θέσης, ο Αστυν. Υ- 
ποδ/ντής Χρήστος Παπαχρή
στου.

2. Με το Π.Δ. της 20-3-91 
(ΦΕΚ Γ  57/21-3-91), προάγω 
νται στο βαθμό του Αστυν. Υ- 
ποδιευθυντού, για πλήρωση κε
νών οργανικών θέσεων οι κα
τωτέρω Αστυνόμοι Α\· 
Ασπρούδης Νικηφόρος, Σταυ- 
ράκης Νικόλαος, Συκιώτης Ιω
άννης, Μητάκος Δημήτριος, 
Γεωργακόπουλος Ιωάννης, 
Δασκαλάκης Μενέλαος, Αθα- 
νασέκος Παναγιώτης, Πλάκας 
Γεώργιος, Ζάχος Βασίλειος, 
Παπαδόπουλος Θεόδωρος, 
Δελησπηλιόπουλος Ιωάννης, 
Μαγγανάρης Ελευθέριος, Γκο- 
γκοζώτος Ιωάννης, Αργυρό- 
πουλος Νικόλαος, Χουντάλας 
Παναγιώτης, Κοράκης Πανα
γιώτης, Γιαντζίδης Απόστολος, 
Ρατσιάτος Μιλτιάδης, Σέβης 
ων/νος, Γεωργακόπουλος Πα
ναγιώτης, Παπαθανασάκης Νι
κόλαος, Σακελλάρης Δημή- 
τριος, Τσελεπής Περικλής, 
Τζιώκος Ευάγγελος, Παπαδά- 
κης Ιωάννης, Εξηνταβελώνης 
Ιωάννης, Τσέκος Δημήτριος, 
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης, 
Χατζηανδρέου Τρύφων, Τσά- 
μπρας Αθανάσιος, Κέφης Νι
κόλαος, Βούλγαρης Κων/νος, 
Τσιρώνης Γεώργιος, Κωνστα- 
νταρόπουλος Νικόλαος, Πέρ- 
ρος Κων/νος (Υπηρεσίας Γρα
φείου, εκτός οργανικών θέ
σεων), Κατσίγιαννης Κων/νος, 
Μπαϊραμάκης Γεώργιος, Τρια- 
νταφύλλου Γεώργιος, Φουτζι- 
τζής Παρασκευάς, Βαμβέσος

Αθανάσιος, Κανελλύπουλος 
Ιωάννης, Φωκάς Ιωάννης, Κέλ- 
λης Γεώργιος, Τρίμμης Γεώρ
γιος, Γρίβας Ελευθέριος, Κα- 
τσαρίδης Σωτήριος, Χατζηρό- 
δος Ευάγγελος, Καραγκούνης 
Βασίλειος, Στεφανίδης Περι
κλής, Βεροιόπουλος Βασίλει
ος, Περιμένης Νικόλαος, Στερ
γίου Σπυρίδων, Σεκλερέντος 
Βασίλειος, Λιασκώνης Γεώρ
γιος, Κόϊκας Παναγιώτης, Ζή- 
κας Αθανάσιος και Κόκκορης 
Απόστολος.
Πανουσάκης Σπυρίδων, Τσου- 
κάκης Γεώργιος και Μποζι- 
νάκης Ιωάννης.

3. Με το Π.Δ. της 2-4-91 (ΦΕΚ 
Γ’ 68/4-4-91) προήχθησαν στο 
βαθμό του Αστυνόμου Α’ οι πα
ρακάτω Αστυνόμοι Β’ :

Κυριακάκης Ευστράτιος, Λαλί- 
νης Ανέστης, Πιτσιδιανάκης 
Μιχαήλ, Λουκόπουλος Σπυρί
δων, Μπούσης Δημήτριος, Κο- 
κοτσάκης Εμμανουήλ, Καρα- 
βιώτης Γεώργιος, Ζέππος Πα
ναγιώτης, Κελέσης Δημήτριος, 
Καραγκιοζίδης Φίλιππος, Βε- 
νέσης Δημοσθένης, Γιαννακό- 
πουλος Φώτιος, Παπαγεωργί
ου Δημήτριος, Ρέβελης Φώ
τιος, Γιαννόπουλος Ιωάννης, 
Κόκκινης Γεώργιος, Μόγιας 
Θωμάς, Βισκαδουράκης Εμμα
νουήλ, Τσατσαράγκος Ευθύ
μιος, Τζέκης Κωνσταντίνος, 
Μανωλόπουλος Χρήστος, Ζω
γράφος Κωνσταντίνος, Πανής 
Νικόλαος, Ζαφειρόπουλος Πα
ναγιώτης, Βελιβασάκης Νικό
λαος, Ναζλής Βασίλειος, Μαυ- 
ρογιάννης Ιωάννης, Δεγερμε- 
τζόγλου Δημήτριος, Μπαλα- 
μπάνης Ιωάννης, Σταματίου 
Σταμάτιος, Τζάνης Βασίλειος, 
Ράικος Γρηγόριος, Τσίχλης 
Παναγιώτης, Λουϊζος Ιωάν
νης, Περνιεντάκης Γεώργιος,
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Ευταξάς Γεώργιος, Τσιράκης 
Νικόλαος, Κουφέλος Μιχαήλ, 
Σιρατάρας Παναγιώτης, Χατζη- 
μαργαρίιης Βασίλειος, Αλεξό- 
πουλος Ιωάννης, Τζεμανάκης 
Ευτύχιος, Καραβίδας Δημή- 
τριος, Μηλάκης Γεώργιος, 
Γουργούλης Ανδρέας, Κουτσε- 
λίνης Αντώνιος, Γκοτσόπου- 
λος Αθανάσιος, Δεμερτζής Δη- 
μήτριος, Ντιούδης Νικόλαος, 
Νικούδης Γεώργιος, Δήμος 
Λάμπρος, Μελαμπιανάκης Γε
ώργιος, Πούλιος Νικόλαος, 
Σταθόπουλος Γεώργιος, Κα- 
τσούλης Ναπολέων, Φωτεινός 
Γεώργιος, Κωνσταντινέας Πα
ναγιώτης, Ανδραβίζος Γεώρ
γιος, Δημάκης Σωκράτης, Αν- 
δροβιτσανέας Σωτήριος, Αλοί- 
μονος Γεώργιος, Σκρεπετός Α
ναστάσιος, Βαϊτσης Δήμος (υ
πηρεσίας γραφείου, εκτός ορ
γανικών θέσεων), Φωτόπου- 
λος Γεώργιος, Ρέγκλης Θε
όδωρος, Κατσάνος Νικόλαος, 
Σέρρας Ιωάννης, Αρνόκουρος 
Θεμιστοκλής, Παπακώστας 
Κωνσταντίνος, Μωϋσιάδης 
Καλλίνικος, Ηλιακόπουλος Ιω
άννης, Γκασγκάνης Αλέξαν
δρος, Μπουραντάς Φώτιος, 
Νταμπίκης Ευθύμιος, Μαρνάς 
Ιωάννης, Κουλούρης Σωτή
ριος, Σκρέκας Γεώργιος, Γκα- 
μπέτος Αθανάσιος, Τζαλακώ- 
στας Κωνσταντίνος, Τσακάλης 
Χρήστος, ΑντιΒάσης Κωνστα
ντίνος, Βλάχος Βασίλειος, Πα- 
παγρηγορίου Χρήστος, Λεμπι- 
δάκης Ιωσήφ, Ράπτης Θωμάς, 
Δρόσος Δημήτριος, Λόγιος Νι
κόλαος, Μαμάκος Αντώνιος, 
Κέκερης Παντελής, Δίκαιος 
Δημήτριος, Γεωργικός Σωτή
ριος (υπηρεσίας γραφείου, ε
κτός οργανικών θέσεων), Σα- 
μπάνης Βασίλειος, Φωτόπου- 
λος Γεώργιος, Μπίσιας Αρι
στείδης και Μανιφάθας Κων
σταντίνος.

Δελλαπόρτας Ιωάννης, Ουζου- 
νίδης Αλέξανδρος, ΑΒανίδης 
Ζαχαρίας, Καραμπαστέλας Πα
ναγιώτης, Χαραλαμπίδης Χρι
στόδουλος, Φουντικάκος Ιω
άννης, Ζαφείρης Δημήτριος, 
Μπουρανόπουλος Τριαντά- 
φυλλος, Οικονόμου Κωνστα
ντίνος, Χαλιάσος Διαμαντής, 
Γέρου Χρήστος και Μουρκο- 
γιάννης Δημήτριος.

Με το ίδιο Π.Δ. προήχθησαν 
στο βαθμό του Αστυνόμου Β’
οι παρακάτω Υπαστυνόμοι Α’ : 
Κουτσαντώνης Ιωάννης, Απο- 
στολόπουλος Ιωάννης, Τσιού- 
μας Αθανάσιος, Ραγιάς Γεώρ
γιος, Χρυσικός Αντώνιος, 
Τζιόλας Δημήτριος, ΚαραΒιώ- 
της Παναγιώτης, Κωτσαρίνης 
Χρήστος, Αρβανίτης Γεώργιος, 
Κουτουλογένης Χαράλαμπος, 
Καλδέρης Αναστάσιος, Τσιλι- 
βής Κωνσταντίνος, Μαυρού- 
λης Δημήτριος, Ντάκουλας 
Χρήστος, Σαπουνάς Χρήστος, 
Χρυσικός Ανδρέας, Μπίζπος 
Θεόδωρος, ΚοροΒέσης Κων
σταντίνος, Λιάκος Κωνσταντί
νος, Λεουνάκης Μιχαήλ, Κο
σμάς Ιωάννης, Συρμαλής Θε
μιστοκλής, Νέζης Αναστάσιος, 
Τσετσέκος Λεωνίδας, Χλουβε- 
ράκης Μιχαήλ, Βοτζάκης Παύ
λος, Κοτρώτσος Ιωάννης, Μα- 
χαίρας Κωνσταντίνος, Κουλί- 
σης Βασίλειος, Πατσουρής Δη- 
μήτριος, Κούγιας Νικόλαος, 
ΖαΒερδινός Χαράλαμπος, Δρί- 
βας Δημήτριος, Κόκκαλης Σω
τήριος, Χριστόπουλος Ηλίας, 
Νάκος Ευάγγελος, Σμπήλιας 
Σωτήριος, Σπυρόπουλος Κων
σταντίνος, Λουκέρης Χρήστος 
(υπηρεσίας γραφείου, εκτός 
οργανικών θέσεων), Ντάουλας 
Αθανάσιος, Παπαγιαννόπου- 
λος Νικόλαος, Κασαπάκης 
Κωνσταντίνος, Μπελιμπασά- 
κης Γεώργιος, Μπαντουβάκης

Κωνσταντίνος, Γαλιάτσος Γε
ώργιος, Πάνος Χρήστος, Κα- 
μαρινόπουλος Γεώργιος, Τζο- 
βάρας , Μιχαήλ, Θεοχάρης Αν
δρέας, Παντούλας Νικόλαος, 
Γιαννακάκης Ιωάννης, Κων- 
σταντόπουλος Βασίλειος, Σπυ
ρόπουλος Ελευθέριος, Σταμά- 
της Δημήτριος, Αρβυθάς Η
λίας, Παππάς Νικόλαος, Κρομ- 
μύδας Βασίλειος, Σερέτης Νι
κόλαος, Τασιγιώργος Αναστά
σιος, Κατσαρός Ανδρέας, 
ΠριαΒάλης Βασίλειος, Μπατα- 
λογιάννης Γεώργιος, Φώτης 
Στυλιανός, Βουτσίδης Κωνστα
ντίνος, Γιαννόπουλος Νικόλα
ος, Κυριακάκης Σπυρίδων, 
Παππάς Αναστάσιος, Τσόπε- 
λας Θεόδωρος, Καραπανάγος 
Ιωάννης, Λάμπρου Αναστά
σιος, Τσαγκάρης Βασίλειος, 
Τσιαντάκος Θωμάς, Σγούρος 
Ανδρέας, Παπανικολάου Δη- 
μήτριος, Κουμάντανος Κων
σταντίνος, Σεφερίδης Μιχαήλ, 
Φειδάς Ευστάθιος, Αναγνω- 
στόπουλος Ηλίας, Λερογιάν- 
νης Δημήτριος, Σιδηρόπουλος 
Παρασκευάς, Κρικέλας Από
στολος, Μπορότης Ταξιάρχης, 
ΡαχωΒίτσας Ιωάννης, Χρυσαν- 
θακόπουλος Ανδρέας, Γιώτης 
Ευάγγελος, Ξύνας Γεώργιος, 
Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρά- 
τσος Νικόλαος, Ζαχαριάδης 
Γεώργιος, Σεροπώνης Αθανά
σιος, Κουρής Στυλιανός, Φεύ- 
γας Δημήτριος, Νταλής Ευ
στράτιος, Σωτηρόπουλος Χα
ράλαμπος, Λαμπρινίδης Αντώ
νιος, Λαμπίρης Γεώργιος, Μα- 
ντζανάς Γεώργιος, Μήτος Α
θανάσιος και Μπερίκος Ιωάν
νης.
Με το ίδιο Π.Δ. προήχθησαν 
οι Υπαστυνόμοι Α’ ΕΙδικών Κα
θηκόντων (Υγειονομικοί) Τα- 
γκλής Σταύρος και Αντώνιος 
Κοντοχρήστος στο Βαθμό του 
Αστυνόμου Β’ και οι Υπαστυ-
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νόμοι Β’ Ζήσης Τηλέμαχος 
και Πουλιάνός Γεώργιος στο 
Βαθμό του Υπασιυνάμου Α\ 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

Με την 6001/2/424 από 21- 
3-91 διαταγή του Αρχηγού της 
ΕΛ.ΑΣ. Αντ/γου Ιωάννη Συμ- 
Βουλίδη, μετατέθηκαν, τοπο
θετήθηκαν και μετακινήθηκαν 
οι παρακάτω Αστυν. Αντές για 
λόγους υπηρεσιακούς: 
Αϊναλής Χρήστος στη Δ/νση 
Αστυν. Προσωπικού/ΚΔΥ/ΥΔΤ 
/Ιο Τμήμα Αξιωματικών, ως 
Τμηματάρχης, Αναδρανάκης 
Βασίλειος στη Δ/νση Αστυνο
μίας Θεσ/κης, ως Υποδ/ντής, 
Αντωνακόπουλος Σταμάτιος 
στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελ
ληνικής Αστυνομ ίας, ως 
Αντής, Αποκορίτης Αγαθόνι- 
κος στη Ανση Ασφάλειας Ατ- 
τικής/Υποδ/νση Εσωτ.Λειτουρ
γιών, ως Αντής, Ασημινάκης 
Κων/νος στην Α.Δ. Λευκάδας, 
ως Αντής, Βανικιώτης Ιωάν
νης στην Α.Δ. Λασιθίου (Αγ. 
Νικόλαος), ως Δ/ντής, Βέλλιος 
Θεοφάνης στην Α.Δ. Κυκλά
δων (Ερμούπολη), ως Αντής, 
Βεργής Ανδρέας στην Α.Δ. 
Θεσπρωτίας, ως Αντής, Βλιώ- 
ρας Χρήστος στη Δ/νση Α
γορανομ ία ς Αττικής, ως 
Αντής, Γεωργόπουλος Γεώρ
γιος στη Ανση Δημόσιας Α- 
σφάλειας/ΥΔΤ, Γιαννόπουλος 
Αναστάσιος στην Α.Δ. Πέλ
λας,ως Δ/ντής, Γιαρμίδης Α
ντώνιος στη Δ/νση Αστυν. Α- 
νατ. Αττικής, ως Υποδ/ντής, 
Γιώτης Ευρυπίδης στην Α.Δ. 
Ιωαννίνων, ως Αντής, Γρού- 
σπας Γεώργιος στη Ανση Α
στυν. Τουρισμού/ΥΔΤ, ως 
Δ/ντής, ΔάΒαλος Απόστολος 
στη Δ/νση Αστυν. Τουρι- 
σμού/ΓΑΔΑ, ως Δ/ντής, Δερ- 
Βεντζής Ιωάννης στην Α.Δ. Η
ρακλείου, ως Δ/ντής, Δημη-

I
τρίου Γεώργιος στην Α.Δ. Πρέ
βεζας, ως Δ/ντής, Δημητρό- 
πουλος Α ν τώ ν ιο ς  στην 
Υ.ΑΕ.Ε.Βίας/Ανσης Ασφάλει
ας Αττικής, Δικόπουλος Ιω
άννης στην Υποδ/νση Εγκλη
ματολογιών Ερευνών/Δ.Α.Α., 
ως Αντής, Διονυσόπουλος Πό
νος στην Α.Δ. Κεφαλληνίας, 
ως Δ/ντής, Δουφέκας Ιωάννης 
στην Α.Δ. Αρκαδίας, ως 
Αντής, Ζάχος Ιωάννης στην 
Α.Δ. Ευρυτανίας, ως Δ/ντής, 
Ζιάκας Ιωάννης στην Α.Δ. Σερ
ρών, ως Δ/ντής, Ηλιόπουλος 
Κων/νος στη Ανση Γενικής 
Αστυνόμευσης/ΥΔΤ, Θανόπου- 
λος Κων/νος στην Α.Δ. Φθιώ
τιδας, ως Αντής, Καλφούντζος 
Δημήτριος στην Α.Δ. Καστο
ριάς, ως Αντής, Καπαγερίδης 
Ζαχαρίας στην Α.Δ. Λάρισας, 
ως Δ/ντής, Καπόγιαννης Ιω
άννης στη Avon Αστυν. Ανατ. 
Αττικής, ως Υποδ/ντής, Καρα- 
λιάς Ιωάννης στη Δ/νση Δια
χείρισης Υλικού/ΥΔΤ, ως 
Δ/ντής, Καραματσούκης Ηλίας 
στη Δ/νση Ασφάλειας Αττι- 
κής/Υ.Δ.Α., ως Δ/ντής, Καρα- 
νικολός Ευάγγελος στην Α.Δ. 
Ημαθίας, ως Δ/ντής, Καρακα- 
Βίτσας Αθανάσιος στη Avon 
Τεχνικών/ΥΔΤ, ως Αντής, Κε- 
λέσης Κων/νος στη Avon Α
μεσης Δράσης Αττικής, ως Υ 
ποδ/ντής, Κόκκοτας Χρήστος 
στην Α.Δ. Μεσσηνίας, ως 
Α ντής, Κάλλιας Γεώργιος 
στην Α.Δ. Ορεστιάδας, ως 
Αντής, Κόνιαρης Βασίλειος 
στην Α.Δ. Σάμου,ως Αντής, 
Κούκιος Πέτρος στη Avon Α
στυν. Δυτ. Αττικής, ως Αντής, 
Κούτρας Βασίλειος στην Α.Δ. 
Φλώρινας, ως Αντής, Κουτσός 
Παναγιώτης στην Α.Δ. Καρ
δίτσας, ως Αντής, Κρανίτης 
Ανδρέας στη Avon Αστυν.Ε- 
πιχ/σεων Αττικής, ως Διευθυ
ντής, Κρομμύδας Ευθύμιος

στην Α.Δ. Φωκίδας, ως Αντής, 
Λάκκας Κων/νος στην Α.Δ. 
Κέρκυρας, ως Αντής, Λεπίδας 
Δημήτριος στην Α.Δ. Αχαϊας, 
ως Αντής, Λιακόπουλος Χρή
στος στη Avon Αστυν. Αθη
νών, ως Υποδ/ντής, Λουρίδας 
Γεώργιος στη Ανση Αστυν. 
Προσ/κού/ΥΔΤ/2ο Τμήμα Α.Π., 
ως Τμηματάρχης, Μαρθαλα- 
μάκης Χαράλαμπος στη Avon 
Κρατικής Ασφάλειας/ΥΔΤ, Μι- 
τζήθρας Ανδρέας στη Avon 
Π ληροφορικής/ΥΔΤ, ως 
Αντής, Μιχάλης Ιωάννης στη 
Avon Αστυν.Πειραιά, ως Υ 
ποδ/ντής, Μόσχος Αριστείδης 
στη Ανση Ασφάλειας Θεσ/κης, 
Νέζερης Αριστείδης στη Ανση 
Αστυν.Επιχ/σεων Αττικής, ως 
Υποδ/ντής, Ντελέζος Ελευθέ
ριος στην Α.Δ. Βοιωτίας, ως 
Αντής, Παναγιωτόπουλος Πε
ρικλής στην Α.Δ. Ηλείας, ως 
Αντής, Πανέτσος Παναγιώτης 
στο  ΕΤΥΑΠ-ΚΥΥΑΠ , ως 
Αντής, Πάνος Ιωάννης στην 
Α.Δ. ΕύΒοιας, ως Αντής, Πα- 
παευθυμίου Γεώργιος στη 
Ανση Εκπαίδευσης/ΥΔΤ, ως 
Αντής, Παπάζογλου Δήμος 
στην Α.Δ. Ξάνθης, ως Αντής, 
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
στην Α.Δ. Χαλκιδικής, ως 
Αντής, Παπαχρήστου Χρήστος 
στην Α.Δ. Κορινθίας, ως 
Α ντής, Παππάς Δημήτριος 
στην Α.Δ. Ροδόπης, ως Αντής, 
Πιλάτος Δημήτριος στη Ανση 
Ασφάλειας Αττικής/ΥΚΑ, ως 
Αντής, Πιτσογιάννης Πανα
γιώτης στην Α.Δ. Κιλκίς, ως 
Αντής, Ραφτόπουλος Κων/νος 
στη Ανση Αστυν.Πειραιά, ως 
Υποδ/ντής, Σαγώνας Βασίλει
ος στη Avon Ασφάλειας Ατ- 
τικής/ΥΑΕΕ Βίας, ως Αντής, 
Σαλπάρας Κων/νος στη Ανση 
Α στυν. Θεσ/κης, ως Υ 
ποδ/ντής, Σασιάκος Πέτρος 
στην Α.Δ. ΛέσΒου,ως Αντής,
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Σιδηρόπουλος Ελευθέριος, 
στην Α.Δ. Καβάλας, ως Δ/ντής, 
Σκαρπαθιώτης Ηλίας στη 
Δ/νση Τροχαίας/ΥΔΤ, ως 
Δ/ντής, Σκοπλάκης Δήμος στην 
Υποδ/νση Ασφάλειας Πειραιά, 
ως Δ'ντής, Σκούρας Γεώργιος 
στην Α.Δ. Αρτας, ως Δ/ντής, 
Σουλιώτης Νικόλαος στην Α.Δ. 
Λακωνίας, ως Δ/ντής, Στάμος 
Μαρίνης στην Α.Δ. Αχαίας, 
ως Υηοδ/ντής, Στεργίου Χρή- 
στος στην Υποδ/νση Αλλοδα
πών, ως Δ/ντής, Συλλιγαρδά- 
κης Εμμανουήλ στη Δ/νση Α- 
στυν.Δυτικής Αττικής, ως Υ- 
ποδ/ντής, (Υ γειονομ ικού ) 
Σχοινοχωρίτης Κων/νος στο 
Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, 
Τζουβέλης Κων/νος στη Δ/νση 
Αστυν.Αθηνών, ως Υηοδ/ντής, 
Τσαούσης Δημήτριος στην 
Α.Δ. Αιτωλίας (Μεσολόγγι), ως 
Δ/ντής, Τσιρώνης Αγγελος- 
Πελοπίδας στην Α.Δ. Αργο
λίδας, ως Δ/ντής, Φαλεσάκης 
Μάρκος στην Α.Δ. Χανίων, ως 
Δ/ντής, Φουτάκης Ιωάννης 
στην Υποδ/νση Ασφάλειας Α- 
νατ.Αττικής, ως Δ/ντής, Φρυ
δάς Βασίλειος, στην Α.Δ. Πιε
ρίας, ως Δ/ντής, Φωτίου Σω
κράτης στην Α.Δ. Κοζάνης, ως 
Δ/ντής, Χασίδης Σάββας στην 
Α.Δ. Ζακύνθου, ως Δ/ντής, 
Χριστάκος Νικόλαος στην Α.Δ. 
Χίου, ως Δ'ντής, Χρυσανθα- 
κόπουλος Ανδρέας στη Δ/νση 
Αστυν.Ανατ. Αττικής, ως Υ- 
ποδ/ντής και Χωλίδης Ιορδά
νης στη Δ/νση Ασφάλειας Ατ- 
τικής/Υποδ/νση Δίωξης Ναρ
κωτικών, ως Δ/ντής._____

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
* Ο Αρχιφύλακας Βασίλειος Σπά
νιος του Α.Σ. Αγίας Αννας Εύ
βοιας, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του 
από υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α. 
(τηλ. 0227- 61111 και 
61198).

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

* Ο Αοτ/κας Στυλιανός Σταυ-
ρουλάκης του Α.Τ. Ναυπάκτου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από 
υπηρεσία της Α.Δ. Ηρακλείου.
* Ο Αρχιφύλακας Παύλος Πε- 
τρίδης του Α.Τ. Δροσάτου Κιλ
κίς, επιθμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του α
πό υπηρεσία της Α.Δ. Σερρών 
(τηλ. 0341- 97210, 0321-
61327). _____

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ 
♦Με το Π.Δ. της 27-2-91 (ΦΕΚ 
Γ’ 37/4-3-91) αποστρατεύθηκε 
με το Βαθμό του ταξιάρχου, για 
λόγους υγείας, ο Αστυν.Δ/ντής 
Αθανάσιος Νίκου.
♦Με το Π.Δ. της 13-3-91 (ΦΕΚ 
Γ  51/14-3-91) προήχθη στο 
βαθμό του ταξιάρχου ΕΟΘ, ε- 
νόψει αποστρατείας του ύστε
ρα από αίτησή του, ο Αστυν. 
Δ/ντής Σπήλιος Σωτηρόπουλος. 
Με το ίδιο Π.Δ. τέθηκε σε 
αυτεπάγγελτη αποστρατεία με 
το Βαθμό του Αστυν. Δ/ντή, ο 
Αστυν. Υποδ/ντής Θεμιστο
κλής Διονυσόπουλος.
♦Με το Π.Δ. της 20-3-91 (ΦΕΚ 
Γ’ 67/21-3-91) προήχθη στο 
βαθμό του Αστυν. Δ/ντή Ε.Ο.Θ. 
ενόψει αποστρατείας του ο Α
στυν. Υποδ/ντής Θεόδωρος 
Κάκος.
♦Με το Π.Δ. της 13-3-91 (ΦΕΚ 
Γ’ 55/18-3-91) αποστρατεύθη
κε με το Βαθμό που κατείχε, 
ύστερα από αίτησή του, ο Α
στυνόμος Α’ Κων/νος Σκαν
δάλης.
♦Με το Π.Δ. της 27-2-91 (ΦΕΚ 
Γ  37/4-3-91) αποστρατεύθηκε 
με το βαθμό του Αστυνόμου Α’, 
ύστερα από αίτησή του ο Υ- 
παστυνόμος Α’ (Ν.Δ. 649/70) 
Κων/νος Παπαϊωάννου.
♦Με το Π.Δ. της 2-4-91 (ΦΕΚ 
Γ  68/4-4-91) τέθηκαν σε αυ
τεπάγγελτη αποστρατεία με 
τον επόμενο Βαθμό οι κα

τωτέρω αξιωματικοί:
Αστυνόμος Β’ Τσούμας Χρή- 
στος, Υπαστυνόμος Α’ Δαγκω- 
νάκης Μηνάς, Υπαστυνόμος Α’ 
Πούλαρης Γεώργιος, Υπαστυ
νόμος Α’ Ν.Δ. 649/70 Τσια- 
κουμάκης Παναγιώτης και Υ 
παστυνόμος Β’ Ν.Δ. 649/70 
Μιχαλόπουλος Φίλιππος.
♦Με την 6002/15/456 από 10- 
2-91 Απόφαση του Αρχηγού 
της ΕΛ.ΑΣ αποστρατεύθηκε με 
το Βαθμό του Υπαστυνόμου 
Β’ , ύστερα από αίτησή του, 
ο Ανθ/μος Λάμπρος Νάσης. 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 
♦Με το από 27-2-91 Π.Δ. (ΦΕΚ 
Γ’ 37/4-3-91) ανακλήθηκαν με
ρικώς παλαιότερα σχετικά 
Προεδρικά Διατάγματα και 
προήχθησαν αναδρομικά και 
αποστρατεύθησαν με το Βαθμό 
του Υποστρατήγου οι κατωτέρω 
Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.: 
Αστυν. Δ/ντές Θεόδωρος Λό
γιος από 2-1-87, Ιωάννης Τα
μπάκης και Πέτρος Καφίδας 
από 24-5-87, Ηλίας Ηλιόπου- 
λος, Νικόλαος Ιωνάς, Κυριά
κος Κονοθέσης, Δημήτριος 
Κορμάς, Γεώργιος Μαρκόπου- 
λος, Γεώργιος Σκούρας και 
Βασίλειος Σταμάτης από 14- 
5-88, Κων/νος Αποστολόπου- 
λος, Θεόδωρος Τρουπής και 
Δημήτριος Χατζηαλεξίου από 
14-5-88, Αναστάσιος Εγγλέ
ζος, Θωμάς Λέκκος, Γεώργιος 
Μαυροειδής, Παναγιώτης Πό
νος και Απόστολος Τζοβάρας 
από 31-3-89, Ευάγγελος Ζα- 
χαριουδάκης, Καλατζής Χρή- 
στος, Αθανάσιος Καραντώνης 
και Αναστάσιος Σεγκουνάς α
πό 19-8-89, Κων/νος Γαλάνης, 
Κων/νος Κοντογεωργάκος, 
Κων/νος Τζαφέρος και Ιωάν
νης Τζούβελης από 1-11-89, 
Νικόλαος Πολυχρονίου (Υγει
ονομικός), Διονύσιος Θανα- 
σουλόπουλος, Χαράλαμπος
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Μοσχονάς, Αγησίλαος Τσου
καλάς, Βασίλειος Γιαννακά- 
κος, Χαράλαμπος Παύλος, Δη- 
μήτριος Ηλιόπουλος, Ηλίας 
Κονταξής, Δημήτριος Ρέππας, 
Δημήτριος Μιχαλόπουλος, 
Παύλος Τσόγκας, Δημήτριος 
Θεολογίδης και Ιωάννης Τσί- 
τουρας από 10-6-90.
*Με το από 27-2-91 Π.Δ. (ΦΕΚ 
Γ’ 39/4-3-91) ανακλήθησαν με
ρικώς παλαιότερα σχετικά προ
εδρικά διατάγματα και προ- 
ήχθησαν αναδρομικά και α- 
ποστρατεύθηοαν με το βαθμό του 
Υποστρατήγου, οι παρακάτω α
ξιωματικοί της Ελληνικής Α
στυνομίας:
Αστυν. Δ/ντές Σωτήριος Τσο- 
ράκης από 21-1-87, Κων/νος 
Καραθανάσης από 24-5-87, 
Αργύριος Αργυρόπουλος, Πέ
τρος Γιολδασέας, Θεόδωρος 
Δαβίλλας, Παντελής Καρού
μπαλος, Γεώργιος Κατσαρέας, 
Χρήστος Μαρίνος, Διονύσιος 
Μουρελάτος, Πολύβιος Πολυ- 
χρονόπουλος, Νικόλαος Ρή
γας, Αλέκος Ριζάς, Αλέξαν
δρος Σβούκας και Βλάσιος 
Τσουραπάς από 14-5-88, Δη- 
μήτριος Δημητρέλλος, Αλέξαν
δρος Κοψοκαβάδης, Θεοφά
νης Μπέζας, Βασίλειος Ντα- 
λαγεώργος, Κων/νος Στάμου 
και Δημήτριος Μητρόπουλος 
από 14-5-88, Αθανάσιος Βλά
χος, Ευστράτιος Ευαγγέλου, 
Νικήτας Μπαρμπάκος και 
Κων/νος Σβέρκος από 31-3-89. 
Με το ίδιο Π.Δ. προήχθησαν 
αναδρομικά και αποστρατεύ- 
θηκαν και οι:
Γεν. Αστυν. Δ/ντής της πρώην 
Α.Π. Νικόλαος Μπουρδάκος με 
το βαθμό του Ανι/γου από 12- 
1-85, Τα ξίαρχος πρώην 
Χωρ/κης Παναγιώτης Ζησιμό- 
πουλος με το βαθμό του Υ- 
ποστρ/γου από 12-1-74, 
Συντ/ρχες πρώην Χωρ/κής Θε

μιστοκλής Κοντός, Γεώργιος 
Ανδριανός, Θεοφάνης κω- 
στούλας και Διομήδης Ανα- 
στόπουλος με ίο βαθμό του 
Υποσιρ/γου από 8-5-83.
•Με το από 5-3-91 Π.Δ. (ΦΕΚ 
Γ’ 48/8-3-91) ανακλήθηκαν με
ρικώς παλαιότερα σχετικά 
Προεδρικά Διατάγματα και 
προήχθησαν αναδρομικά και 
οηοστρατεύθηκαν με το βαθμό του 
Υποσιρ/γου οι παρακάτω Αξιω
ματικοί: Αστυν. Λ^ντές Νικό
λαος Μπακατσούλας από 9- 
6-90, Διαμαντής Κακαβάς από 
31-3-89, Γρηγόριος Καπόγλου 
από 14-5-88, Αδάμ Γκουρβέ- 
λος από 24-5-87 και Χρυσό
στομος Κορλός από 31-3-89, 
Συνταγμ/ρχες τέως Χωρ/κης 
Κυπάρισσος Κυπαρισσόπουλος 
και Νικόλαος Ιωαννίδης από 
1-2-85, Αστυν.Δ/ντής Β’ Τάξης 
πρώην Α.Π. Νικόλαος Γουρ- 
νιάς από 31-1-85.
*Με το από 20-3-91 Π.Δ. (ΦΕΚ 
Γ’ 57/21-3-91) ανακλήθηκαν 
μερικώς παλαιότερα σχετικά 
Π.Δ και προήχθη αναδρομικά 
και αποστρατεύθηκε από 14- 
8-85 με το βαθμό του Υποσιρ/γου 
ο Αστυν. Δ/ντής Παναγιώτης 
Παπαδάτος.
*Με το από 20-3-91 Π.Δ. (ΦΕΚ 
Γ’ 61/27-3-91) ανακλήθηκαν 
μερικώς παλαιότερα σχετικά 
Π.Δ. και προήχθη αναδρομικά 
από 7-3-91 στο βαθμό του Υ- 
ποστρ/γου εκτός οργανικών θέ
σεων ενόψει αποστρατείας 
του, ο Αστυν. Δ/ντής Στέφανος 
Ζουρνατζής.
•Με το από 13-3-91 Π.Δ. (ΦΕΚ 
Γ’ 55/18-3-91) ανακλήθηκαν 
μερικώς παλαιότερα σχετικά 
Π.Δ. και προήχθησαν αναδρο
μικά και αποστρατεύθηκαν οι 
παρακάτω Αξιωματικοί: 
Αστυν.Δ/ντής Χρήστος Παππάς 
με το βαθμό του ταξιάρχου από 
19-11-88, Αστυν. Υποδ/ντής

Σπυρίδων Γάκης με το βαθμό 
του Υποστρ/γου από 22-2-86, 
Αστυν. Δ/ντής Γρηγόριος 
Μπούρας με το βαθμό του τα
ξιάρχου από 10-6-90, Α- 
στυν.Δ/ντής Δημήτριος Μπα- 
μπίλης με το βαθμό του Τα
ξιάρχου από 10-6-90, Α- 
στυν./νντής (Αστυκτηνίατρος) 
Θεόδωρος Δημητριάδης με το 
βαθμό του Ταξιάρχου από 10- 
6-90, Αστυν.Δ/ντής (Αστυκτη
νίατρος) Ιωάννης Γκριτζάλας 
με το βαθμό του ταξιάρχου από
10- 6-90, Αστυνόμος Α’ Γεώρ
γιος Κωνσταντινίδης με το βαθ
μό του Αστυν.
Υποδ/νπί, Αστυν. Υποδ/ντής Γε
ώργιος Κάλλιας με το βαθμό 
του Ταξιάρχου από 18-6-86, Α
στυν. Δ/ντής Β’ Τάξης (τέως 
Α.Π.) Νικόλαος Τσαγκάνης με 
το βαθμό του Υποστρατήγου από 
1-2-85, Αστυν. Υποδ/ντής 
Κων/νος Καραχάλιος με το βαθ
μό του Αστυν. Δ/ντή από 30-
11- 90.
•Επίσης με το ίδιο Π.Δ., τφο- 
ήχθη στο βαθμό του Αστυνόμου
Β’ κατ’ αρχαιότητα, αναδρο
μικά από 13-4-89, ο Αστυ
νόμος Β’ Νικόλαος Αθανα- 
σιάδης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
•Υποστράτηγος ε.α της τέως 
Ελλην. Χωρ/κής Ανδρέας Χρας. 
Απεβίωσε αιφνίδια στις 31-3- 
91. Η κηδεία του έγινε στη 
γεννέτειρά του, Ανω Τιθορέα 
Φδιώτιδας.
•Αστυφύλακας Νικόλαος Γκουρ- 
λιάς. Ο άτυχος 29χρονος συ
νάδελφος, που υπηρετούσε 
στο Α.Τ. Μαρκοπούλου Αττι
κής, τραυματίστηκε θανάσιμα 
στις 26-3-91 από κυνηγετική 
καραμπίνα συγγενούς του, 
που τελώντας εν ευθυμία κατά 
τη διάρκεια οικογενειακής ε
ορτής, πυροβολούσε άσκοπα 
στον αέρα.
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ

Με την 2000/1/10 από 15-4-91 
Απόφαση του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης:
α. Παύει η λειτουργία μέχρι κα- 
ταργήσεώς τους, των Τμημάτων 
Αγορανομίας Αγίου Ιωάννη Ρέ- 
ντη, Νέας Ιωνίας και Γλυφάδας 
(Αττικής). Οι αρμοδιότητές τους 
(καθ’ύλη και κατά τόπο) μετα
βιβάζονται, του μεν Τμήματος 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη στο Τμήμα 
Αγορανομίας Πειραιά, των δε 
Τμημάτων Νέας Ιωνίας και Γλυ
φάδας στο Τμήμα Αγορανομίας 
Αγίας Παρασκευής, 
β. Το προσωπικό των υπό κα
τάργηση Τμημάτων Αγορανομίας 
τίθεται στη διάθεση των Τμημάτων, 
στα οποία μεταβιβάζονται οι αρ
μοδιότητές τους και τα οποία α
ναλαμβάνουν επίσης την ηεραίωση 
των εκκρεμουσών υποθέσεών 
τους.
γ. Οι αγορανομικοί έλεγχοι στο 
χώρο της Κεντρικής Αγοράς του 
Αγ.Ιωάννη Ρέντη θα ενεργούνται 
με ανάλογο αριθμό αστυνομικών, 
που θα διαθέτει καθημερινά το 
Τμήμα Αγορανομίας Πειραιά, 
δ. Τα λειτουργούντα σης Διευ
θύνσεις Αγορανομίας Αττικής και 
Θεσσαλονίκης Τμήματα Συντονι
σμού μετονομάζονται σε Τμήματα 
Συντονισμού-Επιχειρήσεων και α
ναλαμβάνουν επί πλέον καθήκο
ντα ασκήσεως τακτικών και ε
κτάκτων αγορανομικών ελέγχων, 
παραλλήλως προς τους ελέγχους 
των Τμημάτων Αγορανομίας, σε 
ολόκληρη την περιοχή των Δι- 
ευθύνσεών τους. Για το σκοπό 
αυτό ενισχύονται με ανάλογο α
ριθμό αστυνομικών, 
ε. Οι αγορανομικοί έλεγχοι δεν 
θα ασκούνται σε καμία περίπτωση 
από μεμονωμένους, αλλά από δύο 
τουλάχιστον αστυνομικούς, με τη 
συχνότερη δυνατή εναλλαγή τόσο 
στα πρόσωπα που συγκροτούν τα

ζεύγη ή πς ομάδες, όσο και 
σας περιοχές που ασκούνται οι 
έλεγχοι, καθώς και στο είδος 
ίων ενεργουμένων ελέγχων. 
Ειδικά για ας Υπηρεσίες της Δι- 
ευθύνσεως Αγορανομίας Αττικής, 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε ουδείς 
αστυνομικός να ενεργεί έλεγχο 
στην αυτή περιοχή επί χρόνο με
γαλύτερο της εβδομάδας, ένα δε 
τουλάχιστον από τα πρόσωπα που 
συγκροτούν τα ζεύγη ή ας ομάδες 
ελέγχων να αλλάζει καθημερινά. 
Το μέτρο αυτό αφορά και το 
προσωπικό του Τμήματος Αγο
ρανομίας Πειραιά, που θα δια
τίθεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία 
στην περιοχή της Κεντρικής Α
γοράς καθώς και στην Ιχθυό
σκαλα Κερατσινίου. 
στ. Αντικαθίσταται αμέσως όλο 
το αστυνομικό προσωπικό, οιου- 
δήποτε βαθμού, που υπηρετεί στη 
Διεύθυνση και τα Τμήματα Α
γορανομίας Αττικής επί χρόνο με
γαλύτερο του έτους, 
ζ. Στο εξής, ουδείς αστυνομικός 
θα υπηρετεί σε υπηρεσία Αγο
ρανομίας επί χρόνο μεγαλύτερο 
των δύο ετών, ούτε θα τοποθετείται 
ή μετατίθεται σε αυτή πρό της 
παρελεύσεως πέντε τουλάχιστον 
ετών από της προϋπηρεσίας του 
σε τέτοια υπηρεσία και εφόσον 
η απομάκρυνσή του δεν είχε γίνει 
για λόγους υπηρεσιακής φθοράς. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Με το Π.Δ. 44 της 15-2-91 
(ΦΕΚ Γ  24/1-3-91) ρυθμίζον
ται θέματα μεταθέσεων αστυ
νομικού προσωπικού ως εξής:
1. Σε περιπκύσεις που διατάσσον- 
ται μεταθέσεις, είτς τακτικές είτε 
έκτακτες, ή αποσπάσεις μέχρις 
οριστικής μετάθεσης και οι μετα
κινούμενοι εισέρχονται σε νοσο
κομείο για νοσηλεία ή λαμβάνουν 
αναρρωτική άδεια, η διαγραφή 
τους από την Υπηρεσία που μετατί
θενται και η εγγραφή τους στην

νέα Υπηρεσία γίνεται αυτοδικαίως 
μετά την εκπνοή των προθεσμιών 
προς αναχώρηση που προβλέηον- 
ται από πς ισχύουσες διατάξεις, 
εφόσον έχει χορηγηθεί το σχετικό 
φύλλο πορείας. Εάν το φύλλο 
πορείας δεν έχει χορηγηθεί, η 
πιο πάνω διαγραφή και εγγραφή 
πραγματοποιείται την επομένη της 
λήξεως της προθεσμίας προς 
χορήγησή του, που ορίζεται στη 
σχετική διαταγή.
2. Η  περαιτέρω υγειονομική παρα
κολούθηση του μετατιθέμενου 
γίνεται από την Υπηρεσία, η οποία 
προβλέπεται κατά περίπτωση από 
το άρθρο 45 του Π.Δ. 584/85. 
Η κατά τα ανωτέρω αρμόδια 
Υπηρεσία παραπέμπει τον ασθενή, 
που εξέρχεται από το Νοσοκομείο 
με την ένδειξη αναρρωτικής αδεί- 
ας, στην πλησιέστερη υγειονομική 
επιτροπή αναρρωτικών αδειών 
Αθηνών ή Θεσσαλονίκης,προ- 
κειμένου να γνωματεύσει για τη 
χορήγηση αναρρωτικής άδειας και 
σε καταφατική περίπταοση αν 
δύναται να ταξιδεύσει για τη νέα 
του Υπηρεσία, χωρίς να επιδεινω
θεί η υγεία του.
3. Η  κατά τα ανωτέρω αρμόδια 
Υπηρεσία, ανάλογα με τη 
γνωμάτευση της υγεινομικής επι
τροπής, είτε θεωρεί για την 
αναχώρηση το χορηγηθέν φύλλο 
πορείας μεταθέσεως, είτε χορηγεί 
φύλλο πορείας αμέσως στον μετα- 
ηθέμενο, για τον οποίο η Υγειον
ομική Επιτροπή Αναρρωτικών 
Αδειών γνωμάτευσε όπ δεν χρήζει 
αναρρωτικής αδείας ή όπ χρήζει 
αναρρωπκήςαδείας, αλλά δύναται 
να ταξιδεύσει χωρίς να επιδεινωθεί 
η υγεία του. Σε περίπτωση 
χορήγησης αναρρωτικής αδείας 
με την ένδειξη όπ ο ασθενής 
δεν δύναται να ταξιδεύσει, χορηγεί 
ή θεωρεί το φύλλο πορείας μετά 
τη λήξη της αναρρωτικής αδείας. 
Επμέλεια: Ανθ/μος 
Κωνσταντίνος Καραγιάννης
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ Ω ΡΕΣ/
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 10. Αργά, αργοκίνητα άτομα - νοια.

1. Καρικατούρες
2. Υστερα, κατόπιν - Βρίσκονται 
μέσα στο στόμα μας αυτά.
3. Μυθικός ήρωας της Ελευσίνας 
(καθ.) - Και με σπανάκι φτιά
χνεται - Μισή... τύψη.
4. Ταυτόχρονες μεταδόσεις 
αθλητικών συναντήσεων.
5. Μια πρόθεση - Νηστικός,ατά
ιστος - Αρχικά στρατιωτικής μας 
σχολής.
6. Θηλυκό δεικτικής αντωνυμίας
- Ο  συγγραφέας του έργου "Καί- 
σαρας και Κλεοπάτρα" -... φουρ: 
διάφορα μικρά γλυκά μπισκότα 
ή κέικ (ξεν.).
7. Συνένωση εμπορικών, ομοει- 
δών επιχειρήσεων - Λιγοστός, 
σποραδικός.
8. Λίγο... αισθηματίας - Δικά σου 
(αρχ.) - Κρίση, γνώμη.
9. Λέγεται η ηθοποιός Αναλυτή
- Βυζαντινή μουσική νότα.

Μια κατάληξη μετοχής - Μάρκα 
φορτηγών αυτοκινήτων.
11. Υπάρχουν και τέτοια έλαια 
- Το όνομα της βουλευτού Μπα- 
κογιάννη.
12. Ειδικό βιβλίο όπου εγγρά- 
φονται τα πλοία - Τα δύο τρίτα 
του... ΟΤΕ.
13. Τα δημοσιεύουν εφημερίδες 
κάθε μέρα - Φαρδομάνικο ρούχο 
κληρικού - Η διαστημική υπη
ρεσία των ΗΠΑ (αρχικά).

ΚΑΘΕΤΑ
1. Κι έτσι λέμε τη γεροντική 
ηλικία - Αλλοτροπική μορφή του 
οξυγόνου.
2. Βρίσκω κάτι που έχω χάσει.
3. Ακαθαρσία, λεκές, βρομιά - 
Λέξη από αρχαίο σπαρτιάτικο 
ρητό - Γυναικείο όνομα.
4. Πληθυντικός άρθρου - Λου- 
λουδιασμένος... μήνας - Οδυνη
ρή, καταστρεπτική, κατά μία έν-

5. Υδρόφιλα δέντρα - Διπλό θυ
μίζει παλιό χορό - Ομηρικό... 
ξίφος.
6. Αεροπορικά αρχικά - "... ει": 
ακούγεται από σκοπό - Μάρκα 
κονσέρβας με καβούρια - Πα- 
ράγεται από τη διαπασών.
7. Πυθμένας κι αυτός - Είναι 
ο Ρατζίβ Γκάντι.
8. "Τα ’ κάνε...": λαϊκή έκφραση
- Μάρκα αντιαρματικού όπλου
- Λίγη... γοητεία.
9. Μια δεικτική αντωνυμία - Μυ
θικός γενάρχης των Αδιτών - 
Αιγυπτιακός πάπυρος που υπάρ
χει σε μουσείο του Λονδίνου.
10. Χρησιμεύει σε βραδυνές φω
τογραφήσεις - Τέτοιο μουσικό 
όργανο είναι και η οκαρίνα.
11. Ο αριθμός 11 - Το μέρος 
του σπιτιού όπου ανάβουν φω
τιά, τζάκι.
12. Εντιμο, ευσυνείδητο άτομο
- Νησί του Σαρωνικού.
13. Πρωτεύουσα του αρχαίου 
περσικού κράτους - Χαϊδευτικό 
γυναικείου ονόματος.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Διαμαρτύρομαι 2. Επιπλα - 
Παράτα 3. ΣΠΑ - Εκτορας 4. 
Πίνακες - Τάζω 5. Οκτώ - Ταφαί
- Ων 6. Ιοα - Περίπολοι 7. ΣΤ
- Σιμές - ΝΚ 8. Ας - AM - Νωρ 
9. Παρατατικοί 10. Υπαγε - Ρτ
- Νδο 11. Ορα - Κατοικίες 12. 
Νότια - Φάκες 13. Εσάνς - Υς
- Τόσα 
ΚΑΘΕΤΑ
1. Δέσποινα - Ονέ 2. Ιππικό - 
Σπύρος 3. Αίαντας - Απατα 4. 
Μπ - ΑΩ - Τάρα - Ιν 5. Αλεκ
- Μάγκας 6. Ρακέτες - TEA 7. 
Τσαρίνα - Ταυ
8. Υπό - Φίμωτρο 9. Ραρ - Απε- 
ριτίφ 10. Οράτιος - ΚΑΤ 11. Μά
σα - Φονικό 12. Α τ - Ζώον - 
Ιδέες 13. Ιαπωνικά - Οσσα

2 I  3 5 I  6 8 I 9 1 10 1 11 1 12 1 13
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Α Π Ο Ν Ο Μ Η  Π Τ Υ Χ Ι Ω Ν  Σ Τ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Ξ Ε Ν Ω Ν  Γ Λ Ω Σ Σ Ω Ν
Πραγματοποιή 

θηκε πρόσφατα σε 
αίθουσα των Αστυ 
νομικών Σχολών, 
τελετή απονομής 
πτυχίων στους 
αποφοιτήσαντες 
από τη Σχολή Ξέ
νων Σχολών της 
ΕΛ.ΑΣ.

Τα ξενόγλωσσα 
τμήματα που ήταν 
εξάμηνης διάρκει
ας περιελάμβαναν 
τέσσερις διδασκό
μενες γλώσσες 
(Αγγλικά, Γαλλι
κά, Ιταλικά, Γερ
μανικά) και τα 
παρακολούθησαν 
συνολικά 76 άτο
μα (60 άνδρες και 
16 γυναίκες).Από 
αυτούς 25 ήταν 
αξιωματικοί της 
ΕΛ.ΑΣ, 18 υπαξιω- 
ματικοί, 25 αστυ
φύλακες και 8 
πολιτικοί υπάλλη
λοι του Υ.Δ.Τ.

Στην τελετή της απονομής παρέστησαν: ο Δ ι
ευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας ταξίαρχος 
Μιχαήλ Τσιγκουνάκης και ο Διοικητής της Σχολής 
Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ, ταξίαρχος Ιωάννης 
Αντωνογιωργάκης, οι οποίοι και απένειμαν τα 
πτυχία στους αποφοιτήσαντες, ο προϊστάμενος

της θρησκευτικής 
υπηρεσίας Πανοσι- 
ολογιώτατος Αρ
χιμανδρίτης Ευσέ
βιος Πιστολής, ο 
Διοικητής της Σχο
λής Αστυφυλάκων, 
Αστυν. Υποδ/ντής 
Παναγιώτης Κλε- 
φτογιάννης, ο Υπο
διοικητής της Σχο
λής Αξιωματικών 
Αστυν. Υποδ/ντής 
Δημήτριος Μα- 
ντζαράς, αξιωματι
κοί της ΕΛ.ΑΣ, οι 
καθηγητές της Σχο 
λής Ξένων Γλωσ
σών και οι αποφοι- 
τήσαντες.

Η τελετή άρχισε 
με ομιλία του Δ ι
ευθυντή της Σχο
λής Ξένων Γλωσ
σών, Αστυνόμου Α ’ 
Νικόλαου Καλαρά 
και ακολούθησε 
αντιφώνηση από 
τον εκπρόσωπο 
των αποφοιτησά- 

ντων, Αστυνόμο Α ’ Γεώργιο Καραχάλιο, ο οποίος 
αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία που δίδεται από 
την ηγεσία του Υπουργείου για την πολύπλευρη 
επιμόρφωση των υπαλλήλων, ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις 
της σύγχρονης εποχής.




