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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Η τρομοκρατία και τα ναρκωτικά αποτελούν  

δύο σύγχρονα και μεγάλα προβλήματα  
που απασχολούν εδώ και χρόνια την Ελληνική Κοινωνία.

Και στους δύο αυτούς τομείς, η Ελληνική Αστυνομία  
σημείωσε τον τελευταίο καιρό σημαντικές επιτυχίες.

Στον τομέα της τρο
μοκρατίας, συνελήφθη 
και εξαρθρώθηκε ομάδα 
τρομοκρατών, η οποία 
είχε προγραμματίσει 
τρομοκρατικές ενέργει
ες στη χώρα μας. Αρ
χηγός της ομάδας, ο 
οποίος και συνελήφθη 
είναι ο Παλαιστίνιος 
Χ ουσεϊν Χ αλίντι ο 
οποίος το 1985 μαζί με 
άλλους πραγματοποίη
σαν την ναυτοπειρατεία 
του Ιταλικού κρουαζιε- 
ρόπλοιου "Ακίλε Λάου- 
ρο", κατά την οποία 
έχασε τη ζωή του ένα 
άτομο.

Η σύλληψη του Χα- 
λίντι δεν είχε καταστεί 
τότε δυνατή, αν και είχε 
καταδικαστεί σε ισόβια 
κάθειρξη από Ιταλικό 
Δικαστήριο.

Κεντρικό γεγονός απο 
τέλεσε επίσης η βομβι
στική ενέργεια στην Πάτρα που στοίχισε τη 
ζωή σε 6 αθώους πολίτες και η οποία οδήγησε 
στην ανακάλυψη του δράστη και των συ
νεργών του. Η επιστημονική διερεύνηση του 
χώρου όπου σημειώθηκε η έκρηξη και των 
ανευρεθέντων ιχνών και πειστηρίων καθώς 
και οι συντονισμένες και εξονυχιστικές έρευ
νες που επακολούθησαν, οδήγησαν στην εξα
κρίβωση της ταυτότητα του έβδομου θύματος 
και δράστη της πολύνεκρης αυτής βομβι
στικής τραγωδίας.

; Οι έρευνες πάνω στα 
υπολείμματα του διαμε
λισμένου σώματος και 
στα ενδύματα του δρά
στη, που βρήκε και αυ
τός φρικτό θάνατο από 
την τρομακτικής ισχύος 
έκρηξη, φώτισαν αυτό 
το άγνωστο πρόσωπο 
της τραγωδίας και οδή
γησαν τις ελληνικές 
υπηρεσίες ασφαλείας 
στον σκοτεινό λαβύριν
θο αυτής της πρωτοφα
νούς ενέργειας.

Πρόκειται για τον Πα
λαιστίνιο Αχμέτ Χασι- 
κιέχ 26 χρονών από την 
Ιορδανία, φοιτητή στο 
Πολυτεχνείο της Πά
τρας. Είναι η πρώτη φο
ρά που εξαρθρώνεται 
τρομοκρατική οργάνω
ση στην Ελλάδα -με διε
θνείς διασυνδέσεις-, η 
οποία μάλιστα είχε προ
γραμματίσει να πλήξει 

στόχους Ευρωπαϊκού και Αμερικάνικου εν
διαφέροντος.

Γρήγορα οι έρευνες επεκτάθηκαν στην Αθή
να, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, 
με προσαγωγές υπόπτων που σχετίζονταν με 
τις έκνομες δραστηριότητες του Αχμέτ Χα- 
σικιέχ και δεν άργησαν να οδηγήσουν στη 
σύλληψη του Ασάρ Αλ Νομπανί και των 
υπολοίπων στελεχών της οργάνωσης, που εί
χαν σχέση με την πολύνεκρη τραγωδία της 
Πάτρας.
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Η σύλληψη και η παραπομπή τους στη 
δικαιοσύνη, προκάλεσε ανακούφιση στην πό
λη της Πάτρας αλλά και σε ολόκληρη την 
ελληνική κοινωνία, η οποία εδώ και χρόνια 
υποφέρει από την σύγχρονη μάστιγα της τρο
μοκρατίας, και προκάλεσε τα ευμενέστατα 
σχόλια προς τις υπηρεσίες ασφαλείας, όχι 
μόνο των Ελληνικών αλλά και των ξένων 
ειδησεογραφικών πρακτορείων.

Ο πρωθυπουργός κ. Κωνταντίνος Μητσο- 
τάκης εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίηση 
της Κυβέρνησης, διότι τουλάχιστον αυτή τη 
φορά η Αστυνομία μπόρεσε να έχει κάποιο 
θετικό αποτέλεσμα.

Συγχαρητήρια επίσης προς τις Αρχές Ασφα
λείας απέστειλε και ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Ιωάννης Βασιλειάδης.

Τα γεγονότα όμως αυτά δεν μειώνουν τη 
σημασία και άλλων διαδοχικών επιτυχιών 
του Σώματος, ιδιαίτερα στον τομέα της ανα
κάλυψης και εξάρθρωσης της εμπορίας και 
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Πράγματι, τον τελευταίο καιρό, οι αστυ
νομικοί των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών 
εργαζόμενοι εντατικά και μεθοδικά έχουν 
επιδοθεί σ’ ένα πολυμέτωπο και σκληρό αγώ
να κατά των εμπόρων του "λευκού θανάτου" 
και η μια μετά την άλλη εξαρθρώνονται 
οι σπείρες που δρουν στον Ελληνικό χώρο.

Δεν περνάει μέρα χωρίς τη σύλληψη ενός 
τουλάχιστον εμπόρου και κατάσχεση αρκετής 
ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Θά’λεγε κα
νείς πως ο αγώνας των Υπηρεσιών για τη 
δίωξη των ναρκωτικών πήρε τη μορφή ενός 
"δραματικού" πράγματι πολέμου.

Δεν είναι λίγος ο μόχθος που απαιτείται 
καθώς και οι κίνδυνοι και τα εμπόδια που 
χρειάζεται να υπερπηδηθούν για να κατα- 
λήξει σε επιτυχία κάθε αστυνομική επιχεί
ρηση. Ιδιαίτερα οι αστυνομικοί της Υποδι
εύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Γ.Α.ΑΑ. 
-χωρίς με αυτό να υποβαθμίζεται η προσφορά 
των άλλων υπηρεσιών της χώρας- ξεπερνούν 
συχνά τις φυσικές τους δυνατότητες, αφού 
είναι υποχρεωμένοι να μάχονται σε όλη τη 
διάρκεια του 24ωρου και με περιορισμένα 
μέσα εναντίον ενός πλήθους μικρών και με
γάλων σπειρών και να καταφέρνουν αλλε
πάλληλα και αποτελεσματικά πλήγματα ενα
ντίον των εμπόρων του "λευκού θανάτου", 
Ελλήνων και αλλοδαπών.

Αν και πολλές φορές έχουν να αντιμε
τωπίσουν επικίνδυνους και αδίστακτους 
εμπόρους, εν τούτοις, πιστοί στο καθήκον 
θα εξακολουθήσουν να καταβάλουν κάθε προ
σπάθεια για την αντιμετώπιση της σύγχρονης 
μάστιγας των ναρκωτικών και την προστασία 
της νεολαίας μας.

Την προσφορά αυτή των υπηρεσιών Δίωξης 
Ναρκωτικών ανεγνώρισε και η ίδια η Κυ
βέρνηση. Ο Πρωθυπουργός κ. Κων/νος Μη- 
τσοτάκης κάλεσε στα γραφεία του και συ- 
νεχάρη προσωπικά, τον Υπουργό Δημ. Τάξης 
κ. Ιωάννη Βασιλειάδη, τον Αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ. Αντ/γο κ. Ιωάννη Συμβουλίδη και 
το Διευθυντή της Διεύθυνσης Ναρκωτικών 
Αστυν. Δ/ντή κ. Δημήτριο Αποστολόπουλο, 
και μέσω αυτών όλο το προσωπικό του Σώ
ματος για τη μεγάλη συμβολή τους στον 
τομέα της Δίωξης των Ναρκωτικών.
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣΜΟΥ

Ο βιασμός, η πράξη υποδούλωσης ενός ανθρώπου 
στη θέληση κάποιου άλλου κάτω από την απειλή ή τη χρήση βίας, 

εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να περιβάλλεται από μια σειρά μύθων 
και προκαταλήψεων, που όχι μόνο εμποδίζουν την ανάλυση 

των πραγματικών του διαστάσεων αλλά αποτρέπουν και τα θύματα 
να ζητήσουν τη βοήθεια που χρειάζονται.

Οι λόγοι της μη καταγγελίας των βιασμών σχετίζονται 
με τον τρόπο αντιμετώπισης των θυμάτων από την οικογένεια, 

τους φίλους, την κοινωνία καθώς και από το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης. 
Τα θύματα, εκτός του ότι θεωρούνται υπεύθυνα γι’ αυτό που τους συνέβη, 

έχουν επιπλέον να αντιμετωπίσουν και την αρνητική, 
καχύποπτη και συχνά αδιάφορη κοινωνική αντίδραση.

Ο αστυνομικός είναι ο πρώτος με τον οποίο έρχονται σ’ επαφή τα θύματα 
μετά το βιασμό, γι’ αυτό η στάση και η συμπεριφορά του 

επηρεάζουν σημαντικά την τελική προσαρμογή τους.

του Υπαστυνόμου Α’ Νικολάου Πολύμερου

Ο βιασμός πολύ λίγες φορές είχε συζητηθεί 
πλατιά στο παρελθόν. Στις μέρες μας όμως, 
και κάτω από την πίεση του φεμινιστικού κι
νήματος, ο βιασμός - το έγκλημα για το οποίο 
κανένας δεν μιλούσε - αποτελεί το κύριο θέμα 
συζητήσεων και ερευνών.

Παρ’ όλα αυτά επειδή ο βιασμός είναι ένα

θέμα που παραπέμπει σε έντονα ιδεολογικά και 
συναισθηματικά φορτισμένες έννοιες, όπως η έν
νοια του ανδρισμού, της γυναικείας φύσης, της 
σεξουαλικής ικανοποίησης, του έρωτα κ.λ.π. εξα
κολουθεί ακόμα να περιβάλλεται από μια σειρά 
μύθων.

Οι μύθοι αυτοί, απόρροια των θεωριών που
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αναπτύχθηκαν κατά καιρούς, προσπαθούν να 
εντοπίσουν τις βαθύτερες αιτίες του βιασμού στην 
ψυχοπαθητική προσωπικότητα ή στην ασυγκρά
τητη βιολογική παρόρμηση του δράστη, στις συν
θήκες του περιβάλλοντος (θεωρία υποπολιτισμού 
της βίας), είτε στη δήθεν μαζοχιστική φύση της 
γυναίκας. Μια μυθολογία που περιβάλλει το όλο 
πρόβλημα, είτε με πέπλα μυστηρίου, είτε με απο
λυτότητες που παγιδεύουν τις πραγματικές του 
διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, το στρα- 
πατσαρισμένο πρόσωπο, η μεγάλη αγάπη των λα
ϊκών εφημερίδων, δεν είναι πάντα και η συνη
θισμένη πραγματική εικόνα των θυμάτων βιασμού.

Οι περισσότεροι βιασμοί συμβαίνουν μέσα στο 
σπίτι και καμιά ηλικία δεν είναι ασφαλής. 
Το παιδί κακοποιείται στο ίδιο του το σπίτι από 
κάποιον που γνωρίζει και πιθανότατα εμπιστεύ
εται. Η έφηβη κοπέλα είναι ευπαθής στο βιασμό, 
γιατί ψάχνει για νέες εμπειρίες και φίλους. 
Λόγω της έκτασης της κοινωνικής της ζωής έχει 
τις περισσότερες πιθανότητες από τις άλλες ηλι
κίες να βιασθεί από κάποια συμμορία.

Η ενήλικη γυναίκα επίσης βιάζεται μέσα στο 
ίδιο της το σπίτι από άτομα άγνωστα. Κανένα 
από αυτά τα στοιχεία δεν κολλάει με τους μύθους 
και τις αντιλήψεις για το βιασμό.

Δυστυχώς όμως, αν και κανένα από τα στοιχεία 
που προέκυψαν από τις έρευνες δεν συμφωνεί 
με τις στερεότυπες αυτές αντιλήψεις και απόψεις, 
εν τούτοις η οικογένεια, οι φίλοι και η κοινωνία 
γενικότερα έχουν την τάση να αντιμετωπίζουν 
τον βιασμό με την πατροπαράδοτη έννοια του, 
με αποτέλεσμα η ντροπή και η ατίμωση ν’ απο
τρέπουν τα θύματα να ζητήσουν τη βοήθεια που 
χρειάζονται και έτσι ο βιασμός να χαρακτηρίζεται 
από ένα ιδιαίτερο υψηλό αριθμό σκοτεινής εγκλη
ματικότητας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι λόγοι της μη καταγγελίας των βιασμών σχε

τίζονται, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, με 
τους τρόπους αντιμετώπισης των θυμάτων από 
την κοινωνία, από το σύστημα ποινικής δικαι
οσύνης και ιδιαίτερα από την Αστυνομία.

Οι λόγοι της μη καταγγελίας των σεξουαλικών 
επιθέσεων σχετίζονται επίσης με το στίγμα, που 
συχνά συνοδεύει το θύμα, την εξάρτηση που συχνά 
έχει από το δράστη, καθώς και με τον τρόπο 
που το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμε
τωπίζει το θύμα.

Οι κοινωνικοί θεσμοί και η κοινή γνώμη έχουν 
την τάση να αναζητούν την τυχόν ευθύνη του 
θύματος, πράγμα που αποτελεί έμμεση προστασία 
των ενόχων και ισχυρό παράγοντα μη καταγ

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΣΤΟΛΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
ΕΙΔΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε εκτός της 
παραγγελίας και έτοιμες 
στολές Αστυνομίας - 
Στρατού - Αεροπορίας και 
Ναυτικού με ή χωρίς δικό 
σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 3612651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105 
(έναντι σχολής αστυνομίας) 
ΤΗΛ. 6931419

γελίας των πράξεων εκ μέρους των θυμάτων.
Δυστυχώς είμαστε όλοι εξαρτώμενοι και στενά 

δεμένοι με ένα ιστό κοινωνικών σχέσεων. Σε με
γάλο ποσοστό οι αντιδράσεις των ανθρώπων που 
παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας βοηθούν, 
αφ’ ενός μεν στο να μειωθούν οι αυταπάτες γύρω 
από τα λάθη μας και στο να ερμηνευθούν σωστά 
τα γεγονότα, και αφετέρου στο να αντιμετω
πίσουμε τις δυσκολίες που συναντάμε.

Το κακοποιημένο άτομο -θύμα του βιασμού- 
εκτός του ότι θεωρείται από τους άλλους υπεύ
θυνο γι’ αυτό που του συνέβη, έχει επί πλέον 
να αντιμετωπίσει την αρνητική, καχύποπτη ή αδιά
φορη κοινωνική αντίδραση.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι ο βιασμός 
εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι το μόνο 
έγκλημα που το θύμα θεωρείται πιο στιγματισμένο 
και ατιμασμένο από τον ίδιο το δράστη. Για 
να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πληρέστερα 
τους λόγους της μη καταγγελίας των επιθέσεων 
εκ μέρους των θυμάτων θα διακρίνουμε δύο πε
ριπτώσεις:

1) Οταν το θύμα του βιασμού είναι παιδί:
Η κτηνώδης πράξη του βιασμού ενός μικρού 

παιδιού δεν είναι κάτι το τυπικό και φανερό 
(αντίθετα από ότι συμβαίνει στις κοπέλες και
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στις ενήλικες γυναίκες). Γι’ αυτό οι περισσότερες 
επιθέσεις ενάντια στα παιδιά περνούν απαρα
τήρητες. Οταν το παιδί έχει κτυπηθεί άσχημα 
είναι η κακομεταχείρηση του παιδιού παρά ο 
βιασμός του που τραβάει την προσοχή των αρχών. 
Η σεξουαλική και συναισθηματική ζημιά σπάνια 
μπορεί να είναι φανερή στο γυμνό μάτι.

Επίσης τα παιδιά έχουν την τάση να κατηγορούν 
τον εαυτό τους για κάτι που έγινε και το θεωρούν 
“κακό,” κυρίως όταν αυτό προκαλεί την απότομη 
αντίδραση των γύρω τους.

Αυτό το γεγονός μπορεί να επηρεάσει και τις 
δικές τους αντιδράσεις, αν, για παράδειγμα, θα 
αναφέρουν το βιασμό τους ή όχι.

Οι έρευνες επίσης έδειξαν, ότι όταν αυτός που 
επιτέθηκε ήταν κάποιος που το παιδί σεβόταν 
ή που υποτίθεται ότι έπρεπε να σεβόταν, όπως 
ο πατέρας ή μητέρα τους, κατέβαλαν κάθε προ
σπάθεια να ελαχιστοποιήσουν τη σοβαρότητα της 
σεξουαλικής επίθεσης, προκειμένου να διαφυλά
ξουν το κύρος της οικογένειας.

Ετσι αν το παιδί προβλέψει μια αρνητική αντί
δραση της μητέρας του, μπορεί να κρατήσει το 
βιασμό μυστικό, ειδικά αν κάτι τέτοιο του έχει 
ζητηθεί από την άλλη αυταρχική φιγούρα, το 
βιαστή.

Αν η μητέρα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το 
δράστη, το παιδί μπορεί να αισθανθεί πολύ απο
μονωμένο και ανυπεράσπιστο και να έχει αισθή
ματα ενοχής, όσα ακριβώς χρειάζεται για να πείσει 
τελικά τον εαυτό του ότι για όλα έφταιγε αυτό. 
Υπάρχει βέβαια μικρότερη σύγχυση όταν ο δρά
στης δεν ανήκει στην οικογένεια και αντιμετω
πίζεται από κοινού σαν εχθρός και με την πα
ράλληλη φροντίδα και αγάπη προς το παιδί, προ
κειμένου να πεισθεί ότι δεν θα ξαναβιασθεί και 
ότι ούτε η ίδια ούτε τίποτα άλλο σπουδαίο έχει 
αλλάξει μετά από το βιασμό.

2) Η έφηβη και ενήλικη κοπέλα θύμα:
Οι έρευνες έδειξαν ότι πολλές κοπέλες φο

βόντουσαν να μιλήσουν στους γονείς τους, είτε 
επειδή έβλεπαν ένα χάσμα κατανόησης και επι
κοινωνίας, είτε από το φόβο μήπως ενοχοποιηθούν 
ή τιμωρηθούν απ’ αυτούς. Μερικές φορές φο
βήθηκαν ότι οι γονείς τους, με αφορμή το βιασμό, 
θα προσπαθήσουν να ξανααπαιτήσουν τον έλεγχο 
πάνω τους και έτσι θα απειλείτο η ανεξαρτησία 
τους. Αν το θύμα είχε αγνοήσει τις διαταγές 
του σπιτιού και είχε πάει κάπου που δεν έπρεπε 
-πράγμα πολύ συχνό-, οι γονείς ήθελαν να ξέρουν 
το γιατί. Ενοιωθαν να βρίσκονται παγιδευμένοι 
ανάμεσα στο θυμό και στη συμπάθειά τους για 
την κόρη τους. Κι έτσι οι επίμονες ερωτήσεις 
των γονιών συνήθως οδηγούν σε μεγαλύτερο θυμό.

Οι κοπέλλες μέσα από διάφορες έρευνες επα

νειλημμένα επεσήμαναν την έντονη κριτική και 
την έλλειψη κατανόησης που συνάντησαν.

Μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση παρουσιά
ζεται όταν οι φίλοι του θύματος είναι και φίλοι 
του δράστη, οι οποίοι και τον πιέζουν να μη 
καταγγείλει το δράστη. Τα ενήλικα θύματα έχο
ντας ξεπεράσει τις ιδιομορφίες του παιδικού πε
ριβάλλοντος επηρεάστηκαν περισσότερο στο αν 
θα καταγγείλουν ή όχι την πράξη από τις αντι
δράσεις των στενών φίλων. Πάντως, όσο πιο στε
νός φίλος είναι, τόσο μεγαλύτερη σημασία έχουν 
οι αντιδράσεις του/της.

Αν αλλάξουν στάση απένταντί της μετά τον 
βιασμό, της δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο 
να ξεπεράσει τους φόβους της και να φτιάξει 
από την αρχή καινούργιες στενές σχέσεις.

ΤΟ ΘΥΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ:
Η αντιμετώπιση του θύματος βιασμού από το 

σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης έχει μεγάλη 
σημασία, γιατί το θύμα μπορεί να αντιμετωπίσει 
για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο να ανοιχτούν 
οι πληγές του. Η αντίδραση του όλου συστήματος 
(Αστυνομία, Δικαστήρια) και οι επιτυχείς κρίσεις

μέσα σ’ όλη αυτή τη διαδικασία, μπορούν να 
καθορίσουν την τελική προσαρμογή του θύματος.

1. Η αντιμετώπιση από την Αστυνομία:
Ο αστυνομικός είναι ο πρώτος με τον οποίο 

έρχεται σε επαφή το θύμα μετά τον βιασμό. Ετσι 
η στάση και η συμπεριφορά του είναι πολύ ση
μαντική.

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η προσωπικότητα 
του αστυνομικού, οι προσωπικές του ικανότητες,
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η φιλοσοφία του γύρω από τη γυναίκα και το 
βιασμό, αλλά και οι γενικότερες ικανότητες του, 
επηρέασαν ανάλογα, και την εξέλιξη της υπόθεσης 
και την ατομική προσαρμογή του θύματος.

Το ενδιαφέρον που θα δείξει ο αστυνομικός 
που αναλαμβάνει την υπόθεση, εξαρτάται από 
το αν θεωρεί την υπόθεση αληθινή ή από το 
αν περιέχει αρκετές αποδείξεις για να στηριχθεί 
η σύλληψη και η παραπομπή σε δίκη.

Ο αστυνομικός εμπλέκεται σ’ αυτή τη διαδικασία 
με τη δική του στάση και τις προσωπικές του 
ικανότητες.

Ερευνες έδειξαν ότι γενικά υπάρχει μιά δυ
σπιστία προς τα θύματα και ενώ θεωρητικά θύμα 
βιασμού μπορεί να είναι οποιαδήποτε γυναίκα, 
έγγαμη ή άγαμη, έντιμη ή εκδιδόμενη. Η αστυ
νομική έρευνα πολλές φορές ακολουθώντας πιστά 
τους μύθους και τις κοινωνικές προκαταλήψεις 
προσπαθεί να διαπιστώσει την όλη συμπεριφορά 
και την ηθική του θύματος.

Ετσι μπορεί να θεωρηθεί ότι ο μοναχικός πε
ρίπατος ή η πρόσκληση για τσάι προς κάποιον 
άνδρα αποτελούν απερίσκεπτη και προκλητική 
συμπεριφορά, κατ’ επέκταση ότι το θύμα τά’θελε.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αυξημένη προβάλλει 
η υποχρέωση για τη γυναίκα που βιάστηκε να 
αποδείξει την καλή της συμπεριφορά και την 
αρετή της. Αλλά αρκείται συχνά στο βουβό μαρ
τύριό της, προκειμένου να αποφύγει ένα πρόσθετο 
μαρτύριο, την έκθεσή της στα αδιάκριτα και δύ
σπιστα βλέμματα της δικαιοσύνης, της κοινής 
γνώμης και των ίδιων των δραστών του βιασμού.

Η στάση και η συμπεριφορά των αστυνομικών 
κατά την προανάκριση, επηρεάζουν σημαντικά 
την εξέλιξη της υπόθεσης και την τελική προσ
αρμογή των θυμάτων βιασμού

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε 
ότι η αντίδραση της αστυνομίας δεν είναι πάντα 
αρνητική. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το 
θύμα έχει μεγαλύτερη προσωπική επικοινωνία με 
τον αρμόδιο αστυνομικό που χειρίστηκε την υπό
θεση απ’ ό,τι με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από 
το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης. Επειδή ο 
αστυνομικός συμμετέχει και πολλές φορές συ- 
μπαράστακεται στο θύμα σ’όλη τη διαδικασία, 
αρχίζει να προσωποποιεί για το θύμα όλο το 
σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης, και όταν 
βοηθάει και το θύμα οι αντιδράσεις του μπορεί 
να είναι πολύ θετικές.

Γενικά η μεταχείριση των εφήβων σε μια τόσο 
ευπαθή περίοδο για την ανάπτυξή τους, οδηγεί 
συχνά στην αποξένωσή τους από τους ενήλικες. 
Και στη δημιουργία αισθημάτων ότι κανένας δεν 
τους καταλαβαίνει, με αποτέλεσμα μια άσχημη 
τελική προσαρμογή, που μπορεί να κρατήσει για 
πάντα.

Επειδή η συμπεριφορά της αστυνομίας παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην προσαρμογή του θύματος 
και προσδιορίζει τις ψυχολογικές του αντιδράσεις, 
γιαυτό πολλές Αστυνομικές Ακαδημίες έχουν αρ
χίσει να υποβάλλουν αξιωματικούς που προο
ρίζονται γι’ αυτές τις υπηρεσίες σε ειδική εκ
παίδευση.
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Η εκπαίδευση αυτή στρέφεται γύρω απ’ την 
επίδραση που έχει το έγκλημα το ατύχημα ή 
η τραγωδία πάνω στα θύματα και τις οικογένειές 
τους. Αυτή η τάση πηγάζει από την αυξανόμενη 
αντίληψη ότι η κατανόηση της κατάστασης, όπως 
το θύμα την παρουσιάζει απ’ την εμπειρία που 
απόκτησε και η κατάλληλη μεταχείριση απ’ τον 
αστυνομικό που βασίζεται στην κατανόηση, μπο
ρούν να αποδειχθούν χρήσιμες για την αστυνομία 
κατά δύο τρόπους. Αφ’ ενός μεν συμβάλλουν 
στη διενέργεια μιας όχι σκληρής ανάκρισης με 
αποτέλεσμα την αύξηση της προθυμίας του θύ
ματος και την ικανότητά του για συνεργασία, 
αφ’ ετέρου δε συχνά μπορούν να του δημι
ουργήσουν μια τρομακτική διαφορά στην ικα
νότητά του να αναρρώσει ψυχολογικά απ’ το 
περιστατικό και να επανέλθει στον καθημερινό 
ρυθμό ζωής. Ετσι οι δύο ρόλοι της αστυνομίας, 
του ελέγχου τους εγκλήματος και της εξυπη
ρέτησης του κοινού αναπτύσσονται σημαντικά.

Μεγαλύτερη έμφαση στην ειδική αυτή αστυ
νομική εκπαίδευση δίδεται στην ψυχολογία και 
την κατανόηση του θύματος καθώς και στον τρόπο 
χειρισμού της κατάστασης. Είναι πλέον φανερό 
ότι οι ενέργειες και η συμπεριφορά του αστυ
νομικού που επιλαμβάνεται πρώτος, συχνά κα
θορίζουν τον τόνο ολόκληρης έρευνας και τη 
διευκολύνουν περαιτέρω ή αντίθετα δημιουργούν 
ένα ουσιαστικό φράγμα που πρέπει να υπερπη- 
δηθεί. Αυτό μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για 
την εικόνα της Αστυνομίας στα μάτια του κόσμου 
και για την έκβαση της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Καθ’ όλη την διάρκεια των σεμιναρίων τονί
ζονται τα προτερήματα των αστυνομικών σαν 
μεσολαβητικών παραγόντων στην κρίσιμη στιγμή, 
και τα πρακτικά συμπεράσματα προκειμένου να 
κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν κατάλληλα 
το θύμα που βρίσκεται σε κρίση.

Συζητούν την κατάσταση στην οποία μπορεί 
να παρουσιασθούν δυσκολίες στην αντιμετώπιση 
και στον χειρισμό της -όπως η περίπτωση ενός 
ηθικά τραυματισμένου ή ψυχικά κλονισμένου παι
διού- και πώς θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους 
για τις ανάγκες του ατόμου που βρίσκεται σε 
αυτή την κατάσταση.

Σαν περίληψη της μέχρι τώρα εμπειρίας και 
πληροφόρησης από διάφορες πηγές, παραθέτουμε 
στη συνέχεια ένα σύντομο οδηγό για τις μεθόδους 
που πρέπει να ακολουθεί ο αστυνομικός στην 
αντιμετώπιση του θύματος.

Ο αστυνομικός θα πρέπει:
1. Να δείχνει ήρεμο και αντικειμενικό χαρακτήρα
2. Να δείχνει κατανόηση για τα προβλήματα 

του θύματος
3. Να υιοθετεί μια ακεραιότητα και ουδέτερη

στάση
4. Να ενθαρρύνει το θύμα να μιλήσει για το 

περιστατικό όπως αυτό επιθυμεί, με το δικό του 
τρόπο

5. Να αποφεύγει κατά το δυνατόν να είναι 
βίαιος

6. Να στρέφει το ενδιαφέρον του πάνω στο 
θύμα και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε 
να μην προσβάλλεται η προσωπικότητά του

7. Να εξετάζει το θύμα μόνο του, αν είναι 
δυνατόν

8. Να εξηγεί τις ενεργειές του και να μη δίνει 
υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει

9. Να ζητά τη βοήθεια κοινωνικού λειτουργού 
για την οικογένειας του θύματος αν αυτό είναι 
αναγκαίο.

10. Να έχει γενικά τον έλεγχο της κατάστασης 
και επίγνωση των συνεπειών των ενεργειών του 
πάνω στο θύμα

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι οι τρόποι αντίδρασης 
και ενέργειας του αστυνομικού στην πρώτη επέμ
βασή του στην περίπτωση της κρίσιμης στιγμής, 
ακόμη και μέσα σε λίγα λεπτά, έχει τρομερό 
αποτέλεσμα στην έκβαση της κατάστασης. Γι’ 
αυτό πιστεύουμε ότι εκπαιδεύοντάς τον να αντα- 
ποκριθεί κατάλληλα στην κρίσιμη στιγμή, μπο
ρούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα τόσο 
τη δική του όσο και γενικότερα της υπηρεσίας 
στο θέμα της επιβολής του νόμου και της εξυ
πηρέτησης των συμφερόντων του κοινού.

2. Η ανιμετώπιση από τα δικαστήρια:
Η συμπεριφορά της αστυνομίας δεν είναι ο 

μόνος καθοριστικός παράγοντας που προσδιορίζει 
τις ψυχολογικές αντιδράσεις του θύματος κατά 
την διάρκεια όλων των διαδικασιών. Η σοβα
ρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση 
σε όλα τα μετέπειτα στάδια είναι επίσης ένας 
αξιολόγος παράγοντας.

Το θύμα χρειάζεται βοήθεια κατά τη διάρκεια 
όλων των διαδικασιών, επειδή πολλές φορές δεν 
γνωρίζει σε τι ακριβώς έχει εμπλακεί. Εχει την 
εντύπωση ότι δικάζεται ο δράστης, κι ότι θα 
έχει όλη την υπεράσπιση με το μέρος του. Αλλά 
ο κατηγορούμενος έχει δικηγόρο, το θύμα δεν 
έχει. Αντί για δικηγόρο έχει κατάκοπο από το 
φόρτο εργασίας και συχνά όχι πολύ καλά προ
ετοιμασμένο, βοηθό εισαγγελέα, που βρίσκεται 
εκεί για να εναγάγει για λογαριασμό της πο
λιτείας, την υπόθεση, με το θύμα σαν μάρτυρα. 
Μπορεί να χρειαστεί να περιμένει για πολύ ώρα, 
ακόμα και στην προκαταρκτική συζήτηση.

Το ακροατήριο μπορεί να περιλαμβάνει άνερ
γους άντρες, που βρίσκονται εκεί για να πα
ρακολουθήσουν το θέαμα, ή τάξεις Γυμνασίων 
που έρχονται για να δουν πώς λειτουργεί η δι-
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καιοσύνη. Οταν τα θύματα εκτίθενται τόσο απε
ρίσκεπτα, μερικά ούτε καν επιστρέφουν για να 
καταθέσουν. Η γυναίκα, μπορεί να μην είναι 
απλώς υποχρεωμένη να περάσει από τις πιο ει
δικές λεπτομέρειες του βιασμού της μπροστά στο 
ακροατήριο, αλλά και να ζήσει μέσα σε μία ατμό
σφαιρα γεμάτη παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται μόνο 
να εξιστορήσει το γεγονός, αλλά και να αντι- 
κρύσει το δράστη. Σπάνια καταλαβαίνει τα νομικά 
επιχειρήματα και το αμόρφωτο θύμα μπορεί να 
έχει πρόβλημα με τις ερωτήσεις. Την ώρα που 
καταθέτει, μπορεί εύκολα να παγιδευτεί και να 
τρομοκρατηθεί.

Θα έμεναν ανολοκλήρωτες οι παραπάνω σκέ
ψεις, αν δεν αναφερόμαστε και στα νομικά εμπό
δια που μεταφράζουν μια απέραντη δυσπιστία 
για τα θύματα των βιασμών. Για παράδειγμα, 
δέχεται κανείς αβίαστα ότι το προσωπικό μιας 
Τράπεζας δικαιολογημένα ακινητοποιείται κάτω 
από την απειλή ενόπλων. Ο νόμος εξάλλου δεν 
απαιτεί από το θύμα μιας ληστείας ή διάρρηξης 
ν’ αγωνίζεται σθεναρά και για ώρες εναντίον 
του δράστη.

Ομως, μια γυναίκα που βιάστηκε, πρέπει ν’ 
αποδείξει την αντίστασή της, την έλλειψη συ
ναίνεσης. Πρέπει ν’ αποδείξει με σημάδια βίας 
πάνω στο κορμί της, εκχυμώσεις, τραυματισμούς, 
ότι πάλεψε αρκετά πριν βιαστεί.

Πρόκειται για τη μόνη ίσως περίπτωση, όπου 
είναι η αντίληψη που έχει ο κατηγορούμενος 
για την αντίσταση του θύματός του, που θα προσ
διορίσει το έγκλημα, γιατί στην πράξη δεν υπάρ
χουν ποτέ μάρτυρες. Αποδεικτικά στοιχεία, που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξακρίβωση 
της ταυτότητας του δράστη, όπως π.χ. το σπέρμα, 
σπάνια είναι δυνατό να προσκομιστούν. Επί πλέ
ον, το βάρος της απόδειξης φέρει συνήθως το

Τα θύματα βιασμού χρειάζονται βοήθεια και 
σωστή αντιμετώπιση και κατά την διάρκεια της 
ακροαματικής διαδικασίας.

θύμα που μοιραία καλείται να περιγράφει τα 
πραγματικά περιστατικά με λεπτομέρειες, με απο
τέλεσμα να ντρέπεται, να πληγώνεται και να 
αισθάνεται μειονεκτικά όταν τις αναθυμάται και 
τις αναφέρει.

Σ’ επίμετρο, η αρχή εκείνη του Ποινικού Δικαίου, 
που αναγνωρίζει στον κατηγορούμενο το ευερ
γέτημα της αμφιβολίας, οδηγεί πολλές φορές στην 
αντιστροφή των ρόλων. Το πραγματικό θύμα είναι 
υποχρεωμένο να υπερασπισθεί τον εαυτό του δια
σκεδάζοντας κάθε υπόνοια, ότι εν μέρει υπήρξε 
υπαίτιο γι’αυτό που συνέβη και αντιμετωπίζεται 
σαν κατηγορούμενο.

Είναι αναμφισβήτητα η μόνη φορά στη δικαστική 
πρακτική που το θύμα αντιμετωπίζεται, αν όχι 
σαν ένοχος, πάντως σαν ύποπτος, ενώ διατηρείται 
άθικτο το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορού
μενου.

Ετσι και τις λιγοστές φορές που το θύμα ξεπερνά 
το φόβο της ντροπής και της ατίμωσης, χρειάζεται 
ν’ αποδείξει μέσω μια εξευτελιστικής διαδικασίας 
ότι δεν ήταν ανήθικη και ότι δεν προκάλεσε 
το δράστη, ότι δηλαδή στο βάθος δεν τά ’ θελε

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις φαίνεται ότι 
και η τυχόν δικαίωση του θύματος είναι μια 
μηδαμινή ικανοποίηση μπροστά στη ψυχική τα
λαιπωρία και τον κοινωνικό εξευτελισμό που υφί- 
σταται.

Ετσι το έγκλημα μένει ατιμώρητο κι ο βιαστής, 
που κίνητρο του είναι συνήθως η ταπείνωση, 
όχι της συγκεκριμένης γυναίκας, αλλά ολοκλήρου 
του γυναικείου φύλου, ψάχνει για το επόμενο 
θύμα του...
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ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΉΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δρα

στηριότητες είναι ένα φαινόμενο που αφορά τις 
αρμόδιες αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. Πράγματι, πρόκειται για μια δραστη
ριότητα που καθημερινά αποκτά όλο και μεγα
λύτερες διαστάσεις και έχει προφανή επίπτωση 
στην αύξηση του οργανωμένου εγκλήματος γενικά 
και, ειδικότερα, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η διεθνοποίηση των οικονομιών και των χρη
ματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελούν ευκαιρίες 
που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκ
μετάλλευσης από τους επιτήδειους, εφόσον η 
εγκληματική προέλευση των κεφαλαίων μπορεί 
να συγκαλυφθεί καλύτερα μέσα σε ένα διεθνές 
πλαίσιο.

Σήμερα, ο αριθμός των γεγονότων και πρω
τοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε διάφορα επί
πεδα, δείχνει την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση 
της διεθνούς κοινής γνώμης για την ανάγκη κα
ταπολέμησης αυτών των ευκαιριών, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα ναρκωτικά, αν και το φαινόμενο

αυτό με κανένα τρόπο δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Σε εθνικό επίπεδο, ορισμένες κοινοτικές αλλά 

και εξωκοινοτικές χώρες έχουν δημιουργήσει ει
δική ποινική νομοθεσία που αφορά προσόδους 
από αδικήματα που σχετίζονται με το εμπόριο 
ναρκωτικών ή με τρομοκρατικές ενέργειες, και 
άλλες χώρες έχουν αρχίσει συζητήσεις για σχέδια 
ανάλογων νόμων.

Οσον αφορά τα μέσα που έχουν υιοθετηθεί 
σε διεθνές επίπεδο για τη καταστολή του φαι
νομένου, θα πρέπει να αναφερθεί η Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του λα
θρεμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, 
που εγκρίθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1988 στη Βιέννη. 
Η Σύμβαση αυτή -η οποία έχει υπογραφεί από 
την Ε.Ο.Κ. και στις συζητήσεις της οποίας συμ
μετείχε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων- 
ορίζει μεταξύ άλλων ότι τα κράτη που την υπο
γράφουν θα ποινικοποιήσουν ορισμένες δραστη
ριότητες που συνδέονται με τα ναρκωτικά, καθώς 
και τη νομιμοποίηση προσόδων από τέτοιου είδους 
αδικήματα. Επιπλέον, περιλαμβάνει μια σειρά δια-
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τάξεων που συμβάλλουν 
σημαντικά στην καταπολέ
μηση της νομιμοποίησης γε
νικά προσόδων από παρά
νομες δραστηριότητες, με
ταξύ των οποίων περιλαμ
βάνονται διατάξεις που 
αφορούν τη δήμευση των 
προσόδων από ποινικά κο
λάσιμες δραστηριότητες, τη 
διεθνή δικαστική συνεργα
σία και την απαγόρευση 
της επίκλησης του τραπε
ζικού απορρήτου με σκοπό 
την παρεμπόδιση ερευνών 
σχετικά με τα θέματα που 
καλύπτει η Σύμβαση.

Μεταξύ των μέτρων που 
έχουν ληφθεί σε διεθνές 
επίπεδο για την πρόληψη 
του φαινομένου αυτού, θα 
πρέπει να αναφερθεί και η Σύσταση του Συμ
βουλίου της Ευρώπης της 27 Ιουνίου 1980, καθώς 
και η Διακήρυξη Αρχών που εγκρίθηκε το Δε
κέμβριο του 1988 στη Βασιλεία, από τις αρχές 
της Ομάδας των Δέκα που είναι επιφορτισμένες 
με τον τραπεζικό έλεγχο. Και οι δύο αυτές πράξεις 
αποτελούν σημαντικά βήματα για την αποτροπή 
της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συ
στήματος για τη νομιμοποίηση προσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες.

Πιο πρόσφατα, η ειδική ομάδα για την ανάληψη 
οικονομικής δράσης στον τομέα της νομιμοποί
ησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 1989 από τη 
Διάσκεψη Κορυφής των Επτά περισσότερο ανα
πτυγμένων Χωρών στο Παρίσι -στην οποία συμ
μετείχε ενεργά η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων μαζί με δέκα πέντε κοινοτικές και εξω- 
κοινοτικές χώρες- έχει επιτελέσει σημαντικό έργο 
στον τομέα της μελέτης της πραγματικής υπό
στασης του φαινομένου και των τρόπων αντι
μετώπισής του. Η τελική Εκθεση της ειδικής αυτής 
ομάδας ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 1990 
και υποβλήθηκε στις αντίστοιχες κυβερνήσεις για 
έγκριση.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η προσέγγιση του θέματος στη Σύμβαση της 
Βιέννης ήταν πως η νομιμοποίηση των προσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες θα πρέπει να κα
ταπολεμηθεί κύρια με ποινικά μέσα και στο πλαί

σιο μιας διεθνούς συνεργα
σίας μεταξύ των φορέων 
που είναι αρμόδιοι για την 
εφαρμογή των νόμων και 
των δικαστικών αρχών. 
Ωστόσο, η ποινική προσέγ
γιση δεν θα πρέπει να απο- 
τελέσει τη μόνη στρατηγική 
για την καταπολέμηση του 
φαινομένου εφόσον -με το 
δεδομένο ότι οι πιστωτικοί 
και χρηματοδοτικοί οργα
νισμοί χρησιμοποιούνται 
συχνά για τη διεκπεραίωση 
αυτών των πράξεων- στις 
περιπτώσεις αυτές μπορούν 
να κλονιστούν σοβαρά η 
φερεγγυότητα και η στα
θερότητα των ενεχόμενων 
ιδρυμάτων και το κύρος 
του χρηματοπιστωτικού συ

στήματος στο σύνολό του.
Η Κοινότητα, που είναι υπέυθυνη για τη θέσπιση 

των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να εξασφα- 
λισθεί η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του 
ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεν 
μπορεί βέβαια να αδιαφορήσει για τη συμμετοχή 
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε τέτοιες 
πράξεις. Οπως οι Κοινοτικές Οδηγίες στο χρη
ματοπιστωτικό τομέα προσπαθούν να εξασφαλί
σουν την τήρηση των κριτηρίων της εντιμότητας 
των ατόμων που διευθύνουν πραγματικά τις δρα
στηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων (άρθρο 
3, παράγρ. 2 της Πρώτης Τραπεζικής Συντονι
στικής Οδηγίας), καθώς και της καταλληλότητας 
των μετόχων (άρθρα 5 και 11 της Δεύτερης Τρα
πεζικής Συντονιστικής Οδηγίας), κατά τον ίδιο 
τρόπο η Κοινοτική Νομοθεσία θα πρέπει να εξα
σφαλίζει την ακεραιότητα και την εντιμότητα 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που αυτό 
καθεαυτό άλλωστε μπορεί να διαδραματίσει ιδι
αίτερα αποτελεσματικό προληπτικό ρόλο στην 
καταπολέμηση του φαινομένου.

Συγχρόνως, η Κοινότητα οφείλει να παρεμπο
δίσει τους φορείς που επιδιώκουν τη νομιμοποίηση 
παράνομων κεφαλαίων, να επωφεληθούν από την 
ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά καθώς και από 
την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων και την 
ελεύθερη παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
στο πλαίσιο αυτού του χρηματοπιστωτικού χώρου, 
προκειμένου να διευκολύνουν τις εγκληματικές 
τους δραστηριότητες. Εάν δεν αναληφθεί δράση 
σε κοινοτικό επίπεδο για την καταπολέμηση του
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φαινομένου, τα κράτη-μέλη ενδέχεται να οδη
γηθούν στην ανάγκη λήψης μέτρων για να προ
στατεύσουν το χρηματοπιστωτικό τους σύστημα, 
τα οποία μπορεί να είναι ασυμβίβαστα με την 
ολοκλήρωση της Ενιαίας 
Αγοράς.

Τέλος, θα πρέπει να λη- 
φθεί σοβαρά υπόψη το αί
τημα που εκφράζει η Κοι
νή Γνώμη σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, για τη λήψη 
μέτρων που θα βοηθήσουν 
στην καταπολέμηση της 
μάστιγας των ναρκωτι
κών. Σχετικά με το θέμα 
αυτό, αξίζει να αναφερθεί 
το ψήφισμα του Ευρωπα
ϊκού Κοινοβουλίου της 18 
Ιανουάριου 1989, με το 
οποίο ζητά από την Επι
τροπή να καταρτίσει ένα 
συνολικό Κοινοτικό πρόγραμμα για την κατα
πολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, όπου 
θα περιλαμβάνονται και διατάξεις για τη γενι
κότερη πρόληψη της νομιμοποίησης των προσό
δων από παράνομες δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ
Τα κύρια στοιχεία της Οδηγίας είναι τα εξής:
1) Γενική κάλυψη ολόκληρου του χρηματοπι

στωτικού συστήματος (άρθρο 1, πρώτη και δεύτερη 
παράγραφοι και άρθρο 8)

Εφόσον η μερική κάλυψη του χρηματοπιστω
τικού συστήματος θα μπορούσε να προκαλέσει 
μετατόπιση των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης 
παράνομων κεφαλαίων από ένα είδος χρηματο
πιστωτικών ιδρυμάτων σε ένα άλλο, η Οδηγία 
δεν καλύπτει μόνο τις Τράπεζες αλλά όλα τα 
είδη πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών 
οργανισμών.

Παρόλα αυτά, η Οδηγία δεν καλύπτει άμεσα 
τις επιχειρήσεις που δεν αποτελούν επίσημα χρη
ματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω του ότι είναι δύ
σκολο να καθοριστεί ποιά είναι τα ιδρύματα αυτά 
και του γεγονότος ότι συνήθως δεν έχουν επο
πτικές αρχές. Ωστόσο, το άρθρο 8 ορίζει ότι 
τα κράτη-μέλη θα επεκτείνουν mutatis mutandis 
την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας στα 
επαγγέλματα και τις επιχειρήσεις, που λόγω της 
συμμετοχής τους σε πράξεις που συνεπάγονται 
συναλλαγές τοις μετρητοίς, είναι πολύ πιθανό 
να χρησιμοποιθούν για τη νομιμοποίηση προσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες.

2) Ορισμός της νομιμοποίησης προσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 1, τρίτη πα
ράγραφος)

Ο ορισμός της νομιμοποίησης προσόδων από 
παράνομες δραστηριότη
τες είναι ουσιαστικά ο ορι
σμός που περιλαμβάνεται 
στο άρθρο 3,&1β της Σύμ
βασης της Βιέννης. Η μόνη 
διαφορά είναι ότι αντί να 
περιορίζεται σε αδικήματα 
που συνδέονται με το 
εμπόριο ναρκωτικών, κα
λύπτει και τη νομιμοποί
ηση προσόδων από αδική
ματα που σχετίζονται με 
τρομοκρατικές ενέργειες 
και με οποιοδήποτε άλλο 
σοβαρό ποινικό αδίκημα - 
εδώ περιλαμβάνεται ιδίως 
το οργανωμένο έγκλημα-, 

όπως ορίζεται από τα κράτη-μέλη.
Πράγματι, παρά τον όγκο που καταλαμβάνουν 

τα νομιμοποιούμενα κεφάλαια που προέρχονται 
από τη διακίνηση ναρκωτικών στο γενικότερο 
πλαίσιο του φαινόμενου, δεν θα ήταν σκόπιμο 
να αποκλειστεί από το πεδίο της Οδηγίας η 
νομιμοποίηση προσόδων από άλλα σοβαρά ποι
νικά αδικήματα, δεδομένου ότι η φερεγγυότητα 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος τίθεται επί
σης σε κίνδυνο και στις περιπτώσεις αυτές. Επί 
πλέον, ακόμα και στην περίπτωση που τα χρη
ματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν λόγους να υπο
ψιάζονται ότι ορισμένα κεφάλαια προέρχονται 
από εγκληματικές δραστηριότητες, στην ουσία 
είναι αδύνατο γι’αυτά να γνωρίζουν το είδος 
του ποινικού αδικήματος από το οποίο προήλθαν.

3) Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης προσό
δων από παράνομες δραστηριότητες από τα κρά
τη-μέλη (άρθρο 2)

Η ποινικοποίηση της νομιμοποίησης των προ
σόδων από παράνομες δραστηριότητες από μέρους 
των κρατών-μελών, δεν αποτελεί μόνο ένα απα
ραίτητο κατασταλτικό μέσο για την καταπολέ
μηση του φαινομένου αλλά συγχρόνως αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία με
ταξύ των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των 
πιστωτικών ιδρυμάτων με τις δικαστικές αρχές 
και με τους άλλους φορείς που είναι αρμόδιοι 
για την εφαρμογή των νόμων (παρακάτω πε
ρίπτωση 6).

Σύμφωνα με τις νομικές αρχές που ισχύουν 
στα περισσότερα κράτη-μέλη, το τραπεζικό απόρ-
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ρητό αίρεται σε περιπτώσεις σοβαρού ποινικού 
αδικήματος. Επομένως, η ποινικοποίηση αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία αυτή.

4) Εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών 
και δικαιούχων (άρθρο 3)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτροπή της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστή
ματος για τη νομιμοποίηση προσόδων από πα
ράνομες δραστηριότητες καθώς και για την απο- 
τελεσματικότητα οποιοσδήποτε έρευνας στα πλαί
σια της ποινικής διαδικασίας, είναι τα πιστωτικά 
ιδρύματα και οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί να 
ζητούν στις συναλλαγές τους από τους πελάτες 
τους την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυ
τότητάς τους. Εκτός από τη γενική αυτή υπο
χρέωση, θα πρέπει να παίρνουν τα αναγκαία 
μέτρα για την εξακρίβωση της πραγματικής ταυ
τότητας των ατόμων, που για λογαριασμό τους 
πραγματοποιείται η συναλλαγή (δικαιούχοι), σε 
περίπτωση αμφιβολίας για το αν οι πελάτες ενερ
γούν πράγματι για δικό τους λογαριασμό.

Η υποχρέωση τήρησης αρχείων για μία περίοδο 
τουλάχιστον πέντε χρόνων, όπου θα καταχωρού- 
νται τα στοιχεία ταυτότητας αλλά και άλλα χρή
σιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμο
ποιηθούν σαν αποδεικτικά στοιχεία σε ενδεχόμενη 
έρευνα σχετικά με το συγκεκριμένο αδίκημα, απο
τελεί την ουσιαστική προϋπόθεση για την απο- 
τελεσματικότητα της απαίτησης για εξακρίβωση 
της ταυτότητας.

5) Μέριμνα των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρη
ματοδοτικών οργανισμών (άρθρο 4)

Η αρχή αυτή περιλαμβάνει δύο συναφείς μεταξύ 
τους υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
των χρηματοδοτικών οργανισμών: προσεκτική εξέ
ταση κάθε ασυνήθους συναλλαγής και αποφυγή 
διενέργειας οποιοσδήποτε ύποπτης συναλλαγής.

Η διάταξη αυτή αποτελεί συνέπεια της αρχής 
της συνεργασίας, που αναφέρεται στην επόμενη 
περίπτωση, εκφρασμένη πρωθύστερα, καθώς και 
επίκληση της υπευθυνότητας των χρηματοδοτικών 
οργανισμών ώστε να διατηρήσουν τη φερεγγυ- 
ότητα και σταθερότητά τους.

6) Συνεργασία με τις δικαστικές ή άλλες αρ
μόδιες για την εφαρμογή της ποινικής νομοθεσίας 
αρχές (άρθρα 5 και 6)

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τρεις διαφο
ρετικές υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και των χρηματοδοτικών οργανισμών καθώς και 
των εποπτικών τους αρχών, των διευθυντών και 
των υπαλλήλων τους:

-ενημέρωση για κάθε γεγονός που διαπιστώνουν

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ελ.Βενιζελου 15  
Αγ.Βαρ6αρα ΑΙΓΑΛΕΩ 

Τ Η Λ .5441 4 8 8 -5 6 1 7 5 5 6

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ότι ενδέχεται να σχετίζεται με το αδίκημα της 
νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δρα
στηριότητες,

-παροχή όλων των πληροφοριών, εγγράφων ή 
αρχείων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή 
-μη αποκάλυψη στον ενδιαφερόμενο πελάτη, ούτε 
σε οποιοδήποτε τρίτο, ότι έχουν διαβιβασθεί στις 
αρχές πληροφορίες ή ότι διεξάγεται έρευνα σχε
τικά.

7) Θέσπιση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου από 
τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς (άρθρο 7 και 8α)

Τα συμπληρωματικά αυτά μέτρα αναμένεται ότι 
θα διαδραματίσουν σημαντικότατο ρόλο. Ωστόσο, 
επειδή θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ιδι
αίτερη κατάσταση που επικρατεί σε κάθε χρη
ματοπιστωτικό ίδρυμα, εναπόκειται στα ίδια τα 
κράτη-μέλη να καθορίσουν τις απαιτούμενες κα
τευθυντήριες γραμμές για το θέμα αυτό, εξα
σφαλίζοντας παράλληλα την εφαρμογή των δια
τάξεων της Οδηγίας και θεσπίζοντας επαρκείς 
και αποτελεσματικές κυρώσεις για την παραβίασή 
τους.

Επιμέλεια:
Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνος Καραγιάννης
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ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΗΛΗΤΡΙΑΣΕΙΣ
του Κων/νου Λιάσκα

Ταξιάρχου ΕΛ.ΑΣ., Υγιεινολόγου - Αοτυκτηνίατρου

Τροφικές δηλητηριάσεις είναι διαταραχές της 
υγείας του ανθρώπου που προκαλούνται από την 
κατανάλωση τροφίμων που μολύνθηκαν από μι
κρόβια (βακτήρια), παράσιτα, ως και μύκητες.

Η μόλυνση μπορεί να είναι:
α) Εσωγενής από παθογόνα μικρόβια, παράσιτα, 

ιούς που βρίσκονται μέσα στα ζώα και μολύνουν 
τα τρόφιμά τους.

β) Εξωγενής -μετά τη σφαγή για τα κρέατα- 
κατά την παρασκευή, μεταφορά, συντήρηση και 
μαγειρία των τροφίμων.
Οι σπουδαιότερες πηγές μόλυνσης τροφίμων
1) Το έντερο του ανθρώπου και των ζώων.
2) Η μύτη.
3) Ο φάρυγγας.
4) Το δέρμα.
5) Το περιβάλλον (νερό, αέρας, έδαφος, έντομα).
Τα ζωϊκά τρόφιμα αποτελούν ιδανικά θρεπτικά

υποστρώματα για τη μικροβιακή ανάπτυξη.
Υπάρχουν μικρόβια που αναπτύσσονται και προ- 

καλούν αλλοιώσεις στα τρόφιμα (οργανοληπτι
κές) χωρίς να είναι πάντα παθογόνα για τον 
άνθρωπο, ενώ άλλα είναι πολύ παθογόνα χωρίς 
να προκαλούν αλλοιώσεις. Μπορούν να προκλη- 
θούν δηλητηριάσεις τόσο από φρέσκα τρόφιμα, 
όσο και από διατηρημένα (κονσέρβες).

Για να προκληθεί τροφική δηλητήριαση, δηλαδή 
λοίμωξη ή τοξίνωση, συνήθως δεν αρκεί να υπάρ
χει μόνο το μικροβιακό αίτιο στο τρόφιμο, αλλά 
χρειάζεται να δημιουργηθούν και ευνοϊκές συν
θήκες για τον πολλαπλασιασμό του και την πα
ραγωγή τοξίνης. Απαιτείται δηλαδή ικανός αριθ
μός μικροβίων, ιών, παρασίτων (λόγω ανοσίας), 
μυκήτων.

Αναλυτικώτερα για να πολλαπλασιαστεί το αί
τιο και να προκαλέσει τροφική δηλητήριαση χρει
άζεται:
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α) Ικανότητα του παθογόνου αιτίου για πολ
λαπλασιασμό στο τρόφιμο. Πιό συχνά κίνδυνο 
για δηλητηριάσεις αποτελούν τα βακτηρίδια και 
μετά οι μύκητες.

β) Το τρόφιμο να ευνοεί την ανάπτυξη του 
παθογόνου αιτίου.

Αυτό εξαρτάται από τους παρακάτω παράγο
ντες:

1) Σχετική υγρασία (κίνδυνος όταν είναι με
γάλη)

2) Υπαρξη πρωτεϊνών (γι’αυτό τα ζωϊκά τρόφιμα 
προκαλούν συχνότερα δηλητηριάσεις).

3) Υπαρξη ή όχι οξυγόνου (αερόβια, αναερόβια, 
ή αδιάφορα).

γ) Θερμοκρασία (3°-5°). Ιδανική 20°-33° C.
Γι’αυτό το καλοκαίρι έχουμε αύξηση των δη

λητηριάσεων. Επίσης συντήρηση εκτός ψυγείου 
ή αναθέρμανση του τροφίμου.

δ) Ατελής βρασμός (στα ημιβρασμένα κατα- 
στρέφονται τα ανταγωνιστικά βακτήρια και οι 
αντιβακτηριακές ουσίες).

ε) Ο χρόνος που χρειάζεται για την ανάπτυξη 
και ο βαθμός μόλυνσης (μεγάλος αριθμός βα
κτηρίων συνεπάγεται μικρότερο χρόνο εμφάνισης 
της δηλητηρίασης).

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι οι τρο
φικές δηλητηριάσεις προλαμβάνονται, όταν κα
ταβάλλονται στο μέγιστο οι προσπάθειες από 
τους υπεύθυνους που επεξεργάζονται τα τρόφιμα 
για καλύτερες υγειονομικές συνθήκες.

Τροφικές δηλητηριάσεις δυνατόν να προκληθούν 
και από χημικές ουσίες (τοξικές) που είναι δη
λητήρια για τον άνθρωπο όπως: εντομοκτόνα, 
παρασιτοκτόνο (παραθείο κ.λ.π.), βαρέα μέταλλα 
(υδράργυρος, αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδος), συ
ντηρητικά τροφίμων, άλλα χημικά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Οι δηλητηριώδεις



αυτές ουσίες μπορεί να αποτελούν συστατικά 
των τροφίμων, να είναι πρόσθετα (π.χ. χρωστικές), 
οι τυχαίες προσμίξεις κατά την επεξεργασία ή 
συντήρησή τους.

Τέλος οι τροφικές αλλεργίες (σιτάρι, γάλα, ρύζι, 
ψάρι, κλπ.) μπορεί να επιφέρουν διαταραχές της 
υγείας των ανθρώπων.

Κατηγορίες τροφικών δηλητηριάσεων
α) Οι τροφολοιμώξεις:όπως σαλμονέλλες, σι- 

γκέλες, στρεπτόκοκκοι κ.λπ. και,
β) Οι τροφοτοξινώσεις: σταφυλόκοκκοι, κολι- 

βάκιλλοι, βάκιλλος ο κηρωδής, κλωστηρίδια κ.λπ.
Οι λοιμώξεις γενικά που μεταδίδονται με το 

νερό ονομάζονται υδατογενείς.
Στις τροφολοιμώξεις υπάρχουν ζώντα μικρόβια 

παρόντα στα τρόφιμα, ενώ οι τροφοτοξινώσεις 
προκαλούνται από τοξίνες διαφόρων μικροβίων, 
μυκήτων, που προϋπάρχουν στα τρόφιμα προ της 
καταναλώσεώς τους ή από τρόφιμα τα οποία 
φυσικώς είναι τοξικά (φυτά, ψάρια κ.λπ.).

Οι τροφικές λοιμώξεις διαφέρουν από τις το
ξινώσεις κλινικά, από το χρονικό διάστημα που 
παρέρχεται από της καταναλώσεώς του υπόπτου 
γεύματος μέχρι της εμφανίσεως των κλινικών 
συμπτωμάτων.

Τις τοξινώσεις η τοξική ουσία εισάγεται στον 
οργανισμό έτοιμη και τα συμπτώματα εμφανί
ζονται συνήθως γρήγορα (2-8 ώρες από του γεύ
ματος. Αντίθετα οι λοιμώξεις για να εκδηλωθούν 
τα κλινικά συμπτώματα, απαιτούν μεγαλύτερο 
χρόνο, γιατί το παθογόνο μικρόβιο πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί μέσα στον οργανισμό. Ο χρόνος 
εμφανίσεως ποικίλει ανόλογα με τη δόση των 
μικροβίων και τη λοιμογόνο δύναμή τους. Συνήθως 
υπερβαίνει τις 12 ώρες. Οι ιοί και τα παράσιτα 
δεν πολλαπλασιάζονται στα τρόφιμα.

Αίτια τροφικών δηλητηριάσεων
Κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου από τα 

τρόφιμα οφείλονται σε:
1) Χημικές ουσίες (τοξικές), δηλητήρια όπως: 

εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνο, βαρέα μέταλλα, 
χρωστικές ή τυχαίες προσμίξεις.

2) Τοξίνες μικροβίων, μυκήτων ή βιοτοξίνες ή 
άλλους οργανισμούς (π.χ. δινομαστιγοφόρα) από 
θαλάσσιο πλαγκτόν.

3) Μικρόβια - ιούς - Λοίμωξη ανθρώπου, π.χ. 
τυφοειδής πυρετός μελιταίος, ηπατίτις, πολυο- 
μυελίτις κ.α.

4) Παράσιτα (Πρωτόζωα-Αμοιβάδες-Ταινίες- 
Εχινόκοκκους-Σκώληκες) και μύκητες.

5) Ουσίες τερατογόνες-μεταλλαξιογόνες-καρκι- 
νογόνες.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των 
τροφικών δηλητηριάσεων για τους εξής λόγους:

1) Αυξημένη σίτιση σε καντίνες-εστιατόρια.
2) Διεθνής ανάπτυξη εμπορίας τροφίμων (έτοιμα 

και επεξεργασμένα).
3) Ανάπτυξη βιομηχανίας τροφίμων.
4) Εισαγωγή τροφίμων από χώρες με χαμηλό 

επίπεδο υγιεινής.

Αιτιολογία τροφικών δηλητηριάσεων
(στις Η.Π.Α., Καναδά, Αγγλία):
1) Χημικά αίτια-βιοτοξίνες: 1-9%,
2) Μικρόβια: (η πιό συχνή) 70-90%,
3) Ιοί: 2-4%,
4) Παράσιτα: 1-3%.
Ο πολλαπλασιασμός των μικροβίων μπορεί να 

προληφθεί, εάν τηρηθούν μερικοί κανόνες στην: 
παραγωγή-επεξεργασία-συντήρηση-διανομή-σερβί 
ρισμα των τροφίμων (95% των περιπτώσεων στις 
ΗΠΑ-Αγγλία), για να αποφεύγονται: α) ακατάλ
ληλες θερμοκρασίες συντηρήσεως, β) ακάθαρτα 
σκεύη, γ) ανεπαρκές ψήσιμο (παράσιτα σε Ασία- 
Αμερική), δ) χαμηλή ατομική υγιεινή των χει
ριστών (σιγκέλωση-ηπατίτιδα Α’), ε) οξέα ή αλ- 
κάλεα για καθαρισμό φιαλών, στ) βαρέα μέταλλα 
από δοχεία όπου συντηρούνται τρόφιμα με όξινη 
αντίδραση.

Στις Η.Π.Α. συνέβησαν το έτος 1975 1.400.000 
περιστατικά. Στον Καναδά 150.000-300.000. Το 60- 
70% των τροφικών δηλητηριάσεων προήλθε από 
ζωϊκά τρόφιμα, ενώ πάνω από 30% των περι
πτώσεων είναι άγνωστες.

Αναλυτικότερα, οι παράγοντες που συνέβαλαν 
στις τροφικές δηλητηριάσεις είναι:

-Ανεπαρκής ψύξη ή όχι γρήγορη ψύξη (κακή 
συντήρηση).

-Παρέλευση πάνω από μίας μέρας μεταξύ μα
γειρέματος και καταναλώσεώς.

-Ωμά φαγητά.
-Κακός χειρισμός.
-Ασθενές προσωπικό στα εστιατόρια.
-Ανεπαρκές ψήσιμο, μαγείρεμα.
-5μερη εργασία (γουίκ εντ). Προπαρασκευή στο 

σπίτι.
-Γεύματα σε ομαδική σίτιση (εστιατόρια-καντί- 

νες).
-Αναβολή σερβιρίσματος.
-Επαφή ωμού και ψημένου κρέατος στο ίδιο 

ξύλο.
-Κακό καθάρισμα της κουζίνας.
-Ακατάλληλη θερμοκρασία διατηρήσεως ζεστών 

φαγητών.

BABY PARKING
Αναλαμβάνω

τη φροντίδα του μωρού σας, 
στις ώρες εργασίας σας 

σε ευχάριστο περιβάλλον 
(αυλή με κήπο)

στην οδό Τριανταφυλλίδη 15 & Βλάχου 
Ν. Ψυχικό.

Τασούλα Καραμανίδου 
τηλ. 6919 066, 6-11 μ,μ.
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01 ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ TOY WHO 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΤΟΝ ΤΡΟΦΙΜΟΝ

ΕπιΑέζιι τρόφιμα που έχουν τύχη ασφαλούς 
προετοιμασίας

Ενώ πολλά τρόφιμα, όπως φρούτα και λαχανικά είναι 
καλύτερα όταν βρίσκονται στη φυσική τους κατάσταση, 
άλλα δεν είναι ασφαλή εκτός και εάν έχουν τύχει 
επεξεργασίας. Για παράδειγμα, αγοράστε πάντα 
παστεριωμένο γάλα και όχι νωπό (ωμό) και εάν έχετε τη 
δυνατότητα επιλογής, επιλέξτε νωπά ή κατεψυγμένα 
κοτόπουλα, τα οποία έχουν υποβληθεί σε ακτινοβόληση 
με ιονίζουσα ακτινοβολία. Ό ταν αγοράζετε να θυμάστε 
ότι η επεξεργασία τροφίμων εφευρέθηκε για να βελτιώσει 
την ασφάλεια και τη διατηρησιμότητά τους. Μερικά 
τρόφιμα όταν καταναλώνονται ωμά όπως τα μαρούλια 
χρειάζονται σχολαστικό πλύσιμο.

Μαγειρέΐ|πε τα τρόφιμα καΑό

Πολλά ωμά τρόφιμα, για παράδειγμα τα κοτόπουλα, τα 
ερυθρά κρέατα και το απαστερίωτο γάλα, είναι πολύ συχνά 
μολυσμένα με παθογόνα βακτήρια που προκαλούν νόσο. 
Επιμελημένο μαγείρευμα σκοτώνει τα παθογόνα 
βακτήρια, αλλά να θυμάστε ότι όλα τα σημεία του 
τροφίμου πρέπει να θερμανθούν τουλάχιστο στους 70° C. 
Εάν το ψημένο κοτόπουλο είναι ακόμη ωμό κοντά στις 
αρθρώσεις θάλτε το πάλι στο φούρνο μέχρι να ψηθεί καλά. 
Το κατεψυγμένο κρέας, τα ψάρια και τα πουλερικά πρέπει 
να αποψυχθούν καλά και μετά να ψηθούν.

ΚσταναΑώοιε τα μαγειρευμένα τρόφιμα αμέοως.

Όταν τα μαγειρευμένα τρόφιμα ψύχονται σε θερμοκρασία 
δωματίου, τα μικρόβια αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. 
Ό σο περισσότερο παραμένουν σ’ αυτή τη θερμοκρασία, 
τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Για ασφάλεια πρέπει να 
καταναλώνουμε τα μαγειρευμένα τρόφιμα σύντομα 
αμέσακ; μετά το μαγείρευμα.

Διατηρείστε τα μαγειρευμένα τρόφιμα σωστά.

Εάν πρέπει να προετοιμάσετε φαγητά εκ των προτέρων ή 
θέλετε να συντηρήσετε αυτά που περίσεψαν, συντηρείστε 
τα είτε σέ θερμοκρασία μεγαλύτερη από 60 ° C ή 
μικρότερη από 10 °C. Ο κανόνας αυτός είναι πολύ 
σημαντικός εάν πρόκειται να συντηρήσετε μαγειρευμένα 
τρόφιμα για περισσότερο από 4-5 ώρες.
Τα τρόφιμα για βρέφη είναι προτιμότερο να μη τα 
συντηρούμε καθόλου. Ένα κοινό λάθος, υπεύθυνο για 
πολλά κρούσματα τροφοδηλητηριάσεων είναι η 
τοποθέτηση στο ψυγείο μεγάλης ποσότητας θερμών 
τροφίμων. Σ’ ένα υπερφορτωμένο ψυγείο, τα ζεστά 
τρόφιμα δεν προφθαίνουν να ψυχθούν εγκαίρως. Ό ταν το 
κέντρο του τροφίμου παραμένει σε θερμοκρασία πάνω 
από 10 ° C για πολύ, τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται σε 
επίπεδα προκλήσεως νόσου.

Αναθερμάνατε τα μαγειρευμένα τρόφιμα 
αποτελεσματικά.

Το μέτρο αυτό είναι η καλύτερη προστασία για την 
περίπτωση που μπορεί να έχουν αναπτυχθεί μικρόβια στο 
μαγειρευμένο τρόφιμο κατά τη διάρκεια της συντήρησής

του (η καλή συντήρηση επιβραδύνει την ανάπτυξη των 
μικροβίων αλλά δεν τα σκοτώνει).
Αποτελεσματική αναθέρμανση σημαίνει ότι όλα τα μέρη 
του τροφίμου θα θερμανθούν τουλάχιστο στους 70° C.

6 .  Αποφεύγετε την επαφή των ωμών τροφίμων με τα 
μαγειρευμένα

Τα μαγειρευμένα τρόφιμα μπορεί να επιμολυνθούν μέσω 
επαφής με ωμά τρόφιμα. Αυτή η επιμόλυνση μπορεί να 
είναι άμεση, όπως όταν ωμό κρέας πτηνών έρχεται σε 
επαφή με μαγειρευμένα τρόφιμα, ή έμμεση. Παράδειγμα 
έμμεσης μόλυνσης. Ό ταν προετοιμάζετε ένα ωμό 
κοτόπουλο και χρησιμοποιείτε την ίδια σανίδα και το ίδιο 
μαχαίρι για να τεμαχίστετε τα μαγειρευμένα πτηνά ή 
κρέατα. Με τον τρόπο αυτό μολύνετε και πάλι το 
μαγειρευμένο και ξαναεισάγετε όλους τους κινδύνους για 
ανάπτυξη μικροβίων και πρόκληση νόσου που υπήρχαν 
πριν από το μαγείρευμα.

7 ■ ΠΑύνατε επανειΑημμένως τα χέρια

Πλύνατε επιμελώς τα χέρια σας πριν να αρχίσετε να 
χειρίζεστε τρόφιμα καθώς και κάθε φορά που διακόπτετε 
την εργασία σας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να αλλάξετε το 
μωρό ή να πάτε στην τουαλέτα. Μετά από χειρισμό ωμών 
τροφίμων όπως κοτόπουλα, ψάρια ή κρέατα πλυθείτε καλά 
προτού να ξαναρχίσετε να χειρίζεστε άλλα τρόφιμα. Εάν 
έχετε μια μόλυνση στα χέρια σας, να την καλύπτετα καλά 
προτού να χειρισθείτε τρόφιμα. Μην ξεχνάτε ότι τα 
οικιακά ζώα -σκύλοι, πτηνά και ιδίως οι χελώνες- συχνά 
έχουν επικίνδυνα μικρόβια τα οποία μπορούν μέσω των 
χεριών σας να περάσουν στα τρόφιμα.

Ο .  Διατηρείτε καθαρές όΑες τις επιφάνειες της 
κουζίνας

Αφού τα τρόφιμα μολύνονται τόσο εύκολα, κάθε 
επιφάνεια που χρησιμοποιείται για προετοιμασία 
τροφίμων πρέπει να διατηρείτε αυστηρώς καθαρή. Κάθε 
υπόλοιπο τροφίμου ή κηλίδα αποξηραμένη είναι μια 
πιθανή πηγή μολύνσεως. Ρούχα που ήρθαν σε επαφή με 
πιάτα ή δίσκους ή άλλα σκεύη ή ωμά τρόφιμα πρέπει να 
αλλάζονται κάθε ημέρα και να ζεματίζονται προτού να 
ξαναφορεθούν. Τα σφουγγαρόπανα πρέπει επίσης να 
πλένονται συχνά.

9. Προστ στέψτε τα τρόφιμα από έντομα, τρωκτικά και 
άΑΑα ζώα.

Τα ζώα συχνά είναι φορείς παθογόνων μικροοργανισμών 
οι οποίοι προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις. 
Διατηρείτε τα τρόφιμα σε ερμητικά κλειστούς περιέκτες.

1 0 ■ Χρησιμοποιείτε κστάΑΑηΑο νερό.

Το κατάλληλο νερό είναι τόσο σημαντικό στην 
προετοιμασία των τροφίμων όπως είναι και όταν το 
πίνουμε. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες για το 
νερό, βράστε το προτού να το προσθέσετε στα τρόφιμα 
ή προτού κάνετε πάγο που θα καταναλωθεί. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται για το νερό που χρησιμοποιείται 
για την προετοιμασία του φαγητού των μικρών παιδιών.
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να πουλάς ηλεκτρικές συσκευές είναι απλό. Το δύσκολο είναι 
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ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΚΟ!

Ο Αλμπερτ Αϊνστάιν, ο Χανς 
Κρίστιαν Αντερσεν, ο διάσημος 
αμερικανός νευροχειρουργός 
Χάρβεϊ Κάσινγκ και άλλοι επι
φανείς των γραμμάτων και των 
επιστημών ήταν δυσλεξικοί. Στο 
Βρεττανικό Μουσείο του Λονδί
νου υπάρχει μάλιστα ένα σημει
ωματάριο του Λεονάρδο Ντα Βί- 
ντσι γεμάτο με δυσλεξικά λάθη 
και ως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ 
Ουίλσον ήταν δυσλεξικός.

Τι είναι δυσλεξία, τι την προ- 
καλεί, είναι κάτι το σπάνιο, κάτι 
το τραγικό;

Η δυσλεξία ακολουθεί ακόμα 
και σήμερα να παραμένει ένα από 
τα θέματα διαφωνίας στο τομέα 
της ψυχολογίας, νευρολογίας και 
παιδαγωγικής και αυτό γιατί δεν 
γνωρίζουμε το αίτιο που προκα- 
λεί τη δυσλεξία. Σύμφωνα με τον 
Orton η δυσλεξία οφείλεται στην 
πρωτοκαθεδρία του αριστερού 
ημισφαιρίου του εγκεφάλου όπου 
και εντοπίζεται η βλάβη. Οι λόγοι 
όμως της δυσλεξίας μπορεί νάναι 
καί άλλοι Μπορεί να ευθύνεται μια ανωμαλία 
στην εξέλιξη του εμβρύου, ένας ίκτερος βαριάς 
μορφής, ένας πρόωρος τοκετός, πάντως η γνώμη 
των περισσοτέρων ειδικών σήμερα είναι ότι εν
δογενείς παράγοντες που αντανακλώνται σε ανω
μαλίες της λειτουργίας του Κ.Ν.Σ. ευθύνονται 
κύρια για το πρόβλημα.

Το κυριώτερο και το πιο σημαντικό βήμα είναι 
η όσο το δυνατό πιο έγκαιρη διάγνωση της δυσ
λεξίας.

Στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχουν επίσημα στοι
χεία θεωρείται ότι ένα ποσοστό περίπου 10% 
είναι το πιο πιθανό όσον αφορά τον αριθμό των 
δυσλεξικών. Ολοι οι ερευνητές της δυσλεξίας 
τονίζουν την ανάγκη της έγκαιρης διάγνωσης, 
τα ποσοστά θεραπείας συνηγορούν σ’ αυτό.

Το 80% των δυσλεξικών θεραπεύονται όταν 
υπάρχει διάγνωση στις δύο πρώτες τάξεις του 
δημοτικού.

Το 45% των δυσλεξικών που αναγνωρίζονται 
στη τρίτη τάξη μπορούν να θεραπευτούν.

Μόνο το 10-15% των δυσλεξικών που αναγνω
ρίζονται στην πέμπτη και στην έκτη τάξη του

δημοτικού μπορούν να θεραπευ- 
θούν.

Ποιά είναι όμως η εικόνα του 
δυσλεκτικού.

Το παιδί παρουσιάζει συνήθως 
έντονη υπερκινητικότητα, συγκε
ντρώνει με δυσκολία την προ
σοχή του πολλή ώρα σε κάτι, 
δεν έχει καλό συντονισμό στις 
κινήσεις του, είναι τρομερά ανορ
θόγραφο, κάνει συνεχείς ανα
στροφές σε λέξεις και γράμματα 
και μεγάλα συντακτικά λάθη.

Η ομιλία του είναι σωστή και 
η νοημοσύνη του από κανονική 
ως εξαιρετική. Στο σχολείο κα- 
τηγορείται συχνά σαν τεμπέλης 
και βλάκας και αντιμετωπίζεται 
σαν προβληματικό παιδί.

Ολοι οι μελετητές της δυσλε
ξίας συμφωνούν ότι οι κυριώτε- 
ρες ενδείξεις του προβλήματος 
είναι:

α) Υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ 
της νοητικής ικανότητας και της 
αναγνωστικής και ορθογραφικής 
επίδοσής του.

β) Το δυσλεξικό παιδί αντιμετωπίζει έντονες 
δυσκολίες στην επεξεργασία των συμβόλων της 
γραπτής γλώσσας.

γ) Η αναγνωστική ορθογραφική καθυστέρηση 
του δυσλεξικού ΔΕΝ αποτελεί μέρος μιας γε
νικότερης μαθησιακής καθυστέρησης.

Ολα τα ανωτέρω δεν εΜαι απαραίτητο να συ
νυπάρχουν όμως είναι αρκετό να υπάρχει ένα 
και μόνο για να δικαιολογήσουμε το χαρακτη
ρισμό δυσλεξία.

Επειδή όμως όλα αυτά πιθανόν να είναι δυ- 
σκολονόητα για ορισμένους γονείς παρακάτω πα
ρατίθενται ορισμένα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά 
που αναφέρονται στο δυσλεκτικό παιδί και κύρια 
ορισμένες εικόνες δυσλεκτικού μαθητή κατά μά
θημα.

1. Δυσκολία στη διάκριση Αριστερό-Δεξί.
2. Σύγχιση ως προς το κυρίαρχο χέρι-μάτι-πόδι.
3. Δυσκολίες στις έννοιες διαδοχή-σειρά-διεύ- 

θυνση.
4. Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρό

νου.
5. Δυσκολία στην επανάληψη πολυσύλλαβων

του Σπύρου Παναγιώτου 
Εκπαιδευτικού
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λέξεων και αριθμών με αντίστροφη σειρά.
6. Δυσκολία στην αντιστοιχία οπτικών και ακου

στικών ερεθισμάτων.
7. Ψυχολογικά προβλήματα.
Αναλυτικά στα μαθήματα:
Ανάγνωση:
1) Παραλείπουν συλλαβές (π.χ. αριθμική)
2) Αντικατάσταση γραμμάτων ή λέξεων που 

μοιάζουν (π.χ. βόδι-πόδι)
3) Διαβάζουν ανάποδα
4) Διαβάζουν ένα γράμμα και κατά εικασία 

προφέρουν το υπόλοιπο μέρος της λέξης
5) Συγχέουν ήχους γραμμάτων
6) Δυσκολεύονται ν’ αρχίσουν νέα γραμμή
7) Ανάγνωση με διακοπές.
8) Συντακτικά λάθη.
Στην ορθογραφία:
1) Ακαταστασία - Δυσαναγνωσία.
2) Παραλείψεις, επαναλήψεις, αντιμεταθέσεις 

γραμμάτων που αποτελούν τη λέξη.
3) Ανώμαλα διαστήματα από λέξη σε λέξη.
4) Λέξεις ή γράμματα με καθρεπτική γραφή 

π.χ. θ σε φ, ρ σε σ, θ σε β, οι σε ιο, Ζ σε 
Ν κ.ά.

5) Χρήση κεφαλαίων ανάμεσα σε μικρά.
6) Πρόσθεση γραμμάτων χωρίς ανάγκη.
7) Σφάλματα στους χρόνους.
Αριθμητική
1) Δυσκολία στην κατανόηση του προβλήματος.
2) Δυσκολία στην αφαίρεση με κρατούμενα.
3) Δυσκολία στις πράξεις με δεκαδικούς.
4) Δυσκολία στην κατανόηση επιφανειών (γε

ωμετρία).
Κλείνοντας την απαρίθμηση ορισμένων ενδει

κτικών χαρακτηριστικών της δυσλεξίας θα πρέπει 
να επισημάνουμε ότι ο ειδικός είναι εκείνος που 
ΥΠΕΥΘΥΝΑ θα αναγνωρίσει και θα διαγνώσει 
τη δυσλεξία και ότι το καθήκον του γονέα είναι 
η όσο το δυνατόν συντομότερη επικοινωνία με

ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 249 - Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΠΙΑ. 2759 000

κάποιο ειδικό όταν το παιδί παρουσιάζει απόκλιση 
από αυτό που αντικειμενικά θεωρούμε φυσιολο
γικό.

Το δυσλεκτικό παιδί είναι ένα έξυπνο παιδί. 
Η αγάπη μας, η έγκαιρη διάγνωση, και η σωστή 
μέθοδος θεραπείας θα επιτρέψει στο δυσλεκτικό 
παιδί να αξιοποιήσει τις πραγματικές του δυ
νατότητες.

Το δυσλεκτικό παιδί είναι ένα έξυπνο παιδί. 
Ας μην το ξεχνάμε.

361



Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών
Πώς από τα “βαποράκια” πέρασε στα τάνκερς!

Ρεπορτάζ: Ελισσαίος Αρτόπουλος

Με αφορμή τις αλλεπάλληλες επιτυχίες που 
είχε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών τους 
τελευταίους μήνες και σε συνδυασμό με τους 
επαίνους που απένειμε αρκετές φορές ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, 
αποφασίσαμε να κάνουμε μιά καταγραφή της κα
ταπληκτικής πράγματι δουλειάς που γίνεται στην 
Υπηρεσία αυτή.

Αρκεί να σημειώσουμε ότι το τελευταίο πεντά
μηνο συνελήφθησαν περισσότερα από 300 άτομα 
που διακινούσαν ναρκωτικά και μάλιστα σε με
γάλες ποσότητες, όπως θα δούμε παρακάτω.

Συγκεκριμένα, οι ποσότητες των κατασχεθέντων 
ναρκωτικών ξεπερνούν κάθε προηγούμενο: 50 κι
λά ηρωίνης, 3.500 κιλά κατεργασμένου χασίς, 
650 κιλά ακατέργαστου, 15 κιλά κοκαΐνης και 
πολλές εκατοντάδες δισκία μεθαδόνης και δια
φόρων άλλων ηρεμιστικών.

Επίσης, κατασχέθηκαν ένα ταχύπλοο σκάφος 
9 μέτρων, 12 αυτοκίνητα IX, 20 περίστροφα και 
πιστόλια και περισσότερα από 30 εκατομμύρια 
σε ελληνικά και ξένα χαρτονομίσματα, που προ- 
ήρχοντο από εμπόριο ναρκωτικών.

Μιά “σοδειά” πραγματικά αξιοθαύμαστη. Φαί
νεται ότι η μεθοδικότητα, η σοβαρότητα και η 
αποτελεσματικότητα αυτής της. Υπηρεσίας, θα 
πρέπει να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, προς 
κάθε κατεύθυνση.

Αποδεικνύεται ότι το αρμονικά συνεργαζόμενο 
προσωπικό της Δίωξης Ναρκωτικών, κάτω από 
την άριστη καθοδήγηση και διεύθυνση των Αστυ
νομικών Διευθυντών κ. Δημήτρη Αποστολόπου- 
λου, που είναι Διευθυντής της Υπηρεσίας και

του κ. Ιορδάνη Χωλίδη, που είναι αναπληρωτής 
Διευθυντής, δουλεύει με τους ρυθμούς και τις 
ταχύτητες που επιβάλλονται, ώστε να τιθασσευθεί 
ο " φόρος αίματοξ που πληρώνει η κοινωνία μας 
-με νέους κυρίως- από τη διάδοση των ναρκω
τικών.

Στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε το μεγα
λειώδες και αθόρυβο έργο που επιτελείται στην 
Υπηρεσία αυτή, είχαμε μιά αποκαλυπτική εφ’ όλης 
της ύλης συζήτηση με τον Αστυν. Δ/ντή κ. Ιορδάνη 
Χωλίδη.

ΑΣΤΥΝ. ΕΓΠΘΕΩΡ.: Κύριε Διευθυντά, εξηγείστε 
μας, ποιοι ήταν οι λόγοι και ποιες οι ενέργειες 
στις οποίες προβήκατε, ώστε να πραγματοποι
ηθούν τόσες πολλές και μεγάλες επιτυχίες κατά 
των εμπόρων του αργού θανάτου;

Χωλίδης: Κατά την άποψή μου οι επιτυχίες 
αυτές οφείλονται σε ορισμένους παράγοντες, τους 
οποίους μπορώ να συνοψίσω στα εξής:

Προσπαθήσαμε να υποκινήσουμε και να εκμε
ταλλευτούμε σωστά το δυναμικό που έχουμε.

Να αξιοποιήσουμε την εξυπνάδα και το φιλότιμο 
των αστυνομικών μας.

Να δημιουργήσουμε ένα κλίμα σωστής συμπε
ριφοράς, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού του 
ενός προς τον άλλον.

Συζητάμε τα διάφορα προβλήματα μεταξύ μας, 
τους σχεδιασμούς δράσης και γενικά ανταλλά- 
σουμε απόψεις, ώστε οι επιχειρήσεις ή αν θέλετε 
η δράση μας να έχει και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Α.Ε.: Το κύκλωμα της διακίνησης των ναρ
κωτικών είναι μία “λερναία ύδρα” όπως λέγεται 
ή κάποτε θα αρχίσει να συρρικνώνεται;
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Χωλίδης: Εμείς προσπαθού
με όσο το δυνατόν να είμαστε 
πιό αποτελεσματικοί στο θέμα 
της εξάρθρωσης των διαφόρων 
κυκλωμάτων που διακινούν 
και εμπορεύονται ναρκωτικά.
Δεν έχουμε κάποια μηνύματα 
ότι στο άμεσο μέλλον θα κα
τορθωθεί κάτι τέτοιο.

Επειδή όμως το πρόβλημα 
των ναρκωτικών είναι ένα 
παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμε
νο και μάλιστα τόσο πολύ
πλευρο και πολύμορφο είναι 
δύσκολο να αντιμετωπιστεί 
εάν οι προσπάθειες που κα
ταβάλλουν όλες οι χώρες του 
κόσμου δεν είναι σοβαρές και 
συντονισμένες.

Θα πρέπει να αναληφθούν 
επομένως πρωτοβουλίες προς 
την κατεύθυνση αυτή, ώστε από τη μία πλευρά 
να περιοριστεί η προσφορά των ναρκωτικών και 
από την άλλη να μειωθεί η ζήτηση.

Α.Ε.: Πιστεύετε ότι τα κράτη παραγωγής ναρ
κωτικών δεν έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν 
προς την επιθυμητή κατεύθυνση;

Χωλίδης: Πιστεύω ότι έχουν 
αυτή τη διάθεση, διότι τα ναρ
κωτικά δεν πλήττουν μόνο τις 
κοινωνίες των άλλων κρατών. 
Πλήττουν εξ ίσου και τις κοι
νωνίες των ίδιων των παρα
γωγών χωρών.

Πρέπει λοιπόν όλα τα κράτη 
και ιδίως τα μεγάλα, να δουν 
το θέμα αυτό της μείωσης των 
ναρκωτικών με την αρμόζου- 
σα σοβαρότητα και να πιέσουν 
με κάθε τρόπο τις χώρες πα
ραγωγής. Δηλαδή τις χώρες 
της λατινικής Αμερικής που 
παράγουν την κοκαΐνη, τις χώ
ρες της νοτιοανατολικής και 
νοτιοδυτικής Ασίας που πα
ράγουν την ηρωίνη και τις χώ
ρες της Μέσης Ανατολής που 
παράγουν κυρίως το χασίς. 

Α.Ε.: Η χώρα μας κατηγορείται ότι λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης και της ιδιάζουσας μορφής 
της με τα πολυάριθμα νησάκια και τα πολλά 
χιλιόμετρα ακτές χρησιμοποιείται σαν διαμετα- 
κομιστικό κέντρο των ναρκωτικών προς τις υπό
λοιπες χώρες. Λέγεται μάλιστα και σταυροδρόμι.

Ο Λστυν. Δ /ντης κ. Ιορδάνης 
Χωλίδης επιδεικνύοντας μια κατασ- 
χεθείσα ποσότητα ηρωίνης.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Συνδρομή για ένα χρόνο (12 τεύχη): 1500  δρχ.)
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Αληθεύει αυτό;
Χωλίδης: Είναι γε

γονός ότι επειδή η 
χώρα μας βρίσκεται 
πολύ κοντά στις χώ
ρες παραγωγής ναρ
κωτικών, ιδιαίτερα 
ηρωίνης και χασίς 
επηρεάζεται από τη 
διακίνηση των ναρ
κωτικών και συγκε
κριμένα από τον λε
γόμενο Βαλκανικό 
άξονα, τον οποίο 
συνθέτουν οι χερσαί
ες, εναέριες και θα
λάσσιες συγκοινωνί
ες στην περιοχή αυ
τή. Ενα μέρος των 
ναρκωτικών αυτών,

Δ είγμα τα  της ευρηματικότητας των 
εμπόρων του αργού θανάτου.

που διακινούνται από τις χώρες αυτές μπαίνει 
και στην ελληνική αγορά. Αλλά οι μεγάλες πο
σότητες διακινούνται προς άλλες ευρωπαϊκές χώ
ρες και την Αμερική. Βέβαια υπάρχουν πολλά 
προβλήματα λόγω του εδάφους της χώρας μας 
που είναι κυρίως νησιωτική. Επίσης ότι βρίσκεται 
στην ανατολική Μεσόγειο με τις θαλάσσιες συ
γκοινωνίες, με τα καράβια που μεταφέρουν το 
χασίς και όπως καταλαβαίνετε διευκολύνει τη 
διακίνησή τους.

Α.Ε.: Ποιά είναι η γνώμη σας για την ελεύθερη 
διακίνηση των ελαφρών ναρκωτικών; Γιατί όπως 
συνέβη με τη ποτοαπαγόρευση, έτσι και με τα 
ναρκωτικά, η αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας

με το σύστημα της καταστολής 
που εφαρμόζεται τις τελευταίες 
δεκαετίες, δεν έχει επιφέρει τα 
αποτελε ματα που προσδοκού
σαμε.

Χωλίδης: Η δική μου θέση είναι 
τελείως αρνητική. Σε καμμία πε
ρίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει 
ελεύθερη διακίνηση ναρκωτικών, 
διότι τότε αλλοίμονο...

Α.Ε.: Οι υποστηρικτές αυτής 
της άποψης ισχυρίζονται όμως 
ότι αυτόματα θα πέσει η τιμή 
πώλησης των ναρκωτικών, με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αυ
τά τα τεράστια κέρδη που έλκουν 
τους εμπόρους.

Α φ’ ετέρου θα μπορούν να χο
ρηγούνται μέσα στα νοσοκομεία 
κάτω από ιατρική παρακολούθη
ση ώστε να επιτελείται παράλ
ληλα η σταδιακή απεξάρτηση των 
ναρκομανών.

Χωλίδης: Η θέση μου είναι κα
τηγορηματικά αντίθετη. Από τη 
στιγμή που δεχόμαστε ότι το ναρ
κωτικό καταστρέφει και οδηγεί 
στο θάνατο, δεν μπορούμε να μι
λάμε για ελεύθερη διακίνηση ναρ
κωτικών.

Αφ’ ότου το κράτος αποφασίσει 
να χορηγεί τα ναρκωτικά θα γί
νεται το ίδιο δολοφόνος της νε
ολαίας του. Για μένα είναι τε
λείως απαράδεκτο. Αρκεί να σας 
πω ότι σε μια ευρωπαϊκή χώρα, 
την Ολλανδία, επετράπη η ελεύ
θερη διακίνηση του χασίς και τα 
αποτελέσματα ήταν οδυνηρά. 
Κατακλύστηκε η χώρα τους από 
χασίς.

Α.Ε.: Κατά συνέπεια το πείραμα απέτυχε... 
Χωλίδης: Απέτυχε και μάλιστα οικτρότατα, για

τί οι ποσότητες χασίς που εισήλθαν στην Ολ
λανδία είναι αδύνατον τώρα πια να ελεγχθούν.

Α.Ε.: Τελικά που πιστεύετε ότι πρέπει να επι
κεντρώσουμε την προσοχή μας και τις προσπά- 
θειές μας;

Χωλίδης: Εγώ πιστεύω ότι το βάρος πρέπει 
να δοθεί εξ ίσου, τόσο στην καταστολή, όσο 
και στην πρόληψη. Εάν το κράτος δεν κατορθώσει 
να περάσει τα μηνύματα εκείνα στους νέους, 
που θα τους θωρακίσουν, ώστε να πουν από 
μόνοι τους, “όχι στα ναρκωτικά”, με μια σωστή 
πληροφόρηση με μια σωστή ενημέρωση, δεν πι-
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στεύω ότι θα έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσμα
τα.

Πρέπει συνεπώς να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 
πρόληψη και την υπεύθυνη ενημέρωση. Κάθε κρά
τος θα πρέπει να εμβαθύνει κυρίως στην κα
ταπολέμηση των αιτίων που οδηγούν τους νέους 
στα ναρκωτικά.

Από την εμπειρία που έχω και από διάλογο 
που έχω κάνει με πάρα πολλά παιδιά που έχουν 
“πέσει” στα ναρκωτικά ένα πολύ υψηλό ποσοστό 
70 ή 80 τοις εκατό ίσως οδηγείται στα ναρκωτικά 
γιατί έχει πρόβλημα στην οικογένεια. Πρόκειται 
για παιδιά χωρισμένων γονέων ή για παιδιά γο
νέων που δεν ζουν αρμονικά ή ακόμα που δεν 
υπάρχει καμμιά επικοινωνία μαζί τους.

Το αποτέλεσμα είναι η χωρίς όρους παράδοση 
των παιδιών αυτών στους εμπόρους του αργού 
θανάτου. Αρχικά πιστεύουν ότι η προσωρινή ευ
εξία που τους παρέχουν τα ναρκωτικά, δίνουν 
λύση στο πρόβλημά τους. Οταν στη συνέχεια 
όμως γίνουν άβουλα όντα 
στις επιταγές των ναρκω
τικών, ο δρόμος της απε
ξάρτησης είναι ομολογουμέ- 
νως ανηφορικός και δυστυ
χώς ένας μικρός αριθμός το
ξικομανών κατορθώνει και 
γλυτώνει.

Α.Ε.: Ποιοι είναι οι στόχοι 
σας για τους προσεχείς μή
νες; Εχετε κάνει κάποιο δια
φορετικό πλάνο δράσης, ή 
θα ακολουθήσετε την μέχρι 
σήμερα επιτυχημένη πορεία 
σας;

Χωλίδης: Σίγουρα οι φι
λοδοξίες μας είναι μεγάλες.
Δουλεύουμε σε ένα πολύ 
ωραίο κλίμα με όλα τα παιδιά που ανήκουν 
στην Υπηρεσία μας και έχω την πεποίθηση ότι 
τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα καλλίτερα στον 
τομέα κυρίως της εξάρθρωσης κυκλωμάτων που 
διακινούν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, γιατί 
στον τομέα αυτό έχουμε ρίξει και το κύριο βάρος 
των προσπαθειών μας.

Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι τα μηνύματα 
που παίρνουμε από τους τοξικομανείς, σαν Υπη
ρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, τα μεταβιβάζουμε στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ώστε σε συνεργασία 
με τα άλλα υπουργεία να συντονίσουν τις προ- 
σπάθειές τους, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν 
καλλίτερα αποτελέσματα.

Α.Ε.: Για την πραγματοποίηση των μεγαλεπί- 
βολων πράγματι στόχων σας πιστεύετε ότι είστε 
επαρκείς σε έμψυχο υλικό και σε υλικοτεχνικά

μέσα η χρειάζεσθε επιπλέον ενισχύσεις;
Χωλίδης: Σίγουρα όχι. Ελλείψεις έχουμε και 

σε προσωπικό και σε τεχνικά μέσα. Κυρίως σε 
αυτοκίνητα, μέσα επικοινωνίας και χρήματα για 
την αντιμετώπιση των διαφόρων αναγκών της 
Υπηρεσίας μας.

Ομως πρέπει να τονίσω ότι το Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης και προσωπικά ο κύριος Υπουργός 
και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας μας 
συμπαρίστανται τόσο, που μας δίνει το θάρρος 
και την ελπίδα να εργαζόμαστε όσο το δυνατόν 
περισσότερο και αποτελεσματικότερα και έχουμε 
την υπόσχεσή τους ότι όλες αυτές οι ανάγκες 
μας θα ικανοποιηθούν.

Γιατί όπως καταλαβαίνετε μόνο με το φιλότιμο 
και την εξυπνάδα των ανδρών μας δεν επιτυγ
χάνονται τα θεαματικά αποτελέσματα. Είναι γνω
στό ότι οι έμποροι ναρκωτικών συνεχώς επινοούν 
καινούργιους τρόπους και μεθόδους δράσης για 
την ασφαλέστερη διακίνηση των ναρκωτικών και 

εκ των πραγμάτων επιβάλ
λεται ο πληρέστερος εξοπλι
σμός μας με τα τελευταίου 
τύπου και τεχνολογίας μέ
σα.

Α.Ε.: Πώς σας βλέπει και 
σας αντιμετωπίζει το κοινό 
και πόσο σας συνδράμει στις 
επίπονες προσπάθειές σας 
να γλυτώσετε τους νέους 
από τις δαγκάνες των εμπό
ρων του αργού θανάτου;

Χωλίδης: Μπορώ να πω 
ότι είμαστε ενθουσιασμένοι 
από τους συμπολίτες μας 
για τις προσπάθειες που κά
νουμε στο θέμα της δίωξης 
των ναρκωτικών. Δεχόμα

στε πάρα πολλά συγχαρητήρια τηλεφωνήματα και 
την ενεργό συμπαράστασή τους στην προσπάθειά 
μας αυτή.

Πρέπει δε να σας πω ότι οι ευχαριστίες που 
μας στέλνουν είναι για μας ένα μεγάλο όπλο. 
Μας κάνουν πιο δυνατούς και μας χαλυβδώνουν 
έτσι ώστε οι προσπάθειές μας να εντείνονται 
όλο και περισσότερο για την επιτυχή εκτέλεση 
του καθήκοντός μας.

Οπως προκύπτει από τις διαφωτιστικές απαντή
σεις του συνομιλητού μας, το πρόβλημα των ναρ
κωτικών δεν είναι ούτε δισεπίλυτο, ούτε μη αντι- 
μετωπίσημο.

Χρειάζονται υπομονή, επιμονή, μεθοδικότητα, 
άριστη συνεργασία και άμιλλα όλων των συ- 
ναρμόδιων φορέων, ώστε το επάρατο τέρας των 
ναρκωτικών να κατατροπωθεί.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Επιμέλεια: Φώτης Μακροζαχόπουλος

Το καλοκαίρι έφτασε. Και καλοκαίρι για τους 
περισσότερους σημαίνει διακοπές και ταξίδια. 
Διακοπές και ταξίδια όμως σημαίνει αυτοκίνητο 
και καλό είναι να έχετε μεριμνήσει ώστε το “σα
ραβαλάκι” σας να ανταποκριθεί σ’ όλες σας τις 
απαιτήσεις και να μην σας αφήσει στο δρόμο.

Το καλοκαίρι είναι η δεύτερη, φετεινή δοκιμασία 
για το αυτοκίνητό σας. Η πρώτη ήταν το χειμώνα 
με τις χαμηλές θερμοκρασίες και την κακή κα
τάσταση των δρόμων με αποτέλεσμα πολλά μέρη 
του να χρειάζονται έλεγχο ή και αλλαγή για 
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, τους 
χωματόδρομους, τη σκόνη.

Θα σας πούμε, λοιπόν, σύντομα τι πρέπει να 
κάνετε φροντίζοντας τα βασικά σημεία και συ
στήματα του αυτοκινήτου σας για να μην σας 
προδώσει κάποια ζεστή μέρα κάτω από τον καυτό 
ήλιο.
Ας δούμε τον κινητήρα:

Αλλάξτε ή καθαρίστε, αν το έχετε τοποθετήσει 
πρόσφατα, το φίλτρο αέρα το οποίο πρέπει να 
αλλάζετε συχνά αφού η σκόνη των ελληνικών 
δρόμων είναι υπερβολική. Ελέγξτε το καρμπυ
ρατέρ και αν χρειαστεί πηγαίνετε σ’ έναν ειδικό 
να το καθαρίσει.

Το λάδι του κινητήρα πρέπει να είναι σε καλή 
κατάσταση, πυκνόρρευστο και όχι σπασμένό’. Το 
καλύτερο είναι να βάζετε πολύτυπο λάδι με προ
διαγραφές 15 - 50 W που αντεπεξέρχεται με επι
τυχία στις δυσκολίες του καλοκαιριού. Ελέγξτε 
ακόμα τα μπουζί, τις πλατίνες, το φίλτρο λαδιού 
και αλλάξτε το λουρί του κινητήρα. 
Ηλεκτρικό σύστημα:

Ενας ειδικός πρέπει να ελέγξει την ψυχή του 
που είναι η μπαταρία. Μπορεί να είναι πεσμένη 
οπότε θέλει φόρτιση ή ίσως και αλλαγή. Αν είναι

σε καλή κατάσταση καθαρίστε τους πόλους και 
αλείψτε τους με γράσο ή βαζελίνη για να μη 
μαζέψουν άλατα. Απαραίτητος είναι ένας έλεγχος 
του πολλαπλασιαστή, των καλωδίων, των μπουζί, 
του δυναμό, της μίζας.
Σύστημα ψύξης:

Αν το αυτοκίνητό σας είναι υδρόψυκτο ελέγξτε 
το ψυγείο και τα κολάρα για διαρροές. Αν χρει
αστεί αλλάξτε τα κολάρα. Ελέγξτε την καλή 
λειτουργία του θερμοστάτη, την πάστα του ψυ
γείου. Μη βάζετε ποτέ νερό από τη βρύση. Χρει
άζεται μόνο ειδικό υγρό αντιψυκτικό και με συ
στατικά αντισκωριακής προστασίας.
Ανάρτηση - λάστιχα:

Ελέγξτε την κατάσταση των αμορτισέρ. Αν έχε
τε αμφιβολίες πηγαίνετε σ’ έναν ειδικό που δια
θέτει αμορτισερόμετρο και μετρήστε τα.

Ελέγξτε τα λάστιχα για φθορές. Μην προσθέσετε 
αέρα. Το καλοκαίρι τα λάστιχα παίρνουν αέρα 
λόγω της ζέστης.
Φρένα:

Ενας έλεγχος στα φρένα για διαρροές είναι 
απαραίτητος. Ακόμα πρέπει να δείτε αν τα τα
κάκια και τα θερμουίτ έχουν φαγωθεί. 
Αμάξωμα:

Ενα πλύσιμο μέσα έξω είναι απαραίτητο. Ειδικά 
το κάτω μέρος πρέπει να πλυθεί καλά, για να 
φύγουν όλες οι λάσπες του χειμώνα. Το καλοκαίρι 
πρέπει όταν επισκέπτεσθε συχνά τη θάλασσα να 
το πλένετε. Το αλάτι κάνει κακό. Προσοχή όμως: 
μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και μην το πλέ
νετε όταν είναι καυτό από τον ήλιο γιατί χαλάει 
το χρώμα.

Τέλος ελέγξτε τα φώτα και ρυθμίστε τους προ
βολείς. Εχετε καλού κακού μαζί σας ανταλλα
κτικές λάμπες και ασφάλειες.
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omRon ακρίβειας5

ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ H EM -703 C
Πλήρως αυτόματη λειτουργία με την πίεση ενός μόνο μπουτόν.

• Δεν έχει πουάρ
• Μεγάλη οθόνη, για εύκολη ανάγνωση.
• Ψηφιακές ενδείξεις της μικρής και της μεγάλης αρτηριακής πίεσης, 

καθώς και των παλμών της καρδιάς.
• Λειτουργία με μπαταρίες ή και με ρεύμα.
• Ακρίβεια ±  2%.

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης. 
Εγγύηση 1 χρόνου. Προσιτή λιανική τιμή: 28.900 δρχ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Γ. ΛΒΟΥΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 11-ΠΛΑΤ. ΒΑΘΗΣ 
10438 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ :52396<ΙΤ4-5

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ R  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΚΑ α κ  ΣΑΜΟΥ 3 Λ ΑΝΑΦΗΣ 
54838 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΤΗΛ:216245 , 218882

Τηλεψωνηστε μας να σας σταλούμε ΔΩΡΕΑΝ 
επιστημονικό φυλλάδιο για την Υπέρταση 

και τους τρόπους θεραπείας της.

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ & ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Ρύθμιαη κινητήρα:
Το φωτοχημικό νέφος, που μαζί με το νέφος 

της αιθαλομίχλης κάνουν συχνές "καταλήψεις" 
στην Αθήνα, οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό 
στους υδρογονάνθρακες και πιο συγκεκριμένα 
στους άκαυστους υδρογονάνθρακες. Αυτοί εκ- 
πέμπονται από όλα τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. 
Αποτελούνται από ατμούς βενζίνης και λαδιού 
που είτε δεν καίγονται είτε καίγεται ένα μέρος 
τους στο θάλαμο καύσης και το υπόλοιπο μίγμα 
εξέρχεται άκαυστο στην ατμόσφαιρα.

Για να έχετε λοιπόν λιγότερη κατανάλωση καυ
σίμου αλλά και για να μην μας “πνίγει” το νέφος, 
ζητήστε από τον μηχανικό σας να σας ρυθμίσει 
τον κινητήρα ώστε το αυτοκίνητό σας να εκπέμπει 
τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία καυσαέρια 
(1000 p.p.m.).

Αν η απλή ρύθμιση δεν φέρει αποτέλεσμα τότε 
προχωρήστε στην επισκευή ή αντικατάσταση των 
μερών εκείνων που ευθύνονται για την εκπομπή 
ρύπων.

ΛΙΓΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΠΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Κατ’ αρχήν θυμηθείτε ότι τα περισσότερα τρο
χαία ατυχήματα γίνονται τους καλοκαιρινούς μή
νες.

Η καλύτερη συμβουλή, που άλλωστε ισχύει όλες 
τις μέρες του χρόνου, είναι το συνετό και προ
σεκτικό οδήγημα. Οδηγείτε με σύνεση, προσοχή 
και προσπαθήστε να προσαρμόζεστε γρήγορα στις 
καιρικές και οδικές συνθήκες. Συνετό οδήγημα 
δεν σημαίνει βέβαια αργό οδήγημα. Πολλές φορές 
το αργό οδήγημα είναι πιο επικίνδυνο.

Καλό θα είναι να κινείσθε στο δεξιό μέρος 
του δρόμου, που παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια

και να ρυθμίζετε την ταχύτητά σας ανάλογα 
με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Το προσπέρασμα είναι συχνά επιβεβλημένο, αλ
λά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ενα μεγάλο 
μέρος των ατυχημάτων στους εθνικούς μας δρό
μους, όπου δεν υπάρχουν διαχωριστικές μπαριέ- 
ρες, είναι το αντικανονικό προσπέρασμα.

Κοντά στην τήρηση της σήμανσης είναι και 
η παραχώρηση προτεραιότητας, όπου κάποιο άλλο 
όχημα προηγείται. Αν δεν υπάρχουν φανάρια ή 
σχετικό σήμα, δώστε προτεραιότητα στο όχημα 
που έρχεται από δεξιά. Φυσικά, στις διασταυ
ρώσεις χρειάζεται πάντα πολύ προσοχή και ιδι
αίτερα το βράδυ. Κάποια στιγμή τα φανάρια δεν 
λειτουργούν. Το παλλόμενο πορτοκαλί, ή κίτρινο 
αν προτιμάτε, σας υποχρεώνει να περάσετε με 
πολύ προσοχή.

Ο υπ’ αριθμόν ένα λόγος ατυχημάτων είναι 
η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κακοί δρόμοι, 
μεγάλη ταχύτητα, κάτι απρόβλεπτο, και το κακό 
δεν αργεί να γίνει. Αν μάλιστα οι καιρικές συν
θήκες είναι δυσμενείς, μετριάστε την ταχύτητα 
σε λογικά πλαίσια.

Ανάλογα με την ταχύτητα θα πρέπει, βέβαια, 
να ρυθμίσουμε και την απόσταση από το προ- 
πορευόμενο όχημα. Και πάλι, οι συνθήκες δρόμου 
και καιρού παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Προσοχή, τέλος, και χαμηλή ταχύτητα απαι
τείται για όσους “ρυμουλκούν” τροχόσπιτο ή τρο
χοσκηνή. Εκεί οι συνθήκες οδήγησης είναι τελείως 
διαφορετικές, αφού το όχημά τους αλλάζει 
τελείως συμπεριφορά.

Εμείς μετά απ’ αυτά δεν έχουμε παρά να σας 
ευχηθούμε:

καλό καλοκαίρυ
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α

Επίσκεψη στην πόλη Παλατάιν-Ιλινόις των 
Η.Π.Α. πραγματοποίησαν πρόσφατα ο Α’ Υπαρ- 
χηγός του Σώματος Αντ/γος Στέφανος Μακρής 
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Α
στυνομίας, ο Αστυν. Υποδ/τής Δημήτριος Μη- 
τρόπουλος, ο Αστυν. Υποδ/τής Ιωάννης 
Κωνσταντίνου και ο Αστυνόμος Β’ Βασίλειος Τσα
γκάρης.

Η αντιπροσωπεία είχε προσκληθεί από την 
NORTH WEST POLICE ACADEMY και τον Αρχηγό 
Αστυνομίας της πόλης του Παλατάιν.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία με τους 
εκεί Αστυνομικούς και η ενημέρωσή τους για 
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Α
μερικανι
κών Αστυ
νομικών Υ
πηρεσιών.

Κατά την 
εβδομαδιαί 
α παραμονή 
της στις 
Η.Π.Α η 
Ε λ λ η ν ι κ ή  
αντιπροσω 
πεία επι- 
σ κέ φθ η κ ε  
τον Ανώτα
το Δικαστή

Ελληνικής καταγωγής James A.Geocaris και α
στυνομικά τμήματα της περιοχής. Επισκέφθηκε 
επίσης τον Αρχηγό Αστυνομίας του Σικάγου 
K.Leroy Martin και ενημερώθηκε, για τον τρόπο 
λειτουργίας της Αστυνομίας του Σικάγου και 
της έγινε επίδειξη, για τον τρόπο αναζήτησης 
των κλαπέντων αυτοκινήτων με το Σύστημα Λό- 
τζιακ.

Στην επίσημε εκδήλωση, που έγινε προς τιμήν 
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, παρεβρέθηκε ο 
Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος κ.Δημήτριος Μα- 
νωλόπουλος, ο Γενικός Εισαγγελέας της περιοχής 
κ.Κουκ, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού συν
δέσμου κ.Αθενς, η έπαρχος της περιοχής, η Δή-

μ α ρ χ ο ς  
και πολ
λοί άλλοι 
εκπρόσω
ποι των 
τ ο π ι κ ώ ν  
αρχών. Η 
εκδήλωση 
έγινε με 
τ ι μητ ι κή 
παρουσία 
ση της Ελ- 
λην. Αντι- 
προσωπεί 
ας σε ό-
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λους τους εκπροσώπους των τοπικών Αρχών και 
χαιρετισμό της Ελληνικής και Αμερικάνικης ση
μαίας, από ειδικό ένοπλο τμήμα, κατά τον πα
ραδοσιακό Αμερικάνικο τρόπο.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία κατά τις ημέρες 
παραμονής της ήρθε επίσης σε επαφή με πολλούς 
ομογενείς και συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις, 
που οργανώθηκαν από τους ομογενείς και τις 
τοπικές Αμερικανικές Αρχές, ενισχύοντας έτσι 
το πατριωτικό φρόνημα των συμπατριωτών μας, 
που στην περιοχή του Σικάγο ξεπερνούν τις 
300.000, το οποίο βρίσκεται σε πολύ καλό βαθμό.

Η επίσκεψη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας είχε 
πολλά θετικά αποτελέσματα, γιατί εκτός από 
την ενημέρωση, της δόθηκε η ευκαιρία να έλθει

πραξιτελους 139, 185 35 πειραιας, τηλ. 41.26.218
ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΣΕ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗΣ 
ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΑ LACOSTE, STING, CAMEL

σε επαφή με πολλούς Αμερικανούς Αστυνομικούς. 
Στα πλαίσια επίσης της αλληλογνωριμίας θα προ
σκληθούν να έλθουν στην Αθήνα ομάδα Ανώτερων 
και Ανώτατων Αξ/κών των Η.Π.Α τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η Ελληνική αντιπροσωπεία με Αμερικανούς Αρ

χηγούς Αστυνομιών των πόλεων της περιοχής 
Ιλινόις (αριστερή σελίδα).

Χαιρετισμός του Α ’ Υπαρχηγού με το Γενικό 
Πρόξενο της Ελλάδας κ.Δημήτριο Μανωλόπουλο 
(επάνω).

Η  Ελληνική αντιπροσωπεία με τον Αρχηγό του 
Σικάγο (πρώτος από δεξιά), το Σερίφη της πε
ριοχής Ιλινόις (πρώτο από αριστερά) και με ε
πιφανείς έλληνες ομογενείς της περιοχής (δεξιά).
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13η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Με εξαιρετική επιτυχία διοργανώθηκε στην Α
θήνα από την Ελληνική Αστυνομία η 13η Συν
διάσκεψη των Αρχηγών Αστυνομίας των 
πρωτευουσών των Ευρωπαϊκών Κρατών.

Ο θεσμός αυτών των Συνδιασκέψεων, έχει ξε
κινήσει το 1978 άτυπα από το Ηνωμένο Βασίλειο 
και κάθε χρόνο διοργανώνεται στην πρωτεύουσα 
ενός κράτους της Δυτικής Ευρώπης.

Φέτος διοργανώθηκε στην Αθήνα από την Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κατά το χρονικό 
διάστημα από 12-16 Μαϊου και συμμετείχαν εί
κοσι χώρες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Την έναρξη των εργασιών στο Ζάππειο, κήρυξε 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ.Ιωάννης Βασι- 
λειάδης ο οποίος μεταξύ των άλλων τόνισε:

Ή  παρουσία σας στην Πρωτεύουσα της χώρας 
μας αποτελεί σημαντικό γεγονός για μας. Συ
μπίπτει με την προσπάθεια της Κυβέρνησής μας 
να αναβαθμίσουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
τη δική μας Αστυνομία... Η Συνδιάσκεψή σας 
πιστεύω πως θα συμβάλλει σημαντικά σ’ αυτή 
μας την προσπάθεια. Και με τις σκέψεις αυτές 
κηρύσσω την έναρξή της".

Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε και ο Γεν.Αστυν. 
Δ/ντής Αττικής Υποστράτηγος Σίμων Παπαδο- 
γιώργος.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν την

οργάνωση και λειτουργία των Αστυνομιών και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές σε ό
λους τους τομείς της δράσης τους και ειδικότερα 
στον τομέα της τρομοκρατίας και προστασίας 
των αεροδρομίων από τρομοκρατικές επιθέσεις, 
των ναρκωτικών, της βίας στις αθλητικές συ
ναντήσεις, της προστασίας των αρχαιοτήτων και 
έργων τέχνης, των μεταναστευτικών τάσεων στην 
Ευρώπη, της εγκληματικότητα και πολιτισμού, 
σχέσεων Αστυνομίας-μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και επίδρασής τους στην εγκληματικότητα.

Τα συμπεράσματα των εργασιών είναι τα α
κόλουθα:

-Διαπιστώθηκε η ανάγκη υπάρξεως ειδικών α- 
ντιτρομοκρατικών υπηρεσιών για τη δυναμική κα
ταστολή των πράξεων τρομοκρατίας καθώς και 
ειδικού, αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για την 
τιμωρία των δραστών τρομοκρατικών πράξεων. 
-Οι Αθλητικές εκδηλώσεις απασχολούν μεγάλο 
μέρος της Αστυνομικής δύναμης, σε βάρος άλλων 
τομέων της Αστυνομικής δράσης. Σε ορισμένες 
χώρες επισημάνθηκε η πολιτικοποίηση των ομά
δων χούλιγκανς και κρίθηκε ότι αυτό αποτελεί 
επικίνδυνη εξέλιξη. Διαπιστώθηκε ότι οι εθελο
ντικοί σύνδεσμοι φιλάθλων μπορούν να συνδρά
μουν αποφασιστικά στο έργο της Αστυνομίας 
,για την αντιμετώπιση της βίας στους Αθλητικούς
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χώρους.
-Η ανεξέ

λεγκτη με
τανάστευση 
π ρ ο κ α λ ε ί  
δυσεπίλυτο 
π ρ ό β λ η μ α  
στις χώρες 
προορισμού.
Αποτελεί ε
πείγουσα α
νάγκη η 
λήψη, με διε
θνή συνερ
γασία, πολιτικών-νομοθετικών μέτρων για την α
ντιμετώπιση της καταστάσεως.

- Επισημάνθηκε ο μεγάλος κίνδυνος της κοι
νωνίας και ιδαίτερα της νεολαίας από τα ναρ
κωτικά. Κρίθηκε αναγκαία η καταβολή κάθε 
προσπάθειας για την καταστολή του εμπορίου 
και της παραγωγής και του περιορισμού της χρή
σης των ναρκωτικών, καθώς και η λήψη κάθε 
πρόσφορου μέτρου για την ιατρική περίθαλψη 
και αποτοξίνωση των χρηστών και την επανένταξή 
τους στην κοινωνία.

- Η εξέλιξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας 
είναι θεαματική και θα λέγαμε τρομακτική. Θε
ωρούμε ότι η συνεργασία της Αστυνομίας με 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι η βασική προ
ϋπόθεση, εάν θέλουμε να ενημερώσουμε το κοινό 
για το έργο μας, να βελτιώσουμε τις σχέσεις 
μας με αυτό και να ζητήσουμε τη βοήθειά του 
για την καταπόλεμηση της εγκληματικότητας και 
τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.

- Τέλος αποφασίστηκε οι εργασίες της Διά
σκεψης του 1993 να γίνουν στη Στοκχόλμη.

Εκτός από τα συμπεράσματα των συζητήσεων

και τις ομι
λίες (τις ο
ποίες θα 
δ η μ ο σ ι ε ύ 
σουμε σε ε
πόμενα τεύ
χη), κατά τη 
διάρκεια της 
Δι άσκεψης  
οι σύνεδροι 
επισκέφθη- 
καν το Δή
μαρχο Αθη- 
ν α ί ω ν , 

διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και ξεναγ- 
ήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας από την 
κ. Γουλανδρή. Επίσης ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας 
Βορείων Προαστείων παρέθεσε δεξίωση προς τιμή 
τους σε ξενοδοχείο της Κηφισιάς, όπου ο 
Πρόεδρος του Ομίλου κ. Μανωλόπουλος τους 
επέδωσε αναμνηστικές πλακέτες. Την τελευταία 
ημέρα οι σύνεδροι συνέχισαν τις εργασίες τους 
σε ειδική αίθουσα του κρουαζιερόπλοιου ΕΡΜΗΣ, 
που παραχωρήθηκε τιμητικά από την Ηπειρωτική 
Ακτοπλοΐα του κ. Ποταμιάνου, με το οποίο και 
επισκέφθηκαν τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου 
τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουν μεταξύ 
τους σχέσεις γνωριμίας και φιλίας, πράγμα πολύ 
σημαντικό για την περαιτέρω συνεργασία τους.

Χαρακτηριστικό της επιτυχίας της φετεινής 
συνδιάσκεψης είναι το γεγονός ότι αθρόες είναι 
οι ευχαριστήριες επιστολές που καταφθάνουν στο 
Υπουργείο Δημ,Τάξης, με τις οποίες οι σύνεδροι 
εκφράζουν τον ενθουσιασμό και τα συγχαρητήριά 
τους για την άρτια οργάνωση του Συνεδρίου και 
την εγκάρδια φιλοξενία που τους επεφύλαξε η 
Ελληνική Αστυνομία.
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7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ι.Ρ.Α.
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Βό

λο, το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Τμή
ματος της Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.). 
Στο συνέδριο αυτό, που για πρώτη φορά έγινε 
εκτός Αθηνών, πήραν μέρος τα μέλη του Δι
οικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Τμήματος, εκ
πρόσωποι από τις Τοπικές Διοικήσεις όλης της 
χώρας και παρατηρητές από ξένα Εθνικά Τμήματα 
(Κύπρος, Γερμανία, Γαλλία).

Οι εργασίες του Συνεδρίου διεξήχθησαν στο 
ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ της Πορταριάς και περιλάμ
βαναν την ανάγνωση της Εκθεσης Πεπραγμένων 
του Εθνικού Τμήματος, την έγκριση του Ισολο

γισμού-Απολογισμού του 1990 και του Προϋπο
λογισμού του 1991 και την ανάγνωση του Πρα-· 
κτικού της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Κατά την ανάγνωση της Εκθέσεως Πεπραγ
μένων ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ. Κων
σταντίνος Καλογερόπουλος τόνισε, μεταξύ άλ
λων, ότι κατά τη διάρκεια του 1990 εγγράφηκαν 
στην Ενωση 657 νέα μέλη, γεγονός που απο- 
δεικνύει ότι η παρουσία της Ι.Ρ.Α. γίνεται όλο 
και πιο αισθητή στους κόλπους της Ελληνικής 
Αστυνομίας αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό 
χώρο. Υπογράμμισε εξ άλλου, πως η επίσκεψη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Τμή-
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ματος στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας, έδωσε την ευκαιρία της 
αναγνώρισης του σημαντικού έργου που επιτελεί 
η Ενωση και της θετικής προσφοράς της προς 
τον Ελληνα Αστυνομικό.

Στη συνέχεια, διεξήχθη γόνιμος και εποικοδο
μητικός διάλογος, με τη συμμετοχή όλων των 
συνέδρων, όπου εθίγησαν θέματα που ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα την Ενωση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η άριστη διορ
γάνωση του πρώτου εκτός Αθηνών Πανελλήνιου 
Συνέδριου από την Τοπική Διοίκηση Μαγνησίας, 
όταν μάλιστα συνοδευόταν από ένα πλήθος πα
ραλλήλων εκδηλώσεων, που κορωνίδα τους ήταν 
η ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μη
τρόπολης Δημητριάδος του Καθηγητού της Ια
τροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστη
μίου Αθηνών κ. Αντώνιου Κουτσελίνη, με θέμα

“Αστυνομία και Πολίτης”.
Την εμπνευσμένη και εμπεριστατωμένη ομιλία 

του Καθηγητού Κουτσελίνη παρακολούθησαν ο 
Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.Χριστόδουλος, ο 
Νομάρχης Μαγνησίας κ. Διδάγγελος, ο Γεν. Επι
θεωρητής Αστυνομίας Βορ. Ελλάδας Υποστ/γος 
Κων/τίνος Τουλιάς, ο Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Θεσσαλίας Ταξίαρχος Μιλτιάδης Αργυρίου και 
ο Αστυνομικός Δ/ντής Μαγνησίας κ. Μπασσαράς, 
οι οποίοι και απηύθυναν θερμούς χαιρετισμούς. 
Εξ άλλου, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους εκπρόσωποι των δικαστικών, πολιτικών και 
στρατιωτικών αρχών της πόλης, οι σύνεδροι και 
πλήθος κόσμου, που εντυπωσιάστηκαν από τον 
τρόπο ανάπτυξης του θέματος.

Μετά το τέλος της ομιλίας, επακολούθησε δε
ξίωση της Τοπικής Διοίκησης Μαγνησίας σε αί
θουσα γνωστού ξενοδοχείου του Βόλου, στην 
οποία παραβρέθηκαν όλοι οι προαναφερόμενοι 
επίσημοι, οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία να συγ
χαρούν τη Διεθνή Ενωση Αστυνομικών για τις 
πρωτοβουλίες της αλλά και να σχολιάσουν με 
τα πιο κολακευτικά λόγια το καινούργιο πρόσωπο 
της σύγχρονης Ελληνικής Αστυνομίας.

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
& ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ 
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Ποδήλατα 19.900 
Κωπηλασία 23.000

Πραξιτέλους 144, Πειραιάς 
Τηλ.: 4129531
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Τα προβλήματα και τις ανά
γκ ες  τω ν Υ πηρεσ ιώ ν της 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστι
κού Σώματος και της Αγρο
φυλακής της Κρήτης εξέτασε 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Γιάννης Βασιλειάδης κατά 
τη διάρκεια τριήμερης περιο

δείας του στη Μεγαλόνησο.
Ο κ. Υπουργός είχε συνερ

γασία με υπηρεσιακούς πα
ράγοντες και δέχθηκε εκπρο
σώπους μαζικών φορέων, οι 
οποίοι του εξέθεσαν προβλή
ματα που άπτονται της αρ- 
μοδιότητάς του.

Συνεργασία είχε επίσης ο 
κ. Βασιλειάδης με τους το
πικούς Βουλευτές των κομ
μάτων, τον Περιφερειάρχη,

Επιθεώρηση Τμήματος του  
παραρτήματος Σχολής Α σ τυ 
φυλάκω ν Ρέθυμνου
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Συζήτηση με το προσωπικό  
για τα προβλήματα και τις  
ανάγκες των υπηρεσιών

Α πό τα εγκα ίν ια  του Τμή
ματος Τουριστ. Α στυνομίας

τους Νομάρχες και Μητρο
πολίτες του νησιού και ακό
μη δέχθηκε τους εκπροσώ
πους του τοπικού τύπου και 
των μέσων μαζικής ενημέρω
σης και απάντησε σε ερω
τήσεις τους.

Σε συγκέντρωση των Διοι
κητών Αστυνομικών Τμημά
των ο κ. Υπουργός άκουσε 
τα προβλήματα που αντιμε
τωπίζουν κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντω ν τους και 
έδωσε τις ανάλογες οδηγίες 
και συμβουλές για  επίλυσή 
τους.

Τέλος στο Ηράκλειο εγκα ι
νίασε το Τμήμα Τουριστικής 
Αστυνομίας ένα από τα έντε
κα Τ μήματα  Τ ο υ ρ ισ τ ικ ή ς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
TOURIST POLICE 

αςτυνομκη α/νςη ηρακλείου 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΜΠΚΗΙ ΑΠΥ**0Μ1ΑΙ

Αστυνομίας, που άρχισαν να 
λειτουργούν από 1ης Μ αϊου 
1991 σ’ όλη την Ελλάδα.

Τον κ.Υπουργό συνόδευσαν 
από την πλευρά της Ελλη
νικής Αστυνομίας ο Β’ Υπαρ- 
χη γό ς  της Α ντισ τρά τη γος 
Διονύσιος Γεωργακόπουλος 
και ο Β’ Γενικός Επιθεωρη
τής Υποστράτηγος Αλέξιος 
Σπανός.

Ενημέρωση των εκπροσώ
πων του τύπου και των ΜΜΕ.
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΝ
ΔΟΚ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Η Διοίκηση της Σχολής Αστυ

φυλάκων, σε συνεργασία με την 
Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ευαισθητοποιημένοι 
όπως πάντα πάνω στα σοβαρά 
προβλήματα υγείας που αντιμε
τωπίζουν πολλοί συνάδελφοί 
μας και στις αυξημένες ανάγκες 
για χορήγηση φιαλών αίματος, 
διοργάνωσαν πρόσφατα σ’ όλα 
τα παραρτήματα της Σχολής ε
θελοντική αιμοδοσία, στην οποία 
η συμμετοχή των νέων δοκίμων 
αστυφυλάκων ήταν συγκινητική 
και σχεδόν καθολική. Σε συνερ
γασία με το Ιπποκράτειο Νο
σοκομείο κινητά και τακτικά συ
νεργεία επισκέφτηκαν τα παραρ
τήματα της Σχολής Αστυφυλά
κων Φιλαδέλφειας, Αμαρουσίου 
και Αμυγδαλέζας, όπου με την 
φροντίδα των Διοικητών των 
Σχολών, οι δόκιμοι ενίσχυσαν 
πρόθυμα τα αποθέματα της Τρά
πεζας Αίματος του Σώματος. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που

οι δόκιμοι αστυφύλακες εκδη
λώνουν την αγάπη και την α
ρωγή τους στους πάσχοντες συ
ναδέλφους μας. Για παράδειγμα 
το Παράρτημα Σχολής Φιλαφέλ- 
φειας απ’ όπου και τα φωτο
γραφικά στιγμιότυπα, με την 
προτροπή του Διοικητού του Α
στυνόμου Α’κ. Δημητρίου Εύδη 
έχει προσφέρει μέχρι τώρα άλλες 
50 φιάλες αίματος σε τραυματίες

συναδέλφους μας ή σε μέλη οι
κογενειών τους που είχαν ανά
γκη.

Με θέμα την εθελοντική αιμο
δοσία του Αστυνομικού και Πο
λιτικού Προσωπικού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, κοινοποιήθη
κε σχετική εγκύκλιος του Αρ
χηγού του Σώματος, όπου το
νίζεται:

“Εχει διαπιστωθεί μέχρι σήμερα 
ότι το αίμα των Τραπεζών του 
Σώματος προέρχεται κυρίως από 
τους δοκίμους των Σχολών, ενώ 
το υπόλοιπο προσωπικό αιμοδο- 
τεί μόνο ευκαιριακά, με εξαίρεση 
ελάχιστες περιπτώσεις, είτε γιατί 
δεν έχει εκτιμηθεί η σοβαρότητα 
των αναγκών σε αίμα είτε γιατί 
δεν γνωρίζει την ύπαρξη τρα
πεζών αίματος και δεν διευκο
λύνεται να μεταβαίνει σ’ αυτές 
για αιμοδοσία.

Ετσι η μη προσφορά αίματος 
εκ μέρους του προσωπικού ο
δήγησε στη μείωση των αποθε
μάτων και στην αδυναμία αντι
μετώπισης ακόμη και εκτάκτων 
περιπτώσεων (εγχειρήσεις, τρο
χαία ατυχήματα κλπ). Η Τρά
πεζα Αίματος Αθηνών αντιμε:
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τωπίζει σήμερα τις μεγαλύτερες 
ανάγκες, επειδή καλείται να κα
λύψει εκτός του προσωπικού 
των υπηρεσιών της Αττικής και 
το προσωπικό των υπηρεσιών 
της επαρχίας που νοσηλεύεται 
στα νοσοκομεία της πρωτεύου
σας.

Υστερα από τα παραπάνω, α- 
ποφασίσθηκε η ομαδική εθελο
ντική αιμοδοσία του προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας ως 
εξής:

Α) Του Επιτελείου/ΥΔΤ και 
των λοιπών απευθείας απ’αυτό 
εξαρτωμένων Υπηρεσιών της Ατ
τικής, την 4 και 11-6-91, ημέρα 
Τρίτη και ώρες 08.00’-1200\ για 
την Τράπεζα Αίματος Αθηνών 
στο κινητό συνεργείο αιμοληψί
ας που θα προσέλθει στο οίκημα 
του ΥΔΤ (Κατεχάκη 1)

Β) Των Γενικών Αστυνομικών 
Δ/νσεων Χώρας, μετά από α
νάλογο προγραμματισμό αιμο
δοσίας του προσωπικού τους σε 
χρόνο και τόπο, που θα καθο
ρίσουν ανάλογα με τις υπηρε
σιακές τους υποχρεώσεις. 

Υπενθυμίζεται ότι το προσω
πικό όλων των Υπηρεσιών του 
Σώματος δύναται -είτε μεμονω
μένα είτε σε ομάδες των 4 έως 
6 ατόμων- να αιμοδοτεί καθη
μερινά και ώρες 08.00-1400 για 
την Τράπεζα αίματος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, στα παρα
κάτω κέντρα αιμοδοσίας: Στο 
Κέντρο Αιμοδοσίας Ιπποκρατεί- 
ου Γ.Ν.Αθηνών, όσοι υπηρετούν 
στην Αθήνα, στο Κέντρο Αιμο
δοσίας ΑΧΕΠΑ, όσοι υπηρετούν 
στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο 
Αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νο
σοκομείου, όσοι υπηρετούν στο 
Ηράκλειο Κρήτης και στα Κέ
ντρα Αιμοδοσίας των πλησιεστέ- 
ρων κρατικών νοσοκομείων όσοι 
υπηρετούν στην υπόλοιπη χώρα“

ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΡXΙΦΥΛΑΚΕΣ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
Επισκέψθηκε πρόσφατα τη Σχο

λή Αρχιφυλάκων, στην Αμυγδα- 
λέζα, και μίλησε στους δοκίμους 
για το Βορειοηπειρωτικό δράμα 
μέσα σε ατμόσφαιρα εθνικού εν
θουσιασμού και συγκίνησης, ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής 
και Κονίτσης κ.Σεβαστιανός.

Η ανταπόκριση των δοκίμων 
στις πρωτοβουλίες του δραστή
ριου ιεράρχη, ήταν πραγματικά 
άμεση. Δόκιμοι Αρχιφύλακες, ε- 
προσωπώντας τη Σχολή, επισκέ- 
φθηκαν την Ιερά Μητρόπολη 
στην Κόνιτσα και προσέφεραν 
το ποσό των εκατό πενήντα χι
λιάδων δραχμών υπέρ των Βο
ρειοηπειρωτών αδελφών μας, 
που συγκεντρώθηκε μετά από 
προαιρετικό έρανο που διενερ- 
γήθηκε ανάμεσά τους.

Σε ευχαριστήρια επιστολή του 
προς τη Σχολή ο Μητροπολίτης 
Σεβαστιανός υπογραμμίζει:

“Η νέα χειρονομία σας, με την 
ως άνω οικονομικήν προσφοράν 
σας, δεν μας συγκινεί απλώς, 
αλλά και μας ενισχύει προς συ- 
νέχισιν του αγώνος υπέρ των 
εν Βορείω Ηπείρω υποδούλων 
αδελφών μας. Συγχαίροντες, ό- 
θεν, πάντας υμάς, δια τα ευγενή 
και φιλοπάτριδα αισθήματά σας, 
και ευχαριστούντες δια την πολ- 
λήν σας αγάπην και την συμπα- 
ράστασίν σας εις τον αγώναν 
μας, ευχόμεθα άμα, υμίν υγείαν, 
κάθε προκοπήν και πλουσίαν την 
ευλογίαν παρά Κυρίου, επ’ α- 
γαθώ της φιλτάτης ημών Πα- 
τρίδος”.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΠΑΡΤΑΘΛΗΤΗ

Στις 20-4-91, με συμμετοχή α
θλητών από όλη την Ελλάδα,
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διεξήχθη ο ετήσιος αγώνας ε
κατό (100) χιλιομέτρων με την 
ονομασία ΑΤΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, 
στη διαδρομή Παναθηναϊκό Στά
διο- Καλλιθέα- Π.Φάληρο- Βού
λα- Βουλιαγμένη- Λαγονήσι-Α- 
νάβυσσος- Καλύβια- Μαρκόπου- 
λο- Βαυρώνα- Λούτσα- Ραφήνα, 
που διοργανώθηκε από το διεθνή 
σύνδεσμο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ.
Ο αγώνας με ανώτατο όριο τερ

ματισμού τις ένδεκα ώρες, α
ποτελεί τεστ πρόκρισης των ελ- 
λήνων αθλητών για τη συμμε
τοχή τους στον ετήσιο διεθνή 
αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, που διε
ξάγεται στη διαδρομή Αθηνών- 
Σπάρτης (απόσταση 250 χιλ.), σε 
ανάμνηση της διαδρομής του αρ
χαίου Ελληνα αγγελιοφόρου 
Φειδιππίδη.
Στον αγώνα έλαβε μέρος και 

ο Υπαστ. Α’ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ Γε
ώργιος, που υπηρετεί στο 
ΥΔΤ/Δ/νση Προσωπικού, ο οποί
ος μετά από έξοχη εμφάνιση κα
τέλαβε την 5η θέση της γενικής 
κατάταξης με χρόνο 9:40’.

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

Ε.Δ. ΚΑΙ Σ.Α.
Διεξήχθησαν στο Εθνικό Σκο

πευτήριο Καισαριανής και στο 
Πεδίο Βολής της Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη, οι 
σ κοπευτικο ί αγώ νες των 
Π αραγωγικών Σχολών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας.

Η ομάδα της Σχολής Αξιω
ματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας σημείωσε σημαντική επι
τυχία αφού κατέκτησε: τέσσερες 
πρώτες νίκες σε ομαδική και 
ατομική κατάταξη , πέντε 
δεύτερες νίκες σε ομαδικά και 
έξι σε ατομικά αγωνίσματα και, 
τέλος, τέσσερες τρίτες νίκες σε 
ατομικά αγωνίσματα.
Την ομάδα της Σ.Α.Ε.Α αποτε

λούσαν οι παρακάτω Δόκιμοι 
Υ παστυνόμοι - Σκοπευτές: 
Γεώργιος Κυρανάκος, Μιχαήλ 
Αλευρέας, Βασίλειος Μπαμπατ- 
σιάς, Κωνσταντίνος Τσίφτης και 
Εμμανουήλ Δασκαλάκης στο 
Τυφέκιο 0,22 - Αεροβόλο - 
Π ολεμικό, και Γεώργιος 
Κ αϊπάκης, Π αναγιώ της 
Κανέλλης, Σταύρος Μαντάκος, 
Παναγιώτης Μπέλλος, Ανδρέας 
Σταυρίδης και Θεμιστοκλής

Χριστοδούλου στο Πιστόλι 0,22 
- Αεροβόλο.

Θα ήταν παράλειψη για την επι
τυχία αυτή της ομάδας της 
Σ.ΑΕ.Α, αν εκτός από την 
προθυμία, την προσπάθεια και 
την αγωνιστική διάθεση των 
αθλητών δεν συνυπολογίζαμε 
και τη συμβολή των προπονητών 
των Ομάδων Υπαστυνόμου Α’ 
Αντωνίου Ανδριόπουλου, Υπα- 
συνόμου Β’ Αλεξίου Μπίτζη και 
Α ρχιφυλάκω ν Βασιλείου 
Κουλάκου και Χρήστου Τρα- 
γουδάρα.

Επίσης, η Σχολή πήρε μέρος 
στους Πανελλήνιους Αγώνες με 
το σκοπευτή της Δ.Υ. Γεώργιο 
Καϊπάκη, ο οποίος κατέκτησε 
την 5η θέση στο ελεύθερο πιστόλι 
και τη 12η θέση στο αεροβόλο 
πιστόλι.
Τέλος, στους Αγώνες Στίβου 

που διεξήχθησαν στο Στάδιο 
Καραϊσκάκη, η ΣΑΕ.Α με τον 
αθλητή Δ.Υ. Δημήτριο Χιωτέλλη 
κατέκτησε δύο πρώτες νίκες στα 
αγωνίσματα: του άλματος εις 
μήκος με επίδοση 6,41 μέτρων 
και του άλματος τριπλού με επί
δοση 13 μέτρων. Τον ανωτέρω 
αθλητή προπονούσε ο 
Α ρχιφ ύλακας Εμμανουήλ 
Σουβλάκης.
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του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Πιστολή,

Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας

Το καλοκαίρι είναι η θερμότερη εποχή του έτους. 
Ο ήλιος ευρίσκεται πλησιέστερα στη γη. Οι ακτί
νες του μας ζεσταίνουν περισσότερο. Ο δείκτης 
του θερμομέτρου ανεβαίνει. Ο ιδρώτας από το 
καύμα ρέει στα πρόσωπά μας. Τα πολλά ρούχα 
αποβάλλονται. Η δραστηριότητα μειώνεται και 
ο άνθρωπος νοιώθει την ανάγκη μεγαλύτερης 
ανάπαυσης. Καταφεύγει στις εξοχές, στα κατα- 
πράσινα δάση, στα δροσερά βουνά, στις δροσο- 
βόλες με τη θαλάσσια αύρα ακρογιαλιές, για 
να ανακουφισθεί, να εκτονωθεί από τον κόπο 
του χειμώνα, να ανακτήσει τις δυνάμεις του και 
να ξεπεράσει κάπως την ταλαιπωρία της πολλής 
ζέστης.

Συμβαίνει όμως σε πολλούς το περίεργο κατά 
τη θερμή αυτή εποχή. Ενώ το σώμα θερμαίνεται, 
η ψυχή ψύχεται. Και ενώ τα κρυολογήματα του 
σώματος σχεδόν εξαφανίζονται, τα κρυολογήματα 
της ψυχής ευρίσκονται σε έξαρση. Οχι ότι το 
χειμώνα δεν έχουμε πνευματικά κρυολογήματα. 
Και τότε έχουμε. Η αμαρτία πάντοτε έχει τα 
θύματά της. Και σε κάθε εποχή, αδιακρίτως, προ
σβάλλει και κτυπά. Ομως είναι εμπειρικά απο
δεδειγμένο ότι το καλοκαίρι έχει τα περισσότερα 
θύματα. Το καλοκαίρι δηλητηριάζει αφθονώτερες 
ψυχές.

Τί συντελεί σ’αυτό;
Κατ’αρχήν, ίσως λόγω της ζέστης να ελατ

τώνεται η δύναμη αντίστασης του ανθρώπου στο 
κακό και μάλιστα στις πτώσεις εκείνες που λε
ρώνουν το σώμα. Μα περισσότερο γιατί το κα
λοκαίρι, με τις συνθήκες και συνήθειες ζωής που 
έχουν διαμορφωθεί, πολλαπλασιάζονται οι πει
ρασμοί. Οι παγίδες του διαβόλου αυξάνονται. 
Η προκλητικότητα αποκορυφώνεται και τα κα
τώτερα ένστικτα ερεθίζονται ευκολώτερα. Και 
οι ασθενείς στην πίστη και τη θέληση υποκύπτουν 
και γλιστρούν στη δύναμη του κακού γρηγο- 
ρώτερα.

Επειτα και η διακοπή των συνηθισμένων ρυθμών 
της ζωής, ο συγχρωτισμός στα ποικίλα θέρετρα, 
η επαφή με ποικιλώνυμα και απίθανα ενίοτε πρό
σωπα και διάφορες άλλες ιδιομορφίες του κα
λοκαιριού, αυξάνουν τους πειρασμούς και πολ
λαπλασιάζουν τις ευκαιρίες της ψύξεως της ψυ
χής-

ΓΓαυτό, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, χρει
άζεται μεγαλύτερη περιχαράκωση της ψυχής. Τώ
ρα το καλοκαίρι παρίσταται ανάγκη αυξημένης 
προσοχής επάνω στον εαυτό μας. Χρειάζεται με
γαλύτερη προφύλαξη. Και επαγρύπνηση συνεχής. 
Χρειάζονται πιο πολλά φάρμακα κατά των πνευ
ματικών κρυολογημάτων αλλά και τροφοδοσία 
πνευματική πλουσιώτερη για να είναι ο πνευ
ματικός οργανισμός μας ανθεκτικώτερος και λι
γότερο ευάλωτος στο κακό.

Μα πάνω απ’όλα αυτά, χρειάζεται ειλικρινέ
στερος και στενότερος σύνδεσμος με τον Κύριο. 
Ο Ιησούς είναι η δύναμη και η ισχύς των πιστών. 
Με τη δύναμη του Ιησού αχρηστεύονται οι πα
γίδες, νικώνται οι πειρασμοί και αποκρούονται 
τα πυρίπνοα βέλη του πονηρού. Κοντά στον Ιησού 
και υπό τη σκέπη του Ιησού, ο πιστός αναδει- 
κνύεται ανώτερος των ενστίκτων της ζωής και 
απρόσβλητος από τις επιθέσεις του σατανά.

Αυτός που έχει τον Ιησού στην καρδιά του 
δεν διατρέχει κίνδυνο πνευματικού κρυολογήμα
τος. Κι όπου κι αν ευρεθεί τώρα το καλοκαίρι, 
είτε στη συνήθη δουλειά του, είτε στην εξοχή 
και τις ακρογιαλιές, είτε ανάμεσα στη φωτιά, 
θα μείνει απρόσβλητος, καθαρός, υγιής και ακέ
ραιος.

Εχει, λοιπόν, κινδύνους ίσως αυξημένους το 
καλοκαίρι, αλλά όταν είμεθα στενά συνδεδεμένοι 
με τον Κύριο, θα αναδειχθούμε νικητές. Οταν 
όμως ο σύνδεσμος αυτός με τον Ιησού είναι 
υποτυπώδης και χαλαρός τότε θα διατρέχουμε 
τον κίνδυνο της πνευματικής καθιζήσεως.
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ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΩΝ ΑΙΑΚΟΠΩΝ
Τι πρέπει να προσέξετε 

αυτό το καλοκαίρι;
Σε ποιες παραλίες 

θα κολυμπήσετε; 
Μπορείτε να κάνετε 
άφοβα ηλιοθεραπεία; 
Ποιά είναι τα "μη" 

των διακοπών;
Ολα όσα πρέπει 

να ξέρετε 
για να περάσετε 

ένα ευχάριστο καλοκαίρι 
χωρίς ταλαιπωρία 

και απρόοπτα.

ΑΚΤΕΣ: Παραμονεύουν διάφο
ροι κίνδυνοι. Ιδιαίτερα στην άμ
μο καλλιεργούνται ένα σωρό μι
κρόβια. Μια πολύ συνηθισμένη 
δερματοπάθεια που μεταδίδεται 
στις ακτές κυρίως όταν υπάρχει 
πολυκοσμία, είναι η ποικιλό- 
χρους πιτυρίαση. Οφείλεται σε 
μύκητες και εντοπίζεται στο θώ
ρακα, στην κοιλιά, στους βρα
χίονες, στον αυχένα κ.α. Εμφα
νίζεται με στρογγυλές καφέ κη- 
λίδες ή πλάκες που παίρνουν 
διάφορες μορφές και σχήματα 
και καλύπτονται από λεπτά πι- 
τυριώδη λέπια.

Προσοχή λοιπόν στην ανταλ
λαγή ρούχων, μαγιό και προ
σωπικών αντικειμένω ν στην  
πλάζ. Αποφύγετε επίσης να ξα
πλώνετε στην άμμο χωρίς ψάθα 
ή πετσέτα.

ΒΡΑΧΙΑ Ελέγχετε πάντα τη 
θαλάσσια περιοχή που σκοπεύ
ετε να βουτήξετε. Συμβαίνει συ
χνά να σχίζονται τα πόδια από 
τα βράχια. Σ’ αυτή την περί
πτωση, η πληγή, ό,τι βάθος και 
να έχει, πρέπει να καθαριστεί 
καλά με οινόπνευμα, μερκουρο- 
χρώμ και να δεθεί με αποστει
ρωμένη γάζα. Ενα βαθύ σχίσιμο, 
που το αίμα δεν σταματάει, 
καλύτερα να το δει γιατρός. 
Ισως χρειάζεται ράψιμο, αντι- 
τετανικός ορός ή μια θεραπεία 
με αντιβιοτικά.

ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ: Δ ιαλέξτε  
ένα ζευγάρι που να προστατεύει 
πραγματικά τα μάτια. Στα σκού
ρα γυαλιά η προστασία είναι 
μεγαλύτερη, με τη βασική προ
ϋπόθεση η διάθλαση του γυα
λιού να μην παραμορφώνει τα

είδωλα. Για την οποιαδήποτε 
αγορά γυαλιών, απευθυνθείτε σ ’ 
ένα ειδικευμένο οπτικό.

ΔΥΣΠΕΨΙΑ Από τις πιο συ
χνές ενοχλήσεις του πεπτικού 
συστήματος. Εμφανίζεται περισ
σότερο στις περιόδους που το 
“ρίχνουμε έξω” στο φαγητό ή 
ακόμη και από την αλλαγή του 
πόσιμου νερού. Παρουσιάζεται 
συνήθως με ναυτία, κράμπες στο 
έντερο, ξυνίλες και καψίματα 
στο στομάχι. Εναι φανερό ότι 
αν έχετε υπερβολικά ευαίσθητο 
στομάχι, πρέπει να αποφεύγετε 
τα πολύ παγωμένα και αεριούχα 
ποτά.

Σε περίπτωση δυσπεψίας, ένα 
ζεστό ρόφημα από δυόσμο θα 
βοηθήσει την πέψη. Επίσης θα 
ωφελήσει ένα καλό καθαρτικό.

ΕΓΠΠΕΦΥΚΓΠΔΕΣ: Δημιουρ- 
γούνται από τις βουτιές και το 
αλάτι της θάλασσας, περισσό
τερο σε άτομα με αλλεργική 
προδιάθεση και το κύριο χαρα
κτηριστικό τους είναι αρχικά το 
κοκκίνισμα των ματιών. Πρέπει 
να αντιμετωπίζονται έγκαιρα με 
αντιβιοτικό κολλύριο. Ενα πρό
χειρο αλλά προστατευτικό μέ

τρο για την επιπεφυκίτιδα είναι 
τα γυαλιά της θάλασσας, που 
έχουν κατασκευαστεί ειδικά και 
εφαρμόζουν αεροστεγώς ώστε 
να προφυλάσσουν τα μάτια μέσα 
στο νερό. Θα τα βρείτε και στο 
πιο απομακρυσμένο νησί.

ΖΕΣΤΗ: Καταπολεμήστε τη με 
κρύα ντους, αποφεύγοντας με
τακινήσεις και άλλες δραστη
ριότητες τις μεσημεριανές ώρες 
που η ζέστη βρίσκεται στο φόρτε 
της.

Αναπληρώνετε τα υγρά που 
χάνετε με ιδρώτα, στις μεγάλες 
ζέστες, πίνοντας τσάι και χυ
μούς φρούτων. Ξεδιψάνε και 
ωφελούν πολύ περισσότερο από 
τα αναψυκτικά.

ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Α π ό  σα ς  
εξαρτάται αν θα έχει ευεργετικά 
ή επιζήμια αποτελέσματα. Η πα- 
ρατεταμένη και αλόγιστη έκθε
ση του σώματος στον ήλιο για 
το επιθυμητό μαύρισμα, μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργίες, δερ
ματίτιδες, ηλιάσεις και κυρίως 
επίπονα και επικίνδυνα εγκαύ
ματα. Οι ειδικοί συμβουλεύουν:

- Εκτεθείτε στον ήλιο σταδια
κά και βαθμιαία. Οι ιδανικότε-
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ρες ώρες είναι πριν τις 11 π.μ. 
και μετά τις 3 μ.μ.

- Χρησιμοποιείτε αντιηλιακή 
κρέμα με υψηλό δείκτη προστα
σίας τις πρώτες μέρες.

- Πίνετε πολλά υγρά, χωρίς 
να παραλείπετε το αλάτι (εκτός 
αν σας το απαγορεύει ο γιατρός 
σας).

- Μην πίνετε αλκοολούχα πο
τά.

- Προφυλάξτε το κεφάλι και 
τα μάτια σας.

- Εάν βρίσκεστε κάτω από

σεων) πρέπει αμέσως να τρέζετε 
στο γιατρό.

- Αν έχετε την ατυχία να πα
τήσετε αχινό, στα σημεία που 
υπάρχει το πρήξιμο και ο πόνος 
πρέπει να ρίξετε πολύ ζεστό νε
ρό (όσο μπορείτε να ανεχτείτε) 
ή να βάλετε μια κορτιζονούχα 
αλοιφή. Σε περίπτωση που δεν 
έχετε, μπορείτε να σκεπάσετε 
την περιοχή μ ’ ένα βαμβάκι βου
τηγμένο σε ξύδι Κάντε ελαφριά 
ποδόλουτρα, για να αποφύγετε 
τυχόν μολύνσεις.

γιαούρτι, αγγούρι. Ωφελεί και 
η επάλειψη της επιδερμίδας με 
ειδική αλοιφή ή ταλκ.

Θερμοπληξία: Παρουσιάζεται 
σε άτομα με διάφορα ιατρικά 
προβλήματα, όπως αλκοολικοί, 
διαβητικοί, παχύσαρκοι κ.λ.π. 
Τα συμπτώματα είναι ταχυκαρ
δία, συχνός σφυγμός, υψηλή θερ
μοκρασία του σώματος (πάνω 
από 38,5 C). Οι πρώτες βοήθειες 
στον άρρωστο είναι να του κα
τεβάσετε τη θερμοκρασία: αφαι
ρέστε τα ρούχα του, τυλίξτε τον

φαρμακευτική αγωγή (αντιβίω
ση, αντιφλεγμνώδη κ.λ.π.) ζητή
στε σχετικά οδηγίες από το για
τρό σας.

- Εχετε μαζί σας αντισταμι- 
νικές κρέμες.

- Μην κάνετε σπορ κάτω από 
τον καυτό ήλιο πολλές ώρες.

ΘΑΛΑΣΣΑ: Τα γαλάζια νερά 
της προκαλούν, δροσίζουν αλλά 
και κρύβουν συχνά τρεις ύπου
λους εχθρούς. Τις τσούχτρες, 
τους αχινούς και τις ανεμώνες.

- Η παρουσία της τσούχτρας 
στο νερό, πολλές φορές, περνά 
απαρατήρητη. Ο λουσμένος νιώ
θει σε κάποιο σημείο του σώ
ματός του έναν έντονο πόνο σαν 
να τον πέρασε ηλεκτρικό ρεύμα. 
Ακολουθεί κοκκινίλα, φουσκά
λες και μερικές φορές αποτυ- 
πώνεται στο δέρμα το σχήμα 
της τσούχτρας.

Αποφύγετε να τρίψετε το ση
μείο του τσιμπήματος ή να το 
ξεπλύνετε με γλυκό νερό. Ρίξτε 
καθαρό οινόπνευμα ή κολόνια 
ή τάλκ με θαλασσινό νερό. Αν 
παρατηρήσετε συμπτώματα σοκ 
(δυσκολία στην αναπνοή, πρή
ξιμο στο σώμα, απώλεια αισθή-

- Οι ανεμώνες διακρίνονται μέ
σα στη θάλασσα εύκολα, χάρη 
στα χρωματιστά τους πέταλα. 
Το τσίμπημά τους δεν έχει πά
ντα την ίδια επίδραση. Συχνά 
κολλάνε απλώς στο δέρμα και 
άλλες φορές το δέρμα ερεθί
ζεται ή πρήζεται τοπικά. Σ’ αυτή 
την περίπτωση κάντε ό,τι και 
στις τσούχτρες.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΊΏΝ 
ΔΙΑΚΟΠΩΝ: Ηλίαση: Παρου
σιάζεται περισσότερο στους ηλι
κιωμένους και στα μικρά παιδιά. 
Εκδηλώνεται με κακοδιαθεσία, 
απώλεια των αισθήσεων. Ωσπου 
να έρθει ο γιατρός, ο ασθενής 
πρέπει να ξαπλώσει σε δροσερό 
μέρος.

Εγκαύματα: Προληπτικά τα 
εγκαύματα του ήλιου αντιμετω
πίζονται με τα αντιηλιακά που 
έχουν υψηλό δείκτη προστασίας 
και φιλτράρουν τις υπεριώδεις 
ακτίνες. Οταν το δέρμα κοκ
κινίσει, είναι λίγο πρησμένο και 
πονάει (εγκαύματα Α ’ βαθμού), 
ανακουφίζεται βάζοντας το ερε
θισμένο σημείο κάτω από το νε
ρό. Επίσης αντιφλογιστικές ικα
νότητες έχουν οι κομπρέσες από

με βρεγμένα σεντόνια ή πετσέ
τες, βάλτε τον να κάνει κρύα 
ντους και τοποθετήστε τον σε 
καλά κλιματιζόμενο χώρο. Προ
σέξτε μην πάθει υποθερμία (πο
λύ χαμηλή θερμοκρασία σώμα
τος). Δώ στε του παγωμένα  
υγρά. Ιδανικό είναι ένα ποτήρι 
κρύο νερό με μια κουταλιά του 
γλυκού αλάτι κάθε 15 λεπτά. 
Ολα αυτά βέβαια μέχρι να έρθει 
ο γιατρός που πρέπει να κα- 
λέσετε επειγόντως.

ΚΡΑΜΠΕΣ- Κατά τη διάρκεια 
της κολύμβησης συμβαίνουν συ
χνά. Εντοπίζονται στα κάτω 
άκρα και παρουσιάζονται συνή
θως στα αγύμναστα άτομα. 
Οφείλονται σε μυϊκό σπασμό 
που προσβάλλει τα δάχτυλα του 
ποδιού ή τη γάμπα. Ο σπασμός 
μπορεί να περάσει με μερικές 
μαλάξεις. Καλό είναι ο κολυμ
βητής να μείνει ανάσκελα και 
ήρεμος για αρκετή ώρα, ώσπου 
ο πόνος να μαλακώσει και να 
υποχωρήσει.

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΙ
ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Παρουσιά- 
ζοναι συχνά το καλοκαίρι στα 
παιδιά που τρελαίνονται να αγο-
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ράζουν διάφορες λιχουδιές από 
τους πλανόδιους πωλητές της 
πλαζ. Φροντίστε λοιπόν χωρίς 
πολλά “μη” το παιδί να μην ξε
φεύγει πολύ απ’ τις συνηθισμέ
νες του τροφές που γνωρίζετε 
τις επιδράσεις τους. Το ίδιο πρέ
πει να γίνεται και με τα θέματα 
της ατομικής του καθαριότητας.

ΜΠΑΝΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ: Τονώ
νει και χαρίζει ευεξία στον ορ
γανισμό. Ομως χρειάζεται προ
σοχή στα εξής σημεία:

- Μην απομακρύνεστε κολυ
μπώντας από τις ακτές, όταν 
μάλιστα δεν ξέρετε καλό κο
λύμπι. Σκεφθείτε την επιστροφή, 
που είναι περισσότερο κουρα
στική.

- Αποφεύγετε να μπαίνετε στη 
θάλασσα, πριν περάσουν 3-4 
ώρες από το φαγητό.

- Πριν μπείτε στη θάλασσα, 
μην πίνετε οινοπνευματώδη.

- Μην κολυμπάτε σε περιοχές, 
όπου υπάρχουν πινακίδες, που 
προειδοποιούν ότι η θάλασσα εί
ναι μολυσμένη.

- Αποφεύγετε τις βουτιές σε 
περιοχές, που δεν ξέρετε το βά
θος ή τη διαμόρφωση του βυθού 
και να έχετε τα μάτια ανοιχτά 
μέσα στο νερό.

- Μην αφήνετε μικρά παιδιά 
στη θάλασα χωρίς να τα προ
σέχετε. Η άγνοιά τους για τον 
κίνδυνο μπορεί να αποβεί μοι
ραία.

- Μην κολυμπάτε πέρα από 
τις σημαδούρες που δείχνουν τα 
όρια, έξω από τις οποίες επι
τρέπεται να κινούνται ταχύπλοα 
σκάφη.

- Σε περίπτωση κράμπας ή άλ
λης αδιαθεσίας μέσα στη θά
λασσα, βγείτε έξω σιγά - σιγά 
χωρίς να σας κυριέψει πανικός.

- Αποφύγετε το θαλάσσιο μπά
νιο αν πάσχετε από πνευμονικά

νοσήματα, υπέρταση, καρδιοπά- 
θεια.

ΝΕΡΟ: Πίνετε άφθονο, χωρίς 
περιορισμούς. Το νερό αποτελεί 
ένα από τα βασικότερα συστα
τικά του ανθρώπινου σώματος. 
Στον τόπο όπου παραθερίζετε, 
αν το πόσιμο νερό είναι αμφι
βόλου ποιότητας, προτιμήστε το 
εμφιαλωμένο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΠΑΝΣΙΟΝ:
Διαλέξτε ανάλογα τις ανάγκες 
της οικογένειας. Αν έχετε μι
κρά παιδιά ή παιδιά αρκετά ζω
ηρά, είναι προτιμότερο να δια
λέξετε πανσιόν. Με την προϋ
πόθεση να διαθέτει ευκολίες 
κουζίνας, για να μπορείτε να 
ετοιμάσετε κάτι έκτακτο. Επί
σης να υπάρχει και ακάλυπτος 
χώρος χωρίς κινδύνους για να 
παίζουν τα παιδιά τις ώρες που 
θα βρίσκονται εκεί.

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ: 
Περιορίστε τα και προπαντός 
μην πίνετε όταν οδηγείτε ή όταν 
πρόκειται να κολυμπήσετε. Σύμ
φωνα με τις στατιστικές, στα 
περισσότερα θύματα πνιγμού, τα 
αίτια οφείλονται σε υπερβολική 
δόση αλκοόλ που έχει την ιδιό
τητα να μειώνει τα αντανα
κλαστικά.

ΠΑΙΔΙΑ: Στην εξοχή αφήστε 
τα να παίζουν όσο θέλουν. Είναι 
ένα ξέσπασμα που τους χρει
άζεται μετά το σχολείο και τους 
μήνες του χειμώνα, που τους πέ
ρασαν κλεισμένα μέσα στο σπίτι. 
Οσον αφορά τις διάφορες με
τακινήσεις τους, φροντίστε πά
ντα μέσα σ τ’ αυτοκίνητο να φο
ρούν ζώνη ασφαλείας, τα μωρά 
να είναι στέρεα δεμένα στο ει
δικό καρεκλάκι και να μην τα 
χτυπούν ρεύματα.

ΡΥΠΑΝΣΗ: Οι ειδικοί της θα
λάσσιας ρύπανσης συνιστούν να 
μην μπαίνετε στη θάλασσα όταν:

- Το νερό πρασινίζει, που ση
μαίνει ότι υπάρχει πλαγκτόν.

- Στη θαλάσσια επιφάνεια σχη
ματίζονται τα χρώματα της ίρι 
δας , που δείχνουν ότι περιέχει 
πετρέλαιο.

- Διαπιστώνετε στον πυθμένα 
λάσπη, που δηλώνει παρουσία 
υδράργυρου και μόλυβδου.

- Υπάρχουν στην επιφάνεια με
γάλες φουσκάλες ή θολούρα και 
πολλά φύκια, που δείχνουν αμ
φίβολα νερά.

- Βρίσκονται σε ακτίνα λιγό- 
τερη από 200 μ. εκβολές βιο
λογικών λυμάτων.

ΣΠΟΡ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Οσοι 
ασχολείστε συστηματικά μ ’ αυ
τά ή επιθυμείτε να ασχοληθείτε, 
καλό είναι να τηρείτε πιστά κά
ποιους κανόνες:

- Υποβρύχιο ψάρεμα, καταδύ
σεις: Πρέπει να βρίσκεστε σε κα
λή φυσική κατάσταση, να μην 
βουτάτε σε άγνωστες περιοχές 
με βάθος πάνω από 40 μέτρα, 
να ξεκουράζεστε μετά από κάθε 
βουτιά και να είστε εφοδιασμέ
νοι με σημαδούρα καταδύσεων 
(για να μην σας χτυπήσει διερ- 
χόμενο ταχύπλοο).

- Σέρφινγκ: Οταν ξανοίγεστε 
να υπολογίζετε ότι θα διανύσετε 
ακριβώς την ίδια απόσταση για 
να γυρίσετε πίσω.

- Σκι: Μπορείτε να κάνετε σκι 
μόνο αν βρίσκεστε σε οργανω
μένη πλαζ και να μην απομα
κρύνεστε πάνω από 1000 μέτρα 
από την ακτή.

Για όλα τα θαλάσσια μέσα 
αναψυχής απαγορεύεται να τα 
χρησιμοποιείτε όταν επικρατούν 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
πριν από την ανατολή και μετά 
τη δύση του ήλιου, όταν δεν 
ξέρετε καλό κολύμπι. Μην πλη
σιάζετε σε απόσταση μικρότερη 
από 200 μ. από το σημείο, που 
φτάνουν συνήθως οι κολυμβη
τές. Να φοράτε πάντα ατομικό 
σωσσίβιο.

ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ: Κουνούπια, μέ
λισσες, σφήκες, αράχνες, σκόρ
πιοι και καμμιά φορά φίδια απει
λούν τους παραθεριστές σε κάθε 
εξοχή. Πως θα τα αντιμετωπί
σετε;

- Κουνούπια: Ανακουφίζουν οι 
κομπρέσες με σόδα και νερό. 
Προληπτικά ωφελεί η λήψη βι
ταμίνης Β.

- Μέλισσες και σφήκες: Αφαι
ρέστε αμέσως το κεντρί μ ’ ένα 
τσιμπιδάκι ή μια βελόνα. Κα-
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θαρίστε το σημείο με σαπούνι 
ή αντισηπτικό διάλυμα. Βάλτε 
κομπρέσες με κρύο νερό, αν πρό
κειται για μέλισσα, στικ αμμω
νίας, αν πρόκειται για σφήκα. 
Ανάλογα με τη σοβαρότητα του 
τσιμπήματος χορηγούνται αντι- 
σταμινικές ή κορτιζονούχες  
αλοιφές. Οσοι ξέρετε ότι είστε 
ευαίσθητοι στα τσιμπήματα των 
εντόμων να αποφεύγετε τα λου
λούδια στην ύπαιθρο καθώς και 
τα ρούχα με έντονα χρώματα.

Αράχνες: Στην Ελλάδα δεν 
υπάρχουν δηλητηριώδεις αρά
χνες, εκτός από ένα είδος πολύ 
σπάνιο. Βάλτε πάνω στο τσί
μπημα μια κορτιζονούχα αλοιφή.

Σκορπιοί: Συνήθως οι σκορπιοί 
της ξηρός βρίσκονται κάτω από 
πέτρες και σε σκοτεινά σημεία. 
Τα συμπτώματα από το τσίμπη
μα είναι τοπικά και ο πόνος 
διαρκεί από λίγες ώρες ως ένα 
24ωρο. Στη θέση της πληγής δη- 
μιουργείται κοκκινίλα και ταυ
τόχρονα ένα επώδυνο πρήξιμο. 
Μερικές φορές παρουσιάζεται 
ναυτία, ταχυπαλμία, δυσκολία 
στην αναπνοή. Καθαρίστε την 
πληγή τοπικά με αμμωνία, βάλτε 
αντισταμινική αλοιφή και πάρτε 
κάποιο παυσίπονο Για το σκόρ
πιά της θάλασσας και για τα 
τσιμπήματα από άλλα δηλητη
ριώδη ψάρια - δράκαινα, σμέρνα 
- συνιστάται η χρήση αντιστα- 
μινικών και αναλγητικών.

Φίδια: Το πιο επικίνδυνο είναι 
η οχιά. Θα τη γνωρίσετε από 
τις άνισες κηλίδες που σχημα
τίζουν οι γραμμές πάνω στη ρά
χη της. Η οχιά δαγκώνει μόνο 
αν κάποιος την ενοχλήσει. Γι’ 
αυτό αποφεύγετε να περπατάτε 
ανάμεσα σε χόρτα με γυμνά πό
δια. Ας μην ξεχνάμε ότι τα φίδια 
δεν επιτίθενται από μόνα τους 
παρά μόνο όταν νιώσουν ότι 
απειλούνται.

Τη στιγμή του τσιμπήματος 
παρουσιάζεται δυνατός πόνος, 
διόγκωση της πληγής, κοκκίνι
σμα στην αρχή και μετά μελά- 
νιασμα. Μέσα στις πρώτες 24 
ώρες μπορεί να εμφανιστεί αίμα 
στα ούρα, αιμορραγία από το 
στόμα και το έντερο και νέ
κρωση της περιοχής γύρω από 
το δάγκωμα.

Ακινητοποιήστε το χέρι ή το 
πόδι που έγινε το δάγκωμα και 
περιδέστε το με λάστιχο μόνο 
αν έχετε σχετική πείρα. Καθα
ρίστε τοπικά με νερό και σα
πούνι. Βάλτε στην πληγή πάγο

ή οινόπνευμα. Φωνάξτε γιατρό 
για να κάνει αντιτετανικό ορό 
και να παρακολουθήσει τον 
τραυματία για ένα, τουλάχιστον, 
24ωρο. Απαγορεύεται η απομύ- 
ζηση (ρούφηγμα), η τομή και η 
καυτηρίαση του τραύματος.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Το κα
λοκαίρι επιβάλλεται κάποια 
τροποποίηση της διατροφής μας. 
Αποφεύγετε τα βαριά πικάντικα 
φαγητά (καρυκεύματα, σάλτσες, 
λιπαρά). Τρώτε πολλά φρούτα, 
λαχανικά και ωμές σαλάτες. Εί
ναι προτιμότερο να μοιράζετε 
την καθημερινή τροφή σε μικρά 
επ ιμέρους γεύματα . Π ίνετε  
άφθονο νερό, χυμούς φρούτων 
και αποφεύγετε τα οινοπνευμα
τώδη ποτά και τα αναψυκτικά.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ: 
Πρέπει να περιλαμβάνει:

- Πλήρες επιδεσμικό υλικό.
- 3 - 4  πακέτα αποστειρωμένες

γάζες, σε διάφορα μεγέθη.
- Ενα πακέτο βαμβάκι, μερι

κούς κοινούς και ελαστικούς 
επιδέσμους και 2 - 3 ρολά λευ- 
κοπλάστ.

- Ενα αντισηπτικό για καθα
ρισμό τραύματος (οινόπνευμα - 
μερκουροχρώμ) με αποστειρωμέ
νη αλοιφή για εγκαύματα ή γά
ζες βαζελινούχες με αντιβιοτικό.

- Ενα έτοιμο διάλυμα για τσι
μπήματα από έντομα.

- Οφθαλμολογικές σταγόνες 
και σταγόνες ανακουφιστικές 
για τυχόν ερεθισμό στα αυτιά.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΚΟΛΠΙΤΙΔΕΣ: Εί
ναι από τα πιο συχνά προβλή
ματα που απασχολούν τις γυ
ναίκες και δημιουργούνται το 
καλοκαίρι, όταν τα μπάνια γί
νονται σε αμφίβολα νερά. Οι 
πιο συνηθισμένες κολπίτιδες εί
ναι αυτές που προκαλούνται 
από : α) μύκητες, β) τριχομο
νάδες, γ) αιμόφιλο του κόλπου. 
Αυτές οι τελευταίες κερδίζουν 
όλο και περισσότερο έδαφος σε 
αριθμό ασθενών. Η θεραπεία 
μπορεί να είναι κολπική, με δι
σκία από το στόμα ή ένας συν
δυασμός και των δύο. Διαρκεί 
ανάλογα 1 - 2 βδομάδες.

ΨΥΞΕΙΣ- Παρουσιάζονται ιδι
αίτερα στις γυναίκες, γι’ αυτό 
και πρέπει να έχουν πάντα ένα 
δεύτερο μαγιό για να μη στε
γνώνει το βρεγμένο επάνω τους.

ΩΡΛ- Ξεχάστε τη! Μην κοιτάτε 
στις διακοπές το ρολόι. Αρκετά 
γινόμαστε σκλάβοι του όλο τον 
υπόλοιπο χρόνο!

ΚΑΔΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΔΡΟΣΙΑΣ 

ΣΤΟ ΚΑΥΤΟ 
ΣΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
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Αριθ. 20/1989*
Πρόεδρος ο κ. Α ΓΤΑΣΙΝΟΣ 
Εισηγητής ο κ. Β. ΚΟΚΚΙΝΟΣ, αρεοπαγίτης 
Δικηγόροι οι κ.κ. Γ. Στρατέας, Ρ, Αντωνακόπουλος^ 
πάρ Διοικήσεως

Ισότητα (πάγια κατ αποκοπή οδοιπορικά έξοδα  
π δ 9 3 4 /1 9 8 0 1 - Αντισυνταγματική, ως αντίθετη 
στην κατά το άρθρο 4 §1 Σ αρχή της ισότητας, η 
εξαίρεση μόνο του προσωπικού της Ελληνικής Αστυ
νομίας (όχι και του Λιμενικού Σώματος) από τη χορή
γηση πάγιων κατ' αποκοπήν οδοιπορικών εξόδων 
σύμφωνα με το π.δ. 934/1980 επέκταση της χορή
γησης της παροχής αυτής και στο προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας

Επειδή κατά το άρθρο 4 § 1 του Σ, οι Ελ
ληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Με τη 
διάταξη αυτή καθιερώνεται, όχι μόνον η ισό
τητα των Ελλήνων πολιτών έναντι του νόμου, 
αλλά και η ισότητα του νόμου έναντι αυτών, 
με την έννοια ότι ο νομοθέτης, κατά τη ρύθ
μιση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, σχέσεων 
ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων 
δεν μπορεί να νομοθετεί κατά διαφορετικό 
τρόπο, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας 
διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθμιση 
δεν είναι αυθαίρετη, αλλά επιβάλλεται από 
λόγους γενικώτερου κοινωνικού ή δημόσιου 
συμφέροντος. Η συνδρομή των λόγων αυ
τών υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων, 
τα οποία, κατά την κρίση τους, περί αντισυ
νταγματικότητας της εξαιρέσεως, ανπρόκει- 
ται για παροχή που προβλέπεται από το νόμο 
που καθιέρωσε την εξαίρεση, επιδικάζουν 
αυτή σε κείνους που έχουν εξαιρεθεί αυθαι- 
ρέτως από την καταβολή της, σύμφωνα με 
το άρθρο 22 §1 εδ. β' του Σ (ΟλΑΠ 
1336/1985, 76/1987 και 11/1989). Εξ άλ
λου, κατά το άρθρο μόνο του π.δ. 934 του 
1980 στους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές 
και υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων 
χορηγούνται μηνιαία κατ' αποκοπή οδοιπο
ρικά έξοδα για τις μετακινήσεις τους οι ο
ποίες δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του 
ν.δ. 334/1969. Το ύψος της παραπάνω πα
ροχής καθορίζεται για όλους (ανεξαρτήτως 
βαθμού) στο διπλάσιο της εκτός έδρας ημε
ρήσιας αποζημιώσεως Λοχαγού, που λαμβά
νει το βασικό μισθό του βαθμού του και χρο
νοεπίδομα 23 ετών υπηρεσίας. Τα πιο πάνω 
έξοδα καταβάλλονται, παραλλήλως προς ε 
κείνα που τυχόν δικαιούται καθένας με το 
ν.δ. 334/1969, σαυτούς που τελούν σε υπη
ρεσία και σε εκείνους που είναι σε άδεια 
διάρκειας όχι μεγαλύτερης του μηνάς, ε
κτός από εκείνους που υπηρετούν θητεία

κανονική ή παρατεταμένη. Η καταβολή και 
δικαιολόγηση του ανωτέρω ποσού ενεργεί- 
ται κατά μήνα, προκαταβολικώς με τις μισθο- 
δοτικές καταστάσεις, με βάση τις μηνιαίες 
μεταβολές των δικαιούχων. Περαιτέρω κατά 
το άρθρο μόνο του π.δ. 1135/1981 το ύψος 
των χορηγούμενων μηνιαίως κατ' αποκοπή 
οδοιπορικών εξόδων στους Αξιωματικούς, 
Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς των Ε
νόπλων Δυνάμεων, καθορίσθηκε στο τριπλά
σιο της εκτός έδρας ημερήσιας αποζημιώ
σεως Λοχαγού, που λαμβάνει το βασικό μι
σθό του βαθμού του και χρονοεπίδομα 23 
ετών υπηρεσίας. Τέλος κατά το άρθρο 11 § 2 
του ν. 1339/1983 οι διατάξεις του π.δ, 
934/1980, «περί χορηγήσεως παγίων οδοι
πορικών εξόδων στους στρατιωτικούς των 
ενόπλων δυνάμεων, όπως τροποποιήθηκαν 
με το π.δ. 1135/1981» δεν εφαρμόζονται 
στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Κατά δε το άρθρο 18 του αυτού νόμου, ως 
σώματα ασφαλείας νοούνται στο νόμο αυτό 
η Χωροφοφυλακή, η Αστυνομία Πόλεων και 
το Πυροσβεστικό Σώμα. Επομένως δεν περι
λαμβάνεται το λιμενικό σώμα, το οποίο έτσι 
δεν εξαιρείται από την εφαρμογή του π.δ 
934/1980, όπως τροποποιήθηκε. Ομως ό
πως προκύπτει από το συνδυασμό των διατά
ξεων των άρθρων 21 §2 του π.δ. της 
27.5.1927 (ΦΕΚ τ. A , 104/1927) 1 έως και 8 
του ν.δ. 444/1970, περί αρμοδιοτήτων του 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τις 
αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας, του 
ν.δ. 530/1970 περί Λιμενοφυλάκων, του άρ
θρου 1 του ν.δ. 3365/1955 περί Κώδικος του 
Σώματος της Ελλην. Βασιλ. Χωρ/κής και 3 
του ν. 1481/1984, «περί οργανισμού του Υ
πουργείου Δημοσ. Τάξεως», τα κύρια καθή
κοντα του λιμενικού σώματος, που είναι και 
αυτό στρατιωτικώς οργανωμένο, όπως ήταν 
και η Χωροφυλακή, κατά το άρθρο 1 του ν.δ 
3365/1955 και όπως είναι τώρα η Ελλην. Α
στυνομία, κατά το άρθρο 3 του ν. 1481/1984, 
συνίστανται (άρθρο 1 ν.δ. 444/1970), στην 
αστυνόμευση του θαλάσσιου χώρου, των 
πλοίων, των κάθε φύσεως πλωτών ναυπηγη
μάτων, των λιμένων και της χερσαίας ζώνης 
αυτών, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται 
στα επόμενα άρθρα του ίδιου νόμου. Επομέ
νως τα κύρια καθήκοντα του προσωπικού του 
λιμενικού σώματος διαφέρουν μόνο ποσοτι- 
κώς και όχι ποιοτικώς από εκείνα του προσω
πικού της Χωρ/κής και σήμερα της Ελλ. Α
στυνομίας. Κατά συνέπεια η εξαίρεση μόνο 
των τελευταίων, όχι δε και του λιμενικού 
σώματος, από τη χορήγηση πάγιων οδοιπορι
κών εξόδων, καθιερώνει δυσμενή διάκριση

σε βάρος τους, χωρίς να συντρέχουν γιαυτό 
λόγοι γενικώτερου κοινωνικού ή δημόσιου 
συμφέροντος, γιαυτό αντίκειται στη συνταγ
ματική επιταγή του άρθρου 4 και είναι ανί
σχυρη, με αποτέλεσμα να δικαιούνται και αυ
τοί των πάγιων τούτων εξόδων (ΟλΑΠ 
1771/81, 1336/85, 76/87, 11/89 κ.ά ). Στην 
περίπτωση που κρίνεται, όπως προκύπτει 
από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Εφε- 
τείο έκρινε αβάσιμη αγωγή των αναιρεσειου- 
σών, οι οποίες, η πρώτη ως Χωροφυλακίνα 
και η δεύτερη ως Υπαστυνόμος Β' το έτος 
1980, ζήτησαν την επιδίκαση των πάγιων ο
δοιπορικών εξόδων που πρόβλεψαν τα π.δ. 
934/80 και 1135/81, για το από 21.10.80 έως 
30.11.84 χρονικό διάστημα και την αναγνώ
ριση της απαιτήσεώς τους για τα έξοδα αυτά 
εφεξής. Συγκεκριμένα το Εφετείο επικύ
ρωσε την πρωτόδικη απόφαση, η οποία είχε 
απορρίψει την αγωγή αυτή με την αιτιολογία, 
ότι οι αναιρεσείουσες δεν δικαιούνται των 
πιο πάνω εξόδων. Με την απόφασή του αυτή 
όμως το Εφετείο παρεβίασε τη διάταξη του 
άρθρου 4 § 1 του Σ και πρέπει να αναιρεθεί, 
κατά τους σχετικούς βάσιμους περί τούτων 
πρώτο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λόγους 
της κρινομένης αιτήσεως.

Αριθ. 7/1990
Πρόεδρος ο κ. I. ΓΡΙΒΑΣ
Εισηγητής ο κ I ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, αρεοπαγίτης
Δικηγόροι οι κ.κ. Ν Κατσίμπας, πάρ. Διοικήσεως, Τ.

Γ ιαννακόπουλος

Σύνταγμα. - Διάκριση εξουσιών. - Νομοθετική ρύθ
μιση θεμάτων που λύθηκαν μ ε  δικαστική από
φαση - (Η βασική σκέψη, όμοια με την 4/1990 της 
Ολομ ί  Κρίνεται συνταγματική η διάταξη του άρ
θρου 14 § ) του ν. 1810/1988 Αντίθ. μειοψ

Επειδή, κατά την δια των διατάξεων των 
άρθρων 1, 26, 73 επ., 81 επ., 87 επ. του Σ 
καθιερουμένη αρχή της διακρίσεως των ε 
ξουσιών η νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να 
επεμβαίνει στα έργα της δικαστικής εξου
σίας όμως από τις διατάξεις αυτές καθώς και 
τη διάταξη τού άρθρου 2 του ΑΚ κατά την 
οποίαν ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν 
δεσμεύεται η νομοθετική εξουσία με νέους 
κανόνες δικαίου να αποσβέσει δια παραγρα
φής δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί κατά 
τις διατάξεις κανόνων δικαίου οι οποίοι ίσχυ- 
σαν στο παρελθόν, έστω και αν τα δικαιώ
ματα αυτά έχουν αναγνωρισθεί δια τελεσιδί-
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κων δικαστικών αποφάσεων. Η νέα ρύθμιση 
του νόμου δεν υπόκειται στον έλεγχο των 
δικαστηρίων εκτός αν αυτή δεν έχει χαρα
κτήρα γενικό και εντεύθεν αντίκειταιστη δια 
του άρθρου 4 § 1 του Σ καθιερουμένη αρχή 
της ισότητος (ΟλΑΠ 79/1961) ή προσβάλλει 
το από τη διάταξη του άρθρου 17 του Σ προσ- 
τατευόμενο δικαίωμα της ιδιοκτησίας (ΟλΑΠ 
444/1969). Εξ άλλου από τις διατάξεις 
των άρθρων 4 του Εισαγωγικού Νόμου του 
ΑΚ και 533 ΚΠολΔ συνάγεται ότι ο νόμος 
που εκδόθηκε μετά την έκδοση τελεσιδίκων 
δικαστικών αποφάσεων, έχει εφαρμογή στην 
κατ' αναίρεση δίκη αν περιέχει ρητή περί 
τούτου διάταξη εκτός αν αυτή η διάταξη δεν 
είναι γενικού χαρακτήρος και εντεύθεν αντί- 
κειται στο άρθρο 4 του Σ. Συνεπώς με ρητή 
και γενικού χαρακτήρος διάταξη νόμου που 
εκδόθηκε μετά την έκδοση τελεσιδίκων δι
καστικών αποφάσεων είναι δυνατή η κατάρ
γηση των εκκρεμών κατ' αναίρεση δικών πε
ρί ενοχικών δικαιωμάτων (σχ. ΟλΑΠ 4/1989). 
Εν προκειμένω μετά την κατά την 25.11. 
1986 δημοσίευση της προσβαλλομένης απο- 
φάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου 
με την οποίαν αναγνωρίσθηκε τελεσιδί- 
κως το εκ του μοναδικού άρθρου του-π.δ. 
934/1980 που τροποποιήθηκε με το μονα
δικό άρθρο του π.δ. 1135/1981 δικαίωμα μη
νιαίων κατ' αποκοπήν οδοιπορικών εξόδων 
των αναιρεσιβλήτων ανθυπασπιστού, ενωμο
τάρχου και υπενωμοτάρχου της χωροφυλα
κής, αντιστοίχως, για το από της 1.6.1982 
έως 17.3.1983 χρονικό διάστημα, εκδόθηκε 
ο ν. 1810/1988. Κατά τη διάταξη του άρθρου 
14 § 1 αυτού του νόμου από την έναρξη της 
ισχύος των διατάξεων του άρθρου μόνου του 
π.δ. 934/1980, όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του π.δ. 1135/1981, τα κατ' απο
κοπήν οδοιπορικά έξοδα που προβλέπονται 
από τις διατάξεις αυτές, καταβάλλονται απο
κλειστικά στους στρατιωτικούς των ενόπλων 
δυνάμεων και όχι στο εξομοιούμενο με αυ
τούς, βάσει της διατάξεως του άρθρου 1 § 1 
του α.ν. 790/1937, προσωπικό της Ελληνι
κής Αστυνομίας (πρώηνΧωροφυλακής), ενώ 
εξ άλλου, κατά τη διάταξη της § 3 του ίδιου 
άρθρου 14, αξιώσεις κατά του Δημοσίου που 
έχουν προκόψει από αμφισβήτηση της ισ
χύος της διατάξεως της § 1 παραγράφονται 
και όλες οι εκκρεμείς περί αυτών δίκες σε 
οποιοδήποτε δικαστήριο, ακόμη και στον Α- 
ρειο Πάγο, καταργούνται. Με την πρώτη από 
τις παραπάνω διατάξεις του ν. 1810/1988 
δεν ερμηνεύθηκε η διάταξη του μοναδικού 
άρθρου του π.δ. 939/1980 (σχ. ΟλΑΠ 20/ 
1989) αλλά συμπληρώθηκε αναδρομικώς

από της ενάρξεως της ισχύος της ώστε να 
αποκλεισθεί η κτήση δικαιώματος κατ' απο
κοπήν οδοιπορικών εξόδων από το προσω
πικό της Ελληνικής Αστυνομίας (πρώην Χω
ροφυλακής) ενώ με την τρίτη από τις παρα
πάνω διατάξεις του ν. 1810/1988 τα δικαιώ
ματα κατ' αποκοπήν οδοιπορικών εξόδων 
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 
(πρώην Χωροφυλακής) που έχουναναγνωρι- 
σθεί με δικαστικές αποφάσεις παραγράφο
νται και οι περί αυτών εκκρεμείς δίκες ενώ
πιον ανωτέρου δικαστηρίου καταργούνται. Η 
τελευταία αυτή διάταξη του νόμου κατά το 
τμήμα αυτής με το οποίο παραγράφονται τα 
παραπάνω δικαιώματα του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας (πρώην Χωροφυλα
κής) το οποίον αποτελεί κατά τη διάταξη του 
άρθρου 3 § 2 του ν. 1481/1981 ιδιαίτερο ένο
πλο σώμα που λειτουργεί με τους δικούς του 
οργανικούς νόμους και εντεύθεν κατηγορία 
διαφορετική από εκείνη των στρατιωτικών 
των ενόπλων δυνάμεων, δεν ρυθμίζει κατά 
διαφορετικό τρόπο ουσιωδώς όμοιες κατη
γορίες προσώπων. Η ίδια διάταξη του νόμου 
κατά το τμήμα αυτής με το οποίο καταργού- 
νται ρητώς οι περί των παραπάνω δικαιωμάτων 
εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Αρείου Πάγου 
είναι γενικού χαρακτήρος και εντεύθεν δεν 
έχει σκοπό τον αποκλεισμό της δικαστικής 
κρίσεως επί συγκεκριμένης υποθέσεως. Συ
νεπώς η διάταξη του άρθρου 14 §3 του ν. 
1810/1988 δεν αντίκειται στο άρθρο 4 του Σ 
και εντεύθεν έχει εφαρμογή στην παρούσα 
δίκη.Κατά τη γ ν ώ μ η  ό μ ω ς  7 με λ ών  
τ ο υ  δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ  τ ο ύ τ ο υ ,  από τις 
διατάξεις του Συντάγματος που αναφέρο- 
νται στην αρχή αυτής της σκέψεως συνάγεται 
ότι η νομοθετική εξουσία δεν δεσμεύεται να 
διαμορφώσει αναδρομικώς νέο νομικό καθε
στώς υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν 
επιφέρει δυσμενείς συνέπειες και δεν επη
ρεάζει τα ενοχικά δικαιώματα που έχουν α
ποκτηθεί καλοπίστως έως της ενάρξεως της 
ισχύος του νεοτέρου νόμου. Συνεπώς η διά
ταξη tou άρθρου 14 §3 του ν. 1810/1988 
κατά το πρώτο τμήμα αυτής με το οποίο πα
ραγράφονται ενοχικά δικαιώματα του προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας (πρώην Χω
ροφυλακής) που έχουν αναγνωρισθεί δια τε
λεσιδίκων δικαστικών αποφάσεων, ενέχει ε
πέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στα 
έργα της δικαστικής εξουσίας και, ως αντι- 
κειμένη στις διατάξεις του Συντάγματος που 
προαναφέρθηκαν, δεν πρέπει να εφαρμο- 
σθεί. Μετά από αυτά και σύμφωνα με τη 
γνώμη που πλειοψήφισε, πρέπει να κηρυχθεί 
καταργημένη η παρούσα δίκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάκριση των εξουσιών και ο 
μύθος της αξιοπιστίας του Κράτους.

1. Η απόφαση είναι ορθή -  σύμφωνη, άλλωστε, με 
την πάγια νομολογία του Ακυρωτικού και τη θεωρία. 
Λαβή στη σημείωση αυτή δίνει η σκέψη της μειοψη
φίας, η οποία, λιγόλογη, θίγει το γενικότερο πρό
βλημα της αξιοπιστίας του Κράτους.

2. α) Σύμφωνα με προεδρικά διατάγματα των ετών 
1980 και 1981 μηνιαία κατ' αποκοπήν οδοιπορικά 
δικαιώματα είχαν και ανθυπασπιστές, ενωμοτάρχες 
και υπενωμοτάρχες της Χωροφυλακής.

β) Οι ενδιαφερόμενοι (αναιρεσίβλητοι) πέτυχαν 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία τους 
επιδικάσθηκαν τα δικαιώματα αυτά.

γ) Με νόμο του έτους 1988 το Κράτος όρισε ότι τα 
οδοιπορικά δικαιώματα αυτά καταβάλλονται αποκλει
στικά στους στρατιωτικούς των ενόπλων δυνάμεων 
και ότι αξιώσεις όπως αυτές των αναιρεσιβλήτων 
παραγράφονται και οι εκκρεμείς δίκες καταργούν- 
ται.

3. Βρισκόμαστε μπροστά στο ακόλουθο φαινό
μενο:

α) Το Κράτος νομοθέτησε, ότι οδοιπορικά δικαιώ
ματα έχουν διάφορες κατηγορίες στρατιωτικών. Από 
το γράμμα της διατάξεως καλύπτονταν και οι αναιρε- 
σίβλητοι.

β) Ισως πρόθεση του νομοθέτη δεν ήταν να δώ
σει οδοιπορικά δικαιώματα και στους αναιρεσιβλή- 
τους. Την πρόθεσή του όμως αυτή δεν την διατύ
πωσε σαφώς. Γι' αυτό, άλλωστε, τα δικαστήρια της 
ουσίας αναγνώρισαν τα δικαιώματα αυτά των αναιρε- 
σιβλήτων.

γ) Οταν το Κράτος διαπίστωσε, ότι «χάνει την 
υπόθεση» ψήφισε νόμο που το «δικαίωνε».

δ ) ' Ετσι οι αναιρεσίβλητοι χάνουν τη δίκη -  με την 
δια νόμου κατάργησή της.

4 Το Κράτος είχε όλο το χρόνο στη διάθεσή του 
(από το 1981 έως το 1988) να ρυθμίσει το ζήτημα. 
Αδιαφόρησε όμως -  όπως αδιαφόρησε και για την 
ταλαιπωρία (οικονομική και ψυχική) των αντιδίκων 
του, όπως αδιαφόρησε και για την απασχόληση των 
ήδη υπερφορτωμένων δικαστών μας.

Και ερωτάται: Ποιος θα φέρει το βάρος όλης αυ
τής της αδιαφορίας; Φυσικά ό χ ι το Κράτος

5. Και οι συνέπειες: Ο πολίτης χάνει την εμπιστο
σύνη του στους δικηγόρους, χάνει την εμπιστοσύνη 
του στους δικαστές -  και ας μην έχουν αυτοί καμιά 
ευθύνη για την τραγική κατάσταση που το Κράτος 
δημιούργησε.

Και η χειρότερη συνέπεια: Ο πολίτης χάνει την 
εμπιστοσύνη του προς το Κράτος και έτσι η αρχή για 
την αξιοπιστία του Κράτους -  που ακόμα διδά
σκουμε, και πρέπει να διδάσκουμε στις Νομικές Σχο
λές -  αποκαλύπτεται ως μύθος.

6. Τα συμπεράσματα: Η Δικαιοσύνη σε λίγες μόνο 
περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπίσει την κρατική 
αναξιοπιστία. (Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί και η 
σκέψη της μειοψηφίας). Θα ήταν, άλλωστε, επικίν
δυνο να αφήναμε στο δικαστή την ελεύθερη (άρα και 
αυθαίρετη) ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου. Κα
νένας -  ούτε οι ίδιοι οι δικαστές -  επιθυμούν το 
λεγόμενο «κράτος των δικαστών».

Απομένει στο Κράτος (και εδώ εννοούμε με τον 
όρο Κράτος την κρατική πολιτική εξουσία) να αποκα- 
ταστήσει την αξιοπιστία του Ενα βήμα προς την 
κατεύθυνση αυτή αποτελεί η προσπάθεια για καλύ
τερους. σαφέστερους και δικαιότερους νόμους.
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Το λουλούδι της άνοιξης: 
η παπαρούνα

Μολονότι δεν υ
πάρχει άνθρωπος 
που να μην με 
γνωρίζει, επιτρέψα
τε μου να αυτοσυ- 
στηθώ.
Είμαι η παπαρού
να. Η κατακόκκινη 
παπαρούνα που 
βρίσκομαι παντού, 
εκτός από τα Βαθύ
σκια πυκνά δάση 
που δεν μου αρέ
σουν καθόλου. Εί
μαι αγαπητή σε 
όλους και ας φυ
τρώνω και κει που 
δεν με θέλετε και 
γίνομαι ζιζάνιο των σιταγρών σας. Λυγερή στο 
σώμα, αεράτη, με κομψή μάξι τουαλέττα. 
Παρ’όλα αυτά πολλοί λίγοι γνωρίζετε την ιστο
ρία μου. Μια ιστορία αρκετά πλούσια,την οποία 
θα σας διηγηθώ.
Το επιστημονικό μου όνομα είναι Παπά6ερ η 
Ροιάς. Ετσι με γνωρίζουν οι επιστήμονες όλου 
του κόσμου. Οι αρχαίοι Ελληνες με ωνόμαζαν 
Μήκωνα. Σήμερα ο λαός με γνωρίζει με διά
φορα ονόματα αλλά το πιο γνωστό είναι της 
παπαρούνας. Εχω εκατό αδελφές που ζουν σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και 
της Αφρικής και μία μόνο στην Αυστραλία. 
Στην Ελλάδα είμαστε δώδεκα και αγαπούμε 
περισσότερο το κόκκινο ντύσιμο. Μερικές α
δελφές μου όμως -δεν ξέρω γιατί- ντύνονται 
με λευκά, κίτρινα, ρόδινα και ιώδη ρούχα. Μια 
από τις αδελφές μου, γνωστή σαν Μήκων η 
Υπνοφόρος, που λέγεται και Αφιόνι και Μά- 
κους από την αρχαία δωρική ονομασία Μά- 
κων, την αναφέρουν ο πατέρας του διδακτικού 
έπους Ησίοδος, ο μέγιστος των ποιητών Ομη
ρος και άλλοι. Αυτή καλλιεργείται σε διάφορες 
χώρες και από αυτή εξάγεται το όπιο με τις 
φαρμακευτικές, αλλά και πολύ καταστρεπτικές 
ιδιότητές του, όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά. 
Το προϊόν αυτό της αδελφής μου ήταν γνωστό 
από της 15ης-13ης εκατονταετηρίδος π.Χ., α

φού βρέθηκε είδω
λο των υστερομυ- 
κηναϊκών χρόνων, 
το οποίο ονομάζε- 
το "θεά της Μήκω- 
νος", που κοσμούν 
την κεφαλή του 
καρποί αυτής της 
παπαρούνας.
Εγώ το όνομά μου 
"Ριάς" το έλαβα α
πό τους αρχαίους 
Ελληνες, διότι τα 
άνθη μου πέφτουν 
γρήγορα. Ετσι του
λάχιστον αναφέρει 
ο πατέρας της 
Φ αρμακολογίας 

Διοσκουρίδης. Ζούσα και τότε σχεδόν παντού. 
Ο μυθιστοριογράφος Λόγγος στο "Δάφνις και 
Χλόη" λέει ότι στόλιζα τον κήπο του Φιλητά κι 
ανάμεσά μου έπαιζε ο έρωτας.
Ο επιφανής σοφιστής Λουκιανός στις "Αλη
θείς Ιστορίες" αναφέρει ότι στον κήπο των "Ο
νείρων" εγώ μαζί με ένα άλλο φυτό, το 
Μανδραγόρα, ήμουνα υψηλή σαν δένδρο. Αυ
τό όμως νομίζω πως δεν είναι σωστό.
Οπως τώρα, έτσι και την παλαιό εκείνη εποχή 
με αγαπούσαν όλοι. Ακόμα και αυτός ο κύ
κλωπας Πολύφημος, υπόσχεται να χαρίσει 
κόκκινες παπαρούνες στην αγαπημένη του Γα
λάτεια, εάν μπορούσε να πέσει στην θάλασσα 
για να την συναντήσει. Στεφάνι πλεγμένο με 
άνθη παπαρούνας κρατά στα χέρια του ο Βάτ- 
τος και τραγουδά στον αγαπημένο του Θύρσι, 
ενώ ο Τίτυρος παρομοιάζει τα χείλη της Σιμαί- 
θας με τα κόκκινα άνθη μου και της υπόσχεται 
να της χαρίσει την καλλίτερή του αίγα στολι
σμένη με άνθη παπαρούνας, αναφέρει ο με
γαλύτερος βουκολικός ποιητής Θεόκριτος.
Τα κόκκινα άνθη μου μεταξύ των άλλων λου- 
λουδιών μάζευαν οι φίλες της Περσεφόνης, 
τη στιγμή που την άρπαξε ο Πλούτωνας για να 
την μεταφέρει στα βασίλειά του και με άνθη 
μου στα χέρια της, αργότερα, η μητέρα της 
Θεά Δήμητρα μπαίνει στο σπίτι της Μετάνειρας
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αναζητώντας τη κόρη της, αναφέρει ο Λατίνος 
ποιητής Οβίδιος. Το χυμό μου ανακατωμένο 
με γάλα η ίδια θεά προσφέρει στον Ελευσίνιο 
ήρωα Τριπτόλεμο για να τον κοιμίσει. Με τα 
δικά μου άνθη στα χέρια ο Μορφέας παρου
σιάζονταν στους ανθρώπους της εποχής εκεί
νης και μ’ αυτά τους άγγιζε για να κοιμηθούν.
Οι αρχαίοι Ελληνες με χρησιμοποιούσαν στη 

διατροφή τους, τα αγάλματά τους, τις γιορτές 
τους κ.λπ. Ο περίφημος ιατρός Διοκλής ο Κα- 
ρύστιος λέγει ότι τα λαχανικά όπως το κρεμ
μύδι, το αγγούρι και η μήκων τρώγονται ωμά. 
Μεταξύ των εδωδίμων χόρτων με κατατάσσουν 
και οι φιλόσοφοι Επίμαρχος και ο πατέρας της 
βοτανικής Θεόφραστος. Αλλά και στη παρα
σκευή του άρτου τους με χρησιμοποιούσαν. 
Σχετικά, ο Αλκμάν αναφέρει άρτο ζυμωμένο 
με μήκωνα, που τον ονόμαζαν "Μηκωνίδα". 
Με σπόρους δικούς μου πασπαλισμένους στη 
σκάφη που ήταν αλειμμένη με λάδι, έπλαθαν 
οι αρχαίοι το "βωλητίνον άρτον", που είχε ω
ραίο χρώμα και έμοιαζε με τυρί καπνιστό.
Ο μέγας κωμικός ποιητής Αριστοφάνης στις 
Όρνιθες" λέει ότι σπόρους μήκωνος έτρωγε ο 
βασιλιάς της Θράκης Τηρέας, όταν ήθελε να 
μεταμορφωθεί σε έποπα (τσαλαπετεινό), όπως 
και σε άλλα πτηνά.
Με σπόρους παπαρούνας ο μάγειρος του βα
σιλιά των Βιθυνών Νικοδήμου, αλείφει τα γογ
γύλια που του προσφέρει αντί φιλέτων 
σαρδέλας, που τόσο λαχταρούσε.
Τους δικούς μου σπόρους κοπανισμένους με 
σπόρους λιναριού και ανακατευμένους με μέ
λι, συσκευασμένους μέσα σε ασκούς, μεταφέ
ρουν οι είλωτες των Σπαρτιατών σαν δύτες 
προς τους πολιορκημένους Λακεδαιμονίους 
της νήσου Σφακτηρίας, αναφέρει ο μεγαλύτε
ρος ιστορικός Θουκυδίδης.
Αλλά και στην τέχνη της αγαλματοποιϊας με 
χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Ελληνες. Ετσι πα 
παρούνα στο ένα χέρι κρατά το άγαλμα της 
Αφροδίτης που βρίσκεται στη Σικυώνα της Κό
ρινθου, έργο του γλύπτου Κανάχου του Σικυ- 
ωνίου, αναφέρει ο μεγάλος περιηγητής 
Παυσανίας.
Με παπαρούνα χάλκινη ήταν συνδεδεμένοι οι 
δοκοί της κορυφής του κυκλικού οικοδομήμα
τος "Φιλιππείου", που βρισκόταν στο ναό "Μη- 
τρώοι" της Ολυμπίας, μνημονεύει ο ίδιος 
συγγραφέας.
Σπέρματα των ανθέων μου τοποθετούσαν μέσα

σε καλάθια που τα έσερναν άμαξες κατά την 
4η ημέρα των Ελευσινίων Μυστηρίων, γνωστή 
σαν ημέρα "καλάθου κάθοδος".
Τέλος ο Λουκιανός και πάλι αναφέρει στην 
"Τρωγοποδάγραν" ότι οι αρχαίοι με μήκωνα 
καταπολεμούσαν την ασθένεια ποδάγρα.
Θα μπορούσα να συνεχίσω τη διήγηση της ι
στορίας μου, με τις φαρμακευτικές μου ιδότη- 
τες, με τα σημερινά ήθη και έθιμα των 
νεοελλήνων που έχουν σχέση με τα κόκκινα 
λουλούδια μου, τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια 
των εκδρομέων, τις νοστιμώτατες πίττες που 
φτιάχνουν οι χωρικές μας με τα νεαρά μου 
φύλλα, τα τραγούδια και τα ποιήματα που γρά
φτηκαν για μένα από μεγάλους ποιητές και λα
ϊκούς συνθέτες, αλλά θα κάλυπτα σελίδες 
ολόκληρες και φοβάμαι μην θεωρηθώ εγωϊ- 
στρια.
Ας μην κάνω, λοιπόν, κατάχρηση της φιλοξε
νίας των σελίδων αυτών, αλλά και της υπομο
νής σας.
Σας χαιρετώ και σας εύχομαι μια λουλουδια- 
σμένη άνοιξη.

Παύλος Χαρκττός, Συστηματικός Βοτανολόγος

ΣΑΛΟΝΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣ

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΑ
και όλα τα ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ

ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Π Α  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 ΠΕΥΚΗ 
τηλ. 8053 046 

Β. ΠΑΥΛΟΥ 111 ΣΠΑΤΑ 
τηλ. 6633 668
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ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Η Δίκη του Στραγγαλιστή
Ενας έντιμος, έως χθές, νοοοκόμος ταράζει την ησυχία των πολιτών. 

Γίνεται το φόβητρο χιλιάδων γονέων.
Είναι “ο Στραγγαλιστής υπ’ αριθμόν 1“.

Μένει άγνωστος και ασύλληπτος.
Αλλά η μανία της προβολής του τον προδίνει.
Μόνος έπεσε στην παγίδα, που ο ίδιος έστησε, 

με το να γράφει και να ξαναγράφει στην Αστυνομία 
και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τις εντυπώσεις του 

γύρω από το αποτρόπαιο έγκλημά του.

Στις 27 Μαϊου, στις 5 το πρωϊ, βρέθηκε στο 
δάσος Βερριέρ της Γαλλίας το πτώμα ενός παιδιού 
ηλικίας δέκα περίπου ετών. Από την ιατροδι
καστική έκθεση αποδείχθηκε οτι ο θάνατος είχε 
προέλθει από στραγγαλισμό. Ως αργά το από
γευμα η ταυτότητα του παιδιού δεν είχε ακόμα 
εξακριβωθεί, μα η Γενική Ασφάλεια έπαιρνε την 
πληροφορία ότι κάποιος κ. Ταρόν είχε ειδοποιήσει 
το πρωί το Αστυνομικό Τμήμα της συνοικίας 
του ότι ο γιος του είχε εξαφανισθεί.

Ο κ. Ταρόν κλήθηκε τότε στο Αστυνομικό Τμήμα 
του Παιλαιζώ. Δεν χωρούσε καμμιά αμφιβολία. 
Το στραγγαλισμένο παιδί του δάσους Βερριέρ 
ήταν πράγματι το παιδί που το είχε σκάσει από 
το σπίτι των γονιών του. Τα ρούχα του, τα οποία 
έδειξαν στον κ. Ταρόν, ήσαν τα δικά του. Δεν 
έλειπε παρά μόνο το σακκάκι του από βελούδο 
κοτλέ. Λόγω έλλειψης κάθε άλλου στοιχείου, 
οι γονείς του μικρού Λύκ κρατήθηκαν στο τμήμα 
για τριανταέξι ώρες. Ανάφεραν ότι το παιδί είχε 
δύστροπο χαρακτήρα κι ότι επειδή παρουσίαζε 
δυσκολία στην παρακολούθηση των μαθημάτων,

είχαν αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο να τον βάλουν 
εσωτερικό σ’ ένα εκπαιδευτήριο του Λεβαλουά.

Εκείνο το απόγευμα, επιστρέφοντας απ’ το σχο
λείο, ο Λυκ έδειξε στον πατέρα του το μάθημα 
που είχε να ετοιμάσει: να κλίνει σ’όλους τους 
χρόνους το ρήμα γελώ . Μα επειδή δεν είχε ακόμη 
πάρει το απογευματινό του, δεν κάθησε να με
λετήσει παρά μόνο μετά την αναχώρηση του κ. 
Ταρόν από το σπίτι. Τότε ακριβώς η κυρία Ταρόν 
αντιλήφθηκε ότι ο γιός της έλειπε.

Ενα κακό προαίσθημα την έκανε ν’ ανοίξει 
την τσάντα της και διαπίστωσε ότι της έλειπαν 
χρήματα. Οταν ο μικρός Λύκ γύρισε στις έξι 
ακριβώς τον κατσάδιασε άσχημα. Τότε ο μικρός 
ξανάφυγε για να μην επιστρέφει πιά.

Το τραγικότερο, δήλωσε αργότερα η κυρία Τα
ρόν στο Κακουργιοδικείο, είναι που το καημένο 
το παιδί είχε πάρει αυτά τα χρήματα για να 
μου κάνει δώρο με την ευκαψία της “Ημέρας 
της Μητέρας”. Οταν ο άνδρας μου επέστρεψε, 
ψάξαμε σ’ όλη τη συνοικία, χωρίς να είμαστε 
ωστόσο ιδιαίτερα ανήσυχοι, γιατί κι άλλες δύο
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φορές μας είχε εξαφανισθεί για μερικές ώρες. 
Μετά όμως από το βραδυνό φαγητό, τα πράγματα 
άρχισαν να γίνονται σοβαρότερα. Σκεφτόμουνα 
ότι όσο περνούσε η ώρα, τόσο και το αγοράκι 
μου θα δίσταζε να επιστρέφει αναλογιζόμενο την 
υποδοχή που θα του κάναμε. Φοβόμουνα επίσης 
για κανένα δυστύχημα στο δημόσιο δρόμο.

Μυστηριώδη τηλεφωνήματα
Τη νύχτα της 29ης Μαϊου (δύο εικοσιτετράωρα, 

δηλαδή, από την εξαφάνιση του μικρού Λυκ), 
λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, είχαν γίνει δύο 
παράξενα τηλεφωνήματα στα γραφεία του τη
λεοπτικού σταθμού Τηλεοράσεως " Ευρώπη Γ.

Κάποιος ανώνυμος ειδοποιούσε για την ύπαρξη 
ενός σημειώματος κάτω απ’ τους καθαριστήρες 
ενός αυτοκινήτου, που ήταν σταματημένο στην 
οδό Μαρινιάν. Η αστυνομία πήγε στο σημείο 
που όριζε το τηλεφώνημα και πράγματι βρήκε 
το σημείωμα. Το υπέγραφε ένας άγνωστος με 
τρία X, ο οποίος αναγνώριζε ότι αυτός ήταν 
ο δράστης του στραγγαλισμού του μικρού Λύκ.

Το πιο ανησυχητικό ήταν που το σημείωμα έδινε 
διευκρινήσεις, που ο Τύπος αγνοούσε ως εκείνη 
τη στιγμή: το σακκάκι από βελούδο κοτλέ, που 
φορούσε το παιδί και που δεν είχε βρεθεί κοντά 
στο πτώμα, την ημερομηνία γέννησης του Λυκ, 
το λεκέ από μερκουροχρώμ που υπήρχε στο γό
νατό του και τέλος το εικονογραφημένο βιβλίο 
που είχε μαζί του.

Την επόμενη νύχτα, 30 Μαϊου, έγιναν άλλα 
δύο τηλεφωνήματα. Το ένα στην Αμεση Δράση 
στις έντεκα και μισή. Το άλλο στο Γαλλικό Πρα
κτορείο Τύπου τα μεσάνυχτα. Μια φωνή βεβαίωνε 
και στις δύο περιπτώσεις:

- Είμαι ο απαγωγέας του μικρού Λύκ. Για να 
σας αποδείξω ότι λέω την αλήθεια, θα σας δώσω 
πληροφορίες που δεν έχουν κοινοποιηθεί...

Από την 1η Ιουνίου τα μηνύματα άρχισαν να 
πολλαπλασιάζονται. Γράμματα και τηλεγραφή
ματα απευθύνονταν τόσο στον Τύπο όσο και 
στη Ραδιοφωνία.

Ο άγνωστος έγραφε στην αστυνομία, ακόμα 
και στον ίδιο τον Υπουργό των Εσωτερικών. 
Στις 3 Ιουνίου συμπλήρωνε και την υπογραφή 
του: στα τρία X πρόσθετε: “Ο Στραγγαλιστής”. 
Η “υπόθεση του Στραγγαλιστή υπ’ αριθ. 1” είχε 
γεννηθεί.

Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες του στραγγα
λισμού πολλαπλασιάζονταν: ο άθλιος περιέγραφε 
τη σκηνή, διηγόταν ότι ο μικρός Λύκ με το πρό
σωπο πλακωμένο στο χώμα είχε κάνει δέκα λεπτά 
για να ξεψυχήσει, ότι άκουγε τους παλμούς της 
καρδιάς του από την καρωτίδα κ.λ.π.

Αρχίζει να ριψοκινδυνεύει
Στις 10 Ιουνίου, ο απαγωγέας είχε το θράσος 

να στείλει επιστολή στον ίδιο τον πατέρα του 
μικρού στην οποία έγραφε λεπτομέρειες (για το 
τι φορούσε ο μικρός, πώς τον οδήγησε στο δάσος 
κ.λ.π.), που ήσαν υπέραρκετές για νά αποδείξουν 
ότι ήταν, πράγματι, το άγνωστο ακόμη πρόσωπο, 
που είχε παρασύρει το δυστυχισμένο παιδί στο 
θάνατο.

Είναι γνωστό το φαινόμενο των ανισόρροπων 
αυτών ατόμων, που νομίζοντας ότι πέτυχαν το 
τέλειο έγκλημα καμαρώνουν με το να εξευτε
λίζουν τις Αρχές και την κοινωνία και τέλος 
δείχνουν δείγματα ανυπομονησίας και πανικού, 
μόλις αντιλαμβάνονται ότι αρχίζει να πέφτει το 
ενδιαφέρον του κοινού γύρω από το κατόρθωμά 
τους. Αν στις επόμενες μέρες πάφω ν’ απασχολώ 
την πρώτη σελίδα των εφημερίδων... απειλούσε 
τώρα.

Και ήδη άρχιζε να ριψοκινδυνεύει: έστειλε στον 
κ. Ταρόν μιά φωτογραφία του, απ’ την οποία 
είχε φροντίσει να μουντζουρώσει τη φάτσα, που 
τον εικόνιζε με το περίστροφο στο χέρι σ’ ένα 
αυτόματο φωτογραφικό θάλαμο, όπου είχε πο
ζάρει. Και θέλοντας να μεταδώσει και στο ε
ξωτερικό την ψύχωση που είχε δημιουργήσει στη 
Γαλλία έγραφε στην αγγλική εφημερίδα Νταίηλυ
Εξπρές: Αυτήν την επιστολή σας τη στέλνει ο 
περίφημος Στραγγαλιστής... Η υπόθεσή μου είναι
η συγκλονιστικότερη του αιώνα.

Μα ούτε αυτό δεν του φάνηκε, φαίνεται, αρκετό. 
Επρεπε να σκάσει μια μεγάλη βόμβα.

Στις 3 Ιουλίου ο δολοφόνος του μικρού Λυκ 
έστειλε την 56η επιστολή του χωρίς να προσφεύγει 
αυτή τη φορά στην ανωνυμία. Πράγματι η α
στυνομία έπαιρνε την επιστολή κάποιου Λυσιέν 
Λεζέ, που κατηγορούσε τον Στραγγαλιστή ότι 
είχε χρησιμοποιήσει το δικό του αυτοκίνητο για 
να μεταφέρει στο Κορμπέϊγ το πτώμα ενός αλήτη, 
τον οποίο είχε σκοτώσει στην Πλατεία Πιγκάλ.

Χάρη σ’ αυτόν τον ύστατο ελιγμό θα ερχόταν 
επιτέλους σε επαφή μ’ αυτούς που πάσχιζαν να 
τον ανακαλύψουν. Αυτή θα ήταν η αποθέωση 
της μακάβριας πρόκλησής του εναντίον της κοι
νωνίας. Μα το είχε παρακάνει. Οπως λέει η
παροιμία: “το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται”.

Μια πρόχειρη ανάκριση αποκάλυψε ότι κανένα 
πτώμα, φυσικά, δεν είχε βρεθεί στο Κορμπέϊγ. 
Οσο για το “Deux Cheveaux” του Λυσιέν Λεζέ, 
που του είχε δήθεν κλαπεί για τη μεταφορά 
του πτώματος και βρέθηκε να έχει εγκαταλειφθεί 
σ’ ένα χώρο για παρκάρισμα, είχε βέβαια λεκέδες
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από αίμα στο πίσω κάθισμα, μα τίποτα δεν έδειχνε 
ότι είχε πράγματι χρησιμεύσει για τη μεταφορά.

“Το ημερολόγιο ενός εγκληματία”
Η Αστυνομία πήγε και στο σπίτι του Λυσιέν 

Λεζέ. Ο παράξενος αυτός μηνυτής, που πρώτος 
έδινε στοιχεία για τον Στραγγαλιστή, ήταν νο
σοκόμος στο νοσοκομείο Βιλζυίφ κι έμενε σ’ ένα 
ταπεινό ξενοδοχείο κοντά στη Στρατιωτική Σχολή 
μαζί με τη γυναίκα του. Στο δωμάτιό τους, 
πάνω στο τραπέζι βρέθηκε γραμμένο σε κόλλες 
καντριγιέ (όμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούσε 
ο Στραγγαλιστής για τα μηνύματά του) το προ
σχέδιο ενός μυθιστορήματος με τίτλο: “Ημερο
λόγιο ενός εγκληματία”.

Ο Λεζέ είχε πιαστεί στο δόλωμα που είχε ο 
ίδιος ρίξει. Στο εξής τα δύο πρόσωπα, του νο
σοκόμου που παρουσιάζεται καθημερινά στη δου
λειά του στο Βιλζυίφ και του απεχθή 
στραγγαλιστή, είναι ένα και το αυτό. Πράγματι 
στις 5 Ιουλίου ομολογεί ότι αυτός έγραψε τις
επιστολές με υπογραφή “Ο Στραγγαλιστής” κι 
έκανε τα τηλεφωνήματα. Αρνείται όμως ότι είναι 
αυτός ο δολοφόνος.

- Λογάριαζα ν’ αφήσω κι άλλες επιστολές πριν 
να φύγω απ’ την αστυνομία. Δεν φαντάσθηκα 
τότε ενώ ερχόμουνα σαν πληροφοριοδότης σας 
θα με συλλαμβάνατε κιόλας...

Ως το βράδυ όμως, μπροστά στον αστυνόμο 
Καμάρ, προβαίνει σε πλήρεις ομολογίες. Ο α
στυνόμος θέλει να τον βάλει να επαναλάβει τις 
κινήσεις του στραγγαλισμού, τις οποίες είχε πε
ριγράφει τόσο λεπτομερειακά στις επιστολές του.

Στη θέα όμως του μανεκέν, που παρίστανε το 
σώμα του μικρού Λύκ, ο κοντόσωμος κι αδύνατος 
αυτός ανθρωπάκος με τα γυαλιά, το άσπρο πα
ντελόνι, τα άσπρα παπούτσια και το πουλόβερ 
αθλητή του τέννις, κυριεύθηκε από πανικό κι 
έπεσε κλαίγοντας με λυγμούς στην αγκαλιά του 
αστυνομικού:

-Οχι,.,όχι αυτό! Δεν ξέρω πια... δεν θυμάμαι 
τίποτα! Ηταν πάρα πολύ σκοτεινά, δεν μπόρεσα 
να δώ!.

Αλλαγή σκηνικού
Αμέσως σχεδόν μετά ξαναβρίσκει το ύφος της 

βεντέττας. Εχει έρθει η τηλεόραση, τον κυκλώνει 
η αγέλη των δημοσιογράφων, δίνει αυτόγραφα... 
παραλίγο να λυντσαρισθεί.

Με τον Λυσέν Λεζέ οι ψυχίατροι είχαν βρεθεί 
σε απελπιστικά δύσκολη θέση. Μόλις, με βάση 
τα στοιχεία που συγκέντρωναν, κατέληγαν σε 
μία άλφα θεωρία, ο παράξενος αυτός άνθρωπος 
υιοθετούσε μιά άλλη στάση, εμφάνιζε διαφορε

τικές αντιδράσεις και η θεωρία ανατρεπόταν.
Αρχικά, είχε παραδεχθεί ότι αυτός είχε στείλει 

τα γράμματα, μα ότι ήταν αθώος για το έγκλημα. 
Οι ψυχίατροι έβγαλαν το συμπέρασμα ότι επρό- 
κειτο για άνθρωπο μυθομανή που, από σύμπλεγμα 
κατωτερότητας, ήθελε να δημιουργήσει ντόρο γύ
ρω από το άτομό του. Μετά ομολόγησε ότι αυτός 
είχε διαπράξει το έγκλημα. Και οι επιστήμονες
έβγαλαν την θεωρία του “συσκοτισμού” της συ
νείδησης, των “διαλείψεων” της μνήμης.

Ο κατηγορούμενος, κατ’ αυτούς, εμφάνιζε ο
ρισμένες διαλείψεις της συνείδησης, που μπο
ρούσαν να ερμηνευθούν από την ύπαρξη 
οστεώματος στο κρανίο του και συγκεκριμένα 
στη μετωπική χώρα. Δεν αποκλειόταν να βρι
σκόταν ο Λεζέ σε μιά κατάσταση “λυκόφωτος” 
τη στιγμή, που εκτελούσε τις κινήσεις του στραγ
γαλισμού. Μια δεύτερη όμως ομάδα ψυχιάτρων 
απέρριπτε αυτή την εκδοχή.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο καθηγητής Εγιέρ, 
ο οποίος επέμενε ότι ο Λεζέ δεν ήταν μυθομανής 
αλλά απλώς ψεύτης. Ούτε καν επιληπτικός και 
άρα είχε απόλυτη συνείδηση των πράξεών του. 
Επομένως είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. 
Επρεπε, όμως, να του αναγνωρισθεί μια ελαφρά 
μείωση ευθύνης, λόγω του ότι είχε μεγαλώσει 
σ’ ένα κοινωνικό κύκλο, που τον είχε κάνει να 
υποφέρει και τον είχε καταστήσει τύπο μοναχικό 
και εκδικητικό.

Ο καθηγητής Λαφόν μιας άλλης ομάδας ψυ
χιάτρων, είχε προσπαθήσει να δώσει κι αυτός 
μιά λύση στο μυστήριο. Κατ’ αυτόν ο Λεζέ είχε
επιχειρήσει “να κάνει τον σπουδαίο”, να προβεί
σε μία πράξη “που θα τον έκανε διάσημο”.

Ο Λεζέ, υποστήριζε ο καθηγητής Λαφόν, ήταν 
ένας τύπος μοναχικός που ζούσε μ’ έναν πατέρα,
τον οποίο οι γείτονες αποκαλούσαν “ο χαζός” 
και μια μητέρα αυταρχική και πεισματάρα.,.ένας 
τύπος που πάσχιζε από μικρός να ξεφύγει από 
τη μετριότητα με καυχησιολογίες. Χαρακτηριστι
κό ήταν, για τον καθηγητή Λαφόν, το “Ημε
ρολόγιο ενός εγκληματία”, που είχε βρεθεί στο 
δωμάτιό του, το προσχέδιο αυτό μυθιστορήματος, 
όπου γινόταν λόγος για έναν άνθρωπο που σκό
τωνε χωρίς λόγο τους διαβάτες και μετά διάβαζε 
με αγωνία τις εφημερίδες για να δεί πώς σχο
λιάζονταν τα εγκλήματά του.

Στα μισά της δίκης, ο Λεζέ εμφάνισε νέα εκδοχή: 
το δολοφόνο τον γνώριζε. Ονομαζόταν Ανρί, μα 
είχε φορτωθεί αυτός το έγκλημά του για να 
τον εξυπηρετήσει. Γι’ αυτό εξ άλλου ήταν τόσο
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καλά κατατοπισμένος πάνω στις λεπτομέρειες 
του στραγγαλισμού: γιατί ο Ανρί του τα είχε 
όλα διηγηθεί με το νι και το σίγμα.

-Δεν ξέρουμε, δήλωσαν τότε οι ειδικοί, αν ο 
Λεζέ πιστεύει πραγματικά στην ύπαρξη αυτού 
του νέου προσώπου. Εν πόση περιπτώσει όμως, 
αν πιστεύει, τότε το πράγμα είναι σοβαρό γιατί 
σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους 
παραληρήματος. Κι όμως, κατά τη γνώμη μας, 
ο Λεζέ είναι υγιέστατος διανοητικά.

Ο συνήγορός του, Αλμπέρ Νώ, είχε πελαγώσει 
και δικαιολογημένα. Με κόπο και μόχθο είχε 
στηρίξει την υπεράσπιση του πελάτη του πάνω 
σε ορισμένα δεδομένα. Τώρα, με την εμφάνιση 
αυτού του κ. Ανρί, όλα ανατρέπονταν. Πώς ήταν 
δυνατόν, άλλα να υποστηρίζει ο κατηγορούμενος 
κι άλλα η υπεράσπιση στην αγόρευσή της;

-Δεν πιστεύτε ούτε κι εσείς στην ύπαρξη του 
Ανρί; του είπε μιά μέρα ο Λεζέ.

-Οχι, του απάντησε ο δικηγόρος. Μα αν θέλετε 
να σώσετε το κεφάλι σας, αφήστε με να υπο
στηρίξω αυτό που θέλω. Ή  μου αφήνετε πλήρη 
ελευθερία και παύετε να με δεσμεύετε με νέες 
κάθε φορά εκδοχές ή εγκαταλείπω την υπόθεσή 
σας.

Ενα ήταν γεγονός. Ενώ δικαζόταν ένας συ
γκεκριμένος Λυσιέν Λεζέ, διάφοροι “Λεζέ” εμ
φανίζονταν. ανάλογα με την οπτική γωνία στην 
οποία τοποθετούσες αυτό τον αλλοπρόσαλλο κα
τηγορούμενο.

Σωστός άθλος
Για τον εισαγγελέα υπήρχε ένας και μοναδικός 

Λεζέ, με τη μόνη διαφορά ότι την προσωπικότητά 
του την είχε αποκαλύψει σταδιακά: στην αρχή 
είχε επιβληθεί ο ονειροπαρμένος και δυσαρεστη- 
μένος, ύστερα, μετά το έγκλημα, ο μυθομανής 
και καυχησιάρης που ήθελε να προκαλέσει την 
κοινωνία, ύστερα μετά τη σύλληψη, ο τρομο
κρατημένος από την πράξη του, ο “μαθητευόμενος
μάγος” κατά κάποιο τρόπο, που για να σωθεί 
από τις κακοποιές δυνάμεις, τις οποίες μόνος 
του εξαπέλυσε, φρόντιζε να καλυφθεί πίσω από 
ένα φανταστικό πρόσωπο.

Στην αγόρευσή του (πραγματικός άθλος), ο Αλ
μπέρ Νω, εμφάνισε μιά δική του εκδοχή περί 
Λεζέ: κατ’ αυτόν δεν υπήρχε καμμιά αμφιβολία 
ότι η συνάντηση του κατηγορούμενου με τον 
μικρό Λυκ είχε ξυπνήσει μέσα του αυτή την έλξη 
προς τα παιδιά, προς τους αδύνατους (σαν αυτόν), 
που έτρεφε μέσα του. Είχε παρασύρει τον μικρό 
Ταρόν, όχι για να τον σκοτώσει, μα για να τονώσει 
τις δύο μοναξιές του. Υστερα, όταν βρέθηκε μα-

κρυά απ’ τα φώτα του Παρισιού στη νύχτα με 
τα ψηλά δέντρα, ένα είδος ακατανίκητης ώθησης 
προκάλεσε την αθέλητη και φρικτή κίνηση, για 
την οποία ο Λεζέ στη συνέχεια ένοιωσε τέτοιο 
αποτροπιασμό, που το θολωμένο μυαλό του, στην 
επιθυμία του να εξοντώσει τον Στραγγαλιστή, 
γέννησε τον κ. Ανρί.

Μα γι’ αυτούς που παρακολουθούσαν τη δίκη 
των Βερσαλλιών υπήρχε πάνω απ’ όλους αυτός 
ο Λεζέ, του οποίου η προσωπικότητα άρχισε να 
διαγράφεται σ’ αυτό το εδώλιο όπου πριν απ’ 
αυτόν είχαν παρουσιασθεί τόσοι διάσημοι εγκλη
ματίες... ο Λεζέ με το κόκκινο μαντήλι στο τσεπάκι 
του ανοιχτόχρωμου κουστουμιού του και τα φυμέ 
γυαλιά, που έκρυβαν το βλέμμα του, ο κυνικός 
φονιάς ενός παιδιού, που δεν είχε αρκεσθεί στο 
φρικτό του έργο, αλλά είχε θελήσει να ειρωνευθεί 
κι από πάνω την κοινωνία και να παίξει με 
την Δικαιοσύνη.

Ο Λεζέ αυτός δεν μπορούσε να εμπνεύσει τον 
οίκτο, γιατί όταν απογύμνωνες το άτομο, το 
μόνο πράγμα που απόμενε ήταν ένας βλακώδης 
εγωισμός και τίποτα άλλο. Ακόμα και ο δικηγόρος 
του παραπονιόταν ότι δεν είχε μπορέσει να α
ποκτήσει, ούτε μιά φορά, μαζί του ανθρώπινη 
επαφή. Και οι πιό στυγνοί δολοφόνοι δίνουν, 
έστω και για ένα δευτερόλεπτο, κάποιο δείγμα 
ανθρωπιάς. Και στους πιό πορωμένους εγκλη
ματίες ανακαλύπτεις μιά μικρή φωτεινή γωνιά, 
μία κραυγή ειλικρίνειας, κάτι που σε κάνει να 
λες ότι δεν είναι όλα χαμένα.

Στο Λεζέ τίποτα απ’ αυτά. Αντίθετα προκα- 
λούσε εντύπωση η σατανική και παγερή ικανότητά 
του να ξεφύγει από τις κακοτοπιές.

Δυστυχώς ως το τέλος ο Λεζέ είχε επιμείνει 
στο παιχνίδι του να τρελλάνει τον κόσμο και 
να φέρει σε δεινή θέση τη Δικαιοσύνη.

Την τελευταία μέρα τις δίκης χρειάσθηκε να 
γίνουν πολλές αγορεύσεις που κράτησαν πάνω 
από δύο ώρες, να αποσυρθούν οι ένορκοι για 
να συσκεφθούν και τέλος να διαβαστεί από τον 
πρόεδρο η απόφαση που καταδίκαζε τον κα
τηγορούμενο σε ισόβια.

Μετά από μιά νύχτα αϋπνίας ο πρόεδρος Μπά- 
ουνσβαϊγκ κι ο εισαγγελέας Λαζωνί δήλωναν 
στους δημοσιογράφους:

-Για μας η υπόθεση έληξε. Ο Λεζέ κηρύχτηκε 
ένοχος.

Απ’ την πλευρά του, ο Αλμπέρ Νώ δήλωσε:
-Ενα ήταν το έργο μου. Να σώσω το κεφάλι 

του Λεζέ όσο μου το επέτρεπε ο ίδιος ο πελάτης 
μου, και πιστεύω ότι εκπλήρωσα το χρέος μου.

Επιμέλεια: Ν.Πολύμερος Υπαστυνόμος Λ’
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"Το επεισόδιο Γενήσαρλη", σταθμός 
στα αστυνομικά πράγματα της Χώρας

Του Υχαστ. Β ’ Κων/νου Δανούση

Η εξέλιξη του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα 
δεν ήταν τόσο ομαλή, όσο ίσως φανταζόμαστε σήμερα. 
Θεσμικά, τα πράγματα άρχισαν να κατασταλάζουν μόλις 
στη δεκαετία του ’50, κάτω από το βαρύ κλίμα της 
εμφύλιας σύρραξης, η οποία ατυχώς σφράγισε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα το χαρακτήρα της αστυνόμευσης στη 
χώρα μας. Την εποχή εκείνη, αφού και η Χωροφυλακή 
παύσει να είναι όπλο του Στρατεύματος1 (άσχετα από 
τον στρατιωτικό χαρακτήρα της), έχουμε πλέον δύο

Κ. Ρακτιβάν, Υπουργός Εσωτερικών (1918 - 1920), 
εισηγητής της αναδιοργάνωσης του αστυνομικού συστή
ματος στη χώρα μας.

Αστυνομικά Σώματα, τα οποία μάλιστα αμιλλώντα άλ- 
ληλα για τη μετατροπή τους σε σύγχρονες ευρωπαϊκές 
αστυνομίες. Η πλέον ταραγμένη εποχή για τα αστυνομικά 
πράγματα της χώρας αρχίζει στα τέλη του ΙΗ’ αι. 
με την ίδρυση της Στρατιωτικής Αστυνομίας (Αστυ- 
φυλακής) και καλύπτει όλο σχεδόν το Μεσοπόλεμο.

Την περίοδο αυτή η χώρα αστικοποιείται, έστω και 
στρεβλά, με γοργούς ρυθμούς. Συγχρόνως διέρχεται 
περίοδο μεγάλων γεγονότων και ανακατατάξεων (πό
λεμος 1897, επανάσταση του 1909, Βαλκανικοί πόλεμοι, 
Διχασμός, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική κα
ταστροφή). Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια στα 1906 ανατίθεται 
αποκλειστικά στην Χωροφυλακή με το Νόμο ΓΡΞΕ’ 
η αστυνομία της χώρας. Τα πρώτα βήματα είναι αναμ
φίβολα επιτυχημένα. Η εμπλοκή όμως του Σώματος 
στις πολεμικές επιχειρήσεις (Μακεδονία, Θράκη, Μικρά

Ασία), οι συνέπειες του Διχασμού, η εξάρτησή του 
από το Στράτευμα, η έλλειψη μόνιμου κατώτερου προ
σωπικού καριέρας αλλά και η μεταβολή των κοινωνικών 
συνθηκών γενικότερα οδήγησαν την πολιτική ηγεσία 
της εποχής στην αναδιοργάνωση των αστυνομικών πραγ
μάτων2.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Ιταλικής Οργανωτικής 
Αποστολής ψηφίστηκε ο Νόμος 1370/1918 (ΦΕΚ, Α’, 
97) "Περί Οργανισμού Χωροφυλακής". Το βασικό στοι
χείο του Νόμου αυτού ήταν ο διαχωρισμός των κα
θηκόντων της Χωροφυλακής από εκείνα της Αστυνομίας 
(όχι ως Σωμάτων αλλά ως λειτουργιών). Ο Υπουργός 
Εσωτερικών Κ. Ρακτιβάν στην εισηγητική του έκθεση3 
γράφει "Την αρχήν ταύτην αναγράφωμεν εν τω νέω 
Οργανισμώ, επιφυλασσόμενοι να υποβάλωμεν ίδιον σχε
δίαν νόμου περί οργανώσεως αυτελούς Αστυνομίας 
εις τας πρωτεύουσας πόλεις του κράτους, αφήνοντες 
δε την Χωροφυλακήν ασκούσαν και έργα αστυνομίας 
εις τα μικρότερα κέντρα...". Με το άρθρο 12 λοιπόν 
του Νόμου αυτού καθορίσθηκε ότι "Εν ταις πόλεσιν 
Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Κέρ
κυρας θέλει συσταθεί ιδία υπηρεσία Αστυνομίας δια 
τα κυρίως αστυνομικά έργα κατά τα δΤ ειδικού νόμου 
ορισθησόμενα, της Χωροφυλακής περιοριζομένης εν τοι- 
αύτη περιπτώσει εις τα καθήκοντα δημοσίας ασφαλείας. 
Μέχρι οργανώσεως της ως άνω ιδίας Αστυνομίας δια
τηρείται εν ταις ρηθείσαις πόλεσιν το υπάρχον αστυ
νομικό καθεστώς ως και η ονομασία των Αστυνομικών 
Διευθύνσεων και Τμημάτων..."

Ετίθετο έτσι ένα δύσκολο πράγματι πρόβλημα. Να 
συσταθεί νέο Αστυνομικό Σώμα (ή Υπηρεσία) στις 
πέντε αυτές πόλεις, με περιορισμένες όμως εξουσίες, 
αφού η άσκηση της δημόσιας ασφάλειας παρέμενε στη 
Χωροφυλακή. Δεν έχει διευκρινισθεί αν αυτή η το
ποθέτηση αποτελούσε λανθασμένη αντίληψη της εποχής 
ή τη γνωστή πολιτικάντικη έκδοση4 της παροιμίας "και 
η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος χορτάτος". Πάντως 
απέναντι σ’ αυτήν την πραγματικότητα βρέθηκε η Αγ
γλική Οργανωτική Αποστολή, η οποία μετακλήθηκε 
με το ΝΔ 1521/1918 (ΦΕΚ, Α’, 203), το οποίο εκδόθηκε 
σε εκτέλεση του άρθρου 12 του Ν. 1370/1918 και κυ
ρώθηκε με τον Ν. 1587/1919 (ΦΕΚ, Α’, 5). Σύμφωνα 
με το Διάταγμα αυτό η Αποστολή αυτή επρόκειτο 
"υπό την διεύθυνσιν του επί των Εσωτερικών Υπουργού 
να αναλάβη την σύστασιν και οργάνωσιν ιδίας αστυ
νομίας των πόλεων του κράτους δια τα κυρίως αστυ
νομικά έργα, κατά τους όρους του άρθρου 12 του 
νόμου 1370... Εις τον Αρχηγόν της Αποστολής δύναται 
ν’ ανατεθή η γενική διεύθυνσις και διοίκησις της ως
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άνω αστυνομικής υπηρεσίας, εις δε τους ετέρους αξιω
ματικούς η διοίκησις τμημάτων υπηρεσιών ή κατα
στημάτων της Αστυνομίας, ως και η εκτέλεσις κα
θηκόντων επιθεωρητού..."

Η τριμελής αρχικά Αγγλική Οργανωτική Αποστολή 
αξιωματικών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λον
δίνου με επικεφαλής τον sir Frederick Loch Halliday

Ο Φρειδερίκος Χαλλιντές επικεφαλής της Αγγλικής 
Οργανωτικής Αποστολής.

ανέλαβε καθήκοντα περί τό τέλος του 1918. Διενερμηνέας 
της τοποθετήθηκε ο ενωμοτάρχης (και μετέπειτα αξιω
ματικός της τ. ΑΠ) Δημοσθένης Κορέσης. Με το ΒΔ 
της 6.12.19185 (ΦΕΚ, Α’, 258) "Περί αρμοδιότητος της 
Οργανωτικής της Αστυνομίας αποστολής" καθορίστηκε 
ότι μέχρι τη συγκρότηση ιδίου Αστυνομικού Σώματος 
"...άπαντα εν γένει τα αστυνομικά καθήκοντα (συμπε- 
ριλαμβανομένης και της εκτελέσεως καταδιωκτικών εγ
γράφων) εν ταις πόλεσιν Αθηνών και Πειραιώς θέλουσι 
εξακολουθεί να διεξάγωνται δι’ αξιωματικών και ανδρών 
της Χωροφυλακής". Με το ίδιο ΒΔ εξασφαλίστηκε 
το αμετάθετο του υπό δοκιμή προσωπικού (οι μεταθέσεις 
τότε στη Χωροφυλακή ήσαν κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο) 
και ρυθμίστηκαν θέματα στρατωνισμού, Κανονισμών, 
στολής και εξάρτυσης, κ.λπ. Διακριτικό σήμα του προ
σωπικού των υπό δοκιμή Υπηρεσιών καθιερώθηκε ερυθρό 
τρίγωνο από τσόχα στα μανίκια του χιτωνίου και 
κεντητοί αριθμοί ταυτότητας στο περιλαίμιο με γράμ
ματα, δηλωτικά του Αστυνομικού Τμήματος ή της Υπη
ρεσίας τους. Λίγο πριν, με το ΒΔ της 3.11.1918(ΦΕΚ, 
Α’, 233) "Περί προσθήκης παραγράφων εις το άρθρον 
6 του Γενικού Κανονισμού Σωμάτων και Καταστημάτων"

καθορίστηκε ότι απαλλάσσονταν "της απονομής χαι
ρετισμού προς πάντας τους ανώτερους αυτών στρα
τιωτικούς εν ταις πόλεσιν Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών, 
Κερκύρας και Θεσσαλονίκης, οι ως σκοποί θέσεων 
(τοποθέται) ή ρυθμισταί της τροχαίας κινήσεως διο
ριζόμενοι χωροφύλακες, εφ’ όσον διαρκεί η υπηρεσία 
των αύτη, πανταχού δε του κράτους οι εν δημοσίαις 
συναθροίσεσι παρευρισκόμενοι προς τήρησιν της τάξεως 
και υπηρεσίαν συνοδείας εκτελούντες αξιωματικοί και 
οπλίται της Χωροφυλακής".

Χωροφύλακας τροχονόμος στα Χαυτεία στα 1920.

Η Αγγλική Αποστολή εγκαταστάθηκε στο κτίριο της 
Υπηρεσίας Καταδιώξεως (δηλ. Ασφάλειας) της Αστυν. 
Διευθύνσεως Αττικοβοιωτίας στην αρχή της οδού Μιχ. 
Βόδα και άρχισε την αναδιοργάνωση των Αστυνομικών 
Τμημάτων. Παράλληλα ίδρυσε υπό τον ανθυπομοίραρχο 
Περικλή Καλαπόδη με 20 οπλίτες της Χωροφυλακής 
Υπηρεσία Κυκλοφοριακής Αστυνομίας (δηλαδή την πρώ
τη Υπηρεσία Τροχαίας στην Ελλάδα), που στεγάστηκε 
στο ισόγειο του ίδιου κτιρίου. Έτσι τοποθετήθηκαν 
οι πρώτοι ακίνητοι ρυθμιστές κυκλοφορίας στις δια
σταυρώσεις των οδών Πανεπιστημίου - Πατησίων (Χαυ
τεία), Σταδίου - Αιόλου, Ερμού - Αιόλου και Πλ.
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Ο στρατηγός Γενήσαρλης σε σκίτσο της εποχής.

Συντάγματος.
Ο τροχονόμος, όμως, των Χαυτεΐων υπήρξε θύμα 

της νοοτροπίας των στρατιωτικών της εποχής. Ήρωας 
του επεισοδίου ο Φρούραρχος Αθηνών αντιστράτηγος 
Ιωάννης Γενήσαρλης6, ένας από τους αθηναϊκούς τύπους 
τής εποχής, με ευσταλές σώμα, έκτακτο παράστημα, 
πάντα βαμμένο έντονα τον αρειμάνιο μύστακά του, 
δεινός χορευτής και υπεύθυνος των ανακτορικών χορών 
επί Γεωργίου Α’. Το επεισόδιο μας διέσωσε ο πρώτος 
Διοικητής της Τροχαίας Αθηνών μετά την εγκατάσταση 
της ΑΠ στην πόλη, Νικόλαος Κατραμπασάς7:

"Κατά το έτος 1919, καθ’ υπόδειξιν της Αγγλικής 
Οργανωτικής Αστυνομικής Αποστολής, η οποία είχε 
κληθεί στην Ελλάδα προς μελέτην και οργάνωσιν Αστυ
νομικού Σώματος, ετοποθετήθη παρά της τότε Αστυ
νομικής Διευθύνσεως εις την διασταύρωσιν των οδών 
Πατησίων - Πανεπιστημίου Χωροφύλαξ σκοπός, προς 
ρύθμισιν της κυκλοφορίας των οχημάτων, τη βοήθεια 
ενός πρωτογόνου μεν αλλά καινοφανούς δια την εποχήν 
εκείνην μηχανήματος. Τούτο απετελείτο από ένα σωλήνα 
ύψους δύο και πλέον μέτρων πάχους 0,05 μ., βασιζόμενον 
εις σιδηρούν δίσκον, δια του οποίου εστηρίζετο επί 
του εδάφους και καταλήγοντα εις το άνω μέρος εις 
δύο δείκτας, επί του ενός των οποίων ανεγράφετο 
η λέξις "ΕΜΠΡΟΣ" και επί του άλλου η λέξις "ΣΤΟΠ”..Η

κατεύθυνσις των δεικτών τούτων ενηλλάσσετο υπό του 
σκοπού Χωροφύλακος δια χρήσεως χειρομοχλού, ευ
ρισκομένου εις το μέσων του σωλήνος, αναλόγως του 
ρεύματος κυκλοφορίας, το οποίον ήθελε ούτος να επι- 
τρέψη.

Κατά την πρώτην λοιπόν ημέραν κατά την οποίαν 
εις την ανωτέρω διασταύρωσιν ετοποθετήθη ο σκοπός 
Χωροφύλαξ με το καινοφανές αυτό όργανον ρυθμίσεως 
της κυκλοφορίας των οχημάτων, έτυχε να διέρχεται 
μεταξύ των άλλων οχημάτων εκ της διασταυρώσεως 
ταύτης και το αυτοκίνητο αειμνήστου Ανωτάτου Αξιω
ματικού της Φρουράς Αθηνών, ο οδηγός του οποίου, 
ως ήτο φυσικόν, αντιμετωπίσας τον υπό του σκοπού 
προβληθέντα δείκτην "ΣΤΟΠ", εσταμάτησε και ανέμενε 
την εναλλαγήν τούτου με τον δείκτην "ΕΜΠΡΟΣ”.

Ο Στρατηγός, μη ων συνηθισμένος ν’ ανακόπτη προ 
εμποδίων ουδέ κατά την μάχην και αγνοών την ει- 
σαχθείσαν ταύτην, προς ρύθμισιν της κυκλοφορίας των 
οχημάτων καινοτομίαν, ηρώτησε τον οδηγόν του διατί 
εσταμάτησε, όταν δε επληροφορήθη την αφορμήν, διέταξε 
τούτον να πλησιάση την θέσιν του σκοπού και τούτου 
γενομένου ήνοιξε την θύραν του αυτοκινήτου του, επε- 
βίβασε τον σκοπόν μετά του προαναφερθέντος μηχα
νήματος και ακολούθως τον μετέφερεν εις τα Πα
ραπήγματα, όπου διέταξεν να κλεισθή εις το κρατητήριον 
εν απομονώσει! Η ανωτέρω σκηνή εξετυλίχθη με κι
νηματογραφικήν ταχύτητα, ώστε δεν εγένετο αντιληπτόν 
από τους διαβάτας τι συνέβη.

Η Διεύθυνσις της Αστυνομίας εθορυβήθη δια την 
εξαφάνισιν του Χωροφύλακος και μόλις μετά πάροδον 
δύο ημερών επληροφορήθη, ότι ούτος ευρίσκετο εις 
τας Φυλακάς Παραπηγμάτων, εκ σημειώματος το οποίον 
ούτος κατώρθωσε ν’ αποστείλη εις την Υπηρεσίαν του. 
Του επεισοδίου έλαβεν γνώσιν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 
Βενιζέλος, ο οποίος επέδειξε προσωπικόν ενδιαφέρον 
δια την αποκατάστασιν των πραγμάτων, εις τρόπον 
ώστε να εφαρμοσθούν του λοιπού απροσκόπτως τα 
προς ρύθμισιν της κυκλοφορίας νέα αστυνομικά μέτρα".

Με παρέμβαση του Halliday στον Βενιζέλο ο Γε
νήσαρλης βρέθηκε μέσα σε 4 ημέρες στα Ιωάννινα. 
Το επεισόδιο, όμως, των Χαυτεΐων φαίνεται πως έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στις εισηγήσεις της Αγγλικής Απο
στολής. Μέχρι τότε ο Halliday μάλλον προβληματιζόταν 
για το τι έπρεπε να εισηγηθεί. Για το θέμα αυτό 
διατυπώθηκαν δύο απόψεις. Ο νέστορας της επιστη
μονικής αστυνομίας στην Ελλάδα Δημήτρης Κατσι- 
μαγκλής8 διατείνεται πως ο αρχικός σκοπός του Halliday 
ήταν η ίδρυση ιδίας Υπηρεσίας Αστυνομίας από όργανα 
της Χωροφυλακής ειδικά εκπαιδευόμενα, ενώ ο Ιωάννης 
Καλυβίτης (τρίτος Έλληνας Αρχηγός της τ. ΑΠ) γράφει 
ότι ο Halliday σκόπευε να οργανώσει νέο Σώμα (και 
όχι Υπηρεσία) με βάση τη Χωροφυλακή. Και οι δύο 
όμως συγγραφείς παραδέχονται ότι ο Γενήσαρλης έδωσε 
στον Άγγλο οργανωτή να καταλάβει ότι δεν μπορούσε 
να γίνει Αστυνομία με όργανα, πάνω στα οποία θα 
μπορούσε να αυθαιρετεί κάθε στρατιωτικός. ΓΓ αυτό 
εισηγήθηκε την ίδρυση νέου, καθαρά πολιτικού Σώματος, 
εισήγηση που υλοποιήθηκε με το Νόμο 2461/1920 (ΦΕΚ, 
Α’, 176) "Περί Αστυνομίας των Πόλεων". Έτσι το 
επεισόδιο "Γενήσαρλη" αποτέλεσε σταθμό στα αστυ-

394



Π ρωτοχρονιά 1939. Δώρα στους αστυφύλακες 
τροχονόμους στη διασταύρωση Πανεπιστημίου και 11ου- 
κουρεστίου.

νομικά πράγματα της χώρας.
Για την ιστορία θα πρέπει να μιλήσουμε και για 

το τέλος του "καινοφανούς" μηχανήματος ρύθμισης της 
κυκλοφορίας στην Αθήνα, της "ομπρέλας" των Χαυτείων. 
Η "Καθημερινή" της 23.1.1925 γράφει: "Η Αστυνομία 
Πόλεων... μας απήλλαξε χθες από την Ομπρέλλα των 
Χαυτείων. Η παράδοξος, τενεκεδένια ομπρέλλα με τα 
Εμπρός" και "Αλτ" και τα οπίσω και με τον υπ’ 
αυτήν... βασανιζόμενον Χωροφύλακα, επαύθησαν δια 
παντός και εις την θέσιν της αφέθη ο νέος Αστυφύλαξ 
να κανονίζη ακάλυπτος την τροχαίαν κίνησιν. Επι- 
κροτούμεν το μέτρον και χαίρομεν δια της "Ομπρέλλας 
τον θάνατον"...."

Σημειώσεις:
1: ΑΝ 471/1945 (ΦΕΚ, Α’, 183).
2: Ο Ιωάννης Καλυβίτης, από τους πρώτους Έλληνες Αρ

χηγούς της τ. ΑΠ, στο λήμμα "Αστυνομία" της Μεγάλης Ελ
ληνικής Εγκυκλοπαίδειας (τόμος ΕΛΛΑΣ, σελ. 305) γράφει 
ότι η κυβέρνηση έφθασε στην απόφαση αλλαγής του αστυνομικού 
συστήματος "όχι διότι η Χωροφυλακή, εις ήν από του έτους 
1906 είχον ανατεθεί και αστυνομικά καθήκοντα, δεν ανταπεκρίθη 
εις τα πολλαπλά καθήκοντά της ή απέτυχεν εις το έργον 
της αλλά διότι ως σώμα στρατιωτικόν δεν ήτο πλέον δυνατόν 
να διαχειρίζεται προσηκόντως την αστυνομικήν υπηρεσίαν των 
μεγάλων ιδία πόλεων...".

3: Πρακτικά συνεδρίασης της Βουλής της 10.3.1918.
4: Κων/νου Αντωνίου, Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής 

Χωροφυλακής 1833 - 1965, τόμος Β’, Αθήναι 1965, σελ. 1125.
5: Με το ΒΔ της 21.7.1921 (ΦΕΚ, Α’, 132) ανεκλήθη το 

Διάταγμα αυτό ("ως εκδοθέν καθ’ υπέρβασιν των διατάξεων 
του Ν. 1370”) και καθορίστηκε ότι η συμμετοχή της Οργανωτικής

Αστυφύλακας της ΔΑΑΘηνών στα 1928.

Αποστολής θα συνίστατο εις την υπο
βολήν συμβουλευτικής γνώμης, προ- 
καλουμένης εκάστοτε υπό του Υπουρ
γού των Εσωτερικών, επί καθαρώς 
αστυνομικών ζητημάτων. Σχετικά με 
την Αποστολή είναι και τα ΒΔ των 
17 και 31.8.1921 (ΦΕΚ, Α’, 157 και 
171).

6: Σχετικοί με τη διεύθυνση των 
ανακτορικών χορών από το Γενή- 
σαρλη είναι και οι στίχοι του τρα
γουδιού για τη δεινή χορεύτρια Καίτη 
Χατζηανέστη (μετέπειτα Λαίδη Λω) 
*Και ο Γενήσαρλης της λέει: Καίτη 
μη χορεύης πιά..." Βλέπετε και Σπυ
ρίδωνος Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστο
ρία της Ελλάδος, τόμος 4ος, σελ. 
193 (όπου και σκίτσο του Γενήσαρλη).

7. Νικολάου Κατραμπασά, Αστυ
νομία Πόλεων, Β’ έκδοσις, Αθήναι 
1950, σσ. 205 - 206. Αναδημοσιεύθηκε 
από τον κ. Χαράλαμπο Σταμάτη στα 
βιβλία του Παλαιοί συγγραφείς και 
αστυνομικός ορθολογισμός, Αθήνα 

1978, σσ. 179 - 181 και Η Αστυνομία στην Ελλάδα, Αθήνα 
1981, σσ. 207 - 208. Τέλος στο επεισόδιο αναφέρεται και 
ο δημοσιογράφος Σπύρος Λεωτσάκος στο περιοδικό "Αστυνομικά 
Χρονικά", τόμος I’ (1962), σελ. 300 επόμενες.

8: Δημήτρη Κατσιμαγκλή, Η ιστορία του αστυνομικού θεσμού 
εις Αθήνα, Ρώμη, Γαλλία, Αγγλία και Αμερική, Αθήναι 1981, 
σσ. 136 - 141.

9: Ιωάννου Καλυβίτη, Μια μικρή ιστορία. Η Αστυνομία 
Πόλεων και τα σαράντα χρόνια της, Αθήναι 1962, σσ. 4-5.
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Πειραιάς 1940

ΨΑΡΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΙΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ
Αναμνήσεις του Νικολάου Κατραμπασά.

Ένας από τους πρώτους αξιωματικούς της Αστυνομίας 
Πόλεων υπήρξε και ο Νικόλαος Κατραμπασάς. Η κα- 
ριέρα του ταυτίστηκε με τα πρώτα βήματα του Σώματος 
αυτού στην Αθήνα και τον Πειραιά. Ο Ελληνοϊταλικός 
πόλεμος τον βρήκε Αστυνομικό Διευθυντή Πειραιά.

Ο Νικόλαος Κατραμπασάς το 1949 εξέδωσε εγχειρίδιο 
πρακτικής αστυνομίας με τον τίτλο ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟ 
ΛΕΩΝ , στο οποίο πρόταξε σύντομο χρονικό της εξέλιξης 
του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα. Το πολύτιμο 
πράγματι αυτό βιβλίο εξαντλήθηκε αμέσως για να επα- 
νεκδοθεί τον επόμενο χρόνο. Από το σύγγραμμα αυτό 
αναδημοσιεύουμε συμβάν στον Πειραιά τον Νοέμβριο 
του 1940, οπότε εξαιτίας του πανικού από τους βομ
βαρδισμούς αναγγέλθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας 
Ασφάλειας, ότι τα ψάρια εκτινάχθηκαν στην ταράτσα 
απομεμακρυσμένου Αστυνομικού Τμήματος της πόλης.

"Ένα πρωί, ώρα 11, του Νοεμβρίου 1940, η εχθρική 
Αεροπορία εβομβάρδισε σφοδρώς τον Λιμένα του Πει
ραιώς. Το βράδυ ανέβηκα στην Αθήνα δια να δώσω, 
ως Αστυνομικός Διευθυντής της Πόλεως, την συνήθη 
καθημερινήν αναφοράν εις το Υπουργείον της Δημόσιας 
Ασφαλείας. Μόλις ενεφανίσθην εις τα γραφεία του 
Υπουργείου έσπευσαν προς συνάντησίν μου διάφοροι 
Αξιωματικοί δια να μάθουν τα του πρωινού βομβαρ
δισμού.

Αφού τους έδωσα σχετικός πληροφορίας, κάποιος 
εξ αυτών μη ικανοποιημένος απ’ αυτός με ηρώτησε: 
"Και με τα ψάρια πώς έγινε;".

Βεβαίως δεν μπορούσα να καταλάβω την ερώτησιν, 
όταν δε του εξέφρασα την απορίαν μου, μου εδήλωσεν 
ότι το πρωί, μετά την λήξιν του συναργερμού, όταν 
εζήτησε πληροφορίες από κάποιο Αστυνομικό Τμήμα 
του Πειραιώς περί των αποτελεσμάτων του βομβαρ
δισμού, του ανεκοίνωσαν εκτός των άλλων ότι εις 
την ταράτσαν του κτιρίου, όπου εστεγάζετο το Τμήμα 
ευρέθησαν ψάρια σχεδόν ζωντανά τα οποία είχον εκ- 
σφεδονισθεί εκ της θαλάσσης κατά την έκρηζιν των 
ριφθεισών βομβών.

Έχων υπ’ όψει μου τας αποστάσεις των διαφόρων 
Αστυνομικών Τμημάτων από σημεία του Αιμένος εις 
τα οποία έπεσαν βόμβαι, απήντησα ότι το πράγμα 
δεν μπορούσε να θεωρηθεί ούτε ως αστείον.

Εθεώρησα, όμως, υποχρέωσίν μου να εξακριβώσω 
πώς είχε δοθεί η είδησις αυτή και όταν επέστρεψα 
εις Πειραιά εξήτασα. Οι δόντες λοιπόν την πληροφορία 
εξηκολούθουν να υποστηρίζουν, ότι είχαν δει με τα 
μάτια τους τα ψάρια εις την ταράτσαν ασπαίροντα!!

Βεβαίως ήταν εν καλή πίστει, με την διαφοράν ότι 
τα ψάρια δεν είχαν φθάσει εκεί εναερίως.

Ιδού τι είχε συμβεί.
Όταν το πρωί εδόθει το σύνθημα του συναγερμού, 

εις την ταράτσαν του κτιρίου ανήλθον διά να πα

ρακολουθήσουν την πτήσιν των αεροπλάνων, μεταξύ 
των άλλων και μερικοί ναύται μιας γειτονικής Λιμενικής 
Υπηρεσίας. Εις εξ αυτών εκρατούσε εις τα χέρια του 
μια χαρτοσακκούλα, από αυτός που χρησιμοποιούν

οι ψαράδες σε σχήμα χωνιού, γεμάτη γόπες τις οποίες 
είχε αγοράσει από την αγοράν δια κάποιον αξιωματικόν 
του. Όταν τα εχθρικά αεροπλάνα έφθασαν άνωθεν 
του Αιμένος και εξαπέλυσαν τας βόμβας των, οι επί 
της ταράτσας πανικοβληθέντες από τας εκρήξεις των 
βομβών, έντρομοι έσπευσαν να κατέλθουν εις το κα- 
ταφύγιον.Εις την σπουδήν της καθόδου από την χαρ- 
τοσακκούλαν, που εκρατούσεν ο ναύτης, εξέφυγαν με
ρικές γόπες, τις οποίες ούτος δεν είχε την ψυχραιμίαν 
να σταματήσει και περισυλλέξη.

Τοιουτοτρόπως, μετά την λήξιν του συναγερμού οι 
ανελθόντες εις την ταράτσαν τις βρήκαν και, διατε- 
λούντες εισέτι εν ταραχή εκ του βομβαρδισμού, εφα- 
ντάσθησαν ότι είχαν φθάσει εκεί εκτιναχθείσαι εκ της 
θαλάσσης εκ της εκρήξεως των βομβών.

Οταν τοις εξηγήθει ποια ήτο η πραγματικότης, αντε- 
λήφθησαν αμέσως την παρεξήγησιν και ο μύθος διελύθει.

Είχε, όμως, κάμει ούτος την διαδρομήν του μέχρι 
του Υπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας μέσω αστυνο
μικών χειλέων!!.
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Λιβανέζος λοχαγός ο αρχιχασισέμπορος
Λοχαγός του λιβανικού στρατού ήταν ο εγκέ

φαλος της διεθνούς σπείρας με τον ενάμισο τόνο 
χασίς, που αποκαλύφθηκε από την Ασφάλεια Ατ
τικής. Ο Λιβανέζος συνελήφθη στη Γλυφάδα από 
αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, μαζί με 
έναν ακόμα συμπατριώτη του και έναν Ελληνα 
ναυτικό, ο οποίος φέρεται σαν ο κύριος διακινητής 
των ναρκωτικών στη χώρα μας.
Πρόκειται για τους: Νάσερ Λίσα, 29 χρονών, 

Μάριο Σίμαν, 39 χρονών και Παναγιώτη Τσέργα, 
39 χρονών, κάτοικο Γλυφάδας.

Με κάλυψη νόμιμες δήθεν επιχειρηματικές δρα
στηριότητες (παρουσιαζόταν σαν έμπορος σκα
φών), οι τρεις λαθρέμποροι είχαν διακινήσει ση
μαντικές ποσότητες χασίς στη χώρα μας.
Εμεναν σε μια πολυτελέστατη βίλα στη λεωφόρο 

Ε-8 του Ελληνικού Αττικής, την οποία νοίκιαζαν 
αντί του ποσού των 350.000 δραχμών.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκαν συνολικά και κατα
σχέθηκαν 2.447 πλάκες χασίς άριστης ποιότητας, 
συνολικού βάρους 931 κιλών, ένα αυτόματο όπλο 
Μ-16 με 4 γεμιστήρες και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Επίσης κατασχέθηκε ένα ταχύπλοο σκάφος μή
κους 9 μέτρων, ιδιοκτησίας του Σίμαν, το οποίο 
χρησιμοποιούσαν οι λαθρέμποροι για την μετα
φορά των ναρκωτικών.

Η τιμή του χασίς που βρέθηκε υπολογίζεται 
ότι στη λιανική αγορά θα μπορούσε να φτάσει 
μέχρι και ένα δισεκατομμύριο δραχμές!

Η πληροφορία για τη δράση της σπείρας είχε 
φτάσει στη Δίωξη Ναρκωτικών προ μηνών και 
έλεγε ότι Λιβανέζοι και Ελληνες διακινούσαν με
γάλες ποσότητες χασίς.
Σαν κέντρο δράσης της σπείρας φερόταν η Γλυ

φάδα και μεταξύ των μελών της ήταν και ένα 
άτομο γνωστό σαν Τάκης ο κοντός.

Μετά από έρευνες διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο 
για τον ναυτικό Παναγιώτη Τσέργα, ο οποίος 
έκανε συχνά ταξίδια στο Λίβανο και είχε σχέσεις 
με Λιβανέζους, ύποπτους για εμπορία ναρκωτικών.

Αρχισε η παρακολούθηση και παρά τα μέτρα 
που έπαιρνε ο Τσέργας, εντοπίστηκε η βίλα των 
δύο Λιβανέζων στο Ελληνικό.
Κάποια στιγμή ο Τσέργας με τον Λίσα μετέφεραν 

28,5 κιλά χασίς σε ερημική τοποθεσία των Λε- 
γραινών, για να το κρύψουν.

Αργότερα συνελήφθησαν και έγινε έρευνα στη 
βίλα, όπου βρέθηκε το υπόλοιπο χασίς.

Εκεί, συνελήφθη και ο Σίμαν, ο οποίος μόλις 
είχε φθάσει από τον Καναδά. Ο Σίμαν ισχυρίστηκε 
ότι δεν είχε ιδέα για το χασίς.

Ο Λίσα αρνήθηκε να μιλήσει, προσποιούμενος 
ότι είναι άρρωστος εξ αιτίας ενός παλιού τραύ
ματος από σφαίρα στο πόδι.

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν και ο Τσέργας, που 
κι αυτός προσπαθούσε να ρίξει τις ευθύνες στους 
άλλους.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών όμως 
πίστευαν ότι υπάρχει και άλλη ποσότητα χασίς 
και συνέχισαν τις έρευνες. Ετσι βρέθηκαν άλλα 
πεντακόσια περίπου κιλά χασίς, που είναι το 
υπόλοιπο της ποσότητας που είχαν φέρει στην 
Ελλάδα οι Λιβανέζοι λαθρέμποροι ναρκωτικών, 
ύστερα από εξονυχιστικές έρευνες των αστυνο
μικών. Το χασίς βρέθηκε μέσα σε ταχύπλοο σκάφος 
που είχε κρύψει η σπείρα σε οικόπεδο, στη Βάρη 
Αττικής.
Το χασίς είχε τοποθετηθεί σε ειδικές κρύπτες 

στο εσωτερικό του σκάφους και είχε σκεπαστεί 
με πλάκες από πολυαιθυλένιο, ώστε να είναι πρα
κτικά αδύνατο να εντοπιστεί. Με ηλεκτρικά πριό
νια οι αστυνομικοί διέλυσαν τον πάτο του σκάφους 
και έβγαλαν 1.054 πλάκες χασίς, βάρους 485 κιλών 
περίπου και αξίας 500 εκατομμυρίων δραχμών.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το χασίς προερχόταν 

από το Λίβανο, με προορισμό την Ελλάδα, την 
Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά οι τρεις συλ- 
ληφθέντες δεν αποκάλυψαν τους συνεργάτες τους.

Είχαν ...αδυναμία στα πολυτελή αυτοκίνητα
Επί έξι μήνες, τέσσερις νεαροί, που δεν έχουν 

περάσει καλά καλά το στάδιο της εφηβείας, είχαν 
ρημάξει την Αθήνα και τα βόρεια προάστια, κλέ
βοντας αυτοκίνητα για να κάνουν τις βόλτες 
τους και τη ...φιγούρα τους.

Η συμμορία, που εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς 
του τμήματος ασφάλειας Πεύκης, απαρτίζονταν 
από τους: Νικόλαο Δημητρίου, 19 χρόνων, κάτοικο 
Νέας Ιωνίας, μαρμαρά, Αλέξανδρο Καραμπότσο, 
19 χρόνων, κάτοικο Αθήνας, άεργο, Διονύσιο Χρο- 
νόπουλο, 18 χρόνων, σιδερά και Φώτη Κουρούτζα, 
21 χρόνων, κάτοικο Περισσού, επίσης σιδερά στο 
επάγγελμα.
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Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες από καιρό 
για τη δράση των τεσσάρων νεαρών και μετά 
από συνεχείς έρευνες και παρακολουθήσεις τους 
συνέλαβαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τρία IX 
αυτοκίνητα, τα οποία είχαν κλέψει και επεστρά- 
φησαν στους ιδιοκτήτες τους. Οι συλληφθέντες 
ομολόγησαν ότι έχουν κλέψει άλλα επτά αυ
τοκίνητα από την περιοχή της Αθήνας, τα οποία 
εγκατέλειψαν.

Δεν βρέθηκαν όμως, γιατί οι δράστες δεν υπέ
δειξαν το ακριβές σημείο που τα παράτησαν. Οι 
νεαροί ισχυρίζονται ότι έκλεβαν τα αυτοκίνητα, 
τα χρησιμοποιούσαν για ένα διάστημα και ύστερα 
τα εγκατέλειπαν, είτε γιατί τους τελείωναν τα 
καύσιμα, είτε λόγω μηχανικής βλάβης.

Οι αστυνομικοί όμως, πιστεύουν ότι αφαιρούσαν 
ραδιοκασετόφωνα και διάφορα εξαρτήματα, τα 
οποία πουλούσαν σαν ανταλλακτικά.

Δεν αποκλείουν ακόμα να πρόκειται για μέλη 
μεγάλης σπείρας που δρα στην Αττική και πολλά 
από τα αυτοκίνητα που έχουν κλέψει, να τα 
μεταποιούσαν και να τα πουλούσαν με πλαστά 
δικαιολογητικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις νεαροί 

είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών και έχουν 
πέσει στις κλοπές και την παρανομία από πολύ 
μικροί.

"Χρυσή" σύμπτωση 
εξάρθρωσε σπείρα διαρρηκτών 

Μια σύμπτωση οδήγησε την αστυνομία στην εξάρ
θρωση της σπείρας, που είχε κλέψει κοσμήματα 
αξίας 700 εκατομμυρίων δραχμών από χρυσοχοείο 
της Υδρας.

Ενας από τους συνεργάτες των διαρρηκτών πήγε 
να πουλήσει μέρος από τα κλοπιμαία σε Αθηναίο 
χρυσοχόο, που έτυχε να είναι γνωστός του θύ
ματος της κλοπής, Γεώργιου Τσολιά.

Ο Αθηναίος χρυσοχόος ειδοποίησε τον Υδραίο 
συνάδελφό του και έτσι διαπιστώθηκε ότι τα κο
σμήματα που πωλούνταν προέρχονταν από την 
κλοπή που είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο.

Ενημερώθηκε η Αστυνομία και έτσι ο συνεργάτης 
των διαρρηκτών πιάστηκε στα πράσα, όταν πήγε 
στο γραφείο του Αθηναίου κοσμηματοπώλη για 
να εισπράξει τα χρήματα.

Επρόκειτο για τον Γεώργιο Σακαρίδη, 27 χρόνων,

τεχνίτη χρυσοχοΐας. Συνεργάτες του ήταν οι: Βα
σίλειος Τζιόβας, 40 χρόνων, ιδιοκτήτης εργαστη
ρίου αναλύσεως και τήξεως κοσμημάτων, Φώτης 
Λακέρωφ, 61 χρόνων και Ιωάννης Λαμπρής, 42 
χρόνων. Στα σπίτια του Τζιόβα και του Λακέρωφ 
βρέθηκε ένα μεγάλο μέρος από τα κλοπιμαία. 
Ο Λαμπρής ήταν και ο αρχηγός της σπείρας.

ΚΑΒΑΛΑ
Η σύλληψη ενός ιδιωτικού υπαλλήλου για εμπό

ριο ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, οδήγησε τις 
διωκτικές αρχές της Ανατολικής Μακεδονίας στην 
εξάρθρωση σπείρας, η οποία είχε στην κατοχή 
της μεγάλες ποσότητες όπλων σε χωριά της Κα
βάλας.
Ανδρες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν 

τον Αθανάσιο Λουλά, 29 χρόνων, για εμπορία 
ναρκωτικών.

Στο σπίτι του Λουλά συνελήφθη και ο 29χρονος 
Ηλίας Κοσμίδης, που είχε πάει εκεί με σκοπό 
να αγοράσει χασίς. Από έρευνες βρέθηκαν 330 
γραμμάρια χασίς και 200.000 δραχμές, που κα
τασχέθηκαν.
Από την ανάκριση προέκυψαν στοιχεία για δια

σύνδεσή τους με κατοίκους χωριών της Καβάλας 
και επακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια 
στα χωριά Κηπιά, Χρυσόκαστρο, Πλατανόκαμπο 
και Αντιφιλίππους.
Συγκεκριμένα, στο σπίτι του Γεώργιου Καρακίδη, 

στα Κηπιά Καβάλας βρέθηκε ολόκληρο οπλο
στάσιο αποτελούμενο από τρία περίστροφα, ένα 
πιστόλι των 7,65 χιλιοστών, 2 γεμάτους γεμιστήρες, 
ένα πολεμικό όπλο Ενφιλντ, εύχρηστο, τρεις κα- 
ραμπίνες, τρία δίκαννα, τρία μονόκαννα κυνη
γετικά όπλα, 13 φωτοβολίδες και πολλές σφαίρες. 
Επίσης, βρέθηκαν 102 γραμμάρια χασίς και 15 
αρχαία μικροαντικείμενα.

Στο δεύτερο σπίτι του Καρακίδη στο Κρυόκαστρο 
βρέθηκαν τρία αντιαεροπορικά βλήματα, ένα όπλο 
Ενφιλντ, ένα πιστόλι, δύο χειροβομβίδες Μιλς, 
47 σφαίρες, 8 μέτρα βραδύκαυστο φυτίλι και δύο 
νάρκες.

Ενα ακόμα οπλοστάσιο βρέθηκε στο σπίτι του 
Εμμανουήλ Μανιού, 52 χρόνων, στους Αντιφιλίπ- 
πους Καβάλας. Εκεί υπήρχε ένα αυτόματο υπο- 
πολυβόλο με τέσσερις γεμιστήρες, ένα περίστροφο 
Κολτ των 38, 856 φυσίγγια διαφόρων διαμετρη-
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μάτων, 69 πυροκροτητές και πολλές σφαίρες.
Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να 

τροφοδοτούσαν με όπλα τρομοκράτες.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ο δραπέτης όχι μόνο ήταν ζωντανός, αλλά θέ

λησε να περάσει μερικές μέρες με την οικογένειά 
του! Οι φύλακες όμως, -στη συγκεκριμένη πε
ρίπτωση οι άνδρες του τμήματος ασφάλειας Ηρα
κλείου- είχαν γνώση και τον μπλόκαραν μέσα 
στο σπίτι του.
Ο 33χρονος Χρήστος Ρουμελιωτάκης, ένας από 

τους έξι δραπέτες των φυλακών Νεάπολης συ- 
νελήφθη στο σπίτι του, στην περιοχή Δειλινών 
Ηρακλείου. Μέχρι τη σύλληψή του, η οικογένειά 
του υποστήριζε πως ήταν νεκρός. Μάλιστα πριν 
από μερικούς μήνες το Μονομελές Πρωτοδικείο 
Ηρακλείου, εξέδωσε απόφαση με την οποία ο 
33χρονος εθεωρείτο οριστικά νεκρός.

Οι αστυνομικοί έχοντας πληροφορίες ότι ζει και 
γνωρίζοντας την αδυναμία που είχε στα παιδιά 
του, του έστησαν μπλόκο και τον συνέλαβαν.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Καίριο κτύπημα κατά των ατόμων που καλ

λιεργούν ινδική κάνναβη κατάφερε η Ασφάλεια 
Ζακύνθου.
Συγκεκριμένα συνέλήφθησαν οι: Κοτούλιας Διο

νύσιος και Γκλαβάς Δημήτριος, κάτοικοι Ζακύν
θου, γιατί σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα 
σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σπόροι 
και ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, 
καθώς επίσης πλαστικά κύπελλα μέσα στα οποία 
καλλιεργούσαν φυτά ινδικής κάνναβης και στη 
συνέχεια τα μεταφύτευαν.
Πιστεύεται ότι οι παραπάνω δράστες προμήθευαν 

με χασίς τους τοξικομανείς του νησιού.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Τετραμελής σπείρα αρχαιοκαπήλων εξαρθρώθηκε 

στην περιοχή της Ελασσόνας, την ώρα ακριβώς 
που επέστρεφαν από παράνομη ανασκαφή!
Τα τρία μέλη της σπείρας συνέλήφθησαν μέσα 

σε αυτοκίνητο, λίγο έξω από το χωριό Τσαριτσάνη 
και μέσα στο πορτ μπαγκάζ του βρέθηκαν τα 
αρχαία. Ο τέταρτος της σπείρας συνελήφθη στη 
Λάρισα και είναι υπάλληλος του ΟΣΕ.

Πρόκειται για τους: Ιωάννη Γκατζιρούλη, 25 χρό
νων, οδηγό ταξί, κάτοικο Τυρνάβου, Κων/νο Κο- 
νταλέξη, 40 χρόνων, ιδιοκτήτη καφετέριας, κάτοικο 
Ροδιάς Τυρνάβου, Νικόλαο Παρτατήλα, 21 χρόνων, 
κάτοικο Λάρισας και Δημήτριο Παρτατήλα, 48 
χρόνων, υπάλληλο ΟΣΕ.
Τα ανευρεθέντα και κατασχεθέντα αρχαία αντι

κείμενα είναι τα εξής: 40 αρχαία ασημένια και 
χάλκινα νομίσματα κλασικών και ρωμαϊκών χρό
νων, 19 αρχαία αντικείμενα, μεταλλικά κυρίως, 
από κτερίσματα. Επίσης στο σπίτι του Παρλατήρα 
στη Λάρισα, βρέθηκαν ένα πήλινο δοχείο - κανάτι, 
79 ασημένια νομίσματα και 2 ειδώλια. Ακόμα 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 μηχανήματα - ανι
χνευτές μεταλλικών αντικειμένων, 2 ηλεκτρικοί 
φανοί και διάφορα σκαπτικά εργαλεία.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Σκηνές Φαρ Ουέστ διαδραματίστηκαν στην κε

ντρική λεωφόρο του Ρεθύμνου από την άγρια 
αστυνομική καταδίωξη δύο εμπόρων ναρκωτικών, 
οι οποίοι τελικά συνέλήφθησαν, αφού προυγου- 
μένως, τραυμάτισαν ελαφρά με το αυτοκίνητό 
τους τους δύο αστυνομικούς.
Πρόκειται για τους Αναστάσιο Μανουσάκη, 29 

χρόνων, από το Ηράκλειο και Ευγενία Δερμι- 
τζόγλου, 19 χρόνων, από το Χολαργό Αττικής, 
οι οποίοι μετέφεραν 1 κιλό και 600 γραμμάρια 
χασίς, το οποίο και κατασχέθηκε. Ακόμα κα
τασχέθηκαν 800.000 δραχμές που προέρχονταν από 
εμπορία ναρκωτικών. Εξ άλλου, οι αστυνομικοί 
της Ασφάλειας Ρεθύμνου αξιολογώντας κατάλ
ληλα πληροφορίες που είχαν, ενήργησαν έρευνα 
στο σπίτι του Ιωάννη Γαβαλά, 38 χρόνων, όπου 
βρήκαν και κατάσχεσαν 22 φυτά ινδικής κάνναβης, 
38 φυσίγγια πιστολιού των 9 mm και σπόρους 
ινδικής κάνναβης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ονειρικά ημίωρα στην τιμή των 15.000 δρχ.,προ- 

σέφεραν δέκα καλλίγραμμα "κουνελάκια”, ντόπια 
και εισαγωγής, στους πελάτες του ρετιρέ της 
40χρονης Μαρίας Μπρούσα, στην οδό Βασ. Ολγας, 
στη Θεσ/κη.
Τα “ροζ” δωμάτια ήταν πλήρως εξοπλισμένα 

και η επιχείρηση λειτουργούσε καθημερινά απο 
τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ με ραντεβού.
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ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Με την 6001/2/425 από 17-4-91 Διαταγή του Αρ

χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, (α)μετατίθενται 
- (β)τοποθετούνται (σε υπηρεσίες όπου ήδη υπη
ρετούν) οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 
για λόγους υπηρεσιακούς:
α) Αποστολόπουλος Νικόλαος στην Υποδ/νση 

Αστυν. Αμπελοκήπων, ως Διευθυντής. Αργυρό- 
πουλος Νικόλαος στη Δ/νση Αστυν. Επιχ/σεων 
Αττικής/Υ.ΑΤάξης. Ασπρούδης Νικηφόρος στην 
Αστυν. Υποδ/νση Αμαλιάδος, ως Διευθυντής. Ατρέ- 
ας Δημήτριος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης. Βλάχος Γεώργιος στην Υποδ/νση Αστυν. 
Αγίων Αναργύρων, ως Διευθυντής. Βούλγαρης 
Κωνσταντίνος στην Υποδ/νση Αστυν. Κηφισιάς, 
ως Διευθυντής. Γερογιάννης Δημήτριος στη Δ/νση 
Ασφάλειας Αττικής/ΥΔΑ/Τμήμα Ανηλίκων. Για- 
ντζίδης Απόστολος στην ΑΔ. Ξάνθης, ως Υπο
διευθυντής. Γκογκοζώτος Ιωάννης στη Δ/νση Τρο
χαίας Αττικής, ως Υποδιευθυντής. Γρίβας Ελευ
θέριος στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, ως 
Υποδιευθυντής. Δασκαλάκης Μενέλαος στην 
ΑΔ.Κορινθίας, ως Υποδιευθυντής. Εξηνταβελώνης 
Ιωάννης στην Υ.ΑΚ,Α,Θεσσαλονίκης, ως Διευ
θυντής. Ζάχος Βασίλειος στη Δ/νση Τουριστικής 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ως Διευθυντής. Θε- 
οδωρόπουλος Παναγιώτης στη Δ/νση Κρατικής 
Ασφάλειας/Υ.Δ.Τ. Θεοδώρου Δημήτριος στη Δ/νση 
Αστυν. Πειραιά, ως Υποδιευθυντής. Καβαξίδης 
Σάββας στο Α’ ΑΤ.Αθηνών, ως Διοικητής. Καβ- 
βαδίας Ιωσήφ στην ΑΔ.Λευκάδας, ως Υποδιευ
θυντής. Καραγκούνης Βασίλειος στην Α.Δ.Καστο
ριάς, ως Υποδιευθυντής. Κελλής Γεώργιος στην 
ΑΔ.Ευβοίας, ως Υποδιευθυντής. Κέφης Νικόλαος 
στην Υποδ/νση Αστυν.Ελευσίνας, ως Διευθυντής. 
Κίσσας Νικόλαος στην Α’ Υποδ/νση Ασφάλ.Θεσ- 
σαλονίκης, ως Διευθυντής. Κόκκαλης Χρήστος 
στη Δ/νση Αγορανομίας Θεσσαλονίκης, ως Δι
ευθυντής. Κόλλιας Παναγιώτης στην Υποδ/νση 
Αστυν.Χαλανδρίου, ως Διευθυντής. Κόραβος Ζή
σης στη διάθεση της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης. 
Κουμούτσος Αναστάσιος στη Σχολή Αρχιφυλάκων 
Ελλην.Αστυνομίας, ως Υποδιευθυντής. Κουρλέτης 
Απόστολος στην ΑΔ.Μεσσηνίας, ως Υποδιευθυ
ντής. Κουτούπης Ιωάννης στη Δ/νση Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης. Κούτσης Γεώργιος στη Δ/νση 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Κυμπουρόπουλος Δη- 
μήτριος στη Δ/νση Αστυν.Ανατ.Αττικής, ως Υπο

διευθυντής. Κυριακόπουλος Γεώργιος στην 
ΑΔ,Ηλείας, ως Υποδιευθυντής. Κωνστανταρόπου- 
λος Νικόλαος στην ΑΔ.Ακαρνανίας, ως Υπο
διευθυντής. Κωνσταντινίδης Λεωνίδας στην 
ΑΔ.Ροδόπης, ως Υποδιευθυντής. Κωσταρέλλης 
Δημήτριος στην Αστυν.Υποδ/νση Πτολεμαϊδος, ως 
Διευθυντής. Λιασκώνης Γεώργιος στην ΑΔ.Φω
κίδας, ως Υποδιευθυντής. Μανούρας Βασίλειος 
στην Υποδ/νση Αστυν.Καλλιθέας, ως Διευθυντής. 
Μαυροειδάκος Αθανάσιος στην ΑΔ.Θεσπρωτίας, 
ως Υποδιευθυντής. Μητάκος Δημήτριος στην 
ΑΔ.Καβάλας, ως Υποδιευθυντής. Μπαϊραμάκης 
Γεώργιος στην ΑΔ.Αλεξανδρούπολης, ως Υπο
διευθυντής. Μπατίλας Παντελής στη Δ/νση Τρο
χαίας Αττικής, ως Υποδιευθυντής. Μποξινάκης 
Ιωάννης στη Δ/νση Αστυν.Αθηνών και κατ’από- 
σπαση στη Δ.Ε.Φ.Φ.Σ.Κ./Υπ.Δικαιοσύνης ως Δι
ευθυντής. Μπούντας Θεόδωρος στο Επιτελείο της 
Γ.ΑΔ.Αττικής/Τμήμα Π.Σ.Ε.Α Μυλωνάς Ευάγγε
λος στο ΑΤ.Αερολιμένα Αθηνών, ως Διοικητής. 
Νασιόπουλος Βασίλειος στη διάθεση της 
Γ.ΑΔ.Θεσσαλονίκης. Πανουσάκης Σπυρίδων στη 
Δ/νση Οικον.Επιθ/σης/Υ.Δ.Τ. Παπαδάκης Ιωάννης 
στην ΑΔ.Φλώρινας, ως Υποδιευθυντής. Παπαδά
κης Χαράλαμπος στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως 
Υποδιευθυντής. Παπαδόπουλος Θεόδωρος στη διά
θεση της Γ.ΑΔ.Θεσσαλονίκης. Παπαθανασάκης 
Νικόλαος στην Αστυν.Υποδ/νση Ιεράπετρας, ως 
Υποδιευθυντής. Πλάκας Γεώργιος στην ΑΔ,Μα- 
γνησίας, ως Υποδιευθυντής. Πολίτης Κωνσταντί
νος στην Αστυν.Υποδ/νση Αργους, ως Διευθυντής. 
Πούλιος Θεόδωρος στο 5ο Τ.Ε.Λ./Δ.ΑΠ./Υ.Δ.Τ.,ως 
Τμηματάρχης. Ρατσιάτος Μιλτιάδης στη Δ/νση 
Αστυν.Ανατ.Αττικής, ως Υποδιευθυντής. Ρίζος Δη- 
μήτριος στην ΑΔ.Πρέβεζας, ως Υποδιευθυντής. 
Ρούσαλης Νικόλαος στη Δ/νση Τουριστικής 
Αστυν.Αττικής,ως Υποδιευθυντής. Σαμπατάκος 
Ευστράτιος στη Δ/νση Διεθνούς Αστυν,Συνεργα- 
σίας/Υ.Δ.Τ./Ιιηεφο1. Σέβης Κωνσταντίνος στη 
Δ/νση Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ως Διευ
θυντής. Σεκλερέντος Βασίλειος στη διάθεση της 
Γ.ΑΔ.Θεσσαλονίκης. Σερέτης Γεώργιος στη Δ/νση 
Αστυν.Επιχ/σεων Αττικής/Υ.ΑΤάξης. Σιουμπαράς 
Παρασκευάς στη Δ/νση Αστυν.Δυτικής Αττικής, 
ως Υποδιευθυντής. Σπυρόπουλος Παναγιώτης στη 
Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Υ.Δ.Τ. Στέκας Νικό
λαος στο Τμήμα Αγορανομίας Πειραιά, ως Δι
οικητής. Στεφανίδης Περικλής στην ΑΔ.Σερρών,
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ως Υποδιευθυντής. Συκιώτης Ιωάννης στην 
Α.Δ.Ηρακλείου, ως Υποδιευθυντής. Τακάκης Ιω
άννης στην ΑΔ.Λέσβου, ως Υποδιευθυντής. Ζιώ- 
κος Ευάγγελος στην ΑΔ.Ηρακλείου, ως Υπο
διευθυντής. Τζωρτζάκης Γεώργιος στη Δ/νση 
Αστυν.Επιχ/σεων Αττικής/Υ.ΑΤ. Τριαντάφυλλου 
Γεώργιος στην Υποδ/νση Αστυν.Αγίας Παρασκευ
ής, ως Διευθυντής. Τσάκας Παναγιώτης στο Β’ 
ΑΤ.Πειραιά, ως Διοικητής. Τσάμπρας Αθανάσιος 
στην ΑΔ.Βοιωτίας, ως Υποδιευθυντής. Τσελέπης 
Περικλής στην Α,Δ.Ορεστιάδος, ως Υποδιευθυ
ντής. Τσουκάκης Γεώργιος στη Δ/νση Οι- 
κον.Επιθ/σης/Υ.Δ.Τ. Τσουκαλάς Δημήτριος στη 
Δ/νση Ασφάλ.Αττικής/Υ.Δ.Α/Τμήμα Αναζητήσεων, 
ως Τμηματάρχης. Υψηλάντης Αριστείδης στην 
ΑΔ.Λάρισας, ως Υποδιευθυντής. Φουτζιτζής Πα- 
ρασκευάς στην ΑΔ.Ημαθίας, ως Υποδιευθυντής. 
Φωτεινός Γεώργιος στην Αστυν.Υποδ/νση Νάου
σας, ως Διευθυντής. Χατζημανώλης Εμμανουήλ 
στη Δ/νση Αγορανομίας Αττικής, ως Υποδιευ
θυντής. Χουλάκης Σταύρος στη διάθεση της 
Γ.ΑΔ.Αττικής. Χρυσανθόπουλος Θεοφάνης στη 
Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών και κατ’απόσπαση στην 
ΑΣΔΕΝ.

β) Αθανασέκος Παναγιώτης στη Δ/νση Πληρο- 
φορικής/Υ.Δ.Τ. Βαμβέσος Παναγιώτης στην 
ΑΔ.Αχαϊας, ως Υποδιευθυντής. Βερροιόπουλος 
Βασίλειος στη Δ/νση Μελετών/Υ.Δ.Τ. Γεωργακύ
πουλος Ιωάννης στην ΑΔ.Δωδεκανήσου, ως Υπο
διευθυντής. Γεωργακόπουλος Παναγιώτης στη 
Δ/νση Προσωπικού/Υ.Δ.Τ./1ο Τμήμα Αξ/κών. Δε- 
λησπηλιόπουλος Ιωάννης στην ΑΔ.Χανίων, ως 
Υποδιευθυντής. Ζήκας Αθανάσιος στη Δ/νση 
Ασυν.Επιχ/σεων Αττικής. Κανελλόπουλος Ιωάννης 
στη Δ/νση Προσωπικού/Υ.Δ.Τ./1ο Τμήμα Αξ/κών. 
Κατσαρίδης Σωτήριος στη Δ/νση Κρατ.Ασφάλει- 
ας/Υ.Δ.Τ. Κατσίγιαννης Κωνσταντίνος στη Δ/νση 
Οικονομικών/Υ.Δ.Τ. Κοϊκάς Παναγιώτης στη Σχο
λή Αστυφυλάκων Ελλην.Αστυνομίας. Κόκκορης 
Απόστολος στη Δ/νση Εκπαίδευσης/Υ.Δ.Τ. Κορά- 
κης Παναγιώτης στη Δ/νση Ασφάλειας Αττι- 
κής/Υ.Ε.Ε. Μαγγανάρης Ελευθέριος στο Επιτελείο 
της Γ.ΑΔ.Θεσσαλονίκης. Περιμένης Νικόλαος 
στην Υπηρ,Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, Πέρ- 
ρος Κωνσταντίνος στη Δ/νση Τροχαίας/Υ.Δ.Τ. Σα- 
κελλάρης Δημήτριος στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ- 
σαλονίκης/Υ.Κ.Α. Σταυράκης Νικόλαος στην 
ΑΔ.Ηρακλείου, ως Υποδιευθυντής. Στεργίου Σπυ

ρίδων στην ΑΔ.Ηρακλείου, ως Υποδιευθυντής. 
Τρίμμης Γεώργιος στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευ- 
σης/Υ.Δ.Τ. Τσέκος Δημήτριος στη Δ/νση Κρατικής 
Ασφάλειας/Υ.Δ.Τ. Τσψώνης Γεώργιος στη Δ/νση 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης/Τ.Ε.Ε.Μ. Φωκάς Ιωάν
νης στην Αστυν.Υποδ/νση Κυπαρισσίας, ως Δι
ευθυντής. Χατζηανδρέου Τρύφων στην ΑΔ.Λα- 
σιθίου, ως Υποδιευθυντής. Χατζηρόδος Ελευθέριος 
στη Δ/νση Αστυν.Επιχ/σεων Θεσσαλονίκης. Χου- 
ντάλας Παναγιώτης στη Δ/νση Μελετών/Υ.Δ.Τ.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αρχιφύλακας Βασίλειος Γαβαθάς, που υπη

ρετεί στην Τροχαία Θηβών (τηλ.4325.268), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
υπηρεσία της Αθήνας ή του Πειραιά.

* Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Καρανάσιος, 
που υπηρετεί στο ΑΤ.Περισσού/Γ.ΑΔ.Α(τηλ. 
2790.151), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από υπηρεσία των ΑΔ.Τρικάλων, 
Καρδίτσας ή Γρεβενών.

* Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Ευαγγελόπουλος, 
που υπηρετεί στη ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε., επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία 
της Θεσσαλονίκης.

* Ο Πολιτικός Υπάλληλος ΔΕΙ με βαθμό Γ’ 
Κωνσταντίνος Τζαβάρας που υπηρετεί στο 
Ε.Τ.Υ.ΑΠ. (Κλάδος Υγείας, τηλ. 5242.517 και 
5240.358), επιθυμεί να μετατεθεί ή να αποσπασθεί 
αμοιβαία για μικρή ή μεγάλη διάρκεια με συ
νάδελφό του από την ΑΔ.Ηλείας.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Αστυνομικός Υποδιευθυντής Σάββας Σαββίδης, 

ετών 49. Απεβίωσε στις 20-4-91 από ανίατη ασθέ
νεια και μετά από μακρόχρονη νοσηλεία του στο 
401 Γεν.Στρατ.Νοσοκομείο Αθηνών. Ο εκλιπών 
υπηρετούσε στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Υ.Δ.Τ. και 
είχε διατελέσει Πρόεδρος της Ενωσης Αξιωμα
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Το νεκρό απο
χαιρέτησαν εκ μέρους του 
Σώματος ο Αστυνομικός 
Υποδ/ντής Αντ.Αγγελό- 
πουλος, εκπρόσωποι της 
Ενωσης Αξιωματικών και 
πολλοί συνάδελφος φίλοι 
και συγγενείς του. Επική
δειες τιμές απέδωσαν ένο
πλο τμήμα καθώς και η 
Μουσική του Σώματος.
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* Αστυνόμος Β’ Βασίλειος Κουλίσης, ετών 42. 
Απεβίωσε στις 7-5-91. ο 
εκλιπών υπηρετούσε στη 
Δ/νση Αστυν.Προσωπι- 
κού/Υ.Δ.Τ. Τον επικήδειο 
εκ μέρους του Σώματος 
εκφώνησε ο Αστυνόμος Β’ 
Παναγιώτης Μπρέκης ενώ 
επικήδειες τιμές απέδωσαν 
ένοπλο τμήμα καθώς και 
η Μουσική του Σώματος.

* Υπαστυνόμος Β’ Ευάγγελος Τσουβαλάς. 
Απεβίωσε στις 28-4-91.

*  Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Αποστολάκος. Είχε 
γεννηθεί το 1947 στις Γούβες Λακωνίας. Απεβίωσε 
στις 16-4-91.

* Ανθυπαστυνόμος Πέτρος Νικολάου. Είχε γεν
νηθεί το 1948 στο Ραδοβίζιο Ιωαννίνων. Απεβίωσε 
στις 22-4-91.

*  Αρχιφύλακας Φίλιππος Καπετανάκος. Είχε γεν
νηθεί το 1947 στο Φαναράκι Αρκαδίας. Απεβίωσε 
στις 12-4-91.

* Αρχιφύλακας Δημήτριος Καραπάνος. Είχε γεν
νηθεί το 1946 στη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Απεβίωσε 
στις 8-4-91.

* Αστυφύλακας Βασίλειος Τσάκωνας. Είχε γεν
νηθεί το 1948 στη Νέα Επίδαυρο Αργολίδος. Απε
βίωσε αιφνίδια στις 29-4-91.

* Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Πάσχος. Είχε γεν
νηθεί το 1953 στο Σταυροχώρι Πρεβέζης. Απεβίωσε 
στις 29-3-91.

* Αστυφύλακας Παναγιώτης Καφής. Είχε γεν
νηθεί το 1955 στο Δοκίμι Αιτωλοακαρνανίας. Απε
βίωσε στις 2-5-91.

*  Αστυφύλακας Ιωάννης Παυλίδης. Είχε γεννηθεί 
το 1960 στη Δράμα. Απεβίωσε στις 19-4-91.

* Αστυφύλακας Νικόλαος Γ'κούρλιας. Είχε γεν
νηθεί το 1962 στην Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας. 
Απεβίωσε στις 26-3-91.

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
Με σχετική εγκύκλιο του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας γνωρίζεται ότι έχουν εκδοθεί τα 
κατωτέρω βιβλία:
α) Η πλαστογράφηση της Ιστορίας της Μακε

δονίας, του τ. Υπουργού Ν.ΚΜάρτη (Καισαρείας 
8, 115 27, Αθήνα),
β) Το Δίκαιο της Δημόσιας Τάξης, του Καθηγητού

του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης ΑΙ.Τάχου (Εκδόσεις Σάκκουλα) και 
γ) Εγχειρίδιο Ειδικών Ποινικών Νόμων, του 

Δοκίμου Υπαστυνόμου Σ.Αρτσιδάκη (Ιεράπετρας 
12, 172 36, Υμηττός).
Οι επιθυμούντες την προμήθεια τους, θα πρέπει 

να απευθύνονται στους ανωτέρω εκδότες.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΩΝ YAJL  
Α. Ταμείου Αρωγής
Δημοσιεύτηκε πρόσφατα ο ισολογισμός του 

Τ.ΑΥ.ΑΠ. για τη διαχειριστική περίοδο του 1990. 
Τα έσοδα ανήλθαν σε 800.349.062 δρχ. και τα 
έξοδα σε 585.453.114 δρχ., ενώ το πλεόνασμα χρή
σης σε 214.895.948 δρχ. Τα έξοδα αναλύονται σε:
- Μηνιαία μερίσματα 584.066.725 δρχ.
- Επιστροφή κρατήσεων 970.714 δρχ. και
- Δαπάνες διοικήσεως κ.λ.π. 415.675 δρχ.
Το πλεόνασμα χρήσης 1990 είναι κατά 24.710.000 

δρχ. μειωμένο σε σχέση με το 1989.

Β. Επικουρικού Ταμείου
Δόθηκε επίσης στη δημοσιότητα και ο ισολο

γισμός του Ε.Τ.Υ.ΑΠ. για το 1990. Τα έσοδα 
ανήλθαν σε 1.083.876.844 δρχ., τα έξοδα σε 
327.629.547 δρχ. και το πλεόνασμα χρήσης σε 
756.247.297 δρχ. Τα έξοδα χρήσης αναλύονται σε:

- Παροχές πρόνοιας 319.894.862 δρχ.
- Δαπάνες διοίκησης 5.639.054 δρχ.
- Δαπάνες περιουσιακών στοιχείων 2.016.497 δρχ. 

και
- Λοιπά έξοδα 79.134 δρχ.

Γ. Κλάδου Υγείας
Δόθηκε τέλος στη δημοσιότητα ο ισολογισμός 

του ΚΥ.Υ.ΑΠ. για το 1990. Τα έσοδα ανήλθαν 
σε 488.221.7% δρχ., τα έξοδα σε 139.982.091 δρχ. 
και το πλεόνασμα χρήσης σε 348.239.705 δρχ. Τα 
έξοδα χρήσης αναλύονται ως εξής:
- Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων 

89.303.067 δρχ.
- Δαπάνες Διοικήσεως 4.949.033 δρχ.
- Δαπάνες περιουσιακών στοιχείων 3.190.623 δρχ.
- Δαπάνες προληπτικής δράσεως 16.613.000 δρχ.
- Απόδοση των υπέρ τρίτων γενομένων εισπρά

ξεων 25.603.445 δρχ. και
- Λοιπά έξοδα 322.923 δρχ.

Επιμέλεια: Ανθήιος Κων/ήνος Καραγιάννης
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ΠΟΡΤΡΑΓΓΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Αρχιφύλακας Κοσμάς Σταθάκης
Ενας αξιόλογος Αγιογράφος

Γεννήθηκε το 1946 οτο χωριό Λόττο του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Από 
μικρός είχε μεγάλη αγάπη για τη ζωγραφική και παρουσίασε ιδιαίτερη 
κλίση στην αγιογραφία επηρεασμένος ίσως από τον πατέρα του που ήταν 
ιερέας. Οταν του δόθηκε η ευκαιρία μαθήτευσε κοντά σε γνωστούς αγιο- 
γράφους και τελείωσε Σχολή Κρητικής Αγιογραφίας.
Μπήκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το 1969 και σήμερα υπηρετεί 
στο AT. Καλαμακίου. Είναι παντρεμένος κι έχει δύο παιδιά.
"  Τις λίγες ελεύθερες ώρες, που μου μένουν, ασχολούμαι με την αγιογραφία. 
Είναι η πνευματική μου ξεκούραση, η έκφραση του εαυτού μου " .

Κάποιο πρωινό η "ΑΕ" τον επισκέφθηκε για 
να γνωρίσει από κοντά τη δουλειά του, να μιλήσει 
μαζί του και να τον παρουσιάσει στους συνα
δέλφους μας τα έργα του.

ΑΕ: Θα θέλαμε να μας πείτε πώς και πότε 
ξεκινήσατε να ασχολεί- 
σθε με την αγιογραφία;

Απάντηση: Από τις 
πρώτες κιόλας τάξεις 
του Δημοτικού άρχισα 
να ζωγραφίζω ελεύθε
ρα σχέδια που τα χά
ριζα στους συμμαθητές 
μου. Στο γραφείο του 
πατέρα μου υπάρχουν 
ακόμα κάποιες ζωγρα
φιές εκείνης της επο
χής·

Αργότερα, μαθητής 
πια του Γυμνασίου, πή
γα με τον πατέρα μου 
στον Σαριδάκη, που θε
ωρείτο τότε ο καλύτε
ρος αγιογράφος της 
Κρήτης. Με έβαλε να 
ζωγραφίσω με κάρβου
νο και δεν χρειάστηκε 
να σβήσω τίποτα. Παρ’ 
όλο που επεσήμανε το 
ταλέντο μου, ίσως επει
δή ήμουν πολύ νέος, 
δεν έμεινα κοντά του 
παρά μόνο 3 μέρες. Με
τά έφυγα.

Ο ταν μπήκα στην
Αστυνομία το 1969 συνέχισα να ζωγραφίζω σαν 
χόμπυ. Αρχισα να ενδιαφέρομαι για την αγιο
γράφηση εικόνων, παρακολούθησα για ένα χρόνο 
Κρητική Σχολή Αγιογραφίας μαθητεύοντας πα

ράλληλα κοντά σε παλιούς αγιογράφους.
ΑΕ.: Πόσο χρόνο χρειάζεστε για να ολοκλη

ρώσετε μια εικόνα;
Απάντηση: Εξαρτάται όχι τόσο από το μέγεθος 

αλλά από τον αριθμό των προσώπων που πε-
ριέχονται σε μια εικό
να. Για παράδειγμα, η 
αγιογράφηση ενός μό
νο προσώπου χρειάζε
ται τουλάχιστον 15 
ώρες δουλειάς.

ΑΕ.: Πώς συνδυάζε
τε τη δουλειά σας σαν 
αστυνομικού με την 
αγιογραφία;

Απάντηση: Με την 
αγιογραφία ασχολού
μαι τις ελεύθερες ώρες 
μου. Είναι για μένα πη
γή ηρεμίας και έκφρα
σης. Με τη ζωγραφική 
βρίσκω διέξοδο στο κα
θημερινό άγχος. Τον 
τελευταίο χρόνο έχω 
αρχίσει και ασχολού
μαι επαγγελματικά με 
την έννοια ότι πουλάω 
τα έργα μου σε ανθρώ
πους που βλέπουν τη 
δουλειά μου και τους 
αρέσει.

Θα ήθελα να πω, μέ
σα απ’ την Α.Ε. σε 
όσους συναδέλφους εν- 
διαφέρονται για την 

αγιογραφία και θα ήθελαν να δουν από κοντά 
τα έργα μου ότι μπορούν να επικοινωνήσουν 
μαζί μου στο AT. Καλαμακίου (τηλ. 9811901) 
ή στο σπίτι μου (τηλ. 9425555).

403



■̂ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ

Με επιστολή του ο κ. Διο
νύσιος Μαρούλης, κάτοικος Λη- 
ξουρίου, εκφράζει τις ευχαριστί
ες του προς τους Αστυφύλακες 
του Τμήματος Τροχαίας Πατρών 
Χρύσανθο Δημητρούλα και Χρή- 
στο Γκούβερο, για τη βοήθεια 
που του προσέφεραν όταν ακι- 
νητοποιήθηκε το αυτοκίνητό 
του.

* Με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Δημ. Τάξης ο ιερέας 
Λάζαρος Σταυραντώνης εκφρά
ζει δημοσίως τα συγχαρητήριά 
του προς τους Αρχιφύλακες 
Παύλο Τυρολόγο και Παναγιώτη 
Γούσιο του Τμήματος Τροχαίας 
Βόλου, οι οποίοι βρήκαν και του 
παρέδωσαν την τσάντα του με 
προσωπικά έγγραφα και χρημα
τικό ποσόν διακοσίων σαράντα 
χιλιάδων δραχμών.

* Με επιστολή του ο κ. Κων
σταντίνος Καλουρίδης εκφράζει 
τις ευχαριστίες του προς τον Α
στυφύλακα Αναστάσιο Κατόπη 
και τους υπόλοιπους άνδρες του 
ΑΣ. Αγ.Γεωργίου Βοιωτίας για 
την ανεύρεση του κυνηγετικού 
του σκύλου.

* Με επιστολή του ο κ. Σε
ραφείμ Αργυράκος εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τον Αστυ
φύλακα Ηλία Λιόλιο του AT. 
Ορχομενού Βοιωτίας, διότι με η
ρωισμό και υπεράνθρωπες προ
σπάθειες βοήθησε στην κατάσβε
ση πυρκαϊάς που είχε εκδηλωθεί 
στο ξηραντήριό του.

* Με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Δημ. Τάξης ο Προϊ
στάμενος της Εισαγγελίας Πρω
τοδικών Αθηνών κ. Κυριάκος 
Καρούτσος εκφράζει τον έπαινό 
του προς τους διοικητές των 
Τμημάτων Ασφαλείας Γλυφά
δας, Ζ’, ΙΑ’, ΙΕ’ και ΙΣΤ Αθηνών, 
για την ιδιαίτερη δραστηριότητα 
που επέδειξαν στον τομέα της

εκτέλεσης ερήμην καταδικαστι- 
κών αποφάσεων.

* Με επιστολή της η κ. Βα
σιλική Δήμου - Μαραγκουδάκη 
εκφράζει τις ευχαριστίες της 
προς τον Αστυφύλακα Ευάγγε
λο Γόντικα, μοτοσυκλετιστή της 
Ομάδας Ζ’, που βρήκε και της 
παρέδωσε την τσάντα της με 
χρήματα και χρήσιμα προσωπικά 
έγγραφα.

* Με επιστολή του προς το 
Υπουργείο Δημ. Τάξης ο Εισαγ
γελέας Πρωτοδικών Βέροιας κ. 
Αθανάσιος Μπατζιάκας εκφρά
ζει την άριστη εντύπωση που του 
προκάλεσε ο άψογος τρόπος διε
ξαγωγής τροχονομικού ελέγχου 
από συνεργείο του Τμήματος 
Τροχαίας Ξάνθης.

* Με επιστολή του ο ιατρός 
κ. Αχιλλέας Αρχιμανδρίτης εκ
φράζει τις ευχαριστίες του προς 
τον Αρχιφύλακα Νικόλαο Γαλλή 
και τον Αστυφύλακα Λάμπρο 
Λέκκα του Τμήματος Τροχαίας 
Λαρίσης, για τη βοήθεια που του 
προσέφεραν όταν ακινητοποιή- 
θηκε το αυτοκίνητό του.

* Με επιστολή της η κ. Σοφία 
Κανάκη εκφράζει τις ευχαριστί
ες της προς τον Αρχιφύλακα Χα
ράλαμπο Σπυρόπουλο και τον 
Αστυφύλακα Παναγιώτη Δημη
τρούλη της Αμεσης Δράσης Ατ
τικής, που λόγω βλάβης του α
νελκυστήρα της πολυκατοικίας 
όπου διαμένει, ενώ ήταν άρρω
στη, με ανθρωπιά και καλωσύνη 
προσφέρθηκαν να την ανεβά
σουν στον πέμπτο όροφο με τα 
χέρια.

Με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Δημ. Τάξης ο Νομάρ
χης Αρκαδίας κ. Γρηγόριος Α- 
ποστολάκος εκφράζει το δημό
σιο έπαινό του προς το προ
σωπικό της ΑΔ. Αρκαδίας, που 
κατέβαλε υπεράνθρωπες προ

σπάθειες κάτω από ιδιαίτερα α
ντίξοες συνθήκες, για να βοη
θήσει στην αντιμετώπιση της 
τραγικής καταστάσεως που προ- 
έκυψε για τους κατοίκους της 
Επαρχίας Κυνουρίας, ύστερα α
πό πλημμύρες που έπληξαν την 
περιοχή.

* Με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Δημ.Τάξης ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Αναβύσσου Ατ
τικής κ. Νικόλαος Χατζηρουσέ- 
ας εκφράζει τα συγχαρητήριά 
του προς τους άνδρες του AT. 
Αναβύσσου και του Τ.Αλ. Λαυ
ρίου, για τη σύλληψη δύο Τούρ
κων επικίνδυνων κακοποιών.

* Με επιστολή της η Πρόεδρος 
του Διοικ. Συμβουλίου του Ιδρύ
ματος Προστασίας Απροσαρμό
στων Παίδων ΘΕΟΤΟΚΟΣ κ.Δο- 
μίνη Σαρρή, εκφράζει τις ευχα
ριστίες της προς τη Δ/νση 
Δημόσεων Σχέσεων του 
Υπουργείου Δημ. Τάξης για τη 
ψυχαγωγία που προσέφερε και 
τη δωρεά ενός μαγνητοφώνου 
στα παιδιά του Ιδρύματος.

* Με επιστολή του ο Πρόεδρος 
του Διοικ. Συμβουλίου του Δη
μοτικού Οργανισμού Νεολαίας 
και Αθλησης του Δήμου Ρόδου 
Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μιχα- 
ηλίδης εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς το προσωπικό της ΑΔ. 
Δωδεκανήσου, για την αποφα
σιστική τους συμβολή στην ε
πιτυχία των δύο πρώτων μαζι
κών εκδηλώσεων που διοργάνω- 
σε ο Οργανισμός, το Λαϊκό Α
γώνα Δρόμου και το Λαϊκό Α
γώνα Ποδηλάτου.

* Με επιστολή της Πρεσβείας 
της Σουηδίας στην Αθήνα εκ
φράζονται ευχαριστήρια προς το 
προσωπικό του Τ.Α. Κω, για την 
ανεύρεση και αποστολή απωλε- 
σθέντων αντικειμένων από Σου
ηδούς τουρίστες.
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* Με επιστολή της η κ. Χρι
στίνα Γλεντζή εκφράζει τις ευ
χαριστίες της προς τον Αστυ
φύλακα Ανδρέα Κάππο της ο
μάδας Ζ’ Πάτρας, για την πο
λύτιμη βοήθεια που της προσέ- 
φερε για την έγκαιρη μεταφορά 
της αδελφής της στο Νοσοκο
μείο. Επίσης, τον ίδιο Αστυφύ
λακα ευχαριστεί με επιστολή της 
η κ. Αθανασία Κακοταρίτη, για 
την πολύτιμη βοήθεια που της 
προσέφερε για την ανεύρεση της 
τσάντας της με εκατό χιλιάδες 
δραχμές και σημαντικά προσω
πικά αντικείμενα.

* Με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Δημ.Τάξης ο κ. Γεώρ
γιος Παλαιοτζήκας, εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τους Α
στυφύλακες Στέργιο Μυλωνάκη 
και Σπυρίδωνα Παπαχαρίση του 
Τ.Τροχαίας Μαλακάσας, που ε
ντόπισαν στην Εθνική Οδό, κα- 
τεδίωξαν και τελικά ακινητοποί- 
ησαν τράκτορα μεγάλης αξίας, 
που είχε κλαπεί από το κατά
στημά του στη Λάρισα.

* Με επιστολή του ο Δήμαρχος 
Ν.Ιωνίας Βολου κ. Στέφανος 
Φούσκης εκφάζει τα συγχαρη
τήριά του για την πρωτοβουλία 
του Τμήματος Τροχαίας Βόλου 
να διοργανώσει Εκθεση με θέμα 
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΣΤΗΝ Α
ΣΦΑΛΤΟ, την οποία επισκέφθη- 
καν το σύνολο των σχολείων 
της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκ
παίδευσης και πλήθος κατοίκων 
της περιοχής.

* Με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Δημ. Τάξης ο Νομάρ
χης Καστοριάς κ.Ξενοφών Στερ- 
γιάδης εκφράζει τα συγχαρητή
ριά του προς το προσωπικό του 
Τμήμ. Τροχαίας Καστοριάς για 
την αξιόλογη και πρωτότυπη Εκ
θεση Τροχαίας που διοργάνωσε.

* Με επιστολή του ο Δήμαρχος

Γρεβενών κ. Δημήτριος Σιόβας 
εκφράζει τις ευχαριστίες του 
προς το προσωπικό και τους 
Δοκίμους της Σχολής Αστυφυ
λάκων Γρεβενών για την εθε
λοντική βοήθεια που προσέφεραν 
στο Δήμο κατά την προσπάθεια 
αποχιονισμού της πόλης.

* Με επιστολή της η Προϊ- 
σταμένη της ΙΣΤ Εφορίας Προ
ϊστορικών και Κλασικών Αρχαι
οτήτων κ. Ιουλία Βοκοτοπούλου 
εκφράζει τα συγχαρητήριά της 
προς τον Υπαστυνόμο Β’ Βα
σίλειο Θεοδώρου του ΑΣ. Ιε- 
ρισσού Χαλκιδικής, για την έ
γκαιρη και αποτελεσματική του 
επέμβαση σε απόπειρα αυθαίρε
της εγκατάστασης προκατα- 
σκευασμένου σπιτιού σε αγρο
τεμάχιο του Αρχαιολογικού Χώ
ρου της Αρχαίας Ακάνθου.

* Με επιστολή του ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Μαριτσών Δω- 
δεκανήσου κ. Γιώργος Παπαδη- 
μήτρης εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς το Διευθυντή της ΑΔ. 
Δωδεκανήσου κ. Παύλο Λεκκά- 
κο, για το ενδιαφέρος που ε- 
πέδειξε για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που δημιουρ- 
γήθηκαν από θεομηνία που έ- 
πληξε την περιοχή.

* Με επιστολή του προς τον 
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. ο Σύνδεσμος 
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Πειραι
ώς εκφράζει τα συγχαρητήριά 
του προς τον Αστυφύλακα Νι
κόλαο Μανιώτη του ΙΓ’ AT. Πει
ραιά, ο οποίος με αυταπάρνηση 
και κίνδυνο της σωματικής του 
ακεραιότητας προστάτευσε διαι- 
τητές-μέλη του Συνδέσμου, κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας του 
εντός των αγωνιστικών ποδο
σφαιρικών γηπέδων.

* Με επιστολή του ο κ. Στυ
λιανός Κυριακίδης, εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τους Α

στυφύλακες Αναστάσιο ΙΙέτκο 
και Γεώργιο Παπαδόπουλο του
Α.Τ. Σκύδρας, διότι με κίνδυνο 
της ζωής τους συνέλαβαν επι
κίνδυνο κακοποιό που είχε διαρ- 
ρήξει το σπίτι του και είχε α- 
φαιρέσει δέκα χιλιάδες μάρκα, 
ένα βίντεο και τιμαλφή αξίας 
οκτακόσιων χιλιάδων δραχμών, 
τα οποία και του επέστρεξαν.

* Με επιστολές τους η Δή
μαρχος Αγίου Δημητρίου Αττι
κής κ.Βασιλική Βερυκάκη και η 
Διευθύντρια του 1ου Λυκείου Α
γίου Δημητρίου Αττικής κ.Αικα- 
τερίνη Παναγοπούλου εκφρά
ζουν τις θερμότερες ευχαριστίες 
τους προς το προσωπικό της 
ΑΔ. Ακαρνανίας και ειδικά του 
Τμήματος Τροχαίας Αγρίνιου, 
για την πολύτιμη βοήθεια και 
συμπαράστασή τους κατά το θα
νατηφόρο τροχαίο ατύχημα που 
συνέβη σε τουριστικό λεωφορείο, 
που μετέφερε μαθητές-εκδρομείς 
του ανωτέρω Λυκείου.

* Με ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δή
μου Αλεξανδρούπολης, που κοι
νοποιήθηκε στον Υπουργό Δημ. 
Τάξης, εκφράστηκαν ευχαριστή
ρια και συγχαρητήρια προς την 
Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, και ει
δικά στο Τμήμα Δίωξης Ναρ
κωτικών για τη συνεχή επαγρύ
πνηση και τις επιτυχίες του στον 
αγώνα για την καταπολέμηση 
της κοινωνικής μάστιγας των 
ναρκωτικών.

* Με επιστολή της προς το 
Περιοδικό μας η κ. Μαρία Χρα, 
χήρατου Υποστρατήγου ε.α. Αν- 
δρέα ΧΡΑ, εκφράζει τις θερμές 
ευχαριστίες της οικογένειάς της 
προς όλους τους συναδέλφους 
που συμπαραστάθηκαν στο 
βαθύτατο πένθος τους, και 
ειδικά προς το προσωπικό της 
Α.Δ. Φθιώτιδας.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧ Α Ρ ΙΣΤΕΣ Ω Ρ ΕΣ /
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Γεωμετρικό όργανο μέτρησης 
γωνιών.
2. Προσφέρονται σε αφθονία 

αυτά.
3. Προβλέπει τον καιρό στη χώ

ρα μας (αρχικά) - Καλλυντικό 
κομμώσεων - Παντελής...: ο συγ
γραφέας του θεατρικού έργου 
Το ΜελτεμάκΓ.
4. Κωνοφόρο δένδρο - Αισθη

ματική σχέση.
5. Δηλωτικά ποιότητας - Λα

σπώδης ο βυθός του - Γερμανός 
φιλόσοφος, μελετητής του Πλά
τωνα.
6. Καταφατική απάντηση - Επι

σφραγίζει τέλος προσευχών - 
Γράμματα από τη... Μίνα.
7. Καπνοσωλήνας σόμπας - Διά

ταξε τη σφαγή των νηπίων στη 
Βηθλεέμ.
8. Τιμωρία για κολάσιμη πράξη

- Εχει τα ίδια πολιτικά δικαι
ώματα και υποχρεώσεις με άλλη.
9. Το σύμβολο του αστάτιου

- Μέχρι, ως - Η χώρα του μυθικού

βασιλιά Αιήτη.
10. Της υπομονής δεν τα δεί

χνουν οι χάρτες - Γλιστερή η 
επιφάνειά του - Υπόσχεται.

11. Τα αρχικά ενός υπουργείου 
- Ξενικό ευχαριστώ - Θρησκευ
τική μειονότητα της Ινδίας.

12 Πρόκειται να δικαστούν - 
Μυθικός γίγαντας που θυμίζει 
τσιμέντα (καθ.).

13. Γλώσσα που ομιλείται στην 
Ευρώπη - Συμπλεκτικός σύνδε
σμος.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο προπονητής ομάδας που 

διακρίθηκε στο περσινό Μου
ντιάλ.
2. Καθηγητών μέσης εκπαίδευ

σης συνδικαλιστικά αρχικά - 
Πείθω κάποιον να μην κάνει κά
τι.
3. Ορισμένες ενέργειες γίνονται 

για το... φόβο τους - Ομάδα που 
δόξασε το ιταλικό μπάσκετ.
4. Σπασμένο... δόρυ - Θεός των 

Αιγυπτίων - Μεταλλικά εξαρτή
ματα αρότρων - Παρέα του "φΓ

σε... αστραπιαίες δουλειές.
5. Η πρωτεύουσα της Νορβη

γίας - Ομάδα μπάσκετ της Θεσ
σαλονίκης - Το όνομα του τρα
γουδιστή της ροκ Τζάγκερ.
6. Εύοσμο άνθος - Χαϊδευτικό 

γυναικείου ονόματος.
7. "... άουτ": ο τίτλος ταινίας 

με πρωταγωνιστή τον Κίμούλη
- Μισή... λέξη - Αρχαία πόλη 
της Σικελίας.
8. Το 880 με γράμματα - Οι 

σεισμικές καταγράφονται με ει
δικά όργανα.
9. Ενοπλες συγκρούσεις - Γράμ

μα που το... μίσησαν - Βουνό 
της Στερεάς Ελλάδας.

10. Είναι το Κιλιμάντζαρο στην 
Αφρική - Προφήτης που διασώ
θηκε από βιβλικό κήτος - Κι αυτά 
στη... λίστα.

11. Οι κάτοικοι τμήματος της 
Βόρειας Γαλλίας - Τα αρχικά 
του ανώτατου διοικητικού μας 
δικαστηρίου.

12 Πολύ μικρή ποσότητα (μτφ.)
- Πόλη της η Νάουσα.

13. Τα αρχικά μιας αεροπορικής 
εταιρείας - Υπάρχει ειδική πι
νακίδα που προσδιορίζει τη θέση 
της - Πολύ ψιλή ζάχαρη.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Γελοιογραφίες 2. Επειτα - 

Ούλα 3. Ραρ - Πίτα - ΤΥ 4. 
Αναμεταδόσεις 5. Με - Ασιτος
- ΣΜΑ 6. Αυτή - Σο - Πτι 7. 
Τραστ - Σπάνιος 8. Αισ - Σα
- Ιδέα 9. Κάκια - ΠΑ 10. Οκνά
- Οντας - ΟΜ 11. Ζωϊκά - Ντόρα
12. Νη
ολόγιο - ΟΤ 13. Νέα - Ράσο
- ΝΑΣΑ 
ΚΑΘΕΤΑ
1. Γεράματα - Οζον 2. Επα- 

νευρίσκω 3. Λέρα - Τας - Μίνα 
4. Οι - Μάης - Κακή 5. Ιτιές
- Τσα - Αορ 6. ΟΑ - Τις - ΑΚΟ
- ΛΑ 7. Πάτος - Ινδός 8. 
Ρόιδο - ΠΙΑΤ - Γο 9. Αυτός
- Αδ - Ανι 10. Φλας - Πνευστόν
11. ΙΑ - Εστία 12. Τίμιο - Πόρος
13. Σούσα - Σταμάτα.

2 I 3 5 I 6 8 I 9 1 10 1 11 1 12 1 13

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Π□□□□□□□□□□□□□
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΙΜΗΣΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στα πλαίσια του γενικότερου εορτασμού 

με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων 
από τη Μάχη της Κρήτης, η Ελληνική Α
στυνομία με ειδικές εκδηλώσεις που έγιναν 
στην Αθήνα και το Ρέθυμνο τίμησε τους πε- 
αόντες κατά τη Μάχη 111 Αξιωματικούς, 
Οπλίτες και Δόκιμους Χωροφύλακες του Πα
ραρτήματος της Σχολής Οπλιτών Χωροφυ
λακής Κρήτης. Το προσωπικό της Σχολής 
(σύνολο 852 άνδρες), πιστό στις παραδόσεις 
του Σώματος, το Μαϊο του 1941 ανέλαβε 
την υπεράσπιση της πόλης του Ρεθύμνου με 
επικεφαλής το Διοικητή του Ταγματάρχη Ιά
κωβο ΧΑΝΙΩΤΉ. Αφού αγωνίσθηκαν επί 
10 ολόκληρες μέρες με ελλιπή οπλισμό και 
στερημένοι από ύπνο, φαγητό και νερό στην 
πρώτη γραμμή εναντίον των Ναζί, άφησαν 
στο πεδίο της μάχης 111 συναδέλφους.

Στην Αθήνα, σε ειδική τελετή που οργάνωσε 
ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών και 
Ανθοπασπιστών Κεντρικής και Νοτίου Ελ
λάδος τελέσθηκε λειτουργία στο Ναό των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών και ακολούθησε ε
πιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο των πεοόντων 
Αστυνομικών, που βρίσκεται στον περίβολο 
της Αστυνομικής Ακαδημίας. Επακολούθησε 
ομιλία από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τα- 
ξίαρχο ε.α. Χωρ/κής Αθαν. Τασιαδάμη και 
κατάθεση στεφάνων από τον Υπουργό Δη

μόσιας Τάξης κ. Ιωάννη Βασιλειάδη, τον Αρ
χηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη 
Συμβουλίδη και από Ενώσεις Αποστράτων.

Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και στο Πα
ράρτημα της Σχολής Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.




