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Η ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ*
Θεοχάρη I. Δαλακούρα, Δ.Ν.,Δικηγόρου
Η διαοφάλιση της ελευθερίας του κατηγορουμένου,
να αποφασίζει ελεύθερα από κάθε εξαναγκασμό
για το εάν και το πώς
της κατάθεσής του,
είναι συνυφααμένη με τη θέση του ως υποκειμένου της ποινικής δίκης
και απηχεί τις σύγχρονες δικαιοκρατικές αντιλήψεις.
Αποτελεί κοινό τόπο, ότι η ελευθερία κατάθεσης,
χωρίς να αποκλείει ασφαλώς τη δυνατότητα του κατηγορουμένου
να συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση της ποινικής διαδικασίας,
αναπτύσσει κατά κύριο λόγο μια αρνητική αμυντική λειτουργία: εφόσον ο νόμος
παρέχει στον κατηγορούμενο το δικαίωμα να αρνηθεί την απάντηση,
να σιωπήσει ολικά ή μερικά σε όλες τις φάσεις της ποινικής δίκης,
απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση ο εξαναγκασμός του
σε κατάθεση και ιδιοενοχοποίηαη.

Αν θεωρείται, όμως, η ύπαρξη και ισχύς της
αρχής “nemmo tenetur se ipsum accysare (prodere)”
αυτονόητη και αναμφισβήτητη στο σύγχρονο ποι
νικό δικονομικό δίκαιο, δεν μπορεί να ισχυριστεί
κανείς το ίδιο για τις συνέπειες και τα απώτερα
αποτελέσματα της στην πράξη. Ετσι, χαρακτη
ρίζεται μέχρι σήμερα ως μη αναγκαία, η υπόμνηση
στον κατηγορούμενο της εν λόγω ελευθερίας του
και η εξήγηση σε αυτόν του δικαιώματος του
να μην απαντήσει στην κατηγορία. Αμφιλεγόμενο
είναι ταυτόχρονα το ζήτημα, πότε και σε πιά
έκταση επιτρέπεται στο δικαστήριο να λαμβάνει
υπόψη τη σιωπή του κατηγορουμένου στη δια
μόρφωση της απόφασής του.
Εν όψει αυτών, αλλά και της αντίληψης που
επικρατεί, ότι η παθητική μορφή υπεράσπισης απο
τελεί επικίνδυνη για τα συμφέροντα του κα-τη
γορουμένου επιλογή, καθόσον εν τοις πράγμασιν
είναι ψυχολογικούς δυσκατόρθωτον να μην επηρεασθή ο δικαστής εκ της σιωπής, δύσκολα
θα μπορούσε να γίνει λόγος για ουσιαστική δια
σφάλιση της δυνατότητας επιλογής του κατη
γορουμένου σχετικά με τον τρόπο υπεράσπισής
του.
Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
Η καθολική αναγνώριση στην επιστήμη και η
κατοχύρωση του δικαιώματος σιωπής στις πε
ρισσότερες των σύγχρονων ποινικών δικονομικών
νομοθεσιών, συνδέεται με τη μετάβαση από το
εξεταστικό στο κατηγορητικό σύστημα και τη
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-στα πλαίσια του τελευταίου- πρόσδοση στον κα
τηγορούμενο της ιδιότητας υποκειμένου της ποι
νικής δίκης.
Η αναγνώριση του κατηγορουμένου ως φορέα
δικαιωμάτων, που αξιώνει τη μη προσβολή της
αξιοπρέπειάς του και τη μη επέμβαση στην ελευ
θερία βούλησής του, έθεσε στο περιθώριο τις παλαιότερες αντιλήψεις και πρακτικές αντιμετώ
πισής του ως μέσου ανακάλυψης της αλήθειας,
ως κάποιου που η συντριβή του αποτελούσε απο
δεκτή συνέπεια στα πλαίσια του σκοπού κατα
πολέμησης του εγκλήματος, ώστε η υποχρέωση
κατάθεσης ο με κάθε τρόπο εξαναγκασμός του
κατηγορουμένου σε αυτοκατηγορία να αποτελούν
τα κύρια χαρακτηριστικά ενός μοντέλουαπονομής
δικαιοσύνης με χαρακτήρα απόλυτο, εξαγνιστικό
αλλά κυρίως εκδικητικό.
Η κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης του
κατηγορουμένου συμβαδίζει με τη -στο πλαίσιο
της σύγχρονης ποινικής δίκης- προβλεπόμενη δυ
νατότητα άσκησης των δικαιωμάτων του, είτε
με ενεργητική είτε με παθητική συμμετοχή στη
διαδικασία. Στον ελληνικό Κ.Π.Δ. το δικαίωμα
σιωπής κατοχυρώνεται ως αυτοτελές δικαίωμα
στο άρθρο 273 παρ.2, σύμφωνα με το οποίο ο
κατηγορούμενος δικαιούται να αρνηθεί να απα
ντήσει. Η υποχρέωση εμφάνισης του κατηγορου
μένου στον ανακρίνοντα δεν συνοδεύεται, συ
νεπώς, από αντίστοιχη υποχρέωσή του σε κα
τάθεση και ιδιοενοχοποίηση. Αποτελώντας πα
ράλληλα, ειδικότερη έκφραση στο χώρο του ποι-

νικού δικονομικού δικαίου του γενικότερου δι
καιώματος προοωπικότητας, το δικαίωμα σιωπής
θεμελιώνεται και σε συνταγματικές διατάξεις, συ
γκεκριμένα δε στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου
5, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη της παρ.1
του άρθρου 2 του Συντάγματος.
Η θέσπιση του δικαιώματος σιωπής μπορεί επι
πρόσθετα να στηριχθεί και στην απορρέουσα από
τις αρχές του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου
και του κράτους δικαίου αρχή της δίκαιης διε
ξαγωγής της δίκης. Η αρχή αυτή που κατοχυ
ρώνεται ρητά με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.
1 εδ. α’ ΕυρΣΔΑ, αποτελεί δικαιοκρατική έκφραση
του αυτοπεριορισμού των κρατικών μέσων απέ
ναντι στις περιορισμένες δυνατότητες του ατόμου,
αυτοπεριορισμού που αποκρυσταλλώνεται στην
υποχρέωση των κρατικών οργάνων να συμπεριφέρονται νόμιμα και δίκαια. Ως τέτοιος αυτοπεριορισμός εμφανίζεται στην ποινική δίκη η
κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης του κα
τηγορουμένου και η διασφάλιση της δυνατότητας
ελεύθερης άσκησης του δικαιώματος του να σιω
πήσει, χωρίς αυτό να αποβεί τελικά εις βάρος
του.
Τέλος, το δικαίωμα σιωπής θεμελιώνεται και
στο κατοχυρωμένο στην παρ. 2 του άρθρου 6
ΕυρΣΔΑ τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμέ
νου. Καθ’ ότι το περιεχόμενο του τεκμηρίου αθω
ότητας είναι στην ουσία του αρνητικό, ο κα
τηγορούμενος δεν έχει υποχρέωση να αποδείξει
την αθωότητά του, ούτε συνεπώς να αντικρούσει
την κατηγορία, δικαιούμενος να αρνηθεί την απά
ντηση ακριβώς για να αποφευχθεί κάθε ενδε
χόμενο στήριξης της εναντίον του κατηγορίας
στις δικές του δηλώσεις ή απαντήσεις.
Το όλο πλέγμα της πολύπλευρης προστασίας
του δικαιώματος σιωπής υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα και σημασία του εν λόγω δικαιώματος
και της προάσπισής του στα πλαίσια της σύγ
χρονης ποινικής δίκης. Με τη χορήγησή του επι
σφραγίζεται το προβάδισμα της προστασίας του

ατόμου, της προσωπικότητάς του απέναντι του
γενικού συμφέροντος προστασίας της κοινωνίας
από το έγκλημα. Ο σκοπός αυτός υλοποιείται,
βέβαια μόνο με τη διασφάλιση του κατηγορου
μένου ότι η σιωπή αποτελεί ελεύθερη επιλογή
του, που δεν επιτρέπεται να αποβεί σε καμιά
περίπτωση εις βάρος του, αφού, σε αντίθετη
περίπτωση, η απόφαση του νομοθέτη για προ
άσπιση της ελευθερίας αυτοκαθορισμού του ατό
μου και της ελευθερίας κατάθεσης καθίσταται
χωρίς αντίκρυσμα.
ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΜΗ ΕΞΗΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
Η πληροφόρηση του κατηγορουμένου για τα
δικαιώματά του αποσκοπεί στην εξουδετέρωση
της αγνωσίας του σχετικά με τις δικονομικές
δυνατότητές του, ώστε, ενήμερος ων, να είναι
σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
ρόλου του στα πλαίσια της ποινικής δίκης.
Η επιλογή του έλληνα νομοθέτη, να μη συμπεριλάβει το δικαίωμα σιωπής στα δικαιώματα
που, σύμφωνα με το άρθρο 103 Κ.Π.Δ., γνωστο
ποιούνται υποχρεωτικά στον κατηγορούμενο, θα
μπορούσε ίσως να δικαιολογηθεί κατ’ αρχήν, αν
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προεξοφλούσε
κ α ν ε ίς
την
επαρκή γνώση
του εν λόγω δι
καιώματος εκ
μέρους των κα
τηγορουμένων,
ώστε να καθί
σταται περιττή
η γνώστοποίησή του
Η μη όμω ς
επαρκής γνώση
των δικαιωμά
των εκ μέρους
του κ α τ η γ ο 
ρουμένου μας
αναγκάζει να
αναζητήσουμε αλλού τους λόγους της μη γνω
στοποίησης του σχετικού δικαιώματος στον κα
τηγορούμενο.
Εμφανιζόμενο το δικαίωμα σιωπής ως αντίποδας
της υποχρέωσης κατάθεσης, συνδέεται η γνω
στοποίησή του με το φόβο ότι η γνώση του δι
καιώματος θα ενθάρρυνε τον κατηγορούμενο να
επιλέξει τη σιωπή ως τρόπο υπεράπισής του, στε
ρώντας από τα ανακριτικά όργανα ουσιώδες απο
δεικτικό υλικό και δυσχεραίνοντας κατά συνέπεια
την προσπάθεια διαλεύκανσης του εγκλήματος.
Η ευρέως διαδεδομένη αντίληψη άλλωστε, που
παράλληλα εμφανίζεται και ως δικαιολογητικός
λόγος της μη γνωστοποίησης του δικαιώματος
σιωπής στον κατηγορούμενο, ότι δηλαδή η άσκηση
του δικαιώματος θα έβλαπτε περισσότερο τον
κατηγορούμενο από ό,τι θα τον ωφελούσε, επειδή
οι δικαστές αλλά και οι ένορκοι είναι συνη
θισμένοι να εκλαμβάνουν τη σιωπή ως ένδειξη
ενοχής ή και ως ομολογία τέλεσης της αξιόποινης
πράξης, συντελεί στη διατήρηση της εν λόγω
ασάφειας και οδηγεί στην ερμηνεία της σιωπής
από τον κατηγορούμενο ως επικίνδυνης και επι
σφαλούς επιλογής υπεράσπισής του.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΙΩΠΗΣ
Από τη συνταγματική προστασία του δικαιώ
ματος σιωπής στο άρθρο 5 παρ. 1 σε συνδυασμό
με το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν
προκύπτει δίχως άλλο η υποχρέωση γνωστοποί
ησης του εν λόγω δικαιώματος στον κατηγο
ρούμενο εκ μέρους των ανακριτικών οργάνων
ή του Δικαστηρίου κατά την κύρια διαδικασία.
Μια τέτοια υποχρέωση προκύπτει όμως, χωρίς
αμφιβολία, από την αρχή του κράτους δικαίου
και την απορρέουσα από αυτήν αρχή της δίκαιης
δίκης, καθιστώντας σαφές ότι στον κατηγορού
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μενο προσδίδε
ται, σε όλα τα
στάδια της ποι
νικής δίκης, η
ιδ ιό τη τα του
υποκειμένου.
Εν όψει, λοι
πόν, του ότι η
εκμετάλλευση
της αγνωσίας
του κ α τη γο ρουμένου σχε
τικά με τα δικαιώματά του
δεν έχει θέση
σε ένα δικαιοκρα τούμ ενο
ποινικό δικονομικό δίκαιο και δεδομένης της θέσης ότι οι
κατηγορούμενοι κατά κανόνα δεν γνωρίζουν τα
δικαιώματα και τις δικονομικές δυνατότητές τους,
δεν νοείται δίκαιη δίκη, αν η σαφής εξήγηση
των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου δεν ανήκει
στις δικονομικές υποχρεώσεις των ανακριτικών
οργάνων και των δικαστών.
Μάλιστα, η ρητή και σαφής εξήγηση των δι
καιωμάτων του στον κατηγορούμενο δεν μπορεί
να θεωρηθεί περιττή, ακόμα και στις περιπτώσεις
που προεξοφλείται κατά κάποιο τρόπο η γνώση
τους εκ μέρους των κατηγορουμένων, γιατί μόνο
η ρητή γνωστοποίηση διασφαλίζει την ελεύθερη
άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων, καταρρίπτοντας τις όποιες αμφιβολίες και φοβίες σχετικά
με τις πιθανές αρνητικές συνέπειες από την άσκη
σή τους.
Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι ο συνδεόμενος
με τη γνωστοποίηση του δικαιώματος σιωπής φό
βος απώλειας αποδεικτικού υλικού, ως αποτέ
λεσμα της παθητικής συμπεριφοράς των κατη
γορουμένων, που θα οδηγούσε τα ανακριτικά όρ
γανα σε αδράνεια, αποδεικνύεται αβάσιμος, σε
κάθε περίπτωση δε υπερβολικός, αν αντιπαραθέσει
κανείς τις εμπειρίες άλλων χωρών, όπου η εξήγηση
του σχετικού δικαιώματος αποτελεί καθιερωμένη
επιλογή στην ποινική δικονομική νομοθεσία τους.
Ετσι διαπιστώνεται ότι, παρά τη ρητή πληρο
φόρηση του κατηγορουμένου για το δικαίωμά
του να σιωπήσει, η άσκηση του δικαιώματος αυτού
δεν έπαυσε να αποτελεί την εξαίρεση, αφού οι
κατηγορούμενοι θεωρούν κατά κανόνα την ενερ
γητική συμμετοχή στη διαδικασία ως τον πλέον
ενδεδειγμένο για το συμφέρον τους τρόπο υπε
ράσπισης. Ο λόγος είναι, όπως ορθά επισημαίνεται, ότι σε ένα σύστημα στο οποίο η εκτίμηση
των αποδείξεων γίνεται με βάση την αρχή της

ηθικής απόδειξης, ο κατηγορούμενος αισθάνεται
υποχρεωμένος να συμμετάσχει ενεργά ώστε αφε
νός να αξιοποιήσει τη δυνατότητα απόκρουσης
της κατηγορίας που τον βαρύνει -προβάλλοντας
λ.χ. άλλοθι ή φέρνοντας στο φως αποδεικτικά
στοιχεία που μόνο αυτός γνωρίζει- αφετέρου δε
να αποφύγει τις συνέπειες μιας μονόπλευρης -από
μόνη την κατηγορούσα αρχή- αποδεικτικής δια
δικασίας.
Αποδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό, εν όψει των
παραπάνω, το επιχείρημα του κινδύνου απώλειας
αποδεικτικού υλικού, μένουν μετέωρες οι όποιες
αντιρρήσεις σχετικά με τη θέσπιση της υποχρε
ωτικής γνωστοποίησης του δικαιώματος σιωπής
στον κατηγορούμενο, θέσπιση που θεωρείται από
λυτα αναγκαία στα πλαίσια της δίκαιης διεξα
γωγής της δίκης και αφορά τελικά ένα αναμ
φισβήτητο και καθολικά αναγνωρισμένο δικαίωμα.
Η de lege ferenda ρύθμιση του θέματος κρίνεται
κατά συνέπεια επιβεβλημένη στα πλαίσια εναρ
μόνισης των διατάξεων, που ρυθμίζουν τις σχε
τικές δικονομικές δυνατότητες του κατηγορου
μένου στην προδικασία και την κύρια διαδικασία,
με τις σύγχρονες αντιλήψεις και τις αρχές του
κράτους δικαίου και της δίκαιης διεξαγωγής της
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δίκης. Πιθανότερο είναι μάλιστα, με τη θέσπιση
υποχρέωσης εξήγησης του δικαιώματος σιωπής
στον κατηγορούμενο, να επαυξηθεί αντί να μει
ωθεί η επιθυμία κατάθεσης του κατηγορουμένου,
καθότι η άμεμπτη και άψογη συμπεριφορά των
εκπροσώπων της Δικαστικής Εξουσίας θα δη
μιουργήσει ένα minimum κλίμα εμπιστοσύνης και
αμεροληψίας, που μπορεί να οδηγήσει τον κα
τηγορούμενο στην ελεύθερη επιλογή εκείνου του
τρόπου υπεράσπισης που του εξασφαλίζει εκ των
προτέρων τη δυνατότητα αντίκρουσης της κα
τηγορίας και μη επιβάρυνση της θέσης του.
Θα αποτελούσε, τέλος, παράλειψη η μη αναφορά
της αναμφισβήτητης αποδεικτικής αξίας που θα
προσέδιδε στις εκθέσεις εξέτασης των κατηγοπουμένων η γνωστοποίηση του δικαιώματος της
σιωπής, αφού οι εκεί περιλαμβανόμενες κατα
θέσεις, ως αποτέλεσμα ελεύθερης επιλογής των
κατηγορουμένων, δεν θα μπορούσαν πλέον να
αντιμετωπισθούν με δυσπιστία αλλά και υπόνοιες
εκ μέρους των συνηγόρων, που συνοδεύουν στα
πλαίσια του ισχύοντος συστήματος, δυστυχώς,
σχεδόν κάθε ανακριτική πράξη.
*Το άρθρο αυτό είναι απόσπασμα από την εκτε
ταμένη μελέτη του συγγραφέα, που δημοσιεύϋηκε
στη μηνιαία νομική επιθεώρηση ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ αρ. τ.Λ, Α π ρίλκκ 1989. σελ
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ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο
κακοποιούνται σοβαρά 4.000 παιδιά,
από τα οποία 100 πεθαίνουν
ενώ άλλα τόσα μένουν σοβαρά ανάπηρα.
Την συγκλονιστική αυτή αποκάλυψη,
επικαλούμενη μάλιστα στοιχεία
από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,
έκανε η Υπαστυνόμος Α ’ Ιωάννα Μπεκιάρη,
σε ομιλία
συνέντευξη
που παραχώρησε σε ραδιοφωνικό σταθμό.
-

Στη συνέντευξή της η υπαστυνόμος, η οποία
υπηρετεί στο 3ο Τμήμα Ανηλίκων της Υποδι
εύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, παρουσίασε διε
ξοδικό το πρόβλημα της κακοποίησης των παιδιών
και ακόμη επισήμανε -και αυτό είναι πολύ ση
μαντικό- ότι ελάχιστες περιπτώσεις κακοποίησης
παιδιών φτάνουν στην Εισαγγελία Ανηλίκων ή
στην Αστυνομία.
Ας δούμε όμως μερικά χαρακτηριστικά απο
σπάσματα από την συνέντευξη της Υπαστυνόμου
Μπεκιάρη στο “ Ράδιο Ειρήνη ” με θέμα “το
κακοποιημένο παιδί ως φαινόμενο στην Ελληνική
και Παγκόσμια κοινωνία”:
“Το σύνδρομο του κακοποιημένου - παραμε-
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λημένου παιδιού αποτελεί μέρος του φαινομένου
που ονομάζεται “Βία στην οικογένεια”.
Εκτός από το παραπάνω σύνδρομο, έχουμε στην
ενότητα αυτή το σύνδρομο της κακοποιημένης
γυναίκας όπως επίσης και αυτό της κακοποίησης
ηλικιωμένων και συνεπώς φυσικά αδυνάτων μελών
της οικογένειας. Το πρόβλημα της βίας στην
οικογένεια δεν είναι καινούργιο, απλά σήμερα
δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή σ’ αυτό, απ’ότι στο
παρελθόν.
Οι περιπτώσεις, όμως κακοποίησης-παραμέλησης που έρχονται στην επιφάνεια, αποτελούν την
κορυφή από το παγόβουνο, ο κύριος όγκος του
προβλήματος βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια

της θάλασσας. Κι αυτό γιατί παρά τις προσπάθειες
που καταβάλλονται, υπάρχει η θεώρηση ότι η
βία στην οικογένεια είναι μιά “ενδοοικογενειακή
υπόθεση” και τα θύματα σπάνια παραπονιούνται
εκτός οικογένειας.
Αν τα θύματα είναι παιδιά δεν έχουν την δυ
νατότητα να υψώσουν την φωνή τους και να
παραπονεθούν, φοβούνται ή δεν είναι σε θέση
να συνειδητοποιήσουν την καταστασή τους, κυ
ρίως γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να την συ
γκρίνουν με την κατάσταση άλλων παιδιών.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με είδηση του Ινστι
τούτου Υγείας του Παιδιού, 4.000 παιδιά κακο
ποιούνται σοβαρά κάθε χρόνο. Πάνω από 100
πεθαίνουν και πάνω από 100 μένουν σοβαρά ανά
πηρα, ενώ το σύνολο των περιπτώσεων κάθε χρόνο
πιθανολογείται ότι ξεπερνά τις 20.000.
Και εδώ τίθεται το ερώτημα: Γιατί κακοποι
ούνται τα παιδιά;
Η κακοποίηση των παιδιών, διακρίνεται σε τρεις
μορφές:
α. στη σωματική κακοποίηση, που είναι συχνά
το άγριο ξύλο, το κάψιμο με τσιγάρο, με καυτό
σίδερο, το κάθισμα πάνω στη σόμπα, οι τραυ
ματισμοί με αιχμηρά αντικείμενα, το πέταγμα
με δύναμη στο πάτωμα κ.λ.π.,

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

ΝΙΓΛΗΣ 6 ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΤΗΛ. 2753.813

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
β. στην ψυχολογική κακοποίηση, που συνίσταται
στη δημιουργία τέτοιου κλίματος στο παιδί, ώστε
να αισθάνεται απόρριψη και ανασφάλεια, όπως
είναι η συνεχής άρνηση από μέρους των γονέων
του ως “επιβράβευσης” των προσπαθειών του,
η υβριστική προς αυτό συμπεριφορά κ.α. και τέλος
γ. στη σεξουαλική κακοποίηση.
Η Ελένη Μαρούλη, στο άρθρο της με τίτλο
“Το σύνδρομο του κακοποιημένου παιδιού” που
δημοσιεύτηκε στο τεύχος 42, Απρίλιος 1977 στο
περιοδικό “ΕΚΛΟΓΗ” αναφέρει:
"Για να κακοποιηθεί ένα παιδί πρέπει να συ
ντρέχουν τρεις λόγοι: γονείς - παιδί και η κρίση
που δημιουργείται” και συνεχίζει: “Στον παρά
γοντα γονείς πρωταρχική σημασία έχει ο τρόπος
που ανατράφηκαν οι ίδιοι σαν παιδιά. Το αν
μεγάλωσαν δηλαδή με το πρότυπο της μητρικής
στοργής ή και οι ίδιοι κακοποιήθηκαν. Επίσης
η κοινωνική απομόνωση των γονιών είναι ένα
άλλο στοιχείο που ευνοεί την κακοποίηση11.
Τι συμβαίνει όμως στα παιδιά τα οποία κα
κοποιούνται ή παραμελούνται αντίστοιχα;
Παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε οικογένειες
όπου το φαινόμενο της βίας είναι μέρος της
καθημερινής πραγματικότητας, παιδιά τα οποία
αντιμετωπίζουν αυτή τη βία στο πετσί τους, είναι
παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην όλη
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τους ψυχολογική, δια
νοητική και φυσιολογι
κή ανάπτυξη και μετέπειτα προσαρμογή
τους.
Το παιδί έχει ανάγκη
από οικειότητα, στορ
γή σταθερότητα, συνε
χή αγάπη και αποδοχή
από μέρους των γονιών
του. Η μη ικανοποίηση
των παραπάνω ανα
γκών και πολύ περισ
σότερο η χρήση σωμα
τικής ή σεξουαλικής βί
ας δημιουργεί στο παι
δί νευρωτικές και ψυχοπνευματικές αντι
δράσεις. Στην εφηβεία
τα προβλήματα μεγεθύνονται και τότε είναι που
παρουσιάζονται οι τακτικές φυγές από το σπίτι,
η χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών και η διάπραξη
αντικοινωνικών πράξεων. Και το χειρότερο τα
παιδιά αυτά επαναλαμβάνουν τον κύκλο βίας
στις σχέσεις τους σαν σύζυγοι και σαν γονείς.
Πώς μπορεί όμως ν’ αντιδράσει το παιδί που
έρχεται αντιμέτωπο μ’ αυτό το φαινόμενο;
Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν κάπως, κι αυτό
γιατί η κακοποίηση-παραμέληση του παιδιού συμ
βαίνει σε όλες τις ηλικίες.
Πώς θα μπορούσε ν’ αντιδράσει ένα παιδί 18
μηνών π.χ. που κακοποιείται;
Αν η κακοποίηση του παιδιού συνεπάγεται και
τον τραυματισμό του, συχνά οι γονείς το με
ταφέρουν στο Νοσοκο
μείο Παίδων για την
Α ττική, οπότε εκεί
υπάρχει ευαισθητοποίηση των ιατρώ ν οι
οποίοι αφού εξετάσουν
το παιδί και διαπιστώ
σουν την κακοποίησή
του λαμβάνουν τα μέ
τρα τους.
Ελάχιστες όμως από
τις παραπάνω περιπτώ
σεις φτάνουν στην Ει
σαγγελία Ανηλίκων ή
στην Αστυνομία και
αυτό γιατί και οι ίδιοι
οι γονείς είναι θύματα
της προσωπικής τους
βίας, οπότε σ’ αυτές τις
περιπτώσεις το πρό
βλημα είναι βαθύτερο
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για να λυθεί με μιά κα
ταγγελία στην Αστυνο
μία με τις συνεπαγό
μενες για τους γονείς
ποινικές ευθύνες.
Αν πάλι το παιδί εί
ναι σε τέτοια ηλικία
που να μπορέσει ν’
αποτανθεί σε κάποιο
φορέα τότε τα πράγ
ματα είναι διαφορετι
κά.
Στις περιπτώσεις σε
ξουαλικής κακοποίη
σης του παιδιού, όπως
είναι οι περιπτώσεις
ασελγών πράξεων, αι
μ ο μ ιξ ία ς , β ια σ μ ο ύ
κ.λ.π. όταν το παιδί εί
ναι σε θέση να κατανοήσει τι του συμβαίνει τότε
μπορεί να αποτανθεί από μόνο του στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο με τη σειρά
του θα ενημερώσει την υπηρεσία μας, ή πάλι
και απ’ ευθείας στο 3ο Τμήμα Ανηλίκων της
Υποδ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας Αττικής.
Συχνά - και εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο
- το σεξουαλικά κακοποιημένο παιδί, αναφέρει
το πρόβλημά του στη μητέρα του, η οποία ή
δεν το πιστεύει ή το πιστεύει πλην όμως αρνείται
να αποδεχτεί αυτή την κατάσταση γιατί η ίδια
φοβάται την μεταβολή που αναγκαστικά θα επέλθει στην οικογενειακή ενότητα. Προτιμά δηλαδή
να υφίσταται ένα απαράδεκτο καθεστώς από το
να θυσιάσει μιάς αμφίβολης συχνά ποιότητας συ
ζυγική σχέση.
Ομως στην υπηρεσία
μας θα μπορούσε να
καταγγελθεί οποιαδή
ποτε μορφή κακοποίη
σης είτε επώνυμα, είτε
ανώνυμα, ακόμα και
από τρίτα πρόσωπα
στην αντίληψ η των
οποίων τυχόν υπέπεσε
κάτι σχετικό.
Από τη μεριά μας θα
εξετάσουμε διενεργώ
ντας διακριτική έρευνα
την καταγγελία και θα
ζητήσουμε τη συνδρο
μή των συναρμόδιων
φορέων (Εισαγγελέας
Ανηλίκων - Ινστιτούτο
Υ γείας του Παιδιού
κ.λ.π.)".

ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*
Μία ομάδα επιστημόνων-ερευνητών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
ετοίμασε μια μελέτη των οδικών ατυχημάτων
στους υπεραστικούς κόμβους του οδικού δικτύου
της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας για την πενταετία 1979-1983.
Ταυτόχρονα, προσδιόρισε τους παράγοντες εκείνους,
που συμβάλλουν αποφασιστικά
στην πρόκληση αυτών των ατυχημάτων.
Η χώρα μας κατέχει δυστυχώς
μια από τις πρώτες θέσεις στον
πίνακα των κρατών που παρου
σιάζουν τους υψηλοτέρους δεί
κτες συχνότητας οδικών ατυχη
μάτων.
Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέ
γαμε ότι ο έλληνας οδηγός είναι
συνεχώς υποψήφιο θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.
Στην Ελλάδα είχαμε το 1984
12,7 νεκρούς ανά 100.000 κα
τοίκους ενώ ο αντίστοιχος μέ
σος παγκόσμιος δείκτης ήταν
μόνο 6,8. Τον ίδιο χρόνο είχαμε
9,5 νεκρούς ανά 10.000 οχήματα
και 6,1 νεκρούς ανά 100.000 σχηματοχιλιόμετρα ενώ οι αντίστοι
χοι μέσοι παγκόσμιοι δείκτες
ήταν 7,5 και 5,0. Το κόστος βέ
βαια όλων αυτών των ατυχη
μάτων δεν είναι μόνο οικονο
μικό αλλά και κοινωνικό, που
είναι μάλιστα και από κάθε
άποψη το μεγαλύτερο.

Τα τελευταία χρόνια η ανά
λυση των οδικών ατυχημάτων
σε εθνικό επίπεδο, έχει δείξει
ότι το 35% περίπου από αυτά
που συνέβησαν εκτός κατοικημένων περιοχών σημειώθηκαν
σε κόμβους του υπεραστικού δι
κτύου. Εχοντας υπ’ όψη ότι οι
κόμβοι είναι περιορισμένης
έκτασης και συχνότητας σε σχέ
ση με τα άλλα οδικά στοιχεία
και ιδιαίτερα στο υπεραστικό δί
κτυο, γίνεται φανερή η αυξημένη
επικινδυνότητά τους.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τη μελέτη
που προαναφέραμε, κατά την
περίοδο 1979-1983 και στο συ
γκεκριμένο οδικό δίκτυο, σημει
ώθηκαν 2.696 ατυχήματα με 365
νεκρούς και 4.807 τραυματίες.
Από αυτά, τα 411 (15% επί του
συνόλου) σημειώθηκαν στους
κύριους κόμβους του δικτύου με
47 (13%) νεκρούς και 767 (16%)
τραυματίες.

Τα ατυχήματα
στους κύριους κόμβους
α) Κατά τη διάρκεια του
24ώρου: Είναι χαρακτηριστικό
ότι ενώ ο αριθμός των ατυχη
μάτων παρουσιάζει μια σημαντι
κή αύξηση κατά τη διάρκεια της
ημέρας και ιδιαίτερα μεταξύ 4
και 8 μ.μ., η σοβαρότητά τους
αντίθετα εμφανίζει μέγιστες τι
μές τις πρωινές ώρες, δηλαδή
μεταξύ μεσονυκτίου και 6 π.μ.,
όταν ο φόρτος του οδικού δι
κτύου είναι ιδιαίτερα χαμηλός
και τα περισσότερα ατυχήματα
είναι ατυχήματα ενός οχήματος
με κύριες αιτίες την υπερβολική
ταχύτητα, τη μέθη και την υπνη
λία.
Το χρονικό διάστημα από 10
π.μ. έως 4 μ.μ. είναι το λιγότερο
επικίνδυνο, αν και συνήθως ο
κυκλοφοριακός φόρτος που παρατηρείται τότε είναι ιδιαίτερα
υψηλός.
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β) Η επίδραση του φωτισμού:
Ο φωτισμός της οδού (φυσικός
ή τεχνητός) παίζει ασφαλώς
πρωτεύοντα ρόλο για την άνετη
και ασφαλή οδήγηση. Ασχημες
συνθήκες φωτισμού απαιτούν
ιδιαίτερη προσοσχή από μέρους
του οδηγού αλλά και συνιστούν
κατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας. Ετσι από το σύνολο
των 411 ατυχημάτων με παθόντα
πρόσωπα που συνέβησαν σε κόμ
βους, τα 299 (73%) συνέβησαν
την ημέρα και τα υπόλοιπα 112
(27%) τη νύχτα. Πιο σοβαρά πά
ντως ήταν τα ατυχήματα της
νύχτας. Αν ληφθεί υπ’ όψη ότι
συνήθως κατά τη διάρκεια της
ημέρας ο κυκλοφοριακός φόρ
τος είναι πολλαπλάσιος του
αντίστοιχου της νύκτας, γίνεται
προφανής η αυξημένη επικινδυνότητα της νύκτας. Επίσης το
υψηλό ποσοστό των νεκρών κα
τά η διάρκεια της νύκτας (της
τάξης του 38%) συγκρινόμενο
με το αντίστοιχο του 17% του
αριθμού των ατυχημάτων, οδη
γεί στο συμπέρασμα ότι τα ατυ
χήματα της νύκτας είναι πιο σο
βαρά από αυτά της ημέρας.
γ) Η επίδραση των καιρικών
συνθηκών: Παρ’ότι το μεγαλύ
τερο μέρος των καταγραφέντων
οδικών ατυχημάτων σε κόμβους
συνέβησαν με αίθριο καιρό και
με στεγνό οδόστρωμα (ποσοστό
91% επί του συνόλου), σοβα
ρότερα ήταν τα ατυχήματα που
συνέβησαν με βροχή. Τα ατυ
χήματα με βροχή, καθώς επίσης
και αυτά που οφείλονται σε
βρεγμένο οδόστρωμα, παρουσιά
ζουν σχεδόν διπλάσιο δείκτη σο
βαρότητας σε σχέση με αυτά που
συνέβησαν σε στεγνό οδόστρω
μα.
δ) Μορφές σύγκρουσης: Είναι
χαρακτηριστικό ότι επί του συ
νόλου των 411 ατυχημάτων, τα
230 (56%) αντιστοιχούν σε πρό
σκρουση υπό γωνία, το είδος
του ελιγμού δηλαδή που εμφα
νίζεται πιο συχνά στους κόμ
βους. Επίσης 50 ατυχήματα
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(12,2%) χαρακτηρίστηκαν ως με
τωπική σύγκρουση ενώ ο αριθ
μός των παρασύρσεων πεζών
που καταγράφ η κε ήταν 54
(13,1%). Σοβαρότερα όλων φαί
νονται τα ατυχήματα από με
τωπική σύγκρουση. Ακολουθούν
αυτά που οφείλονται σε έξοδο
από το οδόστρωμα και σε πρό
σκρουση υπό γωνία. Είναι φα
νερό επίσης ακόμη και σε υπε
ραστικούς κόμβους όπου οι τα
χύτητες των οχημάτων αναμέ
νεται να είναι αισθητά μειωμέ
νες, όπου η συχνότητα είναι σχε
δόν διπλάσια από αυτή των υπό
λοιπων συγκρούσεων.
ε) Τα αίτια των ατυχημάτων:
Σύμφωνα με την παραπάνω με
λέτη, η παραβίαση της προτε
ραιότητας και η αντικανονική
στροφή αριστερά αποτελούν τα
αίτια του 50% των ατυχημάτων.
Στη συνέχεια, σαν πιο σημαντικά
αίτια εμφανίζονται η κίνηση των
πεζών εκτός διαβάσεων και η
υπερβολική ταχύτητα. Αντίθετα
η σοβαρότητα ατυχήματος ακο
λουθεί διαφορετική κατανομή
από τη συχνότητα εμφάνισης
του ατυχήματος. Ετσι η είσοδος
στο αντίθετο ρεύμα και το αντι
κανονικό προσπέρασμα είναι τα

αίτια ατυχημάτων με τις σοβα
ρότερες συνέπειες, ενώ σαν αι
τία με χαμηλότερο βαθμό επικινδυνότητας εμφανίζονται η
παραβίαση του κόκκινου σημα
τοδότη, η μη τήρηση της από
στασης ασφαλείας και η αντι
κανονική είσοδος με μονόδρομο.
Οι κάθετες διασταυρώσεις με
τέσσερα σκέλη (σε μορφή σταυ
ρού) εμφανίζουν μεγαλύτερο
βαθμό επικινδυνότητας από
τους κόμβους μορφής Τ και Υ.
Ο αριθμός των ατυχημάτων
στους υπεραστικούς κόμβους
αυξάνεται ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο του κύριου
οδικού άξονα.
Αντίθετα, όταν μειώνεται ο
φόρτος δίνεται στους οδηγούς
μεγαλύτερη δυνατότητα για
ελιγμούς και ανάπτυξη μεγαλύ
τερης ταχύτητας με συνέπεια
την αύξηση της σοβαρότητας
των ατυχημάτων.
* 11 εργασία έγινε από τους: Γιώρ
γο Μηντσή, Λργύρη Δαλαβέρα και
Μαγδαληνή Πιτοιάβα-Λατινοπούλου, μέλη ΔΕΠ της Πολυτεχνειακής
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπι
στήμιου Θεσσαλονίκης και πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Κέντρο
ΠροστασίαςΚαταναλωτώνΘεσσ/κηξ.

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΣΧΟΑΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Από τον προϊστορικό βίο και πολιτιομό των Αρχαίων Ελλήνων
παρατηρούμε, μέοα από τα απομεινάρια της τέχνης και του λόγου,
ότι, από φυοικό ένστικτο, η άσκηση είναι το κυρίαρχο στοιχείο
στον αγώνα της ζωής, που απασχόλησε και απασχολεί τον άνθρωπο
για την ψυχική και σωματική του ολοκλήρωση.
Μια τέτοια ιερή και πολλαπλά ωφέλιμη αποστολή
εκπληρώνει και η τέχνη του KARATE,
η οποία επιπλέον αποκορυφώνει το θάρρος, εδραιώνει την αυτοπεποίθηση,
χαλυβδώνει το χαρακτήρα, καλλιεργεί και προάγει την ιπποτική συμπεριφορά,
τονώνει σε υπέρτατο βαθμό την αυτοπειθαρχία και σώζει τον άνθρωπο
σε δύσκολες και αναπόφευκτες καταστάσεις του βίου του.
του Αστυνόμου Β’ Χρήστου Ασπρούδη
Η λέξη KARATE, είναι σύνθετη Ιαπωνική και
στην κυριολεξία σημαίνει KARA (άδειο) και ΤΕ
(Χέρι), η πληρέστερη δε ονομασία της τέχνης
αυτής είναι KARATE ΝΤΟ (ο δρόμος των άδειων
χεριών), που κατ’ επέκταση δε σημαίνει μόνο
άδεια χέρια από όπλα, αλλά μεταφορικά υπονοεί
και πνεύμα απαλλαγμένο από κάθε σκέψη ή μά
ταιους εγωισμούς και προκαταλήψεις.
Πρόκειται περί επιστημονικού τρόπου αξιοποί
ησης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων στην απο

τελεσματική άμυνα και αντεπίθεση χωρίς όπλα.
Είναι η τέχνη που κάνει ακόμη και τον πιό
αδύναμο σωματικά άνθρωπο, ικανό να υπερασπισθεί την ζωή του από κάποιο κίνδυνο που
την απειλεί άμεσα.
Είναι μορφή άσκησης που εκτός από την ανά
πτυξη ενός εύρωστου σώματος και μιας σιδερένιας
υγείας, προτρέπει στην ευγενή άμιλλα, σφυρη
λατεί την ψυχή και αξιοποιεί όλες τις ψυχο
σωματικές δυνατότητες του ανθρώπου.
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ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
Οι ρίζες του ΚΑΡΑΤΕ βρίσκονται στο μακρυνό
παρελθόν, στις απόκρυφες θρησκείες των Ινδών
μοναχών ΓΙΟΓΚΙ. Μέχρι να καταλήξει στη ση
μερινή του μορφή, δέχθηκε επιρροές, τόσο από
τα διάφορα Κινεζικά φιλοσοφικά ρεύματα, όσο
και από τη ζενινιστική φιλοσοφία.
Αλλά παρόμοια συστήματα άμυνας και επίθεσης
δημιούργησαν και οι Αρχαίοι Ελληνες. Μεταξύ
των μεθόδων αυτοάμυνας της Ανατολής και των
πολεμικών τεχνών της Αρχαίας Ελλάδος υπάρ
χουν πολλά συγγενή στοιχεία. Το σύγχρονο κα
ράτε και το Αρχαίο Ελληνικό Παγκράτιο άθλημα,
το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επίσημα
στην 23η Ολυμπιάδα του 658 π.Χ., έχουν πολλά
κοινά χαρακτηριστικά. Το γεγονός μαρτυρούν οι
πάρα πολλές παραστάσεις που υπάρχουν σε Αρ
χαία Ελληνικά αγγεία. Στο Παγκράτιο που ήταν
πολύ θεαματικό άθλημα γινόταν χρήση χεριών,
ποδιών και ανατροπών του αντιπάλου, ότι δηλαδή
ακριβώς συμβαίνει σήμερα με το καράτε. Ο αθλητικογράφος της αρχαιότητος Φιλόστρατος στο
βιβλίο του “Εικόνες” αναφέρει: “Εις αυτά ήκεις
Ολύμπια και των εν Ολυμπία το κάλλιστον τουτί
γαρ δη ανδρών το Παγκράτιον”. (246), δηλαδή:
“Βρίσκεσαι τώρα μπροστά σε μιά εικόνα Ολυ
μπιακών αγώνων και βλέπεις το ωραιότερο από
όλα τα αγωνίσματα, που είναι το Παγκράτιο
ανδρών”.
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Το ίδιο συμβαίνει με το ΤΖΟΥΝΤΟ και τις
διάφορες μορφές της Αρχαίας Ελληνικής Ελεύ
θερης και αργότερα της Ελληνορωμαϊκής πάλης.
Αναμφισβήτητα οι Ινδοί Γιόγκι πολλά διδάχθηκαν
από τους άριστα γυμνασμένους στρατιώτες του
Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την εκστρατεία τους
στην Ινδική. Εκλεψαν άγνωστα γι’ αυτούς στοι
χεία και τα προσάρμοσαν στο δικό τους σύστημα
αυτοάμυνας. Ετσι με την πάροδο των αιώνων,
λαοί της Απω Ανατολής έκαναν τις πολεμικές
τέχνες πραγματική επιστήμη.
Κατά τη διάρκεια του 5ου και 4ου π.Χ. αιώνα
οι μορφές αυτές αυτοάμυνας αναπτύχθηκαν και
εξαπλώθηκαν ξεχωριστά. Η μεγαλύτερη μορφή
της Ανατολικής φιλοσοφίας, ο Βούδας, σαν πρίγκηπας που ήταν, έλαβε πολεμική διαπαιδαγώ
γηση, έφθασε δε σε τέτοιο βαθμό τελειότητας,
ώστε να λέγεται γι’ αυτόν ότι δεν νικήθηκε ποτέ
από ανθρώπους. Δίδαξε στην Ινδία και στην Κίνα.
Κατά το τέλος του 525 π.Χ. ο Ινδός ιερέας
Μπατιχάρμα, εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι ΣΑΟΛΙΝ όπου δίδαξε στους μοναχούς την αυτο
συγκέντρωση, την τεχνική της αναπνοής ΓΙΟΓΚΙ
και τα μυστικά της φιλοσοφίας ΖΕΝ, καθώς και
διάφορες ασκήσεις, οι οποίες αποτέλεσαν την
βάση των μεθόδων αυτοάμυνας.
Ο MASTER Χρ. Ασπρούδης, Αστυνόμος Β\ Δ/τής
του ΤΕΙΣΕ Ααγονησίου, κάτοχος μαύρης ζώνης
5 DAN, σε άσκηση ακρίβειας με σπάθα SAMOURAI

Οι μοναχοί αυτοί παρατηρώντας τις επιθετικές
και αμυντικές κινήσεις δοαφόρων ζώων και ερ
πετών ως και διάφορα φυσικά φαινόμενα, διαχώρησαν το όλο σύστημα που είχαν ονομάσει
SHORIN JI ΚΕΜΡΟ, σε πέντε ξεχωριστά συστή
ματα του δράκοντα,της τίγρης, της λεοπάρδαλης,
του γερανού και του φιδιού.
Την ίδια εποχή εμφανίζεται και ο μεγάλος δά
σκαλος του τατοϊσμού, ο ΛΑΟ ΝΤΖΕ με την
επαναστατική φιλοσοφία του ΤΑΟ. Αναφέρουμε
εδώ λίγες φράσεις από το μοναδικό βιβλίο του
Τατοϊσμού το περίφημο “ ΤΑΟ-ΤΕ-ΤΣΙΓΚ’ όπως:
“Οταν ο άνθρωπος και η τίγρη είναι ένα πράγμα
τότε ο νικητής είναι ο άνθρωπος. Αν όμως είναι
δύο ξεχωριστά πράγματα τότε ο άνθρωπος είνα
ο χαμένος”. “Τίποτε δεν είναι πιό μαλακό αλλά
και πιό δυνατό από το νερό”. “Οταν η δύναμη
επιδεικνύεται είναι μηδαμινή, όταν δεν επιδεικνύ
εται είναι αληθινή.”
Μετά το 1770 μ.Χ., σαν κέντρο δραστηριότητας
των πολεμικών τεχνών παρουσιάζεται το νησί
ΟΚΙΝΑΟΥΑ. Εκεί σπούδασαν οι μεγάλοι δάσκα
λοι, οι οποίοι διέδωσαν το ΚΑΡΑΤΕ σ’ ολόκληρη
την Ιαπωνία. Καθ’ ένας απ’ αυτούς έδωσε ένα
δικό του χρώμα στο καράτε και τα διάφορα
συστήματα τα οποία έχουν εξαπλωθεί σήμερα
σ’ όλο τον κόσμο φέρουν τα ονοματά τους, όπως
Σότοκαν, Γουάντο Ρύου, Σορίν Ρύου κ.λ.π.

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
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

Διδασκαλία αποφυγής κτυπήματος με ράβδο, στις εγκαταστάσεις του Τ.ΕΙ.Σ.Ε. Λαγονησίου

559

Νεώτερη μέθοδος αυτοάμυνας, καθαρά Ιαπω
νικής προέλευσης, είναι το Ζίου-Ζίτσου που πε
ριλαμβάνει μεθόδους λακτίσματος, κτυπήματος
και ριξίματος στο έδαφος. Είναι μιά ισχυρή μορφή
άμυνας κατά την οποία οι αντιδράσεις του αμυ
νόμενου εξαρτώνται από την επιθετική κίνηση
του αντιπάλου.
Το Τζούντο, είναι μιά άλλη μορφή αυτοάμυνας
και στα Ιαπωνικά σημαίνει ευγενής τρόπος. Την
τέχνη αυτή ανέπτυξε ο Ζικόρο Κάνο (1860 1936). Το Τζούντο είναι Ολυμπιακό άθλημα και
διακρίνεται για την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των τεχνικών του. Χαρακτηριστικά
του αθλήματος είναι η εξουδετέρωση του αντι
πάλου με ρίψεις και ανατροπές και ο απόλυτος
έλεγχός του στο έδαφος με κλειδώματα και πίεση
στα άκρα και τον αυχένα.
Δυναμική μορφή αυτοάμυνας είναι και το ΑΙΚΙΝΤΟ, το οποίο εξελίχτηκε σε πολεμική τέχνη
κατά τη δεκαετία 1930-1940 από τον Ιάπωνα δά
σκαλο Μορέϊ Υεσίμπα.
Οι φυσικές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων
των βορείων περιοχών της Απω Ανατολής, της
Κορέας και της Βόρειας Κίνας, τους ανάγκασαν
να έχουν αναπτυγμένα περισσότερο τα κάτω άκρα
και έτσι οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν μιά
μέθοδο άμυνας και επίθεσης, γνωστής για τους
τελειοποιημένους τρόπους λακτίσματος, το ΤΑΕKWON-DQ Η τέχνη αυτή αυτή παρουσιάζει πολλά
κοινά χαρακτηριστικά με το καράτε και οι ρίζες
της χάνονται βαθιά στην Κορεατική Ιστορία.
Καθαρά Κινέζικης προέλευσης μέθοδος αυτο
άμυνας είναι και το ΚΟΥΓΚ-ΦΟΥ, το οποίο είναι
μιά ειδική μορφή ΜΠΟΞ, με ταυτόχρονη χρη
σιμοποίηση κτυπημάτων με τα χέρια και υψηλών
ή χαμηλών λακτισμάτων με τα πόδια. Το σύστημα
αυτό τελειοποιήθηκε στο Ναό ΣΑΟΛΙΝ από Κ ι 
νέζους μοναχούς οι οποίοι έδωσαν έμφαση στα
κτυπήματα σε επικίνδυνα σημεία του ανθρωπίνου
σώματος, καθώς και στην άμυνα και επίθεση
με διάφορα όπλα (κοντάρια, σπαθιά κ.λ.π.).
Σήμερα, οι πολεμικές τέχνες είναι ευρύτατα
διαδεδομένες σ’ ολόκληρο τον κόσμο και χιλιάδες
άτομα κάθε ηλικίας και φύλου επιδίδονται σ’
αυτές, επειδή προτρέπουν σε ευγενή άμιλλα και
σφυρηλατούν ταυτόχρονα την ψυχή και το σιόμα.

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η Ελληνική Αστυνομία διέγνωσε έγκαιρα τη
χρησιμότητα και τη σημασία των μεθόδων αυ
τοάμυνας για το προσωπικό της κατά την εκ
πλήρωση της αποστολής του. Με την πρώτη εμ
φάνιση των μεθόδων αυτοάμυνας στη χώρα μας,
καθιέρωσε τη συστηματική τους διδασκαλία στις
Παραγωγικές Σχολές και τα ειδικά μετεκπαι560

δευτικά Σεμινάρια και παράλληλα δημιούργησε
ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες τα
κτικά καλείται και εκπαιδεύεται το αστυνομικό
προσωπικό. Οι εκπαιδευτές των συγχρόνων πο
λεμικών τεχνών ΤΖΟΥΝΤΟ και ΚΑΡΑΤΕ στην
Ελληνική Αστυνομία, είναι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, διεθνώς αναγνωρισμένοι δάσκαλοι πο
λεμικών τεχνών, που δίνουν τον καλύτερο εαυτό
τους, για τη διδασκαλία και διάδοσή τους.
Ο αστυνομικός, στην προσπάθειά του να προ
ασπίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
πολιτών και γενικότερα να προλάβει και να καταστείλει το έγκλημα, βρίσκεται συχνά προ απρο
όπτων καταστάσεων, κατά τις οποίες καλείται
να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή τρίτους και
να επιβάλλει την τάξη και τη νομιμότητα, προ
ϋποθέσεις απαραίτητες για την αρμονική κοινω
νική συμβίωση και ευημερία.
Τέλος, ο αστυνομικός, προκειμένου να ανταποκριθεί θετικά και αποτελεσματικά στον αγώνα
του κατά των κακοποιών, πρέπει να έχει άρτια
εκπαίδευση, διακεκριμένη επαγγελματική συνεί
δηση και αδιαφιλονίκητη ικανότητα να επιβάλλει
τη θέλησή του κατά ρητή επιταγή των Νόμων.
Πέραν όμως αυτών είναι απαραίτητο:
α) Να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
του και να είναι οπλισμένος με αυτοπεποίθηση.
β) Να μην επηρεάζεται από τις επιθετικές
διαθέσεις του κακοποιού και να διατηρεί το θάρ
ρος και την ψυχραιμία του στο ακέραιο.
γ) Σε στιγμές κινδύνου να κάνει χωρίς αναβολή
τη σωστή και αποτελεσματική κίνηση.
δ) Να κινείται κατά του αντιπάλου του αιφ
νιδιαστικά, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του κα
κοποιού, έχοντας υπ’ όψη ότι ο αιφνιδιασμός
αποτελεί το βασικότερο παράγοντα επιτυχίας.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις ο Αστυνο
μικός δίνοντας την μάχη κατά του κακοποιού,
δεν πρέπει να σκέπτεται τίποτε άλλο παρά μόνον
πώς θα επιβάλει τη θέληση και το κύρος του
Νόμου και πως θα εκτελεί την Υπηρεσία του
με θάρρος, σίγουρος για τη νίκη κατά των δυ
νάμεων που υπονομεύουν την έννομη τάξη. Και
στο υψηλό αυτό καθήκον θα πρέπει να στηρίζεται
μόνο στις δικές του δυνάμεις. Και ασφαλώς η
θετική του απόδοση θα έλθει σαν ώριμος καρπός
της άριστης εκπαίδευσης, της ανώτερης επαγ
γελματικής συνείδησης και του ακαταμάχητου
ενθουσιασμού του.

ΠΗΓΕΣ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
1. - Ιστορία του αθλητισμού των Αρχαίων Ε λ
λήνων, ΖΑΚ Ν. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ.
2. - Οδηγός Ανατολικών Πολεμικών Τεχνών για
το Αστυνομικό προσωπικό, ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΙΠΙΝ
και ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΑΡΒΕΡ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ
Α Π Ο ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΓΓΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Μία από τις ζηλότυπα
διαφυλασσόμενες δικαιο
δοσίες του Αρχηγού της
Αστυνομίας (THE COM
MISSIONER OF POLICE)
της Μητρόπολης, είναι η
προαίρεση για το πότε θα
διώξει ή δεν θα διώξει ποι
νικά τους παραβάτες.
Το μέρος εκείνο του νό
μου, που ασχολείται με τη
μεταχείρηση και την τιμω
ρία των νεαρών παραβα
τώ ν, υ π ή ρ ξε π ά ν τ ο τ ε
αντικείμενο διαμάχης και
μόνον το 1908 δημιουργήθηκαν τα Δικαστήρια Ανη
λίκων. Παρ’ όλα αυτά,
στον τομέα αυτό της νο
μοθεσίας η άσκηση προα ί ρ ε σ η ς από την
αστυνομία είναι ιδιαίτερα
έκδηλη.
Πριν από το 1968, η πά
για πρακτική της αστυνο
μίας ήταν να διώκει ποινικά όλους τους ανή
λικους παραβάτες κατά τον ίδιο τρόπο όπως
και τους ενήλικες. Ο λόγος ήταν ότι εθεωρείτο
πως η δικαιοσύνη για τους νεαρούς παραβάτες
θα πρέπει να είναι ταχεία και ότι η διάπραξη
του αδικήματος θα πρέπει να ακολουθείται -όσο
το δυνατό συντομότερα- από την εμφάνιση στο
δικαστήριο, για να εμφανισθούν δυναμικά στο
σπίτι οι συνέπειες της παρανομίας.
Μετά από δύο Κυβερνητικές Λευκές Βίβλους,
το 1965 και το 1968, και ένα πειραματικό σχέδιο,
αποφασίσθηκε να υιοθετηθεί ένα πρόγραμμα, που
επέτρεπε να γίνεται αυστηρή προειδοποίηση (να
γίνονται δηλαδή συστάσεις) σε ορισμένους πα
ραβάτες μετά από διαβουλεύσεις με άλλες ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, όπως οι Κοινωνικές
Υπηρεσίες, η Υπηρεσία Αστυνομικής Επιτήρησης,
η Εκπαιδευτική Αρχή, κ.λπ. Το σχέδιο αυτό επικεντρώνοταν γύρω από τα Αστυνομικά Γραφεία
Ανηλίκων, που τώρα είναι γνωστά σαν Τμήματα

Νεολαίας και Κοινότητας.
Εντούτοις, μέσα στο 1984
έγιναν κι άλλες σημαντικές
αλλαγές στην διαδικασία
αντιμεπώπισης των ανηλί
κων: η Μ η τροπολιτική
Αστυνομία, άρχισε να απο
σπά τους νεαρούς παραβά
τες, οι οποίοι δεν είχαν
διαπράξει σοβαρά αδικήμα
τα, από την διαδικασία της
ποινικής δίωξης για να
αποφεύγεται να έχει ένα
νεαρό άτομο, από πολύ μι
κρή ηλικία, το στίγμα του
εγκληματία.
Με το σύστημα αυτό,
όταν συλλαμβάνεται ένας
α ν ή λ ικ ο ς γ ια κ ά π ο ιο
έγκλημα, οδηγείται σε ένα
αστυνομικό τμήμα όπου
καλούνται να προσέλθουν
οι γονείς του ή ο κηδε
μόνας του. Ο CUSTODY
OFFICER θα εξετάσει αν
υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις, που θα εξασφα
λίζουν την πιθανότητα καταδίκης ενώπιον του
δικαστηρίου. Εάν δεν υπάρχουν επαρκείς απο
δείξεις που να καθιστούν πιθανή μία τέτοια έκ
βαση, τότε ο ανήλικος αφήνεται ελεύθερος υπό
την επιτήρηση των γονέων του, αφού του εφιστάται η προσοχή, εάν είναι απαραίτητο, για
τη συμπεριφορά του, και δεν γίνονται περαιτέρω
ενέργειες. Εάν, εν τούτοις υπάρχουν αρκετές
αποδείξεις, που θα καθιστούν πιθανή μία κα
ταδίκη ενώπιον του δικαστηρίου, αυτό δεν ση
μαίνει απαραίτητα ότι ο παραβάτης θα διωχθεί
ποινικά.
Εάν το παράπτωμα είναι ασήμαντο είναι πάλι
δυνατό να γίνουν έντονες συστάσεις στον πα
ραβάτη σχετικά με την συμπεριφορά του και
να αφεθεί αυτός ελεύθερος. Και πάλι δεν θα
γίνουν περαιτέρω ενέργειες γι’ αυτή την περί
πτωση. Αλλά ακόμα κι όταν το αδίκημα δεν
είναι τετριμμένο, μπορεί να γίνει μία άμεση επί-
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σημη προειδοποί
από ένα ανώτερο
ηση υπό τον όρο
αστυνομικό από
ότι ο παραβάτης
το βαθμό του έν
παραδέχεται την
στολου Αστυνό
ενοχή του, ότι δεν
μου Β’ ή Υπαστου έχει γίνει προ
τ υ ν ό μ ο υ (ΙΝηγουμένως προει
S P E C T O R ) και
δοποίηση και ότι
άνω, και οποιαδή
οι γονείς του συμ
ποτε τέτοια προφωνούν να γίνει η
ειδοποίηση
π ρ ο ειδ ο π ο ίη σ η .
μπορεί να γνω 
Στην πραγματικό
στοποιηθεί στο διτητα, μόνο σε ποκ α σ τ ή
σε
λύ σ ο β α ρ έ ς
περίπτωση, που ο
περιπτώσεις ένας
νεαρός παραβά
ανήλικος παραβά
της καταδικασθεί
της μπορεί να καμ ετα γενέσ τερα
τ η γ ο ρ η θ ε ί
για άλλο αδίκη
αμέσως. Στις πε
μα. Εν τούτοις,
ρισσότερες από
δεν πρέπει να θε
τις ά λλες περι
ωρηθεί ότι η προ
στάσεις, η υπόθε
ειδοποίηση λύνει
ση παραπέμπεται
το πρόβλημα, διό
στο Τμήμα Νεο
τι αν και είναι δυ
λαίας και Κοινό
νατόν να γίνουν
τ η τ α ς (YOUTH
περισσότερες από
AND
COM
μία προειδοποιή
M U N ITY SEC
σεις στον παρα
TION) όπου, μετά
Για την αντιμετώπιση των ανηλίκων
βάτη, μπορεί αυ
από διαβουλεύτός επίσης, να πά
λαμβάνεται υπόψη
σεις με άλλες υπηει
στο δικαστήριο
η φύση του αδικήματος
ρε σί ε ς και
την πρώτη φορά
και προσωπικότητα του παραβάτου.
πιθανώς μετά από
που α π α σ χο λ εί
επίσκεψη στο σπί
Η διακριτικότητα της Αστυνομίας
την αστυνομία,
τι, θα ληφθεί από
εάν το αδίκημα
παίζει σημαντικό ρόλο
φαση είτε για να
είναι
σοβαρό.
για το μέλλον του ατόμου.
γίνει επίσημη προ
Το σύστημα έχει
ειδοποίηση στον
την έννοια ότι κά
παραβάτη είτε για
θε περίπτωση κρίνα διωχθεί ποινικά στο δικαστήριο.
νεται ανάλογα με τα υπέρ και τα κατά της,
Εάν το YOUTH COMMUNITY SECTION απο λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη φύση του αδικήματος
φασίσει ότι η προειδοποίηση είναι ο καλύτερος και την προσωπικότητα του ατόμου. Στη λήψη
τρόπος για να αντιμετωπισθεί μία συγκεκριμένη της απόφασης για το κατά πόσον ένας νεαρός
περίπτωση, ζητείται από τον παραβάτη να επι παραβάτης θα ωφεληθεί καλύτερα από μια ανε
στρέφει στο αστυνομικό τμήμα με τους γονείς πίσημη συμβουλή, από μια επίσημη προειδοποίηση
του, που πρέπει να συμφωνήσουν για την προ ή από την ποινική δίωξη, η διακριτικότητα της
ειδοποίηση. Εαν ο παραβάτης αρνείται την ενοχή αστυνομίας παίζει σημαντικό ρόλο για το μέλλον
του, ή εάν το YOUTH COMMUNITY SECTION αυτού του ατόμου. Η ευχή της αστυνομίας είναι
θεωρεί ότι το αδίκημα είναι σοβαρό και θα πρέπει να μην διαπράττει ποτέ αδίκημα κανένας νέος.
να διωχθεί ποινικά, τότε ο παραβάτης είτε θα Εαν, εν τούτοις, κάποιος νέος διαπράξει αδίκημα,
κλητευθεί να παρουσιασθεί ενώπιον του τοπικού ελπίζεται βάσιμα τώρα, ότι μπορεί να πεισθεί
δικαστηρίου ανηλίκων είτε θα του απαγγελθεί να μην παρανομήσει εκ νέου.
η κατηγορία όταν αργότερα επιστρέφει στο αστυ
νομικό τμήμα με τους γονείς του.
Επιμέλεια: Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνερ
Ολες οι επίσημες προειδοποιήσεις εκτελούνται γασίας/ Υ.Δ.Τ., Τμήμα 2ο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Χτυπάει το κουδούνι
της νέας σχολικής χρονιάς

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή,
συνηθίζεται να γράφουν, ειδικοί και μη,
για τα ψυχολογικά προβλήματα των μαθητών,
που πρωτοπηγαίνουν στο δημοτικό.
Για τα “πρωτάκια”.
Για την καλύτερη προσαρμογή τους,
για τις αντιδράσεις τους, για την απόδοσή τους,
για ένα σύνολο στοιχείων, που αφορούν τη συμπεριφορά τους.
Επιμέλεια: Μαρία Πίσχου
Σχολική σεζόν εν όψει. Και όλα είναι ήδη έτοιμα.
Από την τσάντα μέχρι τη διάθεση των παιδιών
μας. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, συνηθίζεται να
γράφουν ειδικοί και μη, για τα ψυχολογικά προ
βλήματα των μαθητών, που πρωτοπηγαίνουν στο
δημοτικό. Για τα “πρωτάκια”. Για την καλύτερη
προσαρμογή τους, για τις αντιδράσεις τους, για
την απόδοσή τους, για ένα σύνολο στοιχείων

που αφορούν τη συμπεριφορά τους. Αυτή τη φορά,
θα πρωτοτυπήσουμε λίγο.
Ο φακός λοιπόν στους γονείς, γιατί εκείνοι
είναι που κρύβονται πίσω από την καλή ή κακή
προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο.
Οι ειδικοί επιστήμονες της ψυχικής υγείας και
ανάπτυξης του παιδιού τονίζουν ότι οι γονείς
παίζουν σπουδαίο ρόλο στο να “περάσουν” στο
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παιδί ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης για το σχολείο.
Η αυτοπεποίθηση αυτή οικοδομείται πάνω στα
όμορφα αισθήματα για τους γονείς, για το κύρος
του σχολείου, για τα άλλα παιδιά και για το
ίδιο το παιδί σαν μια αξιόλογη ανθρώπινη ύπαρξη.
Μερικά από τα στοιχεία που θα πρέπει ο κάθε
γονιός να έχει κατά νου, όταν το παιδί του
πρωτοπηγαίνει στο δημοτικό, είναι:
- Η πρώτη μέρα του παιδιού στο σχολείο είναι
ένα σπουδαίο γεγονός και θα πρέπει να βοηθήσετε
να αποτελέσει μια θετική εμπειρία.
Είναι ο πρώτος μεγάλος χωρισμός του παιδιού
από το ασφαλές και γνώριμο κόσμο του σπιτιού
και της οικογένειας και σημαδεύει την είσοδο
σ’ ένα καινούργιο κόσμο φιλίας, μάθησης και
εμπειρίας. Ενα κόσμο που οι γονείς ποτέ δεν
θα μπορέσουν να ξαναμοιραστούν εξ ολοκλήρου
με το παιδί τους.
Το μεγαλύτερο δώρο, που ο γονιός μπορεί να
προσφέρει στο παιδί του κατά την περίοδο αυτή,
είναι να το υποστηρίξει με αγάπη
και κατανόηση.
- θυμηθείτε ότι αν το παιδί
αγαπήσει το σχολείο θα αγαπήσει
και τη μάθηση.
Η πρώτη εμπειρία του παιδιού
μπορεί να συμβάλλει σε μια καλή
ή κακή στάση απέναντι στο σχο
λείο για τα επόμενα
χρόνια. Αν οι γονείς
δείξουν ενθουσιασμό
για το τί σημαίνει η
σχολική εμπειρία, το
παιδί έχει περισσότε
ρες πιθανότητες να
δείξει προθυμία. Μην
το απογοητεύετε αν
δείτε ότι έχει προβλή
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ματα προσαρμογής στο καινούργιο περιβάλλον.
- Προετοιμάστε το παιδί, εξηγώντας του τι να
προσδοκεί και να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε
όλες του τις ερωτήσεις.
Τα παιδιά χρειάζονται να γνωρίζουν π.χ. για
πόσο χρονικό διάστημα θα βρίσκονται στο σχο
λείο. Επίσης οι εργαζόμενοι γονείς πρέπει να
βεβαιωθούν ότι το παιδί είναι γνώστης της προ
γραμματισμένης του πορείας πριν και μετά από
το σχολείο.
- Εξηγήστε στο παιδί τον τρόπο μεταφοράς
του στο σχολείο.
Αν θα πηγαίνει με τα πόδια, περπατήστε μαζί
του μερικές φορές πριν και μετά από την έναρξη
του σχολείου.
Αν υπάρχουν άλλα παιδιά από τη γειτονιά της
ίδιας ηλικίας παρατηρήστε αν θα μπορέσουν να
περπατήσουν μαζί στο σχολείο.
Αν το παιδί το παίρνει το σχολικό, βοηθήστε
το να αναγνωρίζει το λεωφορείο.
Οταν φθάσει το σχολικό αποχαιρετήστε το παιδί
και αφήστε το να μπει μέσα μόνο του. Αν κλάψει
προσπαθήστε να μην υπερβάλετε παραχαϊδεύοντάς το γιατί έτσι θα δημιουργηθεί πρόβλημα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις τα δάκρυά του
εξαφανίζονται γρήγορα.
- Δημιουργήστε μια ρουτίνα φυσικής ατμόσφαι
ρας στο σπίτι τις πρώτες σχολικές μέρες. Γίνετε
καλός ακροατής όταν το παιδί, σας εξιστορεί
γεγονότα απ’ το σχολείο. Παράλληλα, τηρείτε
ένα τακτικό πρόγραμμα ύπνου, φαγητού και παι
χνιδιού.
Να θυμάσθε ότι η διατροφή παίζει σημαντικό
ρόλο στην απόδοση του μαθητή. Συνηθίστε το
παιδί σ’ ένα καλό πρωτεϊνούχο πρόγευμα και
σε ισορροπημένα γεύματα μεσημέρι και βράδυ.
Δώστε στο παιδί χρόνο για παιχνίδι όταν βρί-

σκεται στο σπίτι, εφ’ όσον ξοδεύει πια περισσότερο
χρόνο στο οργανωμένο σχολικό περιβάλλον.
- Γνωρίστε το δάσκαλο ή τη δασκάλα, συμ
μετέχετε στο σύλλογο γονέων. Προσπαθήστε
να βρείτε τρόπους για να βοηθήσετε στην κα
λυτέρευση των εγκαταστάσεων του σχολείου, αν
δεν είστε ευχαριστημένοι ή αν νομίζετε ότι χρει
άζεται κάποια βελτίωση.
- Αντιμετωπίστε το γεγονός ότι το παιδί πη
γαίνει στο σχολείο σαν ένα φυσικό γεγονός. Αν
το παιδί δείχνει κάποια νευρικότητα για το ότι
πηγαίνει στο σχολείο, συζητήστε το μαζί του.
Δείξτε κατανόηση για τις δυσκολίες του σχολικού
προγράμματος. Κάτι που είναι απλό και εύκολο
για σας σίγουρα δεν θα είναι και για το παιδί.
Μια πραγματικά ήρεμη θετική στάση πρέπει
να είναι ο στόχος σας.
- Προγραμματίστε τη μέρα σας έτσι ώστε να
μπορείτε να διαθέσετε χρόνο στο παιδί σας, όταν

πραξιτελοος 139, 185 35 πειραιας, τηλ. 41.26.218

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΕ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ LACOSTE, STING, CAMEL
σας χρειάζεται. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χρόνος
για συζήτηση με το παιδί σχετικά με το σχολείο
και τα γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά.
- Αφήστε το παιδί να αποκαταστήσει μόνο του
τις διαφορές του ή τους καυγάδες, που τυχόν
θα προκόψουν με τους φίλους του στο σχολείο.
Είναι καλύτερο να μην σπεύδετε “προς διάσωση”
εκτός, βέβαια, εάν τα παιδιά ξυλοδέρνονται. Αφή
στε τα να λύσουν μόνα τους τις διαφορές τους.
Προσέξτε μόνο εάν το παιδί παρουσιάζει συ
νέχεια μια παραπτωματική συμπεριφορά (επιθε
τικότητα σε συμμαθητές, ψέμματα, μη συμμετοχή
κ.λ.π.). Οι παιδοψυχολόγοι πιστεύουν ότι πίσω

ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 249 - Ν. ΙΩΝΙΑ
ΤΗΛ. 2759 000
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)
από αυτήν κρύβεται το άγχος για την καλή από
δοση και ο φόβος για την ενδεχόμενη αποτυχία.
- Βοηθήστε τα παιδιά να συνηθίσουν σ’ ένα
δικό τους πρόγραμμα μελέτης, χωρίς να τους
φέρνετε παράδειγμα τη δική σας περίπτωση, στα
μαθητικά σας χρόνια, ούτε άλλων παιδιών (αδέλ
φια, γειτονόπουλα). Τέτοιου είδους συγκρίσεις
μπορεί να αποβούν βλαβερές στην εικόνα του
παιδιού για τον εαυτό του. Ο καθένας μας είναι
διαφορετικός και ο καθένας μας αντιμετωπίζει
στη ζωή του “σκαμπανεβάσματα” και εμπειρίες
με το δικό του τρόπο.
Ενθαρρύνετε το παιδί στη μάθηση, χωρίς να
το καταπιέζετε με το άγχος της αποτυχίας.
Οσο περισσότερο ανησυχείτε για την απόδοση
του παιδιού, τόσο έχετε την τάση να το πιέζετε
και να δημιουργείτε ένα πεδίο μάχης για ό,τι
αφορά τη δουλειά του σχολείου και την επιτυχία.
Ας μην ξεχνάμε ότι οι “αριστοθηρικοί” μαθητές,
όπως και εκείνοι που έχουν αυστηρούς και απαι
τητικούς γονείς, παρουσιάζουν πιο συχνά και
πιο έντονα ψυχολογικές διαταραχές.
Μην “παζαρεύετε” την αγάπη σας για το παιδί,
ανάλογα με το πώς τα πάει στο σχολείο. Πρέπει
να νιώθει ότι είναι αποδεκτό από τους γονείς
του, έτσι κι αλλιώς....
- Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν το παιδί δεν
αποδέχεται το σχολείο μετά από μερικές μέρες
ή όταν ο φόβος και το αίσθημα στεναχώριας
δεν μετριάζονται αλλά εξακολουθούν, τότε το
παιδί μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να συμβουλευθείτε
το δάσκαλο, τον ψυχολόγο του σχολείου (αν
υπάρχει), τον οικογενειακό γιατρό ή οποιοδήποτε
άλλο άτομο που μπορεί να θεωρείται ειδικευμένο.
Με σταθερή, υπομονετική και ενθαρρυντική με
ταχείριση, από τους γονείς και τους δασκάλους,

το παιδί γρήγορα θα αισθανθεί άνετα μακριά
από το σπίτι, θα κάνει καινούργιους φίλους, θα
αποκτήσει νέα ενδιαφέροντα και θα εναρμονιστεί
ομαλά με την “καινούργια” του ζωή.
Καλή χρονιά... “πρωτάκια”.

Τα

τετράποδα

με

την

απόλυτη

όσφρηση

ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ και ΛΥΚΟΣΚΥΛΑ
στην υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας
Ρεπορτάζ: Ελιοοαίος Αρτόπουλος
Θα σας φανεί ίσως απίστευτο, α λλά τα Λ ά μ πρα ντο ρ
(σ κυλιά που χρησιμοποιούντα ι από τις περισσότερες α στυνο μ ίες του κόσμου,
μ ετα ξ ύ τω ν οποίω ν και από τη ν Ε λ λ η ν ικ ή Α σ τυνο μ ία )
είναι ικανά να α νιχνεύσ ο υν και να α να κα λύψ ο υν ναρκω τικές ή εκ ρ η κ τικ έ ς ουσίες
μ ε επ ιτυ χ ία που πλησιάζει το α π ό λυτο (95%), ενώ σ τις ίδιες περιπτώ σεις
οι τελ ειό τερ ες α ν ιχ ν ευ τικ ές η λεκ τρ ο ν ικ ές συσκευές “μυρίζουν” μόνο το 75%.
Βέβαια τα σκυλιά αυτά με τις
απεριόριστες δυνατότητες, ένα
μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητάς τους το οφείλουν στα
ειδικά εκπαιδευτικά προγράμμα
τα, στα οποία εντάσσονται.
Αλλωστε, ορισμένοι ψυχολόγοι πιστεύουν ότι τα σκυλιά εί
ναι προικισμένα με τη λεγάμενη
έκτη αίσθηση. Δηλαδή, μπορούν
και προαισθάνονται τους κινδύ
νους που απειλούν τον άνθρωπο
και προσπαθούν με κάθε τρόπο
να τον βοηθήσουν.
Εξ άλλου, ο Γερμανός καθη
γητής Φρομ ύστερα από πειρά
ματα απέδειξε ότι τα ζώα και

ειδικότερα οι σκύλοι έχουν ορι
σμένες ιδιότητες που δεν έχουν
οι άνθρωποι. Απέδειξε, ότι κα
τορθώνουν και ξαναβρίσκουν το
σπίτι τους, ακόμα και αν με
ταφερθούν εκατοντάδες χιλιό
μετρα μακριά και αυτό οφεί
λεται στην εξαιρετική ευαισθη
σία που έχουν απέναντι στο γή
ινο μαγνητικό πεδίο, μέσω του
οποίου μπορούν και προσανα
τολίζονται.

Λάμπραντορ, τα οκυλιά
με την τέλεια “μύτη”
Το Λάμπραντορ είναι άμεσος
απόγονος του Τερ - Νεβ. Χρω
στάει το όνομά του στον τόπο

καταγωγής του, όπου οι ναυ
τικοί το χρησιμοποιούσαν για
να μαζεύει τα ψάρια που ξέφευγαν από τα δίκτυα. Εκανε
την εμφάνισή του στην Αγγλία
το 1820. Το έφεραν μαζί τους
οι ψαράδες της μουρούνας. Τότε
ήταν ένας δυνατός σκύλος, ψη
λότερος από το Πόϊντερ, με μαύ
ρο τρίχωμα αρκετά μακρύ. Η
δημιουργία του χρονολογείται
τον 19ο αιώνα. Θεωρώντας υπο
τιμητικό για τα Πόϊντερ και τα
Σέτερ τους να πηγαίνουν να φέ
ρουν το πληγωμένο θήραμα, με
ρικοί Αγγλοι εκτροφείς, όπως
ο Λόρδος Μάλμεσμπρυ και ο
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Λόρδος Σκοτ, καταπιάστηκαν με
τη δημιουργία ενός σκύλου ει
δικού για να φέρνει πίσω το
θήραμα. Με βάση το Λάμπραντορ και διάφορες διασταυρώ
σεις (κυρίως με το Πόϊντερ) δη
μιούργησαν ένα πιό ελαφρύ σκύ
λο με πιό βραχύ τρίχωμα. Ετσι
εξελίχθηκαν τα Λάμπραντορ
στη σημερινή τους μορφή και
η ράτσα αναγνωρίστηκε επίσημα
το 1903.
Πρώιμα ώριμο, το Λάμπραντορ
μπορεί να εκγυμναστεί στους
οκτώ πρώτους μήνες της ζωής
του. Δένεται εξαιρετικά με το
αφεντικό του, ενώ το διακρίνουν
η υπομονή, η οξυδέρκεια και η
μεγάλη επιδεκτικότητα μάθησης.
Τα στοιχεία αυτά εκτίμησαν
οι εκπαιδευτές σκύλων για
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αστυνομικές επιχειρήσεις και
στράφηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό
στην αξιοποίησή τους.

Λάμπραντορ
και οτην Ελλάδα
Η Ελληνική Αστυνομία για
πρώτη φορά το 1983 ενέταξε στη
δύναμή της τέσσερα Λάμπρα
ντορ, προσφορά του Ο.Η.Ε. στη
χώρα μας. Τα σκυλιά αυτά απα
σχολήθηκαν αποκλειστικά με
την καταπολέμηση των ναρκω
τικών.
Το 1986, άλλα πέντε Λάμπρα
ντορ και ένα Γκόλτεν Ριτρίβερ
(εξ ίσου ικανή ράτσα) προσεφέρθησαν στην Ελληνική Αστυ
νομία από τις Η.Π.Α., για τον
εντοπισμό εκρηκτικών μηχανι
σμών, κυρίως στα αεροδρόμια.
Μετά τις πρώτες επιτυχίες των
σκυλιών αυτών έγινε σαφές, ότι

θα έπρεπε να εκπαιδευτούν στο
εξωτερικό Ελληνες αστυνομι
κοί, ώστε να λειτουργήσουν προ
γράμματα εκπαίδευσης σκύλων
και στη χώρα μας.
Ετσι, το 1987 τέσσερις αρχιφύλακες πήγαν στη Λουϊζιάνα
των Η.Π.Α. και εκπαιδέυτηκαν
επί τέσσερις μήνες πάνω στη δη
μιουργία αστυνομικών σκύλων.
Ακολούθησαν άλλοι οκτώ αστυ
φύλακες και γύρισαν όλοι μαζί
με δώδεκα συνολικά εκπαιδευ
μένα σκύλια (10 Λάμπραντορ
και 2 Γκόλντεν Ριτρίβερ).
Για το θέμα των αστυνομικών
σκύλων της Ελληνικής Αστυνο
μίας είχαμε μία πολύ κατατο
πιστική συζήτηση με τον προ
ϊστάμενο της υπηρεσίας σκύλων
του Τμήματος Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών Μηχανισμών, Ανθυπαστυνόμο Βασίλη Βεράνη.
Α.Ε.: Κύριε Βεράνη πέρασαν
τέσσερα χρόνια από τότε που
επιστρέψατε από τις Η.Π.Α. Πώς
αξιοποιήσατε τις γνώσεις που
αποκτήσατε εκεί και ποιά είναι
η σημερινή δύναμη σε σκυλιά
της Ελληνικής Αστυνομίας;
Βεράνης: Κατ’ αρχήν οργανώ
σαμε μαζί με τους άλλους συ
ναδέλφους ένα αξιόλογο τμήμα
και αυτή τη στιγμή έχουμε σε
όλη την Ελλάδα 28 εκπαιδευ
μένους σκύλους, που χρησιμο
ποιούνται για τον εντοπισμό
εκρηκτικών μηχανισμών, πέραν
αυτών που χρησιμοποιούνται για
την δίωξη των ναρκωτικών.
Στις επόμενες ημέρες αρχίζει
η εκπαίδευση άλλων 16 σκύλων,
όπω ς επίσης ενός αριθμού
σκύλων για την δίωξη των
ναρκω τικώ ν και ά λλοι α π ’
αυτούς θα παραμείνουν στην
Αθήνα, ενώ οι υπόλοιποι θα ενισχύσουν αστυνομικές υπηρεσίες
της επαρχίας.
Εδώ θα πρέπει να σημειώσω
ότι εμείς έχουμε στραφεί σε μιά
εξ ίσου ικανή ράτσα σκύλων,
τα λεγάμενα Γερμανικά τσοπα
νόσκυλα ή Λυκόσκυλα. Είναι
υψηλότερου δείκτη νοημοσύνης

Ο οκύλος eivat
συνάδελφος
και πιστός φίλος.
Εγώ με το μάτι
και εκείνος
με την όσφρηση
προσπαθούμε
να εντοπίσουμε
εκρηκτικούς μηχανισμούς.

ακόμα και από τα Λάμπραντορ
και είναι σκύλοι γενικής χρήσεως. Ενας επίσης σπουδαίος
λόγος είναι ότι βρίσκουμε πιό
εύκολα τέτοια σκυλιά στη χώρα
μας.
Α.Ε.: Πώς γίνεται η εκπαίδευ
ση των ασυνομικών σκυλιών;
Βεράνης: Κατ’ αρχήν η επιλογή
τους γίνεται με την ιδιαιτερό
τητα που έχουν να τους αρέσει
το παιχνίδι. Η εκπαίδευσή τους
γίνεται ως εξής: Αφού τα συ
νηθίσουν να έχουν καθημερινή
τους ανάγκη το παιχνίδι με ένα
μπαλάκι, το κρύβουν και το σκυ
λί προσπαθεί να το βρει για
να
π α ίξ ε ι.
Επειδή το παιχνίδι τους είναι
άοσμο συνδυάζουν την ανεύρε
σή του με το εκρηκτικό ή το
ναρκωτικό. Δηλαδή κρύβουν σ’
αυτό κάποιο εκρηκτικό ή ναρ
κωτική ουσία ή το αλείφουν με
την ανάλογη οσμή.
Αφού συνηθίσει το σκυλί να
βρίσκει το μπαλάκι με την οσμή
του εκρηκτικού ή του ναρκω
τικού, αρχίζει το δεύτερο στάδιο
της εκπαίδευσής τους το οποίο

συνίσταται στην απόκρυψη και
ανεύρεση ναρκωτικών ή εκρη
κτικών, οπότε με την ανεύρεσή
τους το σκυλί αμοίβεται με το
μπαλάκι, με το οποίο θέλει να
παίξει και φυσικά με χάδια και
επαίνους από τον εκπαιδευτή.
Ολη η εκπαίδευση στηρίζεται
στην τάση του σκύλου να παίξει
και στην ψυχική σύνδεση που
υπάρχει μεταξύ συνοδού και
σκύλου.
Τα σκυλιά που έχουν εκπαι
δευτεί στα εκρηκτικά, έχουν συ
νηθίσει έτσι ώστε με την όσφρη
ση εκρηκτικού να κάθονται και
να περιμένουν την αμοιβή του
συνοδού τους και αυτό γίνεται
για να μην πειράξουν το εκρη
κτικό και προκαλέσουν την
έκρηξή του. Αντίθετα τα σκυλιά
των ναρκωτικών μόλις βρουν
την ναρκωτική ουσία προσπα
θούν να ξεσκίσουν το περίβλημά
της, παίρνουν το ναρκωτικό και
το προσκομίζουν στο συνοδό
τους.
Η αμοιβή τους είναι πάντα το
μπαλάκι ή τροφή. Επειδή όμως
η τροφή τα παχαίνει, τους δί

νουν το μπαλάκι.
Α.Ε.: Ευσταθεί η άποψη ότι
τα σκυλιά που έχουν ειδικευτεί
στα ναρκωτικά, είναι τα ίδια
ναρκομανή;
Βεράνης: Δηλώνω κατηγορη
ματικά ότι είναι πέρα για πέρα
λανθασμένη η άποψη που έχει
λεχθεί ότι τα σκυλιά για τα ναρ
κωτικά είναι συνηθισμένα στις
ναρκωτικές ουσίες και ναρκο
μανή. Εάν συνέβαινε αυτό θα
έπρεπε να έχουν ψοφήσει μετά
από κάποιο χρονικό διάστημα.
Ομως τέτοιο κρούσμα δεν εί
χαμε μέχρι σήμερα.
Αλλωστε τα σκυλιά αυτά κάθε
15 ημέρες εξετάζονται από για
τρούς, ενώ κάθε τρεις μήνες υπο
βάλλονται σε γενικές εξετάσεις
(ούρων, αίματος, κοπράνων,
κ.λπ.).
Α.Ε.: Πυιά είναι η διαδικασία
για να ενταχθεί κάποιος αστυ
νομικός στη δύναμή σας;
Βεράνης: Σε πρώτη φάση αφού
ζητήσει με αίτησή του να έρθει
σε μας, περνάει από μία επι
τροπή που απαρτίζεται από έναν
Αστυνομικό Διευθυντή, έναν πα-
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λιό εκπαιδευτή και έναν ψυχο
λόγο. Υποβάλλεται σε ειδικά
τεστ, γραπτές και προφορικές
εξετάσεις. Καταρτίζεται ένας
πίνακας επιτυχίας και από τον
πίνακα αυτόν παίρνουμε άτομα
για τις εκάστοτε ανάγκες μας.
Στη συνέχεια η εκπαίδευσή
τους διαρκεί τρεις μήνες μαζί
με τα σκυλιά που θα συνοδεύουν
στη συνέχεια. Σημειωτέον ότι τα
σκυλιά που θα χρεωθούν και θα
είναι συνοδοί τους, τα παίρνουν
στα σπίτια τους και είναι μαζί
τους σε 24ωρη βάση.
Τώρα για να γίνει κάποιος εκ
παιδευτής πρέπει να έχει προ
ϋπηρεσία σαν συνοδός τέσσερα
χρόνια και βέβαια να περάσει
τα ειδικά σεμινάρια που προβλέπονται.
Α.Ε.: Πόσο διαρκεί η θητεία
ενός τέτοιου σκυλιού στην υπη
ρεσία της Αστυνομίας;
Βεράνης: Η υπηρεσιακή ζωή
ενός αστυνομικού σκύλου είναι
8 έως 10 χρόνια. Στο διάστημα
όμως αυτό, ο σκύλος υποβάλ
λεται σε καθημερινή συντηρη
τική εκπαίδευση για να βρίσκε
ται πάντοτε σε φόρμα.
Α.Ε.: Ποιά είναι ακριβώς η
δουλειά που κάνετε με το σκύλο
σας;
Βεράνης: Η δουλειά μας χω
ρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η
πρώτη αφορά τον προληπτικό
έλεγχο των διαφόρων χώρων και
η δεύτερη αφορά την αντιμε
τώπιση των διαφόρων απειλών
(φάρσες) ή πληροφοριών για την
τοποθέτηση κάποιου εκρηκτικού
μηχανισμού.
Α.Ε.: Ποιες είναι οι εμπειρίες
σας δουλεύοντας αποκλειστικά
με ένα σκύλο;
Βεράνης: Καθημερινά ζώντας
και ασχολούμενος με το σκύλο
ανακαλύπτω και νέες χαρές,
καινούργιες εμπειρίες. Είναι η
πρώτη φορά στη ζωή μου που
έχω ένα τόσο πιστό και καλό
φίλο και συνάδελφο. Είναι ο μο
ναδικός σύντροφός μου στις
ατέλειωτες ώρες που μαζί, εγώ
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Η υπομονή, η οξυδέρκεια και η μεγάλη
επιδεκτικότητα μάθησης των Λαμπραντορ
βοηθούν σημαντικά στις αστυνομικές επιχειρήσεις.
με το μάτι μου και αυτός με
την όσφρησή του, προσπαθούμε
να ανακαλύψουμε έναν εκρηκτι
κό μηχανισμό για να προστα
τέψουμε τη ζωή και τις περι
ουσίες των πολιτών.
Πολλές φορές έχω συλλάβει
τον εαυτό μου να συζητά με
το σκύλο και εκείνος να με κοι
τά μέσα στα μάτια λες και κα
ταλαβαίνει ακόμα και τις σκέ
ψεις μου. Πρέπει να υπάρχει με
γάλος ψυχικός δεσμός συνοδού
με το σκύλο του, οπότε έχουμε
και καλύτερα αποτελέσματα.
Βέβαια επειδή οι σκύλοι που
έχουμε είναι λίγοι και δεν επαρ
κούν για τις ανάγκες που υπάρ
χουν, σε κάποιες περιπτώσεις
υπεραπασχολούνται και αυτό
μπορεί να τους δημιουργήσει κά
ποια υπερκόπωση.
Α.Ε.: Ποιά είναι η συμπεριφορά
σας προς το σκύλο σας και πώς
ανταποκρίνεται εκείνος;
Βεράνης: Ο σκύλος γενικά από
τη φύση του είναι ένα ζώο που
έχει ανεπτυγμένα σε μεγάλο
βαθμό τη νοημοσύνη του και το
συναισθηματικό του κόσμο. Η
συμπεριφορά λοιπόν του ανθρώ
που πρέπει να είναι ανάλογη,
πολύ δε περισσότερο σε ένα σκύ
λο που είναι εκπαιδευμένος.
Η συμπεριφορά η δίκιά μου

προς το σκύλο, αλλά και των
συναδέλφων μου είναι ίδια με
εκείνη που αρμόζει στο παιδί
των δύο ετών. Προσπαθούμε
όλες τις ώρες να του δείχνουμε
την αγάπη μας, παραμερίζοντας
κάθε πρόβλημά μας. Προσπα
θούμε να είμαστε χαρούμενοι,
να μην βαριόμαστε, να παίζουμε
και να ασχολούμαστε μαζί του.
Η ανταπόκριση του σκύλου εί
ναι κάτι που εγώ προσωπικά πι
στεύω ότι είναι δύσκολο να το
συναντήσεις ακόμα και στους
ανθρώπους.
Φεύγοντας από τις εγκατα
στάσεις της οδού Μεσογείων,
όπου βρίσκεται η η έδρα της
υπηρεσίας που εποπτεύει τα
σκυλιά μείναμε με τη βεβαιό
τητα, ότι το μόνο μειονέκτημα
των σκυλιών αυτών είναι η αδυ
ναμία τους να μιλήσουν, γιατί
η σκέψη δεν αποτελεί ιδιαίτερη
ικανότητα που διαχωρίζει τον
άνθρωπο από τον υπόλοιπο ζω
ικό κόσμο, αλλά είναι μία βιο
λογική προσαρμογή, που μοιρά
ζεται ο άνθρωπος με το ζωικό
βασίλειο.
Και υπάρχουν τόσα που έχει
να μοιραστεί ένας άνθρωπος μέ
σα από τη συντροφιά του με
ένα ζώο και πολύ περισσότερα
με ένα σκύλο.

Αστυνόμευση και Δικαιοσύνη στην Ευρώπη

Η Αστυνομία
Η Δικαστική Αστυνομία (Policia Judiciaria) είναι
ένα βοηθητικό παράρτημα του Υπουργείου Δι
καιοσύνης, υπεύθυνο για την πρόληψη και τη
διερεύνηση εγκλημάτων, κάτω από την εποπτεία
του Γενικού Εισαγγελέα.
Η πρόληψη των εγκλημάτων περιλαμβάνει κα
θήκοντα, όπως είναι η επιτήρηση κτιρίων (π.χ.
ξενοδοχεία ή εστιατόρια), χώρων ύποπτων για
πορνεία καθώς και σιδηροδρομικών σταθμών, λιμανιών και αεροδρομίων, όπου διακινούνται επι
βάτες και αγαθά.
Μέσα στα πλαίσια της διερεύνησης εγκλημάτων,
η Δικαστική Αστυνομία έχει τρία είδη αρμοδιό
τητας:
Εκτελεστική αρμοδιότητα: Είναι υπεύθυνη για
τη διεξαγωγή ερευνών, σε εθνικό επίπεδο, για
εγκλήματα που στρέφονται κατά της ασφάλειας
του κράτους. Επίσης για ωρισμένα άλλα εγκλή
ματα, όπως διακίνηση ναρκωτικών, κλοπή πο
λιτιστικής περιουσίας, παράνομη δοσοληψία συ
ναλλάγματος, παραχάραξη, ομηρία, συνομωσία,
τρομοκρατία, αεροπειρατία και όλα όσα τιμω
ρούνται με φυλάκιση άνω των 3 ετών.
Τοπική αρμοδιότητα: Η Δικαστική Αστυνομία
διεξάγει έρευνες για εγκλήματα, που διαπράχθηκαν στην περιφέρεια της ή και έξω από αυτήν
όταν δοθεί Υπουργική εντολή.
Αρμοδιότητα κατά παραπομπή: Αφού συμβουλευθεί τον Γενικό Διευθυντή της Δικαστικής
Αστυνομίας, ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να
παραπέμψει μια υπόθεση στις Υπηρεσίες του, η
οποία φυσιολογικά δεν ανήκε στην αρμοδιότητά
τους.

Η Δικαστική Αστυνομία έχει διττή δομή (σε
εθνικό και τοπικό επίπεδο). Η κεντρική διοίκηση
είναι η Γενική Διεύθυνση (Directorate General),
που αποτελείται από τρεις κεντρικές διευθύνσεις.
Αυτές έχουν εθνική (και όχι τοπική) αρμοδιότητα
και είναι οι εξής:
- Κεντρική Ομάδα κατά των εγκλημάτων βίας,
που ερευνά εγκλήματα εξαιρετικής βίας, τα οποία
διαπράχθηκαν από ένοπλες ομάδες (τρομοκρα
τία), εγκλήματα κατά της ασφάλειας του κράτους,
εγκλήματα κατά ατόμων με διπλωματική ασυλία,
αεροπειρατία, εγκλήματα με βόμβες, χειροβομ
βίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, παράνομα όπλα
κλπ.
- Κεντρική Ομάδα δίωξης ναρκωτικών, που είναι
υπεύθυνη για την πρόληψη και έρευνα εγκλη
μάτων σχετικών με ναρκωτικά καθώς επίσης και
για την παροχή βοήθειας στις Δικαστικές Αρχές
σε υποθέσεις ναρκωτικών.
- Κεντρική Ομάδα κατά των οικονομικών εγκλη
μάτων, όπως είναι η παραχάραξη νομισμάτων,
ομολογιών, επισήμων εγγράφων, γραμματοσήμων
και άλλων πιστοποιητικών καθώς και η απάτη
σε σχέση με επιχορηγήσεις, δωρεές και πιστώσεις.
Η Ομάδα διαθέτει επίσης ένα ειδικό τμήμα αντιδιαφθοράς.
Επίσης η Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει:
- Το Ανώτατο Συμβούλιο Αστυνομίας (συμβου
λευτικό σώμα, που συνεργάζεται με τον Γενικό
Διευθυντή)
- Την Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών και
Πρόληψης του Εγκλήματος, που συνεργάζεται
με την Ιντερπόλ
- Το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Ιντερπόλ
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Ενα εγκληματολογικό εργαστήριο
Τμήμα Τηλεπικοινωνιών
Δ/νση Γενικών Υπηρεσιών
Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής
Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων
Δ/νση Δημοσ. Σχέσεων και Πληροφόρησης
Γραφείο Πειθαρχικών Υποθέσεων
Γραφείο Υλικού, Οπλων και Ασφάλειας
Γραφείο Σχεδιασμού
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η τοπική διάρθρωση της Δικαστικής Αστυνομίας
συνίσταται σε περιφερειακές Δ/νσεις και τοπικά
γραφεία.
Η Δικαστική Αστυνομία μπορεί να ζητήσει βο
ήθεια στις έρευνες της από δημόσιες και ιδιωτικές
εταιρείες, από το Ιατρικό - Νομικό Ιδρυμα (Medico
- Legal Institute), από το Εθνικό Κέντρο Πολιτικής
και Ποινικής Αναγνώρισης (National Civil and
Criminal Identification Centre) και από το Κέντρο
Πληροφορικής του Υπουργείου
Δ ικαιοσ ύνης. Η Δ ικαστική
Αστυνομία έχει επίσης άμεση
προσπέλαση στα πολιτικά και
ποινικά αρχεία των Πορτογά
λων πολιτών καθώς και στα αρ
χεία των οχημάτων.
Οι αξιωματικοί έχουν αυστη
ρές εντολές να μην δίνουν πλη
ροφορίες για τη δουλειά τους
και απαγορεύεται να κάνουν
οποιαδήποτε δημόσια δήλωση
για υποθέσεις, που ακόμα ερευνώνται.
Προσωπικό
και προοπτικές καρριέρας
Η Δικαστική Αστυνομία είναι
η πιο εκλεκτική απ’ όλες τις
Πορτογαλικές Αστυνομικές Δυ
νάμεις, όσον αφορά το προσω
πικό της. Σ’ αυτήν εισάγονται
μόνο υποψήφιοι με απολυτήρια
τουλάχιστον μέσης εκπαίδευ
σης. Οσοι επιλέγονται παρακο
λουθούν μια σειρά μαθημάτων
με διαλέξεις για το Ποινικό Δί
καιο, την ποινική δίωξη, την
εγκληματολογία, την κοινωνιολογία και ψυχολογία, την αυ
τοάμυνα, τα βαλλιστικά και τα
όπλα, τις επικοινωνίες κλπ.
Ακολουθεί ένας χρόνος εκ
παίδευσης, που αποτελεί την
αρχή μιας σταδιοδρομίας η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε
-
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όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας. Οι πτυχιούχοι
Νομικής Σχολής μπορούν να κάνουν αίτηση για
αναπληρωτές Επιθεωρητές και εάν γίνουν δεκτοί
παρακολουθούν ειδική εκπαίδευση.
Η Δικαστική Αστυνομία έχει την ακόλουθη ιε
ραρχική δομή:
- Γενικός Διευθυντής, που πρέπει σύμφωνα με
το νόμο να είναι δικαστής ή δημόσιος κατήγορος.
Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για τους βο
ηθούς του, οι οποίοι μπορεί να επιλεγούν και
από τους ανώτερους αξιωματικούς.
- Commissario Principal, γίνονται όσοι έχουν
συμπληρώσει τουλάχιστον 6 χρόνια υπηρεσίας κι
έχουν περάσει με επιτυχία δημόσιες εξετάσεις.
- Com m issaries, γίνονται οι πτυχιούχοι Νομικής
ή όσοι προήχθησαν απ’ το βαθμό του Sub-Commissario.
- Inspector. Η προαγωγή στη Δικαστική Αστυ
νομία βασίζεται σε δύο παραμέτρους, στην επιτυχή
παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμά
των και σε ένα ορισμένο αριθμό
ετών προϋπηρεσίας που θα πρέ
πει να συμπληρώσουν σε κάθε
βαθμό. Η χρονική περίοδος δια
φέρει στον κάθε βαθμό και κυ
μαίνεται από δύο έως τέσσερα
χρόνια.

Αλλες
αστυνομικές υπηρεσίες
Εκτός από την Δικαστική
Αστυνομία υπάρχουν και αρ
κετές άλλες αστυνομικές υπη
ρεσίες που καλύπτουν όλη την
Πορτογαλία κι έχουν ειδικά κα
θήκοντα.
- Υπηρεσία Δημόσιας Ασφά
λειας: είναι υπεύθυνη για τη
τήρηση της δημόσιας τάξης και
της τροχαίας κίνησης στις αστι
κές περιοχές.
- Εθνική Δημοκρατική Φρου
ρά: έχει τα ίδια καθήκοντα με
την προηγούμενη υπηρεσία αλ
λά στις αγροτικές περιοχές.
- Οικονομική «φρουρά: Κατα
πολεμά το λαθρεμπόριο μέσα
στη χώρα και ελέγχει την εί
σοδο και έξοδο στα σύνορα.
- Γραφείο Αλλοδαπών: είναι
υπεύθυνο για όλα τα ζητήματα
που αφορούν τους αλλοδαπούς
στην Πορτογαλία.
Εκτός από την Οικονομική
Φρουρά, που συνδέεται με το
Υπουργείο Οικονομικών, όλες

οι άλλες υπηρεσίες υπάγονται στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
Η Δικαιοσύνη
Στο Πορτογαλικό σύστημα απονομής δικαιο
σύνης υπάρχουν αρκετές μορφές δικαστηρίων. Οι
ποινικές υποθέσεις εκδικάζονται από τα πρω
τοβάθμια, τα δευτεροβάθμια και τον Αρειο Πάγο.
Ο Αρειος Πάγος θεωρείται το ανώτατο δικα
στήριο και οι αποφάσεις του μπορούν να ακυ
ρωθούν μόνο από το Συνταγματικό Δικαστήριο.
Φυσιολογικά τα πρωτοβάθμια δικαστήρια είναι
τοπικά, τα δευτεροβάθμια είναι εφετεία. Κάποιες
εξειδικευμένες περιπτώσεις εκδικάζονται από τα
πρωτοβάθμια.
Η δικαιοδοσία καθορίζεται με βάση τα ακό
λουθα κριτήρια:
Μορφή υπόθεσης: Τα ποινικά δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις που, σύμφωνα με το νόμο,
δεν ανήκουν στη διακαιοδοσία άλλων δικαστη
ρίων.
Βαθμός δικαστηρίου: Οι εφέσεις εκδικάζονται
σε ανώτερο δικαστήριο από εκείνο που δίκασε
αρχικά την υπόθεση.
Τοπική δικαιοδοσία: Κάθε δικαστήριο έχει δι
καιοδοσία σε ωρισμένη περιφέρεια της χώρας
εκτός από τον Αρειο Πάγο που καλύπτει όλη
τη επικράτεια. Τα δευτεροβάθμια δικαστήρια (εφε
τεία) έχουν δικαιοδοσία μόνο στην περιφέρειά
τους (η Πορτογαλία είναι διαιρεμένη σε 4 πε
ριφέρειες) και τα πρωτοβάθμια στις αντίστοιχες
τοπικές υποπεριφέρειες.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ελ.Βενιζελου 15
Αγ.Βαρ6αρα ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.5441 488-5617556
ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Ο Αρειος Πάγος διαιρείται σε τέσσερα ειδικά
τμήματα: δύο για αστικές υποθέσεις, ένα για ποι
νικές και ένα για κοινωνικές.
Δικαοτήρια Ανηλίκων
Τα δικαστήρια ανηλίκων αφορούν τους νέους
μεταξύ 12-16 ετών ή σε ωρισμένες περιπτώσεις
παιδιά κάτω των 12 ετών. Εχουν εξουσία για
εγκλεισμό των παιδιών σε ειδικά ιδρύματα και
για να τα προστατεύουν από οποιαδήποτε βλάβη,
όπως ορίζει ο νόμος.
Ελεύθερη μετάφραση της Μαρίας Πίσχου από το
περιοδικό Ι.Ψ.Π.Ρεωιες της Ιντερπολ (Μαυ-Ξθνε 1990,
πγ. 2-4)

ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
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Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ
ΟΙ No 1 ΦΑΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΣΗΜΙI
ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185 47,

Μοντέλο ΙΙΧαυτοφορτιζόμενο.

Φορτίζει στο αυτοκί νητο και στα
220 V. Ο επίσημος φανός των
περιπολικά)ντηςΑστυνομίαςτων
Η.Π. Α. Περιλαμβάνει: φανό,υποδοχήαυτοφόρτισης, μετασχηματι
στή, υποδοχή για αυτοκίνητο,
στήλη μπαταρίας. Φωτεινότητα:
30.000 κεριά. Μήκος: 31 cm.
Διάμετρος: 4 cm. Τιμή: 55.900

Μ οντέλο SXD-031 για μοντέλα SD. Δερμάτι

νος κρίκος ζώνης (θήκη φανού). Τιμή: 3.090

Μ οντέλο ASXC-041 για μοντέλα SC. Δερμάτι

νος κρίκος ζώνης (θήκη φανού). Τιμή: 2.990

Μ οντέλο M2A01C. MINI MAGLITE. Μήκος: 14,5 cm. Περιλαμβάνει:
δύοαλκαλικέςμπαταρίες,κειραλήκαουτσούκγιαεναλλαγήφακών,τρία

χρώματα φακών, κορδόνι χειρός, κλιπ τσέπης. Τιμή: 7.990

τινη ζώνης για το MINI MAGLITE.
Τιμή: 3.290

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α,
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: ΟΜΙΑΟΣΕΠ
ΤΗΛ: 4810 710,4818 798,4810 071, FAX: 4811 321

Μοντέλο S6D. Φωτεινότητα: 20.500 κεριά Μήκος: 43 cm. Διάμετρος: 4 cm. Χρησιμοποιείται και σαν γκλομπ για αοτοΟμονα. Τιμή: 13.200

Μοντέλο S3D. Φωτεινότητα: 14.000 κεριά Μήκος: 31 cm. Διάμετρος: 4 cm. Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα. Τιμή: 11.500

Μοντέλο S6C. Φωτεινότητα: 19.000 κεριά Μήκος: 42 cm. Διάμετρος: 3 cm. Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα. Τιμή: 12.300

Μοντέλο S5C. Φωτεινότητα: 17.000 κεριά Μήκος: 37 cm. Διάμετρος: 3 «η.Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα. Τιμή: 11.990

Μοντέλο S4C. Φωτεινότητα: 14.000 κεριά. Μήκος: 32 cm. Διάμετρος: 3 cm. Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα. Τιμή: 11.200

Μοντέλο S2C. Φωτεινότητα: 8.100 κεριά Μήκος: 29 cm. Διάμετρος: 3 cm.

Τιμή: 10.200

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αδιάβροχοι - ανοξείδωτοι
Από αλουμίνιο αεροπλάνου
Δέσμη φωτός
Αντιεκρηκτικοί
Αυτοκαθαριζόμενη επαφή

.V iW ,......................................^ v .-.W A V .V .V A V V A ^ V ,V .-.V A C W .W .W A V .W \V SW A SSC K W W M M W \W 0W .W W .W A W K ^ W M » A > 0 W W ^

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ισόβια εγγύηση
καλής λειτουργίας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΙ - ΘΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 31β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185 47
Παρακαλώ αποστείλατέ μου ταχυδρομικά με αντικατα |
βολή τα εξής μοντέλα, με έκπτωση 15%:
S3D τεμ..... , S6D τεμ........ S6C τεμ......, S5C τεμ.........
S4C τεμ..... , S2C τεμ........ RX τεμ....... , 7Β τεμ........
8Β τεμ..... , 9Β τεμ......... ASXD031 τεμ...... ,
ASXC041 τεμ...... , M2A01C τεμ........ ΑΜ2Α021 τεμ...... |
ΟΝΟΜΑ:............................................................................1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:....................................................................|
ΠΟΛΗ:.......................... Τ.Κ.............. ΤΗΛ....................... 1

________________________________

(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |

ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Στις 25-7-91, παραμονή του εορτασμού της μνή
μης της οσιομάρτυρος Αγίας Παρασκευής, τελέστηκε Μεγάλος Εσπερινός στο φερώνυμο ναό
που βρίσκεται στο χώρο των Κατασκηνώσεων
της Ελληνικής Αστυνομίας στον Αγιο Ανδρέα.
Την κατανυκτική Ακολουθία και την περιφορά
της εικόνας της Αγίας παρακολούθησαν ο Α’
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος Στέφανος Μακρής, πολλοί ανώτεροι και
κατώτεροι αστυνομικοί, γονείς και συγγενείς των
φιλοξενούμενων παιδιών, το προσωπικό των κα
τασκηνώσεων και όλοι οι μικροί κατασκηνωτές.
Παιάνισε η Μουσική του Σώματος.

576

(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ^

Ο Ο.Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟ

Ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας Αθηνών γιόρτασε,
όπως κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις του στην
Εκάλη, με ξεχωριστή λαμπρότητα τη μνήμη του
προστάτη του Ομίλου Αγίου Παντελεήμονα.
Παραβρέθηκαν ο Α’ Υπαρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στέφανος Μακρής, ο
οποίος κατά την περιφορά κράτησε εθιμοτυπικά
την εικόνα, αντιπροσωπεία αξιωματικών του
Σώματος και πολλοί φίλοι του Ομίλου.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

Γιορτάστηκε και φέτος, με τη σεμνότητα που
πρέπει σε τέτοιες επετείους, η μνήμη της Γυναίκας
της Πίνδου, των Αξιωματικών Δαβάκη και Διάκου
και όλων των ηρώων του 1940.
Στις εκδηλώσεις που έγιναν στη Φούρκα της
Κόνιτσας στις 20-7-91, παρέστησαν εκπρόσωποι
των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, παλαιοί
πολεμιστές, άλλοι επίσημοι και πλήθος κόσμου.
Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησαν ο Επι
θεωρητής Αστυνομίας Ηπείρου, ο οποίος και κα
τέθεσε στέφανο στο Μνημείο των Πεσόντων, και
ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων.

Για μια ακόμη φορά θα αναφερθούμε από τις
στήλες μας στην αξιέπαινη κοινωνική προσφορά
των αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων της
Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προσφέρουν εθε
λοντικά αίμα για τη δημιουργία Τραπεζών Αί
ματος.
Αυτή τη φορά τα νέα έρχονται από την Επι
θεώρηση Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου
στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε
από τις υφιστάμενές της Αστυνομικές Διευθύνσεις
στα Κρατικά Νοσοκομεία των Νομών, έδωσαν
αίμα ογδόντα επτά συνάδελφοι, συγκεντρώνοντας
ισάριθμες φιάλες αίματος, ως ακολούθως: Α.Δ.
Πιερίας - τρεις, Α.Δ. Ημαθίας - εννέα, Α.Δ. Πέλλας
- είκοσι, Α.Δ. Κιλκίς - τέσσερες, Α.Δ. Σερρών
- τριάντα εξ και Α.Δ. Χαλκιδικής - δέκα πέντε.
Εμείς εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας και
την ευχή οι αριθμοί αυτοί διαρκώς να μεγαλώνουν.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1991

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Θεωρώ ιδιαίτερη τιμή την τοποθέτησή μου, από
τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως. Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων
μου θέλω να σας καταστήσω κοινωνούς ορι
σμένων σκέψεων και στόχων μου.
Τιμώ το σημαντικό έργο που τα Σώματα Α
σφαλείας και το πολιτικό προσωπικό προσφέρουν
στο κοινωνικό σύνολο. Σας ζητώ να εργασθούμε
μαζί με σοβαρότητα, εντιμότητα και ειλικρίνεια.
Να παραμείνετε μακριά από κάθε κομματισμό
και να περιορισθείτε στην αποστολή σας, που
είναι η προστασία των εννόμων αγαθών του
Ελληνα πολίτη. Ιδιαίτερα επισημαίνω ότι δεν
θα δεχθώ κρούσματα αυθαιρεσίας, παραλείψεων
και -πολύ περισσότερο- εκνόμων ενεργειών.
Γνωρίζω ότι το έργο σας είναι δύσκολο. Θέλω,
όμως, να σας διαβεβαιώσω ότι θα με βρείτε συ
μπαραστάτη σ’ αυτό και αρωγό σε κάθε σας
πρόβλημα. Ας κάνουμε μαζί ένα νέο ξεκίνημα,
χωρίς διαχωρισμούς και ας εργασθούμε για την
προκοπή της χώρας μας και των πολιτών της.

Η θητεία μου ως πολιτικού προϊσταμένου της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώ
ματος και της Αγροφυλακής, τριών Σωμάτων
που συγκροτούνται από τίμια και άξια στελέχη
της κοινωνίας μας, υπήρξε για μένα ιδιαίτερη
τιμή.
Το έργο που επιτελέσατε, σ’ όλο το διάστημα
της συνεργασίας μας ήταν εξαιρετικό. Και θέλω
να σας εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου για
τους κόπους και τις θυσίες σας. Σας βεβαιώ
ότι απέδωσαν και εκτιμήθηκαν.
Πιστέυω πως χάρη σ’ αυτές, τα τρία Σώματα
μπήκαν στο δρόμο της ανόρθωσης, της αναδη
μιουργίας και της σωστής εκπλήρωσης της α
ποστολής τους.
Αποχωρώντας από το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης σας καλώ να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο
και την ίδια αυταπάρνηση, το δύσκολο έργο
σας.
Ενα έργο που το έχει απόλυτη ανάγκη η Πα
τρίδα και η κοινωνία μας και προσωπικά θα
το παρακολουθώ πάντα με πολλή αγάπη.
Ο Υπουργός

Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |

ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ Υ.Δ.Τ.
Ορκίστηκε και ανέλαβε στις 8 Αυγούστου 1991
τα καθήκοντα του ο νέος Υπουργός Δημόσιας
Τάξης κ. Θεόδωρος Αναγνοκττόπουλος.
Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα,
ο απερχόμενος Υπουργός κ. Ιωάννης Βασιλειάδης
υποδέχθηκε τον νεοορκισθέντα και του παρέδωσε
το Υπουργείο.
Παραβρέθηκαν ο τότε Γενικός Γραμματέας του
Υ.Δ.Τ. κ. Μιχάλης Κουτελιδάκης, η ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώ
ματος και της Αγροφυλακής, οι Διευθυντές των

Διευθύνσεων του Υπουργείου και εκπρόσωποι
του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού.
Ο κ. Βασιλειάδης, αφού ευχαρίστησε το προ
σωπικό του Υπουργείου για την άριστη συνερ
γασία κατά τη διάρκεια της θητείας του, εξέφρασε την εκτίμησή του για το νέο Υπουργό
και την πεποίθηση ότι θα επιτύχει πλήρως στα
καθήκοντά του.
Απαντώντας ο νέος Υπουργός, ευχαρίστησε
τον προκάτοχό του γιά τις ευχές του, και
απευθυνόμενος με σύντομη ομιλία προς το προ
σωπικό του Υ.Δ.Τ. τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
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"...Θέλουμε όλοι μία δημοκρατική Αστυνομία,
που θα επιτελεί έργο κοινωνικό, θα εμπνέει
αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες και γενικότερα
μία Αστυνομία που θα απολαμβάνει εκτιμήσεως
από το κοινωνικό σύνολο. Για να πετύχει στο
ρόλο αυτό απαιτείται σκληρή εργασία, ταχύτητα,
συνέπεια και άψογη συνεργασία όλων σας.
...Μαζί θα λειτουργήσουμε και θα συνεργασθούμε με σύμπνοια και ψυχική ενότητα. Στο
πρόσωπό μου θα βρίσκετε ένα συμπαραστάτη και
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φίλο, έναν άνθρωπο με απόλυτη κατανόηση και
καλή διάθεση..."
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως
κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος και οι Αρχηγοί
των Σωμάτων επέδωσαν αναμνηστικές πλακέτες
στον απερχόμενο Υπουργό και τον ευχαρίστησαν
για το πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας που
τον χαρακτήριζε κατά τη διάρκεια της θητείας
του στο δύσκολο και νευραλγικό πόστο του
Υπουργού της Δημοσίας Τάξεως.

(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΣΤΗ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επίσκεψη στις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Αττικής πραγματοποίησε,
λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Θεόδωρος
Αναγνωστόπουλος.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Υπουργός
μίλησε στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ.Α. προς το
αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό, και ζήτησε
τη συνεργασία όλων, ώστε η Αστυνομία να
επιτύχει στο δύσκολο έργο της. Συγκεκριμένα,

ο κ. Υπουργός ζήτησε σκληρή εργασία, ταχύτητα
και συνέπεια προκειμένου να εμπεδωθεί το
αίσθημα ασφαλείας στους πο λ ίτες και να
δημιουργηθεί μια δημοκρατική Αστυνομία, που
θα απολαμβάνει της εκτίμησης των πολιτών.
Στη συνέχεια, ο κ. Υπουργός επισκέφθηκε τη
Διεύθυνση Αμεσης Δράσης και τις άλλες
υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και ενημερώθηκε από το
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Υποστ/γο Σίμωνα
Παπαδογιώργο και το Διευθυντή της Ασφάλειας
Αττικής Ταξίαρχο Αντώνιο Ααμπαδιάρη.
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Στο πρωτάθλημα αυτό πήρε μέρος και η ομάδα
της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία αποτελού
σαν αστυνομικοί από υπηρεσίες της Α.Δ. Ρεθύμνου
και το Π.Σ.Α. Κρήτης. Η ομάδα αυτή, σημειώνοντας
επτά νίκες και δύο ισοπαλίες σε, κατέλαβε τελικά
την πρώτη θέση της διοργάνωσης με δέκα εννέα
βαθμούς και τέρματα 20-6.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΣΤΟ Υ.Δ.Τ.

Επισκέφθηκε πρόσφατα την Αθήνα αντιπροσω
πεία του Ιαπωνικού Κέντρου Στολών. Σκοπός του
ταξειδιού τους, που ήδη συνεχίζεται και σε άλλες
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι η έρευνα σχετικά
με το σχεδίασμά των στολών και τα είδη στολών
και τα διακριτικά που χρησιμοποιούνται σε κάθε
χώρα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην
Αθήνα, επισκέφθηκαν και το Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης, όπου ενημερώθηκαν σχετικά με τις στολές
της Ελληνικής Αστυνομίας από το Διευθυντή της
Διεύθυνσης Οικονομικών Ταξίαρχο Δεωνίδα Καρφή και τους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές Δημήτριο Μητρόπουλο της Διεύθυνσης Δημόσιων
Σχέσεων και Κυριάκο Σγαρδέλη της Διεύθυνσης
Μελετών.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΙ ΙΛΩΣΕΙΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το φετεινό υπηρε
σιακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, που διοργανώθηκε από το Δήμο Ρεθύμνου με τη συμμετοχή
οκτώ υπηρεσιών, από 20 Μαϊου έως 14 Ιουλίου.
Το πρωτάθλημα αυτό άρχισε να διοργανώ'»εται
το 1985 και αποσκοπεί στη άθληση των εργα
ζομένων αλλά και στη σύσφιγξη των σχέσεων
μεταξύ τους.
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Στον τελικό, που διεξήχθη στο Εθνικό Στάδιο
Ρεθύμνου, παρουσία των αρχών της πόλης και
πλήθος κόσμου, η ομάδα της Ελληνικής Αστυ
νομίας μετά από δυνατό και αμφίρροπο αγώνα
ε π ιβ λ ή θ η κ ε τ η ς ο μ ά δ α ς τ η ς Ο .Τ .Ο .Ε .
(Τράπεζες) με σκορ 2-0, και κατέκτησε για τρίτη
φορά στην ιστορία του θεσμού τον τίτλο της
πρωταθλήτριας ομάδας.
Επίσης, φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ
αντιπροσωπευτικής ομάδας της Ελληνικής Αστυ
νομίας και της Μικτής Αιγίου πραγματοποιήθηκε
στις 31-7-91 στο Εθνικό Στάδιο Αιγίου, μετά από
αίτημα του Δημάρχου της πόλης και στα πλαίσια
των πολιτιστικών εκδηλώσεων " ΕΔΙΚΕΙΑ ’91', που
διοργανώθηκαν εκεί.
Πριν από την έναρξη του αγώνα ο Δήμαρχος
Αιγίου τόνισε τη σημασία τέτοιων αθλητικών συ
ναντήσεων, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του
επαρχιακού αθλητισμού και τη δημιουργία καλών
σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και φιλάθλων, και
ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία για τη θε
τική της ανταπόκριση σε τέτοιου είδους προ
σπάθειες.
Τον αγώνα, που διεξήχθη σε φιλική ατμόσφαιρα
και έληξε ισόπαλος χοιρίς τέρματα, παρακολού
θησαν πολλοί φίλαθλοι που χειροκρότησαν ιδι
αίτερα την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ!

ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ

Δεξίωση προς τιμήν των νέων αξιωματικών, που
αποφοίτησαν πρόσφατα από τις Παραγωγικές
Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, παρέθεσε στις 26-7-91 στο Προεδρικό

Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων
σταντίνος Καραμανλής.
Στην εκδήλωση παρέστησαν η πολιτική και στρα
τιωτική ηγεσία της χώρας, βουλευτές, εκπρόσωποι
κομμάτων, ανώτατοι δικαστικοί, εκπρόσωποι του
ξένου διπλωματικού σώματος και άλλοι επίσημοι.
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Η ποινική προστασία του γραμματοσήμου
Του Μάνου Γρηγοράκη, φιλοτελιστή

Η εξασφάλιση της προστασίας του γραμματοσήμου δκι μέσου του Ελληνικού Ποινικού
Κώδικα και τα προδλεπόμενα αδικήματα που σε ανάλογες περιπτώσεις ορίζονται.
Τα γραμματόσημα, ένσημα μικρών διαστάσε
ων, τα οποία είναι ενσωματωμένα ή επικολλούνται πάνω σε ταχυδρομικούς φακέλους ή
δέματα, αποτελούν τεκμήρια της προπληρωμής
του ταχυδρομικού τέλους.
Ανήκουν στα "επίσημα ένσημα αξίας δηλωτι
κά" που τη γνησιότητά τους προστατεύουν τα
άρθρα 218 και 219 του Ποινικού Κώδικα. Και
τούτο, σύμφωνα με το νόμο της Ελληνικής
Πολιτείας 1492/1950 με τον τίτλο "πλαστογρα
φία και κατάχρησις ενσήμων". Οπως σ’ όλες
τις νομολογίες έτσι και στην περίπτωση αυτή
εδώ, του νόμου περί πλαστογραφίας και κατά
χρησης ενσήμων, προβλέπονται ποινικά αδική
ματα. Τα αδικήματα αυτά που αναφέρονται στα
γραμματόσημα, στοιχειοθετούνται μέσα από
τις διατάξεις των άρθρων 218 και 219 και σε
σχέση πάντα με τον ανάλογο νόμο που ανα
φέραμε.
Κατά τον τρόπο λοιπόν αυτό, η πρώτη παρά
γραφος του άρθρου 218, διακρίνει τρεις περι
πτώσεις π ο ινικο ύ αδικήματος. Η πρώτη
περίπτωση είναι εκείνη κατά την οποία ο δρά
στης καταρτίζει ή νοθεύει "επίσημα" γραμμα
τόσημα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει για
κανονικά, για γνήσια. Στη δεύτερη περίπτωση
ο δράστης κάνει χρήση γραμματοσήμων που
γνωρίζει ότι είναι πλαστά ή νοθευμένα. Και τέ
λος, κατά την τρίτη περίπτωση, ο δράστης προ
μηθεύεται, προσφέρει ή βάζει σε κυκλοφορία
πλαστά ή νοθευμένα γραμματόσημα, με σκοπό
να χρησιμοποιηθούν ως γνήσια. Και στις τρεις
αυτές περιπτώσεις το ποινικό αδίκημα που διαπράττεται, θεωρείται κακούργημα και προθλέπεται ποινή κάθειρξης 5 έως 10 χρόνων.
Στη συνέχεια η δεύτερη παράγραφος του άρ
θρου 218 παρουσιάζει γενικά την εξής περί
πτωση. Ο δράστης κάνει χρήση πάλι, "εκ νέου",
γραμματοσήμων, που ο ίδιος γνωρίζει με από
λυτη σαφήνεια ότι έχουν χρησιμοποιηθεί. Α
ναγκαίο, 6έ6αια, είναι εδώ να σημειώσουμε
ότι για τη θεμελίωση και απόδειξη του ποινι
κού αυτού αδικήματος, δεν ερευνάται αν τα
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γραμματόσημα μετά την πρώτη χρήση τους α
κυρώθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο,
σφραγίδα, μονογραφή ή υπογραφή. Αρκεί και
μόνο ότι τα γραμματόσημα έχουν χρησιμοποι
ηθεί έστω κι αν δεν έχουν ακυρωθεί. Και στη
περίπτωση αυτή το ποινικό αδίκημα που διαπράττεται είναι πλημμέλημα και τιμωρείται με
φυλάκιση 12 μηνών ή με χρηματικό πρόστιμο
που ανάλογα με το αδίκημα καθορίζεται.
Στη τρίτη τώρα παράγραφο προβλέπονται πρά
ξεις προπαρασκευαστικές. Ο δράστης για να
διαπράξει ένα από τα αναφερόμενα ποινικά α
δικήματα, κατασκευάζει ο ίδιος, προμηθεύεται
ή παρέχει σε τρίτους "χρήσιμα προς τούτο μέ
σα, σκεύη ή εργαλεία". Ετσι το ποινικό αδίκη
μα που διαπράττεται στη περίπτωση, είναι
επίσης πλημμέλημα, με τη διαφορά όμως ότι
τιμωρείται κατά τρόπο αυστηρότερο. Δηλαδή η
ποινή ιης φυλάκισης είναι σε θέση να προσεγ
γίσει τους 24 μήνες.
Παράλληλα όμως με όλα αυτά, που αναπτύξα
με για τα ποινικά τούτα αδικήματα που προ
σβάλουν άμεσα ή έμμεσα τη γνησιότητα των
γραμματοσήμων, παρατηρούνται και τα εξής:
Για τη στοιχειοθέτηση του σχετικού ποινικού
αδικήματος, δεν απαιτείται και η χρησιμοποί
ηση των πλαστών ή νοθευμένων γραμματοσή
μων. Αρκεί μόνο η κατάρτιση ή η νόθευσή
τους με σκοπό να τεθούν σε χρησιμοποίηση,
άρα να τεθούν σε κυκλοφορία. Το ποινικό δη
λαδή αδίκημα διαπράττεται-υπάρχει και αν α
κόμη ο δράστης δεν πρόλαβε ή δεν κατάφερε
να χρησιμοποιήσει τα γραμματόσημα που πλα
στογράφησε ή νόθευσε μέσα από διάφορες
διεργασίες.
Στις περιπτώσεις αυτές η χρησιμοποίηση που
γίνεται ή πρόκειται να γίνει, χρειάζεται και εί
ναι απαιτητό να συμφωνεί με τον κανονικόνόμιμο σκοπό των γραμματοσήμων. Αν τα
γραμματόσημα χρησιμοποιούνται ή προορίζο
νται για άλλο σκοπό, όπως για την κατάρτιση
συλλογής, η χρησιμοποίηση αυτή δεν είναι
σύμφωνη με το σκοπό τους και δεν υπάρχει
το σχετικό ποινικό αδίκημα.

Για την διάπραξη όλων αυτών των ποινικών
αδικημάτων που προσδιορίσαμε απαιτείται δό
λος. Η αμέλεια δεν είναι αρκετή. Επειδή, ό
μως, οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 218
απαιτούν ο δράστης να είναι "εν γνώσει", να
γνωρίζει δηλαδή ότι τα γραμματόσημα είναι
πλαστά ή νοθευμένα ο δόλος στις περιπτώσεις
αυτές πρέπει κατά το άρθρο 27 παράγραφος 2
του Ποινικού Κώδικα, να είναι ευθύς και όχι
ενδεχόμενος.
Η Ελληνική νομοθεσία με τά άρθρα 218 και
219 του Ποινικού Κώδικα δεν προστατεύει μο
νάχα τα Ελληνικά γραμματόσημα. Οι ίδιες γε
νικές διατάξεις προστατεύουν και παρέχουν
ασφάλεια και στα γραμματόσημα των ξένων
χωρών. ΓΓαυτό και με το νέο Ποινικό Κώδικα
που άρχισε να ισχύει μετά την 1-1-1951, καταργήθηκε ο νόμος Β4 του 1892 "περί παραποιήσεως γραμματοσήμων κ.λπ. ξένων
κρατών", που προστάτευε κατά το παρελθόν τα
ξένα γραμματόσημα.
Στη τρίτη παράγραφο του άρθρου 218 ορίζεται,
καθώς σημειώθηκε, ότι τιμωρείται εκείνος που
για τη διάπραξη του σχετικού ποινικού αδική
ματος, κατασκευάζει, προμηθεύεται ή παρέχει
σε άλλους "χρήσιμα προς τούτο μέσα, σκεύη
ή εργαλεία". Το άρθρο 219 αναφέρει ότι ειδικά
για την περίπτωση αυτή εφαρμόζεται εδώ η ει
δική διάταξη του άρθρου 212 που ορίζει ότι ο
δράστης δεν τιμωρείται, αν με την ελεύθερη
θέλησή του καταστρέφει όλα αυτά τα πράγματα
προτού τα χρησιμοποιήσει. Πρόκειται, δηλαδή
στην περίπτωση αυτή, για έμπρακτη μετάνοια.
Πέρα πάντως από την ποινή που επιβάλλεται
στο δράστη, διατάσσεται παράλληλα και η δή
μευση των αντικειμένων του ποινικού αδική
ματος.

Τούτο λοιπόν ρυθμίζει η τέταρτη και τελευταία
παράγραφος του άρθρου 218 σε συνδυασμό
με το άρθρο 76 του Ποινικού Κώδικα. Κατά τις
διακρίσεις του άρθρου αυτού, η δήμευση των
γραμματοσήμων που θεωρούνται και είναι ό
ντως πλαστά, χρησιμοποιούνται "εκ νέου" ή
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν "εκ νέου"
διατάσσεται όχι μόνο όταν ο κατηγορούμενος
κηρύσσεται ένοχος και τιμωρείται, αλλά και ό
ταν, ή δεν γίνεται δίωξη ή ο κατηγορούμενος
δεν καταδικάζεται.
Η δήμευση των πραγμάτων, που αναφέρεται
στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 218, είναι
στις ίδιες περιπτώσεις δυνητική. Οταν δεν γί
νεται δίωξη, τη δήμευση διατάζει το συμβούλιο
Πλημμελειοδικών, ή το συμβούλιο Εφετών
σύμφωνα με τα άρθρα 310 παρ. 2 και 318 του
Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας. Οταν γίνεται
δίκη, αλλά δεν υπάρξει καταδίκη, τη δήμευση
διατάσσει το Ποινικό Δικαστήριο που δίκασε
την όλη υπόθεση.
Καθ’ αυτό λοιπόν τον τρόπο η Ελληνική πο
λιτεία εξασφαλίζει την προστασία του γραμμα
τοσήμου μέσα από τις διάφορες νομικές
διατάξεις. Είναι σε θέση να επιβάλει κυρώσεις,
άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο αυ
στηρές σ’ εκείνους που επιβουλεύονται τόσο
την αρτιότητα, τη γνησιότητα και την ορθότητα
του γραμματοσήμου όσο και την ελεύθερη,
σωστή και άμεμπτη προώθησή του στους κόλ
πους του φιλοτελισμού και της γραμματοση
μοφιλίας. Κυρίως όμως στον κοινωνικό τομέα
όπου το γραμματόσημο με τη μορφή του τα
χυδρομικού τέλους διεκπεραιώνει μια κοινω
νική υπηρεσία, μια δημόσια λειτουργία προς
όφελος του κρατικού αλλά και του ευρύτερου
κοινωνικού οργανισμού.
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Πλάγιοι Ανεμοι
ο "Αόρατος Εχθρός"
Επιμέλεια: Φώτης Μακροζαχόπουλος

Πόαες φορές, ταξιδεύοντας στο δρόμο, δεν αισθανθήκατε το αυτοκίνητό σας
να μετατοπίζεται ανησυχητικά προς το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
ή προς τα δεξιά, με κίνδυνο να “βγει” από το δρόμο,
από κάποιο αναπάντεχο ισχυρό ρεύμα αέρα.
Οι πλάγιοι άνεμοι,
συνοδευόμενοι από ολισθηρές οδικές συνθήκες και κακούς χειρισμούς,
έχουν στοιχίσει και στοιχίζουν ζωές, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.
Οι ισχυροί πλευρικοί άνεμοι
είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα
- και επικίνδυνα - καιρικά φαι
νόμενα που μπορεί να συναντή
σει ένας αυτοκινητιστής όταν
ταξιδεύει σε υπαίθριους δρό
μους. Το αυτοκίνητο “σπρώχνε
ται” από τη δύναμη του ανέμου
και ο οδηγός, είναι δυνατό, να
χάσει τον έλεγχό του. Και η
κατάσταση γίνεται ακόμα πιο
σοβαρή όταν πρόκειται για ξαφ
νικές, ισχυρές ριπές ανέμου που
αιφνιδιάζουν τον οδηγό.
Για την αντιμετώπιση αυτού
του φαινομένου δεν υπάρχει πα
ρά ένα μόνο “φάρμακο”: η ση
μαντική μείωση της ταχύτητας
του αυτοκινήτου. Οσο πιο αργά
πηγαίνει το αυτοκίνητο, τόσο
λιγότερο είναι ευάλω τα τα
πλευρά του στην αεροδυναμική
πίεση. Εξ άλλου, σε χαμηλές
ταχύτητες, ο οδηγός μπορεί να
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αντιδράσει ευκολότερα στην
απότομη παρέκκλιση του αυτο
κινήτου απ’ την πορεία του και
να διατηρήσει τον έλεγχό του.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται
στα σημεία εκείνα όπου, λόγω
της μορφολογίας του εδάφους,
οι πλευρικοί άνεμοι έχουν με
γαλύτερη ένταση. Π.χ. διασχί
ζετε ένα φαράγγι ή μια γέφυρα
που βρίσκεται σε αρκετό ύψος
απ’ το έδαφος. Στα ξένα κράτη
αλλά και στη χώρα μας τέτοια
επικίνδυνα σημεία σε υπαίθρι
ους δρόμους επισημαίνονται με
ειδικές πινακίδες (ανεμούριο).
Ενα άλλο σημαντικό στοιχείο
είναι η τεχνική δομή του αυ
τοκινήτου. Τα παλαιά μοντέλα
που είχαν τον κινητήρα στο πί
σω μέρος ήσαν πολύ πιο ευ
πρόσβλητα από τα σύγχρονα
στην αντιμετώπιση των πλάγιων
ανέμων.

Με την επικράτηση της εμπρός
κίνησης και την εξέλιξη της τε
χνολογίας, η αντιμετώπιση των
πλάγιων ανέμων, στις περισσό
τερες περιπτώσεις, δεν αποτελεί
πλέον μεγάλο πρόβλημα για τον
οδηγό, σε αντίθεση με το πα
ρελθόν. Παρ’ όλα αυτά όμως,
ακόμη και σήμερα, όταν συντρέ
χουν οι κατάλληλες μετερεωλογικές και τοπογραφικές συν
θήκες, είναι δυνατόν να εμφα
νιστούν αρκετά επικίνδυνες κα
ταστάσεις. Δεν είναι λίγα τα
ατυχήματα όπου η “ξαφνική και
ανεξήγητη” αλλαγή της πορείας
του “κινουμένου με υπερβολική
ταχύτητα” οχήματος οφείλεται
σε αόρατες δυνάμεις του αέρα.
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε
ότι το πλεονέκτημα της εμπρός
κίνησης είναι ότι οι κινητήριοι
τροχοί έχουν τη δυνατότητα να
στρέφονται κατά τις επιθυμίες

του οδηγού. Ενα
πισωκίνητο αυ
τοκίνητο οε μία
ισχυρή ριπή πλά
γιου ανέμου θα
στραφεί λίγο γύ
ρω από τον εαυ
τό του - συχνά
προς τη λάθος
κ α τ εύ θ υ ν σ η
και μαζί του και
οι κινητήριοι πί
σω τρ ο χ ο ί. Ο
οδηγός θα διορ
θώσει με το τι
μ ό νι, μ έ χ ρ ις
ότου όμως ευθυ
γρ αμ μ ισ τεί το
αμάξωμα, οι κι
νητήριοι τροχοί
θα προσδίδουν
την ισχύ τους
λοξά. Ο οδηγός
θα μπορούσε να
αφήσει το γκάζι,
όμως κάτι τέτοιο
μειώνει την πρό
σφυση των πίσω
τρ ο χ ώ ν . Σ τα
π ρ ο σ θ ο κ ίν η τα
αυτοκίνητα η εικόνα είναι πολύ
ευνοϊκότερη. Αμέσως μετά τους
διορθωτικούς χειρισμούς στο τι
μόνι, άσχετα με τη θέση του
αμαξώματος - που άλλωστε συ
νήθως στρέφεται προς τη σωστή
κατεύθυνση - οι κινητήριοι
εμπρός τροχοί κοιτούν προς την
ευθεία βοηθώντας τη γρήγορη
ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου.
Ας σημειωθεί ότι όλα τα πα
ραπάνω αποκτούν ακόμη μεγα
λύτερη σημασία αν λάβει κανείς
υπόψη του το χρόνο αντίδρασης
του οδηγού, που κυμαίνεται γύ
ρω στο 1/16 του δευτερολέπτου.
Οταν ο πλάγιος άνεμος είναι
σταθερός το πρόβλημα είναι μι
κρό, σε μια ξαφνική ριπή όμως
θα περάσει χρόνος μέχρι να γίνει
διόρθωση, χρόνος κατά τον
οποίο το αυτοκίνητο θα βρίσκε
ται στραμμένο σε λάθος κατεύ
θυνση, όπου βέβαια ο,τιδήποτε
μπορεί να συμβεί.

Οι φυσικοί παράγοντες
Εως εδώ ασχοληθήκαμε πολύ
με την επίδραση των χαρακτη
ριστικών του οχήματος στην ευστάθειά του. Ας εξετάσουμε
όμως και το πρωτογενές αίτιο
των προβλημάτων ευστάθειας:
τον άνεμο. Ο άνεμος λοιπόν
ασκεί δύναμη στα σώματα που
βρίσκει μπροστά του. Η δύναμη
αυτή είναι ανάλογη του τετρα
γώνου της ταχύτητάς του (όταν
διπλασιαστεί η ταχύτητά του η
δύναμη τετραπλασιάζεται), της
επιφάνειας του σώματος, και
ενός συντελεστή που εξαρτάται
από το σχήμα του σώματος.
Τα πράγματα δυστυχώς περι
πλέκονται από τη στιγμή που
θα αντιληφθούμε ότι ο άνεμος
είναι κάθε άλλο παρά αέρας που
κινείται ομοιόμορφα και με στα
θερή ταχύτητα. Αντίθετα, αλλά
ζει συνεχώς ένταση και διεύ
θυνση, ιδίως κοντά στο έδαφος

όπου η ιδιαίτερα
ευαίσθητη στα
φυσικά εμπόδια
ροή του, είναι
πολύ ανομοιό
μορφη και στροβιλώδης.
Και εδώ ακρι
βώς αρχίζουν τα
προβλήματα: τα
αυτοκίνητα κι
νούνται μέσα σ’
ένα αεροδυναμι
κό πεδίο συνε
χώς μεταβαλλό
μ ενο , π ο λ λ έ ς
φορές με τρόπο
θεαματικό. Το
γεγο νό ς αυτό,
σε συνδυασμό με
την α δ υ να μ ία
του ανθρώπινου
παράγοντα που
προαναφέραμε,
που εισάγει δια
φορά φάσης με
ταξύ της εκτρο
πής του οχήμα
τος και της αρ
χής της διορθω
τικής ενέργειας, καθιστά σημα
ντικότερο το ρυθμό μεταβολής
των δυνάμεων από αυτό το ίδιο
το μέγεθος τους. Μια σταθερή
πλάγια δύναμη μεγάλου μεγέ
θους δεν ελέγχεται δύσκολα.
Μία δύναμη όμως, που χρονικά
μεταβάλλεται σημαντικά, καθώς
ο άνεμος αλλάζει διεύθυνση,
μπορεί να προκαλέσει μεγάλα
προβλήματα, καθώς ο οδηγός
δεν μπορεί να αντιδρά σε χρόνο
μηδέν. Την κατάσταση δεν βο
ηθούν ούτε τα ίδια τα αμαξώ
ματα που, όπως είναι φυσικό,
παρουσιάζουν στον αέρα διαφο
ρετική επιφάνεια για κάθε γωνία
πρόσπτωσης. Επιπλέον, το κέ
ντρο πίεσης και ο συντελεστής
μορφής έχουν την πολύ δυσά
ρεστη ιδιότητα να μετακινούνται
ανάλογα με τη διεύθυνση, ενίοτε
και με την ένταση του ανέμου,
μεταβάλλοντας συνεχώς το υπομόχλιο των δυνάμεων ως προς
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το κέντρο βάρους. Η πλευρική
λοιπόν ευστάθεια ενός αυτοκι
νήτου αποτελεί δυσεπίλυτη σπα
ζοκεφαλιά για τους αεροδυναμιστές, που πρέπει να απαλύ
νουν όσο γίνεται περισσότερο
την κατάσταση. Αυτός είναι άλ
λωστε ο λόγος που στις πρώτες
δειλές εφαρμογές της αεροδυ
ναμικής στα αυτοκίνητα, παρα
τηρούσε κανείς το παράδοξο τα
“αεροδυναμικά” σχήματα να εί
ναι πολύ ευπαθέστερα στους
πλάγιους ανέμους απ’ ότι τα
εντελώς αδιάφορα αεροδυναμι
κά οχήματα της σειράς. Οι σχε
διαστές, με τις περιορισμένες
πειραματικές και υπολογιστικές
δυνατότητες της εποχής, δημι
ουργούσαν σχήματα άρτια αε
ροδυναμικούς κατά την κατεύ
θυνση κίνησής τους, χωρίς όμως
την ανάλογη προοδευτικότητα
μεταβολής των δυνάμεων στις
άλλες κατευθύνσεις.

588

Μερικές χρήσιμες συμβουλές
Βασικό μέλημά σας είναι να
“διαβάζετε” το περιβάλλον για
να μπορείτε να προβλέπετε τις
μεταβολές του αέρα, που ως επί
το πλείστον οφείλονται στη μορ
φολογία των περιχώρων.
Κλασσικότερη περίπτωση, η
απότομη έξοδος από κάποιο
προστατευόμενο χώρο (δάσος,
ύψωμα, σύραγγα) στην ελεύθερη
ροή του ανέμου. Την ίδια προ
σοχή απαιτεί και η απότομη εί
σοδος σε προστατευμένες από
τον ισχυρό εξωτερικό άνεμο πε
ριοχές: ο οδηγός ταξιδεύει με
τους τροχούς του στριμμένους
για να εξουδετερώσει την πλά
για δύναμη που τείνει να τον
εκτρέφει από την πορεία του,
και ξαφνικά η πλάγια δύναμη
εκλείπει εντελώς, με προφανή
επακόλουθα. Επίσης, προσοχή
απαιτείται και κατά το προσπέ
ρασμα ή τη διασταύρωση με με

γάλα φορτηγά και λεωφορεία,
που τείνουν να σας “ρουφήξουν”
προς το μέρος τους (ακόμα και
όταν δεν υπάρχει πλάγιος άνε
μος) λόγω της διαταραχής που
προκαλούν αυτά τα ίδια στον
αέρα γύρω τους.
Ακόμα πιο επικίνδυνη κατά
σταση είναι το ταξίδι με ισχυρό
άνεμο σε περιοχή με χαράδρες
και λόφους.
Τέλος, αν σας κτυπήσει κά
ποια πολύ ισχυρή ριπή αέρα, μην
χάνετε την ψυχραιμία σας και
μην πέσετε στην παγίδα των
υπερβολικών και άτσαλων χει
ρισμών. Οι κινήσεις σας αν και
θετικές πρέπει να παραμείνουν
απαλές και να είστε πάντα έτοι
μοι για την απρόσμενη παύση
της ριπής, που θα σας βρεί με
το τιμόνι στριμμένο, ή την εκ
νέου επανάληψή της.
Πηγές: “Car and Driver”.
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΘΟΥΣ, ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ
Αίμα στην άσφαλτο
και είκοσι τουλάχιστον βίαιοι και αποτρόπαιοι φόνοι...
Ενα ακόμη “καυτό”καλοκαίρι,γεμάτοσημαντικά
γεγονότα και συμβάντα, ανήκει πλέον στο παρελθόν.
Στην περίοδο των μαζικών διακοπών, που το κέντρο
βάρους της ζωής μετατοπίζεται στις ακτές και
τις δασωμένες βουνοπλαγιές, η Αστυνομία δραστη
ριοποιήθηκε περισσότερο έντονα για να εξασφαλίσει
την γαλήνη των πολιτών και την αναίμακτη έξοδό
τους.
Παρ’ όλη όμως την κινητοποίηση, η αιματοχυσία
στους δρόμους συνεχίσθηκε και τα φετινά κα
λοκαιρινά Σαββατοκύριακα.
Οι Ελληνες οδηγοί μη έχοντας οδική αγωγή
υποτιμούν απερίσκεπτα τον κίνδυνο που παρα
μονεύει και παρά τις εκκλήσεις και τις προσπά
θειες της Τροχαίας δεν παίρνουν από μόνοι τους
τα μέτρα προφύλαξης ώστε να μην προκαλούν
δυστυχήματα και να μην πέφτουν θύματα του
λάχιστον από δική τους υπαιτιότητα. Υποτιμούν
απερίσκεπτα τους κινδύνους και έτσι εξακολου
θούμε να πληρώνουμε βαρύτατο τίμημα σε κάθε
ομαδική έξοδο.
Για μια ακόμη φορά τα περισσότερα ατυχήματα
οφείλονται στην υπερβολική ταχύτητα, την απρο
σεξία των οδηγών, αλλά και στην απροσεξία των
πεζών, δηλ. στον ανθρώπινο παράγοντα.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά 3 θάνατοι νέων
κοριτσιών από ναρκωτικά και 20 τουλάχιστον
φόνοι, οι περισσότεροι το μήνα Ιούλιο, ήλθαν
να προστεθούν στον κατάλογο των θυμάτων των
τροχαίων ατυχημάτων. Σύζυγοι, ερωμένοι, παιδιά,
συγγενείς, φίλοι και άγνωστοι γίνονται θύματα
και θύτες σ’ ένα σκηνικό που θυμίζει ταινίες
φρίκης. Ο φοβερός αυτός απολογισμός του αν
θρώπινου πάθους και του αίματος, που αποτελεί
πρωτοφανές θλιβερό ρεκόρ, θυμίζει αρχαία τρα
γωδία.
Ανάμεσα στα θύματα ένα τετράχρονο κοριτσάκι,
που δολοφονήθηκε, κοντά στην Κόρινθο, τη στιγμή
που κοιμόταν από τον ίδιο της τον πατέρα τον
43χρονο επιχειρηματία Νίκο Ποταμιάνο, ο οποίος
μετά αυτοκτόνησε για να εκδικηθεί τη γυναίκα
του.

Ενα άλλο κοριτσάκι 14 χρόνων, δύο μέρες αρ
γότερα, ξύπνησε από τους πυροβολισμούς και
παρακολούθησε έντρομο τη δολοφονία της μη
τέρας του από τον πατέρα του Χρήστο Μπαράκο
κοντά στην Πάτρα.
Πολλές οικογένειες διαλύθηκαν από τη λαίλαπα
του ανθρώπινου πάθους, που όπλισε τα χέρια
των δολοφόνων ενάντια στις γυναίκες που “αγα
πούσαν”.
Ο 47χρονος εκτελωνιστής Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος επικαλούμενος την αγάπη των παιδιών
του, πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ τη γυ
ναίκα του και την πεθερά του και τον κουνιάδο
του, μπροστά στα μάτια της 7χρονης κόρης του
Χριστίνας.
“Με ειρωνευόταν γι’ αυτό τον σκότωσα”. Ετσι
δικαιολόγησε το έγκλημά του ο 47χρονος Στάθης
Μυλωνάς που πυροβόλησε με καραμπίνα τον
73χρονο συγχωριανό του Διονύσιο Σιγούρο.
“Την έπνιξα γιατί δεν ήθελε να ξανασμίξουμε”.
Ετσι δικαιολόγησε το έγκλημά του Τούρκος υπή
κοος σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του
σε ξενοδοχείο της Ρόδου.
Ενώ ο 46χρονος Χριστόφορος Λέκκας, που έριξε
το πτώμα της γυναίκας του, με 17 μαχαιριές,
στο λόφο του Σέϊχ Σου στη Θεσσαλονίκη, δι
καιολογήθηκε ότι τον απατούσε.
Την άρνησή της να συνάψει δεσμό μαζί του...
επικαλέσθηκε ο δεκαεξάχρονος Δ.Χ. για τον πνιγ
μό 24χρονης καπνεργάτριας στη Νέα Μηχανιώνα.
Ο 26χρονος Νίκος Ασημακόπουλος δεν μπόρεσε
να εξηγήσει τους λόγους που τον ανάγκασαν
να τραυματίσει θανάσιμα στο θώρακα με μαχαίρι
το συνομήλικό του Γιώργο Μουρατίδη, σε μπαρ
της περιοχής Ευζώνων.
Φρικιαστική οικογενειακή τραγωδία συντάραξε
το πανελλήνιο, όταν νεαρή μητέρα στη Θεσσα
λονίκη -σύγχρονη Μήδεια- έριξε το αβάπτιστο
κοριτσάκι της από το ύψους 8 μέτρων μπαλκόνι
της, επειδή πίστευε ότι παρά τις αντίθετες δια
βεβαιώσεις των γιατρών, το παιδί της... είναι ανά
πηρο.
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Στα Γιάννενα, 58χρονος αγροφύλακας δολοφό
νησε τη μητέρα του για κτηματικές διαφορές.
Στην Πέλλα, ο 28χρονος Π. Καζαντζίδης δέ
χθηκε 5 σφαίρες την ώρα που κοιμόταν, από
το κυνηγετικό όπλο του αδελφού του Χρήστου,
ενώ πολλοί άλλοι ανήλικοι οδηγήθηκαν με το
στίγμα του δολοφόνου στις φυλακές.
Παραφροσύνη ή επιδημία;
Φαινόμενο καθαρά ελληνικό ή παγκόσμιο;
"Συμβαίνει παντού”, απαντούν οι ειδικοί. Μόνο
που τα εγκλήματα αυτά συμβαίνουν κατά αραιά
χρονικά διαστήματα και όχι μέσα σε ένα ή δύο
μήνες, και από ανθρώπους κατώτερου μορφωτικού
επιπέδου, ενώ στη χώρα μας δεν γνωρίζουν
τέτοιους περιορισμούς.
Το γεγονός των απανωτών εγκλημάτων μπορεί
άραγε να θεωρηθεί σαν ένα είδος ψυχολογικής
επιδημίας;
“Οχι, είναι καθαρή σύμπτωση απαντούν οι ει
δικοί. Σε ετήσια βάση δεν έχουμε μεγάλη απο
τίμηση. Αν ανατρέξετε πίσω τα τελευταία χρόνια
θα βρείτε πληθώρα τέτοιων εγκλημάτων σ’ όλη
την Ελλάδα”.
Οπως και αν είναι, φαίνεται ότι η εποχή του
’60 όπου είχαμε πολλά εγκλήματα από γυναίκες
σε βάρος ανδρών με το γνωστό βιτριόλι, επειδή
θεωρούνταν ατιμασμένες κι εγκαταλελειμμένες
ανήκει πλέον στο παρελθόν.
Η γυναίκα αρχίζει να βγαίνει έξω από το σπίτι
και όταν πει στο σύζυγο “δεν σε θέλω” κλονίζεται
ισχυρά ο εγωισμός του, που τον ωθεί στο έγκλημα,
όχι μόνο σε βάρος της γυναίκας αλλά και σε
βάρος των παιδιών. Και αυτή η διαπίστωση θα
πρέπει να αρχίσει να μας προβληματίζει έντονα,
παράλληλα με την έξαρση της κοινωνικής δια
φθοράς που διαπιστώνουμε ότι εκδηλώνεται στις
μέρες μας.
Αυτό το μήνα, λοιπόν, ο προβληματισμός της
στήλης, για το ποιες απ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις
θα παρουσιάσει μεγάλωσε, αφού στον μακρύ κα
τάλογο των εγκλημάτων που αναφέραμε προστ
ίθενται και πολλές άλλες περιπτώσεις, που αντι
μετώπισε το προσωπικό του Σώματος κατά την
διάρκεια του καλοκαιριού.
Ολες αυτές οι υποθέσεις της καθημερινής προ
σφοράς της Αστυνομίας, αξίζουν το φώς της δημοσιότητος. Αναγκαστικά όμως, στα πλαίσια του
περιορισμένου χώρου, ορισμένες θα παραχωρήσουν
την θέση τους σε άλλες.
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Αμείλικτο κυνηγητό λαθρέμπορων ναρκωτικών
σε όλη την Ελλάδα
Μάχη με σκληρούς εμπόρους ναρκωτικών έδω
σαν τον προηγούμενο μήνα οι άνδρες της Υπη
ρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών Ορεστιάδας, κοντά
στο χωριό Ψαθάδες του Διδυμοτείχου και σχεδόν
δίπλα στον Εβρο ποταμό.
Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι Τούρκος
θα παρέδιδε σε Ελληνα ποσότητα ηρωίνης. Ανδρες
της Αστυνομίας έστησαν ενέδρα, την ώρα που
επιχειρούσε ο Τούρκος να παραδώσει στον Ελληνα
μεγάλη ποσότητα ηρωίνης, σε σακουλάκια. Τότε,
οι αστυνομικοί τους κάλεσαν να παραδοθούν,
λέγοντάς τους ότι είναι περικυκλωμένοι.
Αυτοί, αντί να υπακούσουν άνοιξαν πύρ με
αυτόματα όπλα κατά των αστυνομικών και αυτοί
ανταπέδωσαν τα πυρά. Κατά την ανταλλαγή των
πυροβολισμών τραυματίσθηκε σοβαρά στη δεξιά
ινιακή χώρα με δυό σφαίρες, ο αρχιφύλακας της
Ασφάλειας Ορεστιάδας Αθανάσιος Δημούδης, 36
χρονών.
Πάνω στον πανικό που επικράτησε, οι δύο λα
θρέμποροι, συνεχίζοντας να πυροβολούν κατά των
αστυνομικών και εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι
και την άγρια βλάστηση της περιοχής κατόρθωσαν
να διαφύγουν και να μπούν στο τουρκικό έδαφος.
Κατά τη φυγή τους, πέταξαν ένα απο τα σα
κουλάκια, το οποίο περιείχε 1.600 γραμμάρια κα
θαρής ηρωίνης, την οποία περισυνέλεξαν οι αστυ
νομικοί.
Αν και οι λαθρέμποροι που τραυμάτισαν τον
αρχιφύλακα, διέφυγαν τη σύλληψη, τρεις άλλοι
Γιουγκοσλάβοι και δύο Αλβανοί που πήγαν να
τους μιμηθούν δεν γλύτωσαν τη σύλληψη. Χάρις
στις άοκνες και συντονισμένες ενέργειες των υπη
ρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών, συνελήφθησαν στο
25ον χιλ. της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Κομοτινής,
τρεις Γιουγκοσλάβοι και δύο Αλβανοί, τη στιγμή
που μετέφεραν δυο κιλά και εκατόν τριάντα γραμ
μάρια ηρωίνης απο τον Εβρο στην Αθήνα.
Εξ άλλου, μεγάλες ποσότητες ηρωίνης που είχαν
παρασκευαστεί σε εργαστήρια της Γιουγκοσλαβί
ας, είχε εισαγάγει στην Ελλάδα σπείρα λαθ
ρεμπόρων ηρωίνης, που εξαρθρώθηκε από την
Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής. Τη σπείρα
των λαθρεμπόρων αποτελούσαν ο 24χρονος Ερολ
Χοβάρντα, ο 30χρονος Μπόργκε Σβετανούσκι και
ο 32χρονος Μπαϊράμ Φαχρή, από τους οποίους
συνελήφθη ο πρώτος ενώ καταζητούνται οι άλλοι.

H ΓΕΓΟ ΝΟ ΤΑ®
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Εξιχνιάστηκαν τέσσερες ανθρωποκτονίες
Χάρις στις συντονισμένες και μεθοδικές ενέρ
γειες των ανδρών της Ασφαλείας και ιδιαίτερα
του Τμήματος Ληστειών και Εγκλημάτων κατά
της ζωής της Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκαν
τέσσερες ανθρωποκτονίες, πράγμα που συνετέλεσε σημαντικά στην εδραίωση της εμπιστοσύνης
των πολιτών πρός τις Αρχές Ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, από τη βέρα του θύματος που
βρέθηκε σε σπίτι όπου διέμεναν Αλβανοί πρό
σφυγες καί απο τα δακτυλικά αποτυπώματα συνελήφθη ο Αλβανός Μοντσάς, ο ένας απο τους
φονιάδες της 45χρονης Αργυρώς Μονεμβασιάς,
οι οποίοι είχαν διαρρήξει το σπίτι της στην οδό
Σάθα στα Κ. Πατήσια για να την ληστέψουν
και αφού την φίμωσαν, την στραγγάλισαν με μια
δερμάτινη ζώνη, καταχωνιάζοντας το πτώμα της
σε μια ντιβανοκασέλα, την οποία σκέπασαν με
ρούχα.
Αλβανοί επίσης ήταν οι δράστες οι οποίοι και
συνελήφθησαν, για τον θάνατο του συμπατριώτη
τους Μπουγιάρ Αλία 26 χρονών. Πρόκειται για
τους Αρπέν Μεμέτι 22 ετών και Ασκερί Μπρακάι
29 ετών, οι οποίοι τον δολοφόνησαν για να αρ
πάξουν τις λίγες οικονομίες που είχε μαζέψει

απο μεροκάματα και στην συνέχεια τον μετάφεραν
σε μια ρεματιά, όπου τον έθαψαν.
Σε μιά άλλη επίσης περίπτωση δολοφονίας που
έγινε στην διασταύρωση της Εθνικής Οδού με
την Αχαρνών, με θύμα τον Δημ. Καραγιάννη,
βρέθηκε ο δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος.
Πρόκειται για τον 24χρονο φίλο του θύματος,
Γεώργιο Καραμπούλη, ο οποίος του επιτέθηκε
με πρωτοφανή αγριότητα και του πολτοποίησε
το κεφάλι μέσα στο αυτοκίνητο με ένα αμορτισέρ,
που βρέθηκε κοντά στο αυτοκίνητο. Τα φαντα
στικά σενάρια που παρουσίασε στην αρχή στους
αστυνομικούς, για δήθεν ληστεία από δύο άγνω
στα άτομα, δεν έπεισαν τους αστυνομικούς και
μπροστά στα συντριπτικά στοιχεία που προέκυψαν
εις βάρος του κατά την έρευνα, ο δράστης ανα
γκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του.
Τέλος μια στραβή ζαριά, ήταν η αφορμή για
την άγρια δολοφονία του Γ. Συμεωνάκη, 45 ετών,
σε μπαρμπουτιέρα του Μενιδίου. Οι ολονύκτιες
και συντονισμένες ενέργειες των ανδρών της
Ασφαλείας, οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη.
Πρόκειται για το 39χρονο τσιγγάνο Αν. Καλαμιώτη που πυροβόλησε το θύμα 4 φορές με πε
ρίστροφο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Συνδρομή για ένα χρόνο (12 τεύχη): 1500 δρχ.)
ΕΠΩΝΥΜΟ ....................................................................................................
ΟΝΟΜΑ .........................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ .................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...................................................................................................
ΤΗΛ............................................................................................................. .
Ημερομηνία ..

Η πληρωμή της σ υ νδ ρ ο μ ή ς μπορεί να γίνει
ταχυδρομώ ντας με απλή ταχυδρομική επιταγή
1500 δ ρ α χμ ές στη διεύθυνση:

(υπογραφή)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175
ΑΘΗΝΑ 112 51
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Αστυνομικές νότες
απ’ τον Πειραιά
του περασμένου αιώνα
Η αοτυνόμευση ήταν φυσι
κό να αποτελέοει μια από τις
βασικές προτεραιότητες του
νεοελληνικού κράτους. Ετσι
η αστυνομία χώρας ανατέθη
κε στο Σώμα της Χωροφυλα
κής, ενώ η άσκηση της το
πικής αστυνομίας στους Δή
μους (1833).
Στις πόλεις της Αθήνας και
του Πειραιά από το 1849 η
άσκηση της τοπικής αστυνο
μίας ανατέθηκε στη Διοικη
τική Αστυνομία, σώμα πολι
τικό, που υπαγόταν απευθεί
ας στο Υπουργείο των Εσω
τερικών. Η περιφέρεια της Δι
οικητικής Αστυνομίας διαι
ρέθηκε σε πέντε Αστυνομικά
Τμήματα, τέσσερα στην Αθή
να (που αργότερα έγιναν έξι)
και ένα στον Πειραιά. Επι
κεφαλής των Τμημάτων τέ
θηκαν Υπαστυνόμοι, που το
1893 ονομάστηκαν Αστυνό
μοι. Στην Αθήνα διορίστηκαν
δύο επί πλέον Υπαστυνόμοι,
ένας για την καταδίωξη των
πταισμάτων και ένα για την
αγροτική αστυνομία του Δή
μου.
Το σύστημα αυτό ίσχυσε μέ
χρι το 1893, όταν επήλθαν ση
μαντικές μεταβολές στη Δι
οικητική Αστυνομία, έπαυσε
ο πολιτικός χαρακτήρας της
και κορμό της αποτέλεσε η
Αστυφυλακή με στρατιωτική
592

οργάνωση. Η Διοικητική
Αστυνομία της Αθήνας και
του Πειραιά καταργήθηκε το
1906, όταν η Χωροφυλακή
ανάλαβε, παράλληλα με τα
κύρια καθήκοντά της, και
την άσκηση της αστυνομίας
σ’ όλη τη χώρα.
Διαφωτιατικό για τη δράση
της Διοικητικής Αστυνομίας
είναι το Ημερολόγιο του
Υπαστυνόμου Πειραιά Θεό
δωρου Αναγνωστόπουλου
(1869-70), που εντοπίσαμε στα
Γενικά Αρχεία του Κράτους
(α/α χργφ 272, χαρτώο, 283
X 197, φφ 93).
Ο Αναγνωστόπουλος τη
ρούσε λεπτομερές ημερολό
γιο για τη δραστηριότητα της
Υπηρεσίας του, το οποίο
οπωσδήποτε παρουσιάζει ση
μαντικό ενδιαφέρον, αφού
στις καταχωρήσεις του κα
θρεφτίζονται τα αστυνομικά
πράγματα της εποχής του.
Απ’ τα περιεχόμενα του
ημερολογίου αυτού επιλέξαμε μια σειρά γεγονότων, των
οποίων την παρουσίαση αρ
χίζουμε από το τεύχος αυτό.
Στα κείμενα διατηρήσαμε την
ορθογραφία και τη στίξη,
όπως ακριβώς υπάρχουν στο
πρωτότυπο, εκτός από τα
πνεύματα για λόγους πρακτι
κούς.
Δημ. Ζώτος - Αστυνόμος Β’

5η (Αυγούστου 1869).
Εξωθι του ενταύθα καφφενείου Κουτσοΰκου, συνεπλάκησαν
οι Αθανάσιος Κυρίμης ή Γρόσας,
καπνέμπορος, και Ιωάννης Χα
τζής - ωφείλοντος του δευτέρου
εις τον πρώτον χιλίας και επέ
κεινα δραχμάς, ήτο η αιτία κυ
ρίως. εδάρησαν και και. Ο Κυ
ρίμης μη ανεχθείς την προσβο
λήν ταύτην μετέβη εις την οικίαν
του και οπλισθείς δι' εγχειρι
δίου, επέστρεψε προς τον σκο
πόν του φονεύση τον Χατζή, ευ
τυχώς όμως προελήφθη συλληφθείς και οδηγηθείς εις το κα
τάστημα.
Την 2αν Π.Μ. ότε έφθασα εις
το κατάστημα εκ της περιπολίας
επι τω σκοπώ του να κοιμηθώ
πλέον ενθυμηθείς αυτόν/ ο βο
ηθός τούτο/ διέταζα την αποφυλάκισιν αυτού τε και ενός πα
ντοπώλου Εμμανουήλ Παππαδοπούλου/ όντινα ο βοηθός είχε
προσωποκρατήσει ως χλευάσαντα την εξουσίαν/ αλλά πριν ει
ούτος εξέλθη με λέγει ότι απώλεσε κατά την ώραν της συ
μπλοκής 2250 δραχμάς εις τρα
πεζικά νομίσματα 22 των 100
και 2 των 25.
Ενεργήσας όθεν ανακρίσεις
εύρον ότι ούτος εψεύδετο αι
σχρά, ουχί ήτον απέστειλλα το
αποτέλεσμα των ενεργειών μου
τη προϊσταμένη μου αρχή.
Ο Καπνέμπορος ούτος Α. Κυ
ρίμης υπήρξεν επί δωδεκαετίαν

ληστής εν τω Οθωμανικό Κράτει, γνωστός Γρώσσας, κατόπιν
ελθών ενταύθα, και εκ των ωφε
λειών του επαγγέλματος του με
τέρχεται τον καπνέμπορον. Και
άλλοτε εκατηγορήθη επ ’ από
πειρα φόνω κατά του Νικολάου
Ρηγοπούλου/ γνωστού εις ημάς
αναγνώστα, ως εκ της συμμο
ρίας Κ.Σ. Κατσιμίγκα και λοι
πών, μη αποδειχθέντων εισέτι ας
περιμένωμεν το τέλος αυτών
.... / α λ λ ’ ούτος τω αφήρεσε το
οποίον έφερε ξίφος/ πάλλα/ και
ούτω εσώθη. Αιτία ήτο η εξής,
ο Ρηγόπουλος μετά του υιού της
Περδικάραινας Οθωνος και ενός
ξυλουργού, γνωρίζοντες ότι ο
Αθανάσιος Κυρίμης ήτο άγαμος,
και ότι από καιρού πολλού εζήτη να διαφθείρη παρθένον τινά,
εκαιροφυλάκτησαν και περί με
σημβρίαν εισελθόντες ακροπο
δητί, εύρον τούτον, έτοιμον να
ασελγήση επ ί του κορασιού
εκείνου, παραφερθέντος πριν
του καιρού του ξυλουργού/ πριν
του καιρού λέγω διότι είχον ορισμένον σχέδιον οι δύω πρώτοι,
άγνωστον όμως εις τον τρίτον./
και φωνάξαντος, ο Γέρων λη
στής αρπάσας πιστόλιον και ριφθείς κ α τ’ αυτών επυροβόλησε
μη επενεγκώ ν ουδέν τραύμα
επ ’αυτών, και ούτω εσώθησαν
αμφότεροι, αφίσαντος μάλλιστα
του Ρηγοπούλου τα υποδήματα
άτινα προ μικρού είχεν εκβάλει
σκοπίμως, και τα οποία κατόπιν
φθασάσης της Αστυνομικής αρ
χής, και ευρούσα αυτά τα παρέλαβεν ως πιστήρια/ως τον σάκον =ταγάρι= του Αρχηληστού
Κίτσου εν τη ιστορική και αφανή
εκείνη οικία εν...., ήν πιστεύω
ενθυμείται κάλλιστα ο αναγνώ
στης./ κατόπιν παραφυλάξας αυ
τούς ο Καπνέμπορος κατά την
Αγίαν Τριάδαν ερίφθη ξιφήρης
κ.τ.λ. ως προανέφερον. Εφυλακίσθη, και απεφυλακίσθη, μη δυνηθείσης της αστυνομικής αρχής
ν’ ανεύρη την κυρίως αιτίαν ην
έμαθον παρ’ ενός των τρειών
και η οποία είναι η εξής.

Γνωστός ο Γέρων εις τον Ρηγόπουλον δια τε τα χρήματά
του και την ασέλγειαν, εσκέφθη
μετά του υιού της Περδικάραινας Οθωνος πορνοβοσκού, να
αποστείλλωσι γυναίκα τινά, ως
παρθένον, και εν ώρα συμπεφωνημένη να τον συλλάβουν επ ’
αυτοφώρω, ως διαφθορέα. Τον
ξυλουργόν δε παρέλαβον, ίνα
ούτος κατόπιν παρασταθεί ως
αδελφός της παρθένου εκείνης
και ούτω ωφεληθώσι μερικά χρή
ματα. αλλά απέτυχον. Και τότε
λέγω ό έντιμος ούτος έμπορος,
ερωτηθείς παρά της τότε Α στυ
νομικής Αρχής τι τω συνέβη, είπε
ότι οι εισελθόντες εντός του δω
ματίου του, σκοπόν είχον να τον
ληστεύσωσιν. Ητο ψεύδος ελε
εινόν διότι τοιαύτην ώραν ο Ρη
γόπουλος δεν ετόλμα να ληστεύσει πρώτον διότι εις την αυ
λήν εκείνην εκάθηντο πολλαί
οικογένειας και δεύτερον διότι
ο Ρηγόπουλος είναι γνωστός
ενταύθα και εις τους πάντας,
ένεκα της διαγωγής και της σω
ματικής κατασκευής του, και τελευταίον διότι ο Ρηγύπουλος εί
ναι αρκετά έξυπνος διότι το
σάκις καίτοι διαπράξας τόσα,
διέφυγε την δικαιοσύνην.
1()η (Αυγούστου 1869).
Ουδέν, εκτός του ότι σήμερον
περί ώραν ΙΟην Π.Μ., ο Εμμα
νουήλ Παππαδόπουλος εξ ονό
ματος του Αθανασίου Κυρίμη,
μοι ανέφερεν ότι τα απωλεσθέντα χρήματα κατά την συμπλο
κήν της 5 τρ.μ. Αυγούστου 1S69
συνιστάμενα εκ 2250 δραχμών
ως είδεν ο αναγνώστης, τα εύρε
και κατά συνέπειαν εντρεπόμενος εκείνος δια το ψεύδος του
απέστειλλε τούτον.
Ωστε η πεπείθησίς μας επαλήθευσεν ότι φοβούμενος την τι
μωρίαν του νόμου, δια την από
πειραν ην έκαμεν εσκέφθη τούτο
προς φοβερισμόν του παθόντος.
Διέταξα όθεν να συνταχθή
πρακτικόν επίσημον όπως αποστείλλω τούτο τη προϊσταμένη
μου Αρχή.-

...Χάρη σε ένα
ασφαλιστικό
πρόγραμμα,
ειδικά
για αστυνομικούς,
δεν πρόκειται
_______
s

)

να πλήξει και
την οικογένεια
σας.

AGF KOSMOS

δηλαδή!

Μέλος τον Ο μίλου Assurances Generales dc France
μ* παρουσία o r 40 χώρες του κόσμου

Με ένα ελάχιστο
κόστος ημερησίως
(όσο περίπου
ένα πακέτο τσιγάρα)
μπορούμε
να καλύψουμε εσάς
και την οικογένειά σας,
χωρίς να εξαιρούμε
το επικίνδυνο 8ωρο
της υπηρεσίας σας.
Πριν φθάσει κανείς
να εξαρτάται
από τη βοήθεια
των συναδέλφων του,
ας φροντίσει τώρα
για το μέλλον του.
Για άμεση εξυπηρέτηση
και ενημέρωση,

τηλ. 4138130, 4138131,
Υποκατάστημα Πειραιά,
Γρηγορίου Λαμπράκη 93.
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ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Υπαστυνόμος Ανδρέας Μπούζης, που
υπηρετεί στο F AT. Θεσσαλονίκης (τηλ. 031
238.510 και 5759.032), επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της
Γ.Α.Δ.Α.
* Ο Αρχιφύλακας Βασίλειος Τσαρπαλιάς, που
υπηρετεί στο Α.Τ. Καρλοβασίου Σάμου, επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από
υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.
* Ο Αστυφύλακας Μελέτιος Κεφάλας, που
υπηρετεί στο Α.Τ. Γλυφάδας (τηλ. 4178.816),
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό
του από υπηρεσία των Α.Δ. Γρεβενών ή
Φθιώτιδας.
* Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Αντωνακόπουλος,
που υπηρετεί στον Α.Σ. Οργάνης Ροδόπης (τηλ.
0531 21.601), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από υπηρεσία της Α.Δ. Αχαϊας
ή της Γ.Α.Δ.Α.
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Για λόγους υγείας αποστρατεύθηκαν ο Ταξίαρχος Φώτιος Μαυρογένης και ο Αστυνομικός Υπο
διευθυντής Νικόλαος Ράδης.
Υστερα από αίτησή τους, αποστρατεύθηκαν με
το Βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι Ανθυπαστυνόμοι Ματθαίος Τσουμάνης και Κωνσταντίνος
Μητρόπουλος.
Αποστρατεύθηκαν, επίσης, οι Αρχιφύλακες
Μ.Π.Σ. Γεώργιος Πλαστάρας, Γεώργιος Πλεξίδας
και Ιωάννης Ταϊγανίδης.
ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Υ ποστράτηγος ε.α. (τ. Χωροφυλακής)
Δημήτριος Γονατάς. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα
το 1921. Απεβίωσε στις 22-7-91.
* Αστυφύλακας Δημήτριος Τριάνταλης. Είχε
γεννηθεί το 1963 στις Σοφάδες Καρδίτσας.
Απεβίωσε στις 22-7-91.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 805/71 ΚΑΙ
ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ
Με την υπ’ αριθ. 1/13-3-91 Γνωμοδότηση του
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου προκύπτει ότι
όταν διενεργούνται έλεγχοι για την εφαρμογή
του Κ.Ο.Κ. και βεβαιώ νονται τα υτόχρονα
παραβάσεις σε βαθμό πλημμελήματος και σε
βαθμό πταίσματος σε βάρος του ιδίου προσώπου,

ενδείκνυται η εφαρμογή του Ν.Δ. 805/71 όσον
αφορά τις πταισματικές παραβάσεις, οπότε στην
περίπτωση αυτή μπορεί να εκδίδεται η προβλεπόμενη από αυτό πράξη βεβαιώσεως της
παραβάσεως και επιβολής προστίμου, ενώ όσον
αφορά τα πλημμελήματα πρέπει να εφαρμόζονται
οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Π.Δ. (αυτόφωρη
διαδικασία ή υποβολή μήνυσης).
Η παραπάνω Γνωμοδότηση που εκδόθηκε μετά
από σχετικό ερώτημα του Γραφείου Αστυνόμευσης
-Ασφάλειας της ΑΔ. Μαγνησίας, έχει ως εξής:

"Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 1 Κ.Π.Δ.,
τα συναφή εγκλήματα άνακρίνονται και εκδικάζονται από
το ίδιο δικαστήριο αν η συνεκδίκαση δεν προκαλεί βλάβη,το
δε δικαστήριο που δικάζει το βαρύτερο έγκλημα είναι
αρμόδιοκαιγιαταάλλασυναφή.Στιςπεριπτώσειςσυνάφειας,
που απαριθμούνται αποκλειστικώς στο άρθρο 129 του ιδίου
Κώδικαπεριλαμβάνεταικαιητέλεσηπερισσοτέρωνπράξεων
συγχρόνως από το ίδιο πρόσωπο (συρροή). Η συνάφεια
έχει κατ’ αρχήν ως αποτέλεσμα την συνεκδίκαση και στις
περιπτώσεις εκείνες, που τυχαίνει να είναι διάφορος η
κατά τόπον ή καθ’ ύλην αρμοδιότης, αδιακρίτως δια-' '
βαθμίσεως του εγκλήματος, στην έννοια του οποίου περι
λαμβάνεται και το πταίσμα. Οι διατάξεις των παραπάνω
άρθρων αποτελούν εκτροπή από το δικονομικό δόγμα,
σύμφωνα με το οποίο κάθε υπόθεση πρέπει να εκδικάζεται
χωριστά, στοχεύουν όμως στην ταχεία περάτωση της ποι
νικής δίκης και στην ενότητα και πληρότητα της ποινικής
διαδικασίας, υπό την κεφαλαιώδη βεβαίως προϋπόθεση
ότι η συνεκδίκαση δεν θα επιφέρει κάποια βλάβη. Στην
τελευταίαπερίπτωσηδιατάσσεταιοχωρισμός.Τονχωρισμό
μπορεί αναμφισβήτητα να δικαιολογήσει η κρίση ότι με
τη συνεκδίκαση θα βραδύνει η εκδίκαση των υποθέσεων
και ότι υπάρχει κίνδυνος να παραγραφεί κάποια από
τις συναφείς πράξεις.
Εν όψει των ανωτέρω και της βραχυχρονίου παρα
γραφής των πταισμάτων, σε συνδυασμό με τον εκ του
χρόνου προσδιορισμού των υποθέσεων αρμοδιότητος
Μονομελούς ενδεχόμενο κίνδυνο παραγραφής των
συναφών πταισματικών παραβάσεων, έχουμε τη γνώμη
ότι ενδείκνυται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ.
805/71 -καθόσον αφορά τις πταισματικές παραβάσειςκαι η σύνταξη ξεχωριστής μηνύσεως για τα πλημμελή
ματα, άποψη που δεν προσκρούει στις παραπάνω
διατάξεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι η άποψη αυτή (χωρισ
μού) δεν παραβιάζει τις περί συνάφειας διατάξεις, αφού
ο κίνδυνος παραγραφής -όπως έγινε δεκτό- αποτελεί
αποχρώντα δικαιολογητικό λόγο μη εφαρμογής των περί
συνάφειας διατάξεων.
Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Βόλου
Δημήτριος Γιαμούζης"
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ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ
του Αρχιμ. Ευσεβίου ΠΙΣΤΟΛΗ, Προϊσταμένου
Ο μήνας Αύγουστος, όπως γνωρίζουμε όλοι
μας, είναι ο μήνας της Παναγίας, Μητέρας του
Κυρίου μας. Ο μήνας Σεπτέμβριος θα μπορούσε
κάλλιστα να ονομασθεί μήνας του Σταυρού.
Το γεγονός της ανευρέσεως του από τη μητέρα
του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη,
στα μέσα 4ου μ.Χ αιώνα, της επανακτήσεώς του
από το μετέπειτα αυτοκράτορα Ηράκλειο στα
630 μ.Χ από τους Πέρσες και της υψώσεώς του
από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία για
προσκύνηση στις 14 Σεπτεμβρίου, στο μέσον του
ναού της Αναστάσεως, μας υπενθυμίζει το Σταυρό
του Κυρίου, που για όλους μας αποτελεί ένα
ατίμητο σύμβολο. Πάνω σ’ αυτόν πληρώθηκε το
τίμημα της θεϊκής Αγάπης,
που φθάνει μέχρι της θυ
σίας του θανάτου. Το επι
βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής
Ιωάννης, όταν στην Επιστο
λή του γράφει ότι τόσο πο
λύ αγάπησε ο Θεός τον κό
σμο και τον άνθρωπο, ώστε
παρέδωσε σε θάνατο το
Μονογενή Υιό του, το Χρι
στό. Και αυτός πάλιν, όπως
σημειώνει αλλού ο Απόστο
λος Παύλος, υπακούοντας
στο θέλημα του Θεού δέ
χθηκε να παραδοθεί στον
ατιμωτικό σταυρικό θάνα
το.
Και είναι τόσο μεγάλο το
γεγονός της σταυρικής θυ
σίας του Θ εανθρώ που,
ώστε η σκέψη μας αδυνατεί
να εισχωρήσει.
Βρισκόμαστε ενώπιον του
Μυστηρίου της αγάπης του
Ιησού. Σταυρώνεται για τον κάθε ένα από μας
και για όλους μαζί. Πληρώνει το δικό μας χρέος.
Γίνεται κατάρα, για να μας εξαγοράσει από την
κατάρα της αμαρτίας. Κατά τον Ησαϊα, “ούτος
της αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται”.
Ο δε θείος Παύλος μεγαλοπρεπώς τονίζει την
αλήθεια αυτή: “Συνίστησι την εαυτού αγάπην εις
ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών
απέθανε ”. Ο Θεός φανερώνει λαμπρώς την από
τα βάθη Του αγάπη προς εμάς, διότι όταν ακόμη
εμείς είμεθα γεμάτοι αμαρτίες ο Χριστός απέθανε
για μας.
Στρέφεται προς τους αμαρτωλούς, τους τελώνες,
τις πόρνες, για να τους καλέσει σε μετάνοια.
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της Θρησκ.Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας
Σκορπίζει παντού τις δωρεές της αγάπης Του.
Ζητά παντού να εύρει και να σώσει το απολωλός.
Και όπως ο ίδιος είπε, κανείς δεν έχει μεγαλύτερη
αγάπη από τη δική Του. “Μείζονα ταύτης αγάπην
ουδείς έχει, ίνα τις την ψυχήν αυτού θη (θυσιάσει)
υπέρ των φίλων αυτού”.
Η αγάπη και η θυσία του Θεού για μας, έχει
τις προεκτάσεις της μέσα μας. Στη ζωή ετούτη
δεν μπορούμε να πορευθούμε χωρίς αγάπη. Οχι
βέβαια τη νοσηρή αισθησιακή αγάπη, αλλά τη
γνήσια, εκείνη που κάνει αληθινό άνθρωπο τον
καθένα μας και του επιβάλλει στη ζωή μια αν
θρώπινη διαγωγή. Η αγάπη γίνεται η σχεδία με
την οποία πλέουμε στον ωκεανό μας. Χωρίς αυτήν,
η ζωή μας γίνεται κόλαση.
Για μας, στο πρόσωπο του
άλλου, ζωγραφίζεται ο πα
ράδεισος. Για όσους δεν
αγαπούν και δεν εμπνέονται από την αγάπη του
Θεού, τα πρόσωπα των άλ
λων γίνονται η κόλαση.
Αλλά και η θυσία, το
πνεύμα και το φρόνημά
της, είναι αναγκαίο συ
μπλήρωμα της αγάπης. Η
αληθινή αγάπη είναι τόσο
μεγάλη, απεριόριστη και
ανιδιοτελής, ώστε φθάνει
μέχρι και τη θυσία.
Ο Κύριος πάνω στο ξύλο
του Σταυρού έζησε τη με
γαλύτερη οδύνη από αγά
πη για μας και πρόσφερε
τη μεγαλύτερη θυσία. Μία
θυσία που προσφέρεται στο
διηνεκές με την αναίμακτη
θυσία της Θείας Ευχαρι
στίας σε κάθε Θεία Λειτουργία.
Ο σύγχρονος άνθρωπος δυστυχώς ξεχνά ότι
το πολυτιμότερο πράγμα στο κόσμο είναι η θυσία,
γι’ αυτό και δεν θυσιάζει έστω και κάτι από
τον κακό εαυτό του, τον εγωισμό, τις ροπές,
τις επιθυμίες και τα σκιρτήματα του παλαιού
ανθρώπου, ενώ θέλει άλλοι να θυσιάζουν και
να θυσιάζονται γι’ αυτόν.
Χωρίς αγάπη και χωρίς θυσία η ζωή γίνεται
ανούσια και οι μέρες της στείρες και πικρές.
Μπορούμε να εμπνευσθούμε από το Σταυρό σή
μερα; Μπορούμε άραγε να ευθυγραμμισθούμε με
το πνεύμα που εφράζει; Τι το καλύτερο για μας
και τον κόσμο μας;

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΑΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 69ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1922
Μέσα στη μακραίωνη ιστορία του, ο Ελληνισμιχ; έδρεψε πολλές νίκες.
Γνώρισε όμως και τραγωδίες ανείπωτες.
Παράδειγμα απτό της δόξας και της τραγωδίας,
στάθηκε ο Μικρασιατικός Ελληνισμιχ;.
του Αστυφ. Κωνσταντίνου Κούρου
Μνήμες, μνήμες,
μνήμες. Τι άλλο εί
ναι αυτός ο λαός
παρά ένα αρμολόι
απο μνήμες, που
άλλες σε σηκώνουν
σε ύψη θεϊκά και
ά λ λες σου σφίγ
γουν την καρδιά
απο πόνο. Μέσ’ την
μακραίωνη ιστορία
του ο Ελληνισμός,
έδρεψε νίκες, πολ
λές νίκες. Γνώρισε
όμως και τραγωδίες
ανείπωτες.
Παράδειγμα απτό
της δόξας και της
τραγωδίας, στάθη
κε ο Μικρασιατικός
Ελληνισμός. Δημι Ε ν α φ ω τ ο γρ α φ ικ ό ντο κ ο υμ έντο ,
ούργησε λαμπρούς π ο υ δ ια π ρ ά χθ η κ α ν σ ε β ά ρ ο ς
πολιτισμούς, δεκά
δες πόλεις αναδείχθηκαν σε κέντρα οικονομικά
και πνευματικά: Σμύρνη, Φώκαια, Κλαζομενές,
Μίλητος, Αλικαρνασσός. Γίγαντες του πνεύματος
πρωτοείδαν το φώς στ’ άγια χώματα της Ιωνίας:
Ηράκλειτος, Θαλής, Αναξαγόρας, Αναξιμένης και
άλλοι πολλοί. Ποιος διενοείτο πόσο τραγική θάταν η μοίρα των Μικρασιατών, ύστερα απο μια
λαμπρή διαδρομή, τριάντα και πλέον αιώνων; Οι
ιστορικές συγκυρίες όμως και τα ποικιλότροπα
συμφέροντα που έφεραν τους Νεότουρκους του
Κεμάλ στο προσκήνιο της ιστορίας, σηματοδό
τησαν τον εκπατρισμό των Ελλήνων από τις πα
τρογονικές τους εστίες και την εδαφική τους
συρρίκνωση.
“Η Ελλάς δεν πηγαίνει εκεί όπου της λείπει
η εθνολογική βάση”. Αυτή η φράση που διακύρηξε
ο Βενιζέλος, περικλείει όλα τα δικαιώματα του
Ελληνισμού, στην Ανατολική πλευρά του Αιγαίου
και αποτελεί την αιτία διεκδίκησης ~ων ιστορικών

του δικαιωμάτων.
Αφορμή όμως της
δυναμικής διεκδί
κησης - γι’ αυτό και
σύνταξη της Ελλά
δος παρά το πλευρό
της Αντάντ το 1917
-ήταν η ζωτική ανά
γκη διάσωσης των
Ελλήνων που κιν
δύνευαν θανάσιμα
απο τους εθνικιστές
ν ε ό το υ ρ κ ο υ ς, οι
οποίοι στην αδυνα
μία τους να εκτουρ
κίσουν τους λαούς
που ήταν υπο την
εξουσία τους,προ
σπάθησαν να τους
δ ι ώξ ο υ ν και να
τους εξοντώσουν
χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό τω ν β ια ιο τή τ ω ν
ολοκληρωτικά.
τω ν χ ρ ισ τ ια ν ικ ώ ν π λη θ υ σ μ ώ ν
/ / επίσημη έναρξη
εξοντωτικών διωγμών και εκτοπισμών, ξεκίνησε
με διαταγή του Υπουργού Εσωτερικών Ταλαάτ,
στις 14/5/1914, και τόνιζε πως: “...είναι επείγον
δια πολιτικούς λόγους να υποχρεωθούν οι εις
τα παράλια της Μ. Ασίας κατοικούντες Ελληνες
να εκκενώσουν τα χωριά των, όπως εγκαταστα
θούν εις τα βιλαέτια Ερζερούμ, Ερζιτάν και αλλού.
Αν αρνηθούν να μεταφερθούν εις τα υποδειχθέντα
μέρη, θέλετε ευαρεστηθεί, να δώσητε προφορικός
οδηγίας εις τους αδελφούς μουσουλμάνους, όπως
δια παντός είδους έκτροπων αναγκάσουν τους
Ελληνας να εκπατρισθούν οι ίδιοι οικεία βουλήσει...”
Τα μηνύματα που έφταναν στην Ελληνική Κυ
βέρνηση δια της διπλωματικής οδού ήταν ανη
συχητικά. Οι υπηρεσιακές εκθέσεις μιλούσαν για
εξόντωση του Ελληνισμού. Οι κατατασσόμενοι
στα εργατικά τάγματα, στέλνονταν στα πέρατα
της Βαγδάτης, του Καυκάσου, της Μεσοποταμίας
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και της Αίγυπτου, χωρίς κανένα μισθό και προ
στασία απο τις καιρικές συνθήκες. Πέθαιναν απο
πυρετούς, εξανθηματικό τύφο, χολέρα και πείνα
κατά χιλιάδες. Το φαγητό τους ήταν χόρτα ή
κομμάτια γαλέτας. Πολλοί Ελληνες μαθαίνοντας
ποιά ήταν η τύχη όσων κατατάσσονταν στα ερ
γατικά τάγματα, άρχισαν να κρύβονται για να
αποφύγουν την στράτευση. Τότε εξαπολύθηκε εκ
στρατεία για την ανακάλυψη των φυγοστράτων.
Οταν οι αρχές δεν έβρισκαν τον φυγόστρατο,
εκτόπιζαν όλη την οικογένειά του. Με αφορμή
την ανυποταξία 300 φυγοστράτων, εκκενώθηκαν
και πυρπολήθηκαν 88 Ελληνικά χωριά που το
μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούνταν απο γέ
ρους, γυναίκες και παιδιά. Οι περισσότεροι απ’
αυτούς πέθαναν στον δρόμο πρός την Αγκυρα
απο τις κακουχίες και την πείνα.
Το κακό γενικεύτηκε με το μέτρο των επιτάξεων,
έτσι ώστε απλοί στρατιώτες έμπαιναν στα σπίτια
και έκλεβαν ότι έβρισκαν μπροστά τους. Με την
προτροπή και την καθοδήγηση των αρχών, διά
φορα σώματα ατάκτων, έσφαζαν, βασάνιζαν, βί
αζαν, απαγχόνιζαν...
Οι εκτοπιζόμενοι απ’ τα χωριά τους δεν είχαν
δικαίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως
αναγκαία. Πέθαιναν στους δρόμους γυμνοί, ξυ
πόλητοι, χωρίς τροφή και νερό απο τα βασα
νιστήρια. Το τέρμα του ταξιδιού όμως δεν σήμαινε
και το τέρμα των δεινών, εκεί τους παρελάμβαναν
οι βάρβαροι κάτοικοι των τούρκικων χωριών, καταφέρνοντάς τους το τελειωτικό χτύπημα.
Ας δώσουμε όμως το λόγο στο γερουσιαστή
Δαμάντ - Φερίντ Πασά, ο οποίος αγορεύοντας
στην Οθωμανική Γερουσία στις 22/10/1918 ομο
λόγησε πως: “ η εκμηδένιση των χριστιανικών
πληθυσμών ήταν ένα ασυγχώρητο έγκλημα, που
πρέπει να αποδοθεί στο κομιτάτο “Ενωση και
Πρόοδος” - του Κεμάλ - και ήταν έγκλημα που
διαπράχθηκε χωρίς κανένα λόγο. Οι πληθυσμοί
αυτοί δεν μετανάστευσαν με την θέλησή τους
αλλά εξαναγκάσθηκαν να φύγουν με την απειλή
και την βία και εξολοθρεύτηκαν χωρίς οίκτο".
Την ίδια μέρα η εφημερίδα “ Βακίτ” έγραφε:
“Αποδιώξαμε τους Ελληνες υπηκόους μας και
κάναμε το πάν για να τους ξεριζώσουμε, καθώς
και τους Αρμένιους και για τον σκοπό αυτό
μεταχειριστήκαμε μεθόδους παρόμοιες μ’ αυτές
του Μεσαίωνα”.
Την επομένη η τουρκική εφημερίδα “ Ακσάμ”
σημείωνε οτι: “ Η Οθωμανική Κυβέρνηση και
όχι ο τουρκικός λαός διέπραξε τα ακατονόμαστα
αυτά εγκλήματα, γι’ αυτό και η Κυβέρνηση έχει
όλη την ευθύνη και όχι το έθνος και οφείλει
να απολογηθεί για τις ωμότητες αυτές μπροστά
στο μεγάλο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί σύ
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ντομα απο την ανθρωπότητα και όπου ο τούρκικος
λαός θα διακυρήξει αυτή την αλήθεια”.
Η Μητέρα Ελλάδα όμως δεν μπορούσε να μείνει
ασυγκίνητη, αντιμετωπίζοντας στωικά τον μαρ
τυρικό αυτό Γολγοθά των Μικρασιατών.
Κατόπιν αδείας των συμμάχων, τον Μαϊο του
1919 αποβιβάζεται ο Ελληνικός στρατός, με σκοπό
να διασφαλίσει την τάξη. Οι Ελληνες της περιοχής
Σμύρνης δέχθηκαν τους στρατιώτες ως ελευθε
ρωτές.
Απ’ την πλευρά τους οι Τούρκοι είδαν την
Ελληνική παρουσία ως την πιό επικίνδυνη απ’
όλες τις ξένες επεμβάσεις. Ολοι οι άλλοι ήταν
μόνο αποικιοκράτες, χωρίς ιστορικά δικαιώματα.
Οι Ελληνες είχαν ιστορικά δικαιώματα. Αυτός
ακριβώς ο κίνδυνος αποτέλεσε το έναυσμα για
την οργάνωση της τουρκικής αντίστασης, η οποία
και εστράφη με ιδιαίτερο πείσμα εναντίον των
Ελλήνων, διακηρύσσοντας το σύνθημα “ η Τουρ
κία για τους Τούρκους”.
Ο Ελληνικός στρατός, μη βρίσκοντας ουσια
στική αντίσταση προέλαυνε στα ενδότερα της
Μικράς Ασίας φτάνοντας ως τον Σαγγάριο. Μετά
απο λίγο χρόνο άρχισε να οπισθοχωρεί και να
συμπτύσσεται στην γραμμή Εσκί Σεχίρ - Κιουτάχεια - Αφιόν Καρά Χισάρ.Την κρίσιμη αυτή
στιγμή που οι Ελληνες εδραίωναν την κυριαρχία
τους σ’ ’ενα πολύ μεγάλο τμήμα της Μ. Ασίας
οι σύμμαχοι προτείνουν την εκκένωσή του απο
τον Ελληνικό στρατό χωρίς να υπόσχονται καμμιά
προστασία των Ελληνικών πληθυσμών.
Οι πρωτοβουλίες πλέον ανήκουν στον Κεμάλ,
ο οποίος με καλά οργανωμένη αντεπίθεση, αιφνιδίασε το Ελληνικό Μέτωπο που άρχισε να διασπάται και να καταρρέει.
Κανείς δεν. βοήθησε την υποχώρηση του Ελ
ληνικού στρατού που τελικά ετράπη σε άτακτη
φυγή. Στις 27/8/1922 οι Τούρκοι έμπαιναν θριαμ
βευτές στην Σμύρνη. Μετά απο τέσσερις μέρες
άρχισε ο εμπρησμός της πόλης, την επομένη η
Σμύρνη ως κέντρο του Ελληνισμού δεν υπήρχε.
Η διαφυγή πρός τα γειτονικά νησιά ήταν η μόνη
σωτηρία.
Η μοίρα του άμαχου πληθυσμού υπήρξε τραγική,
οι σκηνές της κολάσεως που εκτυλίχθηκαν θα
αδυνατούσε να περιγράφει ακόμα και η πένα
ενός Δάντη.
Ο φλογερός Ελληνας, ο Μητροπολίτης Σμύρνης
Χρυσόστομος, θανατώθηκε με τρόπο χειρότερο
και απ’ αυτόν των μαρτύρων της εποχής του
Ιησού. Του ξερίζωσαν τα γένια, του έβγαλαν
τα μάτια με ξιφολόγχη, τούκοψαν την γλώσσα,
τ’ αυτιά, τα χέρια, περιφέροντας οι Τούρκοι πε
ριχαρείς τα κομμάτια του κορμιού του.
Τέτοιες σκηνές “απείρου κάλλους”, έχουν κα-

ταγραφεί αμέτρητες απο αυτόπτες μάρτυρες,
όπως τον διάσημου Αγγλου ιστορικού Α. Τόυνμπη
και τον πρεσβευτή των Η.Π.Α. X. Μοργκεντάου.
Για μέρες ολόκληρες και νύχτες, οργιάζουν,
λεηλατούν, δολοφονούν και βιάζουν οι ορδές τα
κτικών και ατάκτων. Οι κατατρεγμένοι δεν βρί
σκουν πουθενά καταφύγιο. Τα σπίτια τους πα
ρανάλωμα της φωτιάς, κάθε τι κινητό λεηλα
τημένο, η ζωή τους κρεμάμενη επι κλωστής, τα
θύματα ξεψυχούν με απερίγραπτα μαρτύρια. Τον
Φ. Αργυριάδη τον έγδαραν, τον Ν. Αυγερίδη τον
τύφλωσαν πρίν τον σκοτώσουν, του Μ. Μπεϊνογλου του έκοψαν το λαιμό με μαχαίρι που
δεν έκοβε, (χρόνια θα τον κλαίει ο πατέρας του
πάμπλουτος άρχοντας και μετά πρόσφυγας στην
Εδεσσα). Γυναίκες βιάσθηκαν κτηνωδώς, κάθε ηλι
κίας, μικρά κοριτσάκια και γερόντισες.
Αίμα παντού, αίμα και στάχτες, στάχτες η Σμύρ
νη, στάχτες η Πέργαμος, στάχτες τ’ Αϊβαλί, στά
χτες το βιός των Ελλήνων, κομμάτια η ψυχή
τους. Τα πάντα προικιό των Τούρκων.
Ο αυτόπτης μάρτυρας Τζ. Χόρτον Γεν. Πρόξενος
της Αμερικάνικης Κυβέρνησης, μιλάει για οργα
νωμένες συμμορίες που λεηλατούσαν, για σπίτια
που καίγονταν και για τους χριστιανούς που
έτρεχαν στην παραλία, μια γυναίκα μάλιστα, όπως
αναφέρει, πνίγηκε μαζί με το παιδί της σε εξήντα
εκατοστά νερό.
Εικόνες και στιγμές που το μολύβι σκαλώνει,
διαμαρτύρεται, αδυνατεί να συνεχίσει και ο λυγ
μός για τ’ άδικο βουρκώνει την ψυχή.
Δεν ωφελεί να συνεχίσουμε άλλο με μαρτυρίες
επώνυμων ή ανώνυμων για τα εγκλήματα των

Αποψη τΐ]ς Σμύρνης στις αρχές του αιώνα

Τούρκων γιατί θα γεμίζαμε χιλιάδες σελίδες.
Οσοι σώθηκαν απ τις θηριωδίες σκορπίσθηκαν
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Αλλοι πήραν
τον δρόμο της ξενιτιάς και άλλοι εγκαταστάθηκαν
στην Ελλάδα προσπαθώντας με την βοήθεια της
πολιτείας να επουλώσουν τις πληγές του ξερριζωμού ξαναφτιάχνοντας την ζωή τους.
Πρίν κάν αρχίσουν οι χαίνουσες πληγές να
επουλώνονται, μια μακάβρια είδηση βλέπει το
φώς της δημοσιότητας στις στήλες των Αθηναϊκών
εφημερίδων το Φεβρουάριο του 1924, δίνοντας
σαν σφραγίδα ανεξίτηλη το μέτρο της Μικρα
σιατικής τραγωδίας: “Το προσέγγισαν εις την
Θεσσαλονίκην αγγλικόν πλοίον (Ζάν) μετέφερε
τετρακοσίους τόνους οστών Ελλήνων,απο τα
Μουδανιά εις την Μασσαλίαν, πρός βιομηχανο
ποίησή (για το άσπρισμα της ζάχαρης). Οι εργάται
λιμένος Θεσσαλονίκης πληροφορηθέντες το γε
γονός, ημπόδισαν το πλοίον να αποπλεύση. Επενέβη όμως ο Αγγλος πρόξενος και επετράπη ο
απόπλους. Ηταν τα οστά των Ελλήνων στρα
τιωτών που μετά τας ομαδικάς σφαγάς και εξο
ντώσεις αργοπέθαιναν εις τα στρατόπεδα αιχ
μαλώτων”.
Πνεύμα, ψυχή και αίμα είναι η προσφορά του
Ελληνισμού στην ανθρωπότητα και δεν υπάρχει
μέτρο σύγκρισης πάνω στη γή. Ως και τα κόκκαλά
του έδωσε για τ ’ άσπρισμα της ζάχαρης, με την
ελπίδα να “γλυκάνουν” οι ανθρώπινες καρδιές
και να εξημερωθούν τα ήθη.
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Οι καταραμένοι εραστές
Ονομαζόταν Ντενίζ Λαμπέ.
Είχε δίψα για τη ζωή. Αγαπούσε την οικογένεια.
Δεν γνώρισε, όμως, ποτέ αυτή τη χαρά.
Και μια μέρα πνίγει την μικρή της κόρη. Ο νέος εραστής της ήθελε “θυσίες”.
Από το σημείο αυτό αρχίζει η τραγωδία.
Π(Χ)οκληοη οε ταγκό.

ΙΙταν Πρωτομαγιά του 1954, όταν ή Ντενίζ Λαμπέ
ουνάντηοε οε μια αίθουσα χορού της πόλης Ρεν, ένα
νεαρό εύελπι της Στρατιωτικής Σχολής του Κοετκιντάν,
που υποκλίθηκε μπροστά της για να της ζητήσει να
χορέψουν ένα ταγκό.
Ο νεαρός εύελπις, που της άρεσε από την πρώτη
στιγμή, ήταν ψηλός και λεπτός, με τριγωνικό, εφηβικό
ακόμη πρόσωπο, λεπτά χείλη, πολύ κουρεμένα μαλλιά,
όπως τα είχαν όλοι οι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής
του Κοετκιντάν, που έκοβαν βόλτες κάθε Σάββατο στους
δρόμους της Ρεν. Τα μάτια του προπάντων, είχαν ένα
παράξενο βλέμμα κι ένα όμορφο πράσινο χρώμα.
Το επόμενο Σάββατο, η Ντενίζ Λαμπέ παραχώρησε
στον νεαρό εύελπι κάτι περισσότερο από ένα απλό
ταγκό. Ετσι ήταν ο χαρακτήρας της: δεν είχε ποτέ
την εντύπωση ότι έκανε κάτι το κακό όταν περνούσε
από τον ένα εραστή στον άλλο. Και γι’ αυτόν και
γι’ αυτήν δεν επρόκειτο παρά για μια ακόμη περιπέτεια,
μετά από τόσες άλλες. Αλλωστε, ο εύελπις Ζακ Αλχκαρόν ήταν πεπειραμένος στη στρατηγική των ερωτικών
κατακτήσεων.
Από εδώ αρχίζει η ιστορία τους, κι από εδώ πάλι
όλα βουλιάζουν στο σκοτάδι. Τα δύο αυτά πλάσματα,
που τα ενώνει μια μυρωμένη ανοιξιάτικη βραδυά, ένας
χορός και η επιθυμία να δοθούν ο ένας στον άλλον,
ξαναβρίσκονται επτά μόλις μήνες αργότερα στην αί
θουσα του Κακουργιοδικείου, που θα τους φέρει σε
αντιπαράσταση.
Οι δύο εραστές δίνουν την εντύπωση ότι γνωρίζονται
ελάχιστα. Τα βλέμματά τους διασταυρώνονται μόλις
μια στιγμή. Δεν είναι μόνο οι αστυφύλακες που τους
χωρίζουν από δω και πέρα, αλλά και το μυστήριο
της αδιανόητης πράξης που τους έχει φέρει μπροστά
στη δικαιοσύνη... Ισως και κάποιο μίσος. Ο Αλγκαρόν
γιατί η Λαμπέ θέλει να τον παρασύρει μαζί της στην
τιμωρία, καθιστώντας τον υπεύθυνο του τρομερού της
εγκλήματος. Η Λαμπέ, γιατί αγάπησε αυτόν το νέο
με πάθος, και δεν μπόρεσε να του προσφέρει παρά
μόνο τη θυσία του παιδιού της.
Το παρελθόν της

II Ντενίζ Λαμπέ ήταν τρομερά έξυπνη, παρά την ελλειπή μόρφωσή της, μα ήταν συγχρόνως και τρομερά
άστατη συναισθηματικά. Αλλαζε πολύ συχνά τους φίλους
της. ΙΙταν ο τύπος του κοριτσιού που δεν δίνει μεγάλη
σημασία στη σεξουαλική πράξη. Ηταν ανίκανη ν’ αγα
πήσει και να δεθεί μ’ έναν άνθρωπο.
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Το 1948 γνωρίσθηκε μ’ ένα φοιτητή Νομικής. Ο
νεαρός αφοσιώθηκε σ’ αυτό το όμορφο κορίτσι με το
στρογγυλό και λίγο μωρουδίστικο πρόσωπο, που είναι
τόσο χαρακτηριστικό στη Βρεττάνη.
Ο εραστής που διαδέχθηκε το φοιτητή της Νομικής,
ήταν ένας νεαρός γιατρός. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά
η περιπέτειά της παίρνει σοβαρή τροπή. Οι δύο νέοι
συζούν. Και η Ντενίζ μένει έγκυος. Ο γιατρός όμως
δεν έχει αρκετά χρήματα για να παντρευτεί κι αποφασίζει
να φύγει για την Ινδοκίνα. Η Ντενίζ σκέφτεται προς
στιγμή να τον ακολουθήσει, μα γρήγορα εγκαταλείπει
αυτή την ιδέα, διότι, κατά βάθος, δεν το πολυθέλει.
Επικαλείται σαν δικαιολογία την άρνηση της μητέρας
της. Οταν ο νεαρός γιατρός επιστρέφει από την Ινδοκίνα,
η Ντενίζ έχει φέρει στον κόσμο ένα κοριτσάκι, μα
τίποτα δεν μπορεί να αναστήσει τον παλαιό δεσμό
ανάμεσα στη νεαρή μητέρα και τον πατέρα του παιδιού.
Ο άνθρωπος που έχει γυρίσει από την Απω Ανατολή
είναι κουρασμένος από τη ζωή κι έχει αποκτήσει τη
συνήθεια να πίνει. Χωρίζουν οριστικά.
Η Ντενίζ Λαμπέ αντιμετωπίζει με θάρρος τη νέα
κατάσταση. Το παιδί της θα είναι “αγνώστου πατρός”.
Δεν έχει σημασία. Το αναγνωρίζει αυτή και ξαναρχίζει
να εργάζεται. Εν τω μεταξύ, έχει μετατεθεί στο Παρίσι,
όπου ζει πολύ φτωχικά. Επειδή όμως είναι πάντοτε
κομψά ντυμένη, οι κακές γλώσσες βεβαιώνουν ότι έχει
κάποιο φίλο που την συντηρεί. Στην πραγματικότητα,
όμως, έξω από τις ώρες του γραφείου, πλέκει για να
αυξήσει τα έσοδά της.
Εξ άλλου, όσοι την γνώρισαν εκείνη την περίοδο,
συμφωνούν στο ότι από τη στιγμή που γεννήθηκε η
μικρή Κατερίνα, η Ντενίζ φερόταν σαν υποδειγματική
μητέρα. Δεν είχε κρατήσει, φυσικά, το παιδί μαζί της.
Ακολουθώντας τις συμβουλές μιας φίλης της, το είχε
εμπιστευθεί σε μια αγαθή γυναίκα, την κυρία Λωράν,
που έμεινε μακρυά από το Παρίσι, στη Βιλουβέτ.
II Ντενίζ πήγαινε και την έβλεπε κάθε Κυριακή και
πλήρωνε για τα τροφεία της μικρής δέκα χιλιάδες φράγκα
το μήνα. Πολλές φορές έμενε νηστικιά το μεσημέρι
της Κυριακής για να προφθάσει το τρένο. Ηταν μια
πραγματική μητέρα μέχρι την ημέρα που ο άλλος της
πήρε τα μυαλά... σε εκείνο το χορό.
II Δίκη

Η μεγάλη μέρα στο Κακουργιοδικείο έφτασε. Η Ντενίζ
Λαμπέ τρομοκρατημένη, μ’ ένα μαντήλι στα χέρια της,
μοιάζει σωστό ράκος. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.
Την ώρα που διαβάζεται το κατηγορητήριο, που ενώνει

τις τύχες των δύο πρώην εραστών με το θάνατο ενός
παιδιού, καταιγίδα ξεσπάει οτην πόλη Μπλουά.
Η τραγωδία των δύο αυτών ανθρώπων, που ο τύπος
είχε χαρακτηρίσει καταραμένους εραστές,πλησίαζε πια
προς το τέλος της.
II Ντενίζ δεν είχε μπροστά της μόνο μια αίθουσα
που την κοίταζε με εχθρότητα, αλλά κι αυτό το τραγικό
πειστήριο -το φρικωδέστερο που εξετέθη ποτέ σε ποινική
δίκη- αυτόν το μεγάλο κουβά, στον οποίο είχε βυθίσει
την κορούλα της των δυόμισυ ετών ώσπου να ξεψυχήσει.
Η Ντενίζ αποφάσισε να τα πει όλα από την αρχή.
Γι’ αυτό άρχισε να ιστορεί τα γεγονότα με σαφήνεια
και με τέτοιο τόνο ειλικρίνειας, που δεν άφηνε σε κανένα
αμφιβολία για την αλήθεια των λόγων της.
Μάταια ο Αλγκαρόν αντιπαράθετε στις κατηγορίες
ένα μόνιμο σαρκαστικό χαμόγελο, η Ντενίζ Λαμπέ με
μια σιγουριά στις αναμνήσεις της, που αποστόμωνε
τον νεαρό αξιωματικό, επέμενε:
ΛΑΜΠΕ: Μα, Ζ α κ , δ ε ν ε ίνα ι δ υ ν α τ ό ν να μ η θυμ άσαι
τη μ έρ α εκ είνη π ο υ μ ο υ είπες: “Π ρέπει να θ υ σ ιά σ εις
το ίδιο σ ο υ το αίμα. Μ ό ν ο α υτή η θ υ σ ία θ α σ τερ εώ σ ει
τ ο ν έρω τά μ α ς ”. Η τ α ν έν α Σ ά β β α το κι ε γ ώ σ ο υ απάντησα:
“Μ α δ ε ν έ χ ο υ μ ε το δ ικ α ίω μ α να κ ά ν ο υ μ ε έ ν α τέτο ιο
πράγμα!" Ε σ ύ ό μ ω ς είπες: “Δ ικ α ίω μ α έ χ ο υ μ ε γ ια κά θ ε
πρά γμ α . Κ α ι ίσ α -ίσ α ό τ α ν δ ε ν έ χ ε ις δ ικ α ίω μ α να κ ά νεις
κάτι, τό τ ε α υ τό το κάτι π α ίρ νει ιδιαίτερη αξία".Κι εκ είνη
τη νύ χ τα ...εκ είν ες τις νύχτες, π ο υ ο ύ τ ε λ ό γ ο ς γ ια ευ τ υ χ ία
μ π ο ρ ο ύ σ ε να γ ίν ε ι μ ετ α ξ ύ μ α ς, ο ύ τ ε γ ια έρω τα καλά -κ α λά ... π ο υ δ ε ν γ ιν ό τ α ν λ ό γ ο ς π α ρ ά μ ό ν ο γ ια θάνατο,
γ ια θάνατο, γ ια θ ά να το μ έχρ ι τρ έλλα ς..

Μετά από αυτή την αντιπαράσταση, η Ντενίζ ξα
ναβρίσκει μια σχετική ψυχραιμία και λέει:
- Η θ ε λ ε να π ρ ο χ ω ρ εί η ένω σ ή μ α ς α π ό π ό ν ο σ ε
π όνο, ώ σ π ο υ να σ χ η μ α τίσ ο υ μ ε έτσ ι το “ιδ α ν ικ ό ζ ε υ γ ά ρ ι”.
Μ ια μ έρ α ή μ α σ τα ν σ ε έ ν α εσ τ ια τ ό ρ ιο σ τ ο Π αρίσι. Μ ε
ρώ τησε, α ν γ ια το χα τή ρι του, θ α σ κ ό τ ω ν α το π α ιδ ί
μου...

Ο Αλγκαρόν πετιέται επάνω:
ΑΛΓΚΑΡΟΝ: Ε ίνα ι κ ω μ ικ ό να

δ ίν ο υ μ ε σ η μ α σία σ ε

μ ια συζή τη σ η εσ τια το ρ ίο υ .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (με πατρικό ύφος): Σ υ νεχίσ τε..
ΛΑΜΠΕ: Μ ο υ ε ίπ ε κ α τ ά λέξη: “Ζ ή τ η σ ε α να ρρ ω τικ ή
ά δ εια α π ’ τη δ ο υ λ ε ιά σου. Υ πάρχει έ ν α π οτάμ ι στη
Ρεν. Ρ ίξε μ έσ α τη ν κ όρ η σ ο υ ”. Η τ α ν τρομερό. Η θ ε λ α
να ζήαει
η κ όρη μου.

Μα δεν αντέχει άλλο και ξεσπάει σε λυγμούς.
Οι απόπειρες

Πράγματι πριν απ’ το έγκλημα, η Ντενίζ είχε απο
πειραθεί δύο φορές να σκοτώσει την κόρη της. Μια
πρώτη φορά στη Ρεν. II Ντενίζ ήταν στο διαμέρισμα
της μητέρας της που είχε βγει για ψώνια. Το πρωί
είχε λάβει γράμμα του Αλγκαρόν, όπου της έλεγε ότι
έπρεπε να διακόψουν. Ο πανικός που την έπιασε ήταν
τέτοιος, που το ίδιο αυτό βράδυ σήκωσε τη μικρή απ’
τη μέση και την κράτησε στο κενό έξω απ’ το μπαλκόνι.
Μα την τελευταία στιγμή τα δάχτυλά της δεν χαλάρωσαν.
Εσφιξε την κορούλα της πάνω στο στήθος της. Το
μητρικό ένστικτο είχε αντιδράσει. Η δεύτερη απόπειρα
έγινε μετά από οκτώ μέρες. Διατείνεται ότι την προηγουμένη ο Αλγκαρόν της είχε πει: Τ ο π ρ ά γμ α είνα ι
α π λό . Δ ε ν κ α τά φ ερ ες τίποτα,

θα πάω μ ε μ ια άλλη.

Την Κυριακή λοιπόν εκείνη, πήγε στη γέφυρα της
διώρυγας με την Κατερίνα. Την έσπρωξε και την έρριξε
στο νερό. Μα, συγχρόνως σχεδόν, έβαλε τις φωνές.
Ετσι σώθηκε το παιδί.
- Ε ίχ α μ ε τη ν εντ ύ π ω σ η ό τι η μ ικ ρ ή ή ξερ ε κ ο λύμ π ι,
καταθέτει ένας μάρτυς, γ ια τ ί κ ο υ ν ο ύ σ ε χ έρ ια κ α ι π όδ ια
κι έ μ ε ιν ε σ τ ο ν αφρό.

Χάρη στο ρεύμα που την παρέσερνε, η μικρή Κάτυ
έφθασε σ’ ένα σημείο πιο ρηχό, κοντά στην πόρτα
του καναλιού. Ενας εθελοντής κατέβηκε και την έπιασε.
Το τραγικό, είναι ότι η μικρή είχε αντιληφθεί πως
η μητέρα της δεν αντιπροσώπευε πια καμμιά προστασία
γι αυτήν κι όλο ζητούσε τη γιαγιά της.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π ώ ς δ ε ν α ν τ ιλ η φ θ ή κ α τ ε ό τι η γυ ν α ίκ α
α υτή δ ε ν ή τα ν του δ ικ ο ύ σ α ς π ν ευ μ α τ ικ ο ύ επ ιπ έδ ο υ
κι α π ο ρ ρ ο φ ο ύ σ ε ό,τι της λ έ γ α τ ε .
ΑΛΓΚΑΡΟΝ: Δ ε ν ξέρω. Μ ιλ ο ύ σ ε ελ ά χ ισ τ α . Μ ’ ά κ ο υγε.
Α ν α ρ ω τ ιό μ ο υ ν α μ ά λ ισ τ α α ν ή τ α ν π ρ α γ μ α τ ικ ά ερ ω τ ευ 
μ ένη μ α ζ ί μ ου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μ α σ τ α γρ ά μ μ α τά σ α ς δ ια ρ κ ώ ς λ έ γ α τ ε
γ ι ’ α υ τ ή ν την α να ζή τη ση του εκ π λ η κ τ ικ ο ύ π ο υ έπ ρ επ ε
να σ υνδ έει έ ν α ζευγά ρι.
ΑΛΓΚΑΡΟΝ: Σ ω στά, της το έγρ α φ α . Κ α ι επ ίσ η ς ότι
χρ ειά ζετ α ι κ α ι κάτι ά λ λ ο , π ερ ισ σ ό τ ερ ο α π ό την α ι
σ θ η σ ια κ ή ευχαρίστηση, γ ια να κ ρ α τή σ ει έ ν α ς δεσμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α ρ ν ιέσ τ ε ό τι υ π ο β ά λ α τ ε σ τη φ ίλη σ α ς
την α π ό φ α σ η να σ κ ο τώ σ ει το π α ιδ ί της. Κ ι ό μ ω ς το
σ κ ό τω σ ε. Η σ α σ τ α ν ο π ιό ε ν δ ε δ ε ιγ μ έ ν ο ς γ ια να α ντιλ η φ θ είτ ε το δρά μ α π ο υ π α ιζ ό τ α ν μ έ σ α της. Γ ια τ ί δ εν
α ν τιδ ρ ά σ α τε μ ' έ ν α ν ο π ο ιο ν δ ή π ο τ ε τρόπο;
ΑΛΓΚΑΡΟΝ: Ο λ α α υτά τα κ α τ ά λ α β α σ τη φ υλακή .
Ε ίνα ι τό σ ο τρομ ερό να σ κ ο τ ώ σ ει μ ία μ ά ν α το π α ιδ ί
της. Σ τη δ εύτερ η α π ό π ειρ α μ ό ν ο μ ο υ γεν νή θ η κ ε κ ά π ο ια
υποψ ία... Μ α την α π έκ λεισ α . Φ α ντά σ τη κ α ό τι ή θ ελ ε
να μ ο υ π α ίξει θέατρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Π ώ ς σ υμ β α ίνει να γ ίν ε τ α ι η κ ά θ ε α π ό 
π ειρα την π ρ ο η γο ύ μ ενη α κ ρ ιβ ώ ς της μ έρ α ς π ο υ ε ίχ α τ ε
ρ α ντεβ ού.

Ο Αλγκαρόν αντέτασσε το επιχείρημα ότι δεν ήταν
ποτέ εκεί όταν γινόταν μιά απόπειρα, ότι δεν υπήρξε
ποτέ αυτόπτης μάρτυς, μα ο πρόεδρος του τόνιζε κάθε
φορά ότι σε αυτόν έτρεχε αμέσως μετά η Ντενίζ, για
να του αναφέρει τη νέα αποτυχία της.
ΑΛΓΚΑΡΟΝ: Α υ τή τα λ έ ε ι α υ τ ά Σ ε μ έν α έκ ρ υ β ε
μ ε ε π ιμ έλ εια την α λή θ εια . Τ ο μ ό ν ο π ο υ μ ο υ είπ ε μ ιά
μ έρ α ή τα ν π ω ς ή θ ελ ε ν ’ α υ τ ο κ το ν ή σ ει. Ε ίχ ε τη μ α ν ία
να τ ρ α γ ικ ο π ο ιε ί τα πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ α ι οι ε π ισ τ ο λ έ ς σας; Σ ε μ ιά α π ό αυτές,
μ ε ημερομ ηνία 12 Σ επ τεμ βρίου, της ζη τά τε να δ ια κ ό ψ ετε
τις σ χ έσ ε ις σ α ς κ α ι της λ έτ ε: " Π ρ ο κ α λ εί έ ν α είδ ο ς
ηδονής η ε γκ α τ ά λ ειψ η μ ια ς ω ρ α ία ς λ ε ία ς ”.
ΑΛΓΚΑΡΟΝ: Π ρ ά γμ α τι μ ε το γρ ά μ μ α μ ο υ α υ τ ό της
ζη τ ο ύ σ α να δια κ όψ ουμ ε. Η Ν τ ε ν ίζ Λ α μ π έ, όμω ς, ισ χ υ 
ρ ίζ ετ α ι ό τι το έ γρ α ψ α γ ια να την ε ξ α ν α γ κ ά σ ω
να
σ κ ο τώ σ ει την κ ό ρ η της. Δ ε ν ε ίνα ι σ ο β α ρ ά π ρ ά γμ α τ α
αυτά
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ α ι γ ια τ ί α λ λ ά ξ α τ ε γνώ μ η μ ετ ά και
α ν α ν ε ώ σ α τ ε τις σ χ έσ ε ις σ α ς μ α ζ ί της;
ΑΛΓΚΑΡΟΝ: Γ ια τ ί ήρθε να μ ε βρει. Μ ο υ ε ίπ ε μ ά λισ τα :
"Θα κάνω ο ,τιδ ή π ο τε γ ια σ έ ν ά ’. Κ α ι ε γ ώ της α π ά ντη σ α
α σ τειευ ό μ εν ο ς: "Π ερπάτα μ ε τα τέσσερα". Δ ε ν το έ κ α ν ε
φ υ σ ικ ά Θ α μ π ο ρ ο ύ σ α να της ζητήσω επ ίσ η ς ο,τιδ ή π ο τε
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ά λ λ ο . Ο χι ό μ ω ς να σ κ ο τ ώ σ ει τη ν κ ό ρ η της. Μ ε αυτή
την πράξη της δ ε ν ή θ ε λ ε να μ ο υ δ ώ σ ει δ ε ίγ μ α της
α γά π η ς της. Ο χι... Σ κ έφ θ η κ α π ο λ ύ το π ρ ά γ μ α ε κ τω ν
υσ τέρ ω ν κ α ι κ α τ έλ η ξ α σ τ ο σ υ μ π έρ α σ μ α ό τι τη ν ε ίχ ε
π ιά σ ει μ ία έμ μ ο νη ιδ έα ν ’ α π α λ λ α γ ε ί α π ’ το π α ιδ ί της.
Μ ια μ έρ α μ ο υ εμ π ισ τεύ θ η κ ε ό τι σ κ ε φ τ ό τ α ν να το ε γ κ α 
τα λείψ ει σ τ ο δρόμο...
ΛΑΜΠΕ: Ψ έματα. Ψέματα. Ψέματα.

Το κακό είχε παραγίνει. Η Ντενίζ δεν μπορούσε να
ανεχθεί τέτοιες συκοφαντίες από τον άνθρωπο που είχε
αγαπήσει ως την παραφορά, που ίσως ακόμα αγα
πούσε... Αν και αυτή τη στιγμή, ασφαλώς τον μισούσε
από τα κατάβαθα της ψυχής της. Μα τίποτα άλλο,
εκτός από αυτό το “ψέματα” δεν βγήκε από το στόμα
της σε απολογία της. Ξανάπεσε βαριά στη θέση της
για να βουλιάξει στη βουβαμάρα της απελπισίας. Και
δεν μπορούσες να καταλάβεις για πιό πράγμα ακριβώς
έκλαιγε αυτή τη στιγμή η φόνισσα μητέρα: το θάνατο
μιάς αγάπης, ή το θάνατο ενός παιδιού.
Και σ’ αυτό έγκειτο ακριβώς το αίνιγμα αυτής της
δίκης: πώς αυτή η γυναίκα, που είχε πάντοτε επιδείξει
τόση τρυφερότητα για την κορούλα της, μεταμορφώθηκε
σε τέτοιο τέρας μετά απ’ τη γνωριμία της με τον Αλγκαρόν.
Το έγκλημα

Για την κατηγορία, η Ντενίζ Λαμπέ είχε παρακινηθεί
απ’ τη λαχτάρα της να μη χάσει τον εραστή της.
Οταν στις 6 Νοεμβρίου έφυγε για τη Βαντόμ, με
παρμένη την τραγική της απόφαση, λογάριαζε κι όλας
να μηνύσει τηλεγραφικά και με μυστικό κώδικα το
θάνατο της Κατερίνας στον Αλγκαρόν. Δύο μέρες μετά,
το έγκλημα είχε γίνει.
Τη βραδυά εκείνη το σπίτι της αδελφής της, στην
πόλη Βαντόμ, ήταν βυθισμένο στη σιωπή. Η Ντενίζ
σφουγγάριζε τα πλακάκια της κουζίνας. Σ’ ένα δωμάτιο
του επάνω πατώματος η κόρη της και ένα από τα
ανηψάκια της κοιμόντουσαν. Τίποτα δεν προμηνούσε
τη φρίκη που θα επακολουθούσε. Και πράγματι την
προκάλεσε ένα τυχαίο περιστατικό...
Η μικρή Κατερίνα ξύπνησε και φώναξε τη μητέρα
της. Η Ντενίζ Λαμπέ ανεβαίνει και κατεβάζει τη μικρή.
Εκείνη τη στιγμή προσέχει τον κουβά με τη σαπουνάδα.
Βυθίζει μέσα το παιδί, κρατώντας το κεφάλι του προς
τα κάτω.
Την άλλη μέρα στέλνει το τηλεγράφημα: "Κατερίνα
πέθανε. Γρήγορη αντάμωση, ίσως". Δύο μέρες μετά έχει
επιστρέφει στο Παρίσι. Τρέχει στον Αλγκαρόν με την
ιδέα ότι το τρομερό μυστικό που τους ενώνει θα τους
φέρει πιό κοντά τον ένα στον άλλο, ότι θα αποτελέσουν
επιτέλους το εξαιρετικό ζευγάρι που ο Ζακ οραμα
τιζόταν. Η υποδοχή όμως του εραστή της είναι παγερή.
Και το φάντασμα της μικρής Κατερίνας βρίσκεται ζω
ντανό αναμεσά τους. Δεν αντέχει άλλο. Πηγαίνει και
παραδίδεται στην αστυνομία.
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ: Η Ν τ ε ν ίζ Λ α μ π έ σ τά θ η κ ε έ ν α π ει

κηγόροι των καταραμένων εραστών γνώριζαν ότι ήσαν
αλληλέγγυοι, ότι ήταν επικίνδυνο για τον καθένα τους
να επιβαρύνει τη θέση του άλλου των συγκατηγορου
μένων για να ελαφρύνει τη θέση του πελάτη του.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ (Λαμπέ): Ε χ ε τ ε το δικα ίω μ α , κ ύρ ιοι
έν ο ρ κ ο ι να φ α ν είτ ε α νελέη το ι, σ α ς εξ ο ρ κ ίζ ω ό μ ω ς να
φ α ν είτ ε σ π λ α χ ν ικ ο ί. Η Ν τ ε ν ίζ Λ α μ π έ δ ε ν α ξ ίζ ει την
εσ χά τη τω ν π ο ινώ ν, γ ια τ ί υπ ή ρ ξε έ ν α α π λ ό ό ρ γα ν ο .
Μ ό νη της τίποτα δ ε ν α π ο φ ά σ ισ ε. Σ τ ά θ η κ ε έ ν α τυ φ λό
χέρι π ο υ το ο δ ή γη σ ε μ ια δ ύ ν α μ η α π ό τη ν ο π ο ία η
π α ρ α φ ο ρ ά το υ π ά θ ο υ ς της δ ε ν μ π ό ρ ε σ ε να τη γ λ υ τ ώ σ ει.
Η σ κ λη ρ ό τερ η τιμω ρία γ ια τη δ υ σ τ υ χ ισ μ έν η α υτή π ο υ
μ ετ α νο ιώ ν ει, ε ίνα ι να υφ ίσ τα τ α ι ε π ί χ ρ ό ν ια το σ π α ρ α γ μ ό
α υτή ς της μ ετά νο ια ς.
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ (Αλγκαρόν): Δ ε ν υπ ά ρ χει τ ίπ ο τ α ε ν α 
ν τ ίο ν το υ Α λ γ κ α ρ ό ν , ε κ τ ό ς α π ό τις δ η λ ώ σ ε ις της φ ίλη ς
του. Ο ι δ η λ ώ σ εις α υ τ ές ε ίνα ι ύ π ο π τ ε ς γ ια τ ί π ρ ο έρ χ ο ντα ι
α π ό μ ια σ υ γκ α τη γο ρ ο ύ μ εν η . Κ α ι π ρέπ ει να τις α γ ν ο ή σ ε τ ε
γ ια τ ί έρ χ ο ν τ α ι σ ε π λή ρη α ν τ ίφ α σ η μ ε ό σ α γν ω ρ ίζ ο υ μ ε
π ερ ί Α λ γ κ α ρ ό ν . Σ α ς ε ίπ α ν -και σ υμ φ ω νώ ευ χ α ρ ίσ τω ς
γ ια τ ί π ρ ό κ ειτα ι γ ια μ ια δ υ σ τ υ χ ισ μ έν η ύπαρξη- ό τι η
Ν τ ε ν ίζ Λ α μ π έ δ ικ α ιο ύ τα ι τ ο ν ο ίκ τ ο σας. Ο Α λ γ κ α ρ ό ν
όμω ς, δ ικ α ιο ύ τα ι τη δ ικ α ιο σ ύ ν η σ α ς κ α ι η δ ικ α ιο σ ύ νη
α υτή α π α ιτ εί να τ ο ν α π α λ λ ά ξ ετ ε..

II

Καταδίκη

ρ α μ α τ ό ζ ω ο σ τ α χ έ ρ ια σας. Γ ια ν ά ’μ α σ τ ε ό μ ω ς δίκαιοι,
δ ε ν ε ίχ α τ ε δ ε σ μ ο ύ ς α ίμ α τ ο ς μ ε το παιδί. Δ ε ν ή σ α σ τ α ν
ο πατέρας. Υ π ' α υ τ ή ν τη ν έν ν ο ια , το αδίκη μά σ α ς δ εν
είνα ι τ ό σ ο βαρύ, δ ε ν ε ίνα ι τ ό σ ο α π ο τρ ο π ια σ τικ ό , ό σ ο
της Ν τενίζ Λ α μ π έ.

Οταν διαβάσθηκε η ετυμηγορία των ενόρκων που
τον καταδίκαζε σε είκοσι ετών καταναγκαστικά έργα,
ο Αλγκαρόν, που είχε σταθεί σε στάση προσοχής σαν
στρατιωτικός που καθαιρείται, κοίταζε ίσια μπροστά
του, με μάτια στητά.
Η Ντενίζ Λαμπέ άκουσε την καταδίκη της σε ισόβια
με το κεφάλι κατεβασμένο. Ηταν τόσο χλωμή που δεν
μπορούσε να γίνει πιό χλωμή.
Η ποινική ευθύνη του Αλγκαρόν ήταν δύσκολο να
αποδειχθεί νομικά. Η ηθική του ευθύνη, όμως, ήταν
αναμφισβήτητη. Επτά μήνες μετά τη γνωριμία τους, μιά
μητέρα που λάτρευε το παιδί της γινόταν φόνισσα.
Πώς ήταν δυνατόν οι απλοί άνθρωποι, που τους έλαχε
ο κλήρος να κρίνουν τη φοβερή αυτή υπόθεση, μπροστά
στην οποία και οι πιό πεπειραμένοι ψυχολόγοι έμειναν
άναυδοι, να μην πτοηθούν απ’ αυτήν την απλή και
λογική διαπίστωση.
Η λαϊκή δικαιοσύνη, άλλωστε, είναι πριν απ’ όλα
υποκειμενική.

Το έργο της υπερασπίσεως δεν ήταν εύκολο. Οι δι

Επιμέλεια: Υπαστ/μος Α' Νικ. Πολύμερος
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ"
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο περιπετειώδης βίος του Βιντόκ,
που ξεκίνησε
από τον υπόκοσμο της Γαλλίας
κι έφθασε να γίνει προϊστάμενος
της Ασφάλειας της χώρας του,
είναι μια περίεργη ιστορία.
Μια ιστορία που δείχνει
πώς δημιουργήθηκε στη χώρα αυτή
το 18ο αιώνα ο κλάδος Ασφάλειας
της Γαλλικής Αστυνομίας.
Κάτι που εξελίχθηκε αργότερα
κι έφθασε στις μέρες μας
σε μια υποδειγματικά οργανωμένη
και με πλούσια δράση
αστυνομική υπηρεσία.

Οι πρωίες του περιπέτειες
Ο Βιντόκ, όπως ο ίδιος αναφέρει στα “ Απο
μνημονεύματά του” , γεννήθηκε μια Βροχερή
και θυελλώδη νύκτα του Ιουλίου του 1775
στο Αρράς της Γαλλίας. Ηταν γιός αρτοποιού,
αλλά οι “ κακές κλίσεις” του προμήνυαν ότι
δεν θα ακολουθούσε το επάγγελμα του πατέρα
του. Ηταν χειροδύναμος και από την ηλικία
των οκτώ ετών είχε ξυλοκοπήσει όλους τους
συνομήλικούς του και είχε γίνει ο φόβος
και ο τρόμος της γειτονιάς.
Ηταν 14 ετών, όταν άδειασε με αντικλείδι
το συρτάρι του πατέρα του που περιείχε
δύο χιλιάδες φράγκα και έφυγε με προορισμό
την Αίλλη.
Αυτός ήταν και ο πρώτος
πολυτάραχης ζωής του.

σταθμός

της

Αναλαμβάνει υπηρεσία στο θηριοτροφείο του
διάσημου Κοτ Κουνύ, αλλά πολύ γρήγορα
έρχεται σε ρήξη με τον διευθυντή, γιατί
ήθελε να υποχρεώσει το Βιντόκ να κάνει
τον αγριάνθρωπο πηδώντας σαν πίθηκος. Κα
τατάσσεται στον στρατό, από όπου λιποτακτεί,
φυλακίζεται και δραπετεύει.
Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο και ο Βιντόκ
πολεμά στο Βαλμύ, όπου και προάγεται σε
δεκανέα των γρεναδιέρων.

Νέα κατορθώματα
Λίγο αργότερα στις Βρυξέλλες, προφασιζόμενος
με πλαστά έγγραφα ότι είναι λο
χαγός των Ουσσάρων, βρίσκει στέγη στο
σπίτι μιας βαρώνης, από την οποία αποσπά
τρεις χιλιάδες φιορίνια και δεκαπέντε χιλιάδες
φράγκα χρυσά, αφού της υποσχέθηκε γάμο.
Η Αστυνομία των Βρυξελλών όμως, θέτει
υπό επιτήρηση τον ύποπτο αξιωματικό των
Ουσσάρων κι έτσι ο Βιντόκ εξαφανίζεται.
Σε μια ταβέρνα της Λίλλης γνωρίζει κάποια
κοπέλα που λέγεται Φρανσίνα.
Κάποια στιγμή ανακαλύπτει ότι η κοπέλα
του διατηρεί παράλληλες σχέσεις με ένα
λοχαγό του μηχανικού. Η ζήλεια πνίγει τον
Βιντόκ, ο οποίος επιτίθεται με σφοδρότητα
στον αξιωματικό με αποτέλεσμα να συλληφθεί
από τα όργανα της τάξης και να φυλακισθεί.
Καταδικάζεται με τρίμηνη φυλάκιση, αλλά η
Φρανσίνα δεν τον εγκαταλείπει. Του φέρνει
κρυφά στη φυλακή μια στρατιωτική στολή,
με την οποία ο Βιντόκ ξεγελάει τους δε
σμοφύλακες και φεύγει από τη φυλακή σαν
...κύριος.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Βιντόκ ήταν
μοναδικός στο να μεταμορφώνεται.
Οταν δραπέτευσε από τη φυλακή δεν ήταν
ούτε τριάντα ετών. Είναι η πιο πολυτάραχη
περίοδος της ζωής του. Γίνεται μέλος σε
μια συμμορία λαθρεμπόρων στην Οστάνδη,
αλλά στην πρώτη αιματηρή συμπλοκή με
τους αστυνομικούς αηδιάζει αυτό το επάγγελμα
και εγκαταλείπει τους λαθρέμπορους. ΣυλλαμΒάνεται στη Λίλλη, αλλά και πάλι η καλή
του Φρανσίνα τον Βοηθάει να δραπετεύσει.
Στη συνέχεια κατατάσσεται σε ένα θίασο,
όπου παίζει παντομίμα τόσο άριστα, ώστε
ο παλιάτσος του θιάσου τον φθονεί και τον
καταδίδει.
Προσάγεται στο δικαστήριο κατηγορούμενος
ότι πλαστογράφησε δημόσια έγγραφα κατά
τη διάρκεια που ήταν στη φυλακή, με σκοπό
να αποφυλακισθεί ένας συγκροτούμενος του.
Αποτέλεσμα, καταδίκη σε οκταετή φυλάκιση.

Στα κάτεργα
Μεταφέρεται στην Βισέτρη από όπου μαζί
με άλλους κατάδικους θα οδηγούντο στα
κάτεργα της Βρέστης. Η πορεία για την
Βρέστη ξεκινάει και μετά από 24 ημέρες
ταλαιπωρίας φθάνουν στα κάτεργα. Ο Βιντόκ
έχει πικρές εμπειρίες απο αυτή την περιπέτεια.
Κατορθώνει πάλι να δραπετεύσει μεταμ
φιεζόμενος σε αδελφή του ελέους. ΣυλλαμΒάνεται ξανά και μεταφέρεται στα κάτεργα
της Τουλών.
Ακολουθεί νέα απόδραση, ώσπου μέσω Αίξ
και Αβινιόν καταλήγει στην κοιλάδα του Ρο
δανού, διατρέχει την Γαλλία, συλλαμβάνεται
ξανά και οδηγεί στις φυλακές του Ντουσί,
όπου τον συναντάει ο Εισαγγελέας Ράνσον.
- Μας ήρθε επιτέλους, του λέει με σαρκαστικό
γέλιο, ο εισαγγελέας.

- Τι σας έκανα λοιπόν, κύριε, που τόσο με
κατατρέχετε:
Η στάση του Βιντόκ συγκίνησε τον ει
σαγγελέα, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα
υποστηρίξει την αίτηση χάριτος που είχε ζητήσει
ο Βιντόκ.

ζητάει χρήματα. Ο Βιντόκ του δίνει πενήντα
φράγκα, αλλά μετά από δύο ημέρες, ο Μπλόντυ
ξαναεμφανίζεται με ασημικά που είχε κλέψει
και του ζητάει εκβιαστικά τετρακόσια φράγκα.

Η συνθηκολόγηση με την Αστυνομία
Α!!! Τον απαίσιο τον Μπλόντυ! Θα τον
έπνιγε με όλη του την καρδιά! Αυτό περίπου
έκανε. Καταγγέλλει τον Μπλόντυ στον Αρχηγό,
της δημόσιας ασφάλειας, κ. Ανρύ.
Ο Βιντόκ υπογράφει συμφωνητικό με την
Αστυνομία με το οποίο θα μπορεί να διαμένει
ελεύθερα στο Παρίσι και θα είναι μυστικός
βοηθός της. Δεν άργησε όμως να γίνει
Αρχηγός της αστυνομίας.
Το 1812, διορίζεται προϊστάμενος του σώ
ματος ασφάλειας, έχοντας στην αρχή δύο
αστυφύλακες υπό τις διαταγές του, στη συ
νέχεια τέσσερις, έξι, οκτώ, δέκα και δώδεκα.
Το 1817, συλλαμβάνει 772 κακοποιούς. Σμή
νη κακοποιών λυμαίνονται το Παρίσι. Είναι
όλοι απόφοιτοι αγγλικών φυλακών, όπου εξέ
τισαν την ποινή τους. Ο κ. Ανρύ τα έχει
κυριολεκτικά χαμένα. Μόνο σε μιά νύκτα,
στο προάστιο του Αγίου Γερμανού έγιναν
δέκα διαρρήξεις.

Οι πρώτα του αστυνομικοί άθλα
Ο Βιντόκ συλλαμβάνει πολλές συμμορίες.
Μεταξύ των διαρρηκτών, τρείς εκφράζουν
μεταμέλεια και τους προσλαμβάνει στην υπη
ρεσία του. Τον πιο νοήμονα απ’ αυτούς,
το Κοκό Λακούρ, διορίζει γραμματέα του.
Ομως ο Λακούρ αποδεικνύεται ανάξιος της
εμπιστοσύνης του Βιντόκ. Συκοφαντεί και προ
σπαθεί να δυσφημίσει τον αρχηγό του, για
να πάρει τη θέση του. Ο Βιντόκ στρατολογεί
και άλλους αποφυλακισθέντες από τις φυλακές
του Παρισιού, θεωρώντας από την πείρα του
ότι “για να γνωρίζουμε τους κακοποιούς πρέπει
να τους έχουμε συναναστραφεί.

Ομως η απονομή χάριτος, καθυστερεί και
ο ανυπόμονος Βιντόκ δραπετεύει για μια
ακόμη φορά.

Καθημερινά δέχεται καινούργιες αιτήσεις διο
ρισμών. Ποτέ άλλοτε τόσοι
ανέντιμοι δεν
επόθησαν να γίνουν τίμιοι άνθρωποι. Ο Βιντόκ
εξετάζει με μεγάλη προσοχή τις υποψηφιότητες
και από όσους εκλέγει απαιτεί άμεμπτη δια
γωγή. Με το παραμικρό παράπτωμα, η τιμωρία
θα είναι αυστηρή και ο ένοχος θα επανέρχεται
στο κελλί της φυλακής του.

Στη συνέχεια ο Βιντόκ εγκαθίσταται στο
Παρίσι και ανοίγει ένα εμποροραφείο, ώσπου
κάποια ημέρα συναντάει κάποιον δραπέτη κατάδικο, ονομαζόμενο Μπλόντυ, ο οποίος του

Οι επιτυχίες του
άλλη. Η δόξα του
αλλά σε πολλούς το
νομικοί, οι οποίοι
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διαδέχονται η μία την
προκαλεί τον θαυμασμό,
φθόνο. Συνάδελφοι αστυ
δεν έχουν να επιδείξουν

επιτυχίες, τον κατηγορούν και τον συκο
φαντούν με ύπουλο τρόπο. Πρώτος και κα
λύτερος ο Κοκό Αακούρ.

συλλαμβάνονται λίγο αργότερα. Ο Ραφλέν
καταδικάζεται σε ισόβια, ενώ οι υπόλοιποι
τέσσερις ληστές απαγχονίζονται.

Αλλά η φήμη του Βιντόκ αυξάνεται ραγδαία
και αυτό τον ανησυχεί, γιατί η φήμη του
θα προδώσει το μυστικό του επαγγέλματος
του.

Η σύλληψη του Κονιάρ

Δεν είναι πια δυνατό να κρύβει την αστυ
νομική του ιδιότητα. Αλλά αδαφορεί! Θα εξα
κολουθεί να πολεμάει το κακό στα φανερά.
Πέρασε πιά ο καιρός που καταδίωκε τους
κακοποιούς σαν ένας απλός αστυφύλακας.
Τον Βλέπουν τώρα να διασχίζει το Παρίσι
με το αμάξι του, σαν αστραπή. Ποτέ δεν
κυκλοφορεί χωρίς τα πιστόλια του και το
μαχαίρι με την χρυσή λεπίδα και την διαμαντοκόσμητη λαΒή.
Είναι πλέον πλούσιος. Τα θύματα που τον
ευγνωμονούν είναι γενναιόδωρα.
Στο Βουλεβάρτο, συναντάει τον Κρίστιαν
και τους αλήτες φίλους του, με τους οποίους
πριν από είκοσι χρόνια είχε περάσει ένα
βράδυ στο Μαλίν. Τους συλλαμβάνει και
τους στέλνει στα κάτεργα.

Οι ληστές του δάσους Σενάρ
Η αιχμαλωσία των ληστών που τρομοκρα
τούσαν το δάσος Σενάρ είναι ένα από τα
μεγαλύτερα κατορθώματά του. Ο κύριος Μπερτράν, έμπορος κρασιών, είχε έναν πολύ καλό
φίλο, τον ξυλέμπορο Ραφλέν, ο οποίος του
πρόχεινε να πάνε μαζί σιο λιμάνι του Σκρεντόν,
όπου θα αγόραζαν λαθραία εμπορεύματα αξίας
200.000 φράγκων. Ο Μπερτράν που δεν πή
γαιναν καλά οι δουλειές του, δέχτηκε την
πρόταση.
Ετσι έκλεισαν ραντεβού, όπου ο Ραφλέν
με άλλους τέσσερις θα περίμεναν τον Μπερ
τράν. Ο Μπερτράν όμως, πληροφορείται ότι
δεν πρόκειται για λαθρεμπόριο, αλλά για
ληστεία της ταχυδρομικής άμαξας. Αυτό του
προκαλεί φρίκη και προφασίζεται ότι είναι
άοπλος. Ετσι η ληστεία αναβάλλεται για την
επόμενη ημέρα. Με την ευκαιρία της αναβολής,
ο Μπερτράν καταγγέλλει τα σχέδια του Ραφλέν
στον αρχηγό της Ασφάλειας. Ο Βιντόκ, τότε
μαζί με ορισμένους πράκτορές του επιβαίνει
στην ταχυδρομική άμαξα. Στο σταυροδρόμι
της οδού Λιεξαίν, σταματούν οι ληστές την
άμαξα. Αλλά ο Ραφλέν και οι συμμορίτες
του, δέχονται μια απρόσμενη έκπληξη, όταν
βλέπουν μέσα στην άμαξα
τον Βιντόκ και
την παρέα του. Τρέπονται σε φυγή αλλά

Στη συνέχεια ξεσκεπάζει τον ψευτοκόμητα
ντα Πόντι, ή ακριβέστερα τον δραπέτη κά
τεργου, Κονιάρ. Συγκεκριμένα ο παραπάνω
δραπέτης, αφού έκλεψε τα έγγραφα του κόμη
ντα Πόντι, Ισπανού μεγιστάνα, που όμως
σκοτώθηκε στην Καταλωνία, παρουσιάστηκε
στον Βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΗ’
σαν ο κόμης ντα Πόντι και έλαβε από
τον βασιλιά τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη.
Ο Βιντόκ τον συλλαμβάνει, αποκαλύπτει την
απάτη και τον στέλνει στα κάτεργα της Τουλών.
Αργότερα συλλαμβάνει την Αδέλα Ντεσκάρ,
μια από τις πιο θρασύτατες λησταρχίνες του
19ου αιώνα. Τότε ο Βασιλιάς του απευθύνει
ευχαριστήρια έγγραφα και μεγάλες
διακρί
σεις.
Η συνέχεια όμως δεν είναι ευχάριστη για
το Βιντόκ. Δεν του είναι δυνατό να συνεργαστεί
με τον νέο γενικό διεθυντή της αστυνομίας
κ. Ντελαβώ.
Ενώ ο Βιντόκ, στην προσπάθεια του να
καθαρίσει τα Ηλύσια Πεδία και τις προκυμαίες
του Σηκουάνα από τα κακοποιό στοιχεία,
συλλαμβάνει
καθημερινά αλήτες και κα
κοποιούς, ο πολύ επιεικής νέος διευθυντής
τους απελευθερώνει.

Αυτό εξοργίζει ίο Βιντόκ και η ρήξη με
τον Ντελαβώ είναι πια γεγονός. Του υποβάλλει
την παραίτησή του με επιστολή στην οποία
γράφει: “ Εδώ και δεκαοκτώ χρόνια, υπηρετώ
την αστυνομία με ιδιαίτερο ζήλο και αφοσίωση.
Ουδέποτε έλαβα την παραμικρή παρατήρηση από
τους προκατόχους σας. Θεωρώ λοιπόν όη δεν
έχασα την αξία μου...” .
Ετσι, αποσύρεται στο εξοχικό του, στο Σαιν
Μοντέ. Ανοίγει μικρό εργοστάσιο χαρτοποιίας,
όπου προσλαμβάνει απόφοιτους των φυλακών
σαν εργάτες. Η επιχείρησή του όμως αυτή
θα τον οδηγήσει στην οικονομική καταστροφή.
Από τότε θα ζήσει στην αφάνεια. Πέθανε
τον Απρίλη του 1857, σε ηλικία 82 ετών,
από παραλυσία. Στη διαθήκη του ανέφερε
ότι ήθελε η κηδεία του να γίνει λιτή, χωρίς
επισημότητες. Ηθελε να τον συνοδεύσουν
στην τελευταία κατοικία του, 50 πτωχοί άντρες
και 50 γυναίκες καθένας από τους οποίους
θα έπαιρνε τρία φράγκα σαν αμοιβή. Αυτή
ήταν και η τελευταία πράξη αγάπης του Βιντόκ.
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ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ
Στις οικονομικές οελίδες της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, στο φύλλο της 18.7.91,
δημοσιεύτηκε ένα ενδιαφέρον άρθρο με τον παραπάνω τίτλο,
με το οποίο επιχειρείται -σε θεωρητική βάσηο υπολογισμός του κόστους του εγκλήματος στην εθνική οικονομία.
Με λίγα λόγια, ο συνεργάτης της εφημερίδας που υπογράφει ως ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ,
πραγματοποιεί μία ποσοτικοποίηση του εγκλήματος,
προσπαθώντας να υπολογίσει το κόστος του εγκλήματος σε μία κοινωνία.
Πόσο στοιχίζει δηλαδή η αποκατάσταση ζημιών -και όχι μόνοαλλά και όλα τα συστήματα προλήψεως και καταστολής.
Το άρθρο διαπραγματεύεται ακόμη το κόστος της αστυνομικής δύναμης
και της εκπαίδευσης, συντήρησης και ενίσχυσής της με τεχνικά μέσα και μεθόδους.
“Στεκ-α-μαν! Μπαμ! Μπαμ! Μπαμ! Σε σκότωσα!
Παραδώσου!” Οι φωνές αυτές, που αντηχούσαν
στις αλάνες της γειτονιάς και πολύ συχνά -αν
όχι πάντα- τελείωναν σε ξυλοδαρμό ή πετρο
πόλεμο, ήταν το χαρακτηριστικό του αγαπημένου
μας παιχνιδιού: “Κλεφτες κι Αστυνόμοι". Ετσι,
το βράδυ ξεμαλλιασμένοι, ξαναμμένοι, καταϊδρωμένοι γυρίζαμε σπίτι. Και αρκετές φορές κάποιο
κεφάλι είχε ανοίξει, κάποιο πουκάμισο είχε σκι
στεί, κάποιο παντελόνι είχε τρυπήσει. Και η κα
ημένη η γιαγιά -γιατί η μάνα μας τις είχε βρέξειμπάλωνε τις τρύπες και έβαζε ιώδιο στις πληγές.
Τα πράγματα χειροτέρευαν αν από τον πετρο
πόλεμο έσπαζε και κανένα τζάμι οπότε ο πατέρας
πλήρωνε τις ζημιές, αφού μας καταχέριζε και
αυτός.
Αυτό ήταν το “κόστος του εγκλήματος” της
παιδικής μας εποχής. Σήμερα όμως ποι οι μεγάλοι
παίζουν αληθινούς “κλέφτες και αστυνόμους” -και
όχι μόνο- τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.
Αληθινές πιστολιές, πραγματικές κλεψιές, ναρ
κωτικά, βιασμοί, εμπρησμοί, “χουλιγκανισμοί”. Υ
πάρχει όμως και το οικονομικό έγκλημα με τις
πλαστογραφίες, τις ακάλυπτες επιταγές, τις πα
ράνομες εξαγωγές συναλλάγματος -και τις πα
ντός είδους παρανομίες. Δεν πρόκειται να α
παριθμήσουμε και να κατατάξουμε τα εγκλήματα.
Αυτό το αφήνουμε στους ειδικούς. Ούτε θέλουμε
να ασχοληθούμε με τις ευθύνες του θύτη και
του θύματος και τις διάφορες θεωρίες των ποινικολόγων.
Η διάσταση που μας ενδιαφέρει είναι η “ποσοτικοποίηση" του εγκλήματος. Η, για να ακρι
βολογούμε, η προσπάθεια να υπολογισθεί το κό
στος του εγκλήματος σε μια κοινωνία. Πόσο στοι
χίζει όχι μόνον η αποκατάσταση των ζημιών,
αλλά και όλα τα συστήματα προλήψεως και κα
ταστολής. Πράγματι, στην προσπάθεια αυτή -την
οποία θα πρέπει άλλοι καταλληλότεροι να συνεχίσουν- αρχίζει κανείς να μπαίνει σε ένα χώρο
πολυδιάστατο στον οποίο ανακαλύπτει συνεχώς
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και νέες πτυχές. Προφανώς θα πρέπει να υπολογισθεί το κόστος της αστυνομικής δυνάμεως
-εκπαιδεύσεως, συντηρήσεως, ενισχυσεώς της με
τεχνικά μέσα και μεθόδους. Βέβαια θα πρέπει
να μην υπολογισθούν οι δαπάνες που αφορούν
σε διοικητικές υπηρεσίες. Το κόστος του δικα
στικού κλάδου, του σωφρονιστικού συστήματος
(φυλακές, φύλακες, κοινωνικοί λειτουργοί που
βοηθούν το υς α π ο φ υ λ α κ ιζό μ εν ο υ ς κ.λ.π.).
Εκτός όμως από τις υπηρεσίες που προσφέρει
το Δημόσιο έχουμε τα τελευταία χρόνια και την
ιδιωτικοποίηση ορισμένων υπηρεσιών. Εχουμε τις
ιδιωτικές εταιρίες προστασίας, τους φύλακες που
προσλαμβάνουν οι εταιρίες ή τα πρόσωπα, τα
θωρακισμένα αυτοκίνητα, τις πόρτες και τα συ
στήματα ασφαλείας, τα άθραυστα και αλεξίσφαι
ρα τζάμια, τα συστήματα ανιχνεύσεως πυρκαγιάς.
Σε περιπτώσεις όμως καταστροφών από εγκλη
ματικές ενέργειες ή ζημιών που προκαλούνται,
και εδώ κάποιος θα πρέπει να υπολογίζει το
κόστος. Τώρα μάλιστα που οι τρομοκρατικές ε 
νέργειες πληθύνονται η διάσταση αυτή θα πρέπει
να τύχει ιδιαιτέρας προσοχής. Υπάρχει ακόμη
ο παράγων χρόνος. Ωρες χαμένες από τραυμα
τισμούς, από φυλακίσεις, από την απασχόληση
των οργάνων αστυνομίας, δικαστικών φυλακών,
από τις χαμένες ανθρωποώρες που είναι απο
τέλεσμα παντός είδους εγκληματικών ή παρα
νόμων ενεργειών (ακόμη και χαμένες ανθρωπο
ώρες από διαδηλώσεις). Εάν όμως μπούμε και
στον ποιοτικό τομέα και τον ψυχικό κόσμο,
πώς θα πρέπει να “ποσοτικοποιήσουμε” τα ψυχικά
τραύματα, την ηθική βλάβη από βιασμούς, σε
ξουαλικά εγκλήματα, βασανισμούς;
Η προσπάθεια αυτή είναι απλώς ενδεικτική.
Θα πρέπει όμως να γίνει μια συστηματική προ
σπάθεια όχι μόνον να υπάρξει μια θεωρητική
αναγνώριση του προβλήματος, αλλά και κατα
γραφή των μεγεθών και ένας συνολικός υπο
λογισμός του κόστους του εγκλήματος στην ε 
θνική οικονομία.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ιταλός συνθέτης και μαέ
στρος (1813-1901) - Ιταλική πο
δοσφαιρική ομάδα.
2. Μονωδίες - Ενα σπορ.
3. Αδειο δεν στέκει όρθιο Γκρέγκορι...: ξένος ηθοποιός Νομισματικά μονάδα αφρικανι
κών χωρών.
4. Μεσογειακή χώρα - Απάτητο,
απόρθητο.
5. Επαρχία των Δωδεκανήσων
(αιτ.) - Γιος του Αγαμέμνονα Αγγλικό σύμφωνο.
6. Δίνει συντάξεις (αρχικά) Πρόθεση.
7. Κλωστίτσα - Τίτλος όπερας
του Μπελίνι - Αρθρο για τα πολ
λά.
8. Σύμβολο αριθμητικής πράξης
- Εταιρική... συντροφιά.
9. Πρόθεση (καθ.) - Ο δεύτερος
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απ’ τους δέκα άρχοντες της Αθή
νας - δύο έχει... η πατάτα.
10. Γεωμετρικό σχήμα - Πόλη
της Αιθιοπίας.
11. Πέμπτος γιος του Σημ Ξένο μέτρο επιφανειών - Ολο
χωρίς εξαίρεση.
12. Εκταση γης - Ωραία περιοχή
της Θεσσαλίας.
13. Ο χορός του χορεύεται στην
εκκλησία - Φίλος και σύντροφος
του Ηρακλή.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Θεμελειακά - Αρχαίο σύστη
μα φορολογίας.
2. Μούσα, προστάτιδα της ερω
τικής ποίησης - Βασιλιάς των
Περσών (558-528 π.Χ.).
3. ... Διαλυνά: ηθοποιός μας Διπλασιαζόμενο γίνεται επικίν
δυνη μύγα - Βαρύ πανωφόρι.
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4. Ποτάμι της Αφρικής - Χτύποι
που αντιστοιχούν στις καρδιακές
συστολές.
5. Δείχνουν τη θέση σφραγίδας
- Περσικό - Λίγη... σάλτσα.
6. Αρχικά ποδοσφαιρικών συλ
λόγων - Μετράει... φως.
7. Σάντα...: πόλη της Αμερικής
- Κυκλαδίτικο νησί - Κυρία σε...
φάκελο.
8. Νοσοκομείο της Κηφισιάς Ερημος της Ινδίας.
9. Τόσες ήταν οι Εστιάδες Φτερωτό άλογο που δάμασε ο
Βελλερεφόντης (μυθ.) - Αρχή...
ποιήματος.
10. Ανοιξιάτικο φρούτο - Βι
βλικό πρόσωπο.
11. Αρχαίοι το., έβλεπαν - Δί
νεται... ετεροχρονισμένα (αρχι
κά) - Απέριττα, λιτά.
12. Μαίρη...: Ελληνίδα τραγου
δίστρια - Δεν έχει πυκνή συνοχή
αυτό.
13. Διηγούμαι -... Λυγίζος: ηθο
ποιός μας.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τίτο - Κολ - Τσακ 2. Ινα
- Αρμός - Αρα 3. Ρωξάνη - Ρίμινι
4. Ατάκα 5. Αδα - Ηρα - Αϊκ
6. Κάϊρο - Τιάρα 7. Αχ - Ατταλος
- Ιν 8. Νέφτι - Λίθοι 9. Νια Ενα - Αλς 10. Αθήνα 11. Ταϊβάν
- Θίασος 12. Ιόν - Μότορ - Ισα
13. Αρης - ΣΟΣ - Ασοι.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Τίρα - Καν - Ατια 2. Ινώ
- Ααχεν - Αορ 3. Ταξίδι - Φιλίνη
4. Αρατα 5. Ανά - Οτι - Ααμ
6. Κρήτη - Εθνος 7. Ομ - Αριάδνη
- Το 8. Λόρκα - Ανθος 9. ΣΙΑ
- Τολ - Αιρ 10. Αίσια 11. Σαϊτιά
- Θλάσις 12. Αρν - Κριός - Οσο
13. Κάϊν - Ανι - Τσάϊ.
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ΑΡΙΣΤΉ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ BUSH
Αποτελεί γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της
πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου Bush, η
Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίθηκε με τον πιο
άψογο τρόπο και σε όλους τους τομείς, στο
λεπτό και δύσκολο έργο της. Και η αναγνώριση
και οι έπαινοι από δημόσια χείλη ήσαν πολλοί.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 3482/19-7-91
ΠΡΟΣ; Ολο το προσωπικό της Βουλής και το
προσωπικό της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Με
γάρου της Βουλής
Με ικανοποίηση εκφράζω την πλήρη ευαρέσκειά
μου προς όλο το προσωπικό, που υπηρετεί στο
Μέγαρο της Βουλής και εξυπηρετεί τη λειτουργία
του, για την άρτια προετοιμασία και οργάνωση
της Ειδικής Συνεδριάσεως της 18ης Ιουλίου 1991
της Ολομέλειας της Βουλής, κατά την οποία
παρέστη και εμίλησε ο Πρόεδρος των Η.Π.Λ.
κ. George Bush.
Ιδιαιτέρως απευθύνομαι στον Προϊστάμενο και
το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασφαλείας της
Βουλής διά τις ακάματες προσπάθειές τους και
την αρίστη απόδοση.
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αριθ.Πρωτ. 6630/5/3-290441/5-8-91
ΠΡΟΣ; Το προσωπικό της Ελλην. Αστυνομίας
Κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη (18/207-91) του Προέδρου των Η.Π.Α. κ. George Bush
στην Αθήνα και τα Χανιά, στην οποία δόθηκε
ευρεία δημοσιότητα σε παγκόσμια κλίμακα, οι
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εκλήθησαν
να επιτελέσουν σπουδαιότατη αποστολή, που συνίστατο τόσο στην αποτελεσματική προστασία
του Αμερικανού Προέδρου, της πολυπληθούς α
κολουθίας του και των λοιπών αμερικανικών
στόχων, όσο και στην εξασφάλιση απόλυτης τά
ξης και ασφάλειας κατά μήκος των οδικών δρο
μολογίων κινήσεως κι εντός και πέριξ των χώρων
επίσκεψης του διακεκριμένου ξένου επισήμου.
Για την εκπλήρωση της αποστολής αυτής, ορ
γανώθηκε μία από τις μεγαλύτερες αστυνομικές
επιχειρήσεις των τελευταίων ετών, στην οποία:
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1) Διατέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του προ
σωπικού και των μέσων των αστυν. υπηρεσιών
του Αεκανοπεδίου Αττικής και της Κρήτης.
2) Ενισχύθηκαν οι αρμόδιες για τη λήψη των
ως άνω μέτρων υπηρεσίες με μεγάλο αριθμό
αστυνομικών, που μετακινήθηκαν από διάφορες
άλλες υπηρεσίες.
3) Ανεστάλη αναγκαστικά η χορήγηση στο α
στυν. προσωπικό των προβλεπομένων αδειών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Α στυ
νομίας έφεραν σε πέρας με απόλυτη επιτυχία
το ανωτέρω σοβαρότατο έργο, χάρη στην ορθή
σχεδίαση, οργάνωση και εκτέλεση των διαταχθέντων μέτρων, στην άψογη εμφάνιση, παρά
σταση και συμπεριφορά και στον εξαιρετικό ζήλο
και ευσυνειδησία όλων των αστυνομικών, που
συμμετείχαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη λήψη
των εν λόγω μέτρων, οι οποίοι δεν εφείσθησαν
κόπων και προσφορών, με αποτέλεσμα να προκληθούν τα ευμενέστατα σχόλια τόσο του ιδίου
του Προέδρου των Η.Π.Α. όσο και των λοιπών
Αμερικανών επισήμων.
Υστερα από τα προαναφερθέντα, θεωρώ χρέος
μου να εκφράσω την πλήρη ευαρέσκειά μου και
τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους α
στυνομικούς, κάθε βαθμού, οι οποίοι συνέβαλαν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ως άνω επιτυχία.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1 Αυγούστου 1991
ΠΡΟΣ; Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και το Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής
Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε
σας και το προσωπικό που διαθέσατε για την
προστασία των Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων
των Μ.Μ.Ε., τις διευκολύνσεις στη διακίνησή
τους και για τη φύλαξη των χώρων, στους οποίους
λειτούργησαν τα Κέντρα Τύπου, που κάλυψαν
την εδώ επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προ
έδρου κ. George Bush.
Παρακαλώ να διαβιβάσετε τις ειλικρινείς ευ
χαριστίες μου σε όλους όσους με την παρουσία
τους βοήθησαν την Υπηρεσία μας στο έργο της.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

^1ΜΛΛΗΛ0ΓΡΑΦΙ/^>

* Ο κ. Γεώργιος Λαρεντζάκης, με επιστολή
του προς τη Διεύθυνση Τροχαίας/Υ.Δ.Τ., εκφράζει
τις ευχαριστίες του προς τις υπηρεσίες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και ειδικά στους Αρχιφύλακα Σπυρίδωνα Σκούρτα και Αστυφύλακα Γε
ώργιο Δημητρακόπουλο του Τμήματος Τροχαίας
Αθηνών, για την αποτελεσματική τους κινητο
ποίηση ώστε να βρεθεί και του επιστραφεί εντός
διημέρου, το αυτοκίνητό του το οποίο είχε κλαπεί
από αγνώστους.
* Ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Λιέγη του
Βελγίου κ. Κυριάκος Δουκάκης, με επιστολή του
προς την Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών εκφράζει
τα θερμά του συγχαρητήρια για τη συμμετοχή
της ομάδας της Διεύθυνσης στις ποδοσφαιρικές
συναντήσεις EUROLIEGE 91, τις οποίες διοργάνωσε η τοπική Διοίκηση Χωροφυλακής. Τονίζει
μάλιστα ότι η άξια αυτή αντιπροσώπευση απέ
σπασε τα ευμενή σχόλια όλων και κατέδειξε
ότι η σύγχρονη Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της
διατηρεί ακέραιο το αρχαίο αθλητικό πνεύμα
και παραμένει προσηλωμένη στον Ευρωπαϊκό
προσανατολισμό της.
* Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Α’βάθμιας
Εκπαίδευσης της Νομαρχίας Εβρου κ. Πανα
γιώτης Τσογγαράκης, με επιστολή του προς το
Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρού
πολης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και
τα ειλικρινή του συγχαρητήρια για την αξιόλογη
προσφορά του προσωπικού του παραπάνω Τμή
ματος στην κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των
μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής,
με διαλέξεις, διανομή σχετικού έντυπου υλικού
και με την καθημερινή παρουσία τροχονόμων
στις εισόδους των σχολείων κατά τις ώρες προ
σέλευσης και αποχώρησης των μικρών μαθητών.
Για τους ίδιους λόγους, ο Διευθυντής του Α’
Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης Δράμας κ.
Χρήστος Λαζάρου, συγχαίρει και επαινεί σε επι
στολή του το προσωπικό του τοπικού Αστυ
νομικού Τμήματος.
* Με επιστολές τους, ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Β’βάθμιας Εκπαίδευσης της Νομαρ
χίας Φλώρινας κ. Νικόλαος Νάτσης, ο Πρόεδρος
του Εξεταστικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης κ.
Χριστόδουλος Βασσάρας, ο Πρόεδρος του Εξε
ταστικού Κέντρου Σαμοθράκης κ. Χρήστος Καϊτάζης και ο Πρόεδρος του 278ου Εξεταστικού
Κέντρου Νέας Ιωνίας Αττικής κ. Ηλίας Παντε-

λεάκος, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς
το αστυνομικό προσωπικό για τη συμπαράσταση,
την υπευθυνότητα και το υψηλό πνεύμα συνερ
γασίας που επέδειξε, ώστε να διεξαχθούν με
απόλυτη επιτυχία οι Γενικές Εξετάσεις 1991 για
την εισαγωγή σπουδαστών στις Ανώτατες και
Ανώτερες Σχολές.
* Ο Διευθυντής του Μικροβιολογικού Τμήματος
του Νοσοκομείου Υδρας ιατρός κ. Πρίαμος Δού
κας και η δικηγόρος κ. Ελσα Μαυραγκά με
κοινή επιστολή τους και ο κ. Δημήτρης Κων
σταντίνου με άλλη επιστολή, εκφράζουν τα συγ
χαρητήριά τους προς το Διοικητή του Α.Τ. Υδρας
Υπαστυνόμο Β’ Στέφανο Μάνδαλο για τις προ
σπάθειες που καταβάλλει για τη νόμιμη και λο
γική αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος του
νησιού, της ηχορρύπανσης από τη λειτουργία
των νυκτερινών κέντρων.
Επίσης, ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού και Βιοτεχνικού Συλλόγου Υδρας κ. Πα
ναγιώτης Κατσικάς με τηλεγράφημά του εκφράζει
τις θερμότερες ευχαριστίες του συλλόγου προς
τον παραπάνω Υπαστυνόμο, για τον εντοπισμό
και τη σύλληψη δύο κακοποιών που είχαν διαρρήξει εξι χρυσοχοεία του νησιού, αφαιρώντας
κοσμήματα αξίας 2.600.000 δραχμών, τα οποία
ανευρέθηκαν και επιστράφησαν.
* Η κ. Ιλλαρία Κατσαβού, χήρα του πρόσφατα
αποβιώσαντα Αστυνομικού Υποδιευθυντού Γεωρ
γίου Κατσαβού, με επιστολή της εκφράζει τις
ευχαριστίες της προς το προσωπικό της Ελλη
νικής Αστυνομίας, για τη συμπαράσταση στο
βαρύτατο πένθος της.
Επίσης, ο κ. Κωνσταντίνος Βέρρας, πατέρας
του φονευθέντος σε τροχαίο ατύχημα Αστυφύ
λακα Γεωργίου Βέρρα, με επιστολή του εκφράζει
τις ευχαριστίες του προς το Διοικητή και το
προσωπικό του Α.Τ. Καπανδριτίου για τη συ
μπαράστασή τους στο πένθος της οικογένειας
του.
* Ο κ. Νικόλαος Τηλιακός, Διευθυντής της
Ορθοπεδικής Κλινικής του Νομαρχιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ρόδου, με επιστολή του εκφράζει
τις ευχαριστίες του προς το Διοικητή του Τμή
ματος Τροχαίας Ρόδου Αστυνόμο Α’ Σπυρίδωνα
Κόκκαλη για την τόσο επιτυχή παρουσίαση εκ
μέρους του εισήγησης με θέμα “ο πολυτραυματίας”, στο Περιφερειακό Σεμινάριο που διοργανώθηκε στη Ρόδο.
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*Θ κ. Σπύρος Μπούας, Πρόεδρος του Α.Π.Σ.
Ολυμπος Κέρκυρας, με τηλεγράφημά του προς
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εκφράζει τις ευ
χαριστίες του και εκ μέρους των ποδοσφαιριστών,
συνοδών και φιλάθλων της ομάδας του, προς
όλους τους αστυνομικούς που τους προφύλαξαν
από τους μαινόμενους οπαδούς αντίπαλης ομά
δας, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα
που έγινε στη Μέλισσα Αρτας.
* 0 κ. Δημοσθένης Αδαμαντόπουλος της Υπο
διεύθυνσης Δημόσιων Σχέσεων της Εθνικής Τρά
πεζας Ελλάδας, με επιστολή του προς τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, εκφράζει το
βαθύ συναίσθημα υποχρέωσης της Τράπεζας προς
την Α.Δ. Ιωαννίνων, για τη βοήθεια που προσέφερε κατά τη διάρκεια των πολιτιστικών εκ
δηλώσεων για τα 150 χρόνια της, και τονίζει
ότι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της διορ
γάνωσης οφείλεται στη συνδρομή της Α.Δ. και
στην προθυμία των ανδρών του Τ.Α.
* 0 κ. Αλέξιος Αναστασοβίτης, Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκο
μείου Καλαβρύτων, με επιστολή του προς το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εκφράζει τις ευ
χαριστίες του προς το Παράρτημα της Σχολής
Αστυφυλάκων Καλαβρύτων και ειδικά τους Δό
κιμους Αστυφύλακες Νικόλαο Αναστασιάδη, Ιω
άννη Αρβανίτη και Ευάγγελο Ανδριτσούδη, οι
οποίοι σε κάλεσμα των ιατρών του Νοσοκομείου
για μετάγγιση αίματος σε πάσχοντες ασθενείς
προσέφεραν εθελοντικά το αίμα τους και έσωσαν
τη ζωή των ασθενών.
* 0 Νομάρχης Εβρου κ. Αθηναίος Φλωρίνης,
με επιστολή του προς τον Αστυνομικό Διευθυντή
Αλεξανδρούπολης, την οποία κοινοποίησε και
στον τοπικό Τύπο, συγχαίρει το Διευθυντή και
τους άνδρες της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης για τη
λήψη όλων των απαραίτητων και ενδεικνυόμενων
μέτρων ασφαλείας και την άριστη εφαρμογή τους,
κατά την εκεί υποδοχή και παραμονή του Πρω
θυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του
Κυβερνητικού Κλιμακίου.
* 0 κ. Γεώργιος Τζήμας, με επιστολή του προς
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, εκφράζει τις ευ
χαριστίες του προς τους Αστυφύλακες Χαρά
λαμπο Παντελεάκο και Χρήστο Βούλγαρη του
Α.Τ. Σαλαμίνας, γιατί βρήκαν και του παρέδωσαν
χρηματικό ποσό, που του είχαν αφαιρέσει αλ
λοδαποί κακοποιοί.
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* 0 κ. Ευάγγελος Γαλάνης, με επιστολή του
προς την Επιθεώρηση Αστυνομίας Δυτικής Μα
κεδονίας, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους
αστυνομικούς των Α.Τ. Σιάτιστας και Α.Σ. Εράτυρας Κοζάνης που πήραν μέρος στην επιχείρηση
διάσωσής του, για το άμεσο ενδιαφέρον που
επέδειξαν και τη βοήθεια που του προσέφεραν
σε ατύχημα που του συνέβη στο βουνό Σινάτσικο
Κοζάνης, που είχε σαν αποτέλεσμα να σπάσει
τη λεκάνη του και να αδυνατεί να κινηθεί.
* 0 Νομάρχης Θεσπρωτίας κ. Χαρίλαος Φρα
γκούλης, με επιστολή του προς τον Αστυνομικό
Διευθυντή Θεσπρωτίας, εκφράζει τις ευχαριστίες
και τα συγχαρητήριά του για την αποτελεσματική
συμβολή της Αστυνομικής Διεύθυνσης στην επι
τυχία των εορταστικών εκδηλώσεων στο Κούγκι
του Σουλίου, στη μνήμη του τελευταίου μάρτυρα
της Σουλιώτικης τραγωδίας Ιερομόναχου Καλογήρου Σαμουήλ.
*Θ κ. Νικόλαος Διακάκης, Πρόεδρος του Ομί
λου Πρακτικής Σκοποβολής Θεσσαλονίκης, με
επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής
Αστυνομίας, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς
τον Ανθυπαστυνόμο Γιώτη αλλά και το υπόλοιπο
προσωπικό του Τ.Τ. Ιωαννίνων, για την αμέριστη
συμπαράσταση και προθυμία που επέδειξαν σε
τραγικό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην
Ε.Ο. Ιωαννίνων - Καλαμπάκας, όταν επιβατηγό
αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις αθλητές
του Ομίλου, που μετέβαιναν σε επίσημους αγώνες
σκοποβολής στα Ιωάννινα, έπεσε σε χαράδρα
με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο ένας
και σοβαρότατα οι άλλοι δύο.
*Με ομαδική επιστολή τους προς τον κ. Υπουρ
γό Δημόσιας Τάξης, επτά κάτοικοι Καστελλίου
Κρήτης εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους προς
το Διοικητή Υπαστυνόμο Μιχαήλ Καραμαλάκη
και το υπόλοιπο προσωπικό του Α.Τ. Καστελλίου,
οι οποίοι με τις μεθοδικές και συντονισμένες
ενέργειές τους συνετέλεσαν στην ανακάλυψη και
σύλληψη των δραστών επανειλημμένων διαρρή
ξεων, που είχαν διαπραχθεί σε διάφορα χωριά
της περιοχής.
*Με επιστολή της προς την Α.Ε., η αναγνώστριά
μας κ. Σοφία Κάτιου εκφράζει την απορία της
για την αρνητική στάση ορισμένων απέναντι στην
Αστυνομία και την προσωπική της συμπάθεια
και κατανόηση για το δύσκολο έργο που επιτελεί
αντιμετωπίζοντας τόσα δύσκολα προβλήματα.

Ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοοίας Τάξεως
Αντιστράτηγος ε.α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΛΑΡΗΣ
Ο κ. Δημήτριος Καπελάρης γεννήθηκε το 1927 στην Ιστιαία Εύβοιας,
είναι έγγαμος και πατέρας μιας κόρης.
Το 1948 αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων
και έχει τελειώσει τις Σχολές:
Εθνικής Αμύνης, Ανωτέρα Σχολή Πολέμου, Πεζικού,
Ατομικών Οπλων - Βιοχημικού Πολέμου
και τη Σχολή Ασφαλείας των Παρισίων.
Ελαβε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιόδου 1948 - 1950
και έχει τιμηθεί με διάφορα παράσημα.
Στην περίοδο 1950 -1967 υπηρέτησε σε μονάδες εκστρατείας
και επιτελικές θέσεις μεγάλων μονάδων.
Το 1968 διώχθηκε από το στράτευμα λόγω αντιθέσεών του
προς το καθεστώς της 21ης Απριλίου.
Το 1976 επανήλθε με το βαθμό του Συνταγματάρχου.
Διετέλεσε, ως Ταξίαρχος, Υποδιοικητής της Σχολής Ευελπίδων,
Επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο
και Υποδιοικητής της 6ης Μεραρχίας Κιλκίς.
Ως Υποστράτηγος διετέλεσε Διοικητής της 6ης Μεραρχίας,
Διευθυντής Πεζικού Γ.Ε.Σ., Διευθυντής Β’ Κλάδου Γ.Ε.Σ.
και Διοικητής της Σχολής Ευελπίδων.
Ως Αντιστράτηγος διετέλεσε Αρχηγός της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας
και είναι επίτιμος Διοικητής της 6ης Μεραρχίας Πεζικού.
Στις 20 Αυγούστου 1991, ανέλαβε
τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

<jfason

U.S.A.-JAPAN

Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ KY A ΑΙΑ - ΤΗ ΑΕΣΚΟΠ ΙΑ
PERMA FOCUS (παγκόσμια αποκλειστικότητα της JASON)

Ο Λ Α 1 Α ΠΡΟΪΟΝΤΑ JASON
1. Τα μοναδικά κυάλια οτον κόσμο, που δε χρειάζονται ρύθμιση.
ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2. Αυτορυθμιζόμενα - τρισδιάστατα με αυτόματη εστίαση.
ΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΑΝΩΤΑΤΟ
3. Οπτική ακτίνα (άπειρο).
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 4. Πρώτο παγκόσμιο βραβείο
ΙΑΠΩΝΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ εργονομικσό σχεδιασμού και οπτικής τεχνολογίας.
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5. Στεγανά - Αντιθολωτικά - Αδιάβροχα - Ευρυγώνια.
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Η.Π.Α.
6. Ολα τα μοντέλα σε ελκυστική συσκευασία με ειδική θήκη - τσάντα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μοντέλο 2000/200. Κυάλια (καουτσούκ). Αυτόματης εστίασης. Ημέρας και νύκτας. Δύναμη: 7 X 50 πιπνΟπτική γωνία; 114μέτρα. Φωτεινότητα:

76,5. Θήκη - τσάντα νάυλον. Κυάλια μεγάλης ακρίβειας ιδανικά για όλες τις χρήσεις, αφού βλέπουν και τη νύκτα με τη βοήθεια ελάχιστου
αστρικού φωτός. Βάρος: 846 gr. Τιμή: 69.600 - 15% Μοντέλο 1000/296. Κυάλια (πλαστικοποιημένο καουτσούκ). Αυτόματης εστίασης,
ευρυγώνια. Δύναμη: 10 X 50 mm. Οπτική γωνία: 112 μέτρα. Φωτεινότητα: 37,5. Θήκη - τσάντα νάυλον. Κυάλια μεγάλης ακριβείας,πολλαπλών
χρήσεων, και με ιδιαίτερα ευρύ πεδίο όρασης, ισχυρής εμβέλειας. Βάρος: 689 gr. Τιμή: 59.000 - 15%. Μοντέλο 1000/295 Κυάλια
(πλαστικοποιημένο καουτσούκ) αυτόματης εστίασης. Δύναμη: 7 X 35 mm. Υπερευρυγώνια. Οπτική γωνία: 165 μέτρα. Φωτεινότητα: 37,5. Θήκη τσάντα νάυλον. Κυάλια μεγάλης ακρίβειας με μεγάλο οπτικό άνοιγμα. Βάρος: 600 gr. Τιμή: 49.000 - 15%

ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΙΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
Μοντέλο 500 (τηλεσκόπιο ROTARY POWER).
* Παγκόσμια πατέντα της JASON.
* Το μοναδικό περιστροφικό τηλεσκόπιο στον κόσμο (χωρίς αλλαγή φα
κών, με μία απλή αξονική περιστροφική κίνηση μπορείτε να δείτε τα
άστρα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο επίγειο αντικείμενο).
* Με τηλεσκοπικό ανιχνευτή ZOOM, υψηλών προδιαγραφών PERMA
FOCUS, αυτόματης εστίασης.
* Με ενσωματωμένο ειδικό τρίποδο πολλαπλών χρήσεων.
* Με ειδικά ρυθμιζόμενο διαγώνιο κάτοπτρο διπλής θέσης, κατασκευασμέ
νο με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές εργονομίας.
* Δυνατότητα προσέγγισης για τα άστρα: 360 φορές.
* Για επίγεια χρήση: 40 φορές (δηλαδή φέρνει τα 40 kms στο ένα km).
•Τιμή: 114.900 -15%

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ
ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΕΛΑΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΙ - ΘΗΤΑ Ε.Π.Ε., Ειρήνης 31β, Νέο Φάληρο, 185 47.
Παρακαλώ αποστείλατέ μου ταχυδρομικά
με αντικαταβολή τα εξής μοντέλα, με έκπτωση 15%:
Μοντέλο 2.000/200 τεμ.... , Μοντέλο 1.000/296 τεμ.....,
Μοντέλο 1.000/295 τεμ.... . Μοντέλο 500 (τηλ.) τεμ....
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.... ........................................ ,Τ.Κ.......... ,
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.........................

