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56η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης
Ανοιξε πάλι φέτος για 56η φορά, η Διεθνής 

Εκθεοη Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας 
το ενδιαφέρον του διεθνούς εμποροβιομη- 
χανικού κόσμου αλλά και του ευρύτερου 
καταναλωτικού κοινού.

Εκεί, πλάι στο Λευκό Πύργο η Αστυνομία 
έδωσε το δυναμικό της παρών, προσφέρο- 
ντας τον καλύτερο εαυτό της για τη δια
σφάλιση της τάξης, της ηρεμίας και της 
άνετης κυκλοφορίας των πολυάριθμων επι
σκεπτών.

Ακόμα, η Αστυνομία έζησε την 56η Δ.Ε.Θ. 
και κάτω από την ιδιότητα του εκθέτη. 
Στην είσοδο της Εκθεσης λειτούργησε το 
Περίπτερο της Αστυνομίας σαν Πληροφο
ριακό Κέντρο.

Στο περίπτερο επίσης παρουσιάσθηκε, με 
ιδιαίτερη επιτυχία, το έργο και η καθη
μερινή προσφορά του Σώματος προς το κοι
νωνικό σύνολο. Στο περίπτερο προβλήθη
καν κύρια ο αγώνας μας εναντίον της σύγ
χρονης μάστιγας των ναρκωτικών και του 
Μολώχ της ασφάλτου, των τροχαίων ατυ
χημάτων.

Πολλοί επίσημοι, μεταξύ των οποίων ο 
Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης, Υπουργοί, Βουλευτές και 
πλήθος κόσμου επισκέφθηκαν το Περίπτερο 
και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για 
την καθημερινή κοινωνική προσφορά της 
Αστυνομίας, που την καταξιώνει στη συ
νείδηση του λαού μας.





ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
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Η χειρότερη μάστιγα του αιώνα μας, τα ναρ
κωτικά, απειλεί θανάσιμα την ανθρωπότητα. Εκα
τομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο είναι δούλοι 
κάποιου είδους ναρκωτικού και μέρα με τη μέρα, 
αρπαγμένοι από μία ψευδαίσθηση, οδηγούνται στο 
θάνατο.

Την πρώτη θέση σ’ αυτήν την μακάβρια πορεία 
κρατούν σταθερά οι νέοι. Και αυτό δεν ισχύει 
μόνο για άλλες χώρες αλλά και για την Ελλάδα, 
όπου τα ναρκωτικά κάνουν πραγματική θραύση 
και απειλούν τα παρόν και το μέλλον του τόπου.

Εκατοντάδες νέοι πέθαναν κατά την τελευταία 
δεκαετία από τη χρήση ναρκωτικών. Οι ζωές 
αυτών των παιδιών που χάνονται κάθε χρόνο 
είναι αρκετές για να υπογραμμίσουν την τρα
γικότητα της κατάστασης.

Η έλλειψη ιδανικών, η διαλυμένη οικογένεια, 
το άγχος της επιβίωσης και της επιτυχίας, η 
ανασψάλεια και άλλοι παράγοντες συντελούν 
στην εξάπλωση των ναρκωτικών.

Τα θύματα -κυρίως νέοι- αναζητώντας το χα
μένο τους παράδεισο, πέφτουν ανύποπτα και αθω
ράκιστα στις παγίδες, που στήνουν συστηματικά 
και μεθοδευμένα οι έμποροι των ναρκωτικών.

Η Αστυνομία δίνει καθημερινά τη δική της μάχη 
με σημαντικές επιτυχίες -ιδιαίτερα τον τελευταίο 
καιρό- εναντίον των εμπόρων του λευκού θα
νάτου. Θεωρούμε όμως πως ο πόλεμος κατά των 
ναρκωτικών είναι και πρέπει να γίνει υπόθεση 
του κάθε πολίτη, και όχι μόνο των διωκτικών 
αρχών του κράτους.

Ετσι, η Α.Ε. παράλληλα με την καμπάνια ενη
μέρωσης που ξεκίνησε η Ελληνική Αστυνομία 
από το πληροφοριακό περίπτερο της Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης του προηγούμενου μήνα, θα αφιε
ρώσει αρκετές σελίδες στο παρόν τεύχος πάνω 
στο πρόβλημα των ναρκωτικών, με σκοπό την 
ενημέρωση της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα των 
γονέων για τους μύθους και την πραγματικότητα 
γύρω από το θέμα των ναρκωτικών.

Και αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι η καθημερινή 
επέκταση της χρήσης σε όλο και περισσότερα 
στρώματα της νεολαίας μας, ενισχύεται πολλές 
φορές από το φόβο, την άγνοια και τη σιωπή 
που απομονώνουν τους χρήστες από την οικο- 
γένειά τους και τους παραδίδει άβουλους και 
ανίσχυρους στα κυκλώματα των εμπόρων του 
θανάτου.

Η Αστυνομία ζει καθημερινά το δράμα των 
γονέων, που τα παιδιά τους παρασύρθηκαν στους 
τεχνικούς παραδείσους των ναρκωτικών. Αυτών 
των γονέων που τα γέννησαν και τα μεγάλωσαν, 
αλλά κάποια μέρα τα βρήκαν νεκρά, ολομόναχα 
σε κάποιο υπόγειο ή σ’ένα γιαπί με μακάβρια 
συντροφιά τους τη δολοφόνο σύριγγα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΏΝ

«'/Ο
^  7-ΗΕΒ *  

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΟΠΛΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Κ Λ Λ Ι ΙΣ  53 Κ Ε Ρ Λ Τ Σ ΙΝ Ι THA.4618.294 - 4632.150

Μπροστά σ’ αυτή την πρόκληση, η Ελληνική 
Αστυνομία, παράλληλα με τη στοργή που πε- 
ριβάλει τους νέους, δεν θα σταματήσει να υπεν
θυμίζει ότι η ζωή των παιδιών μας κινδυνεύει. 
Γι’ αυτό πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε τα 
θύματα του αργού θανάτου και να κάνουμε την 
κοινωνία μας πιό ανθρώπινη. Η βοήθεια και η 
συμπαράσταση όλων είναι όσο ποτέ αναγκαία. 
Και προσοχή!

Ο αγώνας γίνεται εναντίον των ναρκωτικών 
και όχι των ναρκομανών, που είναι τα άρρωστα 
παιδιά ή τα αδέλφια μας..

Η σωστή ενημέρωση γύρω από τη μάστιγα παίζει 
πρωταρχικό ρόλο στην αντιμετώπισή της. Οταν 
γνωρίζουμε το πρόβλημα έχουμε σαφώς μεγα
λύτερες πιθανότητες να το λύσουμε.

Ν α ι 
Ν α ι α- 
Ν α ι α τί 
Ν α ι σ τ η  Ζ ω ι 
Ν α ι σ τ η  Zcon 
Ν α ι σ τ η  Zcon 
Ν α ι σ τ η  Zcon

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ

617
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ
Στη Θεοσαλονίκη, κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο 

χτυπά η οικονομική καρδιά της Ελλάδας.
Στους εκθετήριους χώρους των 180.000 τ.μ.,. πε

ρισσότεροι από 3500 εκθέτες από 400 χώρες πα
ρουσιάζουν τα προϊόντα της υπερσύγχρονης τε
χνολογίας.

Χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν την συμπρω
τεύουσα για να επισκεφθούν την έκθεση και να 
παρακολουθήσουν τις διάφορες εκπολιτιστικές 
και πνευματικές εκδηλώσεις που συνοδεύουν τη 
λειτουργία της έκθεσης.

Το μέγεθος των εμπορικών συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και ο εντυπω
σιακός τρόπος προβολής των πάσης φύσεως προ
ϊόντων στη Δ.Ε.Θ αποδεικνύουν ότι η Θεσσα
λονίκη επάξια διεκδικεί τον τίτλο Ευρωπαϊκής 
Μεγαλούπολης και κέντρου διακίνησης εμπορίου 
και βιομηχανίας.

Σημαντική όμως ήταν και φέτος η συμβολή 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλο
νίκης και γενικώτερα της Αστυνομίας στην επι
τυχία της 56ης ΔΕΘ. Το προσωπικό της Δ/νσης 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης σε μια πραγματική 
έξαρση υπηρεσιακής απόδοσης μόχθησε νυχθη
μερόν για να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες συν
θήκες ασφάλειας, τάξης και άνετης κυκλοφορίας 
εντός και εκτός του χώρου της έκθεσης με σκοπό 
την άμεση εξυπηρέτηση των χιλιάδων επισκεπτών

και την διασφάλιση εμπορευμάτων αξίας πολλών 
εκατομμυρίων.

Η μακρά πείρα των ανδρών της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης σε παρόμοιες διορ
γανώσεις, η αγάπη και ο ενθουσιασμός για το 
πολύπλευρο έργο τους, συνέβαλαν αποφασιστικά 
ώστε να διατηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια σε 
υψηλά επίπεδα, γεγονός που προκάλεσε τα κο
λακευτικά σχόλια τόσο των αρμοδίων παραγό
ντων όσο και του κοινού.

Στο χώρο της έκθεσης λειτούργησε και φέτος 
κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της έκ
θεσης: Υποδιεύθυνση Αστυνομίας της ΔΕΘ με 
τμήματα Τάξης, Ασφάλειας και Αγορανομίας.

Ειδικά επιλεγμένοι και εκπαιδευμένοι στο αντι
κείμενό τους αστυνομικοί άσκησαν σε μεγάλη 
έκταση προληπτικούς ελέγχους, πρόσφεραν ακού
ραστα, με συνέπεια και ευγένεια τις υπηρεσίες 
τους και συνετέλεσαν στο να μη παρατηρηθούν 
σοβαρά αδικήματα. Τα ελάχιστα που διαπιστώ
θηκαν αντιμετωπίσθηκαν με απόλυτη επιτυχία και 
εκπληκτική ταχύτητα.

Ομως η παρουσία της Αστυνομίας δεν εξα
ντλείται εδώ. Η κοσμοσυρροή που παρατηρείται 
στους χώρους της έκθεσης κάθε χρόνο αποτελεί 
μια μοναδική ευκαιρία για το Σώμα να προβάλει 
το δικό του έργο και τη δική του προσφορά, 
μοναδική στον Ελληνικό Χώρο.
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Ετσι λειτούργησε και φέτος στην είσοδο της 
έκθεσης το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας 
το οποίο εκτός από πληροφοριακό κέντρο απο
τελεί μια χειρονομία αληθινής φιλίας και μια 
κίνηση αγάπης όλων των Ελλήνων Αστυνομικών 
προς τον Ελληνα πολίτη για να γνωρίσει την 
αστυνομία και την αποστολή της.

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

Η Ελληνική Αστυνομία μέσα από το πληρο
φοριακό περίπτερο της έκθεσης ξεκίνησε ειδικά 
για φέτος μια μεγάλη εκστρατεία διαφώτισης του 
κοινού γύρω από τη σύγχρομη μάστιγα των ναρ
κωτικών.

Βασισμένη στην άποψη ότι η πρόληψη είναι 
η καλύτερη θεραπεία και ότι η σωστή ενημέρωση 
γύρω από τα ναρκωτικά παίζει πρωταρχικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση του προβλήματος η Ελληνική 
Αστυνομία επέλεξε σαν κεντρικό θέμα τον αγώνα 
κατά των ναρκωτικών και απηύθυνε έκκληση 
προς τους γονείς και τους νέους για πανστρατιά 
κατά των εμπόρων του λευκού θανάτου με στόχο 
τη σωτηρία της κοινωνίας μας .

Με σεβασμό στην αλήθεια και με την πίστη 
ότι η δύναμη είναι προϊόν της γνώσης και ότι 
όσο καλύτερα γνωρίζουμε το πρόβλημα τόσο πε
ρισσότερες πιθανότητες έχουμε να το λύσουμε, 
παρουσίασε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 
έκθεσης πλούσιο φωτογραφικό και έντυπο υλικό 
με όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον κίνδυνο 
των ναρκωτικών στη χώρα μας.

Τα ενημερωτικά φύλλα που εξέδωσε το Τμήμα 
Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων και που 
διένειμαν οι αγαπητοί και ευγενικοί συνάδελφοι 
στο πληροφοριακό περίπτερο αφορούσαν συμβου
λές προς τους γονείς, για το τι πρέπει, δηλαδή, 
να γνωρίζουν για τα ναρκωτικά, πως θα ανα- 
καλύψουν αν το παιδί τους παίρνει ναρκωτικά, 
τι πρέπει να κάνουν και πως θα αντιδράσουν 
αν αντιληφθούν κάτι τέτοιο.

Στις μεγάλες αφίσες του περιπτέρου και στα 
διανεμηθέντα έντυπα τονίζονταν ιδιαίτερα ότι

έφθασε η ώρα να μπούμε από κοινού στη μάχη 
κατά των ναρκωτικών και ότι η βοήθεια των 
πολιτών είναι σήμερα όσο ποτέ αναγκαία, αφού 
το τεράστιο αυτό πρόβλημα-εφιάλτης δεν αφορά 
μόνο τους άλλους. Ολοι μας κινδυνεύουμε και 
ιδιαίτερα οι νέοι μας, τα παιδιά μας, οι αυριανοί 
πολίτες που υπάρχουν και μεγαλώνουν γύρω μας.

Ολοι μας, γονείς, δάσκαλοι, πολιτεία έχουμε 
χρέος να προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά τα 
παιδιά μας. Να ξεδιαλύνουμε τους μύθους από 
την πραγματικότητα και να τους δώσουμε τη 
δυνατότητα να μάθουν για τα ναρκωτικά χωρίς 
απαραίτητα να ”πάθουν“. Να τους πούμε ότι 
η πραγματικότητα είναι σκληρή. Τα ναρκωτικά 
όμως είναι το χειρότερο μέσο απόδρασης.

Αμέτρητοι κίνδυνοι και πειρασμοί επιβου
λεύονται τα άγουρα και ίσως πιό ευαίσθητα, 
από ποτέ, χρόνια των σημερινών νέων.

Δικό μας χρέος να βγάλουμε τις νάρκες από 
τα μονοπάτια τους, να προλάβουμε το κακό και 
να τους πείσουμε να μην προχωρήσουν στην εί
σοδο του τούνελ, απ’ όπου δύσκολα βγαίνει έπειτα 
κανείς.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχθηκε το κοινό της 
συμπρωτεύουσας αυτή την πρωτοβουλία της 
Αστυνομίας για πρόληψη και ενημέρωση πάνω 
στα ναρκωτικά. Ενδεικτικές είναι οι φράσεις κά
ποιου επισκέπτη στο βιβλίο επισκεπτών.

619



Επιτέλους πρέπει να οημάνουμε γενική α(|>ύ 
πνιοη. Πρέπει να σκεφθούμε, όπως όλοι εσείς 
οι αστυνομικοί, πιό σοβαρά το πρόβλημα. Δεν 
μπορεί να μείνει έτσι το πράγμα, κάτι πρέπει 
να κάνουμε όλοι μας. Να ψάξουμε γύρω μας, 
να δούμε από που ξεκινάει το κακό και πως 
είναι δυνατόν να το προλάβουμε. Ολοι μας έχουμε 
ένα λόγο ή ένα ρόλο.,.αφού τα ναρκωτικά δεν 
αφορούν μόνο τους άλλους αλλά έχει γίνει και 
δικό μας πρόβλημα.

Το περίπτερο επισκέφθηκαν χιλιάδες κόσμου 
και πολλοί επίσημοι μεταξύ των οποίων και ο 
πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Τον υποδέχθηκαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος και ο Αρχηγός 
του Σώματος Αντιστράτηγος Ιωάννης Συμβουλί- 
δης.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του στο πε
ρίπτερο ο κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωσε: 
“Θά ’θελα να πω ότι έχω ιδιαίτερα εκτιμήσει 
τα αποτελέσματα που φέρνετε στον αγώνα ενα
ντίον των ναρκωτικών και χαίρομαι γιατί η αστυ
νομία βαδίζει διαρκώς προς το καλύτερο. Θέλω 
να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχετε αμέριστη την 
υποστήριξη και εν ονόματι του ελληνικού λαού 
ολόκληρου, ζητώ να επιτελέσετε αποτελεσματικά 
το έργο σας.

Ο τόπος μας έχει ανάγκη από τάξη. Εχει 
ανάγκη από τήρηση του νόμου και οι ανοικτές 
κοινωνικές πληγές όπως τα ναρκωτικά, απειλούν 
σήμερα την ελληνική κοινωνία.

Εγώ προσωπικά είμαι βαθύτατα ικανοποιημένος 
από το έργο σας και πιστεύω ότι είναι ένας 
από τους πρώτους τομείς εις τους οποίους και 
η κυβέρνηση μας έχει επιδείξει θετικό έργο.

Παρακαλώ πολύ αυτά να τα διαβιβάσετε σε 
όλους, άνδρες και γυναίκες, που υπηρετούν στην 
αστυνομία και θεώρησα χρέος μου να επωφεληθώ 
της ευκαρίας να το κάνω".

Απαντώντας εκ μέρους της Αστυνομίας ο αντι
στράτηγος Ιωάννης Συμβουλίδης ευχαρίστησε τον 
πρωθυπουργό, υποσχόμενος ότι η Ελληνική Αστυ
νομία θα συνεχίσει με μεγαλύτερο ζήλο και πάθος 
τον αγώνα ενάντια στα ναρκωτικά κυρίως, τα 
τροχαία αλλά και όλα τα θέματα που απασχολούν 
την ελληνική κοινωνία.

Στη συνέχεια ο κ. πρωθυπουργός υπέγραψε στο 
βιβλίο επισκεπτών και σημείωσε: “Θερμά συγ
χαρητήρια ο ρόλο σας είναι πολύ σημαντικός 
ιδιαίτερα σήμερα. Πάντα με εμπιστοσύνη, κ. Κ. 
Μητσοτάκης

Τα εγκαίνια του περιπτέρου έγιναν από τον 
υπουργό Δικαιοσύνης κ. Μιχάλη Παπακωνστα
ντίνου.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που 
δόθηκε προς τιμήν των προσκεκλημένων ο αρ
χηγός του Σώματος αναφέρθηκε στη μάστιγα των 
ναρκωτικών και τόνισε ότι οι άνδρες και οι γυ
ναίκες της Αστυνομίας αφιερώνουν το σύνολο 
των δυνάμεών τους με ζήλο και πάθος για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανοικτής πλη
γής των ναρκωτικών.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ 

ΝΑΙ ΣΤΗ ΧΑΡΑ 

ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΠΑ

□ Βλέπουμε τους χρήστες σαν ασθενείς.

Ο Στόχος μας
είναι οι έμποροι του λευκού θανάτου.

□ Ζητάμε τη βοήθεια σας:
- Για την ενημέρωση όλων.
- Για τον περιορισμό του κακού.
- Για τη θεραπεία των ασθενών.
- Για την εξάθρωση των κυκλωμάτων 

διακίνησης των ναρκωτικών.

□ Σας περιμένουμε. Καλέστε μας.
0 α  είμαστε αμέσως κοντά σας.

ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
_______ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ______

Δίνουμε
το δικό μας αγώνα 
κατά
των ναρκωτικών

Η βοήθεια σας 
μας είναι όσο ποτέ 
αναγκαία___lip
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Τον τελευταίο καιρό, μια σημαντική μερίδα της κοινής γνώμης αποδέχεται 
την άποψη ότι για να “χτυπηθούν” τα ναρκωτικά, πρέπει να νομιμοποιηθούν. 
Η άποψη αυτή πήρε νέες διαατάσεις με αφορμή σχετική ερώτηση βουλευτού, 

που κατατέθηκε στη Βουλή προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης 
και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ζητώντας την κατάργηση 

της απαγορευτικής πολιτικής ενάντια στη μάστιγα των ναρκωτικών.
- Πού είναι, όμως, η αλήθεια και πού η αυταπάτη;

- Τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα 
έχει μια τέτοια αντιαπαγορευτική πολιτική;

- Ποιο είναι το όφελος και ποιά η ζημιά για την κοινωνία μας;
- Με τη νομιμοποίηση, μήπως οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι από τα οφέλη; 

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, 
με προσοχή και σοβαρότητα και όχι “ελαφρά τη καρδία”, 

γιατί το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι ένα παιχνίδι με την ίδια τη ζωή.
Στις σελίδες που ακολουθούν, θα προσπαθήσουμε να θίξουμε, 

όσο πιο προσεκτικά γίνεται, αυτή την ενδιαφέρουσα -από θεωρητική σκοπιά- 
άποψη της αντιαπαγόρευσης, όσο κι αν αυτή δεν είναι αποδεκτή 

από δικαστικούς και αστυνομικούς κύκλους, 
αλλά και από πολλές κατηγορίες πολιτών.

Εκ προοιμίου, όμως, μπορούμε να πούμε:
1. Η νομιμοποίηση των ναρκωτικών θα εξαλείψει πολλά εγκλήματα

που απορρέουν από την απαγόρευσή τους, 
όπως κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες κ.λ.π.

Και το κυριότερο, θα οδηγήσει στη χρεωκοπία το εμπόριό τους, 
αφού θα υπονομευθούν τα κέρδη του.

2. Με τη νομιμοποίηση, όμως, θα αυξηθεί σημαντικά η χρήση τους,
αφού και οι τιμές τους θα κατέβουν αισθητά, 

κάνοντας έτσι το “λευκό θάνατο”, προσιτό σε κάθε ευάλωτο άτομο.

Νομιμοποίηση, ναί ή όχι;
Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καραγιάννης.
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ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ο.Η.Ε., τα κέρδη 
από το παράνομο εμπόριο των ναρκωτικών ξε
περνούν εκείνα από το εμπόριο πετρελαίου και 
έρχονται δεύτερα μόνον μετά τα κέρδη του εμπο
ρίου όπλων.

Με σκοπό την ενίσχυση του διεθνούς αγώνα 
εναντίον της σύγχρονης αυτής μάστιγας, ο Ο.Η.Ε. 
οργάνωσε το 1988 Διάσκεψη Πληρεξουσίων, η 
οποία και υιοθέτησε τη Σύμβαση εναντίον της 
Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχο- 
τροπικών Ουσιών, η οποία έως σήμερα έχει υπο
γραφεί από περισσότερα από 60 κράτη.

Η κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών κατατάσσε
ται, μαζί με τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, 
στα προβλήματα εκείνα που απειλούν περισσό
τερο το σημερινό κόσμο. Η αρμόδια Διεύθυνση 
του Ο.Η.Ε. τονίζει ότι η κατάχρηση και παράνομη 
διακίνηση των ναρκωτικών ολοένα και περισ
σότερο καταστρέφουν την ποιότητα της ζωής 
και βλάπτουν την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, 
διαφθείρουν θεσμούς, εμποδίζουν την κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη, απειλούν την πολιτική 
σταθερότητα και φτάνουν να υπονομεύουν την 
ασφάλεια κρατών.

Η παραγωγή και το εμπόριο των ναρκωτικών 
αντιπροσωπεύουν μεγάλες και αφάνταστα επι
κερδείς επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε παγκό
σμια κλίμακα. Οι εγκληματικές οργανώσεις που 
ασχολούνται με αυτές τις επιχειρήσεις, παρου
σιάζονται επιτήδειες και ανηλεείς. Τα διεθνή σύ

νορα δεν έχουν κανένα νόημα γι’αυτές. Αν μία 
κυβέρνηση καταφέρει να παρενοχλήσει τις δρα- 
στηριότητές τους, απλούστατα, μεταφέρουν το 
επιτελείο τους και τις δραστηριότητές τους σε 
άλλη χώρα.

Η διεξαγωγή του πολέμου εναντίον των ναρ
κωτικών απαιτεί συνεπώς προσπάθεια διεθνούς 
συνεργασίας. Το ένα μέτωπο αυτού του πολέμου 
είναι η μάχη εναντίον των προμηθευτών. Το άλλο 
είναι η μάχη εναντίον της ζήτησης. Πολλές χώρες 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό με την 
ενημέρωση και εκπαίδευση, που βοηθά τον κόσμο 
να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους από τη χρήση 
ναρκωτικών και, τελικά, με την αποτοξίνωση των 
χρηστών.

Πρόσφατα, όμως, μία ομάδα επιστημόνων άρχισε 
να αμφισβητεί τόσο την αποτελεσματικότητα όσο 
και τη σκοπιμότητα του διεθνούς πολέμου ενα
ντίον των ναρκωτικών. Αυτοί οι επικριτές υπο
στηρίζουν ότι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για 
την αντιμετώπιση των διεθνών καρτέλς των εμπό
ρων του λευκού θάνατου, είναι να υπονομευθούν 
τα κέρδη τους με τη νομιμοποίηση των ναρ
κωτικών. Αν γίνει αυτό, τα τεράστια ποσά που 
ξοδεύονται στο διεθνή πόλεμο εναντίον τους, θα 
μπορούν να διοχετευθούν στην πληροφόρηση του 
κοινού και στην αποτοξίνωση των τοξικομανών.

Αλλά το ζήτημα της νομιμοποίησης των ναρ
κωτικών, μάλλον δε θα ξεπεράσει το επίπεδο 
της θεωρητικής συζήτησης. Η συντριπτική πλει- 
οψηφία του κόσμου αντιτίθεται κατηγορηματικά 
σε τέτοιες τάσεις. Οι περισσότεροι από τους αν-
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θρώπους που ρωτήθηκαν, βρήκαν την ιδέα επικίν
δυνη. Παρ’όλα αυτά, η συζήτηση για τη νομι
μοποίηση των ναρκωτικών συνεχίζεται στα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας μεταξύ των διανοουμένων 
και των νομικών και πρόσφατα έφτασε στην ελλη
νική Βουλή, μετά από σχετική ερώτηση βουλευτού 
προς τους αρμόδιους Υπουργούς Δικαιοσύνης και 
Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Οι υποστηρικτές της νομιμοποίησης επισημαί
νουν ότι πολλά προβλήματα που αφορούν εγκλή
ματα συναφή προς τα ναρκωτικά οφείλονται πε
ρισσότερο στην απαγόρευσή τους και λιγώτερο 
στη χρήση τους. Τόσο οι κλοπές από τους φτωχούς 
τοξικομανείς, που θέλουν να εξασφαλίσουν τη 
δόση τους, όσο και οι δωροδοκίες αξιωματούχων 
από εμπόρους για παράδειγμα, είναι το απο
τέλεσμα των υψηλών τιμών των παράνομων ναρ
κωτικών. Η νομιμοποίηση, τονίζουν, δεν αποτελεί 
συνθηκολόγηση με τους λαθρέμπορους ναρκω
τικών, αλλά αντίθετα είναι ένας τρόπος να χρε
οκοπήσουν. Δεν αντιπροσωπεύει επιδοκιμασία της 
χρήσης των ναρκωτικών, αλλά αναγνώριση του 
δικαιώματος των ελεύθερων ενήλικων πολιτών 
να κάνουν τις επιλογές τους. Δεν ενθαρρύνει 
τους χρήστες, αλλά ζητάει από το Κράτος να 
τους παράσχει βοήθεια και θετικά κίνητρα αντί 
να τους τιμωρεί για τον εθισμό.

Οι πολέμιοι της νομιμοποίησης απαντούν ότι 
οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μία τέτοια απόφαση 
είναι πολύ μεγαλύτεροι από κάθε όφελος: 
Επισημαίνουν ότι την άρση της ποτοαπαγόρευσης 
στις Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν διπλα-

Πραξιτέλους 139,185 35, Πειραιάς, τηλ. 4221.193

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

σιασμός της κατανάλωσης οινοπνευματωδών μέσα 
σε μία δεκαετία και τριπλασιασμός μέσα σε πε
νήντα χρόνια. Δεν θα οδηγούσε, λοιπόν, και η 
νομιμοποίηση των ναρκωτικών σε μία παρόμοια 
αύξηση; Επισημαίνουν ακόμα, πως όταν οι υπέρ- 
μαχοι της νομιμοποίησης επικαλούνται την αρχή 
της ελευθερίας των επιλογών αντιφάσκουν, διότι 
ο εθισμός στα ναρκωτικά αναιρεί κάθε τέτοια 
δυνατότητα. Ο ναρκομανής στερείται της στοι
χειώδους ελευθερίας που έχει κάθε ελεύθερος 
πολίτης να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα για 
διόρθωση της πορείας του, και να την επιτυγχάνει. 
Η νομιμοποίηση υποσκάπτει την αρχή της ισό
τητας και την ελευθερία του ενεργείν, τις οποίες 
καλή τη πίστει ενασμενίζονται οι απολογητές 
της ελεύθερης χρήσης.
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01«ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ· ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ 
ΠΟΣΟ ΘΑ « Μ ’ »
Η ΗΡΩΙΝΗ

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ 
ΘΑ Μ ΕΡΙΧΝΕ

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ 
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ*

Δεν υπάρχει φυσικά μία και μόνη στρατηγική 
για τη νομιμοποίηση. Στο ένα άκρο βρίσκεται 
το όραμα της ανυπαρξίας κρατικών περιορισμών 
στην παραγωγή και πώληση των ναρκωτικών ή 
άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός ίσως από 
ακραίες περιπτώσεις, όπως η πώληση ναρκωτικών 
ουσιών σε παιδιά. Στο άλλο άκρο βρίσκεται ο 
ολοκληρωτικός κρατικός έλεγχος της παραγωγής 
και πώλησης αυτών των προϊόντων. Ανάμεσα βρί
σκεται μία στρατηγική, σύμφωνα με την οποία 
το κράτος επιτρέπει τη νόμιμη διάθεση των πε
ρισσότερων ουσιών που σήμερα απαγορεύονται 
σε υπεύθυνα ενήλικα άτομα, ασκεί έντονα ρυθ
μιστικό ρόλο στη μεγάλης κλίμακας παραγωγή 
και πώληση των ναρκωτικών, οργανώνει ιδρύματα 
αποκατάστασης για όσους τα χρειάζονται και 
προσφέρει έντιμα εκπαιδευτικά προγράμματα γύ
ρω από το θέμα στα παιδιά.

Σήμερα, υπάρχουν τρεις σημαντικοί λόγοι που 
συνηγορούν στο φτιάξιμο σεναρίων νομιμοποί
ησης, παρ’όλο που οι περισσότεροι αντιστρατεύ- 
ονται ακόμα την ιδέα.

Πρώτον, οι ισχύουσες διατάξεις για τον έλεγχο 
των ναρκωτικών έχουν αποτύχει και θα συνε- 
χίσουν να αποτυγχάνουν -κυρίως επειδή είναι 
λανθασμένες. Δεύτερον, πολλές προσπάθειες να 
ελεγχθούν τα ναρκωτικά όχι απλώς αποτυγχά
νουν, αλλά αποδεικνύονται ιδιαίτερα δαπανηρές 
και αντιπαραγωγικές. Μπορούμε έτσι να πούμε 
ότι πολλά προβλήματα που συνοδεύουν την υπό

θεση των ναρκωτικών, στην ουσία απορρέουν 
από την απαγόρευσή τους. Τρίτον, γίνεται πλέον 
αποδεκτό ότι η άρση πολλών νόμων για τα ναρ
κωτικά δεν θα οδηγούσε, όπως πολλοί φοβούνται 
σε θεαματική αύξηση της χρήσης τους. 
Αλλωστε, κατά την επικρατέστερη γνώμη, η θε
αματική αύξηση των προσπαθειών να εφαρμο- 
σθούν οι νόμοι για τα ναρκωτικά κατά τα τε
λευταία χρόνια δεν περιόρισε την αγορά τους.

Οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις των αρχών 
είναι όσες καταφέρνουν να εντοπίσουν (και εξαρ
θρώσουν) ολόκληρες σπείρες εμπορίας ναρκω
τικών. Αυτές όμως οι επιχειρήσεις δεν επηρεάζουν 
ουσιαστικά την προσφορά (ή την τιμή) των απα
γορευμένων ναρκωτικών. Στις περισσότερες πε
ριπτώσεις, οι έμποροι των ναρκωτικών προσαρ- 
μόσθηκαν εν συνεχεία, μεταφέροντας τις επιχει
ρήσεις τους σε άλλες περιοχές.

Πολλοί άνθρωποι, ασχολούμενοι με την δίωξη 
των ναρκωτικών, όπως επίσης αρκετοί πολιτικοί, 
αναγνωρίζουν πως οι προσπάθειες να λυθεί το 
πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο είναι μάταιες. Με
ταθέτουν έτσι τις ελπίδες τους στις διεθνείς προ
σπάθειες ελέγχου. Ωστόσο, και αυτές είναι κα
ταδικασμένες να αποτύχουν, για πολλούς λόγους. 
Πρώτον, η μαριχουάνα και το όπιο μπορούν να 
καλλιεργηθούν σχεδόν οπουδήποτε, ενώ το φυτό 
της κόκα, από το οποίο παράγεται η κοκαΐνη, 
καλλιεργείται με συνεχώς περισσότερη επιτυχία 
σε περιοχές που άλλοτε θεωρούνταν ακατάλληλες 
γι’ αυτό. Οπότε επιτυγχάνουν οι προσπάθειες εξά
λειψης ενός ναρκωτικού, άλλες περιοχές (ή χώρες) 
γρήγορα καλύπτουν το κενό. Οι διεθνείς προ
σπάθειες να τεθεί υπό έλεγχο η παραγωγή των 
ναρκωτικών αντιμετωπίζουν και άλλα εμπόδια: 
σε αρκετές χώρες, κυβερνήσεις με περιορισμένα 
μέσα δεν έχουν την δυνατότητα να καταστείλουν 
την παραγωγή των ναρκωτικών στην ενδοχώρα 
τους και άλλες μη ελεγχόμενες περιοχές.

Το γεγονός, βέβαια, ότι οι νόμοι που απαγο
ρεύουν τα ναρκωτικά δεν μπορούν να εξαλείψουν 
(ή έστω να μειώσουν) σημαντικά την κατάχρησή 
τους, δεν είναι λόγος για να αρθούν. Τουλάχιστον 
εμποδίζουν πολλούς ανθρώπους από το να δο
κιμάζουν ναρκωτικά, ενώ δυσκολεύουν την πρό
σβαση σ’ αυτά και ανεβάζουν την τιμή τους. 
Αυτά τα επιτεύγματα και μόνο θα μπορούσαν 
να δικαιώσουν την διατήρησή τους, αν δεν γνω
ρίζαμε ότι οι ίδιοι νόμοι είναι επίσης υπεύθυνοι 
για μεγάλο μέρος του φαινομένου που χαρα
κτηρίζεται ως “ πρόβλημα των ναρκωτικών”.

Εδώ αξίζει να αναφερθούν οι παρομοιώσεις με 
το οινόπνευμα και τον καπνό. Δεν υπάρχει αμ
φιβολία ότι η κοινωνία θα μπορούσε να μειώσει 
τα προβλήματα υγείας, που σχετίζονται με τη 
χρήση και την κατάχρηση του οινοπνεύματος και
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του καπνού, αν απαγόρευε την παραγωγή, πώληση 
και κατοχή τους. Ωστόσο, λίγοι είναι εκείνοι 
που πιστεύουν ότι η απαγόρευση της εμπορίας 
του οινοπνεύματος ή του καπνού θα απέδιδε. 
Η στάση τους στηρίζεται σε δύο κυρίως πεποι
θήσεις: Οτι οι ενήλικες έχουν το δικαίωμα να 
επιλέγουν τις ουσίες που θα καταναλώσουν και 
τους κινδύνους που θα διατρέξουν και ότι το 
κόστος της προσπάθειας να αναγκάσουν τόσους 
πολλούς να απέχουν απ’ αυτές τις ουσίες, θα 
ήταν τεράστιο. Οι παραπάνω δύο πεποιθήσεις τε
λικά οδήγησαν το 1933 στην άρση της ποτο
απαγόρευσης, μετά από 13 χρόνια εφαρμογής.

Από πολλές απόψεις η κατάσταση όσον αφορά 
την μαριχουάνα, την κοκαΐνη και την ηρωίνη 
θυμίζει αυτά που συνέβησαν στις Η.Π.Α. κατά 
την ποτοαπαγόρευση. Πριν απ’ αυτήν οι περισ
σότεροι ήλπιζαν ότι το οινόπνευμα θα εξαφα
νιζόταν εάν ψηφίζονταν νόμοι που θα απαγόρευαν 
την παραγωγή και την προμήθειά του. Κατά τα 
πρώτα χρόνια της ποτοαπαγόρευσης, όταν η κα
τανάλωση οινοπνευματωδών μειώθηκε, αλλά παρ’ 
όλα αυτά εκατομμύρια Αμερικανοί συνέχιζαν να 
πίνουν, οι υπέρμαχοι της ποτοαπαγόρευσης πί
στευαν ότι χρειάζονταν πιό αυστηροί νόμοι, πε
ρισσότερη αστυνόμευση και μεγαλύτερες φυλακές. 
Μετά από μερικά χρόνια, όμως, συνεχώς περισ
σότεροι άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι οι νόμοι 
και οι αστυνομικοί δεν μπορούν να εξαφανίσουν 
τους λαθρέμπορους και τους άλλους παρανόμους 
που πουλούσαν (ή παρασκεύαζαν) οινόπνευμα-

NICK LEATHERS
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΥΝΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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τώδη, εφόσον δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί 
συνέχιζαν να θέλουν να τα αγοράζουν.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε τί δεν αντιπρο
σωπεύει η νομιμοποίηση. Δεν αντιπροσωπεύει συν
θηκολόγηση με τους εμπόρους ναρκωτικών, αλλά 
ένα τρόπο να τους κάνουμε να χρεωκοπήσουν. 
Δεν αντιπροσωπεύει αποδοχή της χρήσης των 
ναρκωτικών, αλλά αναγνώριση του δικαιώματος 
των ενηλίκων πολιτών να κάνουν τις επιλογές 
τους, χωρίς να φοβούνται ποινικές κυρώσεις. Πρό
κειται για μια έκκληση προς το κράτος να προ
σφέρει βοήθεια και δημιουργικά κίνητρα, όχι ποι
νές ή ακόμα πιο καταπιεστικά μέτρα στους χρή
στες. Και βέβαια δεν πρόκειται για μια πρόταση 
να παραιτηθεί η Δικαιοσύνη από το ρυθμιστικό 
της ρόλο απέναντι στα ναρκωτικά. Πρόκειται 
για μια πρόταση να επαναπροσδιορισθούν οι προ
σπάθειες και οι προτεραιότητες στο θέμα αυτό.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η νομιμοποίηση ενέ
χει κινδύνους. Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 
των ατόμων που κάνουν κατάχρηση ναρκωτικών 
ουσιών. Αλλά αυτός είναι ένας κίνδυνος, όχι 
μια βεβαιότητα. Ταυτόχρονα, οι τρέχουσες προ
σπάθειες ελέγχου των ναρκωτικών αποτυγχάνουν, 
ενώ οι νέες κυβερνητικές προτάσεις δεν υπό
σχονται παρά αυξημένα έξοδα και περισσότερη 
καταπίεση. Η άρση της αντιναρκωτικής νομο-
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θεσίας θα εξαφανίσει (ή μειώσει σημαντικά) πολλά 
δεινά που ο κόσμος σήμερα συνδέει με το “πρό
βλημα των ναρκωτικών”. Ωστόσο, η σχετική ιδέα 
απορρίπτεται κατ’ επανάληψη και μετά βδελυγ
μίας, χωρίς να γίνεται καμμία προσπάθεια για 
την ανοικτή και αντικειμενική αξιολόγησή της. 
Η τελευταία εικοσαετία απέδειξε ότι η νομοθεσία 
που στόχευε στο να καλλιεργήσει αισθήματα φό
βου στο κοινό, οδηγεί τελικά στην καταστροφή. 
Αν δεν αποφασίσουμε να αξιολογήσουμε τίμια 
όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένων διαφό
ρων σεναρίων νομιμοποίησης, ίσως δεν μπορέ
σουμε να βρούμε ποτέ την καλύτερη λύση στο 
πρόβλημα των ναρκωτικών.
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΟΥΤΟΠΙΚΑ**
Οι υπέρμαχοι της νομιμοποίησης των ναρκω

τικών έχουν δίκιο όταν υποστηρίζουν ότι αν τα 
απαγορευμένα ναρκωτικά νομιμοποιηθούν ορισμέ
να πράγματα θα βελτιωθούν. Το οργανωμένο 
έγκλημα θα αναγκασθεί να εγκαταλείψει το κύ
κλωμα των ναρκωτικών, ενώ θα σημειωθεί από
τομη κάμψη στο ποσό των χρημάτων που ξοδεύουν 
οι χώρες προκειμένου να εξασφαλίσουν την εφαρ
μογή των νόμων για τα ναρκωτικά. Θα υπάρξει 
ακόμα κάποια μείωση του κόστους σε ληστείες 
και σωματικές βλάβες από τοξικομανείς που προ
σπαθούν να βρουν χρήματα για να αγοράσουν 
τα απαγορευμένα ναρκωτικά. Σε διεθνές επίπεδο, 
τα λατινοαμερικανικά κράτη δεν θα απειλούνται 
πια από τα καρτέλς των εμπόρων ναρκωτικών 
και θα εξάγουν ειρηνικά την κοκαΐνη τους, όπως 
κάνουν σήμερα με τον καφέ.

Αυτά όμως θα είναι τα μόνα κοινωνικά οφέλη 
από τη νομιμοποίηση. Το κοινωνικό κόστος, που 
οι απολογητές της νομιμοποίησης παρουσιάζουν 
πάντοτε μειωμένο, θα αποδειχθεί πολύ μεγαλύ
τερο. Η κοινωνία, λοιπόν, δεν διαθέτει εναλλα
κτική λύση: οφείλει να διεξάγει πόλεμο εναντίον 
του εμπορίου των ναρκωτικών, αν και πρέπει 
να το κάνει με τρόπο πιο έξυπνο από αυτόν 
που μέχρι τώρα χρησιμοποιεί. Οι υποστηρικτές 
της νομιμοποίησης συνηθίζουν να κάνουν πα
ραλληλισμούς ανάμεσα στον πόλεμο των ναρ
κωτικών και την ποτοαπαγόρευση. Το επιχείρημά 
τους, φυσικά, είναι πως η απαγόρευση των ναρ
κωτικών δεν μπορεί παρά να αποδειχθεί το ίδιο 
αναποτελεσματική.

Υπάρχουν όμως ορισμένες σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στα ναρκωτικά και τα οινοπνευματώδη. 
Το οινόπνευμα συνυφαίνεται με το δυτικό πο
λιτισμό από χιλιετίες. Αντιθέτως, τα ναρκωτικά 
εμφανίσθηκαν επί σκηνής μόλις το 1962. Από 
τα 115 εκατομμύρια Αμερικανών που κατανα- 
λίσκουν οινοπνευματώδη, τα 85% σπάνια μεθούν. 
Αντιθέτως, στα ναρκωτικά, η μέθη, δηλαδή η

αλλοίωση της συνειδησιακής κατάστασης, είναι 
ο στόχος. Το οινόπνευμα παρουσιάζει σταθερό
τητα από χημική άποψη, αν και προσφέρεται σε 
διαφορετικές περιεκτικότητες και μορφές ως μπύ- 
ρα, κρασί ή σκληρό αλκοόλ. Αντιθέτως, στα ναρ
κωτικά η ποικιλία παρουσιάζεται απεριόριστη. 
Πρέπει, λοιπόν, τα κράτη να νομιμοποιήσουν το 
κρακ μαζί με την κοκκαϊνη που εισπνέεται, το 
παραισθησιογόνο PCP όπως και την μαριχουάνα, 
και το LSD μαζί με την ηρωίνη; Αν δεν το 
κάνουν, και είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα 
το κάνουν, θα εξακολουθήσει να υπάρχει η μαύρη 
αγορά και τα ποινικά αδικήματα θα συνεχίσουν 
να διαπράττονται σε κάποιο βαθμό.

Εν τούτοις, η ποτοαπαγόρευση αντιπροσωπεύει 
ένα χρήσιμο ιστορικό προηγούμενο που επιτρέπει 
να υπολογίσουμε το κόστος της νομιμοποίησης. 
Κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε της ποτο
απαγόρευσης (άρχισε το 1920), η κατανάλωση 
οινοπνευματωδών στις Ηνωμένες Πολιτείες βρι
σκόταν στα 9,9 λίτρα ανά άτομο το χρόνο. Επεσε 
στα 2,8 λίτρα κατά τα χρόνια της ποτοαπα
γόρευσης, εν συνεχεία διπλασιάσθηκε, φθάνοντας 
τα 5,7 λίτρα κατά τη δεκαετία μετά την άρση 
της το (1933) και τώρα έχει φθάσει πάλι τα 
9,9 λίτρα. Η ποτοαπαγόρευση επομένως κατέβασε 
την κατανάλωση στο ένα τρίτο ή το ένα τέταρτο.
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Ταυτόχρονα, η συχνότητα της κίρρωσης του ήπα- 
τος έπεσε κάτω από το μισό.

Αυτά όλα σημαίνουν ότι με τη νομιμοποίηση, 
η χρήση των ναρκωτικών θα διπλασιασθεί ή τρι- 
πλασιασθεί, αφού οι τιμές θα κατέβουν, τα ίδια 
θα γίνουν πιο προσιτά και θα αρθεί η εναντίον 
τους κοινωνική κατακραυγή. Αντίθετα, κάτω από 
την πίεση της σημερινής απαγόρευσης, ο αριθμός 
των νέων (που αποτελούν και τον πιο ευπαθή 
άρα και προσφιλή στόχο των εμπόρων), που χρη
σιμοποιούν απαγορευμένα ναρκωτικά τουλάχι
στον μια φορά τον μήνα, έχει πέσει από 39% 
περί το τέλος της δεκαετίας 1970-80, σε 25% 
το 1987.

Ορισμένοι υπέρμαχοι της νομιμοποίησης προ
τείνουν να νομιμοποιηθεί μόνο η μαριχουάνα και 
να συνεχίσουν να επιβάλλονται ποινές για τα 
υπόλοιπα ναρκωτικά. Αυτό σίγουρα θα συνεπα
γόταν μικρότερο κόστος από την καθολική νο
μιμοποίηση. Πάλι όμως θα προέκυπταν αρνητικά 
αποτελέσματα για τους νέους. Θα αυξάνονταν 
π.χ. τα οδικά ατυχήματα και θα μειωνόταν η 
παραγωγικότητα, ενώ δεν θα θίγονταν σε τίποτε 
τα μεγάλα καρτέλς των εμπόρων ναρκωτικών, 
που κερδίζουν πολύ περισσότερα από την κυ
κλοφορία της κοκαΐνης.

Οι υπέρμαχοι της νομιμοποίησης υποστηρίζουν 
επίσης ότι το κράτος θα μπορούσε να φορολογήσει

ΒΙΒΛΙΑ - ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 
ΜΑΙΚΗΝΑ 49 - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
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τις νόμιμες πωλήσεις ναρκωτικών και να χρη
σιμοποιήσει το σχετικό προϊόν για εκπαιδευτικά 
προγράμματα εναντίον των ναρκωτικών ή για 
κέντρα αποτοξίνωσης. Αλλά το σύνολο των φό
ρων που συγκεντρώνονται αυτή τη στιγμή στις 
Η.Π.Α. από τις πωλήσεις οινοπνευματωδών φθάνει 
μόλις τα 13,1 δισεκατομμύρια δολλάρια τον χρόνο, 
δηλαδή ψιχία σε σύγκριση με τη ζημιά που προ- 
καλεί στην κοινωνία η κατάχρησή τους. Το ίδιο 
ισχύει για τα ναρκωτικά. Οποιος φόρος άλλωστε, 
θα είχε σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει την τιμή 
των ναρκωτικών, ανοίγοντας πάλι το δρόμο στη 
μαύρη αγορά και το οργανωμένο έγκλημα.

Αυτά όλα σημαίνουν ότι στο όνομα της υγείας, 
της οικονομίας και της ηθικής, η μόνη επιλογή 
είναι να διατηρήσουμε τα ναρκωτικά παράνομα 
και να πολεμήσουμε τους εγκληματίες που τα 
εμπορεύονται

Τίθεται, ωστόσο, το ερώτημα για το ποιος πα
ρουσιάζεται ο καλύτερος τρόπος διεξαγωγής αυ
τού του πολέμου. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι 
πρέπει να διεξάγεται τόσο στο μέτωπο της προ
σφοράς (δηλαδή στις χώρες προέλευσης των ναρ
κωτικών, με αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα 
και ποινική δίωξη των εμπόρων) όσο και στο 
μέτωπο της ζήτησης (δηλαδή αποθάρρυνση της 
κατανάλωσης ναρκωτικών μέσα από την εύστοχη 
εκπαίδευση, την προσφορά ιατρικής βοήθειας και 
τη φυλάκιση των χρηστών). Ομως υπάρχουν δια
φωνίες ως προς το ποιο μέτωπο πρέπει να ενι- 
σχυθεί περισσότερο, και συνεπώς πού πρέπει να 
δαπανηθούν τα περισσότερα χρήματα.

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, αν κοινό και νο- 
μοθέτες συνεργασθούν, η κατάχρηση ναρκωτικών 
ουσιών να κατέβει μέσα σε δέκα χρόνια στα 
προ της δεκαετίας 1960-70 επίπεδα. Αν όμως 
τα ναρκωτικά νομιμοποιηθούν, η κοινωνία σί
γουρα θα αποκτήσει μια ακόμη σοβαρότατη δια
στροφή, που με την πάροδο του χρόνου θα σημάνει 
το τέλος ή την καταστροφή για πάρα πολλούς 
ανθρώπους. Αυτό είναι κάτι που ασφαλώς κα
νένας δεν επιθυμεί.
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ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΑΥΤΑΠΑΤΗ***

Το να ζητά κανείς την νομιμοποίηση των ναρ
κωτικών στο όνομα του δικαιώματος των πολιτών 
να κάνουν τις δικές των επιλογές, αποτελεί αντί
φαση. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι αυτό.

Ο πρώτος είναι ότι η ελευθερία των προσωπικών 
επιλογών, αν πρόκειται να έχει κάποιο νόημα, 
προϋποθέτει πλήρη γνώση του αντικειμένου της 
επιλογής. Αν δεν γνωρίζεις τι επιλέγεις, τότε 
δεν επιλέγεις. Επιλέγεσαι.

Ο δεύτερος (και σημαντικότερος) λόγος είναι 
ότι η ελευθερία αυτή συνυφαίνεται με την προ
σωπική ευθύνη. Ο εθισμός που ενδέχεται (ή μη) 
να συντελεσθεί στο σωματικό επίπεδο, δεν αντι
προσωπεύει τον πραγματικό κίνδυνο για το χρή
στη του ναρκωτικού. Ο πραγματικός κίνδυνος 
είναι ο εθισμός που συντελείται στο ψυχολογικό 
-και κατά προέκταση στο πολιτισμικό- επίπεδο. 
Είτε καταναλίσκονται μέχρις οργανικού εθισμού 
είτε όχι, τα ναρκωτικά αντιπροσωπεύουν ένα μέσο 
να ξεγελάει κανείς τη ζωή. Το άτομο, στο οποίο 
λέγει η κοινωνία ότι έχει το δικαίωμα να επιλέγει 
όποιο ναρκωτικό επιθυμεί, καταλήγει συνήθως 
να πιστεύει ότι υπάρχει ένας σύντομος (και άνε
τος) τρόπος για να ξεπερνά τις δυσκολίες της.

Ο τρίτος (και σημαντικότατος) λόγος είναι πως 
η ελευθερία αυτή συνυφαίνεται με ένα διαρκές 
αίτημα -και ιδεωδώς με μια κατάσταση διάρκειας. 
Η ελευθερία των επιλογών δεν είναι κάτι που 
επιτρέπεται να αίρεται αύριο. Τούτο σημαίνει πως 
η ελευθερία των επιλογών εδράζεται σε μια οντο
λογική επιταγή: πρέπει να εξασφαλίζει στο άτομο 
πάντοτε τη δυνατότητα να ανατρέψει τη συγκε
κριμένη επιλογή του. Το δικαίωμα των πολιτών 
να αποφασίσουν τι θέλουν δεν προϋποθέτει μόνο 
την ικανότητά τους να παίρνουν μια απόφαση. 
Προϋποθέτει, ακόμα, το δικαίωμα τους στην 
εσφαλμένη επιλογή, και στο μη υπέρμετρο τίμημα 
για την πραγματοποίηση αυτή της εσφαλμένης 
επιλογής.

Ο έσχατος κίνδυνος από τις δραστηριότητες 
του τύπου αυτού συνυφαίνεται με το γεγονός

ότι από τη στιγμή που θα εθισθεί κανείς στις 
εν λόγω δραστηριότητες, γίνεται δύσκολο να 
αναιρέσει την επιλογή του, ακόμα και αν το 
επιθυμεί. Τα ναρκωτικά περιορίζουν αυτή τούτη 
την ελευθερία επιλογής που επιτρέπει στο άτομο 
να τα παίρνει. Αυτός είναι ο λόγος που καμιά 
δημόσια αρχή με πραγματικό σεβασμό για την 
ελευθερία των επιλογών, δεν μπορεί ποτέ να 
επιτρέψει στους πολίτες να επιλέγουν δραστη
ριότητες υπονομευτικές για την ελευθερία αυτή.

Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, με στόχο να πα
ραμένουμε ελεύθεροι, όχι για να γινόμαστε δούλοι 
κάποιου κοινωνικού δόγματος, κάποιου δικτά
τορα ή κάποιου παραισθησιογόνου. Η ελευθερία 
δημιουργήθηκε για να υπηρετεί τον εαυτό της 
και τη διεύρυνσή της, όχι το αντίθετο. Κανένας 
δεν πρέπει να τιμωρείται δια βίου επειδή δεν 
είχε τις γνώσεις, τη νοημοσύνη ή τη θέληση να 
πραγματοποιήσει ευθύς από την αρχή τις σωστές 
επιλογές.

Αυτό είναι η ουσία τόσο της δημοκρατίας όσο 
και της συμπόνοιας. Αυτή ακόμα είναι η δυναμική 
τόσο της προόδου όσο και της ισότητας. Ο άν
θρωπος είναι ελεύθερος να επιλέγει -αλλά μόνο 
εφ’ όσον παραμένει υπεύθυνος απέναντι στην 
ελευθερία του και έχει επίγνωση του τι αυτή 
συνεπάγεται Η πρόσβαση, όμως, στα ναρκωτικά 
καθιστά αυτή την υπευθυνότητα και αυτή την 
επίγνωση αδύνατες.

ΠΗΓΈΣ
*από σχετικό άρθρο στο περιοδικό Πάμκλικ 

Ιντερεστ (Νάσιοναλ Αφφέαρς) τον Ηθαν Α  Νά- 
ντελμανν, Επίκουρου καθηγητή των Πολιτικών 
Επιστημών στη Σχολή Δημοσίων και Διεθνών Υπο
θέσεων Γούντροου Ουίλσων του Πανεπιστημίου 
Πρίνστον.

**από σχετικό άρθρο στο περιοδικό Νιού Ρι- 
πάμπλικ (Νιού Ριπάμπλικ) του εκδότη του Μόρτον 
Κόντρακ.

***από σχετικό άρθρο του Αιμίλιου Μπου- 
ρατίνου, επιμελητή της ελληνικής έκδοσης του 
περιοδικού ΔΙΑΛΟΓΟΣ που δημοσιεύθηκε στο 
παραπάνω περιοδικό.

628



Η ΑΔΙΑΣ

TO A
JO Y ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

£ΕΠΟΣ
Οι Ε> 

αποκάλυψαν 
αποδει 

που διέπει . καββολής1

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, εορ
τάζεται μέ πανυγηρικούς τόνους 
η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 
1940. Εκφωνούνται λόγοι, γίνο
νται προσκλητήρια νεκρών, κα- 
ταθέτονται στεφάνια σε ηρώα, 
ακολουθούν παρελάσεις.

Εορτασμός πανεθνικός απ’ την 
μια άκρη ως την άλλη της Ελ
ληνικής επικράτειας.

Εκδηλώσεις πανυγηρικές, κά
νουν και οι οργανωμένες κοι
νότητες των Αποδήμων, οι οποί
ες μάλιστα είναι πολύ εντυπω
σιακές.

Η "Α.Ε.", αποτίωντας φόρο τι
μής στους ήρωες του Επους του 
’40, προσφέρει αυτές τις λίγες 
γραμμές, υποκλινόμενη μπροστά 
στο μεγαλείο της θυσίας τους.

Δεν θα προβούμε σε εκθει- 
ασμούς, εξυμνήσεις και αυτοε
παίνους. Για του λόγου το ασφα
λές, θα παραχωρήσουμε την θέ
ση μας σ’εναν ξένο. Στον Αμε
ρικανό δημοσιογράφο Λέλαντ 
Στόου, απεσταλμένο των United 
News του Σικάγου στο Αλβανικό 
μέτωπο, που σημειώνει: “Είδαμε 
τα Ελληνικά στρατεύματα υπο 
παντός είδους συνθήκας. Γι’αυ- 
τό νομίζω οτι μπορούμε να εξε
τάσουμε τι είδους είναι στην 
πραγματικότητα αυτός ο απί
στευτος Ελληνικός Στρατός.το 
εξωτερικό των Ελλήνων στρα
τιωτών είναι κάπως απατηλό. 
Εκ πρώτης όψεως θα νόμιζε κα
νείς οτι πρόκειται περί τυχαίας 
συνάξεως και σχεδόν ανίκανοι 
για μια καλώς οργανωμένη προ

σπάθεια. Ταχέως όμως ανακα
λύπτει οτι αυτοί οι απροσδιο
ρίστου εμφανίσεως Ελληνες  
Στρατιώτες είναι καταπληκτικά 
ικανοί και αποδοτικοί. Ποτέ δεν 
είδα στρατιώτες να γλεντούν 
τον πόλεμο και τις κακουχίες 
όσο αυτοί οι μικροκαμωμένοι 
ζωηροί Ελληνες. Είναι οι πιό 
πρόσχαροι μαχητές που μπορεί- 
ται να φαντασθείται. Ασφαλώς 
αυτός ο Ελληνικός Στρατός, σή
μερα είναι ο Στρατός με το υψη
λότερο ηθικό στον κόσμο, παρά 
την λάσπη και την βροχή τους 
γκρεμούς και τα χιόνια. Οι Ελ
ληνες στρατιωτικοί ηγήτορες 
και οι Ελληνες στρατιώτες, εί
χαν υποτιμηθεί προ της ενάρ- 
ξεως του πολέμου τόσο σοβαρά, 
όσο χονδροειδώς είχε υπερτιμη

θεί η ποιότης του Ιταλικού στρα
τού. Ο Ελληνικός Στρατός είναι 
κάτι ρου αξίζει κανείς να δει. 
Εμείς που τον είδαμε, καταλά
βαμε γιατί ο Μουσολίνι δεν θα 
μπορέσει να τον λησμονήσει.”

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΥΣΙΑΣ
Ας προσπαθήσουμε να εντο

πίσουμε -ει δυνατόν- την ουσία 
του ηρωισμού των Ελλήνων που 
δόξασαν το όνομα της πατρίδας 
πάνω στις κορφές της Πίνδου 
και να δούμε απο ποιές αστεί
ρευτες πηγές αντλεί δυνάμεις 
το έθνος των Ελλήνων.

Πρώτα απ’ όλα το Επος του 
’40 δεν πρέπει να το δούμε ξε
κομμένο, αλλά σε συνάφεια με 
την ιστορική πραγματικότητα 
και διαχρονικότητα που διέπει 
απο καταβολής τον Ελληνισμό.

Αν ταξιδέψουμε μέσα στον 
χρόνο, θα δούμε μπροστά μας 
να προβάλουν Θερμοπύλες, Σα
λαμίνα, Μανιάκι, Δερβενάκια, 
Μ εσολόγγι, Σαραντάπορος, 
Μπιζάνι, Πίνδος, Κορυτσά και 
πλείστες άλλες ένδοξες στιγμές 
των οποίων ουκ έστιν αριθ
μός.Στιγμές που κανείς λαός 
στον κόσμο δεν διατηρεί στο 
ενεργητικό του. Αυτή η δοξα
σμένη κληρονομιά είναι που τρέ
φει την υπερηφάνεια του Ελ
ληνα, μ’ ολα τα χρέη που συ
νεπάγονται.

Μέσα απ’ άυτές τις ιστορικές 
στιγμές μπορούμε να δούμε την 
ζωηρή αδιάσπαστη σπείρα της 
συνέχειας του Ελληνισμού και 
να αντιληφθούμε την παγκο-
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σμιότητά του. Τότε μόνον μπο
ρεί να γίνει αντιληπτός ο ρόλος 
του μέοα στο “διαρκές γίγνε
σθαι” και να διαπιστωθεί οτι 
ο χρόνος δεν τον άγγιξε, πα- 
ραμένοντας μόνιμα ο μοναδικός 
αγωγός Ζωής του Ανθρώπου.

Σε τι άλλαξε αραγε ο Ελληνας 
απ’ τα βάθη τις αρχαιότητας 
ως σήμερα; Σε τίποτα! Ιδιο το 
ψυχικό του σθένος, ίδια η πνευ
ματική του διαύγεια, ίδιο και 
της καρδιάς το μέταλλο.

Επιδερμικές μόνο οι αλλαγές, 
ανίκανες όμως να του αλλοι
ώσουν της καρδιάς τα τρίσβαθα. 
Ιδιος απο πάντα ο Ελληνας..., 
μια ανεξίτηλη πινελιά στο χρό
νο, αιώνιος ταγός του πνεύμα
τος και της λευτεριάς, ταγμένος 
να φυλάει Θερμοπύλες. Γι’ αυτό 
οι Θεοί τον έπλασαν απ’το κα
λύτερο υλικό, για να ανθίσταται 
και να παράγει Αλήθειες, Πνεύ
μα, Πολιτισμό.

Κάστρο της λευτεριάς η καρ
διά του, μήτρα πνευματική ο 
νούς του. Γι’αυτά ετάχθη απο 
γεννησημιού του, αυτά το Χρέος

του, αυτά ακριβώς τα στοιχεία 
δείχνουν την ψυχική του ποι
ότητα και αποτελούν τα δια
πιστευτήριά του στο Θείο.

Πιστοί στο Χρέος τους οι Ελ
ληνες δείχνουν τον δρόμο του 
φωτός, ορόσημα και οδηγητές 
για τους λαούς του κόσμου.

Πιστοί “ τοις κείνων ρήμασι 
πειθόμενοι” στις Θερμοπύλες.

Πιστοί “ τοις κείνων ρήμασι 
πειθόμενοι ” στην Πίνδο το ’40

Ιδιο το μεγαλείο τότε ίδιο και 
τώρα, ίδια και η ψυχή.

Για άλλη μια φορά οι Ελληνες, 
ψηλά στην Β. Ηπειρο αποκά
λυψαν την ρωμαλεότητα της ψυ
χής τους, αποδεικνύοντας πως 
υπήρχε συνδετικός κρίκος με 
τους αρχαίους προγόνους και 
πως αυτοί ήταν η φυσική τους 
συνέχεια.

Πρέπει να τονίσουμε όμως, μια 
πολύ σημαντική διαπίστωση. Οι 
Ελληνες ποτέ δεν διακρίθηκαν, 
ούτε κέρδισαν μάχη στηριζόμε- 
νοι στην οποιαδήποτε υπερο
πλία, γιατί ποτέ δεν είχαν υπε
ροπλία. Τρανή απόδειξη αποτε

λούν οι στρατιώτες μας ψηλά 
στην Β. Ηπειρο που πολεμούσαν 
με πενιχρό και στοιχειώδη οπλι
σμό ενώ, απέναντι τους είχαν 
παραταγμένο τον άρτια εξοπλι
σμένο στρατό του Μουσολίνι. 
Στηρίχθηκαν στην μαχητική 
τους διάθεση που τροφοδοτούσε 
η δύναμη για επιβίωση και λευ
τεριά. Αυτή ακριβώς η δύναμη 
διατήρησε το Ελληνικό έθνος, 
ως οντότητα, ακόμα και στις 
ποιό σκοτεινές περιόδους της 
ιστορίας του.

Απο παλιά μέχρι τώρα όλα 
τα θεριά πολεμούν να μας φάνε 
και δεν μπορούν,τρώνε απο μας 
και μένει και μαγιά, μας λέει 
ο Μακρυγιάννης. Λόγια προφη
τικά, παρακαταθήκη στο γένος, 
που δεν τα λησμόνησαν οι μα
χητές του ’40 και δεν ξεχνά κα
νείς Ελληνας σήμερα, αλλά εί
ναι προετοιμασμένος να υπερα
σπιστεί τ’ αγία χώματα της πα- 
τρίδος και τα προαιώνια ιδα
νικά, πιστός “ τοις κείνων ρή- 
μασι".

Αστυφ. Κων/νος Κούρος

630



Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
“ανδρών απάντων θεοφιλέστατος και άριστος”

Του Αρχιμανδρίτη Ευσέβιου Πιστολή 
Προϊστάμενου Θρησκευτικής Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας.

Υστερα από εισήγηση της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας της Ελλη
νικής Αστυνομίας, έγκριση της 
Ιεράς Συνόδου και πρόταση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξεως εκ- 
δόθηκε το υπ’ αριθμ. 398/1987 
Π.Δ. (ΦΕΚ 178/5-10-87 τ.Α’), με 
το οποίο ο άγιος Μεγαλομάρτυς 
Αρτέμιος αναγνωρίσθηκε “ως 
προστάτης του Σώματος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας” και καθιε
ρώθηκε η 20η Οκτωβρίου, κατά 
την οποία εορτάζεται η μνήμη 
του, ως ημέρα επίσημης εορτής 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ποιος, όμως ήταν ο Αγιος, τον 
οποίο ο διάδοχος του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου, αυτοκράτωρ της 
Κωνσταντινουπόλεως Κωνστά- 
ντιος, απεκάλεσε “ανδρών απά
ντων θεοφιλέστατον και“άρι- 
στον”, όταν του ανέθετε υψηλή 
αποστολή;

Σύμφωνα με πληροφορίες του 
βιογράφου του Ιωάννου του Ρο
δίου (Θ’ αιών), δεν είναι γνωστή 
η πατρίδα του Αγίου. Σίγουρο 
όμως είναι ότι “των ευπατριδών 
και μεγάλων υπήρχεν ο τρισμα
κάριστος”. Εζησε την περίοδο 
του Μεγ. Κωνσταντίνου και 
ήταν αυτόπτης μάρτυς της εμ- 
φανίσεως του σημείου του Τί
μιου Σταυρού στον ουρανό, με 
την προτροπή προς τον αυτο- 
κράτορα “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ”. 
Πληροφορίες για τον Αγιο ανα
φέρει και ο Συμεών ο Μετα
φραστής κατά τον Γ αιώνα, ενώ 
αρχαιότερες ακόμα ειδήσεις πε
ρί αυτού σώζονται σε Συλλογή 
45 θαυμάτων του, που εγράφη 
στην Κωνσταντινούπολη από το

δεύτερο μισό του Ζ’ αιώνος μέ
χρι το έτος 668. Η Συλλογή αυτή 
είναι “πολύτιμο αγιολογικό και 
λαογραφικό κείμενο” και “σπου
δαίο γλωσσικό μνημείο”.

Συνδεόταν ο Αγιος όχι μόνο 
με το Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά 
- αργότερα - και με τον αυ- 
τοκράτορα Κωνστάντιο, ο οποί
ος του ανέθεσε τα καθήκοντα 
του Δουκός και Αιγουσταλίου 
(Praefectus Augustalis). Τα κα
θήκοντα του αξιώματος αυτού 
ήταν ανάλογα με αυτά των 
αστυνομικών: τήρηση της δημό
σιας τάξεως, έλεγχος και πά
ταξη της παρανομίας, εμπέδωση 
του αισθήματος της ειρήνης και 
ασφάλειας στους πολίτες, υπε
ράσπιση της πατρίδος και του 
νόμου όταν απειλούνται από 
οποιονδήποτε.

Ο Αγιος, ως Δούκας και Αυ- 
γουστάλιος, επιφορτισμένος με 
τα καθήκοντα που προαναφέρ- 
θηκαν, αναδείχθηκε “πάσιν αι- 
δέσιμος”, δηλαδή σε όλους σε
βαστός, “δια την απαστράπτου- 
σαν του βίου αυτού αρετήν”, και 
δεν περιοριζόταν στην εκτέλεση 
της αυστηρώς υπηρεσιακής απο
στολής του.

Εργαζόταν με ζήλο και πίστη 
για τη διάδοση του Χριστιανι
σμού και την συρρίκνωση της 
θρησκείας των ειδώλων.

Αυτός ήταν και ο λόγος για 
τον οποίο ο νέος αυτοκράτωρ 
του Βυζαντίου Ιουλιανός ο Πα
ραβάτης, τον συνέλαβε, τον υπέ
βαλε σε φρικτά βασανιστήρια 
γιατί αρνήθηκε να αποκηρύξει 
την πίστη του στο Χριστό και

να προσχωρήσει στη λατρεία 
των ειδώλων και, τέλος, διέταξε 
να τον αποκεφαλίσουν στις 20 
Οκτωβρίου. Το μαρτυρικό θά
νατο του Αγίου μαρτυρεί και 
ο σύγχρονός του γνωστός ει
δωλολάτρης ιστορικός Αμμια- 
νός Μαρκελλίνος (XXII,11). Ο 
θάνατός του ο μαρτυρικός επήλ
θε στην Αντιόχεια το έτος 363.

Το ιερό λείψανο του αγίου Με- 
γαλομάρτυρος μεταφέρθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη, αργό
τερα δε ο αυτοκράτωρ Αναστά
σιος (491-518) το ετοποθέτησε 
στον Ιερό Ναό του Ιωάννου του 
Προδρόμου, που κατέστη πασί
γνωστος ως Ναός του Αγίου Αρ
τεμίου. Κανόνα προς τιμήν του 
συνέθεσε ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος 
(+886) και Στιχηρά ο Θεόδωρος 
Στουδίτης, ενώ αργότερα εκδό- 
θηκαν αρκετές πλήρεις Ακολου
θίες, παρακλητικός Κανόνας και 
κδ’ Οίκοι.

Στο βίο και το μαρτυρικό τέ
λος του Αγίου Αρτεμίου συνα
ντούμε πολλά παράλληλα ση
μεία με την αποστολή του συγ
χρόνου Αστυνομικού.

Αφού ο Αγιος εκτέλεσε με πι
στότητα και αφοσίωση τα κα- 
θήκοντά του, επεσφράγισε τη 
ζωή του με μαρτυρικό θάνατο, 
γιατί αντιστάθηκε στην παρα
νομία του αυτοκράτορος Ιουλια- 
νού.

Το ίδιο οφείλει να πράττει και 
κάθε άνδρας και γυναίκα της 
Αστυνομίας, κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος τους. Υποχω
ρήσεις, συμβιβασμοί, συναλλα
γές, πράξεις και ενέργειες χα-
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ριστικές δεν έχουν θέση στη ζωή 
του Αστυνομικού που δεν λη
σμονεί τον όρκο του.

Η παρουσία και η δράση του 
Αγίου ενέπνεαν στους χριστια
νούς πολίτες της Αυτοκρατο
ρίας θάρρος, εμπιστοσύνη και 
αίσθημα ασφαλείας. Τα ίδια αι
σθήματα δεν πρέπει να εμπνέει 
και η παρουσία σήμερα του 
Αστυνομικού;

Με την ακεραιότητα της ζωής 
του ("απαστράπτουσα αρετή“) ο 
Αγιος αποτελούσε παράδειγμα 
και προσείλκυε πολλούς εθνι
κούς στην πίστη του Χριστού. 
Και ο Αστυνομικός αγαπά τον 
λαό, μοχθεί και κοπιάζει νύκτα 
και ημέρα για την περιφρούρηση 
της γαλήνης του, με κίνδυνο της 
ζωής του πολλές φορές, ενώ κα
τά κανόνα βρίσκεται αντιμέτω

πος με πρόσωπα και καταστά
σεις αντικοινωνικές και πρέπει 
να παραμένει ανεπηρέαστος.

Για τους λόγους αυτούς όλοι 
οι Αστυνομικοί, από την ανω- 
τάτη ηγεσία μέχρι και το τε
λευταίο μέλος της Ελληνικής 
Αστυνομίας, έχουν ανάγκη της 
μεσιτείας του Προστάτου αγίου 
του Σώματος.
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ΟΤΑΝ Ο ΠΡΟΤΕΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ισως νομίζετε ότι είναι σπάνιοι.
Ομως υπάρχουν και λιποτάκτες προϊστάμενοι 

σε όλα τα επίπεδα: εκτελεστικά, διοικητικά, εποπτικά 
και σε όλη την ιεραρχία.

Δύσκολα φαίνονται γιατί, έχουν μάθει να κρύβονται 
και όταν γίνονται ορατοί δείχνουν πάντοτε απασχολημένοι, 

χωρίς να προσφέρουν τίποτα.

Του Υπαστυνόμου Α’ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Νικολάου

Είναι πολύ συνηθισμένος τύπος προϊσταμένου 
που συνδυάζει το μικρό ενδιαφέρον για την από
δοση της υπηρεσίας με το μικρό ενδιαφέρον για 
τους ανθρώπους που διοικεί, είναι ο τύπος του

ουδέτερου ή λιποτάκτη προϊσταμένου.
Ο τύπος αυτός του προϊσταμένου έχει αναπτύξει 

την ικανότητα να είναι ορατός χωρίς να τον 
βλέπουν και να δείχνει απασχολημένος χωρίς 
να παράγει τίποτα.

Το μυστικό της επιτυχίας του να βασίζεται 
στην προσέγγιση: “Ούτε βλέπω, ούτε ακούω, ούτε 
μιλάω”.

Οι προϊστάμενοι αυτοί δύσκολα φαίνονται γιατί

έχουν μάθει πώς να κρύβονται. Η φιλοσοφία τους 
είναι: “Να είσαι παρών χωρίς να σε προσέχουν. 
Να είσαι ορατός, μέρος μέν του φόντου, αλλά 
να μη σε βλέπουν γιατί δεν κάνεις τίποτε για 
να τραβήξεις την προσοχή στην παρουσία σου.

Ετσι, δεν είσαι στη γραμμή του πυρός. Κανένας 
δεν ενεργεί εναντίον σου γιατί δεν ενοχλείς κα- 
νέναν. Δεν έχεις μπερδευτεί στα πόδια κανενός, 
ούτε έχεις δημιουργήσει μπελάδες. Το ότι κάνεις 
πολύ λίγα χρήσιμα πράγματα δεν φαίνεται. Επι
πλέον έχεις κάνει αρκετά για να αποφύγεις να 
σε χαρακτηρίσουν τεμπέλη ή κοπανατζήΕίσαι πά
ντα εκεί, στη θέση σου.
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Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ουδέτερος προϊστάμενος δεν έχει ανάγκη 

για συζήτηση αφού ο ίδιος δεν σκέπτεται να 
δώσει πληροφορίες στους υφισταμένους. Υπάρ
χουν όμως τρόποι με τους οποίους επικοινωνεί.

Για παράδειγμα, είναι απίθανο να κάνει ερω
τήσεις, γιατί οι ερωτήσεις προκαλούν απαντήσεις 
και ίσως και αντερωτήσεις, που θα πρέπει να 
χειριστεί. Προτιμά λοιπόν να αφήσει τον υφι
στάμενο να ρωτήσει. Λέει δηλαδή στον εαυτό 
του: "Αν χρειασθεί πληροφορίες θα τις ζητήσέί.

Αν κάνει ερωτήσεις, ο προϊστάμενος απαντά, “Ο 
Τάδε είναι ο ειδικός, γιατί δεν πας σε αυτόν;”

Οταν πρόκειται να ακούσει κάποιον, ο αδιά
φορος προϊστάμενος δεν δίνει και μεγάλη προ
σοχή. Δεν αναμειγνύεται συναισθηματικά με τα 
προβλήματα του υφιστάμενου, ούτε αισθάνεται 
την ανάγκη να χρησιμοιποιήσει τις γνώσεις του 
για τη λύση τους. Προτιμά να αφήσει τους άλλους 
να μιλήσουν όσο θέλουν και μετά να στρέψει 
τις σκέψεις τους σε άλλα θέματα. Αν ξαναγίνει 
ένα σχόλιο ή επαναληφθεί μία ερώτηση, τότε 
λέει: “Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπες”.

Ενα αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης είναι 
ότι πιθανό να τον θεωρούν άνθρωπο “ήσυχο, σώ- 
φρονα, που πραγματικά σκέφτεται ένα πρόβλημα

και δεν βιάζεται να μιλήσει”. Μπορεί ακόμα να 
τον επαινέσουν γιατί συγκεντρώνεται τόσο πολύ 
σε ένα πρόβλημα ώστε δεν ακούει τον έξω κόσμο.

Ενα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα είναι ότι 
οι άλλοι αποφεύγουν να τον διακόψουν, γιατί 
φαίνεται να ασχολείται σοβαρά με κάτι, ακόμα 
και όταν το μυαλό του γυρίζει στις επόμενες 
διακοπές ή κάτι παρόμοιο.

Αν απαιτείται συναίνεση, μπορεί να κάνει νεύμα 
“ναι/όχι” ανάλογα με το τι θέλει ο υφιστάμενος. 
Αν πιεστεί να απαντήσει μπορεί να καταφύγει 
σε υπεκφυγές. Λέει στον υφιστάμενο με γενι
κότητες τί θα μπορούσε να κάνει, αποφεύγοντας 
να πάρει θέση στο πρόβλημα. Το πώς μπορεί 
να μπλοκάρει την επικοινωνία φαίνεται στο ακό
λουθο παράδειγμα, όπου οι προτάσεις του υφι
σταμένου για βελτιώσεις σταματούν στο τείχος 
της σιγής του προϊσταμένου.

Ο Διευθυντής Τεχνικών μπαίνει στο γραφείο 
του προϊσταμένου παρακινημένος από ένα πρό
βλημα και απ’ αυτό που βλέπει σαν θαυμάσια 
λύση του. Πιστεύει ότι πρέπει να ζητήσουν πε
ρισσότερα χρήματα για να εγκαταστήσουν ισχυ
ρότερο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, ώστε να κρα
τούν καλύτερη επαφή με τα αυτοκίνητα που έτσι 
θα κινούνται πιό αποδοτικά.

Ο προϊστάμενος απαντά: “Δεν βλέπω τίποτα 
στραβό με την ποιότητα εξυπηρέτησης που έχουμε 
τώρα. Δεν έχουμε πολλά παράπονα. Και ξέρεις 
τί τσιγγούνηδες είναι στα κεντρικά. Εκτός αυτού, 
ο προϋπολογισμός είναι πολύπλοκο θέμα. Θα 
χρειαστεί πολλή δουλειά από μέρους μας και 
λίγες είναι οι ελπίδες μας να πάρουμε τον εξο
πλισμό”.

Ο Διευθυντής Τεχνικών συνεχίζει τα πειστικά 
του επιχειρήματα, δίνοντας παραδείγματα και λό
γους γιατί θα είναι επωφελές να κάνουν την 
προσπάθεια. Ο προϊστάμενος, χωρίς να αντιδρά- 
σει, τον αφήνει να μιλά και μετά λέει: “Καλύτερα 
να ξαναγυρίσουμε στις δουλειές μας. Θα δω τι 
μπορώ να κάνω γι’ αυτό”.

Ο Διευθυντής Τεχνικών φεύγει και ο προϊστά
μενος ασχολείται με άλλα πράγματα. Μια βδο
μάδα αργότερα συναντιώνται στο γραφείο του 
προϊσταμένου και ο Δ/τής Τεχνικών ρωτά αν 
έκανε τίποτα για το νέο εξοπλισμό. Ο προϊ
στάμενος απαντά: “Το σκέφθηκα και θα ερευνήσω 
ποιά προϋπολογιστική διαδικασία χρειάζεται για 
να θέσω το θέμα στο κεντρικό γραφείο” Μετά 
λέει: “Δεν σε κρατώ άλλο, ευχαριστώ που ανέ
φερες το θέμα”.

Αυτή είναι η αντιμετώπιση στην επικοινωνία. 
Ο προϊστάμενος δεν απαντά ειλικρικά και ίσως 
ο Δ/ντής τεχνικών να κατάλαβε ότι ο προϊστά
μενος δεν έχει πρόθεση να κάνει τίποτα.
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Τον τύπο του λιποτάκτη προϊσταμένου τον συ
ναντάμε περισσότερο στις μεγάλες επιχειρήσεις 
και οργανισμούς με αποτέλεσμα να κρατάει την 
αποδοτικότητα σε χαμηλά επίπεδα, να εμποδίζει 
τους άλλους να προσφέρουν και να επεμβαίνει 
εκεί που δεν πρέπει, καταρρακώνοντας το ηθικό 
των υφισταμένων.

Ακόμα και όταν δεν είναι δυνατόν να αντισταθεί 
σε μιά μεταβολή, κάνει το πάν να την σαμποτάρει.

ΟΔΗΠΕΣ-ΔΙΑΤΑΓΕΣ
Ο τύπος του λιποτάκτη προϊσταμένου δεν σκέ

πτεται στόχους ή χρονοδιαγράμματα, ούτε χρει
άζεται να προγραμματίσει την εργασία, αφού την 
εργασία και τα προβλήματα που ανακύπτουν τα 
αφήνει στους υφισταμένους. Κατά μία έννοια μπο
ρούμε να πούμε ότι ο προϊστάμενος αυτός μο
νόπλευρα μεταφέρει παραγγελίες.

Παίρνει την οδηγία από πάνω και τη μεταδίδει 
στους κάτω, προσθέτοντας κάτι, μόνο αν είναι 
απαραίτητο. Αυτό είναι το πέρασμα των οδηγιών 
από την κατάλληλη οδό . Γίνεται μέρος τοϋτη- 

λέγραφου” και μένει έξω από τα προβλήματα. 
Από την άλλη μεριά, όμως, είναι απίθανο να 
περάσει μηνύματα από κάτω προς τα πάνω γιατί 
πολύ συχνά προκαλούν αντιθέσεις ή την ανάγκη 
για αιτιολογήσεις και του ποιος τις χρειάζεται.

ΤΑ ΛΑΘΗ
Ο ουδέτερος προϊστάμενος ξέρει πως να αγνο

ήσει ένα λάθος λίγο πολύ με βάση το δεν βλέπω 
λάθη.

Η μόνη περίπτωση να ενδιαφερθεί για κάποιο 
λάθος είναι αν κινδυνεύει να βρει εκείνος τον

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

ΝΙΓΔΙΙΣ 6 ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΤΗΛ. 2753.813

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

μπελά του. Για να αποφύγει όσο μπορεί τις συ
γκρούσεις, θέτει τις ευθύνες έτσι ώστε να μην 
θεωρηθεί εκείνος υπεύθυνος. Η γραμμή του είναι 
να περάσει την ευθύνη σε άλλους.
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Ενας τέτοιος προϊστάμενος προσπαθεί από την 
αρχή να θέσει δικαιολογίες που χρησιμεύουν για 
αυτοπροστασία του ώστε οι παραπάνω, που μπο
ρούν να κάνουν ζημιά στη θέση του, να μην 
μπορούν να του προσάψουν κάποιο φταίξιμο. Η 
αντιμετώπιση των λαθών με την προσέγγιση αυτή, 
είναι ότι τα λάθη είναι λίγο-πολύ αναπόφευκτα: 
“...μια και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, γιατί 
να στενοχωριόμαστε;” ή “Δεν υπάρχει τρόπος 
να εκπαιδεύσει κανείς καλούς υπαλλήλους πιά. 
Είναι η νέα γενιά, ή τους λείπει η πείρα, ή 
η εκπαίδευση, ή έχουν επιλεγεί άσχημα, ή κα- 
κοπληρώνονται. Τι μπορώ να κάνω εγώ;”. 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Ο λιποτάκτης προϊστάμενος οδηγεί τις σχέσεις 

με τους υφισταμένους, έτσι που να μην έχουν 
παράπονα. Αποφεύγει να προσφέρεται να ακούσει 
παράπονα. Ο ευκολότερος τρόπος να αποφύγει 
την ανάμειξη είναι να μην αφήσει να τον μπλέξουν 
με τα προβλήματα κάποιου άλλου.

Οταν προκύψει το παράπονο, η τακτική είναι 
να το αναγνωρίσει με ένα σύντομο: “Χμ, αυτό 
είναι άσχημο”, για να δείξει ότι το σκέφτεται. 
Αυτό υπονοεί ότι συμφωνεί με τον παραπονού- 
μενο.

Η ουδετερότητα επιτρέπει να ζήσει κανείς σ’ 
έναν κόσμο όπου δεν βλέπει διαφωνίες, δεν ακούει 
διαφωνίες και δεν μιλά για διαφωνίες. Οι άλλοι

μπορεί να καταλάβουν την καλυμμένη απάθεια 
μόνο με την πάροδο του χρόνου. “Γιατί να 
μιλήσω; Σε τι χρησιμεύει; Δεν θα καταλάβουν”.

Μερικές φορές ένας υφιστάμενος μπορεί να 
προσπαθήσει να σπρώξει ένα τέτοιο προϊστάμενο 
να κάνει κάτι συγκεκριμένο για ένα παράπονο. 
Τότε η απάντηση του προϊσταμένου μπορεί να 
είναι: “Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τί
ποτα”. Αν ο υφιστάμενος επιμένει τότε πιθανόν 
να πει: “ Είναι δικό σου θέμα” ή “Δεν θέλω 
να επηρεάσω την άποψή σου” ή “Υπάρχουν 
δύο δρόμοι γι’ αυτό, αλλά ίσως εσύ να ξέρεις 
καλύτερα ποιος συμφέρει περισσότερο”.

Τα χαρακτηριστικά του λιποτάκτη προϊσταμέ
νου είναι εμφανή με πολλούς τρόπους. Δεν είναι 
ούτε θερμός ούτε ψυχρός, ούτε θετικός ούτε αρ
νητικός. Αλλά τι είναι, αν δεν είναι τίποτε από 
αυτά; Η καλύτερη απάντηση είναι ότι είναι άτο
νος, θαμπός, άτολμος, δειλός. Μοιάζει με κούκλα 
βιτρίνας, μόνο που μιλά και κινείται.

Μερικοί προϊστάμενοι τέτοιου τύπου εφόσον 
δεν έχουν πρόθεση να ανακατευτούν, κρατούν 
ψυχρή στάση και αντιμετωπίζουν τα τυχόν εχθρι
κά αισθήματα των υφισταμένων τους, όπως κάνει 
ένας ψαράς με το ψάρι που έπιασε στο αγκίστρι 
του, έως ότου το ψάρι εγκαταλείψει τη μάχη. 
Μπορεί να ακούει σιωπηρά, και όταν ο υφιστά
μενος σταματά, αυτός περιμένει. Μπορεί καμιά 
φορά να κάνει πως πάει να διακόψει τον υφι
στάμενο αλλά σταματά όταν ο υφιστάμενος ξα
ναρχίζει. Ετσι, αφήνει τον υφιστάμενο να δώσει 
διέξοδο στον θυμό του, μέχρι τελικά να μην 
έχει τίποτε άλλο να πει. Δεν έγινε καμία ζημιά, 
μπορεί και να φύγουν μαζί.

Ο προϊστάμενος αυτός δεν επιζητεί να μάθει 
τα εχθρικά αισθήματα που προκαλεί ο τρόπος 
που διοικεί, αλλά ούτε προσπαθεί να τα αποφύγει. 
Κατά μία έννοια δέχεται την έκφραση των εχθρι
κών συναισθημάτων σαν ηχομονωμένο δωμάτιο. 
Ομως ο υφιστάμενος αισθάνεται ικανοποίηση 
που τα είπε. Ενώ δεν τιμωρείται για το ότι τα 
είπε, ξέρει ότι κατά βάθος δεν άλλαξε τίποτε, 
και έτσι συνεχίζεται η ίδια κατάσταση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο λιποτάκτης προϊστάμενος κάνει ότι απαι

τείται μέχρι να φθάσει να συνταξιοδοτηθεί. Ο 
στόχος είναι να μετατρεψει το μισθό σε σύνταξη. 
Το παιχνίδι λέγεται “ευκολία”. Αναπτύσσει την 
ικανότητα να είναι ορατός, να δείχνει απασχο
λημένος χωρίς να τον βλέπει κανείς και χωρίς 
να παράγει τόποτε. Συνεισφέρει όσο το δυνατόν 
λιγότερο χωρίς να μπλέκεται σε μπελάδες.

Τα προβλήματά τους τα προσπερνούν χωρίς 
να γίνεται εμφανές ότι δεν κάνουν καμιά προ
σπάθεια για να τα λύσουν.
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Γιατί ομολογούν οι ύποπτοι;
Οι ύποπτοι ομολογούν όταν η εσωτερική τους αγωνία 

ξεπερνά το φόβο τους για τις συνέπειες του εγκλήματος.

της Μαρίας Πίσχου
Πολλές ποινικές υποθέ

σεις, ακόμα κι όταν έχουν 
ερευνηθεί από έμπειρο και 
άριστα εκπαιδευμένο προ
σωπικό, τελικά φθάνουν στη 
διελεύκανση χάρη στην πα
ραδοχή ή την ομολογία του 
δράστη του εγκλήματος. Πο
λύ συχνά, οι έρευνες κατα
λήγουν σε ελάχιστες απο
δείξεις, που οδηγούν στον 
ύποπτο, αλλά δεν θεωρού
νται αρκετά ισχυρές ώστε 
να μπορέσει η ποινική δίωξη 
να εκδώσει καταδικαστική 
απόφαση. Σ’ αυτές τις πε
ριπτώσεις, η ανάκριση των 
υπόπτων και η πιθανή ομο
λογία τους έχουν πρωταρ
χική σημασία.

Πως, όμως, οδηγούνται οι 
ύποπτοι σε ομολογία; Ποιοι 
είναι οι φυσικοί και ψυχο
λογικοί παράγοντες της 
ομολογίας και πως σχετί
ζονται με την ανάκριση των 
υπόπτων;

Στη φάση της ανάκρισης, 
όπου ο ύποπτος παραδέχε
ται έστω και κάποιο δευ- 
τερεύουσας σημασίας στοιχείο, ξεκινά η διαδι
κασία για την πλήρη ομολογία.
Ο ορισμός της ανάκρισης

Ανάκριση είναι η υποβολή ερωτήσεων σε κάποιο 
πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο για την διάπραξη 
ενός εγκλήματος. Αποσκοπεί στο συσχετισμό των 
στοιχείων, που έχουν απο
καλυφθεί, με ένα συγκεκρι
μένο ύποπτο ώστε να εξα- 
σφαλισθεί η ομολογία. Οι 
στόχοι της ανάκρισης περι
λαμβάνουν:

- Να γνωστοποιηθεί η αλή
θεια για το έγκλημα

- Να αποσπασθεί η παρα
δοχή της ενοχής από τον 
ύποπτο

- Να αποκαλυφθούν όλα

τα γεγονότα που θα παρου
σιάζουν την μέθοδο δράσης 
για την τέλεση του συγκε
κριμένου εγκλήματος

- Να συγκεντρωθούν πλη
ροφορίες που θα παρέχουν 
την δυνατότητα στους ανα
κριτές να φθάσουν σε λογικά 
συμπεράσματα

- Να εξασφαλισθούν τα 
απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία που θα χρησιμοποι
ηθούν στο δικαστήριο.

Γνωρίζοντας τον ορισμό 
και τους στόχους της ανά
κρισης γεννιέται η ερώτη- 
ση:"Γιατί ομολογούν οι ύπο
πτοι;" Το να καταδικάζει κα
νείς τον εαυτό του ή να τον 
καταστρέφει δεν είναι φυ
σιολογικά χαρακτηριστικά 
της ανθρώπινης συμπεριφο
ράς. Οι άνθρωποι δεν δίνουν 
συνήθως αυθόρμητες κατα- 
θέσεις-ομολογίες. Είναι λο
γικό, λοιπόν, το συμπέρασμα 
ότι, όταν ο ύποπτος οδηγεί
ται στο αστυνομικό τμήμα 
για ανάκριση που αφορά τη 
συμμετοχή του σε κάποιο 

έγκλημα, η άμεση αντίδρασή του είναι να αρνηθεί 
να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό να μην παρέχει 
κανείς ενοχοποιητικές πληροφορίες για τον εαυτό 
του, όταν ανακρίνεται για κάποιο έγκλημα, και 
πολύ περισσότερο να μην υπογράφει πλήρη ομο

λογία. ΓΓ αυτό το λόγο θά- 
πρεπε οι ύποπτοι να διακό
πτουν τη συζήτηση, όταν 
αντιλαμβάνονται, πού οδη
γείται. Παρ’ όλα αυτά, για 
διάφορους ψυχολογικούς 
λόγους, εξακολουθούν να 
μιλούν με τους ανακριτές. 
Η “παράνοια” του υπό
πτου

Οι ύποπτοι δεν είναι ποτέ 
απόλυτα βέβαιοι για τις πλη-

Οι ύποπτοι 
δεν δίνουν ουνήθως 

αυθόρμητες ομολογίες. 
Αυτό που επιδιώκουν είναι 

να μπορέσουν να μάθουν 
περισσότερα στοιχεία 

για την πορεία των ερευνών 
και να αποπροσανατολίσουν 

τις αρχές
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ροφορίες που έχουν οι 
αστυνομικοί. Ξέρουν ότι 
διεξάγονται έρευνες για 
το έγκλημα και προσπα
θούν να υπολογίσουν τα 
στοιχεία που έχει στα χέ
ρια της η Αστυνομία. Αυ
τό που κυριαρχεί στη σκέ
ψη τους είναι να αποφύ
γουν να αποκαλυφθούν 
και παράλληλα να μπο
ρέσουν να μάθουν στοιχεία για την έρευνα και 
την πορεία της.

Αυτή η μορφή “παράνοιας” είναι η αιτία που 
οι ύποπτοι συμμετέχουν εθελοντικά στις ανα
κρίσεις της Αστυνομίας. Η παράνοια σε συν
δυασμό με την περιέργεια τους οδηγεί να πα
ρουσιάζονται, πολλές φορές, στα αστυνομικά τμή
ματα σαν “ενδιαφερόμενοι πολίτες” που έχουν 
στοιχεία σχετικά με την υπόθεση. Ο σκοπός τους 
είναι να δώσουν ψευδείς ή ανεπιβεβαίωτες πλη
ροφορίες που θα αποπροσανατολίσουν τις έρευνες 
της Αστυνομίας και θα απομακρύνουν τις υποψίες 
από πάνω τους.

Για παράδειγμα, σε κά
ποια υπόθεση, είχε βρεθεί 
το πτώμα μιας νέας γυ
ναίκας 22 χρονών στα 
σκαλιά ενός δημόσιου 
κτιρίου. Το θύμα είχε 
υποστεί βιασμό, ήταν γυ
μνή και έφερε χτυπήματα 
από ρόπαλο. Τις επόμενες 
μέρες ανακρίθηκε ένας 
μεγάλος αριθμός ανθρώ

πων χωρίς να εντοπισθεί κανένας ύποπτος. Τα 
μαζικά μέσα ενημέρωσης είχαν δώσει μεγάλη 
έκταση στην υπόθεση.

Μερικές μέρες αργότερα παρουσιάστηκε στην 
Αστυνομία ένας 23χρονος άνδρας που ισχυρίσθηκε 
ότι είχε κάποιες πληροφορίες για τον θάνατο 
της γυναίκας. Είπε ότι ένα βράδυ, που γυρνούσε 
αργά στο σπίτι του, πέρασε από τον τόπο του 
εγκλήματος και αντιλήφθηκε ένα “περίεργο 
άτομο” να κρύβεται σ’ ένα τηλεφωνικό θάλαμο 
που βρισκόταν εκεί κοντά. Φοβήθηκε και τόβαλε 
στα πόδια. Οταν αργότερα άκουσε στις ειδήσεις 
για το θάνατο της κοπέλας αποφάσισε ότι έπρεπε 
να μιλήσει στην Αστυνομία γι’ αυτό που είχε 
“δει”.

Εδωσε στην Αστυνομία την περιγραφή του 
“αγνώστου” και βοήθησε να ζωγραφιστεί το σκί
τσο του Οταν έφυγε, οι αστυνομικοί είδαν ότι 
το πρόσωπο του σκίτσου είχε μεγάλη ομοιότητα 
με τον μάρτυρα .

Οταν κλήθηκε ξανά στο αστυνομικό τμήμα για 
να απαντήσει και σε άλλες ερωτήσεις, προσήλθε 
με ιδιαίτερη προθυμία. Μετά από 15 ώρες ανά
κρισης, ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει τη γυναίκα, 
η οποία του ήταν άγνωστη, μόνο και μόνο γιατί 
ήταν γυναίκα, κάτι που ο ύποπτος ήθελε από 
πάντα να είναι.

Η υπόθεση αυτή παρουσιάζει την ανάγκη ορι
σμένων υπόπτων να γνωρίζουν τί ακριβώς συμ
βαίνει σε μια ανάκριση. Μέσα στο μυαλό τους, 
ειλικρινά πιστεύουν ότι, με την πρόφαση “προ
σπαθώ να βοηθήσω”, θα εκμαιεύσουν πληροφορίες 
από τα ανακριτικά όργανα χωρίς να ενοχοποι
ήσουν τους εαυτούς τους.
Το σκηνικό της ανάκρισης

Σε ό,τι αφορά την ανάκριση είναι απαραίτητο 
να αναφερθούμε και στο περιβάλλον όπου θα 
τελεσθεί. Επειδή είναι ευνόητο να θέλει ο ύποπτος 
να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του απέναντι στα 
μέλη της οικογένειας ή της κοινωνικής του ομά
δας, θα πρέπει να απομακρύνεται από το οικείο 
περιβάλλον και να μεταφέρεται σε ένα χώρο όπου 
η ατμόσφαιρα να συντελεί στο να είναι συνερ- 
γάσιμος.

Οι αστυνομικοί
που αντιλαμβάνονται τα κίνητρα, 

που οδηγούν
τους υπόπτους στην ομολογία, 

μπορούν να διαμορφώνουν 
καλύτερα τις ερωτήσεις 

και να αναλύουν τις απαντήσεις.
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Ο πρωταρχικός ψυχο
λογικός παράγοντας που 
συντελεί σε μια πετυχη
μένη ανάκριση είναι η 
απομόνωση ανακριτών 
και υπόπτων. Να μην πα- 
ρευρίσκεται κανένας άλ
λος στο χώρο. Αυτή η 
απομόνωση βοηθά τους 
ύποπτους να νιώσουν την 
επιθυμία να βγάλουν από 
πάνω τους το βάρος της ενοχής. Οι σκέψεις 
τους και οι απαντήσεις τους πρέπει να μένουν 
ανεπηρέαστες από εξωτερικές διαταράξεις ή ενο
χλήσεις.

Ο ανακριτικός χοίρος παίζει επίσης σπουδαίο 
ρόλο στην απόσπαση ομολογιών. Το περιβάλλον 
θα πρέπει να μειώνει τους φόβους του υπόπτου 
και να συμβάλει στην τάση για συζήτηση του 
εγκλήματος. Επειδή ο φόβος ενισχύει άμεσα τους 
αμυντικούς μηχανισμούς (αντίσταση), είναι απα
ραίτητο να εξαλείφονται όσο το δυνατόν πε
ρισσότεροι φόβοι. Ενώ ένα γκρίζο και μελαγ
χολικό γραφείο αυξάνει το φόβο, αντίθετα ένας 
χώρος ευχάριστος μειώνει τις άμυνες εκμηδενί
ζοντας έτσι ένα μεγάλο φραγμό στην ανάκριση. 
Οι ανακριτές προσπαθούν να αφοπλίσουν τους 
υπόπτους τοποθετώντάς τους σε χώρους που να 
μην προκαλούν φόβο.
Ψυχολογικοί παράγοντες

Συνήθως οι ύποπτοι προσέρχονται εθελοντικά 
στην ανάκριση, είτε γιατί κλήθηκαν απ’ την Αστυ
νομία για να απαντήσουν σε ερωτήσεις είτε γιατί 
προσπαθούν να πάρουν πληροφορίες για τις έρευ
νες. Απ’ τη στιγμή που αρχίζει η ανάκριση οι 
αστυνομικοί θα πρέπει να φερθούν πολιτισμένα 
στους υπόπτους ανεξάρτητα από το πόσο απο
τρόπαιο ή σοβαρό υπήρξε το έγκλημα. Ακόμα 
κι αν νιώθουν αηδία για τους υπόπτους ο στόχος 
είναι να αποσπάσουν την ομολογία και θα πρέπει 
τα προσωπικά συναισθήματα να παραμερίζονται.

Οι αστυνομικοί θα πρέπει επίσης να υιοθετήσουν 
μια συμπεριφορά συμπαράστασης και να προ
σπαθούν να δημιουργήσουν μια σχέση οικειότητας 
με τους ύποπτους. Στις περισσότερες υποθέσεις, 
οι ύποπτοι διέπραξαν τα εγκλήματα γιατί εκείνη 
τη στιγμή πίστευαν ότι ήταν η μοναδική λύση 
στα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί Θα πρέπει 
να τους κάνουν να δουν ότι, πέρα από το σήμα 
του αστυνομικού, είναι άνθρωποι διατεθειμένοι 
να τους ακούσουν χωρίς να τους κριτικάρουν. 
Αν κατορθώσουν να πείσουν τους υπόπτους, ότι 
εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τόσο το έγκλη
μα αυτό καθ’ αυτό αλλά το κίνητρο που οδήγησε 
στη διάπραξή του, τότε εκείνοι αρχίζουν να εκλο-

γικεύονται ή να εξηγούν 
τα κίνητρά τους.

Σ’ αυτό το καθοριστικό 
στάδιο της ανάκρισης, οι 
αστυνομικοί βρίσκονται 
στα πρόθυρα της κατάρ- 
ριψης και των τελευταίων 
αμυντικών φραγμών των 
υπόπτων, ώστε να ομο
λογήσουν την ανάμειξή 
τους στο έγκλημα.

Η ομολογία
Η ομολογία ξεκινά απ’ τη στιγμή που ο ύποπτος 

παραδέχεται κάτι, όσο ασήμαντο κι αν είναι. 
Οι περισσότεροι ύποπτοι νιώθουν την ανάγκη 
να ομολογήσουν παρ’ όλο που τους έχουν γνω
στοποιηθεί οι συγκεκριμένες προστασίες που τους 
παρέχει το Σύνταγμα. Τόσο οι καθ’ έξιν εγκλη
ματίες όσο και εκείνοι που εγκληματούν για 
πρώτη φορά υποφέρουν από τύψεις συνείδησης. 
Το γεγονός αυτό μειώνει τους αμυντικούς τους 
μηχανισμούς και στο σημείο αυτό οι αστυνομικοί 
μπορούν να πιέσουν για να αποσπάσουν τα υπό
λοιπα στοιχεία της ομολογίας.

Οι ανακριτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν και 
να καταλάβουν ορισμένους παράγοντες από το
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Οι αστυνομικοί 
θα πρέπει να αναπτύξουν 

ικανότητες τέτοιες 
ώστε να αποδυναμώνουν 

τα επιχειρήματα 
και τις άμυνες των υπόπτων 

κατά την διάρκεια της ανάκρισης.
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παρελθόν που είναι μοναδικοί για τον συγκε
κριμένο ύποπτο. Πολλές φορές, οι εγκληματίες 
εμφανίζουν ψυχολογικά προβλήματα που προ
έρχονται από αρνητικά βιώματα της παιδικής ηλι
κίας (οικογένειες διαλυμένες από τις συγκρούσεις 
και τις αντιθέσεις, απόρριψη από τους γονείς, 
παράλογες και σκληρές τιμωρίες). Θα πρέπει, 
λοιπόν, οι ανακριτές να “βλέπουν” πέρα από 
το άτομο που κάθεται μπροστά τους και να κα- 
ταλανβαίνουν ότι οι εμπειρίες απ’ το παρελθόν 
μπορούν να επηρεάσουν τη τωρινή συμπεριφορά.

Απ’ τη στιγμή που οι ανακριτές θα καταλάβουν 
ότι, ο φόβος της πιθανής τιμωρίας σε συνδυασμό 
με την απώλεια της αξιοπρέπειάς τους είναι ο 
βασικός ανασταλτικός παράγοντας που θα πρέπει 
να ξεπεράσουν οι ύποπτοι, τότε θα μπορέσουν 
να διαμορφώσουν ερωτήσεις και να αναλύσουν 
απαντήσεις που θα αποδυναμώνουν αυτό τον πα
ράγοντα.

Επιτυχημένες ανακρίσεις
Οι αστυνομικοί θα πρέπει να διεξάγουν κάθε 

ανάκριση με την πεποίθηση ότι με τη σωστή 
μεταχείριση οι ύποπτοι θα ομολογήσουν τα εγκλή- 
ματά τους.

Ερευνες που έχουν γίνει έδειξαν ότι οι ένοχοι, 
που ομολογούν, περιμένουν από την αρχή την 
κατάλληλη προσέγγιση κατά την διάρκεια της

Μ<!

ανάκρισης για να εξωτερικεύσουν την ενοχή τους.
Οι ύποπτοι ομολογούν όταν η εσωτερική τους 

αγωνία ξεπερνά το φόβο τους για τις συνέπειες 
του εγκλήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
οι ύποπτοι μεγαλοποιούν μέσα στο μυαλό τους 
τόσο τη σκληρότητα του εγκλήματος όσο και 
τις πιθανές επιπτώσεις.

Οι ύποπτοι επίσης παραδέχονται ή ομολογούν 
όταν πιστεύουν ότι η συνεργασία είναι η καλύτερη 
αντιμετώπιση. Εάν πιστέψουν ότι οι αστυνομικοί 
είναι διατεθειμένοι να ακούσουν όλα τα γεγονότα 
που τους, οδήγησαν στο έγκλημα, αρχίζουν να 
μιλάνε. Οι ψυχολογικές και φυσιολογικές πιέσεις 
που αναπτύσσονται σ’ ένα άνθρωπο που έχει 
διαπράξει έγκλημα απελευθερώνονται ευκολότε
ρα με την επικοινωνία. Για να ξεφύγουν απ’ 
αυτές τις πιέσεις, οι ύποπτοι εξηγούν τις συνθήκες 
των εγκλημάτων τους και ομολογούν.

Τέλος, οι ύποπτοι ομολογούν όταν οι ανακριτές 
μπορούν να υποθέσουν σωστά τους λόγους που 
οδήγησαν στη διάπραξη του εγκλήματος. Οι ύπο
πτοι θέλουν να ξέρουν ότι οι αστυνομικοί θα 
πιστέψουν όσα θα τους πουν και θα κατανοήσουν 
τα κίνητρα που τους έσπρωξαν στο έγκλημα. 
Συμπέρασμα

Είναι φυσικό οι ύποπτοι να θέλουν να δια
φυλάξουν την προσωπική τους ζωή, τα πολιτικά 
τους δικαιώματα και τις ελευθερίες. Είναι επίσης 
φυσικό να αντιτίθενται σε συζητήσεις που αφο
ρούν τις εγκληματικές τους πράξεις. Γι’ αυτούς 
ακριβώς τους λόγους οι αστυνομικοί θα πρέπει 
να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους δίνουν 
τη δυνατότητα να αποδυναμώσουν τις άμυνες 
των υπόπτων κατά την διάρκεια της ανάκρισης.

Οι ύποπτοι θα πρέπει να νιώσουν άνεση στον 
ανακριτικό χώρο και εμπιστοσύνη απέναντι στους 
ανακριτές, οι οποίοι θα πρέπει να κερδίσουν αυτή 
την εμπιστοσύνη με το να τους ακούσουν και 
να τους επιτρέψουν να φλυαρίσουν για τα εγκλή- 
ματά τους.

Οι ανακριτές που αντιλαμβάνονται τα κίνητρα 
που οδηγούν τους υπόπτους στην ομολογία θσ 
μπορέσουν να διαμορφώσουν καλύτερα τις ερω
τήσεις τους και να αναλύσουν τις απαντήσεις. 
Είναι φανερό, ότι το άρθρο δεν καλύπτει όλες 
τις παραμέτρους που χρειάζονται για την από
σπαση μιας ομολογίας. Εάν όμως ο ανακριτής 
δεν μπορέσει να καταλάβει τα κίνητρα του υπό
πτου, τότε οι υπόλοιποι παράγοντες που συντε
λούν στην ομολογία καθίστανται λιγότερο ανε
νεργοί.

Ελεύθερη μετάφραση του άρθρου “Why suspects 
confess” by David D. Tousignant, M.A. απ’ το 
περιοδικό FBI (March 1991, volume 60, pg 14-18).



Νεανική παραβατικότητα και Δίκαιο Ανηλίκων

Αστυνομία και Ανήλικοι
Οι ανήλικοι δράστες διάφορων εγκληματυαόν πράξεων, 

είναι μια πραγματικότητα σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες.
Οι Αστυνομίες της Ευρώπης, και όχι μόνον, 

προσεγγίζουν το θέμα κάτω από μια διαφορετική θεώρηση.
Και αυτό, γιατί οι μοντέρνες αστυνομικές και δικαστικές αντιλήψεις 

δεν δέχονται σε καμία περίπτωση τον ανήλικο παραβάτη 
σαν αυριανό υπότροπο εγκληματία.

Στην Ελλάδα, η νε.ανική πα(>αβατικότητα αποτελεί γεγονός. 
Σύμφωνα με αποτελέσματα καταμέτρησης 

της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, 
κατά το έτος 1985,

15.102 άτομα ηλικίας από 7 έως 21 χρόνων, 
υπεβλήθηααν σε ποινικέ) σωφρονισμέ).

11 Ελληνική Αστυνομία
αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό με ιδιαίτερη ευαισθησία, 
αποβλέποντας στην ομαλή κοινωνική επανένταξη μάλλον 

πα(>ά την τιμωρία των ανηλίκων.

του Αστυφύλακα Κυριάκου Κάρκαλη
Το σύνολο των δικαιικών κανόνων που ασχο

λούνται με τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων των ανηλίκων αποτελεί ένα σχετικά 
καινούργιο κλάδο της σύγχρονης νομικής θεωρίας 
και πράξης, γνωστό με τον όρο που επεκράτησε 
από τις αρχές του αιώνα μας ως “Δίκαιο Ανη
λίκων”.

Στη στενότερή του έννοια και κατά το με

γαλύτερο μέρος του το Δ.Α. αναφέρεται στον 
ανήλικο δράστη, ρυθμίζοντας τα συναφή με αυτόν 
θέματα με ουσιαστικούς αλλά και δικονομικούς 
κανόνες δικαίου.

Μιλάμε έτσι για ποινικό δίκαιο των ανηλίκων 
στην Ελλάδα ή για δίκαιο του παιδιού (child 
law) στην Αγγλία, για δίκαιο ανηλίκων απλά 
στην Γαλλία και την Ιταλία (droit de mineur,

641



diritto minotile) ή ακόμη σω
στότερα για δίκαιο νεανικής 
παραβατικότητας στις Η.Π.Α 
(law of juvenile deliquency).

Αν μεταξύ πολλών άλλων 
και αυτών δούμε τα αποτε
λέσματα της καταμέτρησης 
της Εθν. Στατιστικής Υπηρε
σίας Ελλάδος για το έτος 
1985, θα παρατηρήσουμε ότι 
υπεβλήθησαν σε αναμορφω
τικά ή θεραπευτικά μέτρα 
ποινικό σωφρονισμό και διά
φορες ποινές 15.102 άτομα 
από τα οποία σχεδόν τα μισά 
ευρίσκοντο σε ηλικίες μετα
ξύ των 7 και 17 ετών, ενώ 
τα υπόλοιπα ήταν μετέφηβοι, 
από 17 δηλαδή έως 21 ετών.
Αν επιπρόσθετα, μελετήσου
με τέτοια δεδομένα έχοντας 
λάβει παράλληλα υπ’ όψη ότι 
σε κάθε εκτίμηση πρέπει να 
συνυπολογίζεται και η γνω
στή εγκληματολογική θεώρη
ση του ζητήματος περί σκοτεινού αριθμού της 
εγκληματικότητας, (σύμφωνα με την οποία αριθ
μός των περιπτώσεων παραβατικής ή εγκλημα
τικής συμπεριφοράς που γ ί
νεται αντιληπτός είναι πάρα 
πολύ μικρός σε σχέση με τις 
περιπτώσεις τέτοιας συμπε
ριφοράς που δε γίνονταν 
αντιληπτές και ως εκ τούτου 
μένουν ατιμώρητες), ίσως 
κατανοήσουμε περισσότερο 
την αναγκαιότητα αντιμετώ
πισης του προβλήματος της 
νεανικής παραβατικότητας 
μέσα από ένα εξειδικευμένο 
σύστημα δικαιοσύνης.

Ανήλικοι και Αστυνομία
Ηδη με το ν. 5098/1913 “πε

ρί δικαστηρίων Ανηλίκων” 
λειτουργούν εδώ και αρκετά 
χρόνια και στην Ελλάδα ειδ- 
κά δικαστήρια για τους ανη
λίκους που σε συνεργασία 
με τη σχετική πρός αυτά 
Υπηρεσία Επιμελητών προ
σπαθούν μέσα από αρκετές 
δυσχέρειες ν’ ανταπεξέλθουν 
στο δύσκολο έργο τους. Πα
ράλληλα, στο νομοθετικό 
επίπεδο προβλέπεται ειδική

μεταχείρηση για τους ανη
λίκους και από τον Ποινικό 
μας Κώδικα στα άρθρα 121 
έως 133, ενώ προς το σκοπό 
της καλυτέρευσης των συν
θηκών και βελτίωσης του νο
μοθετικού μοντέλου πρόλη
ψης και σωφρονισμού κινεί
ται και η θεωρία στο χώρο 
του Δ.Α. με την διδασκαλία 
των βασικών αντιλήψεων 
και αρχών του στις νομικές 
σχολές των Πανεπιστημίου 
της χώρας.

Εδώ όμως εύλογα θα πρέ
πει να τεθεί το ερώτημα ποιά 
είναι η πρώτη μορφή επίση
μης εξουσίας με την οποία 
θα έρθει σε επαφή ο παρα
βάτης ανήλικος; Στην εύκο
λη απάντηση ότι η πρώτη 
μορφή επίσημης εξουσίας εί
ναι σαφώς η αστυνομία θα 
πρέπει να στηριχθεί το επό
μενο ερώτημα του λογικού 

συνειρμού της προβληματικής του θέματος: Εφό
σον προβλέπεται υποσύστημα ειδικής μεταχείρι
σης των ανηλίκων στο νομικό μας σύστημα κα

νόνων, εφόσον υπάρχουν ει
δικά δικαστήρια ανηλίκων 
για την εκδίκαση των σχε
τικών υποθέσεων και εφόσον 
διδάσκεται από τη θεωρία 
σύστημα εξειδ ικευμένης 
αντιμετώπισης της νεανι
κής παραβατικότητας, η ανυ
παρξία εξειδικευμένης αντι
μετώπισης εκ μέρους της Ελ
ληνικής αστυνομίας θα απο
τελούσε πραγματικά μεγάλη 
παράλειψη.

Ο πραγματικά ιδιαίτερος 
ρόλος των αστυνομικών ορ
γάνων στην καταπολέμιση 
της νεανικής παραβατικότη
τας, απαιτεί, περισσότερο 
παρά ποτέ, την ύπαρξη αστυ
νομικών ειδικευμένων πάνω 
στο συγκεκριμένο αντικείμε
νο καθώς ο ανήλικος θα πρέ
πει να απολαμβάνει ιδιάζου- 
σας και εξατομικευμένης με
ταχείρισης μέσα από τη συ
νύπαρξη προτύπου πρόνοιας 
και δικαιοσύνης. Ο ανήλικος
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παραβάτης δεν είναι σε καμμιά περίπτωση αυ
ριανός υπότροπος εγκληματίας. Μπορεί να γίνει 
αλλά δεν είναι. Η πορεία του μέσα από τη δια
δοχική εναλλαγή των φάσεων από το χρόνο αντί
ληψης της παράβασης κι έπειτα, είναι εκείνη 
που θα διαμορφώσει τη μελλοντική του προσω
πικότητα. και στο μέτρο που και τα αστυνομικά 
όργανα αποτελούν στάδιο της πορείας αυτής, 
επιφορτίζονται με ένα βαρύ καθήκον που γίνεται 
δυσκολότερο όσο δεν αποτελούσε αντικείμενο 
εξειδικευμένου κλάδου της Ελληνικής Αστυνο
μίας.

Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό σχηματικά και 
ως παράδειγμα, ο ιδιαίτερος ρόλος του διευθυντή 
ή δ ιο ικ η τή  υ π η ρ εσ ία ς  της Ε λλη ν ικ ή ς 
Αστυνομίας, όταν καλείται σε περίπτωση πται- 
σματικής παράβασης (Π.Κ. 128) να βεβαιώσει την 
παράβαση μετά από προηγούμενη ακρόαση του 
παραβάτη, έχοντας πάντοτε τη διακριτική ευ
χέρεια να οδηγήσει την υπόθεση σε επόμενα στά
δια διαδικασίας (στο ακρατήριο ίσως) ή να την 
θέσει στο αρχείο (βλ. σχετ. Ν. 1481/1984 “για 
τον Οργανισμό Υπουργείο Δημ. Τάξης” άρθρο 
14).

Το αίτημα ίδρυσης ειδικών αστυνομικών υπη
ρεσιών για τους ανηλίκους αποτελούσε παλαιά 
πρόταση του Ο.Η.Ε. Το πρόβλημα είχε τεθεί στα 
περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη αλλά και αλλού. 
Στη Γερμανία λειτουργεί ένα είδος πρόληψης 
και ελέγχου των παραβάσεων των ανηλίκων με 
τη βοήθεια της γυναικείας αστυνομίας, σύστημα 
παρεμφερές με την ελληνική πρόβλεψη για μιά 
(βοηθητική καταρχήν) αστυνομία γυναικών επι
φορτισμένη και με ζητήματα ανηλίκων. Στην Αγ
γλία δεν υπάρχει ειδικός αστυνομικός κλάδος 
για τους ανηλίκους ενώ στις Η.Π.Α. λειτουργεί 
ένα αρκετό ιδιόμορφο σύστημα. Το ζήτημα έχει 
αντιμετωπισθεί στην Ιαπωνία και σε αρκετές 
άλλες χώρες της Ασίας ενώ παράλληλα θετική 
στάση για τη δημιουργία ειδικού τμήματος αντι
μετώπισης νεανικής παραβατικότητας έχει δείξει 
και η Διεθνής Αστυνομία (INTERNATIONAL- 
POLICE ORGANISATION).

Στη χώρα μας, η συνειδητοποίηση του πολύ
μορφου και σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει 
η Αστυνομία σαν πρώτη μορφή εξουσίας ή κοι
νωνικού ελέγχου με την οποία έρχεται σε επαφή 
ο ανήλικος, οδήγησε στη δημιουργία ειδικής Υπη* 
ρεσίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που 
αφορούν ανηλίκους.

Ηδη με το άρθ. 8 του ΠΔ 95/87 λειτουργούν 
ειδικά Τμήματα Προστασίας Ανηλίκων που η απο
στολή τους είναι η μεταχείριση των ποινικών 
παραβατών ανηλίκων σε συνεργασία με τις δι
καστικές αρχές και τους άλλους συναρμόδιους

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΕΛ.Βενιζελου 15  
Αγ.Βαρ6αρα ΑΙΓΑΛΕΩ 

Τ Η Λ .5441 4 8 8 -5 6 1 7 5 5 6

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Π Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

φορείς καθώς και επεξεργασίας στατιστικών στοι
χείων της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Από το παραπάνω Π.Δ και από άλλα επιμέρους 
διαφαίνεται καθαρά η συνεχώς καλλιεργούμενη 
ευαισθησία και της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
θέματα προαστασίας ανηλίκων και η επιθυμία 
να γίνει συνείδηση σε όλα τα αστυνομικά όργανα 
η αρχή της αγωγής και της ομαλής κοινωνικής 
επανένταξης αντί της τιμωρίας του ανηλίκου.

Οι ενέργειες και οι προσπάθειες αυτές των 
ήδη λειτουργούντων σε πολλές μεγάλες πόλεις 
της Ελλάδας Τμημάτων Ανηλίκων σκοπό έχουν 
να επιδείξουν στους ανήλικους ένα ανθρώπινο 
και πιο οικείο πρόσωπο εξουσίας, ώστε μέσα 
από την κατάκτηση της εμπιστοσύνης του, να 
τους συνετίσουν τόσο για το καλό των ίδιων 
όσο και της κοινωνίας μας γενικότερα.

Βιβλιογραφία
I. Κ.Δ ΣΠΙΝΕΛΛΗ - Α.ΤΡΩΙΑΝΝΟΥ
“Δίκαιο Ανηλίκων”, Αθήνα - Κομοτηνή 1987
II. Κ.Δ ΣΠΙΝΕΛΛΗ
“ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”, Αθήνα - Κομοτηνή 1985
III. Ν.Κ. Ανδρουλάκης
“Ποινικόν Δίκαιον”, Αθ. -Κομοτηνή 1985
IV. Γ.Α. Μαγκάκης
“Ποινικό Δίκαιο”, Αθήνα 1984.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΙΙΙΝ ΙΕΡΩΝ

Υστερα απο πρόσκληση του Γεν. Αρχηγού του 
Σώματος των Καραμπινιέρων, Αντιστράτηγου 
A.Viesti, η Ελληνική Αστυνομία έδωσε το δικό 
της ξεχωριστό παρόν στις εορταστικές εκδηλώσεις 
του Σώματος των Καραμπινιέρων.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις συμμετείχαν απο
στολές απο την Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Μ. 
Βρεττανία και Πορτογαλία.

Η εναρκτήριος τελετή έγινε στην πλατεία της 
Σιέννας στην Ρώμη, παρουσία του προέδρου της 
Ιταλικής Δημοκρατίας κ. Κοσίγκα, του Υπ. Αμυ
νας κ. Ρογκνόνι και άλλων στρατιωτικών, πο
λιτικών και θρησκευτικών ηγετών.

Μετά την απόδοση τιμών και τις ομιλίες, ακο
λούθησε επίδειξη απο το Ιππικό των Καραμπι- 
νιέρων.

Ο Αρχηγός του Σώματος A.Yiesti, ευχαρίστησε 
τους Αρχηγούς των Αστυνομιών των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για την αποστολή εκ

προσώπων τους στην Ρώμη και τόνισε την ανα
γκαιότητα για στενότερη συνεργασία και αντα- 
λαγή απόψεων όλων των Αστυνομιών των χωρών 
της Κοινότητας, για ένα κοινό αγώνα στην προ
σπάθεια για πρόληψη και καταστολή του εγκλή
ματος. Χαιρέτησε όλα τα μέλη των αποστολών 
και διαβίβασε τους προσωπικούς χαιρετισμούς, 
στους Αρχηγούς των Αστυνομιών που συμμετείχαν 
στις εκδηλώσεις.

Την Ελληνική Αστυνομία αντιπροσώπευσαν, ο 
Αστυνόμος A’ Ν. Τασιόπουλος, της Διεθνούς Αστυ
νομικής Συνεργασίας και οι Αστυφύλακες της 
Αμεσης Δράσης Δ. Γιαννουκάκος και Χρήστος 
Στίμος.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για τις εκδηλώσεις στην Ιτα
λική πρωτεύουσα και τόνισαν πως η Ελληνική 
Αστυνομία πρέπει να συμμετέχει πάντοτε σε πα
ρόμοιες εκδηλώσεις, γιατί έτσι αναπτύσσονται 
σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών των 
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ψυχαγωγικές και αθλητικές εκδηλώσεις οργά

νωσαν φέτος τα παιδιά των αστυνομικών στις 
κατασκηνώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας με τη 
λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου.

Τις εκδηλώσεις αυτές παρακολούθησαν η Πο
λιτική και Αστυνομική ηγεσία του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως, με επικεφαλής τον Υπουργό 
κ. Θεόδωρο Αναγνωστόπουλο.

Τα παιδιά μέσα στο φιλόξενο περιβάλλον της 
κατασκήνωσης είχαν την ευκαιρία εκτός από το 
παιχνίδι και τον αθλητισμό να ασχοληθούν και 
με την ομαδική εργασία. Ετσι με την λήξη της 
κατασκηνωτικής περιόδου οργάνωσαν θεατρική

παράσταση απήγγειλαν ποιήματα και χόρεψαν δη
μοτικούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα. Οι ψυ
χαγωγικές αυτές εκδηλώσεις σε συνδυασμό με 
τη στοργή και την αγάπη των στελεχών της κα
τασκήνωσης συνέβαλαν ώστε τα παιδιά των αστυ
νομικών να φύγουν με τις καλλίτερες αναμνήσεις 
και εντυπώσεις για τις κατασκηνώσεις της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

Η παρουσία μάλιστα της ηγεσίας του Σώματος 
και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην απο
χαιρετιστήρια αυτή εκδήλωση, αποδεικνύει έμπρα
κτα την αγάπη και το ενδιαφέρον της ηγεσίας 
για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και της 
λειτουργίας των κατασκηνώσεων.
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ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

Την τρίτη θέση κατέκτησε η ομάδα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στους αγώνες της “ 3ης Διε
θνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου 1991 ” .

Η ομάδα ιστιοπλοΐας έλαβε μέρος στους αγώνες, 
κατόπιν προσκλήσεως και αγωνίσθηκε με το σκά
φος “ ΚΥΜΑ TOO ” που ανήκει στον κ. Πέτρο 
Καρδάκη.

Στη δεξίωση υποδοχής των αθλητών, παραβρέ
θηκαν ο Νομάρχης Κερκύρας, ο Δήμαρχος και 
οι λοιπές αρχές του νησιού. Ειπώθηκαν κολα
κευτικά λόγια για την Ελληνική Αστυνομία και 
υποσχέθηκε κάθε δυνατή υποστήριξη k u i βοήθεια.

Ο αγώνας διεξήχθηκε σε τρεις φάσεις: 
α) Κέρκυρα - Ιθάκη (65 μίλια): στη διαδρομή 

αυτή η ομάδα κατέλαβε την 2η θέση.
β) Ολυμπιακό τρίγωνο ανοιχτής θάλασσας Ιθά

κης (27 μίλια): οπού κατέλαβε την 3η θέση.
γ) Ιθάκη - Πάτρα (49 μίλια): κατέλαβε την 

3η θέση.
Μετά την τρίτη και τελευταία ιστιοδρομία, οι 

ιστιοπλόοι μας κατέλαβαν επάξια την 3η θέση 
στη γενική κατάταξη (Overal). Για κάθε ξεχωριστή 
νίκη, απονεμήθηκε αντίστοιχα και ειδικό έπαθλο.

Αν και η ιστιοπλοϊκή ομάδα, συμμετείχε με ελ
λιπή σύνθεση, που απαρτιζόταν απο τους Ανθ/νό- 
μους Β. Ευαγγέλου και Δ. Κουτούγκο και τον 
Αρχ/κα Κ. Αλεξανδρόπουλο, κατέπληξε με τις 
ικανότητές της και το αγωνιστικό της πνεύμα.

Η ιστιοπλοΐα έχει συνεχώς μεγαλύτερη αντα
πόκριση στους νέους ανθρώπους, που η Αστυνομία 
θέλει να έχει φίλους και συμπαραστάτες. Γι’αυτό 
αξίζει κάθε προσπάθεια και συμμετοχή σε τέτοιες 
εκδηλώσεις, που δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
γισ ανάπτυξη φιλικών και ανθρωπίνων σχέσεων 
με τον πολίτη.

1η Η ΑΕΦΕΑ ΣΤΟΝ ΊΈΛ1ΚΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΠΊΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Στο κλειστό γήπεδο του Αγίου Ιεροθέου έγιναν 
οι ημιτελικοί k u i τελικοί αγώνες βόλεϋ Κορα
σίδων, όπου η ομάδα της Αθλητικής Ενωσης Φίλων 
Ελληνικής Αστυνομίας Αιγάλεω πήρε την πρώτη 
θέση, παίζοντας στον τελικό με τον Ερυθρό Αστέ
ρα, που τον κέρδισε με 3-1 σετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Α.Ε.Φ.Ε.Α. έψτσσε 
στον τελικό αήττητη κερδίζοντας όλους τους αντι
πάλους με 3-0 σετ.

Το Δ.Σ της Α.Ε.Φ.Ε.Α. ευχαριστεί όλους όσους 
βρέθηκαν κοντά στην ομάδα στους αγώνες αυτούς, 
και ιδιαίτερα τον προπονητή της Δόκιμο Αστυ
φύλακα του ΓΙ.Σ.Α. Αμυγδαλέζας Βασίλη Μονεμ- 
βασίτη, που έφτασε την ομάδα να πρωταγωνιστεί 
σ’ όλες τις διοργανώσεις του Ελληνικού βόλέϋ.

Οι κορασίδες ξεκίνησαν ήδη την προετοιμασία 
τους για το πρωτάθλημα που αρχίζει 15 Οκτω
βρίου. Ευχόμαστε στην Α.Ε.Φ.Ε.Α. καλή επιτυχία 
σ’ όλες τις διοργανώσεις της.

Ο Δόκιμος Αστυφύλακας Μονεμβασίτης Βασί
λειος με την ομάδα βόλεϋ κορασίδων.

■ ■ ■
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ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΗΣ Γ.Α.Δ.Α.
Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε πρό

σφατα απο το Αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό 
της Γ.Α.Δ.Α. για την Τράπεζα Αίματος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

Ακολουθώντας το παράδειγμα των συναδέλφων 
της Γ.Α.Δ.Α., πρέπει όλοι μας να ευαισθητοποι
ηθούμε στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, το 
οποίο αφορά άμεσα την υγεία μας.

Μέχρι σήμερα η Ελληνική Αστυνομία έχει ιδρύ
σει, τρεις Τράπεζες Αίματος:

-Στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α., που υπάγεται στην 
Διεύθυνση Υγειονομικού Υ.Δ.Τ.

-Στο ΑΧΕΠΑ, που υπάγεται στο Κεντρικό Ια
τρείο Θεσ/νίκης.

-Στο ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Γ.Ν., που υπάγεται διοικη
τικά στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου Κρή
της.

Ο θεσμός των Τραπεζών Αίματος στο Σώμα, 
έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο για το προσωπικό 
του Σώματος αλλά και για προσφιλή τους πρό
σωπα. Γι’αυτό και αυτοί μπορούν να είναι εθε
λοντές στην Τράπεζα Αίματος της Αστυνομίας.

Τη σπουδαιότητα του θεσμού αυτού την έχουν 
αντιληψθεί όλοι όσοι στο παρελθόν αντιμετώπισαν 
προβλήματα υγείας και χρειάσθηκαν αίμα.

Το υγρό αυτό δεν μας κοστίζει τίποτα, μα 
σώζει ζωές, τη δική μας, του παιδιού μας, της 
μητέρας ή του πατέρα μας. Είναι το πολυτιμότερο 
αγαθό σε ώρες ανάγκης.

Πάνω απ’όλα, όμως, η πράξη της αιμοδοσίας 
είναι ένδειξη ανθρωπιάς και φανερώνει την αγάπη 
του ανθρώπου προς τον άνθρωπο.

Η ποσότητα που αίματος που αντλείται σε κάθε 
αιμοδοσία, είναι της τάξης των 350 κυβ. εκατοστών 
και αντιστοιχεί στο 1/20 της ποσότητας που υπάρ
χει στο ανθρώπινο σώμα. Αυτή η ποσότητα ανα- 
παράγεται απο τον οργανισμό σε ελάχιστο χρόνο, 
to μέν πλάσμα εντός 24 ωρών, τα δε ερυθρά 
αιμοσφαίρια μέσα σε ένα μήνα. Ο αιμοδότης δεν 
διατρέχει κανένα κίνδυνο. Αντιθέτως σώζει αν
θρώπους.

Ας είμαστε λοιπόν προνοητικοί στα ζητήματα 
παροχής ζωής. Μην περιμένουμε να φτάσει“ο κό
μπος στο χτένι”, τότε μπορεί να ψάχνουμε και 
να μη βρίσκουμε - ίσως τότε είναι αργά..
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OI No 1 ΦΑΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185 47

Μοντέλο ΙΙΧαυτοφορτιζόμενο. 
Φορτίζει στο αυτοκίνητο και στα 
220 V. Ο επίσημος φανός των 
περιπολικώντηςΑστυνομίαςτων 
Η. Π. Α. Περιλαμβάνει: φανό, υπο- 
δοχήαυτοφόρτισης,μετασχηματι- 
στή, υποδοχή για αυτοκίνητο, 
στήλη μπαταρίας. Φωτεινότητα: 
30.000 κεριά. Μήκος: 31 cm. 
Διάμετρος: 4 cm. Τιμή: 55.900

Μοντέλο SXD-031 για μοντέλα SO. Δερμάτι
νος κρίκος ζώνης (θήκη φανού). Τιμή: 3.090

Μοντέλο M2A01C. MINI MAG LITE. Μήκος: 145 cm. Περι
λαμβάνει: δύο αλκαλικές μπαταρίες κεφαλή καουτσούκ για εναλλαγή 
φακών, τρία χρώματα φακών, κορδόνι χειρός κλιπ τσέπη;. Τιμή 7990

Μοντέλο ASXC-041 για μοντέλα SC. Δερμάτι
νος κρίκος ζώνης (θήκη φανού). Τιμή: 2.990

τινη ζώνης για το MINI MAGLITE.

Τιμή: 3.290

Μοντέλο 7Β (κόκκινο), 8Β (κίτρινο), 9Β (άσπρο). Πλαστικοί 
κώνοι που προσαρμόζονται σε όλα τα μοντέλα C και D. 
Ιδανικοί για Τροχαία (παράκαμψη κυκλοφορίας, σήματα κιν
δύνου κλπ.). Τιμή: 1.500 έκαστος



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙ - ΘΗΤΑ,
ΤΗΑ: 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 αυτοάμυνα. 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 cm-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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αδιάβροχοι - ανοξείδωτοι 

Από αλουμίνιο αεροπλάνου 
Δέσμη φωτός 

Αντιεκρηκτικοί 
Αυτοκαθαριζόμενη επαφή

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ισόβια εγγύηση 
καλής λειτουργίας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΙ - ΘΗΤΑ, ΕΙΡΗΝΗΣ 31β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185 47

Παρακαλώ αποοτείλατέ 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....... , ΑΜ2Α02Ι τεμ.......
ΟΝΟΜΑ:.............................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....................................................................
ΠΟΛΗ:.......................... Τ.Κ.............. ΤΗΑ........................
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ EUROLIEGE '91
Επέστρεψε μετά από μία επιτυχημένη εμφάνιση 

στη Λιέγη του Βελγίου, η ποδοσφαιρική ομάδα 
της Α.Δ. Σερρών, που πήρε μέρος στο ποδοσφαι
ρικό τουρνουά Euroliege ’91.

Το τουρνουά διοργάνωσε η Ταξιαρχία Χιορο- 
φυλακής Λιέγης και είχαν κληθεί να συμμετά- 
σχουν ποδοσφαιρικές ομάδες Αστυνομικών Σω
μάτων των Κρατών-Μελών της Ε.Ο.Κ.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, η ομάδα της 
Α.Δ. Σερρών είχε συνολικά τέσσερες ποδοσφαι
ρικές συναντήσεις, κατά τις οποίες σημείωσε μία 
νίκη, μία ήττα και δύο ισοπαλίες, καταλαμβά
νοντας τελικά την 5η θέση στην τελική κατάταξη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση αυτή μάλλον 
αδικεί την ελληνική ομάδα, η οποία παρουσίασε 
μία πολύ αξιόλογη αλλά μάλλον άτυχη σύνθεση, 
γεγονός που αναγνωρίστηκε από όλες τις απο
στολές και οδήγησε τη γαλλική αποστολή να 
της απονείμει ειδικό βραβείο ομάδας με την κα 
λύτερη αθλητική απόδοση .

Επίσης από την επιτροπή διοργάνωσης του τουρ
νουά απονεμήθηκε στην ομάδα μας ακόμα ένα 
βραβείο, σαν της αποστολής που διήνυσε τη με
γαλύτερη απόσταση για να πάρει μέρος στους 
αγώνες.

Πέραν των αθλητικών εκδηλώσεων, τα μέλη 
της ελληνικής αποστολής είχαν την ευκαιρία να 
ξεναγηθούν σε μουσεία και αξιοθέατα το Βελγίου 
και να επισκεφθούν το Ελληνικό Προξενείο της

Λιέγης, όπου τους παρέθεσε δεξίωση ο Πρόξενος 
κ. Λουκάκης. Ακόμα, προς τιμή της διοργανώθηκε 
δείπνο από την ελληνική κοινότητα της Λιέγης, 
σε ελληνικό κέντρο, που κατέληξε σε γλέντι μέσα 
σε μία καθαρά ελληνική ατμόσφαιρα, στην οποία 
διακρινόταν η συγκίνηση των ξενητεμένων συ
μπατριωτών μας.

Οπως είπε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοι
νότητας κ. Βασίλειος Πάσχος, για πριίιτη φορά 
μετά από τριάντα χρόνια ξενητειάς υποδέχονταν 
μια ελληνική αποστολή και μάλιστα της Αστυ
νομίας.

Σε όλες τις εκδηλώσεις, οι αστυνομικοί των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλ
λάξουν απόψεις, να δημιουργήσουν μεταξύ τους

δυνατούς δεσμούς φιλίας και να προετοιμάσουν 
το έδαφος της ενωμένης Ευρώπης του 1992, ενώ 
τα μέλη της ελληνικής αποστολής υποσχεθηκαν 
να προσκαλέσουν στο άμεσο μέλλον τους συ
ναδέλφους τους της Λιέγης, για μία ανάλογη 
ποδοσφαιρική συνάντηση στις Σέρρες.

Στην ελληνική ομάδα συμμετείχαν οι παρακάτω 
αστυνομικοί - ποδοσφαιριστές: Ιωάννης Μουδιός, 
Αθανάσιος Παζαρλής, Αναστάσιος Καραμπάσης, 
Πέτρος Σαμαράς, Κωνσταντίνος Αριτζής, Κων
σταντίνος Δαλαμάνος, Φώτιος Χατζηγιαννίδης, 
Κωνσταντίνος Γκάλιος, Απόστολος Μπάτης, 
Αβραάμ Αϊβατζίδης, Ηλίας Γέργος, Μιχαήλ Που- 
λακίδης, Κωνσταντίνος Σίσκας, Δημήτριος Μήχος,
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Ιωάννης Τσολακίδης, Γεώργιος Ματάκος, Ευάγ
γελος Μαργαρίτης και Στέργιος Λαμπρινοζέλης. 
Προπονητής ήταν ο κ. Θεόδωρος Φραγκόπουλος 
και αρχηγός αποστολής ο Αστυνόμος Β’ Δημο
σθένης Λαζαρίδης, με βοηθό τον Ανθυπαστυνόμο 
Μόσχο Καλλίτσαρη.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ο Αστυφύλακας 
ποδοσφαιριστής Φώτιος Χατζηγιαννίδης, μετά την 
ποδοσφαιρική συνάντηση Ιταλίας - Ελλάδας, πήρε 
μέρος σε αγώνα δρόμου 20.000 μέτρων, που διε- 
ξήγετο έξω από την πόλη της Λιέγης, και τερ
μάτισε 50ος ανάμεσα σε τριακοσίους περίπου 
αθλητές, καταχειροκροτούμενος από τους Ελλη
νες ομογενείς και από τη Διοργανώτρια Επιτροπή, 
που του απένειμε και ειδικό βραβείο για την 
προσπάθειά του.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΙΤΑΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Με μια νίκη και μια θαυμάσια εμφάνιση στο 

ενεργητικό της επέστρεψε από την Ιταλία, η πο
δοσφαιρική αποστολή της Α.Δ. Αχαϊας. Οι 
συνάδελφοι από την Πάτρα νίκησαν με 3-0 τους 
Ιταλούς πυροσβέστες σε ποδοσφαιρικό αγώνα, που 
διεξήχθη στο γήπεδο της Ελληνόφωνης ιταλικής 
περιοχής ΚΑΛΗΜΕΡΑ, 28 χιλιόμετρα από την 
πόλη Αέτσε.

Η ποδοσφαιρική αποστολή της Α.Δ. Αχαϊας 
μετέβη στην Ιταλία ακτοπλοϊκώς, μετά από 
πρόσκληση του Εμπορικού - Επαγγελματικού 
Συλλόγου Κάτω Αχαϊας, για να δώσει τον αγώνα 
αυτό στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων 
για την αδελφοποίηση των πόλεων Κάτω Αχαϊας 
και Acaya Ιταλίας. Αρχηγός της αποστολής ήταν 
ο Αστυνόμος Α’ Νικόλαος Αρώνης, αρχηγός της 
Ομάδας ο Αστυνόμος Β’ Σοφοκλής Γώγος, ενώ 
την ομάδα αποτελούσαν οι: Αέζης, Βουλδής, 
Γιώτης, Γρίβας, Γκοτσούλιας, Ιωαννίδης, Πανα- 
γιωτόπουλος, Λέρης, Τσιπιανίτης, Λέτζος, Δρίβας, 
Α ναστασόπουλος, Σ ουλιντζής, Κ ατσέλης, 
Κωτσόπουλος και Παπαρρηγόπουλος.

Στιγμιότυπο από την ανταλλαγή αναμνηστικών 
μεταξύ του Δημάρχου του Βερνόλε κ. Achille de 
Ciorgi και του αρχηγού της ελληνικής αποστολής, 
κατά τη διάρκεια δεξίωσης προς τιμή της.
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Η Ιρλανδική Εθνική Αστυνομία (Garda Sidhana) 

στα πλαίσ ια της συνεχούς διευρυνόμενης 
προσπάθειας για ανάπτυξη ευρυτέρων διαύλων 
επικοινωνίας και κατανόησης μέσα στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα, οργάνωσε το περασμένο κα
λοκαίρι εκπαιδευτικό σεμινάριο έξι εβδομάδων 
για αξιωματικούς Αστυνομικών Σωμάτων των χω
ρών μελών της Ε.Ο.Κ.

Το σεμινάριο έγινε στο Κολέγιο της Αστυνομίας 
(Garda Sidhana College), που βρίσκεται στην κω
μόπολη Τεμπλεμόρ της κομητείας Τιππεράρνκ. 
Το παρακολούθησαν 16 αξιωματικοί και η χώρα 
μας εκπροσωπήθηκε από τους Αστυνόμους Β’ 
Αθανάσιο Κατσάρα της Υποδ/νσης Αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης και Γρηγόριο Αναγνώστου της 
Διεύθυνσης Μελετών/Υ.Δ.Τ.

Η εκπαίδευσή τους είχε τους εξής βασικούς 
στόχους:

- Τη βελτίωση των γνώσεων στην αγγλική γλώσ
σα σε βαθμό που να καθιστά ευχερή την επι
κοινωνία και την αμοιβαία χρήση σε επαγγελ
ματικό επίπεδο.

- Τη διεύρυνση και ενίσχυση των επαφών και 
της συνεργασίας των αστυνομικών μέσα στις χώ
ρες - μέλη της Κοινότητας.

- Την ενημέρωση πάνω στην ιστορία, οργάνωση, 
δομή και λειτουργία της Αστυνομίας της Ιρλαν
δίας, ιδιαίτερα δε στο εκπαιδευτικό σύστημα και 
την αστυνομική πρακτική σχετικά με την πρόληψη

Στη φωτογραφία οι Ελληνες αξιωματικοί κατά 
την επίδοση αναμνηστικής κλακέτας με το έμ
βλημα του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας 
στον Αρχηγό της Εθνικής Ιρλανδικής Αστυνομίας

- καταστολή του εγκλήματος και την αντιμετώπιση 
αστυνομικών θεμάτων ιδιάζουσας φύσης.

- Την εξοικείωση με το νομικό σύστημα της 
χώρας και τη λειτουργία της Δικαστικής εξουσίας.

- Τη μύηση στην ιστορία, τις παραδόσεις, την 
πολιτιστική κληρονομιά και τις κοινωνικές εκ
δηλώσεις της φιλοξενούσας χώρας.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης η ελληνική 
αντιπροσωπεία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Δι
καιοσύνης, Πολιτικό Προϊστάμενο της Εθνικής 
Αστυνομίας της Ιρλανδίας και τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας. Επίσης πραγματοποίησαν εθιμοτυ
πική επίσκεψη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Μαίρη Ρόμπινσον και ξεναγηθήκαν σε ιστο
ρικούς, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους. 
Επισκεφθήκαν επίσης το Αρχηγείο της Αστυνο
μίας, τα εγκληματολογικά εργαστήρια, άλλες υπη
ρεσίες της Αστυνομίας, τη Βουλή, τα Δικαστήρια 
και διάφορα εργοστάσια.

Η οργάνωση του σειμιναρίου ήταν άρτια και 
η χρησιμότητά του προφανής. Θα ήταν παράλειψη 
όμως να μην τονισθεί ιδιαίτερα η προθυμία για 
εξυπηρέτηση, η απεριόριστη ευγένεια και τα φιλικά 
αισθήματα των Ιρλανδών συναδέλφων αλλά και 
των απλών πολιτώνω προς την ελληνική αντι
προσωπεία, που ήταν έκδηλα σε κάθε επίσημη 
ή ανεπίσημη εκδήλωση.
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 
ΗΤΑΝ ΜΑΚΡΙΕΣ ΟΙ ΦΟΥΣΤΕΣ

Η αντίδραση των εφημερίδων
Τώρα που η κοντή φούστα 

έφθασεν αισίως 30 πόντους επά
νω από το γόνατο, καιρός είναι 
να θυμηθούμε τη διαταγή με την 
οποία ο Θεόδωρος Πάγκαλος, 
όταν ήτο Πρωθυπουργός, επε- 
χείρησε να την κατεβάσει σε 
ύψος 30 πόντων από το έδαφος. 
Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν 
τις αντιδράσεις του κοινού και 
του τύπου στο μέτρο αυτό του 
Πάγκαλου, μέσα από τις ανα
μνήσεις του παλαίμαχου δημο
σιογράφου Δ.Γενοβέλη, όπως 
δημοσιεύονται στο βιβλίο του 
“Δημοσιογραφικά Χρονικά”.

“Ο Αθηναϊκός Τύπος καταδια- 
σκέδασε με το απροσδόκητον 
εκείνο μέτρο, και το εσχολίαζε 
ειρωνικώς επί ολόκληρον τετρά- 
μηνον. Στις 9 Δεκεμβρίου 1925

οι Αθηναϊκές εφημερίδες όλως 
αιφνιδίως είχαν αναγγείλει: 

“Απεστάλη χθες προς δημο
σίευση στην "Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως", η αστυνομική διά
ταξη η καθορίζουσα ωρισμένον 
ύψος από το έδαφος στις φού
στες (30 εκατοστά του μέτρου). 
Η ανωτέρω διάταξη θα τεθεί σε 
εφαρμογή από της 15ης Ιανου
άριου 1926. Ανακοινώθηκε επι- 
σήμως ότι η εκτέλεση της διά
ταξης αυτής δεν θα ανατεθεί 
στους χωροφύλακες και αστυ
φύλακες, αλλά μόνο στους αξιω
ματικούς της χωροφυλακής και 
της αστυνομίας των πόλεων. 
Επικρατεί μάλιστα σκέψη όπως 
για την υπηρεσία αυτή προσ- 
ληφθούν και γυναίκες αστυνό
μοι”.

Μετά τρεις ημέρες πράγματι 
η διαταγή δημοσεύθηκε και αξί
ζει να παρατεθεί ολόκληρο το 
κείμενό της, που είχε ως εξής:

“Περί (ορισμένου μήκους φου
στών δεσποινίδων άνω των 12 
ετών και κυριών κυκλοφορου- 
σών εις δημόσια εν γένει μέρη 
και κέντρα.

Εν Αθήναις σήμερον την 30ην 
Νοεμβρίου έτους 1925, ημείς ο 
Διευθυντής Αστυνομίας Πόλεων 
Ιωάννης Καλυβίτης και Ασφα
λείας Ιωάννης Μαρούδας, σκο- 
πούντες να παρεμποδίσωμεν την 
εις τα δημόσια εν γένει μέρη 
και κέντρα παρατηρούμενην 
οσημέραι πρόκλησιν εις ανηθι- 
κότητα δια της διατηρήσεως κο
ντών φουστών προς κοινόν 
σκάνδαλον, έχοντες υπ’ όψιν και
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σχετικήν διαταγήν του Υπουρ
γείου Εσωτερικών, διατάσσομεν:

Αρθρον μόνον: Ορίζομεν όπως 
οι κυρίες και δεσποινίδες άνω 
των 12 ετών, οσάκις περιέρχω- 
νται τα δημόσια εν γένει μέρη, 
ως και όταν εισέρχονται εντός 
των δημοσίων κέντρων, να φέ
ρουν φούστες που το κατώτατον 
άκρον δέον να απέχει από το 
έδαφος 30 εκατοστά του μέτρου. 
Θεωρούνται συνυπεύθυνοι οι γο
νείς ή επίτροποι των ανηλίκων 
κοριτσιών. Οι παραβάτες της πα- 
ρούσης, της οποίας η ισχύς άρ- 
χεται από 15ης Δεκεμβρίου και 
της οπίας η εκτέλεση ανατίθεται 
στους αστυνομικούς υπαλλή
λους, καταδιώκονται και τιμω
ρούνται σύμφωνα με το άρθρον 
607 του Πονικού Νόμου“.

Οπως ήταν επόμενο, η έκδοση

της πρωτοφανούς εκείνης δια
ταγής προκάλεσε μεγάλη ταρα
χή στο γυναικόκοσμο και έδωσε 
θέμα για ποικίλα σχόλια σε εφη
μερίδες και περιοδικά. Μια εφη
μερίδα έγραφε την επομένη:

“Ο θηλυκός κόσμος ανάστα
τος για τη διαταγή των κοντών 
φουστανιών. Οι Λυσιστράτες 
μας απειλούν ότι θα εξορμήσουν 
επαναστατημένες στους δρό
μους κραδαίνουσαι ως όπλα τα 
οικιακά.... σκουπόξυλα για να 
σαρώσουν την ανδρική αρχή”.

Αλλη προσέθετε με ύφος σο- 
βαροπρεπές:

“Στον πρωθυπουργό κ. Πάγκα
λο καταγγέλλομε την εξής σα
τανική απόπειρα καταστρατηγή- 
σεως της διάταξης των βραχέων 
φορεμάτων: Περί την οσφυν κά
θε κοντής φούστας, θα ραφτεί

πλατειά λωρίδα υφάσματος ελα
στικού, το οποίο θα επιτρέπει 
-κατά την μέτρηση- στο φόρεμα 
να κατέρχεται στα νόμιμα 30 
εκατοστά”.

Τρίτη εφημερίδα συνεπλήρωνε:
“Μας γράφει εν οργή Ατθίς 

διαφωνούσα για το μέτρο της 
μακριάς φούστας: Γιατί οι γυ
ναίκες είναι υποχρεωμένες να 
μακρύνουν τις φούστες των, 
επειδή σκανδαλίζονται οι άν- 
δρες, και δεν πρέπει να ληφθεί 
ένα μέτρο για τους ευζώνους, 
για να μη σκανδαλίζονται οι γυ
ναίκες

Επειτα από μία εβδομάδα 
ανηγγέλθη ότι θα εδίδετο ανα
βολή για την εφαρμογή του μέ
τρου.

“Η τελεσιγραφική διακοίνωση 
-έγραφε με λεπτό χιούμορ η ”Κα- 
θημερινή"- που επιδόθηκε προς 
το γυνακείο κόσμο για τη μά
κρυνα η των φορεμάτων εξακο
λουθεί να κρατά σε έξαλλο συ
γκίνηση τις νεαρές ιδίως κυρίες, 
οι οποίες δεν φαίνονται διατε
θειμένες να αποδεχθούν αδια
μαρτύρητα το μέτρο, το οποίο 
θεωρούν δεσμευτικό των προ
σωπικών τους ελευθεριών και 
αγρίως πιεστικό της ελευθερίας 
των κάτω άκρων τους. Κατά νε- 
ώτερες πληροφορίες η αστυνο
μική διάταξη για τα κοντά φου
στάνια θα εφαρμοσθεί με τη 
πρόσληψη ειδικών γ ι’ αυτό γυ- 
ναικών-πολισγούμεν, που θα επι
τηρούνται απο αξιωματικούς 
της αστυνομίας πόλεων. Κρίνε- 
ται εν τούτοις πιθανή χορήγηση 
μηνιαίας αναβολής..”.

Στις 15 Ιανουάριου 1925 η “Κα
θημερινή” εδημοσίευσε:

-"Με την σημερινή αυγή δια
λύονται και οι τελευταίες ελ
πίδες. Τα κοντά φουστάνια κα- 
ταργούνται οριστικώς και αμε- 
τακλήτως. Μέχρι των νυχτερι
νών ωρών ο ενδιαφερόμενος κό
σμος ανέμενε με αγωνία κάποια 
αναβολή, κάποιο ανακοινωθέν, 
αλλά οι δηλώσεις των αρμοδίων 
διέλυσαν κάθε ελπίδα πιθανής
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παράτασης. Οι αστυνομικοί 
υπάλληλοι, στους οποίους έλα
χε ο κλήρος να εκτελούν την 
τόσο λεπτή αυτή υπηρεσία, πρέ
πει να μην παρασύρονται σε 
υπερβολικό ζήλο, άλλως οι δρό
μοι του άστεως κινδυνεύουν να 
μεταβληθούν σε σκηνή οπερέτ- 
τας...“.

Ο σατιρικός ποιητής βρήκε και 
αυτός την ευκαρίαν να στατι- 
ρίσει με τους ακόλουθους στί
χους το μέτρον της φούστας: 

Από σήμερα στους δρόμους 
θα καταμετρούν τις φούστες 
με το μέτρο, με τον πήχυ 
με την σπιθαμή δεόντως.
-Αλτ κυρία μια στιγμούλα... 
Αστυφύλαξ είσαι... πόντος! 
-Σεις θα πάτε εις το πταίσμα! 
Τέλος και οι αστυφυλάκοι 
απαυδούν καταμετρούντες. 
Συγκινήσεις, καυγαδάκια 
εκατάντησαν σε χάλια... 
και στα τμήματα γυρίζουν 
σιγηλοί, βραδυπορούντες. 
Εχουν χάσει και τα μέτρα 
και τα αυγά και τα πασχάλια 
Εν τω μέσω τόσου τζίρου 
θύματα του ποδογύρου!.. 
Υπεύθυνοι έναντι του νόμου 

για το μήκος της φούστας των 
Ελληνίδων γυναικών θα λογί
ζονται και οι ράπτριες, οι οποίες 
θα παραβαίνουν τη διάταξη των 
30 εκατοστών των φουστανιών.
Η Κυβέρνηση κατά τη σύνταξη 
της πολυθρυλήτου διάταξης είχε 
υπόψη της ανάλογον νομοθέτη- 
με που ίσχυε στη Γαλλία, κατα 
το οποίο οι φούστες των Γαλ- 
λίδων πρέπει να απέχουν το πο
λύ 35 εκατοστά από το έδαφος.

Εκυκλοφόρησε και τραγουδά
κι για το κυβερνητικό μέτρο της 
σεμνής φούστας:

Μ ’ αρέσουνε του Πάγκαλου 
τα γούστα 

35 πόντους φούστα..
Την 25 Μαρτίου 1926 μία απο

γευματινή εφημερίδα επιστρά
τευε όλη την ειρωνεία της για 
να αναγγείλει:

“Στη γωνία των οδών Αιόλου 
και Σταδίου συνελέφθηκε χθες

την πρωία η ...ανηθικότητα! Η  
δόξα ανήκει εξ ολοκλήρου στον 
υπαστυνόμο κ. Σαρλή, ο οποίος 
με τακτ εξαιρετικό πράγματι κα
τόρθωσε έπειτα από μακράς εξε
ρευνήσεις ανά τας ρύμας και 
τας οδούς της πρωτεύουσας να 
συλλάβει την πρώτη παραβάτιδα 
της αστυνομικής διάταξης περί 

μήκους της φούστας : Την-δε 
σποινίδα Κατίνα Βογιατζή, ετών 
22. Επίσης το απόγευμα, ο υπα- 
στυνόμος κ. Πολύδωρος συνέ
λαβε στην οδό Σταδίου την 
Ιδχρονη Μα ρίκα Μπακαρτζή, 
διότι έφερε κοντή φούστα. Οι 
παραβάτιδες οδηγήθηκαν στο 
πταισματοδικείο. Η πρώτη κα
ταδικάσθηκε από τον πταισμα- 
τοδίκη κ. Παλλαδινό σε 24ωρο 
κράτηση και η δεύτερη σε πρό
στιμο 100 δραχμών μόνο. Η  νερά 
Μπακαρτζή, μόλις άκουσε την 
καταδικαστική απόφαση, λιπο- 
θήμησε και μεταφέρθηκε αμέσως 
εκτός της αιθούσης, όπου χάρι 
στις περιποιήσεις των δεσποινί
δων αντιγραφέων του Πταισμα
τοδικείου, συνήλθε“.

Εντέλει έπειτα από πολλές αμ
φιταλαντεύσεις, αναβολές και 
κωμικά επεισόδια κατά τις σπο

ραδικές απόπειρες εφαρμογής 
του, το μέτρο εγκαταλείφθηκε 
άδοξα. Και στα φύλλα της 2ας 
Απριλίου 1926 δημοσιεύθηκε η 
κάτωθι ανακοίνωση:

“Ο Πρωθυπουργός κ. Πάγκα
λος συνεργάσθηκε χθες μετά  
του Διευθυντού της Αστυνομίας 
Πόλεων κ. Καλυβίτου επί των 
μ έτρ ω ν  γ ια  τη φ ο ύστα . 
Κατόπιν μακράς συζητήσεως, 
αποφασίσθηκε όπως παύση κάθε 
καταδίωξη για το ζήτημα της 
κοντής φούστας. Ο κ. Καλυβί- 
της, μιλώντας σχετικά ανακοί
νωσε τα ακόλουθα στους αντι
προσώπους του τύπου: ”Η διά
ταξη περί κοντής φούστας εφαρ- 
μοσθείσα αυστηρώς απέδωσε τα 
προσδοκόμενα αποτελέσματα, 
διότι το πλείστον των γυναικών 
συνεμορφώθη προς αυτήν. Α λ 
λωστε σκοπός των διαφόρων 
αστυνομικών διατάξεων δεν εί
ναι η δημιουργία παραβατών, 
αλλά ο εθισμός του κοινού με
θοδικά και βαθμιαία, εις τα δια 
τούτων διατασσόμενα. Τούτου 
ένεκεν, παύει η καταδίωξη δια 
την κοντή φούστα, διότι ο γυ
ναικείος κόσμος αντελήφθη την 
ωφελιμότητα του μέτρου“.
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Κλέφτες, απελάτες, τυμβωρύχοι κι
ιερόσυλοι στα χρόνια του Βυζαντίου

0 1 
Τη νύχτα πόρνοι περπατούν και κλέπται και φονίσκοι

Του Υπαστ.Β’ Κώστα Δανούση

Η πράξη της κλοπής, σύγχρονη με τη σύσταση της 
πρώτης ιδιοκτησίας, φαίνεται πως στην απώτερη αρ
χαιότητα δεν είχε ατιμωτικό χαρακτήρα. Δε συγκα
ταλεγόταν, όμως, και στους τρόπους απόκτησης κυ
ριότητας. Πρώτος διδάξας ο Ερμής, που έκλεψε τις 
γελάδες του Απόλλωνα, με αντάξιο μαθητή του τον 
Αυτόλυκο, ο οποίος κατά την Οδύσσεια ήταν προι
κισμένος με το τάλαντο της κλοπής. Με το πέρασμα, 
όμως, του χρόνου τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Δρά
κοντας (κι αργότερα ο Σάλωνας) θεσπίζει αυστηρούς 
νόμους για την κλοπή.

Κατά το αρχαιότερο ρωμαϊκό δίκαιο σαν κλοπή χα
ρακτηριζόταν κάθε αφαίρεση ξένου κινητού πράγματος 
με σκοπό την ιδιοποίηση και περιλάμβανε στην έννοιά 
της τη ληστεία και μερικές περιπτώσεις απάτης. Η Δω- 
δεκάδελτος διακρίνει την κλοπή σε αυτόφωρο (furtum 
manifestum) και μη (furtum nec manifestum). Όποιος 
συλλαμβανόταν επ’ αυτοφώρω καταδικαζόταν, αν ήταν 
ελεύθερος σε μαστίγωση και απόδοση του κλοπιμαίου 
και αν ήταν δούλος σε κατακρήμνιση από την Ταρπήϊα 
πέτρα. Αργότερα οι ποινές αυτές μετριάστηκαν στην 
απόδοση του τετραπλασίου του κλαπέντος και του δι
πλάσιου στην μη επ’ αυτοφώρω κλοπή.

Η κλοπή στα χρόνια του Βυζαντίου:

Όταν μιλάμε για το Βυζάντιο θα πρέπει να μην 
ξεχνάμε ότι αναφερόμαστε σε μια υπερχιλιετή περίοδο, 
κατά την οποία το δίκαιο της ιδιοκτησίας υπέστη πολλές 
μεταβολές. Έτσι και η αντιμετώπιση του αμαρτήματος 
της κλοπής δεν ήταν πάντοτε και παντού η ίδια.

α. Διακρίσεις των κλοπών:

έστιν φανερός κλέπτης... Βλέπουμε λοιπόν κάποιο πε
ριορισμό της έννοιας του αυτοφώρου σε σχέση με ό,τι 
ισχύει σήμερα.

Στην Κανονική Επιστολή του Αγίου Γρηγορίου του 
Νύσσης3 διαβάζουμε πως ...διήρηται δε η κλοπή εις 
τε ληστείαν και εις τοιχωρυχίαν. Και εις (ένας) μεν 
αμφοτέρων ο σκοπός, η των αλλοτρίων αφαίρεσις. Πολλή

Ο Ιουστινιανός με τον Αρχιεπίσκοπο Μαξιμιανό
(Ραβέννα, Άγιος Βιτάλιος).

Η κλοπή διακρίνεται σε φανερή, σε αφανή, σε ληστεία, 
σε τοιχωρυχία, σε ιεροσυλία, σε κλοπή ζώων, κ.λπ. 
Για τις διακρίσεις αυτές μας μιλούν νομικά και αγιο
λογικά κείμενα της εποχής. Κατά τον Νομοκάνονα του 
Φωτίου (τίτλος Θ’, κεφ. κζ’) ...δύο εισί είδη κλοπής 
και το μεν αυτής φανερά λέγεται κλοπή, το δε αφανής. 
Φανερός κλέπτης έστιν ο μετά του κλοπιμαίου πράγματος 
εξ οιουδήποτε προσώπου λαμβανόμένος πριν ή το πράγμα 
απαγάγη, ένθα προέθετο εν τη αυτή ημέρα, είτε εν 
δημοσίω, είτε εν ιδιωτικώ τόπω. Ει δε απήγαγεν αυτό, 
όπου προέθετο, καν λοιπόν συλληφθή μετ' αυτού, ουκ

δε κατά την γνώμην (δηλ. την πρόθεση) η προς αλλήλους 
έστι διαφορά Ο μεν γαρ ληστής και την μιαιφονίαν 
(φόνο) εις συμμαχίαν των σπουδαζομένων παραλαμ- 
βάνει, προς τούτο παρασκευαζόμενος και όπλοις και 
πολυχειρία (συνεργούς) και τοις επικαίροις των τόπων, 
ώστε τον τοιούτον (τον ληστή) τω κρίματι των αν- 
δροφόνων υπάγεσθαι... Ο δε (δηλ. ο κλέφτης) δι’ υφαι- 
ρέσεως λανθανούσης σφετεριζόμενος το αλλότριον...

Σύμφωνα με σχόλιο των Βασιλικών οι οικειακές κλο
πές (κάτι ανάλογο με τις σημερινές υφαιρέσεις) δεν 
απασχολούσαν την κρατική εξουσία. Κατά το σχόλιο
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α υ τ ό  ...οικειακαί (κλοπές) δε εισίν ας δούλοι ποιούσι 
δεσπόταις και απελεύθεροι πάτρωσι και μίσθιοι τοις 
μισθωοαμένοις, παρ’ αυτοϊς διάγοντες...

Η  ιεροσυλία ή τα ν  σ χ ε δ ό ν  α ντ ίσ το ιχη  με τη δική μ α ς

Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τα κείμενά του αποτελούν 
θησαυρό πληροφοριών για την εποχή του.

διακεκριμ ένη  κ λ ο π ή  (ά ρ θ ρ ο  374, εδάφ. α ’, ΠΚ). Συ- 
μ π ερ ιλ ά μ β α νε, ό μ ω ς, κ α ι την φθορά. Τ ο  α ντ ικ είμ ενο  
της κ λ ο π ή ς  έπ ρ επ ε ν α  ε ίνα ι κ α θ ιερ ω μ ένο  σ τ ο  Θ εό , α δ ιά 
φ ο ρ ο  α ν  α φ α ιρ είτο  α π ό  ν α ό  ή κ α ι α π ό  ιδιω τικό τό π ο . 
Κ ατά τ ο  Ν ο μ ο κ ά ν ο ν α  τ ο υ  Φ ω τίου (τ ίτ λ ο ς  β’, κεφ. α ’ 
και β’) ...ο μεν κλέψας ιερόν ως ιερόσυλος κολάζεται, 
ο δε κλέψας ιδιωτικήν αγίαν εικόνα ως κλέπτης ενέ
χεται... Τα εξ ιερού ιδιωτικά χρήματα υφελέσθαι ουκ 
έοτιν ιεροσυλία αλλά κλοπή... (γιατί) ...ο κλέπτων το 
μήπω τω Θεώ καθιερωθέν, ως κλέπτης ενάγεται... ο 
δε τα ανατεθειμένα τω Θεώ κλέπτων, καν εξ ιδιωτικού 
τόπου κλέψει, ως ιερόσυλος ενέχεται... Κ ατά τ ο ν  Κ ω ν/νο  
Α ρ μ ε ν ό π ο υ λ ο 4 (β ιβ λ ίο  Σ"Γ, τ ίτ λ ο ς  Ε ’, παρ. 15) ιερ ό σ υ λ ο ς  
είνα ι κ α ι ...ο εν θυσιαστηρίω εν ημέρα ή νυκτί εισιών 
και των εν αυτώ ιερών τι αφελόμενος... (καθώς και 
ο) ...έξω του θυσιαστηρίου ή εκ του άλλου ναού τι 
αφελόμενος...

Απελάτες ή σ α ν  ο ι ζ ω ο κ λ έ φ τ ε ς  α λ λ ’ ό χ ι  ό λ ο ι. Σ ύμφ ω να  
με τ ο ν  Κ. Α ρ μ ε ν ό π ο υ λ ο  (ο .π ., παρ. 13) α π ελ ά τη ς  λ έγετ α ι  
...όστις θρέμματα από βοσκής ή βουκολίων αποσύρει 
ή από των αγελώ ν ίππους. Ο γαρ βουν ή ίππον πλα- 
νώμενον λαβών ουκ έστιν απελάτης αλλά κλέπτης.

Η  τυ μ β ω ρυ χία  ...διήρηται εις το συγγνωστόν και το 
ασύγγνωστον (Γ ρ η γορ ίου  Ν ύ σ σ η ς  Κ α νονικ ή  επ ισ το λ ή , 
ο .π ., κ α ν ώ ν  Ζ ’). Η  τυ μ β ω ρυ χία  δ ια κ ρ ιν ό τα ν  λ ο ιπ ό ν  σ ε  
δύο είδη σ τ ο  σ υ γ γ ν ω σ τ ό  κ α ι τ ο  α σ ύ γ γ ν ω σ τ ο . Τ ο  π ρώ το  
σ υ ν ίσ τ α τ ο  σ τη ν αφ α ίρεσ η  λ ίθ ω ν, μ α ρ μ ά ρω ν ή κ ιό ν ω ν  
α π ό  τ ο υ ς  τά φ ου ς, χω ρ ίς  ό μ ω ς  ν α  εκ τεθ εί σ ε  θ έα  το  
λ ε ίψ α νο  τ ο υ  νεκ ρού . Μ ά λ ισ τα  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  ελ α φ ρ υ ντ ικ ό  
σ τ ο ιχ ε ίο  η χρησιμ οποίη σή  τ ο υ ς  ...εις έργου κατασκευήν 
προτιμοτέρου και κοινοφελεστέρου... Τ ο  δ εύ τερ ο  ε ίδ ο ς  
σ υ ν ίσ τ α τ ο  στη σ ύλη σ η  το υ  τά φ ου  ή ό π ω ς  λ έει τ ο  ε ρ 
μ ηνευτικό σ χ ό λ ιο  τ ο υ  Β α λ σ α μ ώ ν ο ς  ...το τους τάφους 
ανοίγειν και την κόνιν την εκ της φθαρείσης σαρκός 
ανορύττειν και μετακινείν τα οστά των κειμένων, κόσμον 
(δηλ. κοσμήματα) τινά λαβείν εκείθεν ζητούντο, συ
ντεθειμένων τοις τελευτήσασι...

β. Τρόπος δράσης των κλεπτών:

Σ ίγο υ ρ α  ο  τ ρ ό π ο ς  δράσης τ ω ν  κ λ ε π τ ώ ν  δ εν  ά λ λ α ξ ε  
σ η μ α ντικ ά  γ ια  εκ α τ ο ν τα ετ ίες . Β α σ ικ ό ς  σ ύ μ μ α χ ο ς  τ ο  
σ κοτάδι. Φ α ίνετα ι μ ά λ ισ τ α  π ω ς α π ό  την α ρ χα ιό τη τα  
το  σ κ οτά δ ι είχε  σ υ νδ εθ ε ί σ τ εν ά  με την κ λο π ή , γ ε γ ο ν ό ς  
π ου  π ροκ ύ π τει α π ό  κ ά π ο ιο  σ χ ό λ ιο  σ τ α  Β α σ ιλ ικ ά  (60, 
12α), ό π ο υ  ο  σ χ ο λ ια σ τ ή ς  α π ο δ ίδ ει την π ρ ο έλευ σ η  της  
λέξη ς  κ λο π ή  (furtum ) α π ό  τη λέξη  furvum (μ έλ α ν ).

Ο νυ κ τ ερ ινό ς  φ ω τισ μ ό ς  τ ω ν  β υ ζα ντ ινώ ν  π ό λ ε ω ν  ή τα ν  
α π ό  α ν ύ π α ρ κ τ ο ς  έω ς α τ ελ ή ς. Σ τα  χ ρ ό ν ια  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  
τ ω ν  α υ τ ο κ ρ α τ ό ρ ω ν Θ εο δ ο σ ίο υ , Μ α υρίκ ιου  κ α ι Ιο υ σ τ ι
ν ια ν ο ύ  φ ω τ ίζο ν τα ν  ο ι δ ρ όμ οι, τ α  σ π ίτ ια  κ α ι τα  ερ 
γα σ τή ρ ια  της Κ ω ν σ τ α ντ ινο ύ π ο λ η ς . Σ τα  χρ ό νια , ό μ ω ς, 
το υ  τ ελ ευ τ α ίο υ  φ α ίνετα ι π ώ ς εξ  α ιτ ία ς  τ ω ν  δη μ οσ ίω ν  
έρ γω ν μ ειώ θη κ α ν σ η μ α ντικ ά  οι δ α π ά ν ες  γ ια  τ ο  δ η μ όσ ιο  
φ ω τισμ ό, γ ια  να  π α ρ α π ο νείτ α ι ο  ισ το ρ ικ ό ς  Π ρ ο κ ό π ιο ς5 
π ω ς ...ούτε λύχνα ταις πόλεσι εν δημοσίω εκάετο...

Οι κ λέφ τες  γ ια  την επ ιτυ χ ία  τ ω ν  σ τ ό χ ω ν  τ ο υ ς  τρυ- 
π ο ύ σ α ν  τ ο ίχ ο υ ς  (τ ο ιχω ρ υ χ ία ) κ α ι χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ σ α ν  σ κ ά 
λες, α ντ ικ λ είδ ια , μ ο χ λ ο ύ ς  και ά λ λ α  σ ιδ ερ ένια  ερ γα λ εία . 
Έ β α ζ α ν  σ τ α  π ό δ ια  τ ο υ ς  σ φ ο υ γ γ ά ρ ια  κ α ι έβ α φ α ν με  
κ α π νιά  τα  π ρ ό σ ω π ά  το υ ς. Ο Ιερ ό ς  Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς  α ν α -  
φέρεται σ τ ο υ ς  κ λέφ τες  κ α ι τη δράση τ ο υ ς  σ ε  π ο λ λ έ ς  
ο μ ιλ ίες  του: ...οι τα βιωτικά αρπάζοντες και τη νύκτα 
αγρυπνούσι και οπλίζονται... Ουχ οράς τους αρπάζοντας, 
πώς φεύγουσι, πώς τρέχουσι, πώς διατέμνουσι άπαντα; 
(PG  62, 662). Σ την ίδια  ο μ ιλ ία  τ ο υ  (σ . 460), αφ ού  
κ α τα τά ξει τ ο υ ς  π λ ε ο ν έκ τ ες  σ ε  χειρότερη  θέση  α π ’ τ ο υ ς  
κ λέφ τες, λ έγε ι π ω ς α υτο ί ...ου διορύττει τοίχους, ου 
σβέννυσι λαμπάδα, ουδέ κιβώτιον ανοίγει, ουδέ σήμαντρα 
ανατρέπει... Σ ε ά λ λ η  ο μ ιλ ία  τ ο υ  (P G  62, 20) περιγράφ ει 
την ψ υχική κ α τά σ τα σ η  το υ  κλέφ τη  την ώ ρα  της δράσης  
του: ...τι γαρ ειπέ μοι δυσκολώτερον, τι δε αηδέστερον 
τας νύκτας αργυριούντας παριιέναι και τοίχους διο- 
ρύττειν και εν σκότει βαδίζειν και την ψυχήν έχων 
εν χερσί και προς φόνον παρατετάχθαι και τρέμειν 
και τεθνηκέναι τω δέει ή πόνους προσέχειν καθημερινούς 
και ασφαλείας απολαύειν;

Σ τ ό χ ο  ιδ ια ίτερο  τ ω ν  κ λ ε φ τώ ν  α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν  τα  λουτρά , 
τα  β α λ α ν ε ία  τω ν β υ ζα ντ ινώ ν6. Γ ια  τ ο  λ ό γ ο  α υ τό  υ π ή ρ χα ν  
γ υ ν α ίκ ες  ιμ α τ ιο φ ύ λ α κ ες  (ο ι κ α ψ ά ριοι). Τ ο  επ ά γ γ ε λ μ α
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της καψαρίου θεωρείτο ταπεινό και φαίνεται πως οι 
ιματιοφύλακες ...εξέδιδον και την ώραν... με άλλες ασχο
λίες!!

Συνήθως οι άτυχοι πολίτες έπρεπε να αντιμετωπίσουν 
μόνοι τους τους εισβολείς, αν και βοηθούσαν σ’ αυτό 
και οι σκύλοι του σπιτιού (οι οικουροί κύνες), για 
τους οποίους είχε θεσπισθεί ειδική νομική προστασία 
(Πρόχειρος Νόμος 26, 15) και όποιος σκότωνε τέτοιο 
ζώο έπρεπε να καταβάλει στον κύριό του 12 χρυσά 
νομίσματα. Η νομοθεσία (Αρμενόπουλος, ο.π., παρ. 3) 
επίσης έδινε δικαίωμα στον ιδιοκτήτη του σπιτιού ή 
του εργαστηρίου να σκοτώσει τον νυκτερινό κλέφτη, 
όταν η πράζη γινόταν έξω από την πόλη. Μέσα στην 
πόλη επιτρεπόταν ο φόνος του μόνον όταν ήταν οπλι
σμένος. Πριν όμως τον σκοτώσει, ο ιδιοκτήτης έπρεπε 
να βάλει τις φωνές {...επ’ εκατέρου δε δει τούτο μετά 
κραυγής διαμαρτύρασθαι... ).

Ένα άλλο μέσον, απρόσφορο όμως, που χρησιμο
ποιούσαν οι βυζαντινοί ήσαν οι κατάδεσμοι, δηλαδή 
το δέσιμο του κλέφτη. Έγραφαν διάφορα μαγικά κεί
μενα πίσω απ’ τις πόρτες για να αποφύγουν την εισβολή, 
όπως: Αβραάμ σε καταδιώκει, ο Ισαάκ σε καταφθάνει, 
Ιακώβ σε ανατρέχει. Γεννηθήτω η οδός αυτού σκότος 
και ολίσθημα... Μεταχειρίζονταν επίσης και διάφορα 
είδη κλεπτελέγχου. Για την ανακάλυψη δηλαδή του 
κλέφτη του έδιναν να καταπιεί άρτο της Μεγάλης Πέ
μπτης. Αν δεν τα κατάφερνε, αποδεικνυόταν η ενοχή 
του. Όμως και οι κλέφτες είχαν τους δικούς τους 
καταδέσμους για να τα καταφέρουν...

Οι ληστές χρησιμοποιούσαν άμεση βία σε πρόσωπα 
χωρίς να αποφεύγουν και τις δολοφονίες. Συνήθως πολ
λοί μαζί, οπλισμένοι, καταλάμβαναν επίκαιρες θέσεις 
περιμένοντας τα θύματά τους. Στα χρόνια του Ιου
στινιανού οι αποθρασυμένοι Βένετοι γύριζαν τα βράδια 
στους δρόμους αφαιρώντας τις ζώνες, τις χρυσές περόνες 
αλλά και τα ρούχα των διαβατών. Αναφέρονται μάλιστα 
αποκοπές δακτύλων γυναικών για την αφαίρεση των 
δακτυλιδιών τους. Στον βίο του Αγίου Ανδρέα του 
Σαλού (PG 111, 708c) αναφέρεται ότι ...και τινες πένητες, 
ως οία λησταί αναιδείς χρηματίζοντες, νυκτός αυτώ 
(του Αγ. Ανδρέα) επεμβαίνοντες, αφέντες αυτόν γυμνόν 
έφυγαν. Ούτοι δε εισίν ούσπεροι της πόλεως ειώθασιν 
καλείν τα του αρχιερέως παιδία...

γ. Ποινές:

Η βασική ποινή κατά το βυζαντινό δίκαιο για τις 
κλοπές, πέρα από την επιδίκαση του κλαπέντος, ήταν 
για τους φανερούς κλέφτες το τετραπλάσιο της αξίας 
του αντικειμένου της κλοπής, ενώ για τις μη φανερούς 
το διπλάσιο (Αρμενόπουλος, ο.π., παρ.2). Δεν έλλειπαν, 
όμως, και άλλες -πολύ αυστηρότερες- ποινές. Σε ομιλία 
του Χρυσοστόμου (PG 61, 102) διαβάζουμε πως ...εάν 
μην το ιμάτιον τις κλέψη ή βαλάντιον διατέμνη, και 
τας πλευράς διορύττεται και θανάτω παραδίδοται πολ- 
λάκις... Κατά το Σύνταγμα του Βλαστάρη7 (στοιχείο 
Κ’) οι για πρώτη φορά υπότροποι κλέφτες εξορίζονται, 
ενώ για δεύτερη ...χειροκοπείσθωσαν. ’Αλλες ποινές ήταν

ο μεταλλισμός (καταδίκη για εργασία σε μεταλλεία) 
και η κατάστιξη. Οι Ασσίζες της Κύπρου8 αποδίδοντας 
συνήθειες της εποχής τους προβλέπουν ότι τον για 
πρώτη φορά κλέφτη πρέπει να ...τον γεβεντίαουν εις 
την χώραν και να τον δέρνουν καλά και να τον κα- 
στηριάσουν (σημαδέψουν) και να τον διώξουν από την 
χώραν... (ενώ αν) ...πιάσουν ένα κλέπτην βουλλωμένον... 
ή κομμένον κανέναν του μέλος... να τον πάρουν και 
να τον κρεμάσουν...

Επιβαρυντικό στοιχείο ήταν η αρπαγή από σπίτι που 
κάηκε, έπεσε από σεισμό ή έπαθε ζημιές από τον πόλεμο9. 
Οι ίδιες ποινές απειλούνταν και για τους συνεργούς

θηριομαχία στον Ιππόδρομο. Ανάγλυφο σε ελε
φαντόδοντο των πρώτων Βυζαντινών χρόνων.

και τους κλεπταποδόχους10.
Για τους ληστές τα πράγματα ήσαν χειρότερα. Κατά 

το Νομοκάνονα του Φωτίου (τίτλος ιγ’, κεφ. κγ’) οι 
ληστές ...την κεφαλήν (δηλ. με θάνατο) κολάζονται... 
εξορίζονται ή διαπορτεύονται, οι δε περιβόητοι φουρ
κίζονται (κρεμιούνται) ή θηριομαχούσιν εν οις ελήστευ- 
σαν τόποις, ενώ κατά τον Πρόχειρο Νόμο (Λθ’, στ’) 
...οι επίσημοι λησταί εν τοις τόποις εν οις επλημμέλησαν 
ανεσταυρούνται, ίνα δε της θέας πτοηθώσιν οι τα τοιαύτα 
εγχειρούντες και ίνα γένηται παραμυθία τοις συγγενέσι 
των αναιρεθέντων...

Επίσης τρομερές ήταν και οι ποινές των ιεροσύλων. 
Κατά το Νομοκάνονα του Φωτίου η ποινή των ιεροσύλων 
ποικίλει από την ποιότητα των προσώπων, του αμαρ
τήματος, της ηλικίας και του καιρού και ...βαρυτέρα 
ή ελαφροτέρα επιφέρεται. Τινές γαρ θηρίοις παραδί- 
δονται, τινές καίονται, τινές φουρκίζονται..., ενώ ο Αρ-
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μενόπουλος (ο.π., παρ. 15) προβλέπει την ποινή της 
τύφλωσης.

Για τους απελάτες προβλεπόταν ξυλοκόπημα για την 
πρώτη φορά, εξορία για τη δεύτερη και αποκοπή του

ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ Ν ό
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dio Thcodonci Adamxi Suallcrabcrgi.
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χεριού για την τρίτη.
Τέλος σύμφωνα με τα Βασιλικά (Ξ\ κγ’) οι τυμβωρύχοι 

...και χρηματικός και εγκληματικός υπόκεινται ...ει μεν 
μεθ’ όπλων κεφαλικώς τιμωρούνται, ει δε χωρίς όπλων 
μέχρι μετάλλων  (δηλ. μεταλλεία), οι δε τα λείψανα 
ή οστά μετακινούντες, ευτελείς μεν όντες άκρως τι
μωρούνται (ακρωτηριάζονται), έντιμοι δε διαπορτεύο- 
νται, οι άλλω ς περί μνημείων πλημμελούντες εξορίζονται 
ή εις μέταλλα καταδικάζονται... Υπόκεινται δε και τω 
της περί ιεροσυλίας νόμω...

Βέβαια το θέμα των κλοπών και των άλλων συναφών 
πράξεων στα χρόνια του Βυζαντίου δεν μπορεί να εξα
ντληθεί στις λίγες αυτές γραμμές. Θα άξιζε να αναφερθεί 
κανείς στο κοινωνικό background της εποχής και στις 
ιδιαιτερότητες του μεγάλου αυτού μωσαϊκού, που ονο
μάστηκε βυζαντινή αυτοκρατορία, στο βαθμό που επη
ρέασαν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Ο χώρος, 
όμως, είναι περιορισμένος και δεν επιτρέπει μια τέτοια 
προέκταση.
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659



ΠΡΟΑΓΩΓΈΣ
Προήχθησαν κατ’ εκλογή στο βαθμό του Αστυ

νομικού Υποδιευθυντή, για την πλήρωση υφιστα
μένων κενών οργανικών θέσεων, οι Αστυνόμοι 
Α’ Γεώργιος Τούμπας και Γεώργιος Τριαντάφυλ
λου.

Προήχθησαν κατ’ αρχαιότητα στο βαθμό του 
Αστυνόμου Β\ για την πλήρωση υφισταμένων κε
νών οργανικών θέσεων, οι Υπαστυνόμοι Α’ (Π.Σ.) 
Χρήστος Κιούλος, Νικόλαος Νικολακόπουλος, 
Κ ω νσταντίνος Σ τα θακόπουλος και (Ν.Δ. 
649/70) Βασίλειος Λάππας.

Προήχθη κατ’ αρχαιότητα στο βαθμό του Υπα- 
στυνόμου Α’ επειδή συμπλήρωσε τα τυπικά για 
την προαγωγή προσόντα, ο Υπαστυνόμος Β’ Ει
δικών Καθηκόντων (Υγειονομικός) Ζαχαρίας Αν- 
δρεαδάκης.

Προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ 
κατ’ αρχαιότητα, 173 Υπαστυνόμοι Β’ Παραγω
γικής Σχολής και 58 του Ν.Δ. 649/70, επειδή συνε- 
πλήρωσαν τρία χρόνια στο βαθμό τους.

Προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, 
επειδή συνεπλήρωσαν εννέα χρόνια στο βαθμό 
τους, διακόσιοι εξήντα Αρχιφύλακες Γενικών Κα
θηκόντων.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προήχθη αναδρομικά από 27-2-91 στο βαθμό 

του, ο Αστυνομικός Δ/ντής Μάρκος Φαλελάκης.
Προήχθη αναδρομικά κατ’ εκλογή στο βαθμό 

του ο Αστυνόμος Α’ Γεώργιος Αρμουτίδης.
Προήχθη κατ’εκλογή και αναδρομικά από 2-4-91 

στο βαθμό του Αστυνόμου Α’, ο Αστυνόμος Β’ 
Δημήτριος Κοκκάλας

Προήχθη κατ’ αρχαιότητα και αναδρομικά από 
2-4-91 στο βαθμό του Αστυνόμου Β’, ο Υπαστυ
νόμος Α’ Κωνσταντίνος Τσούνας.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή 

εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύθηκε 
τριάντα ημέρες μετά την προαγωγή του λόγω 
συμπληρώσεως τριακονταπενταετίας, ο Αστυνο
μικός Υποδιευθυντής Χαρίλαος Διαμαντάκος.

Προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ και 
αποστρατεύτηκαν, ύστερα από αίτησή τους, οι 
Αστ/μοι Β’ Βασίλειος Βλαχοδημητρόπουλος, (Ν.Δ. 
649/70) Ιωάννης Γιαλός και Παναγιώτ. Κασκαράς.

Τέθηκε σε αποστρατεία, ύστερα από αίτησή του, 
με το βαθμό που κατείχε, ο Αστυνόμος Β’ (Ν.Δ. 
649/70) Αθανάσιος Γκουντής.

Προήχθη στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ και 
αποστρατεύτηκε, ύστερα από αίτησή του, ο Υπα
στυνόμος Β’ ( Ν.Δ. 649/70 ) Χαράλαμπος Πρε- 
πώνης.

Αποστρατεύτηκαν με το βαθμό του Υπαστυ
νόμου Β’ οι Ανθυπαστυνόμοι Χαράλαμπος Ζα- 
βέρδας, Γεώργιος Κούτρας, Χρήστος Μπρούσαλης, 
Χρήστος Πουλίδας Κωνσταντίνος Σκολαρίκης, 
Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και Ευάγγελος 
Τζιομάκης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Υπαστυνόμος Β’ Δημήτριος Κολτούκης, που 

υπηρετεί στο Δ’ Α.Τ. Θεσσαλονίκης, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
τη Γ.Α.Δ.Α., ή από τις Α.Δ. Κορινθίας, Αιτωλίας, 
Ακαρνανίας, Φθιώτιδας ή Αχαϊας. Τηλέφωνο: 031- 
275.6% και 5736.753.

* Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, 
που υπηρετεί στον Α.Σ. Νισύρου Δωδεκανήσου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από τις Γ.Α.Δ. Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Τη
λέφωνο: 0242-31.201.

* Ο Αρχιφύλακας Αναγνώστης Αναγνωστόπου- 
λος, που υπηρετεί στο Α.Σ. Βραστάμων Χαλκι
δικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. 
Τηλέφωνο: 0371-71.276 και 031-733.473.

* Ο Αστυφύλακας Χριστόφορος Λουϊζος, που 
υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρή
σεων Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. 
Τηλέφωνο: 9222.625 και 0343-22.564.

* Ο Αστυφύλακας Θεόδωρος Ιωαννίδης, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Παλαιού Ψυχικού, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από την 
Α.Δ. Λέσβου. Τηλ. 6712.024 και 6711.374.

* Ο Πολιτικός Υπάλληλος ΔΕΙ με βαθμό Γ’ 
Κωνσταντίνος Τζαβάρας, που υπηρετεί στο 
Ε.Τ.Υ.Α.Π. (Κλάδος Υγείας, τηλ. 5242.517 και 
5240.358), επιθυμεί να μετατεθεί ή να αποσπασθεί 
για μικρή ή μεγάλη διάρκεια αμοιβαία με συ- 
νάδελγό του από την Α.Δ. Ηλείας.
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

* Ταξίαρχος ε.α. (τ. Χωρ/κής) Κωνσταντίνος 
Συρμπόπουλος. Γεννήθηκε το 1912 στο Μαυρομάτι 
Μεσσηνίας. Απεβίωσε στις 3-9-91.

* Ταξίαρχος ε.α. (τ. Χωρ/κής) Διονύσιος Κων- 
σταντακόπουλος. Γεννήθηκε το 1929 στο Σχοι- 
νολόκο Πύλου Μεσσηνίας. Απεβίωσε στις 5-9-91.

* Αστυνομικός Υποδιευθυντής (μόνιμης διαθε
σιμότητας) Νικόλαος Γκιόκας. Απεβίωσε στις 5- 
8-91.

* Υπαστυνόμος Α’ (μόνιμης διαθεσιμότητας) 
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος. Απεβίωσε στις 31- 
8-91.

* Αρχιφύλακας Γεώργιος Ακριβός. Γεννήθηκε 
το 1940 στα Κρανιά Καρδίτσας. Απεβίωσε στις 
4-9-91.

* Αστυφύλακας Αλέξανδρος Αθανασίου. Γεν
νήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Απεβίωσε στις 15-8-91.

* Αστυφύλακας Δημήτριος Ιωάννου. Γεννήθηκε 
το 1962 στην Καρδίτσα. Απεβίωσε στις 26-8-91.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Σε σήμα του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Ασ
τυνομίας προς όλες τις υπηρεσίες, σχετικά με 
την υποχρέωση των δικυκλιστών να φορούν προσ
τατευτικό κράνος, αναφέρονται τα εξής:

Διαπιστώνεται καθημερινά, από σηματικές αν
αφορές τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμ
πλέκονται αστυνομικοί, από καταγγελίες που 
φ θ ά νο υν  σ το  Υ π ο υ ρ γ ε ίο  α λ λ ά  και από  
δημοσιεύματα του Τύπου, ότι πολλοί αστυνομικοί, 
ιδιαίτερα με στολή, όταν οδηγούν δίκυκλα δεν 
φορούν προστατευτικό κράνος.

Ως γνωστόν, δύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 
2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι οδηγοί 
και επιβάτες δικύκλων μοτοποδηλάτων και μο- 
τοσυκλετών φορούν υποχρεωτικά προστατευτικό 
κράνος. Από την ανωτέρω υποχρέωση δεν εξαι
ρούνται οι αστυνομικοί, στους οποίους στην 
περίπτωση που διαπράττουν τέτοια παράβαση, θα 
πρέπει να τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις.

Υπενθυμίζουμε τη σχετική 2500/10/7 από 19-7-88 
Διαταγή μας και παρακαλούμε με ευθύνη των 
Διοικητών Αξιωματικών των Υπηρεσιών σας, να 
αναπτυχθεί το περιεχόμενό της σε όλο το ασ
τυνομικό προσωπικό, για να αποφευχθούν στο 
μέλλον παρόμοιες παραλείψεις, που αφ’ενός 
θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική τους 
ασφάλειας και αφ’ετέρου προκαλούν δυσμενή 
σχόλια σε βάρος της υπηρεσίας.

Παρούσας αξιώ πιστή εφαρμογή και καθιστώ 
υπευθύνους Διοικητές Αξιωματικούς Υπηρεσιών.

‘ΣΑΛΟΝΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣ

‘ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
‘ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ

‘ΣΥΝΘΕΤΑ
κ α ι ο λ α  τ α  * ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ

Τώρα έχεις το δικό οου κατάστημα. 
Με φιλική εξυπηρέτηση.
Με καταπληκτικές τιμές.
Αγοράζεις και πληρώνεις, 
όποτε θέλεις και όπως θέλεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Με αγορές πάνω από 100.000 δρχ., 
παίρνεις μέρος στη μεγάλη κλήρωση 
για ένα σαλόνι και πολλά άλλα δώρα, 
που θα γίνει στις 30-12-91.

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 - ΠΕΥΚΗ, 8053.046 
Β. ΠΑΥΛΟΥ 111 - ΣΠΑΤΑ, 6633.668
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Γνωρίζετε τον Αστυνόμο “Μπούμπη”;
Ενα νέο ιδιόρυθμο αστυνομικό 

προσέλαβε πρόσφατα το Α.Τ. 
Νέας Σμύρνης, μόνο που την κα
τάταξή του δεν την αποφάσισε 
ούτε η ηγεσία του Σώματος ούτε 
ο Διοικητής του Τμήματος. Η 
πρωτοβουλία ανήκει στον αστυ
φύλακα Γιώργο Λυκάκη. Ενα 
βράδυ, εκτελώντας υπηρεσία 
σκοπού πύλης, αποφάσισε να 
σπάσει λίγο την πλήξη του προ- 
σκαλώντας για παρέα το μικρό 
“Μπούμπη”, ένα μικρόσωμο σχε
τικά σκυλάκι που περνούσε 
εκείνη την ώρα μπροστά από 
το Τμήμα.

Η πρώτη γνωριμία τους δεν 
άργησε να μεταβληθεί σε πιστή 
φιλία, ύστερα από τις περιποι
ήσεις που δέχθηκε από τον αστυ
φύλακα ο κατατρεγμένος ανά 
τας οδούς και τας ρήμας της 
Ν. Σμύρνης μικρός “Μπούμπης”. 
Ετσι, και όσο ο καιρός περνούσε, 
η φιλία μεγάλωνε και εφόσον 
κανένας μέχρι σήμερα δεν εν
διαφέρθηκε για την τύχη του 
μικρού “Μπούμπη”, οι άνδρες 
του Τμήματος, ύστερα από σύμ
φωνη γνώμη του Διοικητού τους 
Αστυνόμου Α’ Κωνσταντίνου

Σαδίμα, αποφάσισαν να τον 
εντάξουν και “οργανικά” πλέον 
στη δύναμη του τμήματος.

Τα έξοδα εμβολιασμού και δια
τροφής του ανέλαβαν όλοι οι 
άνδρες του Τμήματος, ενώ την 
“επιμέλεια” του μικρού “Μπού
μπη” ανέλαβε ο αρχιφύλακας 
Νικόλαος Μαυρίκας.

Ο μικρός όμως “Μπούμπης” 
δεν φάνηκε αχάριστος απέναντι 
σ’ αυτήν την πρωτοφανή γι’ αυ
τόν φιλοξενία. Για να ανταμεί
ψει μάλιστα τους φίλους του 
αστυνομικούς δεν χάνει καθη
μερινά την ευκαιρία να δείξει 
την ευγνωμοσύνη του. Ετσι, 
εκτελεί καθημερινά και επί
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24ώρου βάσεως χρέη “βοηθού 
σκοπού πύλης”. Χαιρετά κάθε 
πρωί με μικρά πηδηματάκια τους 
γνώριμους πλέον γι’ αυτόν αστυ
νομικούς του τμήματος, ενώ τις 
ώρες λειτουργίας των γραφείων 
“εγκαταλείπει” για λίγο την θέ
ση του, για να επισκεφθεί με 
τη σειρά το γρα φ είο  του 
Διοικητού, του Αξιωματικού 
Υπηρεσίας και τη Γραμματεία.

Οταν κάποιος λείψει με άδεια 
και επιστρέφει μετά από λίγες 
μέρες, ο “Μπούμπης” δεν μπορεί 
να κρύψει τη χαρά του και τον 
συνοδεύει με χαρούμενα γαυγί- 
σματα μέχρι το γραφείο του 
Αξιωματικού Υπηρεσίας ή στον 
θαλαμό του.

Σύμφωνα με τις εντολές, που 
του έχουν δοθεί, ο μικρός 
“Μπούμπης" τις πρωϊνές ώρες 
των γραφείων είναι ευγενικός 
με τους πολίτες και δεν δημι
ουργεί κανένα πρόβλημα.

Το απόγευμα όμως και τις νυ
χτερινές ώρες οποιοσδήποτε 
άγνωστος πλησιάσει στην είσο
δο του Τμήματος και στον γύρω 
από αυτό χώρο, έστω και με 
στολή, θα εκπλαγεί από τα γαυ- 
γίσματα του μικρού “Μπούμπη”, 
ο οποίος ειδοποιεί το σκοπό πύ

λης για την άφιξή του. Η φύλαξη 
επίσης των παρκαρισμένων στο 
χώρο του Τμήματος περιπολι
κών και μοτοσυκλετών έχει ανα
τεθεί στον μικρό “Μπούμπη”, ο 
οποίος δεν επιτρέπει σε κανένα 
τη μετακίνησή τους, εκτός βέ
βαια από τον εξουσιοδοτημένο 
και γνώριμο για το μικρό 
“Μπούμπη” οδηγό τους.

Οι οδηγοί των περιπολικών με 
τη σειρά τους, εκτιμώντας τις 
υπηρεσίες του μικρού “Μπού
μπη”, τον ανταμείβουν κάθε φο
ρά με χάδια και μικρά φιλο
δωρήματα (φαγητό ή παιχνίδια).

Ο μικρός όμως “Μπούμπης” 
δεν αρκείΐαι σ’ αυτές μόνο τις 
υπηρεσίες αλλά συμμετέχει σ’ 
όλες τις εκστρατείες για την 
πρόληψη του εγκλήματος. Κάθε 
φορά που ο Διοικητής διατάσσει 
πεζές περιπολίες στην περιοχή 
του Τμήματος, ο μικρός “Μπού
μπη” ακολουθεί πιστά σ’ όλη 
τη διαδρομή και όταν η περι
πολία περνά από το συντριβάνι 
της κεντρικής πλατείας, ο 
“Μπούμπη” δεν χάνει την ευ
καιρία να απολαύσει κάθε φορά 
το μπάνιο του.

Οπως μας είπε ο Διοικητής 
του Τμήματος Αστυνόμος Α’ 
Κωνσταντίνος Σαδίμας, ο μι
κρός “Μπούμπης”, είναι ένα έξυ
πνο και υπάκουο σκυλάκι που 
έχει καταπλήξει όχι μόνο τους 
αστυνομικούς αλλά και τους πο
λίτες, και αποτελεί μια ιδιαίτερα 
συμπαθή φιγούρα για τους κα
τοίκους της Νέας Σμύρνης. Εχει 
γίνει πλέον το γνώριμο μασκώτ 
του Τμήματος. Δεν είναι λίγοι 
εκείνοι που συνδυάζουν την πα
ρουσία του “Μπούμπη” στο δρό
μο με την ύπαρξη κάποιας αστυ
νομικής περιπόλου.

Επιπλέον δεν είναι και λίγα 
τα παιδιά της γειτονιάς αλλά 
και οι μεγαλύτεροι, που έρχο
νται στο Τμήμα για να φωτο- 
γραφηθούν και να παίξουν με 
τον μικρό “Μπούμπη” και να 
τον ευχαριστήσουν για τις πρό
θυμες “υπηρεσίες1' του.

...Χάρη σε ένα 
ασφαλιστικό 
πρόγραμμα,

ειδικά
για αστυνομικούς, 

δεν πρόκειται

να πλήξει και 
την οικογένειά 

σας.

A G F K O S M O S  δηλαδή!
Μέλος τον Ομιλον Assurances Generales de France 

με παρουσία σε 40 χώρες τον κόσμον

Με ένα ελάχιοτο 
κόοτος 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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Ο "κλέφτης" του Λασκαράτου

Σ ήμερα, 90  χ ρ ό ν ια  α π ό  τ ο  θ ά να τό  του , τ ο  μ έσ ο  
ελ λ η ν ικ ό  α ν α γ ν ω σ τ ικ ό  κ ο ιν ό  λ ίγ α  π ρ ά γμ α τ α  θ υμ ά τα ι  
α π ό  τ ο ν  υ π έρ ο χ ο  ε κ ε ίν ο ν  Α ηξουριώ τη , τ ο ν  Α νδ ρ έα  Λ α -  
σ κ α ρ ά τ ο  (1811 - 1901). Κ αι ό μ ω ς  ο  ά ν θ ρ ω π ο ς  α υ τ ό ς  
σημ άδεψ ε τ ο  δ εύ τερ ο  μ ισ ό  το υ  19ου α ιώ να  μ ε το  
έρ γ ο  του*. Ή τ α ν  λ ιγ ό τ ε ρ ο  κ α λ λ ιτ έ χ ν η ς  κ α ι π ερ ισ σ ό τ ερ ο  
κ ο ιν ω ν ικ ό ς  α να μ ο ρ φ ω τή ς, χω ρίς  α υ τό  τ ο  μ ειώ νει το  
έρ γ ο  του . Ο  " Λασκαράτο?, θ α  πει ο  κ. Π α λ α μ ά ς , 
"δεν είναι ζωγράφος παθών, είναι διώκτης προλήψεων...". 
Και π ρά γμ α τι, ζ ώ ν τ α ς  σ ε  μ ια  περ ιορ ισ μ ένη  κ ο ιν ω νία  
ε π α ν α σ τ α τ ε ί  μ π ρ ο ς  σ τ ις  μ ικ ρ ότητες , τ ις  ψ εύ τικ ες  σ υ μ 
βά σ εις  της ζω ή ς, τ ις  π ρ ο λ ή ψ εις  κ α ι δ εισ ιδ α ιμ ο νίες .

Τ ο  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ό τ ερ ο  έ ρ γ ο  το υ  "Τα μυστήρια της 
Κεφαλλονιάς' (1 8 5 6 ) θ α  ξεσ η κ ώ σ ει φ οβερό  θ ό ρ υ β ο  και 
θ α  επ ισ ύ ρει τ ο ν  α φ ο ρ ισ μ ό  τ ο υ  α π ό  την εκ κ λη σ ία , αφ ο- 
ρισμ ό π ο υ  θ α  α ρ θεί μ ό λ ις  λ ίγ ο  πριν τ ο  θ α να τά  το υ  
(1900). Σ την ερ γ ο γ ρ α φ ία  τ ο υ  ση μ α ντικ ή  επ ίσ η ς θέση  
κ α τέχει τ ο  π ε ζ ό  "Ιδού ο άνθρωπος" (1886), μ ια  σ υ λ λ ο γ ή  
α π ό  χ α ρ α κ τ ή ρ ες  κ α τά  τ ο  π ρ ό τ υ π ο  τ ο υ  Θ εό φ ρ α σ το υ  
και τ ο υ  La Bruyere. Α π ’ τ ο  έ ρ γ ο  α υ τό  α να δ η μ ο σ ιεύ ο υ μ ε  
την π ερ ιγρα φ ή  τ ο υ  "κλέφτη".

"Λίγοι κλέφτουνε για χρεία. Κι εκείνοι δεν είναι 
αληθινοί κλέφτες. Ο αληθινός κλέφτης κλέφτει σπρωγ
μένος από τη φύση του, και για να ευχαριστήση τη 
φύση του.

Ο κλέφτης λ ε ’ η παροιμία, κλέφτει τη σκούφια του. 
Και εννοεί να κατάδειξη το πάθος.

Παρεχτός του φυσικού τούτου κλέφτη, είναι κι εκείνος 
οπού καταντά τέτοιος εξαιτίας άλλω ν ελαττωμάτων, 
ασωτείας, οκνηρίας, χαρτοπαιγνίου, και λοιπά τέτοια. 
Τούτος βέβαια θα έπαυε να είναι κλέφτης, αν έπαυε 
εις αυτόν το ελάττωμα, που το έσπρωξε στην κλεψιά

Ο φυσικός όμως κλέφτης σέρνεται αιωνίως πάντοτε 
από τη φυσική του κλίση στην κλεψιά, ως ο μέθυσος 
σέρνεται από τη φυσική του κλίση στη μέθη, ο χαρ- 
τοπαίχτης εις το παιγνίδι, κ.λπ. Πάσχει δε στην πα
ρουσίαν του πράγματος, ένα είδος μαγνητισμού, ’σαν 
εκείνον της καλαμίτας, εις την παρουσίαν του σιδήρου.

Α ν του γνωστού σου κλέφτη του έμπιστέυθής τα 
κλειδιά σου, κ ’ έπειτα τόνε μηνύσης δια κλεψιά εγώ  
καταδικάζω στην ίδια ποινή κ ’ εσέ κ ’ εκεί νονέ, επειδή 
εσύ τον έβαλες να σε κλέψη.

Ο κλέφτης είναι ενήμερος εις τα πράγματά σου όσα 
ορέγεται. Ξεύρει πού τα έχεις, πώς τα έχεις και ποιος 
ο καλήτερος τρόπος, και καταλληλότερη ώρα για ναν 
τα σιμώση. "Ο κλέφτης φυλάει τον οικοκύρη".

Κλέφτης οπού επιχειρίζει κ ’ εχτελεί μ ’ επιτηδιότητα 
και μ ’ επιτυχίαν μίαν καλοσχεδιασμένην έκπαγλη κλεψιά  
ομοιάζει με στρατηγόν οπού σχεδιάζει και εχτελεί έκ
παγλη μάχη.

Οι αλλεπάλληλες υποτροπές του, και κατηγορίες του, 
και φυλάκισές του, και καταισχύνη του, και η επα
κόλουθη προς αυτόν δυσπιστία, δεν έχουν δύναμην 
απάνου του τόσην, ώστε ναν τον αποτρέψουν από 
το πάθος του.

rv
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Το πάθος της κλεψιάς έχει θέλγητρα δια τον κλέφτη 
ανεξαρτήτως της ωφελείας. Ίσως να μην έλεγα μια 
μεγάλη ατοπία, αν έλεγα  ότι η ωφέλεια παρουσιάζεται 
εις την ψυχήν του ίδιου αυτού κλέφτη ως πρόφαση. 
Και ο κλέφτης αυτός ο ίδιος να απατάται νομίζοντας 
ότι κλέφτει δια να ωφεληθή, ενώ το αληθές είναι 
ότι κλέφτει δια ν’ ευχαριστήση την ακράτητη κλίση 
του. Πραγματικώς, συχνά ο κλέφτης πράμματα άλως 
α ν ω φ έλ ευ τ α  εις  αυτόν".

Για  τον συγγραφέα και το έργο του βλέπετε:

- Ανδρέα Λασκαράτου, Άπαντα, 3 τόμοι, Αθήνα 1959 (Επιμέλεια 
Αλ. Παπαγεωργίου και Α. Μοσχοβάκη).

- Του ίδου, Βιογραφικά μου ενθυμήματα. Ανέκδοτη αυτοβιογραφία, 
(Εισαγωγή, κείμενο, πίνακες Αλ. Παπαγεωργίου), Αθήνα 1966.

- Του ίδιου, Ιδού ο άνθρωπος (Επιμέλεια Γ.Γ. Αλισανδράτος), 
Αθήνα 1970, (Ερμής, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 8).

• Κωστή Παίλαμά, Τα πρώτα κριτικά, Αθήνα 1913, σ.69 (= Άπαντα, 
τ.2ος, σ.82), και

- Λίνα Πολίτη, Ιστορία της Ν εοελληνικής Λογοτεχνίας, Β' έκδοση, 
Αθήνα 1979, σσ.158-160.
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ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ
Ο πιό ανώδυνος

και αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης 
των διαφόρων λιθιάσεων 

που δημιουργούνται στα νεφρά.

Επιμέλεια: Ελισσαίος Αρτόπουλος

Ολοι μας λίγο ως πολύ έχουμε ακούοει για 
τους περίφημους κολικούς των νεφρών. Αρκετοί 
δε, θα έχουν δει άτομα “διπλωμένα” από τους 
πόνους, να υποφέρουν για αρκετές ώρες. Αλλά 
τι είναι ακριβώς αυτοί οι επώδυνοι κολικοί;

Με τον όρο κολικοί, στην ιατρική περιγράφονται 
διάφοροι έντονοι πόνοι, που παρουσιάζονται με 
την μορφή παροξυσμών και που συνήθως εμφα
νίζονται όταν επισυμβεί μια έντονη σύσπαση ενός 
οργάνου. Η χαρακτηριστική μορφή που με αυτήν 
συνήθως παρουσιάζονται οι κολικοί, είναι ένας 
φοβερός πόνος που τις περισσότερες φορές συ
νοδεύεται από κρύους ιδρώτες και όχι σπάνια 
από έμετο, διάρροιες, ωχρότητα και ψυχρότητα 
στα χέρια και στα πόδια.

Η τελική αιτία που προκαλεί έναν κολικό, είναι 
πάντοτε μια σπαστική κατάσταση ενός οργάνου 
όπως είναι οι νεφροί , οι ουρητήρες, η χοληδόχος 
κύστη, κ.α.

Στο σημερινό μας κείμενο θα ασχοληθούμε με 
ένα νέο επαναστατικό τρόπο αντιμετώπισης των 
πετρών που δημιουργούνται στα νεφρά και προ- 
καλούν αυτούς τους φρικτούς πόνους.

Η μέθοδος αυτή λέγεται εξωσωματική λιθο
τριψία και άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας 
από το 1985 σε ειδική μονάδα του Σισμανόγλειου 
Νοσοκομείου της Αθήνας. Η Αστυνομική Επι
θεώρηση επισκέφθηκε την πρότυπη αυτή Μονάδα 
Λιθοτριψίας και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
και κατατοπιστική συζήτηση με τον υπεύθυνο 
της Μονάδας, καθηγητή της Ουρολογίας στο Πα
νεπιστήμιο της Αθήνας κ. Αθανάσιο Κωστακό- 
πουλο.

Α.Ε.: Κύριε καθηγητά πείτε μας σε ποιές πε
ριπτώσεις εφαρμόζεται η εξωσωματική λιθοτριψία 
και ποιά είναι τα πλεονεκτήματά της;

Κωστακόπουλος: Η εφαρμογή της εξωσωματικής 
λιθοτριψίας περιόρισε τις χειρουργικές επεμβάσεις 
στο ουροποιητικό σύστημα στο ελάχιστο.

Βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η 
εκτέλεση της λιθοτριψίας χωρίς νάρκωση, η μικρή 
σχετικά διάρκεια κάθε επέμβασης, ο ελάχιστος 
χρόνος νοσηλείας που σπάνια υπερβαίνει τις 24 
ώρες, η μέσα σε λίγες ημέρες ανάκτηση της ικα
νότητας για εργασία και η δυνατότητα επανά
ληψης της λιθοτριψίας σε υπολειμματική λιθίαση.
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Με την σημερινή εξέλιξη της μεθόδου, είναι 
δυνατή η αντιμετώπιση σχεδόν κάθε περίπτωσης 
νεφρολιθίασης, αν βέβαια δεν υπάρχουν σχετικές 
ή απόλυτες αντενδείξεις.

Σαν τέτοιες έχουμε:
α) Τη σωματική διάπλαση, διότι στα παχύσαρκα 

άτομα δημιουργούνται 
δυσκολίες στην εντόπι
ο η του λίθου.

Επίσης, άλλο πρόβλη
μα είναι οι μεγάλες πα
ραμορφώσεις της σπον
δυλικής στήλης, γιατί εί
ναι δυνατό η σκιά του 
λίθου να συμπίπτει με 
τα οστά, αλλά και γιατί 
δυσχεραίνεται η τοποθέ
τηση του αρρώστου στην 
τράπεζα του μηχανήμα
τος.

β) Τις παθήσεις του 
κυκλοφοριακού όπως η 
αιμορροφιλία, γιατί η πι
θανότητα αιμορραγίας 
από το νεφρό είναι πολύ 
μεγάλη.

Επίσης, στα άτομα  
που έχουν βηματοδότη 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι δυνατό 
να επηρεάζεται η συσκευή από τα κρουστικά 
κύματα. Τέλος, απόλυτη αντένδειξη είναι η ύπαρ
ξη ανευρυσμάτων στην αορτή ή στη νεφρική αρ
τηρία.

γ) Ανωμαλίες στην αποχετευτική οδό. Η ύπαρξη 
στενωμάτων στον ουρητήρα αποτελεί αντένδειξη, 
γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα αποβολής των 
κατακερματισμένων λίθων. Βεβαίως, αντενδείκνυ- 
ται η λιθοτριψία στην περίοδο της εγκυμοσύνης.

Α.Ε.: Παρακαλώ περιγράψτε μας με ποιο τρόπο 
γίνεται η λιθοτριψία και με ποιες μεθόδους.

Κωστακόπουλος: Κατ’ αρχήν έχουμε τέσσερις 
μεθόδους λιθοτριψίας. Την εξωσωματική λιθοτρι
ψία, την διαδερμική λιθοτριψία, την ουρητηρο 
λιθοτριψία και την κυοτεολιθοτριψία

Συνηθέστερη είναι η πρώτη μέθοδος, με την 
οποία μπορούμε να κατακερματίσουμε τον λίθο, 
να τον μετατρέψουμε σε σκόνη, η οποία στη 
συνέχεια αποβάλλεται μέσω του ουρητήρα. Αυτό 
επιτυγχάνεται χωρίς καμμιά χειρουργική επέμ
βαση ή τομή, αλλά απλώς με κατευθυνόμενα 
με υπολογιστή, κύματα κρούσεως ή υπερήχους. 
Δεν απαιτείται καμμιά νάρκωση - ούτε καν τοπική 
- ενώ ο ασθενής μπορεί να βγει από το νοσοκομείο 
μετά από λίγες ώρες. Το ποσοστό επιτυχίας της 
μεθόδου αυτής ξεπερνά το 80%. Σε περίπτωση 
που δημιουργηθεί νέα πέτρα ή δεν σπάσει με

την πρώτη φορά, τότε ο ασθενής μπορεί να υπο
βληθεί και σε δεύτερη λιθοτριψία χωρίς κανένα 
πρόβλημα.

Τώρα στις περιπτώσεις που είναι πολύ μεγάλη  
η πέτρα ή είναι κοραλλιοειδούς σύστασης εφαρ
μόζουμε την διαδερμική λιθοτριψία Στη μέθοδο

αυτή μπαίνουμε στον  
νεφρό με ένα λεπτό όρ
γανο, το νεφροσκόπιο 
και αντιμετωπίζουμε το 
πρόβλημα αποτελεσμα
τικότερα.

Στη μέθοδο της ουρη- 
τηρολιθοτριψίας μ π α ί
νουμε στον ουρητήρα 
μέσω της ουρήθρας με 
ένα ειδικό μηχάνημα και 
ανώδυνα δυαλύουμε την 
πέτρα με δέσμη υπερή
χων ή ηλεκτροϋδραυλι- 
κών κυμάτων ή λέιζερ.

Τέλος, όταν το πρό
βλημα βρίσκεται στην 
ουροδόχο κύστη, πάλι 
με το ίδιο μηχάνημα το 
αντιμετωπίζουμε μέσα 
στην κύστη.

Εδώ πρέπει να σημει
ώσω ότι οι τρεις τελευταίες μέθοδοι προϋποθέτουν 
νάρκωση. Σε καμμία όμως περίπτωση δεν μπορούν 
να συγκριθούν με την ταλαιπωρία που υφίσταται 
ο οργανισμός με τον παραδοσιακό τρόπο των 
χειρουργικών επεμβάσεων.

Α.Ε.: Υπάρχουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια 
της λιθοτριψίας ή μετά;

Κωστακόπουλος: Σοβαρές επιπλοκές είναι σπά
νιες. Ομως μια αιματουρία, που οφείλεται στον 
τραυματισμό των τοιχωμάτων της αποχετευτικής 
μοίρας είναι πιθανή αλλά χωρίς ιδιαίτερη σημασία.

Επίσης, λόγω της δράσης των κρουστικών κυ
μάτων είναι δυνατόν να δημιουργηθούν διάφορα 
αιματώματα στον νεφρό ή σε παρακείμενα όργανα.

Τέλος, αρκετά συχνά μπορεί να έχουμε κάποιο 
κολικό που να οφείλεται σε παροδική απόφραξη 
του ουρητήρα από τα κατερχόμενα κομματάκια 
των λίθων.

Α.Ε.: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει 
συσχέτιση της κατανάλωσης ορισμένων τροφίμων 
με την ανάπτυξη λιθιάσεων;

Κωστακόπουλος: Δεν φαίνεται να υπάρχει από
λυτη συσχέτιση. Μπορούμε να αναφερθούμε μόνο 
σε απλές συσχετίσεις. Βεβαίως, η δίαιτα που θα 
πρέπει να ακολουθήσει κάποιος που έχει το πρό
βλημα, θα πρέπει να έχει σκοπό να περιορίσει 
στα ούρα τα στοιχεία αυτά από τα οποία σχη
ματίζονται οι πέτρες.
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Σε γενικές γραμμές, ας λάβουμε υπόψη μας 
τα εξής:

α) Να πίνουμε μεγάλη ποσότητα νερού, να απο
φεύγουμε όμως το νερό με μεγάλη σκληρότητα, 
δηλαδή με πολύ ασβέστιο.

β) Να μην υπερκαταναλώνουμε αναψυκτικά τύ
που cola ή οινοπνευματώδεις ουσίες.

γ) Να τρώμε όσο χρειάζεται και να διατηρούμε 
το κανονικό μας βάρος με τη γυμναστική και 
την κίνηση.

δ) Να αυξήσουμε την κατανάλωση τροφίμων 
με φυτικές ίνες (δημητριακά, λαχανικά) χωρίς 
να ξεχνάμε πόσο απαραίτητη είναι η ποικιλία 
στη διατροφή μας.

ε) Να αποφεύγουμε τις μεγάλες ποσότητες αλα
τιού.

Α.Ε.: Κύριε καθηγητά τα μηχανήματα που έχετε 
οτη Μονάδα σας επαρκούν για την αντιμετώπιση 
της ζήτησης που υπάρχει;

Κωστακόπουλος: Επαρκούν. Αρκεί να σας πω 
ότι δεχόμαστε και ασθενείς από άλλες χώρες. 
Βεβαίως τα τελευταία χρόνια ίδια Μονάδα έχει 
δημιουργηθεί και στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχουν 
και τρεις ιδιωτικές Μονάδες. Το σπουδαιότερο 
όμως για μας είναι ότι δεν υπάρχει λίστα ανα
μονής και έτσι λειτουργούμε με ηρεμία και απο- 
τελίσματικότητα.

Υστερα από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγ
ματι στοιχεία που μας έδωσε ο κ. Κωστακόπουλος 
θα πρέπει μόλις νιώσετε κάποιο πόνο προερχόμενο 
από τα νεφρά να συμβουλευτείτε το γιατρό σας,

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΙΩΑΝ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 148 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΤΗΛ. 8641-827

γιατί αν το αμελήσετε υπάρχει ο κίνδυνος να 
φορτώσετε τα νεφρά σας με αρκετές ...κοτρω- 
νίτσες, που όλο και πιο δύσκολα θα σπάνε.
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΟ

Η Αστυνομία είναι ενα κομμάτι της κοινωνίας 
μας, που δεν ασχολείται μόνο με τη φύλαξη 
των νόμων και την προστασία της ζωής και της 
προστασίας των πολιτών.

Πολλά από τα όργανα της Αστυνομίας έχουν 
να επιδείξουν εξαιρετικές ικανότητες και στον 
τομέα της διανόησης.

Ετσι η Ακαδημία Αθηνών το ανώτατο πνευ
ματικό ίδρυμα της χώρας μας βράβευσε πρόσφατα 
τον Αστυνόμο Α’ Σταύρο Φωτάκη για τη θαυμάσια 
συλλογή λαογραφικού υλικού πάνω στα Κρητικά 
τραγούδια και ιδιαίτερα στα “Ριζίτικα” που κα
τατέθηκε στο Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λα
ογραφίας.

Ο έπαινος συνοδευόταν και από οικονομική 
ενίσχυση.

Ο Αστυνόμος Φωτάκης γεννήθηκε στον Αγιο 
Ιωάννη Αμαρίου Ρεθύμνης κατετάγη στην πρώην 
Αστυνομία Πόλεων το 1965, είναι πατέρας δύο 
κοριτσιών και σήμερα υπηρετεί στην Υποδ/νση 
Αστυνομίας Παλαιού Φαλήρου.

Η “Αστυνομική Επιθεώρηση” επισκέφθηκε τον 
Αστυνόμο Φωτάκη στο γραφείο του.

-"Πότες θα κάμει ξαστεριά, να λυώσουνε τα 
χιόνια

να πάρω το τουφέκι μου τ ’ όμορφο μαλιχέρι 
να πάρω δίπλα τα βουνά να βγω στον Ψηλορείτη 
να βρω μια πέτρα ρίζιμιά να διπλωθώ να κάτσω 
να παίξω πέντε μπαλωτές ν’ ακούσει ούλη η 

Κρήτη
να ’ρθουν τα Κρητικόπουλα εκιά να ορκιστούμε 
για την γλυκιά πατρίδα μας ούλοι να σκο

τωθούμε1’.
Με τα παραπάνω λόγια έμαθα και τραγουδούσα 

το ριζίτικο τραγούδι ”Ξαστεριά“, στο χωριό μου, 
από τότε σάς που ’μουνε κοπέλι, μας λέει ο 
Αστυνόμος Φωτάκης και συνέχισε: Για μένα και 
για όλους τους Κρητικούς το δημοτικό τραγούδι 
με το οποίο μεγαλώσαμε έχει γίνει ανάγκη ζωής. 
Αποτελεί κομμάτι από τον εαυτό μου. Είναι έκ
φραση της ψυχής μου και κάθε στιγμή βρίσκεται 
στα χείλη μου να τραγουδηθεί.

Από την παιδική μου ηλικία αγάπησα τα Ριζίτικα 
τραγούδια, θαύμαζα εκείνους που τα τραγου
δούσαν με κέφι και φωνή γνήσια, γιατί είχαν 
τη δύναμη και την Κρητική λεβεντιά να τα εκ- 
φράσουν.

Α.Ε.: Κύριε Φωτάκη τι σας ώθησε στη συλλογή 
σας αυτή;

Στη συλλογή μου αυτή με ώθησε το μεράκι 
μου και μόνο για το Ριζίτικο τραγούδι.

Πιστεύω ότι η ιστορία μας, η πνευματική και 
πολιτιστική μας κληρονομιά και η μουσική μας 
παράδοση είναι βασικά στοιχεία που συνθέτουν 
την ταυτότητά μας, που έχουμε χρέος να τα 
διατηρήσουμε και να τα μεταδώσουμε στους νε- 
ώτερους. Θεωρώ ότι ο έπαινος που μου απο- 
νεμήθηκε από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθη
νών, επιβράβευσε αυτά ακριβώς τα στοιχεία.

Α.Ε.: Πότε γεννήθηκε το Ριζίτικο τραγούδι;
Τα τραγούδια αυτά τα τραγουδούσαν κυρίως 

στα ριζοβούνια χωριά. Είναι γέννημα του βουνού 
και του υπερήφανου Κρητικού λαού που ξέρει 
να πολεμά, ν’ αγαπά, να χαίρεται και να πεθαίνει 
για την ιδέα της Λευτεριάς.

Πότε ακριβώς γεννήθηκε το Ριζίτικο τραγούδι 
έιναι άγνωστο. Οι μελετητές υποστηρίζουν βάσιμα 
πως ο αρχαιότερος κύκλος του Ριζίτικου τρα
γουδιού είναι ο Βυζαντινός που πέρασε στην 
Κρήτη κυρίως μέσω των Μικρασιατών εποίκων 
που το Βυζάντιο έστειλε κατά καιρούς στην Κρή
τη.

Α.Ε.: Πώς ξεκινήσατε τη συλλογή;
Το ξεκίνημα της συλλογής μου αποτέλεσε ένας 

μικρός αριθμός γνωστών τραγουδιών, που συ
μπληρώθηκε από αφηγήσεις αγαπητών μου προ
σώπων από τα χωριά της Επαρχίας Αμαρίου Ρε
θύμνης και ιδίως από τα ριζοβούνια του Ψη
λορείτη, που είχαν την καλοσύνη και την προ
θυμία να μου αφηγηθούν. Η αγάπη μου για το 
Ριζίτικο τραγούδι μου έδωσε τη δύναμη να γράψω, 
τις ελεύθερες ώρες που είμαι εκτός υπηρεσίας 
και δικούς μου στίχους, μερικοί από τους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται στην επιλογή.

Στην συλλογή μου που κατέθεσα στο Κέντρο 
Ελληνικής Λαογραφίας και την οποία πρόσφερα 
στο Σύλλογο του χωριού μου Αϊγιαννιωτών Αμα
ρίου προκειμένου να την εκδόσουν σε βιβλίο, 
προσπάθησα όσο ήταν δυνατό, να επιλέξω τρα
γούδια που να τραγουδιούνται και να αντιπρο
σωπεύουν όλες τις περιοχές της Κρήτης.

Η Α.Ε. συγχαίρει τον κ. Φωτάκη για την τιμητική 
αυτή διάκριση και την προσφορά του στη διάσωση 
και διάδοση των λαογραφικών στοιχείων της Κρή
της, γιατί εκτός από τον ίδιο στο πρόσωπό του 
τιμάται και η Ελληνική Αστυνομία στις τάξεις 
της οποίας ανήκει, και εύχεται το παράδειγμά 
του να ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι.
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Μπορεί το Φθινόπωρο να μπήκε για τα καλά 
και η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας να έχει πέσει αισθητά, 

αυτό που δεν λέει να πέσει είναι ο ρυθμός της εγκληματικότητας.
Ετσι και το μήνα που πέρασε είχαμε πολλές 

και αξιοσημείωτες επιτυχίες σε όλα τα μέτωπα.
Κι ας αρχίσουμε από τα ναρκωτικά.

Εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
που είχαμε σπουδαία σοδειά από ηρωίνη και άλλα ναρκωτικά, 

άτομα που διακινούσαν ναρκωτικά συνελήφθησαν και στον Εβρο, 
στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Τρίπολη, 

στο Καρπενήσι, στην Κέρκυρα, στο Αργος και σε άλλες πόλεις της χώρας. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι στις επαρχιακές πόλεις οι δράστες 
ήταν κυρίως καλλιεργητές δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης.

Εξ άλλου, είχαμε την περίπτωση ιερωμένου 
που είχε αδυναμία στα ιερά σκεύη και στις εικόνες αξίας, 

σπείρα νεαρών που με κλεμμένο κλειστό φορτηγάκι 
έκλεβαν μηχανάκια, έναν νεαρό στα Μέγαρα 
που κατείχε παράνομα ολόκληρο οπλοστάσιο, 

εικόνες και αγγεία ανυπολόγιστης αξίας, 
άλλη σπείρα στη Θεσσαλονίκη πάλι με κλεμμένο φορτηγάκι 

που έκλεβαν ρούχα από βιοτεχνία, 
εστιάτορα στην Παιανία που κατείχε πλούσια συλλογή 

σε αρχαία αντικείμενα και ισχυρίστηκε ότι τα έφτιαξε ο ίδιος!
Τις περισσότερες από τις παραπάνω επιτυχίες των αστυνομικών αρχών 
θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες.

Λάθος στη ...σκηνοθεσία 
αποκάλυψε ηρωίνη

Η περιπέτεια αυτή τη φορά 
θα είναι εντελώς διαφορετική 
από αυτές που μέχρι σήμερα 
σκηνοθετούσε ο 63χρονος Δη- 
μήτρης Σπέντζος.

Κι αυτό γιατί πρωταθλητής 
της ιστορίας είναι οίδιος ο σκη
νοθέτης, που συνελήφθη με μιά 
29χρονη φίλη του να φέρνει στην 
Αθήνα ένα κιλό κοκαΐνη.

Κατ’ αρχήν ο Δημήτρης Σπέ
ντζος δήλωσε αγρότης - γεωρ
γός και αρνήθηκε κάθε ανάμειξη 
στην παράνομη μεταφορά της 
κοκαΐνης.

Η 29χρονη φίλη του, Ευαγ
γελία Κύρκου, τον κατηγορούσε 
όμως ως μόνο υπεύθυνο για την 
τεράστια ποσότητα, που κοστο
λογείται στα πενήντα εκατομ
μύρια δραχμές και βρέθηκε με 
επιμέλεια τοποθετημένη στον 
πάτο του δικού της σακ-βου- 
αγιάζ.

Ολα ξεκίνησαν όταν το ζευ
γάρι έφυγε για το Σαν Πάολο 
της Βραζιλίας, υπό τα βλέμματα 
των αστυνομικών που παρακο
λουθούσαν τον σκηνοθέτη, μέχρι 
το αεροδρόμιο, έχοντας πληρο
φορίες ότι διακινεί ναρκωτικά.

Οι δύο ταξιδιώτες επέστρεψαν

στην Αθήνα με εισιτήρια που 
έδειχναν ότι έρχονται από τη 
Βολιβία μέσω Φρανκφούρτης. 
Πήγαν σε διαφορετικούς σταθ
μούς ελέγχου διαβατηρίων και 
στη συνέχεια ανέβηκαν να πε
ριμένουν τις αποσκευές τους. Οι 
αστυνομικοί που τους περίμεναν 
διαπίστωσαν ότι και οι δύο, εί
χαν χρησιμοποιήσει διαβατήρια 
διαφορετικά από αυτά που είχαν 
δείξει στον έλεγχο , όταν 
έφευγαν.

Ετσι, η περιπέτεια συνεχίσθηκε 
στην ειδική αίθουσα ελέγχων 
της Αστυνομίας, όπου διαπιστώ
θηκε ότι στο σακ-βουαγιάζ της
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Κύρκου, υπήρχε διπλός πάτος 
που έκρυβε ένα κιλό καθαρής 
κοκαΐνης, σε τέσσερις σακούλες, 
τοποθετημένες ανάμεσα σε πε
πιεσμένο χαρτί.

Η Ευαγγελία Κύρκου επέμεινε 
ότι από την πρώτη στιγμή δια
πίστωσε πως το σακ-βουαγιάζ 
που μετέφερε, δεν ήταν το δικό 
της, αλλά όπως υποστήριξε, ο 
Δημήτρης Σπέντζος την καθη
σύχασε ότι όλα είναι εντάξει. 
Αντιθέτως, ο σκηνοθέτης ήταν 
κατηγορηματικός, όταν υποστή
ριξε πως δεν έχει καμμία σχέση 
με τις αποσκευές της φίλης του 
για την οποία είπε ότι την γνώ
ρισε κατά την διάρκεια του τα
ξιδιού.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι 
ο 63χρονος σκηνοθέτης είχε κα- 
τηγορηθεί και στο παρελθόν για 
ναρκωτικά, στην Ελλάδα και 
την Ινδία.

Διακοπές—.εργασίας
Τις διακοπές με τη....δουλειά

θέλησε να συνδυάσει Βρετανός 
υπήκοος, ο οποίος ήρθε στην 
Ελλάδα με δύο κιλά χασίς κρυμ
μένα στις αποσκευές του.

Ο Στέφεν Τζέιμς Νουθ, άνερ
γος από το Λονδίνο έφτασε σην 
Αθήνα προερχόμενος από το Αμ
στερνταμ της Ολλανδίας και τε
λικό προορισμό την Σέριφο, 
όπου και θα επεδίωκε να που
λήσει το χασίς.

Τα σχέδιά του, όμως, ανατρά
πηκαν από την Υποδιεύθυνση 
Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης 
Ασφάλειας Αττικής: Ο Νουθ είχε 
κρύψει τις ναρκωτικές ουσίες 
στους διπλούς πάτους των δύο 
ταξιδιωτικών σάκων, αλλά έγινε 
αντιληπτός και συνελήφθη.

Ο Νουθ αρνήθηκε να κάνει 
το παραμικρό σχόλιο αλλά,

όπως έγινε γνωστό, είχε αγο
ράσει τις ουσίες από ιδιοκτήτη 
ολλανδικού Coffee - shop στο 
Αμστερνταμ έναντι του ποσού 
των 6.000 γκιλντών.

Αρχιμανδρίτης 
χωρίς ιερό κα ι όοιο

Τα δεκαπέντε χρόνια της ιε
ροσύνης δεν ήταν αρκετά για 
έναν 37χρονο αρχιμανδρίτη, 
ώστε να μάθει και να εφαρμόσει 
την όγδοη Εντολή “Ου κλέψεις”.

Ο αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος 
- Ιερόθεος Βλασσόπουλος συ
νελήφθη γιατί αντί να κάνει την 
προσευχή του στο Ναό της Κοί
μησης της Θεοτόκου, στο Μο
ναστηράκι, έκλεψε από μέσα το 
Ιερό Ευαγγέλιο και το Αγιο 
Αντιμήνσιο. Ο ιερωμένος μπήκε 
στο ναό, προσευχήθηκε ώσπου 
κατάφερε να ξεφύγει από την 
προσοχή των πιστών που βρί
σκονταν στο ναό και που φυσικά 
δεν υποπτεύονταν τα σχέδιά 
του. Στη συνέχεια μπήκε στο Ιε
ρό και πήρε τα ανεκτίμητης, τό
σο θρησκευτικής όσο και υλικής 
αξίας αντικείμενα.

Ολα θα είχαν πάει καλά αν 
δεν τον είχε αντιληφθεί η κα- 
ντηλανάφτισσα του ναού. Ο 
Βλασσόπουλος δεν είχε προλά
βει να απομακρυνθεί όταν η γυ

ναίκα όρμηξε έξω από την εκ
κλησία και του ζήτησε να της 
δείξει το περιεχόμενο της τσά
ντας του.

Εκείνος αρνήθηκε, αλλά η γυ
ναίκα δεν τον άφησε να ξεφύγει, 
ώσπου τον συνέλαβε το πλή
ρωμα περιπολικού της Αμεσης 
Δράσης.

Η τσάντα του ωστόσο, απο
κάλυψε πολύ μεγαλύτερη δρα
στηριότητα από αυτήν που πε- 
ρίμεναν οι αστυνομικοί. Πριν λί
γες μέρες ο Βλασσόπουλος, είχε 
επισκευτεί το Ναό του Αγίου 
Νικολάου Εξαρχείων, όχι με τις 
προθέσεις της προσευχής και της 
λατρείας στις οποίες είχε τα
χθεί, αλλά με στόχο και πάλι 
το Ιερό Ευαγγέλιο του Ναού, 
που επίσης βρέθηκε μέσα στην 
τσάντα του.

Τα Ευαγγέλια αποτελούσαν, 
μάλλον, τον αγαπημένο στόχο 
του αρχιμανδρίτη, μιά και ένα 
τρίτο είχε κλέψει από το κα
τάστημα ιερατικών ειδών του κ. 
Νικ. Κρέκκα, στην οδό Αγίας 
Ειρήνης 8, στο Μοναστηράκι. 
Από το κατάστημα αυτό, είχε 
επίσης αφαιρέσει περίπου δέκα 
εικόνες αξίας 70.000 δραχμών.

“Φαρ Ουέατ” το Κολωνάκι
Συμμορία πέντε νεαρών από 

τους οποίους οι δύο ήταν ανή
λικοι, βγήκε για βόλτα με κλεμ
μένο αμάξι και μετέτρεψε το κέ
ντρο της Αθήνας από το Κο
λωνάκι μέχρι την Αμερικάνικη 
πρεσβεία σε “Φαρ Ουέστ”.

Αγριο πιστολίδι, κυνηγητό 
από μοτοσυκλετιστές της ομά
δας “Ζ” και δύο τραυματισμοί 
ήταν ο απολογισμός της κατα
δίωξης.

Οι νεαροί, ο 20χρονος Βαγ
γέλης Σταμούλης, ο 18χρονος
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Λεύτερης Μιχαλάκης, η 19χρονη 
Δέσποινα Τουλούμη και δύο 
ανήλικοι, 15 και 16 χρόνων, συ- 
νελήφθησαν.

Η καταδίωξη άρχισε, όταν στη 
διασταύρωση της Σόλωνος με τη 
Σίνα, ένας μοτοσυκλετιστής της 
ομάδας “Ζ” έκανε σήμα στο φορ
τηγάκι που είχε κλαπεί, να στα
ματήσει.

Ο Σταμούλης που οδηγούσε, 
δεν σταμάτησε αλλά αντίθετα 
ανέπτυξε ταχύτητα. Σε κάποια 
στιγμή, ένας από τους επιβάτες 
του φορτηγού άρχισε να πυρο
βολεί.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν 
τους πυροβολισμούς και τελικά 
το φορτηγάκι έπεσε πάνω στο 
μανδρότοιχο της Αμερικάνικης 
πρεσβείας και ακινητοποιήθηκε.

Ενας Πραξιτέλης 
από την ...Παιανία

Πραξιτέλης ο ...Παιάνιος, προ- 
έκυψε ξαφνικά. Ο 57χρονος 
εστιάτορας, Βασίλειος Λαγός, 
κάτοικος Παιανίας, εμφανίστη
κε ως ...μετακλασσικός γλύπτης, 
ισχυριζόμενος ότι έφτιαξε μόνος 
του τα αρχαία που βρέθηκαν 
στο σπίτι του.

Και ενώ η Αστυνομία τον πα
ρουσίασε ως αρχαιοκάπηλο, που 
είχε σκοπό να εισπράξει αρκετά 
εκατομμύρια, ο ίδιος απολογή- 
θηκε με ένα ρεσιτάλ αρχαιολα- 
τρείας και σύγχρονου πατριω
τισμού.

Ισχυρίστηκε ότι προστάτευε 
τα αρχαία, ενώ για ένα αγαλ- 
ματάκι είπε ότι το έφτιαξε μόνος 
του από παλιά μάρμαρα που είχε 
βρει στα σκουπίδια πρό ετών. 
Οι αρχαιολόγοι, πάντως, τοπο
θετούν τα ...σκουπίδια γύρω 
στον 4ο αιώνα π.Χ., στους με- 
τακλασσικούς χρόνους και τους 
προσδίδουν πολύ μεγάλη αρχαι
ολογική και εμπορική αξία.

Το Τμήμα Αρχαιοκαπηλείας 
βρήκε και κατάσχεσε στο σπίτι 
του Λαγού μια μαρμάρινη λή
κυθο του 4ου π.Χ. αιώνα, ύψους 
45 εκατοστών, ενα μαρμάρινο 
άγαλμα απροσδιόριστης μορφής, 
ύψους 75 εκατοστών, ένα άγαλ
μα, ένα άγαλμα απο πορόλιθο, 
ύψους 55 εκατοστών. Επίσης ένα

τμήμα απο αέτωμα, ύψους 19 
εκατοστών, ένα ανάγλυφο με 
πρόχειρο σκάλισμα και ένα τμή
μα απο μαρμάρινη επιτύμβια 
στήλη.

Οσον αφορά την... τέχνη του, 
είπε οτι είχε ζητήσει απο το 
κράτος να του φτιάξει μουσείο 
στην Παιανία για τα έργα του.

[ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩ
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* Ο Αρχηγός της Ελλ. Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος Ιωάννης Συμβουλίδης, λαμβάνοντας αφορμή 
τη συμμετοχή της Ιστιοπλοϊκής ομάδος στους αγώ
νες “ΣΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1991“ και στην ”3η Διεθνή 
Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιονίου 1991”, εκφράζει την 
ευαρέσκειά του, τόσο στην Υπηρεσία Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού και στη Δ/νση Δημοσίων 
Σχέσεων Υ.Δ.Τ., για την πρωτοβουλία συγκρό
τησης της ομάδος Ιστιοπλοΐας όσο και στα μέλη 
της, γιατί με τις επιτυχίες τους συνετέλεσαν στην 
προαγωγή του αθλήματος και στην προβολή της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

* Ο Πρέσβυς των Η.Π.Α. Μιχαήλ Σωτήρχος, 
με επιστολή του, ευχαριστεί τον Αστυνομικό Δ/ντή 
Ζακύνθου Σάββα Χασίδη για την ευγενική και 
φιλική υποδοχή που του επιφυλάχθηκε, και την 
αστυνομική προστασία που του παρασχέθηκε κατά 
τη διάρκεια πρόσφατου ταξιδιού του στη Ζάκυνθο.

* Η Υποπρόξενος του Καναδά κ. V e r a  L. N i c h o l a s  
με επιστολή της, ευχαριστεί το Διοικητή του Αστυ
νομικού Τμήματος Νάξου Παναγιώτη Τακάκη και 
το Γ. Πετρόπουλο, για την ευγενική συμπεριφορά 
τους προς τους Καναδούς υπηκόους Μπέν Μι- 
νερβίνο και Κριστίν Σμίθ, κατά τη διάρκεια κρά
τησης του κ. Μινερβίνο.

* Τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά 
της εκφράζει η Επιτροπή του Ιερού Ιδρύματος 
Ευαγγελίστριας Τήνου, πρός το Διοικητή και το 
υπόλοιπο προσωπικό του Α.Τ. Τήνου, για την 
τήρηση της τάξεως κατά τον εορτασμό του Ορά
ματος της Αγίας Πελαγίας.

* Την ευαρέσκειά της εκφράζει η Μοναχή Πα- 
ϊσία, σε όλους τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς 
και τα αστυνομικά όργανα που έλαβαν μέρος 
στην τήρηση της τάξεως, κατά την εορτή της 
Οσιας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.

* Ο Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστη
μίου Αθηνών κ. Γ. Κ. Στελακάτος, εκφράζει τις 
προσωπικές του θερμές ευχαριστίες όσο και εκεί
νες του προσωπικού του Εργαστηρίου Οργανικής 
Χημείας, προς τους άνδρες του Τ.Ε.Ε.Μ. της Ασφα
λείας Αττικής που με εντυπωσιακή ψυχραιμία 
αλλά και φρόνημα αυταπάρνησης, μετέφεραν επι
κίνδυνα χημικά υγρά πρός καταστροφή.

* Το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών με ομόφωνη 
απόφαση, εκφράζει την συμπάθειά του πρός τους 
τέσσερις Αστυφύλακες που τραυματίσθηκαν ύστε
ρα απο απάνθρωπη βομβιστική ενέργεια και τους 
εύχεται ταχεία ανάρρωση.

* Η Κοινότητα Πορτοχελίου Ερμιονίδας εκ
φράζει ομόφωνα την ευαρέσκειά του πρός το 
Διοικητή και όλους τους άνδρες του Α.Τ. Κρα- 
νιδίου, για την άψογη και υποδειγματική αντα
πόκρισή τους στην αστυνόμευση της περιοχής.

* Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελ
λάδας, εκφράζει με επιστολή της, τις ευχαριστίες 
και τα θερμά της συγχαρητήρια προς τους Αρ- 
χιφύλακες της Αμεσης Δράσης Αττικής Λεβέντη 
Κων/νο, θωμόπουλο Δημήτριο, Γούνια Νικόλαο 
και Καραλή Κων/νο για τις ανεκτίμητες υπηρεσίες 
που πρόσφεραν κατά την διάρκεια της ληστείας 
που εκδηλώθηκε σε βάρος του Καταστήματος της 
Ε.Τ.Ε. στις Τρεις Γέφυρες.

* Η Εκτελεστική Επιτροπή Πανευρωπαϊκών 
Αγώνων, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς 
την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ/νίκης, για 
την συμβολή στην διοργάνωση του 11ου Ευρώ- > 
παϊκού Πρωταθλήματος Στίβου.

* Η Κοινότητα Μελεσών, συγχαίρει το προ
σωπικό του Αστυνομικού Σταθμού Αγ. Παρασκιών, 
τον Ανθυπαστυνόμο Σπυρίδωνα Κουτεντάκη και 
το Διοικητή του Α.Τ. Καστελλίου Υπαστυνόμο 
Μιχαήλ Καραμαλάκη, γιατί μέσα σε ελάχιστο χρό
νο ανακάλυψαν και συνέλαβαν τον Κων/νο Κου- 
νάλη, που αποπειράθηκε να σκοτώσει με καρα- 
μπίνα, τους Εμμ. Στεφανάκη, Αντ. Σπανάκη και 
Γ. Σολάκη.

* Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαρδικίου Φθιώ
τιδας κ. Γ. Τσικριπής, αισθάνεται την υποχρέωση 
να ευχαριστήσει τους Αστυφύλακες των Μ.Α.Τ.
Θ. Κουλίτση, Επ. Γεωργουλέα και Ευθ. Παπαν- 
δρέου, οι οποίοι χωρίς να τον γνωρίζουν προ
σωπικά έδωσαν αίμα, που χρειαζόταν για την 
αποκατάσταση της υγείας του.

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων συγ
χαίρει τους Αστυνόμο. Α’ Δημήτριο Καραλή και 
Υπαστυνόμο Β’ Κωνσταντίνο Δέλιο του ΣΤ Α.Τ. 
Ασφαλείας Μεταξουργείου καθώς και την Αμεση 
Δράση, για την ευγένεια και το ενδιαφέρον που 
επέδειξαν σε περίπτωση τραυματισμένης επτάχρο
νης τσιγγάνας και την μέριμνά τους να μεταφερθεί 
στο ΠΙΚΠΑ.

* Ο Πρόεδρος των Ελλήνων Εμπόρων κ. 
Κωνσταντίνος Καζάκος, ευχαριστεί τους Υπασ
τυνόμο Β’ Ηλία Καψούλη και Αστυφύλακα 
Δημήτριο Γκόλια, οι οποίοι του συμπαραστάθηκαν 
τα μέγιστα σε τροχαίο ατύχημα που του συνέβη 
πρόσφατα.
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* Ο Πολιτιοτικός Σύλλογος Μαρωνείας εκ
φράζει τις ευχαριστίες του στους Ανδρες του 
Α. Σ. Μαρωνείας για τα μέτρα Τάξεως που έλαβαν 
κατά την διάρκεια των πολιτιστικών και λαο- 
γραφικών εκδηλώσεων “ΜΑΡΩΝΕΙΑ 1991".

* Ο κ. Φωτιάδης Αντώνιος, απευθυνόμενος με 
επιστολή του στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς 
τους Υπαστυνόμο Ανδρέα Κορδολέμη και 
Αστυφύλακα Θεόδωρο Κοτούγια του Τ. Τροχαίας 
Νέας Ιωνίας, γιατί βρήκαν και του παρέδωσαν 
το πορτοφόλι του.

* Η κ. Μαρία Ξενιτίδου ευχαριστεί τους Χρι- 
στοφιλέα Σαράντη και Αδαμόπουλο Ευστάθιο της 
Αμέσου Δράσεως (Ομάδα “Ζ”), γιατί ενήργησαν 
με ταχύτητα και αυτοθυσία, συλλαμβάνοντας άτο
μο που επέβαινε μοτοσυκλέτας και της είχε κλέψει 
την τσάντα της.

* Ο κ. Αλέξιος Νταμάρης ευχαριστεί δημόσια 
τον Τροχονόμο Δημήτριο Παππά της Τροχαίας 
Ιωαννίνων, για την ανεύρεση της τσάντας του 
που περιείχε εκτός των άλλων 550.000 δραχμές, 
τονίζοντας πως τέτοιες πράξεις τιμούν την Αστυ
νομία.

* Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αντισ- 
σας κ. Σπύρος Λεοντίου εκφράζει τις ευχαριστίες 
του στους Αρχιφύλακα Νικόλαο Τριανταφύλλού, 
Αστ/κα Μιχ. Κοτσαμπασάκη και Αστ/κα Τηλέ
μαχο Δρακουλάκη, για την εθελοντική τους προ
σφορά σε αίμα.

* Ο κ. Ιωάννης Μιχαλόπουλος με επιστολή 
του ευχαριστεί τους Αρχ/κα Ανδρέα Γαλάνη, 
Αστ/κα Θεοδ. Νικολακάκη και Αστ/κα Γεώργιο 
Τζαβαλά, που υπηρετούν στην Τροχαία Αργους, 
για την εύρεση της κλεμένης μηχανής του.

* Οι κ.κ. Βασ. Μαρινέας και Βασ. Σταθάκος 
εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια προς το 
Διοικητή της Ασφαλείας Ν. Σεπολίων Αστ/νομο 
Στυλ. Λυκοτσέα, όσο και στους Ανθ/μο Β. Ζα- 
γορίτη, Αρχ/κα Ν. Κουλούρη, Αρχ/κα Παν. Φω- 
τεινόπουλο καθώς και τους λοιπούς Αστυνομικούς 
του ιδίου Τμήματος, για την εξάρθρωση τετρα
μελούς σπείρας, που ελυμαίνετο την περιοχή της 
Δυτικής Αττικής, της οποίας και οι δύο υπήρξαν 
θύματα.

* Ο κ. Ευθύμιος Καμβύσης ευχαριστεί ολόθερμα 
το Διοικητή του Α.Τ. Γαλαξιδίου Ανθυπαστυνόμο 
Βασ. Βλάχο για τη βοήθεια που του έδωσε σε 
πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

* Οι κ.κ. Αγγ. Καραμάνης και Ν. Μιχαλόπουλος 
και οι κ.κ. Κ. Μιχαλοπούλου - Καραμάνη και 
Αγγ. Κιούρτη - Μιχαλοπούλου, με επιστολή τους 
στο Διοικητή Τροχαίας Καβάλας, ευχαριστούν τον 
Ανθ/νόμο Νικ. Παπαδόπουλο, ο οποίος με τις 
εύστοχες ενέργειές του βοήθησε αποτελεσματικά 
να βρεθεί ο δράστης που έκανε ζημιά στο αυ
τοκίνητό τους.

* Η κ. Αήδα Γαϊτάνου ευχαριστεί το Γ  Τμήμα 
Ασφαλείας Αθηνών και ιδιαιτέρως τον Αρχ/κα 
Ιωάννη Κυρίτση, για το ενδιαφέρον που έδειξε 
στην υπόθεση κλοπής στο διαμέρισμά της.

* Ο κ. Στ. Δασκαλάκης ευχαριστεί δημοσίως 
τους  Αρχ ιφύλακα  Γεώργιο Τακτ ικό  και  
Αστυφύλακα Χαράλαμπο Καβάγια, για την άμεση 
σύλληψη των διαρρηκτών του καταστήματος που 
διατηρεί στον Κολωνό.

* Ο Αστυφύλακας Ζαχαρίου Δημήτριος του 
Α.Τ. Δοξάτου και η οικογένειά του, ευχαριστούν 
τους Αστυνομικούς της Επιθεώρησης Ανατολικής 
Μακεδονίας  - Θράκης και ιδιαίτερα τον 
Αστυφύλακα Καλόφα Σωτήριο του Α.Τ. Δοξάτου, 
για την υλική και ηθική βοήθεια που τους πρό- 
σφεραν για την επίλυση σοβαρού οικογενειακού 
τους προβλήματος.

* Ο κ. Ξενοφών Μαυραγάνης με επιστολή του 
στον Διοικητή του Γ’ Τμήματος Τροχαίας Κίνησης 
Θ/νικης, ευχαριστεί θερμά τον Αστ/κα Βαλανίδα 
Βασίλειο για την εξεύρεση του βιβλιαρίου κα- 
ταθέσεών του που είχε χάσει.

* Ο κ. Χαρ. Ρούτσης ευχαριστεί οικογενειακώς 
τον Αστ/κα Ιωάννη Μαρινόπουλο του Α.Τ. Χα- 
βαρίου, που προσέφερε εθελοντικά, μια φιάλη αί
ματος για την ασθενούσα σύζυγό του.

* Η κ. Γλυκερία Μητροπούλου εκφράζει την 
ευγνομωσύνη της στον Αρχ/κα Σωτήρη Τζακώστα 
του Α.Τ. Λευκάδος για την οδική βοήθεια που 
της προσέφερε.

* Η οικογένεια Παν. Γρηγοριάδη εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη της στους άνδρες του Γ Α.Τ. Θ/νικης: 
Αρχ/κες X. Αποστολίδη, Η. Λαζαρίδη, Αστ/κες 
Π. Νικολαϊδη, Πρόδρομο Αναγνωστόπουλο και 
Αγησίλαο Χασιώτη, για την ευγενή προσφορά αί
ματος σε μέλος της, και τον Αστ/κα Ιορδάνη 
Παπαδόπουλο για την παραχώρηση του αυτο
κινήτου του.

* Ο κ. Γεώργιος Λεβεντικίδης ευχαριστεί θερμά 
το προσωπικό του Τ. Τροχαίας Αγίου Κων/νου 
Φθιώτιδας για τη διεκπεραίωση υπόθεσής του.

673



ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Γροθιά οτην μάστιγα του λευκού θανάτου και 
νέο αλυσιδωτό πλήγμα κατά των αδίστακτων 
εμπόρων του, το ενδέκατο στη σειρά σε διάστημα 
οκτώ μηνών πέτυχε η Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, 
εξαρθρώνοντας πενταμελή σπείρα αλλοδαπών, 
που προσπάθησε να διοχετεύσει δύο κιλά και 
εκατόν τριάντα γραμμάρια καθαρής ηρωίνης στην 
εγχώρια αγορά.

Οι αλλοδαποί κακοποιοί στο γραφείο του Ασ
τυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης Δ. Παππά.

Πρόκειται για τους Γιουγκοσλάβους υπηκόους: 
Χοβάρντα Σελαχεντίν, 27 ετών, Μαλέζι Ερντάν, 
21 ετών, Ναζίφι Ατζίμ, 34 ετών και ένα ζευγάρι 
Αλβανών υπηκόων, τη Νίκα Εύα, 24 ετών και 
τον Μπερίσα Σεμπαστιάν, 34 ετών.

Οι πληροφορίες που περιήλθαν στην Υποδ/νση 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης μιλούσαν για μια 
ομάδα αλλοδαπών που επιβαίνοντες σε αυ
τοκίνητο με Γιουγκοσλαβικούς αριθμούς κυκλο
φορίας θα έφθαναν στην Αλεξανδρούπολη και 
θα διέπραταν κλοπές, ληστείες και άλλα εγκλή
ματα.

Αμέσως οι υπηρεσίες της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης 
τέθηκαν σε συναγερμό για τον εντοπισμό του 
υπόπτου οχήματος με αποτέλεσμα να το εντο
πίσουν στο 25ο χλμ της Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης 
- Κομοτηνής.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο βρέ
θηκε η προαναφερθείσα ποσότητα ηρωίνης, την 
οποία είχαν εισάγει από την Τουρκία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκλεψαν ημιφορτηγό αυτοκίνητο και επιχείρη
σαν να φορτώσουν σ’ αυτό κλεμμένα ρούχα από 
βιοτεχνία ενδυμάτων, στη Θεσσαλονίκη.

Εγιναν όμως αντιληπτοί από αστυνομικούς, που 
τους συνέλαβαν με τα κλοπιμαία και τους οδή
γησαν στην Ασφάλεια.

Πρόκειται για τους Χρήστο Μπαχαρίδη, 20 χρο- 
νών, τον συνομήλικό του Αλί Χαλί και την Ελευ
θερία Θεοδοσίου, 19 χρονών, κατοίκους Θεσσα
λονίκης.

Οι τρεις νεαροί διαρρήκτες, έκλεψαν το φορτηγό 
απο περιοχή έξω απο την πόλη της Βέροιας. Μπή
καν στη βιοτεχνία του Μιχάλη Μαρκόπουλου, 
στην οδό Φαιστού 4, απ’ όπου σκόπευαν να κλέ
ψουν εμπορεύματα και να τα μεταπουλήσουν σε 
τρίτους, όπως ομολόγησαν ανακρινόμενοι.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Φυτά ινδικής κάνναβης “καλλιεργούσαν” δυο 
φίλοι στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι δυο συνεταίροι 
είχαν περιφράξει επιμελώς με κλαδιά δένδρων 
σε ύψος μέχρι 5 μέτρα έναν πορτοκαλεώνα και 
είχαν τοποθετήσει μέχρι και αυτόματο σύστημα 
ποτίσματος για τα φυτά τους.

Τα σχέδιά τους όμως χάλασαν οι άνδρες της 
Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου, οι οποίοι αφού 
παρακολούθησαν συστηματικά τους δύο δράστες, 
τους συνέλαβαν ενώ φρόντιζαν τα 69 δενδρύλλια 
ινδικής κάναβης που είχαν φυτέψει. Στον ίδιο 
χώρο βρέθηκαν και αλλα 28 δενδρύλλια απο
ξηραμένα.

Καλλιεργητές είναι οι Πλαϊτης Ιωάννης του 
Γεωργίου, 53 ετών και Παπουτσάκης Γεώργιος 
του Ιωάννη, 56 ετών, γεωργοί.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Δυο Αθηναίοι και ένας Πειραιώτης συνελήφθη- 
σαν επ’ αυτοφώρω στην δασώδη και απόκρυμνη 
αγροτική περιοχή “Κερνί” της κοινότητας Με- 
σοκώμης Ευρυτανίας, σε χαράδρα βάθους 1.400 
μέτρων, να περιποιούνται χασισοφυτεία 340 δεν
δρυλλίων.
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Αστυνομικοί του Α.Τ. Καρπενησιού, ενώ ξερ 
ριζώνουν τη χασισοφυτεία.

Ανδρες της Α.Δ. Ευρυτανίας, αφού αντήλλαξαν 
πυροβολισμούς με τους τρεις δράστες, συνέλαβαν 
τον Μιχάλη Ξανθάκη, 52 χρόνων και τον Πα
ναγιώτη Παπανίκο, 32 χρόνων, ενώ ο τρίτος της 
παρέας ο Παντελής Χριστοφορίδης, 48 χρόνων, 
διέφυγε αρχικά και συνελήφθη αργότερα στην 
ίδια περιοχή, όπου κρυβόταν.

ΑΡΓΟΣ

Οι πληροφορίες που είχαν φθάσει στην Ασφάλεια 
Αργους έλεγαν ότι στην αγροτική περιοχή Αν- 
δρίτσας Αργολίδας κάποιοι καλλιεργούσαν δεν
δρύλλια ινδικής κάνναβης.

Ετσι ύστερα από πολυήμερη παρακολούθηση οι 
άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Αργους κατά- 
φεραν να παγιδεύσουν και να συλλάβουν τον 
Ηλία Κατσιώνη, 25 ετών, κάτοικο Αργους και 
τον Αυστριακό Κριστιάν Μασιάν, 36 ετών, από 
τη Βιέννη, την ώρα που πότιζαν τη “φυτεία” τους.

Σε σωματική έρευνα που τους έγινε, οι αστυ
νομικοί βρήκαν 30 γραμμάρια ακατέργαστης ιν
δικής κάνναβης, 30 γραμμάρια κατηργασμένου χα- 
σίς και δύο μαχαίρια.

Σε έρευνα που ακολούθησε στα σπίτια των κα
κοποιών βρέθηκαν άλλα 20 γραμμάρια ακατέρ
γαστης ινδικής κάνναβης, 125 σπόρους ινδικής 
κάνναβης και δύο κυνηγετικά όπλα, που κατείχαν 
παράνομα.

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΜΕΓΑΡΑ

Ενας κηπουρός του Δήμου Μεγάρων αναστά
τωσε τις αστυνομικές αρχές της περιοχής, καθώς 
επί τέσσερις ώρες έμενε κλεισμένος στο σπίτι 
του και αρνιόταν να του γίνει έρευνα.

Οταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι του Δη- 
μήτρη Στρατούρη έμειναν άφωνοι μπροστά στα 
όσα αντίκρισαν.

Εύχρηστα πιστόλια και περίστροφα, καραμπίνες 
και κυνηγετικά όπλα, σπαθιά και ξιφολόγχες, αλ
λά και χιτλερικές σβάστιγγες, ήταν μερικά από 
τα αντικείμενα που είχε αποθηκευμένα στο σπίτι 
του. Ομως δεν ήταν μόνο αυτά. Εικόνες, παλιές 
και νέες, βυζαντινές θήκες Ευαγγελίων, παλαιά 
νομίσματα, κουμπούρια, πέτρινα και κεραμικά αρ
χαία κομμάτια, αμφορείς, αγγεία, ιερά Λείψανα 
και τάματα, καθώς και ένα κομμάτι ξύλινου τέ
μπλου συμπλήρωναν την περίεργη συλλογή.

Τα αρχαία πιστεύεται ότι είναι κλεμμένα από 
την περιοχή των Μεγάρων, που είναι η δεύτερη 
κατά σειρά πόλη σε ευρήματα μετά τις Σέρρες.

Μάχη ανάμεσα σε πέντε χασισοκαλλιεργητές 
και δεκαπέντε αστυνομικούς έγινε σε δασώδη 
περιοχή του Αστρους Κυνουρίας, με αποτέλεσμα 
να τραυματιστεί ελαφρά ένας καλλιεργητής και 
να συλληφθεί άλλος ένας.

Στην περιοχή βρέθηκαν 1.200 χασισόδενδρα, σύ
στημα άρδευσης και κυνηγετικά όπλα που είχαν 
μαζί τους οι χασισέμποροι.

Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυμα
τίστηκε ο τριανταοκτάχρονος Περικλής Ρέντας 
και πιάστηκε ο 25χρονος Αντώνης Νούλιας και 
οι δύο κάτοικοι Αργους, φυγόδικοι για υποθέσεις 
ναρκωτικών. Αντίθετα διέφυγαν τη σύλληψη άλλα 
τρία άτομα.

Η χασισοφυτεία βρισκόταν σε ύψος χιλίων 
εξακοσίων πενήντα μέτρων στον Πάρνωνα και 
είχε εντοπιστεί εδώ και αρκετές μέρες από διερ- 
χόμενους βοσκούς και κυνηγούς.

Εξ αιτίας του δύσβατου της περιοχής, το έργο 
των αστυνομικών ήταν επίπονο και επικίνδυνο, 
αλλά χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους 
είχε αίσιον πέρας.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Τέτοιες επιδρομές υφίστα- 
νται πόλεις σε καιρό πολέμου.
2. Κρουστό μουσικό όργανο - 

Εξημέρωση.
3.... Σχοινάκη: γνωστή ηθοποιός 

- Σαφείς, ειλικρινείς κουβέντες.
4. Ιρλανδικός επαναστατικός 

στρατός (αρχικά) - Τα ελάχιστα 
κομμάτια ύλης - Ενα φωνήεν.
5. Του αρέσει να κολακεύει - 

Απόβαρο κι αυτή.
6. Δεν είναι δίκαιες - Βρίσκεται 

πάνω από τα.,.κεφάλια μας.
7. Βυζαντινή νότα - Ερωτημα

τική λέξη που εκφράζει αμφι
βολία ή απορία - Κι έτσι λέγεται 
η μονάδα.
8. Ιδια - Βούρκος, βάλτος - Αρ

χικά για αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης.
9. ...άουτ: πυγμαχικός όρος -

Θεός των Ρωμαίων που είχε δύο 
πρόσωπα (μυθ.) - Ενα σύμφωνο.

10. Είναι στην καταγωγή ο 
Μαρτσέλο Μαστρογιάννι - Ζα- 
κυνθινός ... κύριος.

11. Τις λέμε και ξόδια - Δεν 
είναι ανώμαλα.

12. Αναφορική αντωνυμία (θηλ. 
πληθ.) - Ποικίλο θεατρικό πρό
γραμμα (ξεν.).

13. Παράλια πόλη της αρχαίας 
Φοινίκης - Δυνατό ποτό.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Αυτός γίνεται με παράβαση 

των κανόνων.
2. Αυτός που μένει σ’ ένα τόπο, 

αλλά έχει αλλού τα δικαιώματα 
ψήφου του.
3. Υπόλοιπο από τόπι υφάσμα

τος - Υποδιαίρεσή τους τα δρά
μια.

4. Ποδοσφαιρική ομάδα της 
Κρήτης (αρχικά) - Γνωστή μάρκα 
στερεοφωνικών - Ψοφίμι.
5. Μισή.,.πίτα - Κατηγορία αριθ

μών.
6. Χαϊδεμένη...Αναστασία - Δε 

φέρομαι με ευσέβεια.
7. Απερίφραστος, κατηγορημα

τικός - Γενικό Επιτελείο Ναυ
τικού - Τροπικό επίρρημα.
8. Λαδερό φαγητό με μελιτζά

νες - Το αντίθετο της.,.αρχής - 
Ο θεός του ήλιου στην αρχαία 
Αίγυπτο (μυθ.).
9. Τα έχουν ελάφια στο κεφάλι 

τους - Σύμφωνοι με το θεϊκό 
νόμο.

10. Τα αρχικά της ραδιοφωνίας 
μας - Καθολικός παπάς - Το 
όνομα του Βρυώνη.

11. Αυτός που σώζει κάποιον
- Είδος ψαρόβαρκας.

12. Αλλαγή γνώμης ή απόφασης
- Το νόμισμα της Αλβανίας.

13. Μεταβίβαση μπάλας μεταξύ 
ποδοσφαιριστών - Δυνατά, ρω
μαλέα.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Βέρντι - Ασκολι 2. Αριες - 

Τένις 3. Σακί - Πεκ - Ραντ 4. 
Ιταλία - Απαρτο 5. Κω - Ορέστης
- Αρ 6. ΤΣΑ - Για 7. Ις - Νόρμα
- Τα 8. Επί - Σία 9. Εκ - Ακαστος
- Ατ 10. Κύκλος - Ασμάρα 11. 
Αράμ - Ακρ - Απαν 12. Τόπος
- Πήλιο 13. Ησαϊας - Ιόλαος. 

ΚΑΘΕΤΑ
1. Βασικά - Δεκάτη 2. Ερατώ

- Κύρος 3. Ρίκα - Τσε - Κάπα 
4. Νείλος - Παλμοί 5. ΤΣ - Ιρα
νικό - Σα 6. ΠΑΕ - ΑΣΑ 7. Φε
- Σύρος - Κα 8. ΚΑΤ - Ταρ 9. 
ΣΤ - Πήγασος - Πο 10. Κεράσι
- Ισμαήλ 11. Οναρ - ΑΤΑ - Απλά 
12. Λίντα - Αραιό 13. Ιστορώ
- Ντάνος.
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•  ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕ Iy&ascnΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ; ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙ - ΘΗΤΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185 47,

'ΓΗΛ. 4810.710, 4818.798, 4810.071, FAX: 4811.321

U.S.A. - JAPAN
Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΥΑΛΙΑ-ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ

PERMA FOCUS (παγκόσμια αποκλειστικότητα της JASON)
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ JASON ι. Τα μοναδικά κυάλια στον κόσμο, που δε χρειάζονται ρύθμιση. 

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ 2. Λυτορυθμιζόμενα - τρισδιάστατα με αυτόματη εστίαση.
ΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΑΝΩΤΑΤΟ 3. Οπτική ακτίνα (άπειρο).

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 4. Πρώτο παγκόσμιο βραβείο 
ΙΑΠΩΝΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ εργονομικού σχεδιασμού και οπτικής τεχνολογίας.

ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5. Στεγανά - Αντιθολωτικά - Αδιάβροχα - Ευρυγώνια.
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Η.Π. Α. 6. Ολα τα μοντέλα οε ελκυστική ουσκευαοία με ειδική θήκη - τσάντα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΟΒΙΑ ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μοντέλο 2000/200. Κυάλια (καουτσούκ). Αυτόματης εστίασης. Ημέρας και νύκτας. Δύναμη: 7 X 50 πιηι.Οπτική 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 ακρίβειας,πολλαπλών 

χρήσεών, 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 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ 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 
ΓΙΑ 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:.........................


