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ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ
Με δώρα σε τροχονόμους και ευχές για 

όλους τους αστυνομικούς, που εκτελούσαν 
υπηρεσία στους δρόμους της Αθήνας και του 
Πειραιά εξεδήλωσε η πολιτική και αστυνο
μική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ξεως, τα συναισθήματα αγάπης και συμπα
ράστασης, που τρέφει για όλο το προσωπικό 
της Αστυνομίας, με την ευκαιρία των Εορτών 
των Χριστουγέννων και του Νέου Ετους.

Αλλά και απλοί πολίτες προσέφεραν και 
φέτος τα πρωτοχρονιάτικα δώρα και τις ευχές 
στους στους τροχονόμους μας, σαν αναγνώ
ριση του έργου και της κοινωνικής προσφο
ράς της Τροχαίας και της Αστυνομίας γε
νικότερα.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την προ
σφορά δώρων σε και την επίσκεψη της η
γεσίας στο κέντρο της Αμέσου Δράσεως.
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων 
και του Νέου ’Ετους απευθύνω τις καλλίτερες ευχές 
μου σε σάς και τις οικογένειες σας.

Η έλευση των Αγίων αυτών ημερών, συμπίπτει 
με τη συμπλήρωση ενός ακόμη έτους θυσιών και 
προσφοράς σας στο βωμό του καθήκοντος.

Επιθυμώ να σας εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες 
της Πολιτείας, της Κυβέρνησης και -νομίζω- ολο
κλήρου του Ελληνικού Λαού, για όσα συλλογικά 
και ο καθένας χωριστά κάνατε το χρόνο αυτό, για 
τη διασφάλιση της ηρεμίας, της ζωής και της πε
ριουσίας του. Σας διαβεβαιώ ότι τρέφω τα καλλίτερα 
αισθήματα για όλους σας.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους απευθύνω σε σας και τις οικογένειές σας 
τις πιό θερμές και εγκάρδιες ευχές μου.

Η γέννηση του θεανθρώπου είναι μια ευκαιρία 
να χαράξουμε νέα πορεία για το 1992, με γνώμονα 
το φως της πίστης, της εσωτερικής γαλήνης και 
της πανανθρώπινης αγάπης.

Στα πλαίσια της αποστολής μας ας εργασθούμε 
με πίστη και σθένος για τη διατήρηση της κοινωνικής 
γαλήνης, αναγκαία προϋπόθεση για την ευημερία 
του λαού.

Τελειώνοντας εύχομαι το βρέφος της Βηθλεέμ να- 
φέρει σε όλους σας υγεία και ευτυχία και να εκ
πληρώσει κάθε σας επιθυμία.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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1992
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Το 1991 κύλησε στο παρελθόν. Στο χρόνο που 

πέρασε, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
με γενναιότητα, θάρρος και απεριόριστη αγάπη 
προς τον Ελληνα πολίτη, πάσχισε με όλες του 
τις δυνάμεις και με υψηλό αίσθημα ευθύνης να 
εξασφαλίσει τα αγαθά της ησυχίας και της γα
λήνης, πάνω στα οποία στηρίζεται κάθε προ
σπάθεια για οικονομική πρόοδο και προσωπική 
ευτυχία.

Η Αστυνομική Επιθεώρηση, το περιοδικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στάθηκε για μια ακόμα 
χρονιά δίπλα στο προσωπικό, συμμετείχε στις 
ανησυχίες, στις χαρές και στις λύπες του και 
συνέχισε με τη συμπαράσταση όλων των συνα
δέλφων να ενημερώνει απρόσκοπτα και υπεύθυνα 
τους αναγνώστες της, για τις δραστηριότητες 
και την κοινωνική προσφορά του Σώματος.

Ενας καινούργιος χρόνος είναι πάντα μια πρό
κληση. Μας προκαλεί όλους σε κάποιες προ
οπτικές, σε κάποιους στόχους. Πάντα περιμένουμε 
κάτι καλύτερο. Από τις προοπτικές, που έχουμε, 
εξαρτάται πολλές φορές και η πορεία μας. Οσο 
πιο σαφείς και συγκεκριμένες είναι τόσο και 
πιο ξεκάθαρη γίνεται η πορεία μας.

Η αφιέρωση του πρώτου τεύχους του 1992 στην 
υπόθεση της Ευρώπης, δεν είναι βέβαια καθόλου 
τυχαία. Οι διαδικασίες για την Ενωμένη Ευρώπη 
βρίσκονται στο τελευταίο τους στάδιο. Το 1992 
αποτελεί μια πρόκληση για τη χώρα μας σε όλους 
τους τομείς. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θέτει όλες 
τις χώρες της Κοινότητας, και περισσότερο εμάς, 
μπροστά σε νέα προβλήματα, που απαιτούν απά
ντηση στο άμεσο μέλλον. Το μέλλον της πατρίδας 
μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικα
νότητά μας να παρακολουθήσουμε τις κοσμο- 
ϊστορικές αλλαγές που συντελούνται σήμερα. Από 
το αν, δηλαδή, θα είμαστε δυναμικά παρόντες 
σε οσα συμβαίνουν γύρω μας.

Το άνοιγμα των συνόρων, η ελευθερία της δια
κίνησης ανθρώπων και αγαθών, καθώς και η διαρ
κής ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, θέτουν 
την Ελληνική Αστυνομία μπροστά σε νέες πραγ
ματικότητες.

Για να ανταποκριθεί το Σώμα μας στα νέα 
αυτά προβλήματα δεν υπάρχει άλλος τρόπος από 
τον εκσυγχρονισμό του τεχνικού του εξοπλισμού, 
την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την ειδίκευση 
του προσωπικού και, τέλος, την ανάπτυξη της 
διεθνούς συνεργασίας στον αγώνα κατά του 
εγκλήματος.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη δρομολογήσει 
διαδικασίες για την έγκαιρη υλοποίηση αυτών 
των στόχων και ευελπιστεί ότι θα είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις που 
επιφυλάσσει η ενωμένη πλέον Ευρώπη.

Η Αστυνομική Επιθεώρηση, έχοντας συνειδη
τοποιήσει την πορεία και τη θέση της, θα προ
σπαθήσει το νέο χρόνο -όπως άλλωστε έκανε 
και στο χρόνο που πέρασε- να πραγματοποιήσει 
σημαντικές αλλαγές τόσο στην εμφάνιση όσο και 
-κύρια- στην ύλη της, εμπλουτίζοντάς την με 
άρθρα επιστημονικού και επαγγελματικού ενδια
φέροντος, με σκοπό να επιτύχει τη συνέπεια, τη 
σοβαρότητα και την πληρότητα που απαιτεί το 
αντικείμενό μας, και να ικανοποιήσει με αυτό 
τον τρόπο τις απαιτήσεις των αναγνωστών της.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Αστυνομική Επιθεώρηση 
είναι το κυριότερο μέσο για την προβολή του 
αστυνομικού έργου και για τη σύσφιγξη των σχέ
σεων μεταξύ αστυνομίας και κοινού. Η πολύχρονη 
κυκλοφορία του περιοδικού μας, καθώς και η 
πλούσια και πρωτότυπη ύλη του, το έχουν κα
θιερώσει στον ελλαδικό χώρο. Κυκλοφορεί σε 
53.000 αντίτυπα και έχει αποκτήσει πλέον δική 
του φυσιογνωμία και αναγνωστικό κοινό.

Σε ένα κόσμο πολλαπλών προκλήσεων, πολ
λαπλών κινδύνων, πολλαπλών ευκαιριών και 
εναλλακτικών λύσεων, σε επίπεδο βασικών προ
σανατολισμών και αποφάσεων η Αστυνομική Επι
θεώρηση θα σταθεί και τη νέα χρονιά στο πλευρό 
του αστυνομικού και θα συμβάλλει με την προβολή 
του έργου του και την πληθώρα των μηνυμάτων 
της στο γόνιμο προβληματισμό, μέσα από μια 
διαδικασία επισήμανσης και κατανόησης των 
πραγματικών προβλημάτων, που καλείται αυτός 
να αντιμετωπίσει.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ανα
γνώστες μας για τη συμπαράστασή τους στην 
προσπάθειά μας να βελτιώσουμε το περιοδικό 
μας και περιμένουμε για το 1992 τη συνέχιση 
αυτής της ανταπόκρισης και του ενδιαφέροντος, 
με προτάσεις και άρθρα και με τη διάδοση του 
περιοδικού, ώστε να ενημερωθεί ο Ελληνας πο
λίτης για την αποστολή και το έργο μας.

Μαζί με τις ευχές μας για ένα ευτυχισμένο, 
δημιουργικό και ειρηνικό 1992, εκφράζουμε την 
ελπίδα ότι η Αστυνομική Επιθεώρηση θα αποτελεί 
για σας, και το Νέο Χρόνο, μια ξεχωριστή και 
ενδιαφέρουσα παρουσία.

Ο Αρχισυντάκτης



EUROPOL
του Αστυν. Λ/ντή Λεωνίδα Τζεφεράκου 

της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας / ΥΛ.Τ.

Τη σύσταση ενός νέου Αστυνομικού Οργανισμού, 
με την επωνυμία EUROPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομία), 

αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής.
Στο τέλος του 1992,

με την κατάργηση των εσωτερικών περιορισμών και ελέγχων, 
άτομα, αγαθά και χρήματα 

θα διακινούνται ελεύθερα δια μέσου των συνόρων.
Αυτή η προοπτική προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

να μελετήσει τους τρόπους προστασίας της, 
και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 
ιδρύθηκε ο Οργανισμός αυτός, 
που θα λειτουργήσει κατ’αρχή

σαν κέντρο συλλογής, εκτίμησης και διανομής πληροφοριών 
για τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα στον Κοινοτικό χώρο.

Η Ελληνική Αστυνομία θα κληθεί να συνεργασθεί 
με τις Αστυνομικές Δυνάμεις των Δώδεκα Κρατών - Μελών, 

μέσα σε ένα σύστημα όπου θα ισχύουν αυστηρές επαγγελματικές απαιτήσεις.
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THORAX A.E.B.E.
Γραφεία - Εργοοτάσιο:
Νέα Εθνική Οδός 18, 
Μυκονιάτικα, 136 51, 

Αγιοι Ανάργυροι, Αθήνα. 
Τηλ. 8327.310, 8328.520, 

8325.550

Προστατευτική θωράκιση 
ατόμων - οχημάτων - χώρων

Το "γιλέκο" 
της THORAX 
προστατεύει 
χωρίς να φαίνεται.

Διακριτική 
προστασία 
για αστυνομικούς 
και V.I.P.s

*Το γιλέκο αυτό είναι κατασκευασμένο από υλικό υψηλής 
αντιστάσεως και εφαρμόζει πλήρως στο σώμα.

*Φοριέται κάτω από το πουκάμισο,
είναι άνετο και επιτρέπει όλες τις κινήσεις, 
χωρίς να εμποδίζει το οδήγημα του αυτοκινήτου.

*Είναι ελαφρύ και το βάρος του κυμαίνεται 
μεταξύ 1.500 και 1.800 gr.

^Προστατεύει από όπλα χειρός: cal 9mm PARABELLUM,
πιστόλι 0,45, 38 SPECIAL, 0,22 και MAGNUM 357.

*Η τιμή του ξεκινάει από τις 75.000 δραχμές και
προσφέρεται με ειδικό διακανονισμό γι’ αστυνομικούς.

Τ | Τ ¥  Αλεξίσφαιρα είδηThorax



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EUROPOL
Με την κατάργηση των ελέγχων και την ελεύ

θερη διακίνηση των προσώπων στον ενιαίο Ευ
ρωπαϊκό Κοινοτικό Χώρο, από το τέλος του 1992 
θα προκόψει μια νέα τάξη πραγμάτων, στην έν- 
νομη τάξη των Χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.

Η νέα αυτή κατάσταση θα προβληματίσει ση
μαντικά την Αστυνομία, διότι θα κληθεί να αντι
μετωπίσει νές και αυξημένες μορφές εγκλημα
τικότητας σε μια διεθνή διάσταση.

Η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων στο εσω
τερικό της Κοινότητας, θα δευκολύνει και την 
διακίνηση των εγκληματιών και την αύξηση της 
εγκληματικότητας, γι’ αυτό θα απαιτηθεί να εξα- 
σφαλισθεί μία συντονισμένη και αποτελεσματική 
Αστυνομική συνεργασία, για την αντιμετώπιση 
του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Το πρόβλημα αυτό απασχόλησε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Κορυφής, στις 28 και 29 Ιουνίου 1991 
στο Λουξεμβούργο, το οποίο αποφάσισε την σύ
σταση ενός νέου Αστυνομικού Οργανισμού, σε 
Κοινοτικό επίπεδο δράσεως, την EUROPOL (Ευ
ρωπαϊκή Αστυνομία).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ EUROPOL
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διάγνωσε και έλαβε 

σοβαρά υπόψη του, απειλή από την παράνομη 
διακίνηση των Ναρκωτικών και το οργανωμένο 
έγκλημα, στις διάφορες μορφές του για τα Κράτη 
Μέλη και γι’ αυτό αποφάσισε την Σύσταση ενός 
Εγκληματολογικού Οργανισμού στον Κοινοτικό 
Χώρο, υπό την επωνυμία ΕΥΡΟΠΟΑ

Ο οργανισμός αυτός κατ’ αρχήν θα λειτουργήσει 
ως κέντρο συλλογής, εκτίμησης και διανομής πλη
ροφοριών για τα ναρκωτικά και το οργανωμένο 
έγκλημα, στις διάφορες μορφές του, στον Κοι
νοτικό Χώρο.

Στο μέλλον ο οργανισμός αυτός θα αποκτήσει 
και επιχειρησιακή δραστηριότητα, στον ενιαίο Ευ
ρωπαϊκό Χώρο.

Η EUROPOL θα αποτελέσει τον πρώτο επίσημο 
Κοινό Αστυνομικό Οργανισμό στον Κοινοτικό Χώ
ρο, για την εξασφάλιση μιας συντονισμένης και 
αποτελεσματικής αστυνομικής συνεργασίας.

Επίσης η EUROPOL, καίτοι δεν αναφέρεται στην 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρέπει να 
θεωρείται βέβαιο ότι όταν υπογραφεί η Συνθήκη 
για την πολιτική ένωση θα καταστεί ο πρώτος 
Επίσημος Κοινοτικός Αστυνομικός Οργανισμός, 
ο οποίος και θα αποτελέσει την βάση για την 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδιακής 
Αστυνομίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ EUROPOL
Για να διασφαλισθεί μία σταθερή και ταχεία 

ανάπτυξη του Οργανισμού της EUROPOL, ως πρώ
το βήμα στην εξελικτική πορεία της, θα αποτελέσει 
η δημιουργία μίας Μονάδας Ναρκωτικών EDU/EU- 
ROPOL (EUROPEAN DRUG UNIT/ EUROPOL).

Μετά την ίδρυση της Μονάδας για τα Ναρ
κωτικά, η σφαίρα δραστηριοτήτων της ΕΥΡΟΠΟΑ 
προοδευτικά θα διευρυνθεί στις διάφορες μορφές 
του οργανωμένου εγκλήματος, με προοπτική να 
αναλάβει και επιχειρησιακή δραστηριότητα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ EUROPOL
Ο οργανισμός της EUROPOL, μέσα από τις 

υπάρχουσες διοικητικές δομές θα είναι υπόλογος 
στους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την 
Αστυνομία στις Χώρες Μέλη.

Ο Κεντρικός Ευρωπαϊκός (Κοινοτικός) Φορέας 
θα στελεχωθεί και θα χρηματοδοτείται από τα 
Κράτη Μέλη και θα υποστηρίζεται οργανωτικά 
και λειτουργικά από τις Εθνικές Μονάδες EU
ROPOL, που θα δημιουργηθούν στις Χώρες Μέλη.

EUROPOL ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η Ελληνική Αστυνομία θα κληθεί να συνερ- 

γασθεί με τις Αστυνομικές Δυνάμεις των Δώδεκα 
Κρατών Μελών, μέσα σ’ ένα σύστημα στο οποίο 
θα ισχύουν αυστηρές επαγγελματικές απαιτήσεις 
και προδιαγραφές από τις οποίες δεν θα είναι 
δυνατή ούτε και ανεκτή κάποια απόκληση ή δια
φοροποίηση, θα απαιτηθεί η Σύσταση ενός Εθνικού 
Τμήματος (Μονάδος) EUROPOL. Το τμήμα αυτό 
θα χρειασθεί: α. Μια σημαντική υλικοτεχνική Υπο
δομή (Μονάδα Πληροφορικής), β. Καταχώρηση 
απαιτουμένων πληροφοριών (μηχανογράφηση σχε
τικού αρχείου πληροφοριών), γ. Στελέχωση με 
κατάλληλο προσωπικό. Το προσωπικό θα πρέπει 
να γνωρίζει τις γλώσσες εργασίας για να μπορέσει 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις λειτουργίας, τό
σο στο Εθνικό Τμήμα όσο και στην Κεντρική 
Μονάδα, σε κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα στην 
οποία θα ορισθεί η έδρα της ΕΥΡΟΠΟΑ

Τέλος ο Ελληνας Αστυνομικός πρέπει να συ
νειδητοποιήσει ότι καλείται και είναι υποχρε
ωμένος να συνεργασθεί με Ευρωπαίους συνα
δέλφους του, με σπουδαία επαγγελματικά προ
σόντα και ενδιαφέροντα και για να επιτύχει μια 
αποτελεσματική και αξιοπρεπή αστυνομική συ
νεργασία πρέπει να μελετήσει και να εργασθεί 
περισσότερο, να αγαπήσει την εργασία του ακόμη 
πιό πολύ και να αναβαθμίσει τον επαγγελματισμό 
του διότι αυτό υπαγορεύει το καθήκον όλων μας 
προς την Πατρίδα μας.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
ΠΏΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ 

ΤΑ ΨΥΧΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Ο Thomas Mann, στο βιβλίο του “Το Μαγικό 
Βουνό”, έγραφε ότι ο θάνατος ενός ανθρώπου 
είναι υπόθεση περισσότερο αυτού που επιζεί, 
παρά του ίδιου του νεκρού.

Ο θάνατος κάποιου αγαπημένου προσώπου, 
είτε πρόκειται για συγγενή είτε για φίλο 
είτε απλά για ένα συνάδελφο, δημιουργεί 
πάντα ένα σοβαρό ψυχικό τραύμα. Ακόμα 
περισσότερο, αν ο θάνατος αυτός δεν είναι 
φυσικός, αλλά επέρχεται βίαια και αιφνίδια, 
οπότε είναι αναγκαίο να μεθοδευθούν κά
ποιες ενέργειες ψυχολογικής υποστήριξης για 
εκείνους που έζηοαν από κοντά το μοιραίο 
γεγονός.

Στην καθημερινή αστυνομική πραγματικό
τητα, όταν ο αστυνομικός πυροβολεί και σκο
τώνει τον κακοποιό που καταδιώκει, ή όταν 
βλέπει να πέφτει δίπλα του νεκρός ο συ
νάδελφός του, είναι επόμενο να υποβάλλεται 
σε μια φοβερή ψυχολογική δοκιμασία, που 
συνήθως αναγκάζεται να θάψει στο υποσυ
νείδητό του, έως ότου ολοκληρωθούν οι χρο- 
νοβόρες υπηρεσιακές ενέργειες, που ακολου
θούν πάντα τέτοιου είδους δυστυχήματα. Ολη 
αυτή η ένταση, όμως, που δεν εκτονώνεται 
όταν και όπως θα έπρεπε, είναι σίγουρο ότι 
θα δημιουργήσει αργότερα μια καθυστερημένη 
ψυχολογική έκρηξη.
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Η συνηθισμένη πορεία της θλίψης
Κάθε αστυνομικός, όπως και κάθε άνθρωπος, 

αποτελεί μια τελείως ιδιαίτερη προσωπικότητα. 
Το πώς θα αντιδράσει, λοιπόν, στο θάνατο του 
συναδέλφου του ή του κακοποιού που καταδίωκε, 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από το πόσο 
στενά είναι δεμένος με τον κοινωνικό του πε
ρίγυρο, το πόσο εξωστρεφής είναι και πόσο αφήνει 
τα συναισθήματα να εκδηλώνονται, το πόσο μπο
ρεί να συζητάει τα προβλήματά του με τρίτους, 
πόσο μπορούν να τον βοηθήσουν η οικογένειά 
του, οι φίλοι του, οι συνάδελφοί του.

Οποια, όμως, κι αν είναι η αρχική ή η τελική 
αντίδραση του, σημασία έχει ότι η θλίψη διανύει 
κάποια μεταβατικά στάδια από το αρχικό “σοκ” 
μέχρι την τελική εκτόνωση. Η αρίθμηση και η 
σειρά με την οποία τα αναφέρουμε πάρα-κάτω 
είναι τελείως ενδεικτικές, γιατί ούτε εμφανίζονται 
πάντα με την ίδια σειρά ούτε είναι πάντα τόσο 
σαφής ο διαχωρισμός τους. Αντίθετα, συνήθως 
μπερδεύονται και αλληλοκαλύπτονται, όσο για 
τη διάρκεια και την έντασή τους, αυτές εξαρ- 
τώνται από την ευαισθησία και το χαρακτήρα 
καθενός.

α) Βαθειά θλίψη: ο θάνατος κάποιου ανθρώπου 
μπροστά μας, είτε είναι γνωστός είτε άγνωστος, 
προκαλεί ένα έντονο ψυχολογικό σόκ. Ενώ η 
σκέψη του θανάτου γίνεται ακαδημαϊκά δεκτή 
από όλους, το γεγονός του θανάτου μόνο με 
το χρόνο κατανοείται. Το πρώτο στάδιο, λοιπόν, 
είναι η βαθειά θλίψη, που διαρκεί μερικές ημέρες 
ή και μερικές βδομάδες. Αν ξεπεραστεί άλλωστε 
γρήγορα, μπορεί να δημιουργήσει ενοχές του τύ
που: “Δεν θα έπρεπε να τον ξεχάσω τόσο γρήγορα, 
δουλεύαμε μαζί τόσα χρόνια”.

β) Θυμός: αυτό είναι το στάδιο της προσπάθειας 
καταμερισμού των ευθυνών. Αυτός ο θυμός, συ
νήθως, είναι πολύ δυνατός, σαν αντιστάθμισμα 
στην υποτονικότητα της θλίψης, και μπορεί να 
έχει σαν αντικείμενο αα) αυτόν τον ίδιο: “αρκεί 
να έβγαινα κι εγώ μαζί του από το περιπολικό” 
(στην περίπτωση του νεκρού συναδέλφου) ή “αρ
κεί να τον είχα πετύχει λίγο πιο κάτω” (στην 
περίπτωση του νεκρού κακοποιού), ββ) το νεκρό: 
“αρκεί να με άκουγε και να φόραγε το αλε
ξίσφαιρο γιλέκο του” ή “αρκεί να παραδινόταν 
και να μην μας πυροβολούσε” (ανάλογα πάλι 
με την περίπτωση), γγ) το ιατρικό προσωπικό: 
“αρκεί το ασθενοφόρο να είχε φτάσει λίγο νω
ρίτερα”, δδ) τη διοίκηση: “αρκεί ο Διοικητής να 
είχε εφαρμόσει περιπολίες με δύο άνδρες”.

Ειδικά η ενοχή, είναι το επόμενο στάδιο μετά 
τη θλίψη και εκδηλώνεται με τάσεις σκληρής 
αυτοκριτικής. Αυτές οι ενοχές, συνήθως, είναι 
τελείως παράλογες, αλλά πρέπει να τις αφήσουμε

να εκδηλωθούν, γιατί είναι κι αυτές ένα βήμα 
στην πορεία της θλίψης. Μόνο έτσι η θλίψη θα 
μπορέσει σιγά-σιγά να ξεθωριάσει σε πικρή α
νάμνηση, και δεν θα γίνει κρυμένη μέσα στο 
μυαλό “ωρολογιακή βόμβα”.

γ) Η απελπισία είναι ένα άλλο φυσιολογικό 
στάδιο σ’αυτή την πορεία, και δημιουργείται από 
την αίσθηση τόσο της αδυναμίας αντιμετώπισης 
της θλίψης όσο και της αποδιοργάνωσης και 
της αναστάτωσης που δημιουργείται στην προ
σωπική και στην επαγγελματική ζωή. Η απελπισία 
εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα: αα) στην προ
σωπικότητα, με τη δημιουργία μιας καθαρά μη- 
δενιστικής και πεσιμιστικής αντίληψης, ββ) στην 
κοινωνικότητα, με τάσεις εσωστρέφειας και α
πομόνωσης, γγ) στη συμπεριφορά, με ανάπτυξη 
έντονης και παράλογης επιθετικότητας, δδ) σε 
ψυχοσωματικό επίπεδο, με την εμφάνιση συνήθως 
πονοκέφαλων και αϋπνίας αλλά και έμμονων 
ιδεών. Το στάδιο της απελπισίας, αν δεν αντι- 
μετωπισθεί με σωστό τρόπο, είναι το πιο επι
κίνδυνο στην πορεία της θλίψης. Είναι απαραί
τητο -ανάμεσα στ’άλλα- να ακολουθηθεί ένα α
νάλογο πρόγραμμα διατροφής, άσκησης, ανάπαυ
σης και διασκέδασης ώστε να μπορέσει το άτομο 
να ανταπεξέλθει στη φοβερή συναισθηματική του 
φόρτιση.

δ) Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν τα προ
ηγούμενα στάδια ξεπεράστηκαν φυσιολογικά και 
δεν καταπιέστηκαν, αυτό είναι το σημείο όπου 
η πορεία της θλίψης ολοκληρώνεται και από 
όπου ξεκινάει η αναδιοργάνωση. Κατ’ αρχάς, ε
πιτυγχάνεται μία νοερή λήθη του νεκρού, που 
διευκολύνεται μάλιστα από την τελετή της κη
δείας και ιδιαίτερα από το τυπικό της μέρος. 
Η επικήδεια ιεροτελεστία ολοκληρώνει από την 
επίσημη θρησκευτική και υπηρεσιακή πλευρά την 
επίγεια παρουσία του νεκρού, αλλά και επιβε
βαιώνει την αλληλεγγύη της κοινωνικής ή επαγ
γελματικής ομάδας, όπου ανήκε όταν ζούσε. Ο 
ρόλος πια του νεκρού συναδέλφου αλλάζει: από 
ζωντανή επιρροή γίνεται ανάμνηση. Οι κηδείες 
αστυνομικών, που συνήθως παρακολουθούνται α
πό μεγάλο αριθμό συναδέλφων, φανερώνουν μία 
δύναμη και προκαλούν την τόνωση του ηθικού 
και μια αίσθηση ψυχολογικής ασφάλειας.

ε) Το επόμενο στάδιο είναι η ανάκτηση της 
αυτοπεποίθησης, με την οποία αυτοί που επέζησαν 
θα μπορέσουν να ξαναχτίσουν τη θέση τους στην 
κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή. Να α- 
ντιληφθούν ότι όσο κι αν λυπούνται δεν πρόκειται 
να γυρίσει στη ζωή ο άτυχος συνάδελφος ή ο 
κακοποιός που αναγκάστηκαν να πυροβολήσουν 
στην εκτέλεση του καθήκοντος τους. Αυτή η 
διαπίστωση οδηγεί στο τελικό βήμα της πορείας
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της θλίψης, στην ανάνηψη, οπότε το άτομο χτίζει 
ξανά στη ζωή του πάνω στις εμπειρίες και τις 
αναμνήσεις του. Τώρα, πια, κατανοεί ότι δεν πρό
κειται, βέβαια, να ξεχάσει τί έχει συμβεί, αλλά 
ότι δε χρειάζεται να καταστρέψει και τη ζωή 
του για να εξιλεωθεί για ό,τι συνέβη.

Αιφνίδιος Θάνατος
Η αντίδραση των περισσοτέρων ανθρώπων σε 

ένα αιφνίδιο θάνατο χαρακτηρίζεται από έντονες 
παθολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Ποτέ 
δεν υπάρχει χρονική ευχέρεια προετοιμασίας ή 
συμβιβασμού με την ιδέα του θανάτου, και αυτή 
η έλλειψη χρόνου είναι που δημιουργεί την α
πώλεια του ελέγχου στις διαδικασίες προσαρ
μογής. Νοιώθει κανείς ότι κάτι του λείπει, αλλά 
δεν μπορεί να διευκρινίσει τί και γιατί. Ακόμα 
κι όταν η απόφαση για τη χρησιμοποίηση θα
νατηφόρας βίας -είτε πρόκειται για αυτοάμυνα 
είτε για προσπάθεια προστασίας κάποιου τρίτου- 
είναι απόλυτα δικαιολογημένη, ακόμα και τότε 
νοιώθει αποτυχημένος. Το ίδιο κι αν γλυτώσει 
μετά από μια ανταλλαγή πυροβολισμών ενώ ένας 
άλλος συνάδελφος σκοτώθηκε, θα νοιώσει υπεύ
θυνος γι’αυτό το θάνατο, πέρα κι έξω από κάθε 
λογική. Η εκπαίδευση των αστυνομικών είναι 
προσανατολισμένη στην προστασία της ανθρώ
πινης ζωής. Ετσι, όταν ο αστυνομικός αναγκά
ζεται να πυροβολήσει κάποιον κακοποιό ή όταν 
βλέπει το συνάδελφό του να σκοτώνεται, κυ
ριεύεται από έμμονες ιδέες ενοχής.

Στην περίπτωση του θανατηφόρου τραυματισμού 
ενός κακοποιού από αστυνομικό κατά την ε
κτέλεση των καθηκόντων του, ο συνάδελφος α
πομακρύνεται από τη θέση του για ορισμένο χρο
νικό διάστημα και τίθεται σε διαθεσιμότητα ή 
αναλαμβάνει γραφική εργασία, έως ότου ολο

κληρωθεί η υπηρεσιακή διοκητική εξέταση και 
η διαδικασία τουλάχιστον της προανάκρισης. Αυ
τή η διαδικασία είναι πραγματικά ιδιαίτερα ε- 
πώδυνη, ακόμα κι αν η ενέργειά του ήταν απόλυτα 
νόμιμη.

Ακόμα, ο αστυνομικός μπορεί να μηνυθεί από 
τους συγγενείς του θύματος και να εμπλακεί 
σε δικαστικούς αγώνες, όπου θα υποστεί φοβερή 
πίεση έως ότου αποδείξει ότι η ενέργειά του 
ήταν δικαιολογημένη ή ότι δεν χρησιμοποίησε 
υπερβολική ή περιττή βία. Αλλωστε, έχει παρα
τηρηθεί ότι τόσο οι δικαστές όσο και η κοινή 
γνώμη δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι είναι 
εξαιρετικά δύσκολο για τον αστυνομικό να σκο
πεύσει με επιτυχία ένα κινούμενο, οπλισμένο και 
εχθρικό ανθρώπινο στόχο σε ακίνδυνα σημεία,
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τη στιγμή μάλιστα που ταυτόχρονα προσπαθεί 
να προστατεύσει τη ζωή του ή και άλλες ζωές.

Οταν ο αστυνομικός βρίσκεται σ’αυτή τη θέση, 
πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπάθεια και κα
τανόηση από τους συναδέλφους του, έτσι ώστε 
να μην αισθάνεται παραγκωνισμένος και ανίκα
νος. Αυτό άλλωστε θα τονώσει την αυτοπεποίθησή 
του και θα απαλύνει την απογοήτευσή του. Γιατί, 
αλλιώς, θα νοιώθει προδομένος από την υπηρεσία 
του και θα αισθάνεται να καταρρίπτονται οι αρχές 
και οι αξίες στις οποίες πίστευε και για τις 
οποίες βρίσκεται “μπλεγμένος”.

Στην περίπτωση του θανάτου ενός αστυνομικού, 
οι συνάδελφοί του έχουν να ανταπεξέλθουν με 
τη λύπη για το θάνατό του, την οργή για τους 
ενόχους, την επιθυμία για εκδίκηση. Η αναζήτηση 
των ενόχων, η ανακριτική έρευνα αλλά και η 
διαδικασία της δίκης, υποβάλλουν τους αστυ
νομικούς σε μια συνεχή δοκιμασία, καθώς είναι 
υποχρεωμένοι να ξαναζούν τις στιγμές του φόνου.

Οι ψυχολογικοί κίνδυνοι 
της απωθημένης θλίψης

Αν ο αστυνομικός δεν κατορθώσει να αντι
μετωπίσει σωστά το θάνατο του συναδέλφου του, 
είναι πολύ πιθανό να υποστεί μια σειρά ψυχικών 
παρενεργειών. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί 
κανείς να αποφύγει τη φάση της συναισθημα
τικής αντιμετώπισης του γεγονότος. Μπορεί μόνο 
να καθυστερήσει την αποδοχή των οδυνηρών σκέ
ψεων και συναισθημάτων, καταπιέζοντάς τα μέσα 
του ή παίρνοντας ηρεμιστικά χάπια, αλλά δεν 
μπορεί να τα σβήσει για πάντα. Αλλωστε, όσο 
περισσότερο καταπιέζει κανείς τέτοια συναισθή
ματα, τόσο μεγαλώνει ο φόβος της δημιουργίας 
ψυχολογικών προβλημάτων, όπως: επίμονες και 
βασανιστικές αϋπνίες και εφιάλτες, αδυναμία συ
γκέντρωσης εξ αιτίας της συχνής και έμμονης 
επαναβίωσης των συνθηκών του δυστυχήματος, 
εσωστρέφεια και συναισθηματική απομόνωση, συ
μπτώματα κατάθλιψης και απελπισίας, καταρ
ράκωση της αυτοπεποίθησης. Οι άνδρες θεωρούν 
υποσυνείδητα χρέος τους να κρύβουν τη συναι
σθηματική τους αδυναμία, πολύ μάλιστα περισ
σότερο όταν ανήκουν σε ένα σώμα σαν την Α
στυνομία, όπου αυτή η παραδοσιακή “ανδρική” 
συμπεριφορά της δυνατής και στωικής αντίδρασης 
θεωρείται αυτονόητη.

Πώς να ανταπεξέλθετε στη θλίψη
Ο αστυνομικός πρέπει να ελαχιστοποιεί την 

επίδραση του θανάτου του συναδέλφου του επάνω 
του, κατευθύνοντας το ενδιαφέρον του σε άτομα 
που είχαν στενότερες σχέσεις με το νεκρό, όπως 
η γυναίκα του, τα παιδιά του και οι άλλοι συγ
γενείς του. Αν αυτό το κατορθώσει, τότε καθώς 
θα ασχολείται με τη δική τους παρηγοριά, ένα

μεγάλο ψυχολογικό βάρος θα φύγει από πάνω 
του και οι επιπτώσεις του θα μετατεθούν χρονικά, 
οπότε και θα εκδηλωθούν αισθητά ηπιώτερα.

Ο αστυνομικός που είχε σχέσεις με το νεκρό, 
μπορεί να βλέπει το πένθος του να παρατείνεται, 
σαν να ήταν κάποιο χρέος του που πρέπει να 
συνεχισθεί επ’αόριστο, ειδικά αν αισθάνεται -δι
καιολογημένα ή όχι- κάπως υπεύθυνος γι’αυτό 
το θάνατο. Σ’αυτές τις περιπτώσεις, θα ήταν καλό 
οι συνάδελφοί του να προσπαθήσουν να τον πεί- 
σουν πως αρκετά πένθησε, μια που η διαρκής 
θλίψη δεν οδηγεί πουθενά. Αυτό, βέβαια, δε ση
μαίνει ότι μπορεί κανείς να ξεχάσει εύκολα. Ο 
άνθρωπος που βρέθηκε μάρτυρας στη σκηνή του 
θανάτου του συναδέλφου και φίλου του, δεν πρό
κειται ποτέ να ξεχάσει. Ο χρόνος θεραπεύει μόνο, 
δεν μπορεί και να εξαλείψει τις αναμνήσεις μας.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η άμεση μετά το 
μοιραίο γεγονός ψυχική συμπαράσταση είναι η 
πιο ευεργετική βοήθεια γι’αυτόν που επέζησε, ώστε 
να αρχίσει να αντιμετωπίζει ρεαλιστικά την κα
τάσταση. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς “ε- 
παγγελματίας” ψυχολόγος για να μπορέσει να 
προσφέρει τέτοια βοήθεια σ’αυτούς τους ανθρώ
πους. Αρκεί να είναι πρόθυμος και να δείχνει 
πραγματικό ενδιαφέρον. Πολλές φορές είναι αρ
κετός ένας σιωπηλός ακροατής για να τους βο
ηθήσει να μιλήσουν ελεύθερα για τα συναισθήματά 
τους και να ξαλαφρώσουν. Ας μην ξεχνάμε άλ
λωστε ότι οι αστυνομικοί αποτελούν μία πολύ 
κλειστή κοινωνία, γιατί νοιώθουν ότι οι πολίτες 
δεν μπορούν να καταλάβουν τον τρόπο ζωής 
τους και τα προβλήματα της δουλειάς τους. Και 
έτσι, έχουν μάθει να στηρίζονται ο ένας στον 
άλλο και να αλληλοβοηθούνται.

Οι αστυνομικοί που μετά το θάνατο του συ
ναδέλφου τους αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προ
βλήματα, πρέπει να εμψυχώνονται ώστε να νοι
ώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους και ότι κάποιος 
τους καταλαβαίνει και μπορεί να μοιραστεί τη 
λύπη τους. Μια τέτοια ζεστή συναδελφική σχέση 
βοηθάει τον αστυνομικό να εξωτερικεύσει τα συ- 
ναισθήματά του, χωρίς να νοιώθει ντροπή. Ενώ 
αντίθετα, θα του ήταν πολύ δύσκολο να εκδηλωθεί 
σε κάποιον έξω από το αστυνομικό σώμα.

Πώς μπορείτε να βοηθήοετε
Για να μπορέσετε να τον πείσετε για την καλή 

σας πρόθεση και να τον κάνετε να σας μιλήσει 
ανοικτά, προσπαθείστε να τον κερδίσετε με τις 
ενέργειές σας και όχι με λόγια. Αλλωστε, αυτός 
είναι που πρέπει να μιλήσει και να εκφράσει 
τη θλίψη του και τις ανησυχίες του, όχι εσείς. 
Οι κοινότυπες συμβουλές και η φθηνή φιλοσοφία 
δεν βοηθούν, και τον πείθουν μόνο ότι δεν μπορεί 
να στηριχτεί σε σας.
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Οταν θελήσετε, λοιπόν, να του μιλήσετε, α
ναφερθείτε στα πραγματικά περιστατικά και στις 
αποδείξεις που οδηγούν στην αληθινή θεώρηση 
του τί έγινε, που είναι συχνά πολύ διαφορετική 
από αυτό που θυμάται ή νομίζει πως θυμάται. 
Αν γνωρίζετε άλλους αστυνομικούς που αντι
μετώπισαν παρόμοιες καταστάσεις, συζητείστε 
του γι’αυτούς. Βοηθείστε τον να καταλάβει ότι 
όπως το αντιμετώπισαν κι άλλοι, έτσι μπορεί 
να τα καταφέρει κι αυτός. Οτι μπορεί να επανέλθει 
στη φυσιολογική του ζωή και στον κανονικό ρυθμό 
εργασίας.

Παρακολουθείστε, τέλος, αν παρουσιάζει συ
μπτώματα που να πείθουν ότι δεν πρόκειται να 
τα καταφέρει μόνος του και ότι χρειάζεται υ
πεύθυνη ψυχιατρική υποστήριξη.

Η ωμή πραγματικότητα
Οι αστυνομικοί σήμερα, πολύ περισσότερο από 

παλαιότερα, έχουν φανερή και επιτακτική ανάγκη 
να αποστασιοποιούνται από τις αρνητικές 
επιπτώσεις των εμπειριών που ζουν καθημερινά, 
εκτελώντας το καθήκον τους. Γιατί εργάζονται 
σε ένα μοναδικό και συχνά απίθανο περιβάλλον. 
Περνούν τις μέρες και τις νύχτες τους διακιν
δυνεύοντας τη ζωή τους για να επιλύσουν 
ανθρώπινα προβλήματα και να ικανοποιήσουν 
ανθρώπινες ανάγκες.

Ετσι, αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν την 
κοινωνία από μία πολύ πλάγια θέση κι έχουν 
γι’ αυτήν μια ιδιαίτερα διαθλασμένη άποψη. Ενώ 
από την άλλη πλευρά, πάντα απαιτείται από 
αυτούς να ενεργούν ταυτόχρονα χωρίς φόβο ή 
αίσθηση του κινδύνου αλλά με ανθρωπιά και 
ευαισθησία, χωρίς κανένας να αναρωτιέται πώς 
αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να διατηρήσουν 
την ψυχική τους ισορροπία.

Οι άνθρωποι πάντα στηρίζονται στην κατανόηση 
και υποστήριξη των φίλων τους και συναδέλφων 
τους στις δύσκολες ώρες. Ειδικά για τους ασ
τυνομικούς αυτό ισχύει περισσότερο, τόσο γιατί 
περνούν πολύ συχνότερα από άλλους επαγγελ- 
ματίες “δύσκολες ώρες”, όσο και γιατί κανένας 
δεν μπορεί να καταλάβει καλύτερα ένα αστυ
νομικό από κάποιο συνάδελφό του.

Αλλά και ο μύθος πως “οι άνδρες δεν κλαίνε” 
πρέπει επιτέλους να ξεπεραστεί, γιατί κοστίζει 
στους αστυνομικούς δέκα τέσσερα χρόνια από 
τη ζωή τους. Τόσο μικρότερος είναι ο μέσος 
όρος ζωής μας απέναντι σε άλλες επαγγελματικές 
ομάδες “υψηλού κινδύνου”. Και φαίνεται πως 
στην πράξη δεν είναι τόσο η σφαίρα του κα
κοποιού που ευθύνεται γι’αυτό, όσο οι φοβερές 
επιπτώσεις του διαρκούς άγχους, μέσα στο οποίο 
ζούμε και δουλεύουμε.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Καραγιάννης

ΜΕΛΟΣ ΛΕΣΧΗΣ "ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ" 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΙΙΣ

ΠΩΡΓΟΣ ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ 
Δ/ΝΤΗΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
*ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 

ΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 

* ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
Π ΥΙΌΣ - ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΑΥΤΟΚ3ΝΙΓΤΩΝ - ΛΣΤΙΚΙΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΣΚΡΑ 3Α, 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΤΗΛ 9569 395 - 6, 9569 790

NICK LEATHERS
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΥΝΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Π Α  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
Ιφιγένειας 84-86 (Ταχυδρομείο Καλλιθέας), 

176 72 Καλλιθέα, τηλ. 9523.019
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Ε.Ο.Κ.
Η ΠΟΡΕΙΑ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

του Υπαστυνόμου Α’ Ανδρέα Κορδολαίμη

AVAILABLE..,
«» A S  A  BEU&IAM

'«.AS AM 
ITALIAN.

THE PERFECT EUROPEAN

FAMOUS PQ1VIN&. 
-WK£ 

IMF ( 
FfiEMCHE

HUMOROUS,

A S  T H E  IR.15H

Η πολιτική, οικονομική και νομισματική ενο
ποίηση της Ευρώπης είναι γεγονός. Μέσα στο 
1992, δημιουργείται Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. 
Το αργότερο μέχρι το 1999, στην Ευρώπη, θα 
κυκλοφορεί ενιαίο νόμισμα.

Στην ιστορική αυτή συμφωνία, κατέληξαν στις 
11 Δεκεμβρίου 1991, στο Μάαστριχτ της Ολλανδί
ας, οι Δώδεκα Ευρωπαίοι Ηγέτες, μετά από 
σκληρές διαπραγματεύσεις.

Μέχρι σήμερα, τό ήμισυ περίπου των εμπορικών 
ανταλλαγών των κρατών μελών διεξάγεται με 
κράτη επίσης μέλη της Κοινότητας. Αυτό συμ
βαίνει, διότι έχουν καταργηθεί οι τελωνειακοί 
δασμοί μεταξύ των κρατών της Ε.Ο.Κ. Εδώ α
κριβώς βρίσκεται και ένα από τα “κλειδιά” της 
ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής οικονομίας κατά τη 
δεκαετία του 1990. Τα κράτη μέλη έχουν, κατά 
συνέπεια, διαγράψει ένα σημαντικό τμήμα της

πορείας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά έ
χοντας φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή, διστάζουν 
να προχωρήσουν προς την ολοκλήρωση του τε
λικού στόχου, ο οποίος είναι αρκετά φιλόδοξος: 
δημιουργία ενός χώρου χωρίς σύνορα, μιας πραγ
ματικής κοινής αγοράς μέχρι το τέλος του 1992.

Το κόστος όμως του δισταγμού αυτού που σή- 
μαινε “άρνηση” της Ευρώπης, επέφερε ζημιά 
μεγαλύτερη από 200 δις Ευρωπαϊκές Νομισματικές 
Μονάδες. Περίπου πέντε φορές περισσότερο από 
τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
ή 5% του Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος όλων 
των κρατών της Ε.Ο.Κ. Από αυτά τα 60 περίπου 
δις οφείλονται στη διατήρηση εθνικών προτιμή
σεων στις δημόσιες αγορές, τα 50 δις στην απουσία 
κοινής οικονομικής πολιτικής και τα 20 στις συ
νοριακές διατυπώσεις μεταξύ των Δώδεκα Χωρών 
Μελών.
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Απτό παράδειγμα αυτής της σπατάλης στην 
καθημερινή ζωή, αποτελεί η ύπαρξη ανταγωνι
στικών μεταξύ τους συστημάτων τεχνικών προ
διαγραφών, όπως για έγχρωμη τηλεόραση, τη
λέφωνο κ.α., με αποτέλεσμα -για παράδειγμα- 
ένα τραίνο από το Παρίσι στο Αμστερνταμ να 
αλλάζει τρεις φορές ηλεκτρική τάση. Αρα, οι 
περισσότερες επιχειρήσεις δρουν μέσα σε “μικρο- 
αγορές”, πράγμα που δεν τους επιτρέπει να πα
ράγουν σε Ευρωπαϊκή κλίμακα. Αντίθετα οι με
γάλες πολυεθνικές διαθέτουν τα μέσα να κα
ταργούν τα σύνορα και να καρπώνονται αγορές 
στα μέτρα των ορεξεών τους. Κατά συνέπεια 
η οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι δυνατή παρά 
μόνο εάν έχει για βάση μια αρκετά μεγάλη αγορά.

Οταν οι χώρες της Κοινότητας διαπίστωσαν 
ότι οι διακυμάνσεις των νομισμάτων τους δη
μιουργούσαν κλίμα αβεβαιότητας, συμφώνησαν να 
τις περιορίσουν, θεσπίζοντας το 1979 το Ευρω
παϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ). Το Ε.Ν.Σ. 
αποδείκτηκε ιδιαίτερα χρήσιμο, ωστόσο οι δια
φορές που παρουσιάζονται στο επίπεδο οικονο
μικής ανάπτυξης των κρατών μελών, δημιουργούν 
προβλήματα στη διαμόρφωση μιάς κοινής νομι
σματικής πολιτικής.

Αλλωστε η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχουν στο 
μηχανισμό σταθεροποίησης των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών. Η Νομισματική Ενωση παραμένει ένα 
ημιτελές έργο και μόλις πρόσφατα στη Σύνοδο 
Κορυφής του Μάαστριχτ υπήρξε συμφωνία που 
προβλέπει την καθιέρωση ενιαίου νομίσματος το 
αργότερο μέχρι το 1999. Για τους λόγους αυτούς 
η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να επηρε
άζεται άμεσα από τις διακυμάνσεις του δολαρίου.

Ομως παρά τις δυσχέρειες αυτές, η ECU (232 
περίπου δρχ.) υπάρχει ήδη, αν όχι στα πορτοφόλια 
των πολιτών της Ευρώπης, τουλάχιστον σε τρα
πεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις ταμιευ
τηρίου. Μεσοπρόθεσμα, το μέλλον της ECU και 
του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος θα 
εξαρτηθεί από την ύπαρξη μιάς κοινής οικονο
μικής πολιτικής και μιάς εσωτερικής αγοράς χωρίς 
σύνορα. Το αισιόδοξο είναι ότι τα ομόλογα που 
εκδίδονται σε ECU γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία, 
ενώ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου ανέρχονται (σή
μερα) σε πολλές δεκάδες δις ECU.

Η σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση υπήρξε 
προϊόν επίπονων και μακροχρόνιων διαπραγμα
τεύσεων.

♦ΣΑΛΟΝΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΤΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣ

♦ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
♦ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ

♦ΣΥΝΘΕΤΑ
και ο λ α  τ α  ♦ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΑ

Τώρα έχεις
το δικό σου κατάστημα. 

Με φιλική 
εξυπηρέτηση και 

καταπληκτικές τιμές. 
Αγοράζεις 

και πληρώνεις 
όποτε θέλεις

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 - ΓΙΕΥΚΗ, 8053.046 
Β. ΠΑΥΛΟΥ 111 - ΣΠΑΤΑ, 6633.668
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Κάνοντας ιστορική ανα
δρομή διαπιστώνουμε τα 
παρακάτω:

- Το 1970 συντάχθηκε η 
έκθεση Werner, η οποία πή
ρε το όνομά της από τον 
τότε Πρωθυπουργό του 
Λουξεμβούργου, και πρό- 
τεινε ένα σχέδιο για την 
πραγματοποίηση της Ο.- 
Ν.Ε. Μετά την έκθεση αυτή, δημιουργήθηκε το 
1972 το “νομισματικό φίδι”.

- Το 1973 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νο
μισματικής Συνεργασίας και το 1974 ελήφθησαν 
οι πρώτες αποφάσεις για οικονομική σύγκλιση. 
Ομως οι διαφορετικές αντιδράσεις των κρατών 
μελών στις οικονομικές κρίσεις της εποχής ε
πιβράδυναν τη διαδικασία ενοποίησης.

- Το 1979 δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Νο
μισματικό Σύστημα, το οποίο δημιούργησε μια 
ζώνη αυξανόμενης νομισματικής σταθερότητας 
και συνέβαλε στην εφαρμογή, στις χώρες με υψηλό 
πληθωρισμό, μιας νομισματικής πολιτικής με στό
χο τη σταθερότητα των τιμών.

- Ο στόχος που καθόρισε το 1985 το Λευκό 
Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ήταν η 
δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού οικονομικού 
χώρου, στον οποίο τα πρόσωπα, τα αγαθά, οι 
υπηρεσίες και τα κεφάλαια θα κυκλοφορούν 
ελεύθερα. Ο στόχος αυτός επιβεβαιώθηκε και 
επίσημα το Φεβρουάριο του 1986, με την υπογραφή 
της Ενιαίας Πράξης, που συμπληρώνει τις 
Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 
η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί: 
α) το κλειδί για την ευημερία της Ευρώπης. Η 
έκθεση Cecchini για το κόστος της “άρνησης της 
Ευρώπης”, που ολοκληρώθηκε το 1988 για λο
γαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποσχέθηκε 
ότι η ενιαία αγορά θα ήταν “γη της επαγγελίας” 
για τις επιχειρήσεις. Εξέτασε το κόστος των κα
τακερματισμένων αγορών της Ευρώπης και 
μεταξύ των δελεαστικώ ν εκτιμήσεών της

υπολόγισε ότι η απαλλαγή 
από τη γραφειοκρατία στα 
ενδοκοινοτικά σύνορα θα 
οδηγούσε σε εξοικονόμηση 
8.000.000.000 ECU για τις 
ε τ α ιρ ίε ς  (κ ό σ το ς
διοικητικών διατυπώσεων 
και τελωνειακών καθυσ
τερήσεων). Θα μπορούσε 
ακόμα να έχει ως αποτέ

λεσμα την αύξηση των επιχειρησιακών εργασιών 
κατά 15.000.000.000 ECU, και θα εξοικονομούσε 
πολλά δισεκατομμύρια ECU ακόμα, αναγκάζον
τας όλα τα κράτη της Κοινότητας να δέχονται 
τις προδιαγραφές - πρότυπα των προϊόντων 
αλλήλων.

Η έκθεση Cecchini καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς θα 
οδηγήσει σε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ) της Κοινότητας κατά 5%, σε 
μείωση των τιμών κατά 6% και στη δημιουργία 
δύο εκατομμυρίων νέων θέσεων απασχόλησης. 
Αν η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς συ- 
νοδευθεί από συντονισμένες οικονομικές πολι
τικές των Δώδεκα Κρατών - Μελών της 
Κοινότητας, η Εκθεση συμπεραίνει ότι το ΑΕΠ 
θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 7%, ενώ θα 
μπορούσαν να δημιουργηθούν πέντε εκατομμύρια 
νέες θέσεις απασχόλησης.

β) το κλειδί του μέλλοντος της Κοινότητας. 
Πραγματικά, η μεγάλη αγορά θα πρέπει να απο- 
τελέσει τη βάση για την ανάπτυξη των άλλων 
πολιτικών που προβλέπει η Ενιαία Πράξη: οι
κονομική και νομισματική ένωση, κοινωνική πολι
τική, οικονομική και κοινωνική συνοχή, έρευνα 
και τεχνολογική ανάπτυξη, προστασία του 
περιβάλλοντος, συνεργασία στην εξωτερική πολι
τική.

- Η Εκθεση για το μέλλον της Ευρώπης. Τον 
Ιούνιο του 1988, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε 
σε μια επιτροπή την σύνταξη μελέτης και την 
υποβολή προτάσεων για τα συγκεκριμένα στάδια 
της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην Ο.Ν.Ε.

Η καθιέρωση του ECU 
ως ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, 
θα εξασφαλίσει στο νόμισμα αυτό 

διεθνή ρόλο, 
ανάλογο με το ρόλο 

του δολαρίου και του γιεν 
στις διεθνείς

χρηματοπιστωτικές αγορές.
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Οι Δώδεκα Ευρωπαίοι ηγέτες, 
έχοντας στη μέση τον Πρόεδρο της 
Comission Ζακ Ντελόρ, χορεύουν 
στο ρυθμό του “γιάνκα” και βαδί
ζ ο υ ν  μ α ζ ί  προς  το μ έ λ λ ο ν ,  
δημιουργώντας το νέο πρόσωπο της 

“γηραιός” Ηπείρου. 
(Περιοδικό "The Economist")

Βάσει της έκθεσης της 
επιτροπής D elors, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της Μαδρίτης αποφάσισε 
ένα χρόνο αργότερα, ότι 
το στάδιο  1 της οι
κονομικής και νομισμα
τικής ένωσης θα αρχίσει 
στις 1-71990 και ζήτησε 
την προετοιμασία των 
τροποποιήσεων της Συν
θήκης, που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή 
των σταδίων 2 και 3.

- Το Δεκέμβριο του 1990 στα πλαίσια του Ευ
ρωπαϊκού Συμβουλίου της Ρώμης, οι Αρχηγοί κρα
τών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι προοδευ
τικά η β’ φάση της Ο.Ν.Ε. θα αρχίσει την 1η 
Ιανουάριου 1994, με την δημιουργία του νέου 
νομισματικού οργάνου. Το αργότερο τρία χρόνια 
μετά την ημερομηνία αυτή, θα εξετασθεί η οι
κονομική κατάσταση των χωρών της κοινότητας 
προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο 
είναι έτοιμες για την μετάβαση στο τελικό στάδιο 
της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Στις 11 Δεκεμβρίου 1991, στην περίφημη Σύνοδο 
Κορυφής του Μάαστριχτ, οι Δώδεκα Εταίροι υπέ
γραψαν Συνθήκη σχετικά με την Οικονομική και 
Νομισματική Ενωση, η οποία ορίζει ότι στις 1-1-99, 
το αργότερο, το ECU θα αποτελεί κοινό νόμισμα. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη αυτή, εάν τα Κράτη 
- Μέλη δεν έχουν αποφασίσει μέχρι τότε 
“ομόφωνα” ότι “εφτά” από αυτά εκπληρούν τους 
όρους για την έναρξη της τελικής φάσης της 
Ο.Ν.Ε., τότε ένας οποιοσδήποτε αριθμός μελών 
θα μπορεί να πάρει τη σχετική απόφαση έως 
το τέλος του 1998.

Η Οικονομική και Νομισματική 
Ενωση συνεπάγεται πλήρη ελευθερία 

στην κυκλοφορία προσώπων, 
αγαθών, υπηρεσιών 

και κεφαλαίων στο σύνολο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

καθώς και αμετάκλητα σταθερές 
συναλλαγματικές ισοτιμίες 

μεταξύ των εθνικών νομισμάτων.

Σήμερα, περισσότερο α
πό οποιαδήποτε άλλη 
στιγμή στη διάρκεια της 
ιστορίας της, η Κοινότη
τα πρέπει να προσδιορί
σει το επίπεδο των φι
λοδοξιών της και να α- 
ναλάβει τις ευθύνες που 
βαρύνουν μιά ομάδα χω
ρών που είναι πλούσιες 
σε ιστορία, πολιτισμό αλ

λά και σε προοπτικές υλικής ανάπτυξης.
Γι’ αυτό, η Κοινότητα θα πρέπει να επιδείξει 

την ικανότητα να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες 
προκλήσεις, που παρουσιάζονται τόσο στον ε
σωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρο, χωρίς 
να αποσπά την προσοχή της από τις συζητήσεις 
που διεξάγει για τα δύο μελλοντικά της σχέδια, 
την οικονομική, νομισματική και πολιτική ένωση.

Η υλοποίηση των σχεδίων αυτών θα είναι εφικτή 
μόνο εάν ενισχύσει την αξιοπιστία των στόχων 
της Ενιαίας Πράξης και ταυτόχρονα θέσει τα 
θεμέλια του νέου συστήματος των διεθνών σχέ
σεων μέσα στο οποίο καλείται -εάν βέβαια έχει 
την επιθυμία και τα απαιτούμενα μέσα- να δι
αδραματίσει πρωταγωνιστικό διεθνή ρόλο.

ΠΗΓΈΣ:
Εντυπα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Τα πιό πολλά αστυνομικά έργα που παίζονται 
στη μικρή οθόνη έχουν εξοικειώσει τους θεατές 
με τους κινδύνους που διατρέχουν οι αστυνομικοί 
στην καθημερινή τους προσπάθεια να προστα
τεύσουν την κοινωνία από το έγκλημα. Σε πολλά 
επαγγέλματα εφιστάται η προσοχή των εργαζο
μένων σε κινδύνους που τυχόν προκύπτουν. Στο 
επάγγελμα του αστυνομικού όμως, ο κίνδυνος 
είναι μέρος του πακέτου που λέγεται αστυνό
μευση, και το άγχος που δημιουργείται από αυτόν, 
είναι πολύ πιό “θανατηφόρο” παρά οι εγκλη
ματίες. Καταστάσεις όπως, συλλήψεις, ανθρωπο
κυνηγητό, έρευνες, καταστολές, ανταλαγή πυ
ροβολισμών κ.α., δημιουργούν στον αστυνομικό 
ένα ιδιόρρυθμο άγχος το οποίο γίνεται ακόμα 
πιό έντονο όταν τον “στριμώχνει” μεταξύ δύο 
συμπληγάδων αποφάσεων: Στην ενστικτώδη αντί
δρασή του να αποχωρήσει προ του κινδύνου και 
στην συνειδητή του υποχρέωση να προστατεύσει 
τον όρκο του στην εκτέλεση του καθήκοντος. 
Η τιμή και η ευσυνειδισία του σε συνδυασμό 
με την ασφάλεια της σωματικής του ακεραιότητας, 
εκτίθενται και δοκιμάζονται καθημερινώς, όχι μό
νο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του αλλά 
σε 24ωρη βάση.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινά και το άγχος 
της αστυνόμευσης στην ελαφριά του, θα έλεγα, 
μορφή, το οποίο γίνεται ακόμα εντονώτερο όταν 
συνδυάζεται με παράγοντες στους οποίους θα 
αναφερθούμε στη συνέχεια.

Τα κύρια αίτια του άγχους δεν βρίσκονται “εκεί 
έξω στο δρόμβ

Για τον κάθε αστυνομικό, οι εγκληματίες και 
οι κίνδυνοι της σωματικής ακεραιότητας είναι 
σχεδόν γνωστές και αναμενόμενες καταστάσεις. 
Ομως, σε γενικές γραμμές, η λειτουργία του νο
μικού συστήματος, π.χ. ο τρόπος λειτουργίας των

δικαστηρίων που πολλές φορές αθωώνουν εγκλη
ματίες όπως έμπορους ναρκωτικών, με την δι
καιολογία του χρήστη, είναι καταστάσεις που 
επιδρούν ορμητικά στην ψυχολογία του αστυ
νομικού οργάνου μια και επικρατεί η ιδέα ότι 
“εμείς τους βάζουμε μέσα και αυτοί τους βγάζουν 
έξω”. Αυτή είναι μια κύρια δημιουργία άγχους 
όχι όμως και η μοναδική. Ο τρόπος με τον οποίο 
ορισμένοι διοικητικοί προϊστάμενοι, αντιμετωπί
ζουν τα καθημερινά προβλήματα των υφισταμένων 
βουλώνοντας τα μάτια και τα αυτιά τους, δη
μιουργεί αισθήματα ελλείψεως εμπιστοσύνης προς 
την ιεραρχία. Ισάξια έλλειψη εμπιστοσύνης δη
μιουργεί και η έλλειψη σωστού και σύγχρονου 
οπλισμού, οχημάτων και βασικών μέσων επικοι
νωνίας, ενώ ταυτόχρονα οι απαιτήσεις των προ
ϊσταμένων είναι μεγάλες.

Η τελευταία και βασικότερη αιτία δημιουργίας 
άγχους είναι η απάθεια που δείχνουν οι πολίτες 
και ο μη σεβασμός προς τα αστυνομικά όργανα 
σε συνδυασμό με την αρνητική ιδέα που έχει 
η κοινωνία όσον αφορά την αντίληψή της σχετικά 
με την αποστολή και το έργο της αστυνομίας. 
Εδώ είναι που συναντάμε την κυριότερη εστία 
άγχους στην απώτερή της μορφή. Οταν οι πολίτες 
δεν αναγνωρίζουν και δεν επιβραβεύουν τις επι
τυχίες των αστυνομικών οργάνων, παρά μόνον 
κρίνουν και σχεδόν πάντα κατακρίνουν τον τρόπο 
με τον οποίο η αστυνομία δουλεύει, ή καραδοκούν 
για το οποιοδήποτε λάθος του κάθε αστυνομικού 
και το αποδίδουν γενικότερα στο όλο σύστημα 
αστυνόμευσης, είναι πολύ φυσικό να δυσανασχε
τούν οι αστυνομικοί και να μη μπορούν να απο
δώσουν όπως τους επιτρέπει η επαγγελματική 
τους ευσυνειδησία, φοβούμενοι μη τυχών και βρε
θούν κατακριτέοι. Αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερα 
λεπτό και θα πρέπει να γίνει κατανοητό από
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τους πολίτες, πως οι αστυνομικοί είναι άτομα 
που προέρχονται από την ίδια κοινωνία όπως 
και αυτοί, πως δεν διαχώρησαν τα “συμφέροντά 
τους” από την στιγμή που φόρεσαν την στολή, 
και βασικότερα, πως το έγκλημα μπορεί να κα
ταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα μέσα από την 
συνεργασία αστυνομικού - πολίτη.

Πίσω όμως και πάλι στο θέμα της διοικητικής 
ιεραρχίας, η έλλειψη αξιοκρατίας όσον αφορά, 
προαγωγές, αναγνώριση ευσυνειδήτου υπηρεσίας 
και η κατανόηση προβλημάτων, δημιουργεί νάρ
θηκες άγχους. Πάνω σε αυτό το θέμα η θέση 
της διοίκησης είναι ιδιαίτερα λεπτή και ο εκά- 
στοτε προϊστάμενος θα πρέπει να προβληματισθεί 
και να ασχοληθεί με την επίλυσή του, ώστε να 
αποφευχθεί η περίπτωση υπολειτουργίας του σώ
ματος. Αγχώδεις αστυνομικοί δεν είναι ψύχραιμοι, 
δεν είναι αποτελεσματικοί, απομονώνονται, και 
δεν συνεργάζονται. Σε τέτοια περίπτωση ο προ
ϊστάμενος θα έρθει αντιμέτωπος με την πικρή 
πραγματικότητα των αλκοολικών ή ακόμα και 
των αυτοκτονούντων αστυνομικών.

Το στρες είναι είναι φυσιολογικός, αθόρυβος 
και ύπουλος εχθρός που επιρρεάζει τη ζωή μας 
άμεσα, σωματικώς και ψυχολογικώς. Τα άμεσα 
σωματικά συμπτώματα του στρές είναι, αύξηση 
των καρδιακών παλμών, υπερβολική εφίδρωση, 
αύξηση του ρυθμού της αναπνοής, παρακώλυση 
της φυσιολογικής πέψης, διαστολή της κόρης των 
οφθαλμών και γενικά ένας μεγάλος αριθμός δυσ
λειτουργιών του σώματος. Η συνεχής έκθεση του 
ατόμου σε αγχώδεις καταστάσεις προκαλεί επί
σης, καρδιαγγειακές και νεφρικές ασθένειες, ρευ
ματισμούς, αρθρίτιδα, έλκος και αλλεργίες.

Ολα αυτά είναι φυσιολογικά συμπτώματα πε
ριλαμβάνουν, σύγχυση, ανησυχία, φόβο, οργή ακό
μα και υστερία. Αλλο ένα ψυχολογικό φαινόμενο 
είναι ότι το στρες προκαλεί δυσκολίες συννε- 
νόησης. Ενα άτομο που πάσχει από τέτοιο πρό
βλημα μπορεί να ξεσπάσει σε εκρήξεις οργής 
ή να παραμένει απολύτως σιωπηλό. Αυτές είναι 
οι συνέπειες μακράς παραμονής σε καταστάσεις 
υψηλού στρες και εκφράζονται με προβλήματα 
αυτοκυριαρχίας και αυτοσυγκράτησης σε βαθμό 
να οδηγήσει το πάσχων άτομο σε εύκολες λύσεις 
- διεξόδους όπως η χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών 
ή ακόμα και σε αυτοκτονία.

Σε ένα χώρο εργασίας με υψηλό δείκτη άγχους, 
όπως αυτόν του αστυνομικού, το συναδελφικό 
πνεύμα αλληλεγγύης παίζει ρόλο όχι λιγότερο 
από πρωτεύοντα. Η συμπαράσταση των συνα
δέλφων και της ιεραρχίας εδραιώνει και ενισχύει 
την αυτοεμπιστοσύνη και αυτοσεβασμό στις ικα
νότητες του ατόμου, καθιστώντας το ικανό να 
αντέχει και να μπορεί να αντιμετωπίζει την οργή,

την έχθρα και την κακομεταχείρηση που δέχεται 
καθημερινώς στη δουλειά του. Εάν αυτή η συ
μπαράσταση είναι απούσα, τότε το άτομο ανα
γκάζεται να αυτοπροστατευθεί με το να απο
μονωθεί συναισθηματικούς. Τότε επέρχεται η αλ
λαγή και μετατρέπεται σε χαρακτήρα κυνικό, 
δύσκολο, αυταρχικό, με διχοτομημένη σκέψη σύμ
φωνα με την οποία όλοι εκεί έξω είναι εχθροί 
του. Αν πάλι η αλληλεγγύη αυτή διακοπεί λόγω 
προαγωγής, μετάθεσης ή άλλης αιτίας, τότε τα 
συμπτώματα θα συγκλίνουν προς την κατάθλιψη, 
αποξένωση, πεσμένο ηθικό, καθώς επίσης στην 
διακοπή καλών σχέσεων με φίλους και οικογένεια.

Αν δεχθούμε πως το άγχος μπορεί να αποτελέσει 
την αφετηρία υπολειτουργίας ενός αστυνομικού 
τμήματος, τότε θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη 
προσοχή στο θέμα αυτό, θέτοντας βάσεις για 
προγράμματα που θα επιμορφώνουν και θα βο
ηθούν τα όργανα της τάξης έτσι ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέρχονται στα προβλήματα που δη- 
μιουργούνται από την δουλειά τους.

Τέτοια προγράμματα μπορούν να αποτελέσουν 
το πρώτο βήμα αναβάθμισης του επαγγελματισμού 
των αστυνομικών, διάσωσης της αστυνομικής κα- 
ριέρας, καθώς επίσης και προβολής του υπεύθυνου 
αστυνομικού ρόλου.
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Σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, υπ ολογίζετα ι οτι, 

στην Ε λλά δα  υπάρχουν 20.000 σπαστικοί 
και γεννιού ντα ι ακόμα 400 κάθε χρόνο, 

δηλαδή 8 κάθε εβδομάδα ή τουλάχιστον ένα ς κάθε μέρα. 
Δ εν  είνα ι ακόμη γνω στές οι αιτίες  

που προκα λούν την εγκεφαλική παράλυση. 
Π αρήγορο όμω ς είνα ι οτι έχο υ ν  γ ίνε ι σημαντικά βήματα  

στον τομέα της πρόληψης.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δυστυχώς η στάση της κοινωνίας δεν είναι 

η αρμόζουσα απέναντι στα άτομα που πάσχουν 
απο εγκεφαλική παράλυση. Σ’ αυτό φταίει η 
άγνοια που επικρατεί αλλά και η έλλειψη σωστής 
ενημέρωσης, με αποτέλεσμα, το σπαστικό παιδί 
να μην έχει την πρέπουσα βοήθεια ώστε να αξιο- 
ποιήσει τις ικανότητές του.

Η αρνητική στάση της κοινωνίας τραυματίζει 
τους γονείς και τους προκαλεί συναισθήματα 
οργής και ψυχικής κοπώσεως. Η στάση της κοι
νωνίας, διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και την 
κατάσταση του παιδιού, καθώς και με τον χώρο 
όπου ζεί (χωριό, πόλη).

Μια συντονισμένη ενημέρωση του κοινού απο 
τα μέσα ενημέρωσης θα έχει σαν αποτέλεσμα 
την ριζική αλλαγή της γενικότερης στάσης της 
κοινωνίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΠΑΣΤΙΚΟΣ
Σπαστικό, έχει επικρατήσει να λέγεται το άτομο 

που πάσχει απο εγκεφαλική παράλυση.
Η εγκεφαλική παράλυση είναι μια διαταραχή 

στις κινητικές λειτουργίες του σώματος. Οφεί
λεται σε βλάβη ή ατελή ανάπτυξη κινητικών πε
ριοχών του εγκεφάλου που ρυθμίζουν ελέγχουν 
και συντονίζουν τις κινήσεις, εξασφαλίζοντας έτσι 
την ομαλή και αρμονική κινητικότητα. Η εγκε

φαλική παράλυση συνήθως εμφανίζεται στα πρώτα 
χρόνια της ζωής του παιδιού Η βαρύτητα της 
καταστάσεως διαφέρει απο σπαστικό σε σπαστικό. 
Μερικοί έχουν πολύ ελαφρές κινητικές δυσκολίες 
και δεν παρουσιάζουν έκδηλη αναπηρία.

Αλλοι όμως, έχουν πολύ πιό σοβαρά κινητικά 
προβλήματα, στο βάδισμα, στην ομιλία, στην ισορ
ροπία, ενώ μερικοί είναι απόλυτα εξαρτημένοι.
Η βλάβη στον εγκέφαλο μπορεί να περιλαμβάνει 
και γειτονικές περιοχές, με αποτέλεσμα να συ
νυπάρχουν και άλλα προβλήματα ακοής και όρα
σης.

Πολλά σπαστικά παιδιά έχουν δυσκολίες στη 
μάθηση, στη κατανόηση και την έκφραση εννοιών, 
που τα εμποδίζουν να ωριμάσουν με κανονικό 
ρυθμό. Μερικές φορές μπορεί να θεωρηθούν δια
νοητικά καθυστερημένα χωρίς να είναι.

Οι σπαστικοί όμως, έχουν συνήθως κανονική 
νοημοσύνη ή και υψηλότερη απο τον μέσο όρο. 
Σπαστικοί με πολύ βαριά κινητική αναπηρία έχουν 
συχνά, καλά αναπτυγμένες διανοητικές ικανό
τητες.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΕΩΣ
Υπάρχουν τρεις κύριες μορφές εγκεφαλικής πα- 

ραλύσεως, η σπαστικότητα, η αθέτωση και η ατα
ξία.

Στην σπαστικότητα το κύριο χαρακτηριστικό
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είναι η έντονη σύσπαση και η ελαττωμένη δύναμη 
ορισμένων ομάδων μυών. Μπορεί να προσβάλει 
το ήμισυ του σώματος (ημιπληγία) ή τα κάτω 
άκρα (παραπληγία) ή τα τέσσερα μέλη (τετρα- 
πληγία ή διπληγία). Η βλάβη βρίσκεται στον φλοιό 
του εγκεφάλου.

Ανακαλύψτε
τα "μυστικά όπλα" των όπλων

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Ιΐροϊόντα υψηλής ποιότητας 

από τη Σοβιετική Ενωση

O H @ Y Q  α .β .ε .ε .
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ · ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 81, 185 40, Πειραιάς 
τηλ: 4128.960, 4130.119, fax: 4178.915

- Στην αθέτωση το κύριο χαρακτηριστικό είναι 
οι πολύ συχνές αθέλητες και ασυντόνιστες κι
νήσεις που κάνει το σπαστικό άτομο όταν επι
χειρεί να αρχίσει μια οποιαδήποτε σκόπιμη κίνηση.
Η βλάβη βρίσκεται στα βασικά γάγγλια που είναι 
κάτω απο τον φλοιό.

- Στην αταξία το κύριο χαρακτηριστικό είναι 
η αστάθεια στο βάδισμα και η έλλειψη ισορροπίας 
του σώματος. Η βλάβη βρίσκεται στην παρεγκε
φαλίδα.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΠΑΘΗΣΗ
Η εγκεφαλική παράλυση δεν είναι ασθένεια 

- ούτε μεταδοτική, ούτε κληρονομική πάθηση. 
Σπάνια εμφανίζονται δύο περιπτώσεις στην ίδια 
οικογένεια και για την γέννηση ενός σπαστικού 
παιδιού δεν ευθύνονται οι γονείς του.

ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ.
Δεν είναι γνωστές όλες οι αιτίες.Ξέρουμε όμως 

πως η αναπηρία μπορεί να προκληθεί απο ελατ
τωματική ανάπτυξη των κυττάρων του εγκεφάλου 
κατά την εγκυμοσύνη, απο ανώμαλο τοκετό που 
στερεί το νεογέννητο απο οξυγόνο, απο πυρηνικό 
ίκτερο, εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, κακώσεις και 
άλλες αφορμές.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Συνήθως η μητέρα είναι η πρώτη που αντι-
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λαμβάνεται πως το μωρό της δεν στηρίζει το 
κεφάλι του, πως δεν απλώνει το χέρι του να 
πιάσει ένα παιχνίδι σαν τα άλλα παιδιά.

Τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα είναι η πολύ 
αργή ανάπτυξη του μυϊκού ελέγχου και του συ
ντονισμού των κινήσεων του παιδιού.

Υπάρχουν όμως και συμπτώματα λιγότερο ευ
κρινή. Γι’ αυτό χρειάζεται μια έγκαιρη και ακριβής 
διάγνωση απο παιδίατρο ή νευρολόγο. Η έγκαιρη 
διάγνωση, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες 
αποκαταστάσεως.

Ή  ΕΙΔΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του 
προβλήματος είναι απαραίτητη η συνεργασία πολ
λών ειδικοτήτων. Ειδικά εκπαιδευμένες φυσιοθε- 
ραπεύτριες, εργασιοθεραπεύτριες και θεραπεύ- 
τριες λόγου, συνεργάζονται με ψυχολόγους, παι
δίατρους, νευρολόγους, ορθοπεδικούς, εκπαιδευ
τικούς και κοινονικούς λειτουργούς για να βο
ηθήσουν το σπαστικό παιδί να αξιοποιήσει όλες 
του τις δυνατότητες.

ΠΟΣΟΙ ΣΠΑΣΤΙΚΟΙ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύμφωνα με τις στατιστικές, υπολογίζεται ότι 
στην Ελλάδα υπάρχουν 20.000 σπαστικοί και γεν
νιούνται 400 κάθε χρόνο δηλαδή 8 κάθε εβδομάδα 
ή τουλάχιστον ένας κάθε μέρα.

Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και μας αφορά 
όλους,σε κάθε οικογένεια μπορεί να γεννηθεί ένα 
σπαστικό παιδί.

ΠΡΟΛΗΨΗ.
Η λύση για την θεραπεία της Εγκεφαλικής 

Παραλύσεως δεν έχει βρεθεί ακόμη. Παρήγορο 
είναι όμως ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα

στον τομέα της προλήψεως.
Στις προηγμένες χώρες, με την σωστή ενημέρωση 

και τα σωστά μέτρα, το ποσοστό των παιδιών 
που γεννιούνται σπαστικά, έχει μειωθεί κατά 40%.

Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει οτι, απο τα 
οκτώ σπαστικά παιδιά που γεννιούνται κάθε εβδο
μάδα, τα τρία θα μπορούσε να ήταν γερά.

ΕΙΝΑΙ ΓΕΡΟ ΤΟ ΜΩΡΟ ΜΟΥ;
Είναι η πρώτη ερώτηση που κάνει κάθε μητέρα 

μόλις γεννηθεί το παιδί της. Ευτυχώς τις πιό 
πολλές φορές , η απάντηση είναι: ΝΑΙ .

Ή  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ 
ΚΑΘΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών δίνει τις 
εξής συμβουλές:

1. Τουλάχιστον τρεις μήνες πριν απο τον καιρό 
που λογαριάζεις να μείνεις έγκυος σταμάτησε 
να παίρνεις οποιοδήποτε αντισυλληπτικό χάπι.

2. Σταμάτησε να καπνίζεις. Η εγκυμοσύνη δεν 
έρχεται πάντα “κατά παραγγελία*1 και η νικοτίνη 
είναι βλαβερή για όλα τα αγέννητα μωρά.

3. Αν δεν έχεις περάσει ερυθρά, φρόντισε να 
εμβολιαστής εναντίον της τουλάχιστον τρεις μή
νες πριν απο τον καιρό που λογαριάζεις να μείνεις 
έγκυος.

4. Αν είσαι πάνω απο σαράντα ή κάτω απο 
δεκαοχτώ χρονών, να συμβουλευθείς τον γιατρό 
σου, αμέσως μόλις υποψιασθείς οτι μπορεί να 
είσαι έγκυος. Στις ηλικίες αυτές, ο αριθμός των 
αναπήρων παιδιών που γεννιούνται, αυξάνεται 
δραματικά.

5. Αν σκοπεύεις να μείνεις έγκυος, μην παίρνεις 
κανένα φάρμακο χωρίς την εντολή γιατρού.

6. Αν έχεις ήδη ένα ανάπηρο παιδί ή υπάρχει 
ένα στο στενό οικογενειακό σου περιβάλλον, συ
ζήτησε το όλο θέμα με τον γιατρό σου, πρίν 
μείνεις έγκυος.

7. Να τρώς σωστή και υγιεινή τροφή, ώστε 
να είσαι γερή και δυνατή όταν θα μείνεις έγκυος.

8. Αν έχεις διαπιστώσει γυναικολογικά ή ου
ρολογικά συμπτώματα, φρόντισε να θεραπευτούν 
προτού μείνεις έγκυος.

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
1. Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών - η οποία 

πολύ ευγενικά μας παραχώρησε έντυπο υλικό 
και ως μη λαμβάνοντας τακτική επιχορήγηση απο 
κρατική πηγή, διαθέτει Χριστουγεννιάτικες κάρτες 
που μπορείται να παραγγείλετε στο τηλ. 7015634.

2. Χατζηπατέρειον Κέντρο Αποκαταστάσεως 
Σπαστικών Παιδιών - που ασχολείται κυρίως με 
παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.

3. Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος.
Αστυφ. Κων/νος Κούρος
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Συνθετική ηρωίνη
μια πραγματική απειλή

Στη Νέα Υόρκη έκαναν την εμ
φάνισή τους καινούργια παρασκευ
άσματα συνθετικής ηρωίνης - τα πε
ρισσότερα νόμιμα - που τείνουν να 
αντικαταστήσουν την παραδοσιακή 
ηρωίνη που κατακλύζει σήμερα την 
παράνομη αγορά ναρκωτικών της 
πόλης.

Τα ναρκωτικά αυτά, που χαρα
κτηρίζονται πολύ ισχυρότερα από 
την ηρωίνη, αποτελούν μια θανάσιμη 
απειλή για τους χρήστες και προ
βληματίζουν έντονα την Αστυνομία 
γιατί είναι πολύ δύσκολο να εντο- 
πισθούν. Επειδή τα περισσότερα απ’ 
αυτά τα ναρκωτικά, που παράγονται 
σε παράνομα χημικά εργαστήρια εί
ναι ισχυρά, οικονομικά στην παρα
σκευή τους και νόμιμα, υπάρχει ο 
φόβος ότι η συνθετική ηρωίνη θα 
διαφοροποιήσει τα δεδομένα, που 
ισχύουν σήμερα, στη χρήση και τη 
διακίνηση των ναρκωτικών στις 
ΗΠΑ

Τα συνθετικά, που περιγράφονται 
από τους ειδικούς σαν τα ναρκωτικά 
του μέλλοντος, σχηματοποιούνται 
από πρωτοεμφανιζόμενες χημικές 
ενώσεις. Τα περισσότερα μπορούν 
να πωλούνται, να κατέχονται και να κατανα
λώνονται χωρίς το φόβο της ποινικής δίωξης 
επειδή δεν έχουν χαρακτηρισθεί σαν παράνομα 
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η προτίμηση για 
την συνθετική ηρωίνη γίνεται για προφανείς λό
γους:

- Ενα μικρό εργαστήριο στοιχειωδώς εξοπλι
σμένο μπορεί να παράγει σε μερικές εβδομάδες 
αρκετή συνθετική ηρωίνη ώστε να προμηθεύσει 
τους ναρκομανείς της Νέας Υόρκης, ίσι^ς και 
ολόκληρης της χώρας, για χρόνια. Το κόστος 
της παραγωγής δεν ξεπερνά τις 10.000 δολλάρια.

- Ορισμένα είδη είναι κατά 3.000 φορές ισχυ
ρότερα από την παραδοσιακή ηρωίνη. Δεκάδες 
χιλιάδες δόσεις μπορούν να αποθηκευθούν σ’ ένα 
μικρό ντουλάπι ή σ’ ένα συρτάρι.

- Οπως και η παραδοσιακή ηρωίνη έτσι και 
οι συνθετικές μορφές της αναμειγνύονται με άλλα 
στοιχεία (π.χ. λακτόζη) προτού διατεθούν στο 
εμπόριο. Η μικροσκοπική, λοιπόν, παρουσία των

της Μαρίας Πίσχου
ναρκωτικών ουσιών μπορεί να ανι- 
χνευθεί χημικά μόνο με εξειδικευ- 
μένες επιστημονικές εξετάσεις. Τα 
περισσότερα εγκληματολογικά ερ
γαστήρια σπάνια πραγματοποιούν 
τέτοιου είδους εξετάσεις.

- Η ναρκωτική ουσία δεν μπορεί 
να ανιχνευθεί με συνηθισμένες εξε
τάσεις αίματος και ούρων οπότε θε
ωρείται ιδανική για έγκλειστους φυ
λακών, για επαγγελματίες αθλητές 
και όλους όσους υπάρχει η πιθα
νότητα να υποβληθούν σε τεστ για 
ναρκωτικά.

“Μιλάμε για το ναρκωτικό του 
μέλλοντος που θα αντικαταστήσει 
την ηρωίνη. Γιατί να έχει κανείς 
το φόβο της Αστυνομίας; Γιατί να 
απασχοληθεί με την καλλιέργεια, 
την κατεργασία και την παράνομη 
διακίνηση της ηρωίνης, όταν μπορεί 
να παρασκευάσει κάτι εξ ίσου καλό, 
αν όχι καλύτερο, τόσο φθηνά και 
γρήγορα;” λέει ο Robert Roberton, 
επικεφαλής του Τμήματος Προγραμ
μάτων κατά των ναρκωτικών, στην 
Καλιφόρνια. Οι χημικοί πειραματί
ζονται στα εργαστήρια προσπαθώ
ντας να παρασκευάσουν ναρκωτικά 

που να ικανοποιούν διαφορετικές απαιτήσεις. Οι 
άνθρωποι μπορεί να πουν: Θέλω ένα ναρκωτικό 
που να με κρατά φτιαγμένο για τρεις ώρες. Θέλω 
να νιώθω κάτι συγκεκριμένο .Η τεχνολογία, σή
μερα, προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα συνθετικά 
παρασκευάσματα ηρωίνης ευθύνονται για 89 θα
νάτους στην Καλιφόρνια, ένας αριθμός που δι
πλασιάζεται κάθε μήνα.

Επειδή είναι περίπου 3.000 φορές πιο ισχυρά 
από την ηρωίνη, ένας χρήστης χρειάζεται για 
δόση λιγότερο από ένα μικρογραμμάριο (χιλιοστό 
του γραμμαρίου) για να παραμείνει ντοπαρισμέ
νος 4-6 ώρες. Συγκριτικά, θα χρειαζόντουσαν 
300.000 τέτοιες δόσεις για να σχηματισθεί ένα 
δισκία, της συνηθισμένης ασπιρίνης.

Ελεύθέρη μετάφραση του άρθρου “Synthetic Her
oin, a real threat ” από το φυλλάδιο “A reason for 
tears” που εκδίδει η Διεθνής Ενωση Αστυνομικών 
για την δίωξη ναρκωτικών (International Narcotic 
Enforcement Officers Association).
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ

Του Υπαστυνόμου Α’ Χαράλαμπου Μηνόπετρα

Με τον όρο “ταυτότητα” του ανθρώπου ενοούμε 
το σύνολο των χαρακτηριστικών του γνωρισμάτων 
που προσδιορίζουν την προσωπικότητά του και 
τον ξεχωρίζουν από το συνάνθρωπό του.

Η ταυτότητα αυτή μπορεί να είναι φυσική (ε- 
ξαρτάται από βιολογικούς παράγοντες) ή νομική 
(εξαρτάται από νομικές ιδιότητες ή καταστάσεις 
όπως όνομα, θρησκεία, ιθαγένεια κ.α.)

Η εξακρίβωση της ταυτότητας ενός ατόμου, 
υπήρξε ανέκαθεν δυσχερές ζήτημα για την Α
στυνομία, καθ’ όσον οι διάφοροι εγκληματίες κα
ταβάλλουν πολλές προσπάθειες ν’ αποφύγουν την 
εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, είτε με τη με
ταβολή της νομικής τους ταυτότητας (π.χ. ψεύτικο 
όνομα, πλαστογραφημένα πιστοποιητικά κ.α.), εί
τε με τη μεταβολή της φυσικής τους ταυτότητας 
(π.χ. μεταμφίεση προσώπου, ή πλαστική εγχείρηση 
όπως ο Αμερι
κανός κακο
πο ιός John 
Dillinger κ.α.)

Με την ε
φαρμοσμένη ό
μως σήμερα, α
λάθητη μέθοδο 
της δακτυλο
σκοπίας, εξου
δετερώνονται 
οι σ κόπ ιμ ες 
αυτές μεταβο
λές καθώς επί
σης διευκρινί
ζονται συνω- 
νυμίες που υ
πάρχουν, διότι 
συχνές είναι οι 
τα λα ιπ ω ρ ίες  
ν ο μ ο τ α γ ώ ν  
πολιτών από τυχαίες ή σκόπιμες συνωνυμίες με 
καταδιωκόμενα άτομα.

Ο εγκληματίας τα πάντα μπορεί ν’ αμφισβητήσει, 
τα δακτυλικά του όμως αποτυπώματα ποτέ. Αυτά 
είναι αψευδείς και αμερόληπτοι μάρτυρες. Δεν 
ομιλούν, κι όμως για τον γνωρίζοντα αποκα
λύπτουν περισσότερα κι από τον ομιλητικότερο 
μάρτυρα.

Πρόβλημα σοβαρό όμως ανακύπτει στην πε
ρίπτωση που κάποιος αρνηθεί τη νόμιμη δακτυ-

λοσκοπική του σήμανση, με την αιτιολογία ότι 
προσβάλλεται η αξιοπρέπεια και προσωπικότητά 
του, και ως εκ τούτου αντίκειται στο ισχύον 
Ελληνικό Σύνταγμα του 1975.

Στην περίπτωση αυτή τίθεται το ερώτημα: Είναι 
σύννομη και επιτρεπτή η εξαναγκαστική λήψη 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων του δράστη αυ
τοφώρου εγκλήματος (ανθρωποκτονίας, τρομο
κρατικής ενέργειας κ.τ.λ.) ή στις περιπτώσεις που 
προβλέπει το άρθρο 27&1 του Π.Δ. 342/1977;

Επί του ανωτέρω ερωτήματος αξίζει να ση
μειωθεί ότι: Στο Π.Δ. 342/77 άρθρο 27&1, ανα- 
φέρονται ρητά οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 
υπόκειται ένα άτομο σε εγκληματολογική σή
μανση, ήτοι δακτυλοσκοπική, φωτογραφική και 
ενδεικτικά αναφέρονται: “α) Νομίμως συλλαμ- 
βανόμενο, προφυλακιζόμενο, καταδικαζόμενο, φυ-

λακιζόμενο ή 
καθ’ ου απαγ- 
γέλεται κατη
γορία υπό της 
κατά νόμο Αρ
χής, για οποι- 
οδή ποτε έ
γκλημ α  σε 
βαθμό κα
κουργήματος 
ή πλημμελή
ματος ανεξαρ
τήτως του τό
που διαπράξε- 
ως κ α ι του 
βαθμού συμμε
τοχής στο τε- 
λεσθέν έγκλη
μα, β) ρέπον 
καθ’ έξιν εις ά- 
τακτον βίον 

και χαρακτηριζόμενο υπό των Αστυνομικών Αρ
χών ως ύποπτον τελέσεως εγκλήματος”.

Επίσης στην &4 του ιδίου άρθρου αναφέρεται 
ότι: “τα υποκείμενα εις εγκληματολογική σήμανση 
άτομα και αρνούμενα ταύτην διώκονται και τι
μωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 225&2 
του Ποινικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 
169 αυτού περί απειθίάξ 

Επίσης στο άρθρο 7&2 του Συντάγματος 1975 
ορίζεται ότι: “Οι βάσανοι, οιαδήποτε σωματική
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κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής 
βίας, ως και πάσα ετέρα προσβολή της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται ως 
νόμος ορίζει”.

Το άρθρο 137 Α’ Ποινικού Κώδικα που προ
στέθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1500/84 ορίζει στις 
&& 1-3 τις περιπτώσεις βασανιστηρίων και άλλων 
προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ήτοι: 
α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας, β) η πα- 
ρατεταμένη απομόνωση, γ) η σοβαρή προσβολή 
της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στη δε &4 του ιδίου 
άρθρου αναφέρεται ότι: “Δεν υπάγονται στην έν
νοια του άρθρου αυτού πράξεις ή συνέπειες συμ
φυείς προς τη νόμιμη εκτέλεση ποινής ή άλλου 
νόμιμου περιορισμού της ελευθερίας ή προς άλλο 
μέτρο δικονομικού καταναγκασμού”.

Η άρνηση, λοιπόν, των υπόχρεων σε εγκλη- 
ματολογική σήμανση εμπεριέχει πλείστους και 
σοβαρούς κινδύνους για το κοινωνικό σύνολο 
και την έννομη τάξη για το παρόν και το μέλλον, 
καθ’ ότι σε περιπτώσεις σοβαρών εγκλημάτων 
(ανθρωποκτονιών, τρομοκρατικών ενεργειών 
κλπ.), όταν στον τόπο του εγκλήματος ανευ
ρίσκονται δακτυλικά αποτυπώματα του δράστη, 
θα είναι αδύνατη η παραβολή τους με τα δα
κτυλικά αποτυπώματα των υπόπτων για την α
πόδειξη της ενοχής ή της αθωότητάς τους.

Επίσης, άξια αναφοράς και προβληματισμού εί
ναι η περίπτωση κατά την οποία ο οδηγούμενος 
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για άρνηση 
δακτυλοσκοπικής σήμανσης και καταδικαζόμενος 
κατά τεκμήριο σε οποιαδήποτε ποινή, θα πρέπει 
αμέσως μετά την καταδίκη του να δακτυλοσκο- 
πηθεί από το εκεί ευρισκόμενο Συνεργείο Ση- 
μάνσεως, όπως προβλέπει το άρθρο 27 & 1 του 
Π.Δ. 342/77. Στην περίπτωση που αρνηθεί και 
πάλι, θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η αυ
τόφωρη διαδικασία για τη νέα άρνηση, κι έτσι 
θα έχουμε μία ατέρμονα διαδικασία.

Το πρόβλημα τούτο λόγω της σοβαρότητάς του 
χρήζει νομοθετικής ρύθμισης, προς αποφυγή διακ- 
στικών περιπετειών σε βάρος αστυνομικών υπαλ
λήλων, αλλά και για ενιαία και ορθή αντιμετώπιση 
του υπάρχοντος προβλήματος. Πάντως, παλαι- 
ότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 35/18-9-1931 
Γνωμοδότηση του Αντιεισαγελέα Αρείου Πάγου 
Γ. Χοϊδά, επιτρεπόταν σχετικά ο απαραίτητος 
για τυην υπηρεσιακή ενέργεια και κατά τις πε
ριστάσεις ενδεικνυόμενος καταναγκασμός.

Βεβαίως, το μέτρο και το είδος του κατανα
γκασμού είναι ζήτημα που εναπόκειται στην ευ
θυκρισία του ενεργούντος υπαλλήλου, ο οποίος 
θα πρέπει να έχει υπ’ όψη του τα όρια εντός 
των οποίων τούτος συγχωρείται.

Το πρώτο σουηδικό ελαστικό που κατασκευάστηκε ποτέ ήταν το 1905. Η φίρμα που το κατασκεύασε λεγόταν GISLAVED. Η 

ίδια εταιρία, 86 χρόνια μετά, συνεχίζει να κατασκευάζει, ίσως τα καλύτερα ελαστικό που μπορούν να τοποθετηθούν στο 

αυτοκίνητό σας. Κι όμως, παρά την πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγή με πς πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής, μεγάλη 

σημασία δίνεται στην οδηγική συμπεριφορά των ελαστικών, πριν ακόμα αυτό διατεθούν στην αγορά. GISLAVED. Σουηδικά και 

αξεπέραστα ελαστικά, για κάθε εποχή και τύπο αυτοκινήτου. Και για τον χειμώνα, 

ειδικά ελαστικά με 70% καουτσούκ, που σας απαλλάσουν από πς αλυσίδες.

GISLAVED και MELBER θα βρείτε σ' ό επώνυμα καταστήματα σ' ολη την Ελλάδα. Αν έχουν εξαντληθεί τηλεφωνήστε για άμεση εξυπηρέτηση.

ΑΓΓΕΛΙΤΣΑΣ
Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Ε Σ  - Ε Μ Π Ο Ρ ΙΑ  Ε Λ Α Σ Τ ΙΚ Ω Ν . Ο Ρ Υ Κ Τ Ε Λ Α ΙΩ Ν  Κ Α Ι Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν  
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η : Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Υ  238 . Τ .Κ . 546  27, ΤΗ Λ . : 5 1 4 .5 8 4 . 5 4 7 .5 1 7 , 511 .39 8  

T LX  4 10 11 9  A G EL  GR. F A X ; 5 47 .49 3  
Α Θ Η Ν Α : Π ΕΤΡ. ΡΑΛΛΗ 185 ΤΗ Λ. : 4 91 9 1 9 5 , 4 90 3 1 0 4 , 491 75 5 4  
Η Ρ Α ΚΛ Ε ΙΟ : ΕΛΜ Α Ο .Ε. . Χ ΡΗ ΣΤ. ΞΥΛΟ ΥΡΗ 69 ΤΗ Λ. 081 - 257 .861

Ειδική έκπτωση για  τους αστυνομικούς στις αγορές τω ν προϊόντω ν μας 
σ’ όλη την Ε λλά δα  κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεω ς με την εταιρεία  μας.
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ΕΠΙΠΛΗΞΗ
ΕΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
ΠΟΥ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ*

ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Το ποινικό δίκαιο των ανηλίκων στηρίζεται 
σε ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες και το 
διαφοροποιούν στα περισσότερα σημεία του από 
το κοινό ποινικό δίκαιο. Σχηματικά, θα μπορού
σαμε να προσδιορίσουμε τις αρχές αυτές στην 
επιδίωξη του καλώς εννοουμένου συμφέροντος 
του ανηλίκου, στην αρχή της αγωγής αντί της 
τιμωρίας των ανηλίκων, στην αρχή της ιδιάζουσας 
εξατομικευμένης μεταχείρισης, στη λήψη υπόψη 
από τον δικαστή τόσο της βαρύτητας της αξιό
ποινης πράξης όσο κυρίως και της προσωπικό
τητας του ανηλίκου και στην αρχή της συνύ
παρξης του κοινωνικο-προνοιακού χαρακτήρα και 
της διαφύλαξης των συνταγματικά κατοχυρωμέ
νων δικαιωμάτων του κατηγορουμένου. Μέσα στα 
πλαίσια των αρχών αυτών, από την προσπάθεια 
εφαρμογής των οποίων προκύπτει και η ουσία 
του προβλήματος, θα πρέπει να τοποθετήσουμε 
το πρόβλημα της αμφισβητούμενης σωφρονιστικής 
επίδρασης του αναμορφωτικού μέτρου της επί
πληξης (άρθ. 122 παρ. Ια Π.Κ.).

Οταν μιλάμε για σωφρονιστική επίδραση ενός 
μέτρου εννοούμε τη δυνατότητά του να συμβάλλει 
στη “βελτίωση” της συμπεριφοράς του ανηλίκου, 
έτσι ώστε στο μέλλον ν’ αποφευχθεί η τέλεση 
αξιόποινων πράξεων από μέρους του. Δεδομένου 
όμως ότι το ποινικό δίκαιο των ανηλίκων απο
βλέπει στη διαπαιδαγώγηση και όχι στο σωφρο
νισμό των ανηλίκων (τουλάχιστον στο στάδιο 
όπου ο δικαστής κατά κανόνα εξετάζει το εν
δεχόμενο επιβολής του αναμορφωτικού μέτρου 
της επίπληξης), ίσως να πρέπει ο όρος “σωφρο
νιστική επίδραση” να αντικατασταθεί από τους 
πιο δόκιμους όρους “παιδαγωγική ικανότητα” ή 
“παιδαγωγική αξία”.

Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΗΞΗ

Σύμφωνα με το άρθρ. 122 παρ.1 Π.Κ. η επίπληξη 
του ανηλίκου αποτελεί ένα από τα αναμορφωτικά 
μέτρα που μπορούν να επιβληθούν στον ανήλικο 
παραβάτη. Ωστόσο από τη διάταξη αυτή δεν προ
κύπτει κάποιος πιο συγκεκριμένος προσδιορισμός 
του χαρακτήρα αυτού του μέτρου, του περιε
χομένου του και του τρόπου επιβολής του.

Η θεωρία παρατηρεί ότι το αναμορφωτικό μέτρο 
της επίπληξης γίνεται προφορικά από το Δικαστή 
Ανηλίκων, ενέχει μομφή και σκοπεί στο να κατα
νοήσει ο ανήλικος την ανάγκη σεβασμού στους 
νόμους της πολιτείας και της αποφυγής παρα- 
βάσεώς τους, καθώς επίσης και ότι σ’ αυτό υπέρ 
τερεί το παραινετικό στοιχείο, όπου τονίζονται 
οι δυσάρεστες συνέπειες της αντικοινωνικής συ
μπεριφοράς. Είναι φανερό βέβαια, ότι η επίπληξη 
περιλαμβάνει έλεγχο κυρίως αλλά και παραι
νέσεις και προτροπές για καλύτερη συμπεριφορά.

Τα δικαστήρια ανηλίκων επιβάλλουν αυτό το 
μέτρο κυρίως στις τροχαίες παραβάσεις και στις 
περιπτώσεις που κρίνουν ότι η αξιόποινη πράξη 
που τέλεσε ο ανήλικος δεν έχει βαρύτητα τέτοια, 
που να επιβάλλει κάποια εντονότερη παρέμβαση 
στον ίδιο και στο οικογενειακό του περιβάλλον, 
και κατά συνέπεια δεν δικαιολογεί τη λήψη κά
ποιου άλλου σοβαρότερου αναμορφωτικού μέ
τρου. Επίσης, συγκριτικά, το μέτρο αυτό επι
βάλλεται περισσότερο στους εφήβους (13-17 ετών) 
απ’ ότι στα παιδιά (7-12 ετών).

Τελειώνοντας, πρέπει ν’ αναφέρουμε τη νομο
θετική κατοχύρωση -βάσει του Π.Δ. 49/1979- της 
παρακολούθησης της διαπαιδαγωγικής επίδρασης 
του μέτρου αυτού από την Υπηρεσία Επιμελητών 
Ανηλίκων (άρθρ. 10) καθώς και την πρόβλεψη 
Τμήματός της γι’ αυτόν το σκοπό (άρθρ. 3, 4).
Η ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΣΑΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Ηδη, από την αρχαία εποχή η επίπληξη είχε 

καταλάβει ένα σημαντικό ρόλο στον τομέα της 
διαπαιδαγώγησης των νέων ατόμων. Ο “λόγος” 
ήταν το μέσο που έπρεπε να χρησιμοποιείται 
τόσο για να βοηθηθεί το παιδί να καταλήξει 
σε ορισμένα χρήσιμα για τη μετάπειτα συμπε
ριφορά και εξέλιξή του σημεία, όσο και για να 
διορθώσει τα σφάλματα στα οποία τυχόν υπέπιπτε. 
Ο λόγος, μπορούσε να πάρει αρκετές μορφές, 
όπως της συμβουλής, της επίπληξης, της παραί
νεσης, της αποδοκιμασίας αλλά και του επαίνου.
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Η αποδοκιμασία, μερικές φορές ακόμα και ιδι
αίτερα έντονη, είναι απαραίτητη για να γίνει 
αντιληπτό απ’ το παιδί το σφάλμα του, να ντραπεί 
γι’ αυτό και να μην το επαναλάβει στο μέλλον. 
Παράλληλα είναι εξίσου απαραίτητη και η εν
θάρρυνση, μέσα από παραινέσεις και επαίνους, 
να βελτιώσει το παιδί τα αδύνατα σημεία του 
και να στραφεί δημιουργικά προς άλλες αξιέ
παινες και ενδιαφέρουσες για εκείνο κατευθύ
νσεις. Αυτό πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην αποδυναμώνεται το νόημα της επί
πληξης αλλά να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιάς 
τέτοιας εσωτερικής θέλησης, που να το οδηγήσει 
να εφαρμόσει αυτά που ειπώθηκαν στην πράξη.

Αλλά και με τις σημερινές αντιλήψεις υπάρχει 
μιά τάση ν’ αποφεύγεται, όσο το δυνατόν πε
ρισσότερο, η διαπαιδαγώγηση των νέων ατόμων 
να γίνεται μέσω σωματικών παιδαγωγικών μέτρων 
και σε κάθε περίπτωση αυτή τη δυνατότητα την 
έχουν αποκλειστικά οι γονείς, μέσα στα περιο
ρισμένα πλαίσια που ορίζονται από το άρθρ. 1518 
& 2 εδ. β’ Α.Κ., σύμφωνα με το οποίο “η λήψη 
σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνον εφόσον 
αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν 
την αξιοπρέπεια του τέκνου”. Το δικαστήριο, όπως 
και οποιοσδήποτε άλλος, 
δεν έχει το δικαίωμα να 
καταφύγει σε τέτοιες με
θόδους. Αντίθετα, με τη 
χρήση των αναμορφωτι
κών μέτρων, ανάμεσα 
στα οποία περιλαμβάνε
ται και η επίπληξη, θα 
προσπαθήσει να διαπαι- 
δαγωγήσει τον ανήλικο.

Σε μια εποχή όπου η 
δυνατότητα κυκλοφορί
ας των ιδεών έχει αυ
ξηθεί σε απεριόριστα 
επίπεδα, η πειστικότητα 
των επιχειρημάτων προ
βάλλει σαν μοναδικός 
τρόπος ανταπόκρισης 
των διαφόρων απόψεων 
και είναι αναμενόμενο 
να συναντούμε ένα τέ
τοιο πνεύμα και στον το
μέα της διαπαιδαγώγη
σης των νέων ατόμων.
Η απαίτηση για πειστική 
αιτιολόγηση κάθε “επι
ταγής” και κάθε απαγό
ρευσης αναδεικνύεται 
στον πιο αποτελεσματι
κό τρόπο για την καλ

λιέργεια σταθερών και δημιουργικών χαρακτήρων, 
που να μπορούν να συμβάλλουν θετικά και δη
μιουργικά στην αρμονική συμβίωση του κοινω
νικού συνόλου.

ΟΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ
Εχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις, οι οποίες κα

ταλήγουν μέχρι και την αμφισβήτηση της παι
δαγωγικής δύναμης του αναμορφωτικού μέτρου 
της επίπληξης και πηγάζουν τόσο από τον τρόπο 
απ’ τον οποίο στην πράξη εφαρμόζεται το μέτρο 
αυτό, όσο και από τη γενικότερη ψυχολογική 
και κοινωνιολογική θεώρηση της συμπεριφοράς 
των νέων ατόμων. Σε γενικές γραμμές, τα επι
χειρήματα που προβάλλονται είναι τα ακόλουθα: 

α) Η αύξηση της εγκληματικότητας, που είναι 
ένα σύγχρονο φαινόμενο, καθώς και το γεγονός 
ότι τα αίτια που συντελούν σ’ αυτήν ενυπάρχουν 
μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες πρέπει να οδη
γήσουν την πολιτεία σε μια πιο δυναμική πα
ρέμβαση κυρίως στα νέα άτομα, που έχουν πα
ρουσιάσει μια τέτοια ροπή ή τουλάχιστον εξω
τερικά της δείγματα. Αυτονόητο είναι ότι αυτή 
η “αυστηρότερη” μεταχείριση δεν αναφέρεται σε

μέτρα σωφρονιστικά αλ
λά σε μέτρα παιδαγωγι
κά, κυρίως στην παροχή 
βοήθειας στον ανήλικο 
να αναπτύξει ένα στα
θερό σύστημα αξιών που 
θα τον προστατέψει από 
τέτοιους κινδύνους και 
θα τον βοηθήσει στο μέλ
λον.

β) Οι ανήλικοι δεν 
αντιλαμβάνονται πολλές 
φορές το χαρακτήρα και 
το νόημα του αναμορφω- 
τικού αυτού μέτρου, 
ακριβώς λόγω της ακα
θόριστης και ήπιας μορ
φής του. Βέβαια ο κίν
δυνος αυτός είναι δυνα
τόν να περιορισθεί με τη 
ρητή διευκρίνηση από το 
δικαστή του χαρακτήρα 
και της φύσης του ανα
μορφωτικού αυτού μέ
τρου καθώς και της εγ
γραφής του στο ποινικό 
μητρώο του ανηλίκου. 
Ετσι όμως μεταβάλλεται 
η φύση του μέτρου της 
επίπληξης και αντί ο

Η επίπληξη περιλαμβάνει έλεγχο, 
παραινέσεις και συμβουλές, 

που αποσκοποόν
στην κατανόηση από τον ανήλικο  

αφ’ενός
των συνεπειών της πράξης του 

και αφ’ετέρου
της ανάγκης σεβασμού των νόμων.
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ανήλικος να φεύγει με 
την εντύπωση ότι έχει 
επιπληχθεί, αποχωρεί με 
την εντύπωση ότι τιμω
ρήθηκε με μια δυσμενή 
σημείωση στο ποινικό 
του μητρώο.

γ) Εκτός των άλλων 
παραγόντων, το αναμορ
φωτικό μέτρο της επί
πληξης εξαρτάται και 
από την προσωπικότητα 
και τις γνώ σεις του 
Δικαστή Ανηλίκων κα
θώς και από την μετα
δοτική του ικανότητα.
Α νεξάρτητα από τις 
αναμφίβολα μεγάλες 
προσπάθειες που κατα
βάλλουν οι δικαστές 
ανηλίκων για να αντα- 
ποκριθούν στο λειτούρ
γημά τους αυτό, η υπο
κειμενικότητα που υπάρ
χει σ’ αυτό το σημείο κα
θώς και το γεγονός ότι 
η μεταδοτικότητα είναι, 
ως επί το πλείστον, ένα 
έμφυτο πλεονέκτημα του 
ατόμου, είναι δυνατόν να 
μας οδηγήσουν σε περί
σκεψη, πολύ περισσότε
ρο όταν υπάρχει δυνα
τότητα άλλων εναλλακτικών επιλογών που δεν 
περιέχουν στοιχεία υποκειμενικότητας.

δ) Η μειωμένη παιδαγωγική δύναμη του ανα
μορφωτικού μέτρου της επίπληξης προκύπτει και 
από το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η επιβολή 
του στην περίπτωση της πρόληψης, πριν ο ανή
λικος τελέσει κάποια αξιόποινη πράξη, όταν απλά 
βρίσκεται σε “ηθική παρεκτροπή”. Αν δεν κρίνεται 
σκόπιμο να επιβάλλεται σ’ αυτήν την τελευταία 
περίπτωση, τότε πώς είναι δυνατόν να επιβάλλεται 
στην σοβαρότερη περίπτωση του ανηλίκου που 
έχει ήδη τελέσει κάποια αξιόποινη πράξη;

ε) Η περίεργη εφαρμογή του μέτρου αυτού στην 
περίπτωση επιβολής επίπληξης σε απόντα δη
μιουργεί κάποια ερωτηματικά όσον αφορά την 
παιδαγωγική του επίδραση σ’ αυτές τις περι
πτώσεις, τα οποία, όπως είναι εύλογο, επεκτεί- 
νεται σε όλο γενικά το αναμορφωτικό μέτρο. 

Η ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΗΞΗΣ 
ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΑΝΑΔΥΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 
Δεδομένου ότι στη σύγχρονη παιδαγωγική επι

στήμη η επίπληξη όχι μό
νο θεωρείται ως ένα χρή
σιμο παιδαγωγικό μέτρο 
αλλά υπάρχει η τάση να 
διευρύνεται συνεχώς ο 
παιδαγωγικός ρόλος που 
καλείται να παίξει, είναι 
μάλλον εσφαλμένη η άρ
νηση της χρησιμοποίησης 
της επίπληξης από τους 
δικαστές ανηλίκων.

Ομολογουμένως δεν 
στερούνται λογικής βά
σης τα επιχειρήματα 
όσων αμφισβητούν την 
παιδαγωγική δύναμη του 
αναμορφωτικού μέτρου 
της επίπληξης. Αντίθετα, 
οι επισημάνσεις που δια
τυπώνουν είναι πολύ 
χρήσιμες για την κατα
νόηση και την καλύτερη 
δυνατή διάπλαση και 
χρήση του:

Είναι προφανές, όμως, 
ότι εφόσον έχει λάβει χώ
ρα κάποια αξιόποινη 
πράξη η οποία έγινε γνω
στή στα αρμόδια όργανα 
της πολιτείας, αυτά δεν 
μπορούν να αδιαφορή
σουν γι’ αυτήν. Κάτι τέ
τοιο και επικίνδυνο πα

ράδειγμα θ’ αποτελούσε και θα αντέβαινε στην 
αρχή της ισότητας και το λόγο ύπαρξής της. 
Γι’ αυτό η πολιτεία μέσω της αρμόδιας λειτουρ
γίας της, της δικαστικής, έχει υποχρέωση να επέμ- 
βει και να επιληφθεί της υπόθεσης.

Η επέμβαση όμως της πολιτείας είναι διαφο
ρετική από την επέμβαση του οικογενειακού πε
ριβάλλοντος του ανηλίκου. Ο απώτερος στόχος 
βέβαια είναι ο ίδιος: η μέριμνα για το καλώς 
εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου. Η πολιτεία 
ωστόσο θέλει να πετύχει και κάτι άλλο: να εμπνεύ- 
σει σεβασμό στον ανήλικο για τους νόμους της 
και να τον πείσει να τους τηρεί. Θα πρέπει επο
μένως ο ρόλος του δικαστηρίου να εξεταστεί 
αυτόνομα και όχι σε συνδυασμό με τους άλλους 
παράγοντες (γονείς, συγγενικό περιβάλλον κλπ), 
που και εκείνοι με τη σειρά τους μπορεί να 
συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση του ανηλίκου.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, θα 
πρέπει το διακαστήριο να ενεργεί με τέτοιον τρόπο 
ώστε να πείθει το νέο άτομο αφενός για την 
ορθότητα των ενεργειών του, την αμεροληψία

Η πειστική αιτιολόγηση  
κάθε επιταγής ή απαγόρευσης 

προς τον ανήλικο,
είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

για την καλλιέργεια σταθερών 
και δημιουργικών χαρακτήρων.
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και το δίκαιο των αποφάσεων του και αφετέρου 
για την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και του ισχύοντος θετικού δικαίου, 
πάντοτε στενά συνηρτημένων με το καλώς εν
νοούμενο συμφέρον του ανηλίκου. Ειδικότερα εί
ναι απαραίτητο ο δικαστής ανηλίκων που επι
βάλλει το αναμορφωτικό αυτό μέτρο, να εξηγήσει 
με πειστικά επιχειρήματα την ορθότητα της στενής 
νομοθετικής ρύθμισης και στη συνέχεια να προ
σπαθήσει με πρακτικούς τρόπους να βοηθήσει 
τον ανήλικο σ’ αυτό το σημείο.

Οσον αφορά την επίδραση του μέτρου στον 
ανήλικο, μεγάλο ρόλο παίζει η ψυχολογική αντι
μετώπιση της όλης διαδικασίας καθώς επίσης 
και ο όλος εσωτερικός του κόσμος. Ο ήπιος 
χαρακτήρας του μέτρου, ίσως να μην αρκεί στις 
περιπτώσεις των ανηλίκων εκείνων που είναι δύ
στροποι, δυσφορούν στην εκπαίδευση που λα
βαίνουν, κλείνονται στον εαυτό τους και απο
φεύγουν την ουσιαστική επικοινωνία και επαφή 
με τους άλλους. Από την άλλη πλευρά στους 
ανήλικους που έχουν τ’ αντίθετα από τα πα
ραπάνω χαρακτηριστικά, είναι βέβαιο ότι το ανα
μορφωτικό μέτρο της επίπληξης μπορεί να έχει 
πολύ θετικά αποτελέσματα, φτάνει να γίνει με 
το σωστό τρόπο και να εγγίζει τα κατάλληλα 
σημεία της προσωπικότητάς τους (π.χ. κατάλληλα 
λογικά επιχειρήματα, παραδείγματα, συναισθημα
τικοί τόνοι κλπ).

Ο επιμελητής ανηλίκων κατά την κοινωνική 
έρευνα που διενεργεί, θα πρέπει να επισημάνει 
τα στοιχεία εκείνα που αναφέρονται στην ικα
νότητα του ανηλίκου να κατανοήσει το επιβαλ
λόμενο από τον δικαστή μέτρο και να τα τονίσει 
με εύσχημο τρόπο στην εισήγηση που παρουσιάζει 
στο δικαστήριο διευκολύνοντας έτσι το έργο του. 
Γιατί το αναμορφωτικό μέτρο της επίπληξης πράγ
ματι έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία, αρκεί να 
εφαρμόζεται σωστά.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, μπορούμε να πούμε 
ότι η διορατικότητα, η διακριτικότητα, η κατα
νόηση και η επικοινωνία είναι ιδιότητες απα
ραίτητες για όσους ασχολούνται με την διαπαι
δαγώγηση των νέων ατόμων, γιατί μόνο μ’ αυτόν 
τον τρόπο μπορούν να δώσουν ουσιαστικό νόημα 
στο περιεχόμενό της.

* Το άρθρο αυτό αποτελεί απόσπασμα της 
εργασίας που πραγματοποίησαν οι φοιτητές της 
Νομικής Σχολής Αθηνών Ουρανία Θεοδωρο- 
πούλου, Ρήγας Μπαρμπούρης, Αννα Οικονομάκη, 
Τιμόθεος Σιγάλας και Αννα Σταματεράκη υπό 
την επίβλεψη της Καθηγήτριας της Εγκληματο
λογίας Αγλαΐας Τρωϊάννου-Αουλά.

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΣΤΟΛΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
ΕΙΔΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

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

ΑΦΟΙ
ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
4 ■ ►

Η ποιότητα οτο ανδρικό ντύοιμο 
για επίσημες αλλά και σπορ εμφανίσεις

ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΓΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

❖

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 
ΜΕ ΜΙΚΡΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΙ ΕΞΙ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΛΜΛΔΟΥ 16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ. 4122.728

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

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τριήμερη περιοδεία στους Νο
μούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας, 
Λαρίσης, Τρικάλων και Καρδι- 
τσης, πραγματοποίησε πρόσφα
τα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, 
συνοδευόμενος από τον Α’ 
Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγο Στέφανο 
Μακρή, και εξέτασε από κοντά 
τα προβλήματα και τις ανάγκες 
των Υπηρεσιών της Αστυνομίας 
του Πυροσβεστικού και της Α
γροφυλακής.

Σε συγκεντρώσεις που πραγμα
τοποιήθηκαν στις Αστυνομικές 
Δ/νσεις και στα κατά τόπους Α
στυνομικά Τμήματα ο κ.Υπουρ- 
γός άκουσε τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες και 
έδωσε οδηγίες για την επίλυσή 
τους.

Ο κ. Υπουργός ζήτησε από τους 
αστυνομικούς ομόνοια, πειθαρχί
α, αλληλοσεβασμό, προσπάθεια 
και αυστηρή προσήλωση στο κα

θήκον, ούτως ώστε να εμπεδωθεί 
το αίσθημα ασφάλειας στους πο
λίτες. Από πλευράς του υπουρ
γείου -τόνισε- ο αστυνομικός θα 
προστατεύεται και θα καλύπτε
ται όταν κινείται και εκτελεί το 
καθήκον του μέσα στο πλαίσιο 
της νομιμότητας, των κανονι
σμών του σώματος και του Συ
ντάγματος.

Ο κ. Υπουργός είχε επίσης συ
νεργασία για θέματα της αρμο- 
διοτητάς του με υπηρεσιακούς 
παράγοντες, με τους νομάρχες 
των τριών νομών και τον πε- 
ριφεριάρχη Θεσσαλίας.

Στις πόλεις που επισκέφτηκε ο 
κ. Αναγνωστόπουλος δέχθηκε 
τους εκπροσώπους του τύπου και 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρω
σης και απάντησε σε ερωτήσεις 
τοπικού και γενικού ενδιαφέρο
ντος.

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε 
στη Θεσσαλονίκη ο κ. Υπουργός 
τόνισε την ανάγκη προβολής του 
έργου που προσφέρει καθημερινά 
η Ελληνική Αστυνομία στο κοινό 
και ότι πρέπει να καταβάλουμε 
προσπάθεια ώστε οι πολίτες να 
κατανοήσουν ότι οι αστυνομικοί 
είναι φίλοι και συνεργάτες τους 
και επιθυμούν να συμβάλλουν 
στο κοινό καλό.

Στον τομέα της εγκληματικό
τητας ο κ.Αναγνωστόπουλος τό
νισε ότι υπάρχει αύξηση του κοι
νού εγκλήματος στη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια και ως αι
τίες προσδιόρισε την ανατροπή 
των αξιών, την περίοδο ακρο
τήτων που διανύουμε, αλλά και 
τη βιασύνη πολλών ατόμων για 
μια καλύτερη ζωή, που τους ο
δηγεί στο έγκλημα.

Μίλησε ακόμη για την κατα- 
κόρυφη αύξηση του πληθυσμού

στις μεγάλες πόλεις, ιδιαίτερα 
στην Αθήνα και την Θεσσαλο
νίκη, καθώς και για την εισροή 
εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδα
πών στην χώρα μας τον τελευ
ταίο καιρό.

Για το τελευταίο θέμα που όπως 
υποστήριξε ο υπουργός παίρνει 
μεγάλες διαστάσεις, αφού αυτήν 
την περίοδο ζουν στην Ελλάδα
250.000 περίπου αλλοδαποί, έχει 
ψηφισθεί νόμος για την αντιμε
τώπισή του.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος είπε α
κόμη ότι ο στόχος της κυβέρ
νησης και του ίδιου είναι η ε
νίσχυση της Αστυνομίας σε έμ
ψυχο υλικό και σύγχρονο εξο
πλισμό, ενώ υπογράμμισε το δύ
σκολο ρόλο που καλείται η Ασ
τυνομία να παίξει στις σημερινές 
συνθήκες με την παρατηρούμενη 
αύξηση της εγκληματικότητς.

Αναφερόμενος στον εξοπλισμό 
ανακοίνσε την πρόσληψη 3.000 
νέων αστυφυλάκων και τόνισε 
ότι έχουν γίνει παραγγε
λίες ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και άλλων τερματικών αξίας 
πολλών εκατομμυρίων τα οποία 
θα βοηθήσουν σημαντικά στον έ
λεγχο, την αστυνόμευση αλλά 
κα ι στην εξακρίβωση των δα
κτυλικών αποτυπωμάτων σ’ ο
λόκληρη την επικράτεια.

Ειδικώτερα αναφέρθηκε ο υ
πουργός στην ανάγκη ενίσχυσης 
των υπηρεσιών της δίωξης ναρ
κωτικών.

Καταλήγοντας ο κ.Αναγνωστό
πουλος είπε ότι πρόκειται να ε- 
πισκεφθεί τις αστυνομικές διευ
θύνσεις όλης της χώρας, προ- 
κειμένου να ενημερωθεί για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
και να συμβάλει με την παρέμ
βασή του στην επίλυσή τους.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σε ειδική τελετή που οργάνωσε 
ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας Κη
φισιάς σε αίθουσα του ξενοδο
χείου Χίλτον, βραβεύτηκαν τα 
παιδιά των αστυνομικών που υ
πηρετούν στην Δ/νση Ανατολικής 
Αττικής, τα οποία αρίστευσαν 
κατά την προηγούμενη σχολική 
χρονιά.
Ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας 

συμπαρίσταται στα Σώματα Α
σφαλείας πάνω απο 36 χρόνια 
και βοηθά με κάθε τρόπο στην 
δημιουργία κινήτρων για την 
πρόοδο των παιδιών των αστυ
νομικών. Μέσα στους άμεσους 
στόχους μάλιστα του Ομίλου εί
ναι η δημιουργία τμήματος Υ
ποτροφιών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την 

παρουσία τους ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Θεόδωρος Α- 
ναγνωστόπουλος και ο Αρχη
γός Ελλ. Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος Ιωάννης Συμβουλίδης, 
καθώς επίσης και σύσσωμο το 
συμβούλιο και τα μέλη του Ο
μίλου.
Στην αρχή της εκδήλωσης μί

λησε ο πρόεδρος του Ομίλου κ. 
Παναγιώτης Μανωλόπουλος, ο 
οποίος εξείρε την σημαντική προ
σπάθεια που κατέβαλαν οι αρι
στούχοι μαθητές (17 τον αριθμό) 
και τόνισε πως ο σκοπός της 
βράβευσης είναι να τονώσει το 
ηθικό τους, για να συνεχίσουν 
με το ίδιο πάθος και δύναμη τις 
προσπάθειές τους αλλά και να 
γίνουν φωτεινό παράδειγμα προς 
μίμηση.

Οι μαθητές που βραβεύθηκαν 
είναι οι εξής:

Βούλγαρης Αθανάσιος (19 
10/12), Τσάκαλου Αικατερίνη (19 
13/16), Βούλγαρη Σοφία (19 9/12), 
Βάνδουλας Γεώργιος (19 8/13), 
Γιανναδάκη Αικατερίνη (19 8/16), 
Σκαραφίγκα Παναγιώτα (19 
5/11), Ζώμπος Παναγιώτης (19 
3/14), Χριστακοπούλου Στυλιανή 
(19 1/14), Τσιτούρα Αθανασία (19

2/15),.Τριάντη Μαρία (19), Χρι- 
στακόπουλος Δημήτριος (18 
10/12), Μόκκα Μαρία (18 9/11), 
Κουτσοσπύρου Κων/να (1813/16), 
Θεοδουλίδου Παρθένα (18 12/16), 
Ηλιάκη Ευαγγελία (18 9/14), Α- 
σημακοπούλου Αθανασία (18 
8/15), Τξανετάτου Μαρία (18 
8/15).
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΙΑ ΣΚΟΠΙΑ
ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Επίδειξη σύγχρονων μεθόδων 
αυτοάμυνας έγινε στο Λαγονήσι, 
παρουσία του Α’ Υπαρχηγού του 
Σώματος Αντιστράτηγου Στεφά
νου Μακρή και του Διοικητού 
της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Ταξιάρχου Τσιγκουνάκη.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η 
Σχολή, με την ευκαιρία της λήξης 
της τρίτης εκπαιδευτικής σειράς. 
Τον προηγούμενο χρόνο, εκπαι
δεύτηκαν στην ειδικά διαμορφω
μένη αίθουσα των εγκαταστάσε
ων στο Λαγονήσι, με ταχύρρυθμη 
εκπαίδευση, εκατό αστυφύλακες 
και τρεις λιμενοφύλακες.

Η εκπαίδευση αυτή έχει ως σκο
πό να καταστήσει τους εκπαι
δευόμενους ικανούς να αντιμε
τωπίσουν αποτελεσματικά επι
κίνδυνες καταστάσεις, που ανα
κύπτουν κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας, ώστε να αποτρέπο- 
νται κίνδυνοι κατά της ζωής, τό
σο των ιδίων όσο και τρίτων 
προσώπων.

Αν προκηρύσσοταν διαγωνι
σμός καλύτερης σκοπιάς, είναι 
βέβαιο πως το πρώτο βραβείο 
θα αποσπούσε αυτή που υπάρχει 
έξω απο το κτίριο της Υπηρεσίας 
Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολι
μένα (Υ.ΑΚΑ)

Παλαιότερα υπήρχε μια ξύλινη 
σκοπιά στη θέση της οποίας χτί
στηκε μια νέα και σύγχρονη από

κάθε άποψη, με προαύλιο λιθό
στρωτο, φιμέ τζάμια, πλακάκια 
στο πάτωμα, καλοριφέρ και τη
λέφωνο.

Η τελική κοστολόγηση της νέ
ας σκοπιάς ξεπέρασε το ποσόν 
του 1.000.000. Για την περάτωση 
όμως του έργου, παρείχαν την 
αμέρωτη βοήθειά τους, οικονο
μική και χειρωνακτική οι αστυ
φύλακες της υπηρεσίας. Αξίζει 
ακόμα να τονωθεί και η πολύτιμη 
αρωγή που παρείχαν φίλοι της 
Αστυνομίας.

Οπως  μας εξήγησε ο Α
σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς  
Δημήτριος Σκοπλάκης, από την 
Υ.ΑΚ.Α. παρελαύνουν πολλοί 
εκπρόσωποι ξένων διεθνών ορ
γανισμών και εταιρειών για την 
επιθεώρηση του αεροδρομίου. Γι’ 
αυτό, η καινούργια σκοπιά α
ποτελεί τον καθρέπτη της υπη
ρεσίας. Και κατέληξε, λέγοντας 
πως τα έργα αυτά αποτελούν 
απόλυτα, επίτευγμα των αστυ
φυλάκων.

Είναι, πραγματικά μια αξιέ
παινη προσπάθεια, που καλό θα 
ήταν να αποτελέσει παράδειγμα 
προς μίμηση.
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ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΣΤΟ 

ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ 
ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟ ΥΝΙΏΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.

Οι αστυνομικοί των υπηρεσιών 
της επαρχίας δεν εφαρμόζουν μό
νο τον νόμο και την τάξη, αλλά 
συμμετέχουν και συμπαρίστανται 
ενεργά, σε όλες τις εκδηλώσεις 
που διοργανώνουν διάφοροι φι
λανθρωπικοί και Κοινωνικοί φο
ρείς στην περιφερειά τους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η α
νταπόκρισή τους στο κάλεσμα 
για παροχή οικονομικής και η
θικής βοήθειας σε αναξιοπαθού- 
ντες πολίτες της περιοχής τους.

Ετσι πρόσφατα το Π.Σ.Α. Κα
λαβρύτων και η Αστυνομική Δι
εύθυνση Αχαϊας, στην προσπά- 
θειά τους να παράσχουν οικο
νομική ενίσχυση στην οικογένεια 
του αποβιώσαντος ιδιώτη Μηλι- 
τσοπούλου Κων/νου, διοργάνω- 
σαν στα Καλάβρυτα, φιλική πο
δοσφαιρική συνάντηση, που ε
κτός των δοκίμων, παρακολού
θησαν και οι τοπικές αρχές της 
πόλης και αρκετοί φίλαθλοι.
Απο την διάθεση των εισιτηρίων 

συγκεντρώθηκε το χρηματικό πο- 
σόν των 261.000 δραχμών που 
κατατέθηκε σε λογαριασμό της 
Εθνικής Τραπέζης Καλαβρύτων 
στο όνομα της χήρας Κ. Μηλι- 
τσοπούλου και του μεγαλυτέρου 
απο τα ανήλικα τέκνα της, το 
δε σχετικό βιβλιάριο, την ίδια 
μέρα παρουσία των Αξιωματικών 
της Σχολής και αντιπροσωπείας 
δοκίμων, παραδόθηκε στους α

νώτερους δικαιούχους, που εξέ- 
φρασαν τις θερμές τους ευχα
ριστίες.

Εξ’ ίσου σημαντική ήταν και 
η κινητοποίηση των δοκίμων α
στυφυλάκων του Π.Σ.Α Αμυγδα- 
λέζας, οι οποίοι πραγματοποί
ησαν έρανο για την ενίσχυση της 
οικογένειας του δολοφονηθέντος 
Αστυφύλακα της ομάδος Ζ Δη- 
μητρίου Κώστα.
Απο τον έρανο συγκεντρώθηκε 

το ποσόν των 170.000 δραχμών, 
το οποίο παραδόθηκε απο αντι
προσωπεία των δοκίμων και το 
Διοικητή του Π.Σ.Α. κ. Βασίλειο 
Τασιόπουλο στην ανήλικη Καλ
λιόπη Κώστα, κόρη του δολο
φονηθέντος συναδέλφου.

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ 7Η 

"F ILO XEN IA" 1991

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
η HELEXPO Δ.Ε.Θ. οργάνωσε 
και λειτούργησε στους χώρους 
της από 15 έως 19 Νοεμβρίου 
την 7η Διεθνή Εκθεση Τουρισμού, 
γνωστή με το όνομα “FILOXE-

Στην Εκθεση αυτή, που απο
τελεί στίβο ειρηνικής άμιλλας 
στο χώρο του τουρισμού, συμ
μετείχαν 74 Κράτη απ’ όλο τον 
κόσμο. Επίσης έλαβαν μέρος με 
την εγκατάσταση περιπτέρων ο 
Ε.Ο.Τ., Οργανισμοί και φορείς 
όπως Ενώσεις Ξενοδόχων, Πρα
κτορεία Ταξιδίων, Ναυτιλιακές 
Εταιρείες, Τουριστικές Σχολές, 
Αεροπορικές Εταιρείες κ.λ.π.

Η Τουριστική  Α στυνομία  
Θεσ/νίκης έλαβε μέρος στην έκ
θεση με τη δημιουργία δικού της 
περιπτέρου, που επισκέφθηκαν οι 
Υπουργοί Προεδρίας Κυβερνήσε- 
ως κ. Σωτήρης Κούβελας, Εθνι
κής Οικονομίας κ. Ευθύμιος Χρι
στοδούλου, οι Γ.Γ. Υπουργείων 
και του Ε.Ο.Τ., πλήθος Ελλήνων 
και ξένων επισκεπτών καθώς επί
σης και παράγοντες του Ελλη
νικού και Διεθνούς Τουρισμού.

Οι επίσημοι επισκέπτες εξέφρα- 
σαν την ικανοποίησή τους για 
την διακόσμηση του περιπτέρου 
και για την επαναλειτουργία της 
Τουριστικής Αστυνομίας στην 
συμπρωτεύουσα.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη 
του Υπουργού Προεδρίας στο πε
ρίπτερο της Αστυνομίας.

33



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

146 ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
_________ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ_________

Με εκατό σαράντα έξι νέες αστυφυλακίνες στε
λεχώθηκε πρόσφατα η Ελληνική Αστυνομία.

Οι αστυφυλακίνες εκπαιδεύτηκαν επι έξι μήνες 
στο Παράρτημα της Σχολής Αστυφυλάκων Α
μαρουσίου και είναι έτοιμες να στελεχώσουν τις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες κυρίως του λεκανοπεδίου 
Αττικής αλλά και των άλλων μεγάλων αστικών 
κέντρων της χώρας.

Σε ειδική τελετή ονομασίας που έγινε στις ε
γκαταστάσεις της Σχολής παρέστησαν ο Υπουρ
γός Δημοσίας Τάξεως κ. Θεόδωρος Αναγνωστό- 
πουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
κ. Δημήτριος Καπελαρής, ο Αρχηγός του Σώματος 
Α ντισ τρ ά τη γο ς Ιω άννης Σ υμβουλίδης, ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρ- 
χος Τσιγκουνάκης και ο Προϊστάμενος της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος 
Πιστολής.

Τις νέες αστυφυλακίνες αποχαιρέτησε ο 
Διοικητής της Σχολής Αστυνόμος Α’ Δημήτριος 
Χασιώτης, ο οποίος στην σύντομη ομιλία του 
τούς απηύθηνε συμβουλές και παρενέσεις για την 
ορθή εκτέλεση του καθήκοντος.

ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Οι πρόσφατες άνανδρες δολοφονίες των συ

ναδέλφων μας συγκλόνισαν την κοινή γνώμη σε 
ολόκληρη τη χώρα, και από παντού φτάνουν 
μηνύματα συμπαράστασης.

Ιδιαίτερα στην ακριτική περιοχή του Εβρου, 
με πρωτοβουλία των Δημοσίων Υπαλλήλων της 
Νομαρχίας, διενεργήθηκε προαιρετικός έρανος, 
για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην οι
κογένεια του αστυφύλακα της Αμεσης Δράσης 
Δημητρίου Κώστα, που δολοφονήθηκε απο ένο
πλους ληστές στην Καλλιθέα.

Ο Νομάρχης Εβρου κ. Αθηναίος Φλωρίνης, ε- 
πισκέφθηκε μέσα στις γιορτές την ηγεσία του 
Σώματος και επέδωσε στον Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως κ. Θεόδωρο Αναγνωστόπουλο, το σχετικό 
βιβλιάριο καταθέσεων.
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ
Τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρω

τοχρονιάς, πολλοί άνδρες του Σώματος, όπως 
και πολλοί άλλοι συνάνθρωποί μας έμειναν μα
κριά απο τις οικογένειές τους, νοσηλευόμενοι 
σε νοσοκομεία και κλινικές.

Το ενδιαφέρον του Σώματος για τους ασθενείς 
συναδέλφους μας, εκδηλώθηκε με επισκέψεις αντι
προσωπειών και προσφορές συμβολικών δώρων, 
δείγματα συναδελφικής αγάπης και συμπαράστα
σης στις ώρες του πόνου.

Στην Αθήνα αντιπροσωπείες της Δ/νσης Υγει
ονομικού του Υ.Δ.Τ. επισκέφθηκαν το 401 Στρα
τιωτικό Νοσοκομείο και διάφορα άλλα νοσηλευ
τικά ιδρύματα, όπου νοσηλεύονται άνδρες του 
Σώματος και προσέφεραν δώρα μεταφέροντας και 
τις ευχές όλων των συναδέλφων.

Παρόμοιες επισκέψεις και προσφορές δώρων 
έγιναν και απο πολλές άλλες υπηρεσίες του Σώ
ματος σε ορφανοτροφεία και διάφορα άλλα ιδρύ
ματα.

Στις φωτογραφίες ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Υγειονομικού Υποστ/γος Ιωάννης Κατσιρούμπας, 
επιδίδει χριστουγεννιάτικα δώρα σε ασθενείς του 
401 Νοσοκομείου.

Ο Δ/της του Τμήματος Ασφαλείας Περισσού 
Αστυν. Α’ Σδούγκος Στυλιανός, προσφέρει σε παι
διά της στέγης ανηλίκων Περισσού Χριστουγεν
νιάτικα δώρα που συγκέντρωσε το προσωπικό 
του Τμήματος.

Ηταν μια ξεχωριστή νότα στη Χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα, που απέδειξε ότι η Αστυνομία ξέρει 
να χαρίζει τη χαρά σε όλους τους πάσχοντες 
και αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας και μά
λιστα αυτές τις μέρες.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Τις παραμονές των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, η Μουσική του Σώματος επι- 
σκέφθηκε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, 
Υπηρεσίες της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς 
και τις Αστυνομικές Σχολές, και έψαλλε τα 
κάλαντα στην ηγεσία της Αστυνομίας και το 
προσωπικό των Υπηρεσιών. Ηταν ένα ευχάριστο 
διάλειμμα μέσα στις Αγιες Ημέρες των Εορτών, 
που διέκοψε έστω και για λίγο το φόρτο της 
υπηρεσιακής απασχόλησης.

1 el] 1 !

35



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Με πρωτοβουλία του Υπουρ
γείου Εσωτερικών της Ρουμανί
ας, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα 
στο Βουκουρέστι, σύσκεψη εκ
π ρ ο σ ώ π ω ν  
των Υπουρ
γείων Εσωτε- 
ρ ικ ώ ν  κ α ι 
Δ η μ ό σ ι α ς  
Τ ά ξη ς γ ια  
την υπογρα
φή του σχετι
κού πρωτο
κόλλου σύ
στασης αθλη
τικής ένωσης 
Αστυνομιών 
Βαλκανικών 
κρατών.
Την Ελληνι

κή αποστολή 
αποτελούσαν 
οι: Α’ Υπαρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος Στέφα
νος Μακρής, Αστυνομικός Υ- 
ποδ/ντης Δημήτριος Μητρόπου- 
λος και Αστυνόμος Β’ Ιωάννης 
Καραπανάγος, της Δ/νσης Δη
μοσίων Σχέσεων, Αστυνόμος Β’ 
Ιωάννης Χουλιάρας, της Δ/νσης 
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργα
σίας και οι αθλητές της Υπη
ρεσίας Φυσικής Αγωγής και Α
θλητισμού, Αστυφύλακες Αφορ- 
δάκος Γεώργιος και Χάντζος Εμ
μανουήλ.

Στηην Ελληνική αποστολή επι
φυλάχθηκε θερμή υποδοχή απο 
αξιωματούχους του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Ρουμανίας με 
επικεφαλής τον Υφυπουργό Ε
σωτερικών κ. Dumitru Pencius.

Στις εργασίες της συνδιάσκεψης 
συμμετείχαν, εκτός της Ελλάδος, 
η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Γι
ουγκοσλαβία και η Ρουμανία.

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Κατά τις εργασίες της σύσκε
ψης συζητήθηκαν ένα προς ένα 
τα άρθρα του αρχικού σχεδίου 
του καταστατικού οργάνωσης 
και λειτουργίας της Ενωσης που 
είχε προτείνει η Ρουμανία. Κατά 
την τελική διαμόρφωση του κα
ταστατικού που υιοθετήθηκε, ε- 
λήφθησαν υπ’ όψιν οι θέσεις της 
Ελληνικής αντιπροσωπείας και έ
γιναν δεκτές όλες οι προτάσεις 
ή παρεμβάσεις της. Ακόμη επε- 
λέγη ως έμβλημα της Ενωσης 
το έμβλημα που πρότεινε η Ελ
ληνική Αντιπροσωπεία.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το 

πρόγραμμα των αθλητικών εκ
δηλώσεων της Ενωσης μέχρι το 
επόμενο συνέδριό της, τν Οκτώ
βριο του 1993 και αποφασίσθηκε 
οι Α’ Βαλκανικοί αγώνες για Α
στυνομικούς στα αθλήματα του

στίβου, της κολύμβησης, της σκο
ποβολής, του τζούντο και του 
μπάσκετ να διεξαχθούν τον Σε
πτέμβριο του 1992 στο Βουκου

ρέστι.
Η Ελληνική 

Αστυνομία α
ν έ λ α β ε  την 
δ ιο ρ γ ά ν ω σ η  
της Α’ Χειμερι
νής Βαλκανιά- 
δας Αστυνομι
κών στο άθλη
μα του σκί και 
συγκεκριμένα 
στα αγωνίσμα
τα των καταβά
σεων slalom και 
G.slalom, τον 
Μ άρτιο  του 
1992, η οποία 
θα διεξαχθεί 

ταυτόχρονα με τους Δ’ 
Πανελλήνιους αγώνες 
σκί Αστυνομικών.

Το πρωτόκολλο σύστασης της 
Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών 
Βαλκανικών κρατών, στο οποίο 
αναφέρονται οι σκοποί και οι 
στόχοι της Ενωσης, υπεγράφη μέ
σα σε πανηγυρική τελετή απο 
τους εκπροσώπους των Υπουρ
γείων Εσωτερικών και Δημοσίας 
Τάξης.

Την ίδια ημέρα πραγματοποι
ήθηκε Βαλκανικός Αγώνας Μα- 
ραθονίου δρόμου 21 km, στον ο
ποίο συμμετείχαν δεκαεννέα Α
στυνομικοί αθλητές. Οι Ελληνες 
Αστυφύλακες αθλητές μας Χά
ντζος Εμμανουήλ και Αφορδά- 
κος Γεώργιος, κατέλαβαν αντί
στοιχα την πρώτη και δεύτερη 
θέση.

Η ουσιαστική συμμετοχή της 
Ελληνικής αντιπροσωπείας στη 
συνδιάσκεψη, αναγνωρίσθηκε α-

Ο Α ’ Υπαρχηγός Υποστράτηγος κ. Μ ακρής 
υπογράφει το πρωτόκολλο σύστασης της Ένωσης.
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Οι νικητές του Μαραθωνίου 
δρόμου Α σ τυ φ ύ λ α κ ε ς  Εμμ. 
Χάντζος και Γ. Αφορδάκος.

πό τους εκπροσώπους των άλλων 
Βαλκανικών κρατών.

Η Πρεσβεία μας στο Βουκου
ρέστι σε τηλεαντιγράφημα που 
έστειλε προς το Υπουργείο Ε
ξωτερικών το οποίο κοινοποιή
θηκε και στο Υπουργείο μας εκ
φράζει την ικανοποίησή της για 
την ουσιαστική συμμετοχή της 
Ελληνικής αντιπροσωπείας στην 
συνδιάσκεψη και στη διαμόρφω
ση του Καταστατικού.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της 
Ρουμανίας, εξέφρασε στον A’ Υ- 
παρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας την χαρά του για την 
επίσκεψη του τελευταίου στο Υ
πουργείο Εσωτερικών και δια
τύπωσε την επιθυμία της Ρου
μανικής Κυβέρνησης να συνερ
γαστεί και σε άλλους τομείς με

την Ελληνική Αστυνομία και 
προσκάλεσε τον Υπουργό μας να 
επισκεφθεί την Ρουμανία το πρώ
το τρίμηνο του 1992.

Επίσης στα πλαίσια των επα
φών, αξιωματούχοι της Αστυνο
μίας της Ρουμανίας πρότειναν 
στα μέλη της Ελληνικής απο
στολής ανταλλαγές επισκέψεων 
εθιμοτυπικού χαρακτήρα και 
τουριστικού ενδιαφέροντος μετα
ξύ των αστυνομικών και των οι
κογενειών των δύο χωρών, οι ο
ποίοι θα φιλοξενούνται στις α
ντίστοιχες εγκαταστάσεις του Υ
πουργείου Εσωτερικών και Δη
μόσιας Τάξης.

Γενική διαπίστωση αποτελεί ότι 
η Βαλκανική συνεργασία στον 
αθλητικό τομέα θα αποτελέσει 
την απαρχή για ευρύτερη συνερ
γασία και σε άλλους τομείς, ό
πως στον κοινωνικό και πολι
τιστικό τομέα καθώς και σε θέ
ματα αστυνομικού ενδιαφέρο
ντος.

ΕΠΓΓΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Επανερχόμαστε-νομίζουμε δί- 
καια-στην δημοσίευση ονομάτων 
επιτυχόντων στα Ανώτατα Εκ
παιδευτικά Ιδρύματα της χώρας 
μας, γιατί εκ παραδρομής πα- 
ρελείφθησαν απο τον σχετικό πί
νακα που δημοσιεύσαμε τον προ
ηγούμενο μήνα:

ΒΛΑΣΤΟΥ Πηνελόπη του Αθα
νασίου, κόρη Ταγμ.Χωρ.ε.α., Φι
λολογικό Αθηνών, ΖΑΓΚΑΝΑΣ 
Παναγιώτης του Θωμά, γιός 
Ανθ/μου της Δ.Δ.Υ., Γυμναστική 
Ακαδημία Αθηνών, ΚΟΣΜΑΣ 
Χαράλαμπος του Αποστόλου, 
γιός Αστυν. Α’ε.α., Αγγ. Φιλο
λογία Θεσσαλονίκης, ΚΩΤΟΥ- 
ΛΑΣ Θωμάς του Αντωνίου, γιός 
Ανθ/μου της Υ.Ε.Ε.Θ., Φυσικό 
Θεσσαλονίκης, ΜΗΛΙΤΣΗ Βασι
λική του Κων/νου, κόρη Υπαστ.Β’ 
της Δ. Τροχαίας Αττικής, Παι
δαγωγική Αθηνών, ΤΡΥΦΩΝΑΣ 
Σπυρίδων του Κων/νου, γιός 
Ανθ/μου ε.α., Γεωπονική Αθηνών, 
ΧΡΥΣΙΚΟΥ Ασήμω του Κων/νου, 
κόρη Υπαστ. Α’ της Δ. Τροχαίας 
Αττικής, Κτηνιατρική Θεσσαλο
νίκης.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Η αύξηση του αριθμού των τρο
χαίων ατυχημάτων έχει ευαισθη
τοποιήσει όλες τις υπηρεσίες 
Τροχαίας, οι οποίες εντείνουν 
καθημερινά την προσπάθειά τους 
για την πρόληψη των ατυχημά
των. Παράλληλα όμως με τις 
προσπάθειες αυτές λειτούργησε 
και πέρυσι με μέριμνα της Σχολής 
Αρχιφυλάκων το Σχολείο Τρο
χαίας με αστυνομικούς από όλες 
τις υπηρεσίες Τροχαίας.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η Αστυνομία κοντά στον ανθρώπινο πόνο

Η συγκινητική αυτή ιστορία 
γράφεται σε ένα ήσυχο χωριου- 
δάκι, το Λόφο Πιερίας. Τα δύο 
παιδιά ενός φτωχού αγρότη, του 
Γιάννη Φωτίου, διαπιστώθηκε ότι 
πάσχουν από μιά σπάνια αρρώ
στια, που λέγεται νόσος του Γου- 
ϊλσον και προσβάλλει το συκώτι, 
το κεντρικό νευρικό σύστημα 
(παραλυσία) και διάφορα άλλα 
όργανα, με αποτέλεσμα το θά
νατο.

Σε μιά εποχή που κύρια χαρα
κτηριστικά της είναι το ατομικό 
συμφέρον, η απομόνωση, η κα
χυποψία, η απουσία ανθρωπιάς 
και αλληλεγγύης προς τον συ
νάνθρωπο, μιά ομάδα ανθρώπων 
στην Πιερία με επικεφαλής τον 
ανθυπαστυνόμο Δημήτριο Πα- 
παχρήστο έχουν αρχίσει μιά “εκ
στρατεία" αγάπης, προκειμένου να 
βοηθήσουν δύο άτυχα παιδάκια 
που βρίσκονται σε έναν άνισο αγώ
να με το θάνατα

Εδώ να σημειώσουμε ότι ο άτυ
χος πατέρας έχει χάσει άλλα δύο 
παιδιά από την επάρατη αυτή 
ασθένεια πριν από πέντε χρόνια.
Η νόσος του Γουϊλσον είναι μιά 

περίεργη κληρονομική ασθένεια 
βαριάς μορφής που εμφανίζεται 
με δύο μορφές. Τη νεανική και 
την εξελισσόμενη και οφείλεται 
σε σοβαρή διαταραχή του μετα
βολισμού του χαλκού στον ορ
γανισμό.

Οι συνέπειες της εξοντωτικής 
αυτής ασθένειας είναι θανατη
φόρες. Προκαλεί κίρρωση του 
ήπατος, παράλυση των άκρων,

Επάνω: τα δύο παιδιά της οι
κογένειας Φωτίου.
Κάτω: η Ε π ι τ ρ ο π ή  Σ υμ

παράστασης. Από αριστερά ο 
Πρόεδρος και ο Γραμματέας της 
Κοινότητας, ο Αστυνόμος και 
κάτοικοι του χωριού.
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παραλυσία του κεντρικού νευ
ρικού συστήματος και εκφυλισμό 
των βασικών γαγγλίων του εγκε
φάλου. Προσβάλλει περίπου δύο 
άτομα στα 100.000 και χρειάζεται 
μακρόχρονη και επίπονη αλλά 
κυρίως πολυδάπανη θεραπεία 
στο εξωτερικό.

Πριν από λίγες ημέρες τα “ >α- 
βωμένα” αυτά παιδιά, ηλικίας 14 
και 12 ετών, παρουσίασαν μιά 
επικίνδυνη επιδείνωση και η με
τάβασή τους σε ειδικευμένο νο
σοκομείο του εξωτερικού ήταν 
κάτι περισσότερο από επιβεβλη
μένη.
Τότε λειτούργησε η ευαισθησία 

και η συμπόνοια των συνανθρώ
πων του Γιάννη Φωτίου και έτσι 
-με πρωτοβουλία του Διοικητού 
του τοπικού Αστυνομικού Σταθ
μού- ξεκίνησε ένας εξαντλητικός 
μαραθώνιος για την εξεύρεση 
των απαιτούμενων χρημάτων για 
τη σωτηρία του Γιωργάκη και 
του Δημητράκη.
Η “Αστυνομική Επιθεώρηση” 

επικοινώνησε με τον εμπνευστή 
της επιχείρησης βοήθειας των δύο 
παιδιών, ανθυπαστυνόμο Δημή- 
τριο Παπαχρήστο, ο οποίος μας 
περιέγραψε γλαφυρά τις αξιοζή
λευτες προσπάθειες της Αστυ
νομίας και του ίδιου προσωπικά.

"Μόλις μάθαμε ότι τα άτυχα 
αυτά παιδάκια έπρεπε να μετα
βούν επειγόντως σε νοσοκομείο

του εξωτερικού, γιατί κινδύνευαν 
άμεσα, κινητοποιηθήκαμε -από 
κοινού με τον Πρόεδρο του 
χωριού δημιουργήσαμε μία πεν
τ α μ ε λ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Σ υμ
παράστασης για τη συγκέντριυση 
των χρημάτων και την προβολή 
του θέματος μέσω του τοπικού 
Τύπου και των Μ.Μ.Ε Πράγματι, 
μέσα σε δύο μέρες, το θέμα έλαβε 
πανελλήνιες διαστάσεις. Αλλά  
και ολόκληρο το χωριό, που από 
καιρό ζούσε αυτό το δράμα, ευ
αισθητοποιήθηκε και συγκέντρω
σε ένα σεβαστό ποσό από το 
υστέρημά του. Επίσης, ανώνυμοι 
άνθρωποι τις περισσότερες φορές 
άγνωστοι στο χαροκαμένο πα
τέρα, που αυτές τις κρίσιμες ώρες 
αγωνίας είναι πάνω από το προ
σκέφαλο των παιδιών του στο 
νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων 
”Βιλ Ζουίφ“ του Παρισιού, βο
ήθησαν και βοηθούν με κάθε τρό
πο.
Εξ άλλου, αρωγοί στις προσπά- 

θειές μας ήταν και η Μητρόπολη 
Κατερίνης, η Ενωση Κατωτέρων 
Αστυνομικών Κατερίνης, η Κοι
νότητα Λόφου, σχολεία, σύλλο
γος κ.α.

Τα νοσήλεια  φθάνουν τις
150.000 δραχμές την ημέρα, ενώ 
η οικογένεια χρειάζεται περίπου
450.000 δραχμές το μήνα για πα
ρ α μ ο ν ή  κα ι  δ ι α τ ρ ο φ ή .  
Πώς να αντέξει ένα τέτοιο βάρος;

Εχουμε λοιπόν ανοίξει έναν ει
δικό λογαριασμό στην Τράπεζα 
Μακεδονίας Θράκης, γιατί όπως 
καταλαβαίνετε τα ποσά που χρει
άζονται για την πολύμηνη πα
ραμονή των παιδιών στο ακριβό 
αυτό νοσοκομείο είναι απαγο
ρευτικά για το φτωχό βαλάντιο 
του Γιάννη Φωτίου.

Το παρήγορο είναι ότι δεχό
μαστε καθημερινά τηλεφωνήμα
τα από ολόκληρη την Ελλάδα 
για να μας ρωτήσουν με ποιό 
τρόπο μπορούν να βοηθήσουν την 
προσπάθεια του τραγικού αυτού 
πατέρα. Οι προσπάθειές μας θα 
συνεχιστούν με τους ίδιους ρυθ
μούς μέχρι να ξαναδούμε τα χα
μογελαστά προσωπάκια του Δη
μητράκη και του Γκοργάκη πίσω 
στο χωριό υγιή'.
Ί\ς πραγματικά αξιέπαινες αυ

τές προσπάθειες των συναδέλφων 
μας, αλλά και όλων των υπο
λοίπων συμπρωταγωνιστών χαι
ρετίζουμε με θαυμασμό και συ
γκίνηση και μας κάνει να νιώ
θουμε ότι στο βάθος της καρδιάς 
μας υπάρχουν ακόμα συναισθή
ματα ανθρωπισμού και κατανό
ησης του ανθρώπινου πόνου. Φαί
νεται ότι οι ελπίδες για μιά κοι
νωνία με ανθρώπινο πρόσωπο δεν 
έχουν λιγοστέψει

Επιμέλεια: Ελισσαίος Αρτόπου- 
λος
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Επείγουσες έρευνες 
χωρίς ένταλμα

της Μαρίας Πίσχου

Ενα αοτυνομικό τμήμα πληροφορείται, από ανώνυμη πηγή, 
ότι μια βόμβα είναι κρυμμένη μέοα σ’ ένα δέμα, 

που πρόκειται να αποοταλεί οε κάποια ξένη πρεοβεία, 
η οποία βρίσκεται στα τοπικά όρια της δικαιοδοσίας του.

Το δέμα έχει σταλεί μέσω μιας εταιρείας μεταφορών.
Η Αστυνομία επικοινωνεί με την εταιρεία 

και πληροφορείται ότι υπάρχουν πέντε δέματα για την πρεσβεία. 
Πηγαίνει στην εταιρεία, ελέγχει αμέσως όλα τα δέματα 

με μια μέθοδο ακτινογράφησης
και κατάσχει ένα από αυτά που φαίνεται να περιέχει εκρηκτικά. 

Το μεταφέρει σε ένα ασφαλές μέρος, όπου το ανοίγει 
και αφοπλίζει τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Δεν υπήρχε ένταλμα για τον έλεγχο, για την κατάσχεση 
ή για την όλη πορεία της έρευνας.

Κάποιοι αστυνομι
κοί πληροφορούνται 
ότι ένα δέμα που με- 
ταφέρεται με λεωφο
ρείο περιέχει τερά
στια ποσότητα κοκα
ΐνης. Ο πληροφοριο
δότης δίνει την πε
ριγραφή του δέματος 
και το όνομα του πα
ραλήπτη. Οι αστυνο
μικοί εντοπίζουν το 
δέμα στο σταθμό του 
λεωφορείου και το 
παρακρατούν για με
ρικά λεπτά έως ότου 
ένας εκπαιδευμένος 
σκύλος να μπορέσει 
να το μυρίσει. Ο σκύ
λος αντιδρά θετικά και η Αστυ
νομία εποπτεύει τον χώρο έως 
ότου έμφανίζεται ένας άνδρας, 
που αναζητά το δέμα. Ο άνδρας 
κρατείται, ενώ η Αστυνομία 
ανοίγει το δέμα και ανακαλύ
πτει την κοκαΐνη. Ο άνδρας συλ- 
λαμβάνεται. Δεν υπήρχε ένταλ
μα για την έρευνα του δέματος 
ή για τη σύλληψη του άνδρα.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι 
αστυνομικοί πήραν άμεσες απο
φάσεις για να διενεργήσουν 
έρευνες και να προβούν σε κα
τασχέσεις χωρίς να υπάρχει 
ένταλμα. Στην ποινική δίωξη, 
που θα ακολουθήσει, οι κατη
γορούμενοι θα αμφισβητήσουν 
την παραδοχή των κατασχεμέ- 
νων αποδείξεων, ισχυριζόμενοι

ότι αποκτήθηκαν με 
παραβίαση των συ
νταγματικών τους 
δικαιωμάτων. Επειδή 
οι έρευνες και οι κα
τασχέσεις πραγματο- 
πο ιήθηκαν χω ρ ίς 
ένταλμα, το βάρος 
για την νομιμοποίη
ση των ενεργειών θα 
αναλάβει η Πολιτεία.

Ποιες επείγουσες 
συνθήκες νομιμοποι
ούν έναν αστυνομικό 
να διεξάγει έρευνες 
ή να προβαίνει σε κα
τασχέσεις αντικειμέ
νων ατομικής ιδιο
κτησίας χωρίς να 

έχει ένταλμα; Αυτό το άρθρο 
προσπαθεί να απαντήσει στο 
κρίσιμο ερώτημα μέσα από μια 
διερεύνηση των “επειγουσών” ή 
“εξαιρετικών συνθηκών", που 
στοιχειοθετούν την εξαίρεση 
στην επιταγή της τέταρτης τρο
ποποίησης του Συντάγματος 
των ΗΠΑ “για απαραίτητη 
ύπαρξη εντάλματος”.
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Τα δικαστήρια αναγνωρίζουν 
συνήθως τρεις μορφές απειλής, 
που νομιμοποιούν επείγουσες 
έρευνες χωρίς την ύπαρξη 
εντάλματος - κίδυνος κατά της 
ζωής, κίδυνος για απόδραση και 
κίνδυνος για καταστροφή ή απο
μάκρυνση των αποδεικτικών 
στοιχείων. Επειδή ισχύουν δια
φορετικά νομικά κριτήρια για 
την διεξαγωγή της έρευνας όταν 
υφίσταται κίνδυνος κατά της 
ζωής από την περίπτωση του 
κινδύνου απόδρασης ή της απώ
λειας αποδεικτικών στοιχείων, 
θα πρέπει να υπάρχει επίγνωση 
της μορφής της απειλής σε κάθε 
περίπτωση ώστε να λαμβάνονται 
οι ανάλογες αποφάσεις.

Ο νομικός καθορισμός της 
εξαίρεσης

Η τέταρτη τροποποίηση του 
Συντάγματος των ΗΠΑ προστα
τεύει τους πολίτες από αδικαι
ολόγητες έρευνες και κατασχέ
σεις των ατομικών τους αντι
κειμένων. Το Ανώτατο Δικαστή
ριο, όταν καθόριζε τις αρμοδιό
τητες της Πολιτείας που είναι 
σύμφωνες με το Σύνταγμα, όρισε 
με έμφαση την προτίμησή του 
για έρευνες και κατασχέσεις, 
που θα στηρίζονται σε νόμιμα 
εντάλματα. Σύμφωνα με τη νο
μολογία του Δικαστηρίου: “το 
Σύνταγμα απαιτεί η προσεκτική 
και αμερόληπτη κρίση ενός δι
καστικού εκπροσώπου να πα- 
ρεμβάλεται ανάμεσα στους πο
λίτες και την Αστυνομία.... και 
οι έρευνες που διεξάγονται έξω 
από τα όρια στης δικαστικής 
διαδικασίας, χωρίς προηγούμενη 
έγκριση από δικαστή, είναι αδι
καιολόγητες σύμφωνα με την τέ
ταρτη τροποποίηση και υπόκει- 
νται σε ελάχιστες, ειδικά ορι
σμένες και σαφώς καθορισμένες 
εξαιρέσεις”.

Επομένως στις περισσότερες 
περιπτώσεις, εύλογη είναι η 
έρευνα ή η κατάσχεση που διε
ξάγεται βάσει ενός έγκυρου 
εντάλματος. Κατά συνέπεια, 
σύμφωνα με την τέταρτη τρο

ποποίηση “εύλογη έρευνα” είναι 
ένας νομικός όρος με διαφορε
τικό νόημα από εκείνο, που 
προσδίδεται στη λέξη κατά την 
κοινή της χρήση. Υπάρχουν εξαι
ρέσεις στην απαίτηση εντάλμα
τος, οι οποίες όμως δεν καθο
ρίζονται από την προσωπική 
αντίληψη ενός αστυνομικού αλ
λά από τον καθορισμό της ανα
γκαιότητάς τους από το δικα
στήριο. Οι εξαιρέσεις είναι προ
σεκτικά και αυστηρά καθορισμέ
νες και πρέπει να καταδειχθεί 
από εκείνους, που ζητούν εξαί
ρεση (από την απαίτηση εντάλ
ματος)... ότι το επείγον της πε
ρίπτωσης έκανε επιτακτική την 
ενέργεια. Το Δικαστήριο έχει 
αναγνωρίσει σαν αναγκαιότητα 
τις περιπτώσεις κινδύνου για 
τους αστυνομικούς ή της απώ
λειας των αποδεικτικών στοι
χείων αλλά η Πολιτεία φέρει

το βάρος της απόδειξης για την 
αναγκαιότητα δράσης χωρίς 
ένταλμα.

Κίνδυνος κατά της ζωής
Εξαιτίας της υψηλής αξίας 

που θέτει η κοινωνία μας στην 
ανθρώπινη ζωή, μια περίσταση 
που μπορεί να οδηγήσει στην 
εύλογη έρευνα ή κατάσχεση χω
ρίς ένταλμα, εξαρτάται από το 
κατά πόσο η ενέργεια γίνεται 
για να εξουδετερώσει μια ύπο
πτη απειλή κατά της ανθρώπινης 
ζωής. Το Ανώτατο Δικαστήριο 
των ΗΠΑ αναφέρει, ότι η τέ
ταρτη τροποποίηση δεν απαιτεί 
οι αστυνομικοί να καθυστερούν 
την διεξαγωγή μιας έρευνας, εάν 
κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο 
τη ζωή τους ή τη ζωή των άλλων. 
Συγκεκριμένα το Δικαστήριο 
έχει αποδεχθεί σαν αποδεικτικό 
στοιχείο την εύλογη υποψία για 
τη νομιμοποίηση ερευνών χωρίς
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ένταλμα, όταν βασίζονται σε 
έναν άμεσα αντιληπτό κίνδυνο 
για τη ζωή εφ’ όσον η διενερ- 
γούμενη πράξη δεν ξεπερνά την 
αναγκαιότητα για την εξάλειψη 
του κινδύνου.

Γι’ αυτό όταν διενεργείται μια 
έρευνα ή μια κατάσχεση για την 
αντιμετώπιση μιας απειλής κατά 
της ζωής, η Πολιτεία πρέπει να 
είναι έτοιμη να αποδείξει ότι 
κατά τον χρόνο της ενέργειας:

1. Ηταν γνωστά γεγονότα, που 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
σε ένα έλλογο άτομο την υπο
ψία ότι η άμεση ενέργεια ήταν 
απαραίτητη για την προστασία 
της ανθρώπινης ζωής και

2. η ενέργεια δεν ξεπερνούσε 
τα όρια, που κρίνονται απαραί
τητα για να εξουδετερωθεί η 
απειλή.

Υποψία για παρουσία 
επικίνδυνων οργάνων (όπλα)
Δύο αστυνομικοί περιπολού- 

σαν ένα επαρχιακό δρόμο αργά 
τη νύχτα, όταν είδαν ένα αυ
τοκίνητο να οδηγείται παρακιν
δυνευμένα και με υπερβολική 
ταχύτητα. Πριν προλάβουν να 
το σταματήσουν μπήκε σ’ ένα 
παράδρομο και έπεσε σ’ ένα χα
ντάκι. Οταν πλησίασαν, ο οδη
γός είχε βγει έξω από το αυ
τοκίνητο αφήνοντας την πόρτα 
του ανοιχτή. Οταν του ζήτησαν 
να επιδείξει την άδεια οδήγησης 
και την άδεια κυκλοφορίας του 
αυτοκινήτου προχώρησε προς 
την ανοιχτή πόρτα. Οι αστυνο
μικοί τον ακολούθησαν και, πριν 
προλάβει να μπει στο αυτοκί
νητο, είδαν ένα μεγάλο κυνη
γετικό μαχαίρι στο δάπεδο του 
αυτοκινήτου. Επειδή υποπτεύθη- 
καν ότι μπορεί να οπλοφορούσε 
τον σταμάτησαν και του έκαναν 
σωματική έρευνα, που όμως δεν 
αποκάλυψε τίποτα. Εχοντας την 
υποψία, ότι μπορεί να υπήρχαν 
άλλα όπλα στο αυτοκίνητο, 
ένας αστυνομικός φώτισε με το 
φακό του στο εσωτερικό και είδε 
ένα πουγκί να προεξέχει κάτω 
από το μεσαίο μπράτσο του κα

θίσματος. Μπήκε στο αυτοκίνη
το και σήκωσε το μπράτσο. Το 
πουγκί ήταν ανοιχτό και περι
είχε μαριχουάνα. Η ανακάλυψη 
οδήγηγε στη σύλληψη του οδη
γού.

Το Δικαστήριο υποστήριξε ότι 
όταν οι αστυνομικοί υποπτεύ
ονται την παρουσία επικίνδυνων 
όπλων, στην περίπτωση που στα
ματούν νόμιμα ένα όχημα, μπο
ρούν να κάνουν μια περιορισμέ
νη έρευνα στο εσωτερικό του 
για να τα εντοπίσουν. Κατά την 
διεξαγωγή μιας τέτοιας έρευνας 
οι αστυνομικοί θα πρέπει να πε
ριορίζονται σε εκείνα τα σημεία, 
όπου μπορούν να κρυφτούν 
όπλα με άμεση πρόσβαση.

Στο συγκεκριμένο περιστατι
κό, οι αστυνομικοί μπόρεσαν να 
προστατεύσουν τους εαυτούς 
τους και το κοινό με μια γρή
γορη έρευνα στο εσωτερικό του 
οχήματος. Διαφορετικοί παρά
γοντες μπορεί να δικαιολογή
σουν μια ευρύτερη έρευνα. Για 
παράδειγμα, το Δικαστήριο δέ
χθηκε σαν νόμιμη την έρευνα 
στο πορτ-μπαγκάζ ενός αυτο
κινήτου, που ανήκε σε κάποιον 
που είχε συλληφθεί. Το αυτο
κίνητο είχε κατασχεθεί και είχε 
τοποθετηθεί σε ένα αφύλακτο, 
ιδιωτικό οικόπεδο. Ο ιδιοκτήτης 
του αυτοκινήτου είχε συλληφθεί 
για φόνο και όταν πια το όχημα 
είχε απομακρυνθεί από τον χώ
ρο της σύλληψης, η Αστυνομία 
πληροφορήθηκε κάποια γεγονό
τα, που κίνησαν υποψίες για την 
παρουσία όπλου μέσα στο αυ
τοκίνητο. Στην έρευνα, που έγι
νε, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα 
ρεβόλβερ (που αργότερα απο
δείχθηκε ότι ήταν το όπλο του 
φόνου) μέσα στο πορτ-μπα- 
γκάζ.Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι 
η έρευνα εξασφάλισε την ασφά
λεια των πολιτών, που μπορεί 
να κινδύνευαν αν κάποιος 
έπαιρνε το όπλο από το αφύ
λακτο όχημα.

Το εσωτερικό μιας βαλίτσας, 
ενός χαρτοφύλακα, μιας τσά

ντας, που υπάρχει υποψία ότι 
περιέχει ένα επικίνδυνο όπλο, 
μπορεί επίσης να ερευνηθεί χω
ρίς ένταλμα, όταν κρίνεται απα
ραίτητο για να προστατεύσει αν
θρώπινες ζωές. Για παράδειγμα, 
οι αστυνομικοί είχαν λόγους να 
πιστεύουν ότι υπήρχαν κρυμμέ
να εκρηκτικά μέσα σε αποσκευ
ές μιας εμπορικής πτήσης. Οι 
αποσκευές, που εκφορτώθηκαν 
από το αεροπλάνο μυρίστηκαν 
από σκύλο, εκπαιδευμένο στην 
ανίχνευση εκρηκτικών, και υπο
βλήθηκαν σε αντινοσκόπηση. 
Μια βαλίτσα, που φάνηκε ότι 
περιείχε εκρηκτικά, ανοίχθηκε 
και ερευνήθηκε. Οι ενέργειες 
κρίθηκαν εύλογες λόγω του κιν
δύνου, που έθεταν τα επικίνδυνα 
εκρηκτικά.

Μια περιοριμένη έρευνα του 
εσωτερικού μιας γυναικείας 
τσάντας έγινε δεκτή, από το δι
καστήριο σαν ένα εύλογο μέτρο 
προστασίας. Κατηγορείτο κά
ποιος για απάτη. Την ημέρα της 
δίκης η γυναίκα του μπήκε στην 
αίθουσα του δικαστηρίου μ’ ένα 
παλτό ριγμένο στο μπράτσο της, 
που έκρυβε μια μεγάλη τσάντα. 
Κάθισε στο πίσω μέρος της αί
θουσας, στον κεντρικό διάδρομο 
από όπου ο άνδρας της, που 
βρισκόταν σε επιτήρηση, θα περ
νούσε. Ακούμπησε το χέρι της 
πάνω στη μισανοιγμένη τσάντα. 
Ενας αστυνομικός, που αντελή- 
φθη τις κινήσεις αυτές και είχε 
ενημερωθεί ότι ο κατηγορούμε
νος μπορεί να έκανε απόπειρα 
απόδρασης, άνοιξε την τσάντα 
και βρήκε ένα πιστόλι. Κατά την 
εξέταση των ενεργειών του 
αστυνομικού το δικαστήριο έλα
βε υπόψιν του, ότι με την συν
δρομή της αναφοράς για τυχόν 
απόπειρα απόδρασης “η απόκρυ
ψη της τσάντας κατά την εί
σοδο, η στρατηγική θέση που 
επέλεξε και η ευνοϊκή τοποθέ
τηση της τσάντας της έκανε εύ
λογη την αντίληψη ότι η γυ
ναίκα μπορεί να ήταν οπλισμέ
νη”.

42



Κίνδυνος για καταστροφή 
ή απομάκρυνση 

αποδεικτικών στοιχείων
Εκτός από τον κίνδυνο κατά 

της ζωής, το Ανώτατο Δικαστή
ριο των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει 
ότι και ο κίνδυνος για κατα
στροφή ή απομάκρυνση αποδει
κτικών στοιχείων ενσωματώνει 
εξαιρετικές συνθήκες ικανές να 
νομιμοποιήσουν έρευνες χωρίς 
ένταλμα. Οι επιτρεπτές ενέργει
ες σ’ αυτή την περίπτωση είναι 
λιγότερες από εκείνες που προ- 
βλέπονται όταν τίθεται σε κίν
δυνο η ανθρώπινη ζωή. Γενικά, 
επιτρέπεται μόνο η κατά
σχεση ενός αντικειμένου 
χωρίς ένταλμα για την 
διατήρηση αποδείξεο>ν και 
όχι η έρευνα του περιε
χομένου του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο 
έχει αναγνωρίσει δύο σα
φείς κατηγορίες για κα
τασχέσεις αντικειμένων:

1. Προσωρινή κράτηση, 
όταν υπάρχουν ενδείξεις 
εύλογης υποψίας ότι το 
αντικείμενο εμπεριέχει 
αποδεικτικά στοιχεία και

2. Απόλυτη κατάσχεση, 
που πρέπει, όμως, να νο
μιμοποιηθεί με πιθανολο
γούμενη αιτιολογία για να 
ερευνηθεί το περιεχόμενο 
ενός αντικειμένου, που πιστεύ
εται ότι εμπεριέχει αποδεικτικά 
στοιχεία.

Προσωρινή κράτηση 
αντικειμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο δέ
χθηκε την νομιμότητα της προ
σωρινής κράτησης των αποσκευ
ών ενός επιβάτη αεροπλάνου 
γιατί υπήρχαν εύλογες υπόνοιες 
ότι περιείχαν ναρκωτικά. Ο επι
βάτης κίνησε τις υποψίες με την 
εμφάνισή του, το ταξίδι προέ
λευσής του και τη συμπεριφορά 
του. Οι αστυνομικοί του απέ
σπασαν δύο βαλίτσες, τις οποίες 
έστειλαν από το αεροδρόμιο La 
Guardia της Νέας Υόρκης στο 
αεροδρόμιο Kennedy, όπου τις

μύρισε ένας ειδικά εκπαιδευμέ
νος σκύλος, 90 λεπτά αργότερα.

Αν και το Δικαστήριο δέχθηκε 
την αρχική κράτηση των απο
σκευών, έκρινε ωστόσο ότι το 
χρονικό διάστημα που μεσολά
βησε ήταν αδικαιολόγητα μεγά
λο και ότι “οι αστυνομικοί θα 
έπρεπε να είχαν ενημερώσει τον 
επιβάτη για τον τόπο, όπου θα 
μετέφεραν τις αποσκευές του, 
για τον χρόνο που θα τις κρα
τούσαν και για την διαδικασία 
επιστροφής τους εάν η έρευνα 
δεν αποδείκνυε τίποτα”. Η γνω
μοδότηση αυτή στηρίχθηκε στο

γεγονός ότι οι αποσκευές συ
νήθως περιέχουν πράγματα, που 
είναι άμεσα απαραίτητα για 
τους επιβάτες.

Απόλυτες κατασχέσεις 
πιθανολογούμενης αιτιολογίας 

Ο στόχος της προσωρινής κρά
τησης ενός αντικειμένου είναι 
η εξέλιξη των γεγονότων, που 
θα οδηγήσουν στην πιθανή αι
τιολογία για να ερευνηθεί. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω έρευνας 
που διεξάγεται κατά την περί
οδο της προσωρινής κράτησης, 
και στις υποθέσεις ναρκωτικών, 
συχνά περιλαμβάνει και τη χρή
ση εκπαιδευμένων σκυλιών. 
Οταν διαπιστωθεί η πιθανή αι
τιολογία είναι εύλογο ένα πιο

απόλυτο μέτρο. Οι αστυνομικοί 
μπορούν να αναλάβουν τον 
έλεγχο του αντικειμένου για να 
αποτρέψουν την καταστροφή ή 
την απομάκρυνση των αποδει
κτικών στοιχείων για ένα εύ
λογο χρονικό διάστημα ενώ πα
ράλληλα γίνεται αίτηση για την 
έκδοση εντάλματος. Αυτό τους 
επιτρέπει να προστατεύσουν τις 
αποδείξεις μέχρι να δοθεί δι
καστική εξουσιοδότηση για να 
ανοιχθεί το αντικείμενο και να 
ερευνηθεί το περιεχόμενό του.

Συμπέρασμα
Σε κάθε μία από τις υποθε

τικές ιστορίες, που παρου
σιάσαμε, οι αστυνομικοί 
ήρθαν αντιμέτωποι με κα
ταστάσεις ποι πίστευαν 
ότι επιβαλόταν μια επεί
γουσα έρευνα. Στις περι
πτώσεις κινδύνου κατά 
της ανθρώπινης ζωής, η 
διεξαγωγή της, όσο το δυ
νατόν γρηγορότερα, κρί- 
θηκε απαραίτητη για να 
επιβεβαιώσει ή να διαψεύ- 
σει τις υποψίες. Στις πε
ριπτώσεις όμως απώλειας 
ή καταστροφής των απο
δεικτικών στοιχείων ο κίν
δυνος θα μπορούσε να 
αποτραπεί με προσωρινή 
κράτηση των αντικειμένων 
έως ότου εκδοθεί το 

ένταλμα. Κατά συνέπεια οποι
αδήποτε “επείγουσα έρευνα” 
του περιεχομένου τους δεν θε
ωρείται νόμιμη.

Οι αστυνομικοί κρίνοντας την 
νομιμότητα μιας “επείγουσας 
έρευνας” θα πρέπει να εκτιμή
σουν, προηγουμένως, το είδος 
του κινδύνου ή της απειλής. Η 
σαφής επίγνωση του είδους και 
της φύσης του κινδύνου ή της 
απειλής θα διευκολύνει τον πε
ριορισμό των ενεργειών μόνο σε 
εκείνες που είναι απαραίτητες 
για την αποτροπή τους.

Ελέυθερη με τάφραση οτυ  
άρθρου “Emergency Searches of ef

fects” by John Gales Sauls απο το 
περιοδικό FBI (voi 60, March 1991)
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
του Δημήτρη Ν.Ιακώβου Επιστημ. Βοηθού Νομικής Σχολής

Ο τρόπος επίδοσης 
κάποιου εγγράφου της 
ποινικής διαδικασίας 
σε πρόσωπα αγνώστου 
διαμονής ορίζεται στη 
διάταξη του αρθ.156 
του Κ.Π.Δ. όπως αντι- 
καταστάθηκε με το 
αρθ. 5 του Ν.Δ. 1160/72.

Με το αρθ. 10 παρ.
2 του Ν.1941/91 αντι- 
κατεστάθη το σχετικό 
αρθ. 273 του Κώδικος 
Ποινικής Δικονομίας.
Κατόπιν τούτων κρί
νουμε σκόπιμο να εξε
τάσουμε τας περιπτώ
σεις κατά τας οποίας 
δεν απαιτείται πλέον 
επίδοσις εις τον κατη
γορούμενον με την δια
δικασίαν της αγνώ
στου διαμονής του 
αρθ.156 του Κ.Π.Δ.

Κατ’ αρχήν θα πρέπει 
να εξετάσωμεν από πό
τε προσλαμβάνεται η ιδιότητα του κατηγορου
μένου και μέχρι πότε διατηρείται αύτη. Περί τού
του σαφώς ορίζει η διάταξις του άρθρου 72 του 
Κ.Π.Δ. κατά την οποίαν την ιδιότητα του κα
τηγορουμένου προσλαμβάνει: 

α) εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελεύς 
ήσκησε ρητώς την ποινικήν δίωξιν.

β) εκείνος εις τον οποίον εις οιονδήποτε στάδιον 
της ανακρίσεως αποδίδεται η αξιόποινος πράξις 
και

γ) εκείνος ο οποίος αναφέρεται εις την μήνυσιν, 
εις την έγκλησιν, εις την αίτησιν ή εις την έκδοσιν 
δι’ αξιόποινον πράξιν.

Την εν λόγω ιδιότητα κατά την διάταξιν του 
άρθρου 73 του Κ.Π.Δ. ο κατηγορούμενος διατηρεί 
μέχρι της εκδόσεως αμετακλήτου απαλλακτικού 
βουλεύματος ή αμετακλήτου καταδικαστικής ή 
αθωωτικής αποφάσεως, εκ νέου δε τη προσλαμ
βάνει εις τας περιπτώσεις του άρθρου 57 παρ.2.

Συνεπώς εάν κατά τ’ ανωτέρω ο προς ον η 
επίδοσης έχει προσλάβει την ιδιότητα του κα
τηγορουμένου, συμφώνως προς την διάταξιν του

άρθρου 273 του Κ.Π.Δ. 
ως αύτη αντεκατεστά- 
θη δια του άρθρου 10 
παρ.2  του  νόμου 
1941/1991, δεν απαιτεί
ται πλέον επίδοσις (εις 
τον κατηγορούμενον) 
με την διαδικασίαν της 
αγνώστου διαμονής εις 
τας ακολούθους περι
πτώσεις*:

α) εάν ο προσωρινώς 
κρατηθείς εις την φυ
λακήν κατηγορούμε
νος απολυθεί και δεν 
έχει δηλώσει διεύθυν- 
σιν κατοικίας ή διαμο
νής αι επιδόσεις, αι α- 
φορώσαι την υπόθεσιν 
δια την οποίαν εκρα- 
τήθη, γίνονται εις την 
διεύθυνσιν της κατοι
κίας ή διαμονής την ο
ποίαν εδήλωσεν εις τον 
διευθυντήν της φυλα
κής και εις περίπτωσιν 

μη δηλώσεως εις τον γραμματέα της εισαγγελίας 
του πλημμελειοδικείου.

β) εάν υπάρχουν περισσότερες δηλώσεις κα
τοικίας ή διαμονής αι επιδόσεις των εν λόγω 
δικογράφων εις τον κατηγορούμενον είναι έγκυ
ροι εάν γίνουν εις την διεύθυνσιν της κατοικίας 
ή διαμονής η οποία εδηλώθη τελευταία.

γ) εάν δηλωθείσα διεύθυνσις της κατοικίας ή 
διαμονής είναι ανύπαρκτος ή εάν ο κατηγορού
μενος ηρνήθη να προβεί εις δήλωσιν κατοικίας 
ή διαμονής ή εάν εδήλωσεν ότι δεν έχει κατοικίαν 
ή διαμονήν, αι επιδόσεις γίνονται εις τον γραμ
ματέα της εισαγγελίας του πλημμελειοδικείου. 
Εις τας εν λόγω περιπτώσεις ο κατηγορούμενος 
θεωρείται ως γνωστής διαμονής.

δ) εάν ο κατηγορούμενος δηλώσει αρχικώς η 
μεταγενεστέρως διεύθυνσιν κατοικίας ή διαμονής 
εις την αλλοδαπήν, αι επιδόσεις εγγράφων της 
προδικασίας και της κυρίας διαδικασίας καθώς 
και κάθε άλλο ποινικόν δικόγραφον, γίνονται 
μόνον εις τον συνήγορόν του. 

ε) εάν ο κατηγορούμενος δεν έχει διορίσει συ-
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νήγορον, οφείλει να διορίσει αντίκλητον έναν 
από τους δικηγόρους της έδρας του οικείου δι
καστηρίου εις τον οποίον και μόνον γίνονται 
όλες αι επιδόσεις.

στ) εάν ο κατηγορούμενος παρέλειψε τον διο
ρισμόν αντικλήτου ή αν ούτος είναι αδύνατος 
ή έπαυσεν η ιδιότητά του ως αντικλήτου, αι εν 
λόγω επιδόσεις γίνονται εις τον γραμματέα της 
εισαγγελίας του πλημμελειοδικείου της περισφέ- 
ρειας του οποίου ενεργείται ή έχει ενεργηθεί 
η ανάκρισις ή προανάκρισις.

Εκ της ανωτέρω αναπτύξεως των περιπτώσεων 
κατά τας οποίας δεν λαμβάνει χώραν επίδοσις 
εις τον κατηγορούμενον με την διαδικασίαν της 
αγνώστου διαμονής, φαίνεται ότι δεν καλύπτεται 
μόνον η περίπτωσις κατά την οποίαν ο κατη
γορούμενος δεν έχει εισέτι προσέλθει προς α
πολογίαν. Εις την περίπτωσιν ταύτην δύναται 
να λάβει χώραν η διαδικασία επιδόσεως αγνώστου 
διαμονής.

Εν προκειμένω θα πρέπει να προστεθή και η 
αντικατασταθείσα περίπτωσις του εδαφίου I παρ.
2 του άρθρου 432 του Κ.Π.Δ., δια της οποίας 
ορίζεται ότι:

Αν εκείνος που παραπέμθηκε για κακούργημα 
είναι ή κατά το άρθρο 273 θεωρείται γνωστής 
διαμονής και δεν εμφανίζεται για να δικαστεί 
στη δικάσιμο που ορίστηκε, δικάζεται σαν να 
ήταν παρών, αν κλητεύθηκε ως γνωστής διαμονής. 
Η απόφαση που θα εκδοθεί δεν μπορεί να προ
σβληθεί με κανένα ένδικο μέσο .

Επ’ ευκαιρία δέον να σημειωθεί ότι η διάταξις 
του άρθρου 273 ως αύτη αντικατεστάθη δια του 
άρθρου 10 παρ. 2 του νόμου 1941/1991 έχει ως 
δικονομική διάταξις αναδρομικήν ισχύν δια τας 
εκκρεμούσας υποθέσεις, εάν βεβαίως υπάρχουν 
αι προβλεπόμεναι προϋποθέσεις της εν λόγω δια- 
τάξεως του άρθρου 273 του Κ.Π.Δ.

Συνεπώς δια της ως είρηται διατάξεως μει
ώνονται αισθητώς οι περιπτώσεις επιδόσεως εις 
πρόσωπα αγνώστου διαμονής, καθ’ όσον τα σχε
τικά πλέον δικόγραφα επιδίδονται εις την υπό 
του κατηγορουμένου δηλωθείσαν κατοικίαν ή δια
μονήν ή εις ωρισμένας περιπτώσεις εις τον διο- 
ρισθέντα συνήγορον, αντίκλητον ή τέλος εις τον 
γραμματέα της εισαγγελίας πλημμελειοδικείου, 
εις την περιφέρειαν του οποίου ενεργείται ή έχει 
ενεργηθεί η ανάκρισις ή η προανάκρισις, απο- 
φευγομένης ούτω της εν γένει μακροχρονίου ποι
νικής διαδικασίας και ταλαιπωρίας των διαδίκων 
εκ των επανειλημμένων αναβολών.

* Βλ. Ποινικά Χρονικά Μ.Α791 σελ. 453, την 
διάταξιν του άρθρου 10 παρ. 2 του νόμου 1941/1991 
δι’ ης αντεκατεστάθη το άρθρο 273 του Κ.Π.Δ.

ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 249 - Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΤΗΛ. 2759 000
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Στέφανος Θεοχαρίδης
Ο ακούραστος εργάτης του νόμου και της τέχνης

Πραγματοποίησε πρόσφατα στην 
Αθήνα, στο εργαστήρι του στην οδό 
Κριναγόρου 42, στο Νέο Κόσμο, 
έκθεση ζωγραφικής ο συνάδελφος 
- ζωγράφος Στέφανος Θεοχαρίδης.

Ο Στ. Θεοχαρίδης είναι υπαστυ- 
νόμος και υπηρετεί στο ΚΓ’ Τμήμα 
Ασφάλειας Αθηνών, αλλά παράλ
ληλα με τις υπηρεσιακές του υπο
χρεώσεις υπηρετεί και την Τέχνη, 
ζωγραφίζοντας θέματα εμπνευσμέ
να από την καθημερινή ζωή.

Τον σεμνό αυτό καλλιτέχνη - 
αστυνομικό επισκεφθήκαμε στο ερ
γαστήρι του για να παρακολου
θήσουμε το αξιοπρόσεκτο έργο του 
και για να μας πει αρκετά ενδια
φέροντα πράγματα για τον εαυτό του και για 
την ζωγραφική.

Α.Ε.: Κύριε Θεοχαρίδη, πώς ξεκινήσατε την καλ- 
λιτέχνική σας σταδιοδρομία και κυρίως πώς κα
ταφέρατε να συνδυάσετε το υπηρεσιακό καθήκον 
με την ζωγραφική;

Θεοχαρίδης: Ασχολούμαι με την ζωγραφική από 
το 1969 με αργό ρυθμό και από το 1979 με 
εντονότερο ρυθμό και πάντα όταν μου εδίδετο

η ευκαιρία, λόγω υπηρεσίας. Δά
σκαλοί μου ήταν ο ζωγράφος και 
γλύπτης Παυλίδης και ο πρώην 
Δ/ντής της Σχολής Καλών Τεχνών 
Σοφιανόπουλος.

Πραγματοποίησα 3 ατομικές εκ
θέσεις, ενώ έχω συμμετάσχει σε 14 
ομαδικές με πολλούς μεγάλους 
καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα συμμε
τείχα σε 3 Πανελλήνιες εκθέσεις 
ζωγραφικής, που διοργάνωσε ο 
Παρνασσός. Εχω τιμηθεί με δια
κρίσεις, επαίνους και μετάλλια σε 
διάφορες εκθέσεις. Σκοπός της συμ
μετοχής μου στις εκάστοτε διορ- 
γανούμενες εκδηλώσεις εικαστι
κών τεχνών, ήταν να προσφέρω στο 

κοινωνικό σύνολο με τον τρόπο μου αυτό και 
σαν υπηρέτης του κοινού προσπαθούσα να συν
δυάσω δύο ασυμβίβαστα στοιχεία και να αποδείξω 
ότι η ανδρική ευαισθησία υπηρετεί όχι μόνο το 
Νόμο αλλά και την Τέχνη.

Εμείς από την πλευρά μας ευχόμαστε στον 
φιλόπονο καλλιτέχνη - αστυνομικό να συνεχίσει 
το αξιέπαινο πράγματι έργο του, τόσο στην Τέχνη 
όσο και στην κοινωνία.



Το επεισόδιο "Νίκολσον" κι ο Σουρής
Ερράπισεν ο ραπισθείς! Ιδού το έγκλημά του!
Οταν ραπίζη ο πτωχός είν’ έγκλημα θανάτου!1

Του Υπαοτ. Β ’ Κ ώ οτα  Λ α νούοη

4 Ιανουάριου 1885 και ώρα 14.00’. Η Ελλάδα του 
Γεωργίου Α’ και του Χαριλάου Τρικούπη δε μπορούσε 
να φαντασθεί πως θα έφθανε σε μια χωρίς προηγούμενο 
εθνική ταπείνωση εξαιτίας ενός απρόβλεπτου επεισοδίου.

Ο Λυκαβηττός, που βρισκόταν τότε στις παρυφές 
της πρωτεύουσας, είχε πρόσφατα δενδροφυτευθεί. Εξαι
τίας, όμως, των ζημιών, που έκαναν στα δένδρα άνθρωποι 
και ποίμνια, το Υπ. Οικονομικών, στο οποίο τότε υπα

γόταν η προστασία των δασών, ζήτησε την προστασία 
τους απ’ τη Χωροφυλακή2. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο 
του 1884 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία ανθρώπων και 
ζώων στη δενδροφυτευμένη περιοχή. Αν και η αγροτική 
ασφάλεια ήταν αντικείμενο της Διοικητικής Αστυνομίας 
Αθηνών, αν και υπήρχαν δασοφύλακες, φόρτωναν τότε 
στη Χωροφυλακή -όπως και σήμερα στην Αστυνομία- 
οποιαδήποτε υπηρεσία.

Τελικά στην υπηρεσία εκείνη αποσπάσθηκαν 3 στρα
τοχωροφύλακες, δηλαδή οπλίτες του Στρατεύματος απο- 
σπασμένοι στη Χωροφυλακή. Την κρίσιμη εκείνη ημέρα 
η φύλαξη του δασυλλίου είχε ανατεθεί στο χωροφύλακα 
Λουκά Καλπούζο, πρώην οπλίτη του Πυροβολικού. Κά
ποια στιγμή το όργανο της τάξης διαπίστωσε ότι ένα 
ζευγάρι είχε εισέλθει στον απαγορευμένο χώρο, στα 
Πευκάκια όπως τα έλεγαν. Πρόκειτο για τον ’Αγγλο 
Επιτετραμένο Νίκολσον και τη γυναίκα του. Φαίνεται 
πως ο χωροφύλακας τους παρατήρησε και κάτι το

άξεστο του Καλπούζου, κάτι η αδυναμία συνεννόησης 
και τέλος κάτι η υπεροψία του Ά γγλου, όλα μαζί 
οδήγησαν στον άγριο -μάλλον- ξυλοδαρμό του αντι
προσώπου της Αλβιόνος. Πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα 
πράγματα δεν είναι γνωστό. Φυσικό., όμως, ήταν να 
κυριαρχήσει η άποψη του Νίκολσον, ότι δηλαδή κα
κοποιήθηκε αναίτια από το χωροφύλακα και μετά τη 
δήλωση της ιδιότητάς του. Ο Ά γγλος Επιτετραμένος 
παρουσιάστηκε αμέσως στον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρι- 
κούπη, του εξέθεσε το επεισόδιο και ζήτησε την αυστηρή 
τιμωρία του Καλπούζου. Ο Τρικούπης ανάθεσε τη διε
νέργεια ανακρίσεων στο Διοικητή της Μοιραρχίας Ατ- 
τικοβοιωτίας ταγματάρχη Γεώργιο Στεφάνου, επέβαλε 
στον Καλπούζο δίμηνη φυλάκιση (το ανώτατο που μπο
ρούσε) και διέταξε την αποπομπή του από το Σώμα. 
Το βράδυ της ίδια ημέρας ο Νίκολσον ζήτησε επί πλέον 
και προσωπική ικανοποίηση απ’ τον Πρωθυπουργό, ενώ 
την επομένη, διευκρινίζοντας την έννοια της προσωπικής 
του ικανοποίησης, ζήτησε:

- Η ανακοίνωση της τιμωρίας του χωροφύλακα να 
γίνει στην Πλατεία Συντάγματος μπροστά σ’ όλη τη 
δύναμη της Χωροφυλακής στην πρωτεύουσα, παρουσία 
του Ά γγλου Προξένου.

- Η Μουσική να ανακρούσει τον Αγγλικό Εθνικό 
’Υμνο, και

- Η Χωροφυλακή να παρουσιάσει όπλα.
Ο Χαρίλαος Τρικούπης, αναγκασμένος να υποχωρήσει 

στις απαιτήσεις του Νίκολσον, εξέδωκε την ακόλουθη 
διαταγή:

Αρ. 15
Προς την Μοιραρχίαν Αττικοβοιωτίας

Αύριον, την 11 ώραν π.μ., άπαοα η ενταύθα Χω
ροφυλακή θέλει παραταχθή εν μεγάλη στολή εις την 
πλατείαν του Συντάγματος, ένθα παρουσία του κ. Προ
ξένου της Μ. Βρεττανίας θέλει αναγνωσθή η κατωτέρω 
διαταγή. Αμέσως δε μετά τούτο θέλει παρουσιάσει όπλα.

Εν Αθήναις τη 6 Ιανουάριου 1885 
Ο Υπουργός των Στρατιωτικών 

X. Τρικούπης
Στη διαταγή, που διαβάστηκε, γινόταν λόγος για αναί

τια και βάναυση προσβολή του Ά γγλου Επιτετραμένου 
από τον αγροίκο χωροφύλακα. Κομμένη, δηλαδή, και 
ραμμένη στα μέτρα του Νίκολσον.

Το θέατρο της 7ης Ιανουάριου 1885 στην Πλατεία 
Συντάγματος ξεσήκωσε την Αντιπολίτευση κατά του 
Τρικούπη. Μάταια ο φιλοκυβερνητικός τύπος προσπά
θησε να δικαιώσει τον Νίκολσον3. Μέσα στη Βουλή 
ακολούθησαν θυελλώδεις συζητήσεις4. Ο Τρικούπης ανα
γκάστηκε να χαρακτηρίσει τις απαιτήσεις των Ά γγλων
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υπερβολικές, ενώ ο ριζοσπάστης βουλευτής Χοϊδάς τον 
απείλησε με μήνυση για εσχάτη προσδοσία. Δυστυχώς 
από τα Πρακτικά των συζητήσεων φαίνεται πως πολλοί 
βουλευτές προσπάθησαν να φανούν ευάρεστοι στους 
ξένους, έστω και σε βάρος του εθνικού συμφέροντος.

Αυτό, που δεν έκαμε η Βουλή, το έκαμε ο τύπος, 
σχεδόν στο σύνολό του5, που καυτηρίασε τη στάση 
του Ά γγλου Επιτετραμένου. Ξεχωριστή θέση στον τύπο 
της εποχής είχε και ο "Ρωμηός” του Σουρή, ο οποίος 
δεν μπορούσε να δεχθεί χωρίς αντίρρηση το εθνικό

αυτό ράπισμα.
Ο Γεώργιος Σουρής (1853-1919), αφού συνεργάστηκε 

πεζά και έμμετρα με τον Άσμοδαίο" του Εμ. Ροϊδη, 
το "Μη χάνεσαι" του Βλ. Γαβριηλίδη, το "Ραμπαγά" 
του Τριανταφύλλου και τον "Αριστοφάνη" του Πηγα- 
διώτη, το 1883 εξέδωσε δική του εβδομαδιαία σατιρική 
εφημερίδα, το "Ρωμηό”, του οποίου η έκδοση κράτησε 
ως τις 17.11.1918. Στα 1444 τεύχη της εφημερίδας του 
ο Σουρής, βαθύς γνώστης της Ρωμέϊκης ψυχοσύνθεσης 
σ’ όλο της το βάθος, μαστίγωσε την τεμπελιά, την 
αναβλητικότητα και τη μοιρολατρεία των συμπατριωτών 
του και σατίρισε με επιτυχία τους εκπρόσωπους της 
δημόσιας ζωής. Ο τύπος του Φασουλή, που έπλασε, 
εκφράζει ανάγλυφα την πνευματική, ηθική και πολιτική 
νοοτροπία του μέσου Έλληνα: Επιπόλαιου, ασταθή ψυ
χικά, αδιάφορου, ενδιαφερομένου για τα πάντα και για 
τίποτα, πολιτικομανή, εγωιστή, απαιδιόδοξου, μικρολό- 
γου κι ατομιστή. Ίσως γι’ αυτό η πάροδος του καιρού 
να μη μειώνει την εύθυμη αλλά και καυστική διάθεση

των ποιημάτων του.
Αν και από το στόχαστρο του Σουρή σπάνια έλλειπαν 

στρατιωτικοί (χρυσοσπαθολουράτοι), οι κληρικοί (πα- 
χυμουλαράτοι) και οι αστυνομικοί κλητήρες, εκείνους 
που φαίνεται πως ελάχιστα συμπαθούσε ήταν οι Χω
ροφύλακες. Όμως στην περίπτωση του Καλπούζου, ο 
Σουρής στέκεται με συμπάθεια στον άτυχο Χωροφύλακα, 
ενώ καυτηριάζει την αποικιοκρατική στάση των Ά γ 
γλων6. Υπό το γενικό τίτλο "Φασουλής και Περικλέτος, 
ο καθένας νέτος σκέτος" βάζει τους ήρωές του να 
συζητούν και να σχολιάζουν το γεγονός:

ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ

Ποιος είναι αυτός ο Νικόλαόν, βρε Φασουλή τον ξέρεις; 
ΦΑΣΟΥΛΗΣ

Εις το Θεό σου, Περικλή, μη μου τον αναφέρης. 
Ακούς εκεί! πως γύριζε τάχα με μιαν Αγγλίδα...

ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ

Και πού την ηύρε, βρε αυτή την άσπλαχνη; 
ΦΑΣΟΥΛΗΣ

Ουκ οίδα.
Και δήθεν πως επήγαιναν περίπατο κι οι δύο, 
και δήθεν ότι έκανε πολύ σπουδαίο κρύο1, 
και δήθεν πως ευρέθησαν κι οι δύο στα Πευκάκια, 
και ο Καρπούζης φίλε μου, δίχως θυμό και κάκια 
"Τις ει; τους λέει κύριοι; βέρι γουέλ του λένε,
(κι έπειτα σκούζουν Περικλή, οι Έλληνες πως φταίνε). 
"Τις ει; τους λέει κύριοι; σπικ ίνγλις; του φωνάζουν

48



και δίχως λόγο κι αφορμή τον αγριοκοιτάζουν.
”Τις ει; του λέει, κύριοι, και τέτοια δεν τα νοιώθω". 
"Γκόντεμ" αυτός του απαντά και τούδειξε το γρόθο. 
"Κατά τον περί φυτειών και πευκακίων νόμον, 
τους απαντά με ευγένειαν αλλάξετε τον δρόμον". 
Αυτοί ολίγον προχωρούν, ο χωροφύλαξ στέκει, 
και όπως πέφτει, Περικλή, φρικτό αστροπελέκι, 
του δίνει μια, του δίνει δυο, του δίνει τρεις και δέκα... 
σκούζει ο Άγγλος δυαντά, σκούζει και η γυναίκα. 
Ο Άγγλος λέει Νικόλαόν και Αγγλική Πρεσβεία 
και αντιτάσσει Περικλή, τη βία εις την βία.
Αρπάζει το μπαστούνι του αμέσως η Αγγλίδα...

ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ

Μα πού την ηύρε, Φασουλή, την άσπλαχνη; 
ΦΑΣΟΥΛΗΣ

Ουκ οίδα.
Και να μια μπαστουνιά καλή του φέρνει στο κεφάλι 
και ο Καρπούζης γίνεται φωτιά κι ανεμοζάλη. 
Ανέβηκε στα μάτια του το εθνικόν του αίμα 
και λέγει: "Άγγλοι άποικοι προσβάλλετε το στέμμα, 
τους νόμους και το Σύνταγμα κι αυτήν την βασιλείαν; 
Νομίζετε πως βρίσκεσθε, μωρέ, εις την Αγγλίαν;” 
Τότε ο Άγγλος μια γροθιά καλή του κατεβάζει 
κι ως που να πης Πάτερ ημών την κεφαλήν του σπάζει. 
Και όπως ο λύκος άγριος ορμά κατά προβάτων 
κι εκείνα φεύγουν έντρομα να σώσουν την προβιά των, 
τοιουτοτρόπως, Περικλή, και ο Καρπούζης τρέχει 
και μετά γενναιότητος του Νικόλαόν τις βρέχει.
Ε! τώρα τα χειάστηκε κι η ευγενής Αγγλίδα.

ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ

Μα πού την ηύρε, Φασουλή, την άσπλαχνη; 
ΦΑΣΟΥΛΗΣ

Ουκ οίδα
Εν τούτοις εις την φοβερόν εκείνην τρικυμίαν 
τρέχει και η Νικόλαινα προς την Αστυνομίαν.
"Τι θες κυρά Νικόλαινα;" της λέει ο κλητήρα 
κι αυτή του δείχνει, Περικλή, αιματωμένας χείρας. 
Αυτός αμέσως εννοεί πως κάτι θα συμβαίνη 
κι εις τα Πευκάκια γρήγορα μαζί της ανεβαίνει.

Ο Σουρής, όμως, δίνει και μια άλλη όψη του ουμβάντος, 
τοποθετώντας την αιτία του περιπάτου των Ά γγλων  
στο απαγορευμένο δασύλλιο του Λυκαβηττού σε μια 
πολύ ανθρώπινη ανάγκη. Ας τον παρακολουθήσουμε:

ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ

Και πώς τα βλέπεις, Φασουλή, τα πράγματα του Κράτους; 
ΦΑΣΟΥΛΗΣ

Τι να σου πω, βρε Περικλή, δεν έχομ ’ αποπάτους, 
κι είναι η έλλειψις αυτή σπουδαία και μεγάλη, 
γιατί καθώς σου έλεγα οι άνω Αγγλογάλλοι, 
αν στην Αθήνα είχαμε πεντ’ έξι αναγκαίοι9, 
ποτέ δεν θα κατέβαινε στον νουν των η ιδέα 
να τρέχουν στον Λυκαβηττό δήθεν για περιπάτους,

ενώ κυρίως έψαχναν να εύρουν αποπάτους 
κι εκεί τον χωροφύλακα συνήντησαν τυχαίως, 
τις έδωκαν, τις έφαγαν κι απέδρασαν ταχέως. 
Ούτω σ’ αυτήν την έλλειψιν νομίζω των Ελλήνων 
οφείλομεν ταπείνωσιν αισχρόν εις το Αονδίνον. 
Τοιουτοτρόπως Περικλή χάριν μικρών πραγμάτων 
πίπτουν τα έθνη, μπρούμητα εντός των αποπάτων.

Το συμβάν, φαίνεται, πως δε στέρησε τον Νίκολσον 
από τις κοινωνικές του συναναστροφές και τη συμμετοχή 
του στους χορούς των ανακτόρων. Φαίνεται πως η 
Ελληνική υφηλή κοινωνία της εποχής δεν πολυστε- 
νοχωρήθηκε για την εθνική προσβολή. Μάλλον υπήρχε 
συναγωνισμός υποτέλειας. Έτσι ο Σουρής10 εξεγείρεται 
και καλεί το λαό σε διαδήλωση εναντίον της "μαύρης 
Αλβιόνας”:

Εμπρός μη φείδεσθε φωνής και ύβρεων και λόγων. 
Εμπρός κατά του Νίκολσον και της Αγγλίας όλης, 
μη φείδεσθε ρητορικών εξάψεων και λόγων, 
κι ας κάμη διαδήλωσιν του Κέκροπος η πόλις. 
Βαρείτε κατακέφαλα την μαύρην Αλβιόνα, 
να το θυμάται πια κι αυτή στον άπαντα αιώνα.

Σημειώσεις:

1. Απόσπαομα από ποίημα του Παναγιώτη Συνοδινού με τίτλο "Νί
κολσον και Καλπούζος", που όημοσιεύβηκε στην εφημερίδα Ακρόπολη 
της 17.1.1885.

2. Κων/νου Αντωνίου, Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής Χωρο
φυλακής, τόμος Β\ Αθήναι 1965, σσ. 715-723.

3. Βλέπετε εφημερίδα "Αιών” της 8.1.1885, αν και από της επομένης 
άρχισε να δημοσιεύει άρθρο του Επαμ. Μαυρομάτη, ο οποίος κατάκρινε 
δριμύτατα τις αξιώσεις του Νίκολσον.

4. Βλέπετε Πρακτικά συζητήσεων της Βουλής των 12-18.1.1885 και- 
Γεωργίου Ν. Φιλαρέτου, Σημειώσεις από του 75ου υψώματος, χ.τ., 
Φεβρουάριος 1924, σελ. 136.

5. Βλέπετε εφημερίδες "Ακρόπολη" και "Παλιγγενεσία" των ημερών 
εκείνων.

6. Στο "Ρωμηό" της 121.1885 υπάρχουν δύο έμμετρα κείμενα του 
Σουρή για το συμβάν. "Λίγοι στίχοι με μανία στη Μεγάλη Βρεταννία" 
και "Φασουλής και Περικλέτος, ο καθένας νέτος σκέτος". Τα δυο 
πρώτα αποσπάσματα, που παρουσιάζουμε, προέρχονται από το δεύτερο 
κείμενο.

7. Ο ποιητής υπαινίσσεται κάποιες ίσως τρυφερότητες του ζεύγους, 
ανεπίτρεπτες για την εποχή.

8. Πρόκειται για τα κατώτερα όργανα της Διοικητικής Αστυνομίας 
Αθηνών.

9. Έτσι ονομάζονταν τα αποχωρητήρια από τα χρόνια του 1821 
και μετά.

10. Βλέπετε "Ρωμηό" της 19.1.1885 το ποίημα με τίτλο "Άρθρον 
Γενικόν Περιληπτικόν".
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΓΛΗΜΑΊΠΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η πα
γκόσμια έκθεση του 1989 για την 
εγκληματικότητα. Και όχι χωρίς 
εκπλήξεις - ιδιαίτερα για την Ευ
ρώπη.

Το Λουξεμβούργο κατέχει αυ
τή τη στιγμή το ρεκόρ των εκού
σιων ανθρωποκτονιών της Γη
ραιός Ηπείρου: 11,8 ανά 100.000 
κατοίκους.
Στην ευρωπαϊκή κατάταξη του 

εγκλήματος, το Λουξεμβούργο 
ακολουθούν, με αρκετή διαφορά, 
η Δανία, η Πορτογαλία, η Γερ
μανία, η Γαλλία... Αυτά ως προς 
τις ποσοστιαίες μετρήσεις. Οσον 
αφορά τώρα τις απόλυτες τιμές 
του εγκλήματος, το ρεκόρ μοι
ράζονται η Γερμανία και η Γαλ
λία, στις οποίες αναλογούν αντι- 
στοίχως 2.415 και 2.567 ανθρω
ποκτονίες για το έτος 1989.
Οι εκπλήξεις ωστόσο που μας 

επιφυλάσσει η έκθεση της εγκλη
ματικότητας δεν είναι μόνο αρ
νητικές. Θετική έκπληξη αποτε
λεί αναμφίβολα η Ιταλία: ο πο

σοστιαίος δεί
κ τη ς  τη ς  
εγκληματικότ 
ήτας στην πα
τρίδα της Μα
φία δεν ξεπερ
νά το 2,5. Το 
ίδιο ενθαρρυ
ντικά είναι και 
τα στοιχεία από 
τη Βρετανία: 
στην πατρίδα 
του Τζακ του 
Αντεροβγάλτη 
διαπράττονται 
μ ό νο  δύο 
εγκλήματα ανά
100.000 κατοί
κους. Σε ανά
λογα επίπεδα 
κυμαίνεται και 

η εγκληματικότητα στην Ισπανία 
και το Βέλγιο.
Οσο για τις μη ευρωπαϊκές χώ

ρες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
σιάζουν τα στοιχεία των οικο
νομικών γιγάντων: Ηνωμένες 
Πολιτείες και Ιαπωνία. Οι ΗΠΑ 
επιβεβαιώνουν για άλλη μια φο
ρά την υψηλή τους θέση στην 
παγκόσμια κατάταξη του εγκλή
ματος, αφού με 20 ανθρωποκτο
νίες ανά 100.000 κατοίκους επι
τυγχάνουν ποσοστό εγκληματι
κότητας 8,3. Αντίθετα, η Ιαπω
νία, η οποία μάλιστα συγκεντρώ
νει σε σχετικά πολύ μικρή εδα
φική έκταση 122 εκατομμύρια 
κατοίκους, παρουσιάζει πολύ 
χαμηλό μέσο όρο του εγκλήμα
τος: μόλις 1,3 ανθρωποκτονίες 
ανά 100.000 κατοίκους.
“ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ” 

ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δύο ερευνητές του Τμήματος 

Πληροφορικής στο Πανεπιστή
μιο του Εδιμβούργου έκαναν μια 
ανακάλυψη που μπορεί να φανεί 
χρήσιμη σε πολλές περιπτώσεις.

Πρόκειται για μια μέθοδο ανά
λυσης του λογοτεχνικού ύφους, 
που αποκαλύπτει αν ένα γραπτό 
κείμενο είναι γνήσιο ή όχι. Ο 
Αντριου Μόρτον και ο Σίντνεϋ 
Μικάελσον υποστηρίζουν πως 
μπορούν να δώσουν το δακτυ
λικό αποτύπωμα του γραπτού 
λόγου κάθε ατόμου.
Η μέθοδος στηρίζεται στη με

λέτη του μάκρους των προτά
σεων και στη συχνότητα με την 
οποία εμφανίζονται ορισμένες 
λέξεις. Τα στοιχεία αυτά τα επε
ξεργάζεται ο υπολογιστής και 
δίνει ένα διάγραμμα που είναι 
διαφορετικό από άνθρωπο σε άν
θρωπο.
Οι μελέτες ότι το στυλ ενός 

ανθρώπου δεν αλλάζει όσα χρό
νια κι αν περάσουν, όσο και αν 
αλλάξουν οι συνθήκες ζωής του. 
Η μέθοδος αυτή δοκιμάστηκε ιδι
αίτερα σε λογοτεχνικά κείμενα 
- όπως για παράδειγμα στα έργα 
του Γουώλτερ Σκοτ και Τόμας 
Χάρντυ - και χρησιμοποιήθηκε 
για να ανακαλυφθεί η γνησιό
τητα ενός σονέτου που αποδί
δεται - λανθασμένα, κατά τους 
Μόρτον και Μικάελσον - στο 
Σαίξπηρ. Οι ερευνητές μπόρεσαν 
ακόμη να αναγνωρίσουν πλαστά 
αποσπάσματα που είχαν προστε
θεί μέσα σ’ ένα κείμενο, καθώς 
και να ξεχωρίσουν τις διαφορές 
ανάμεσα σ’ ένα πρωτότυπο της 
Τζαίην Ωστιν και σε ένα “πα- 
στίς”.
Ο Μόρτον όμως δηλώνει αρ

κετά απογοητευμένος από την 
υποδοχή που επιφύλαξαν στην 
ανακάλυψή του οι κριτικοί λο
γοτεχνίας. Ευελπιστεί πως θα 
γίνει καλύτερα δεκτή από το 
νομικό περιβάλλον και πως χάρη 
σ’ αυτήν θα σωθούν ζωές. Ο 
κύριος Μόρτον, βλέπετε, είναι, 
εκτός των άλλων, και παπάς...
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ΕΝΑΚΡΑΝΟΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ 

Ενα νέο κράνος εμφανίστηκε 
στην αγορά, φτιαγμένο για όλες 
τις εποχές. Ενας μίκροσκοπικός 
ημιαγωγός, εγκατεστημένος στην 
κορυφή του, είναι σε θέση να 
ζεσταίνει ή και να κρυώνει ένα 
στρώμα γεμάτο με υγρό που κα
λύπτει όλη την επιφάνεια του 
κράνους και λειτουργεί με τη 
σειρά του ως θερμοφόρα ή πα
γοκύστη γύρω από το κεφάλι του 
χρήστη.
Η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθ

μίζεται με ένα μικρό χειριστήριο. 
Το όλο σύστημα δεν προσθέτει 
ενοχλητικό βάρος στο κλιματι
ζόμενο κράνος και επιτρέπει 
εξορμήσεις με κάθε καιρό.

BIG BEN ΠΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 
Big Ben δεν ονομάζεται μόνο 

το ιστορικό ρολόι του Λονδίνου, 
αλλά και μια νέα συσκευή προ
ορισμένη να σώζει ανθρώπινες 
ζωές. Πρόκειται για μια φορητή 
συσκευή που μπορεί να αποβεί 
ιδιαίτερα χρήσιμη για τους άν- 
δρες των πυροσβεστικών σωμά
των - σε ώρα δράσης.
Το φορητό Big Ben βρίσκεται 

ενσωματωμένο στη στολή του πυ
ροσβέστη. Εάν αυτός παραμείνει 
ακίνητος για περισσότερα από 
20 δευτερόλεπτα, τότε η συσκευή 
ενεργοποιεί ένα σύστημα συνα
γερμού το οποίο βοηθά επιπλέον 
στον εντοπισμό του πυροσβέστη 
που συναντά δυσκολίες - ιδιαί
τερα στην περίπτωση που η ορα
τότητα είναι περιορισμένη.

ΕΥΡΩΠΑΤΚΗ ΖΩΟΦΙΛΙΑ 
Οι οργανώσεις που είναι αντί

θετες στη χρησιμοποίηση των ζώ
ων ως πειραματόζωων, πρόκειται 
να λάβουν μέρος σε μια αμφι
λεγόμενη διαφημιστική εκστρα
τεία, που απαγορεύτηκε ήδη στη 
Μεγάλη Βρετανία και ελπίζεται 
να περάσει στην Ευρώπη.

Στόχος της να πείσει την Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα να ψηφίσει 
την διακοπή τέτοιων πειραμάτων 
για την παραγωγή καλλυντικών 
και προϊόντων υγιεινής. Επίκε
ντρο της εκστρατείας είναι μια 
διαφήμιση, που μια μεγάλη βρε
τανική αλυσίδα κινηματογράφων 
αρνήθηκε να προβάλει. Ενα μο
ντέλο εμφανίζεται στην οθόνη

και αρχίζει να βάφεται Αμέσως 
μόλις το μαίηκαπ και το κραγιόν 
αγγίζουν το πρόσωπο, τα μάτια 
και τα χείλη ξεραίνονται και 
σκάνε. Ταυτόχρονα προβάλλεται 
το: Κάθε χρόνο, χιλιάδες ζώα 
υφίστανται αυτό το φριχτό πόνο 
στο όνομα της ομορφιάς. Είναι 
πρώτη φορά που οργανώσεις απ’ 
όλη την Ευρώπη συνεργάζονται.
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ
Επιμέλεια: Αστυνόμου Β’ Νικόλαου ΝΑΝΟΥ

Πολλές φορές ακούμε, διαβάζουμε ή χρησιμο
ποιούμε λέξεις ή εκφράσεις παροιμιώδεις που άλ
λοτε κατανοούμε και άλλοτε όχι τη σημασία 
τους, σίγουρα όμως, οι περισσότεροι από εμάς, 
δεν γνωρίζουμε από ποιόν ειπώθηκαν, πότε και 
γιατί.

Σκοπός λοιπόν της στήλης αυτής είναι να πα
ρουσιάσει στους αναγνώστες του περιοδικού όσες 
μπορέσει περισσότερες από τις λέξεις και τις 
εκφράσεις αυτές και να εξηγήσει το "ΠΑΤΙ ΤΟ 
ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ”.

1. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΕΙ"
Ενα από τα παλληκάρια του Κολοκοτρώνη ήταν 

και ο Γιάννης Θυμιούλας από την Τριπολιτσά.
Ο Γιάννης είχε καταπληκτικές διαστάσεις, ήταν 

ίσαμε δύο μέτρα ψηλός, παχύς, φαγάς, πότης 
και είχε εξαιρετικά μεγάλη δύναμη και ευκινησία.

Μπορούσε να σηκώσει με το ένα του χέρι άλογο 
και στην καθησιά του έτρωγε ολόκληρο αρνί 
και πάλι πεινούσε. Δεν λογάριαζε τον κίνδυνο 
και στις μάχες με το που τον έβλεπαν και μόνο 
οι Τούρκοι τό’βαζαν στα πόδια.

Κάποτε όμως οι Τούρκοι πολιόρκησαν το Γιάννη 
και πέντε ακόμα συντρόφους του σε μιά σπηλιά 
για τρεις ολόκληρες μέρες. Τα λιγοστά τρόφιμα 
που είχαν μαζί τους τελείωσαν και άρχισαν να 
υποφέρουν ιδιαίτερα όμως ο Θυμιούλας που βλέ
ποντας ότι θα πεθάνει της πείνας αποφάσισε 
να ορμήσει έξω από τη σπηλιά κάτι που θα 
ισοδυναμούσε με αυτοκτονία. Αρπαξε λοιπόν το 
χατζάρι του, βγήκε από τη σπηλιά μόνος του 
και με την ευκινησία που τον διέκρινε άρχισε 
να τρέχει ανάμεσα στους Τούρκους χτυπώντας 
τους με το χατζάρι του.

Οι Τούρκοι που δεν περίμεναν κάτι τέτοιο, 
σάστισαν και όσοι γλύτωσαν τό’βαλαν στα πόδια 
και έτσι ελευθερώθηκαν και οι σύντροφοι του.

Ο Γιάννης Θυμιούλας, μετά από αυτό, κατέβηκε 
σ’ ένα κοντινό Ελληνικό χωριό και τό’ριξε στο 
φαγοπότι όποιος δε Χριστιανός περνούσε από 
εκεί ο Γιάννης τον καλούσε και τον κερνούσε.

Τότε έτυχε να περάσει και ο Κολοκοτρώνης 
και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει και ο Προεστός 
του χωριού του απάντησε: “Γιάννης κερνά και 
Γιάννης πίνει”.

2. "ΚΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΟΒΕΡΑ ΘΕΛΕΙ"
Κάποτε ένας κουτός βοσκός, για να μη βραχεί, 

έβαλε την αγκλίτσα του στους ώμους και ακου- 
μπώντας τα χέρια του στις άκρες της ξεκίνησε 
για ένα ξωκκλήσι και όπως είχε την αγκλίτσα 
στους ώμους προσπάθησε και ξαναπροσπάθησε

να μπει μέσα από το μικρό πορτάκι αλλά δεν 
τα κατάφερε επειδή οι άκρες της αγκλίτσας ακου- 
μπούσαν στο κάσωμα της πόρτας και δεν τον 
άφηναν να περάσει.

Ο βοσκός, κουτός και ξεροκέφαλος όπως ήταν, 
πίστεψε ότι ο Αγιος δεν τον άφηνε να μπει στο 
ξωκκλήσι και τότε παρεξηγημένος κατέβασε την 
αγκλίτσα από τους ώμους του και την κίνησε 
απειλητικά προς την πόρτα.

Τότε όμως με την αγκλίτσα όρθια μπόρεσε 
και πέρασε την πόρτα και πίστεψε ότι ο Αγιος 
φοβήθηκε τις απειλές του και τον άφησε να μπει 
και γι’ αυτό όταν το βράδυ γυρνώντας στο χωριό 
διηγότανε στους χωριανούς του το περιστατικό 
πρόσθεσε με καμάρι: “Τι τα θέτε, κι’ οι Αγιοι 
φοβέρα θέλουνε”.

3. "ΠΗΓΑΝ ΓΙΑ ΜΑΛΛΙ
ΚΑΙ ΒΓΗΚΑΝ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΙ"

Την εποχή που οι Αλγερινοί πειρατές λυμαί
νονταν τη νησιωτική, κυρίως, Ελλάδα υπήρχαν 
στη Μήλο μεγάλα Ταπητουργεία που έφτιαχναν 
χαλιά με ωραιότατα σχέδια μ’ ένα ειδικό μαλλί 
και τα πωλούσαν πανάκριβα στους πλούσιους 
της Κύπρου, της Βενετίας, και της Πόλης. Τότε 
λοιπόν δρούσε στο Αιγαίο ο φοβερός κουρσάρος 
Αλή Μεμέτ Χαν και μια θεοσκότεινη νύχτα βγήκε 
με τους συντρόφους του στη Μήλο.

Οι κουρσάροι μπήκαν στα Ταπητουργεία και 
άρχισαν να φορτώνουν στα ζώα τους τις μπάλλες 
των μαλλιών. Οι νησιώτες όμως που τους πήραν 
είδηση τους περικύκλωσαν και τους έπιασαν και 
αντί να σκοτώσουν τους Κουρσάρους τους ξύ
ρισαν το κεφάλι και τα γένια και τους έστειλαν 
πεσκέσι στον αυτοκράτορα του Βυζαντίου.

Από τότε έμεινε αυτό που λέμε και σήμερα 
σε ανάλογες περιπτώσεις: “Πήγαν για μαλλί και 
βγήκαν κουρεμένοι”.

4. "Ή ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ Ο ΦΑΝΤΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΟ"

Στην παλιά εποχή οι Ζακυνθινοί αριστοκράτες 
έδιναν τις περίφημες βεγγέρες για να περάσουν 
ευχάριστα τις βραδυές τους και ιδιαίτερα το χει
μώνα που οι νύκτες είναι μεγάλες. Στο αρχοντικό 
λοιπόν ενός Ζακυνθινού αριστοκράτη σύχναζαν 
δύο περίφημοι τύποι: ένας φαρμακοποιός και ένας 
ανώτερος Τραπεζικός που διαρκώς μάλωναν εξ 
αιτίας της τράπουλας. Ο άρχοντας λοιπόν τους 
καλούσε συχνά στις βεγγέρες του μόνο και μόνο 
για να διασκεδάσει και η συντροφιά του με τα 
καμώματά τους. Στην τράπουλα σχεδόν πάντα 
έχανε ο τραπεζικός και κέρδιζε ο φαρμακοποιός.

52



Κάποιο βράδυ όμως άλλαξαν τα πράγματα και 
ο τραπεζικός κέρδισε στα χαρτιά όλα τα χρήματα 
που είχε μαζί του ο φαρμακοποιός, και έμεινε 
και ένα μικρό χρέος στον τραπεζικό.

Την άλλη μέρα ο τραπεζικός αισθάνθηκε πο
νόκοιλο και ο γιατρός του συνέστησε καθαρτικό. 
Ο τραπεζικός πήγε στον άσπονδο φίλο του φαρ
μακοποιό να του εκτελέσει τη συνταγή. Οταν 
ο φαρμακοποιός του έδωσε το καθαρτικό (ρε
τσινόλαδο) ο τραπεζικός αντί να του το πληρώσει 
του είπε ότι μ’ αυτό πατζίζουνε εκείνα που (ο 
φαρμακοποιός) του χρωστούσε από τα χαρτιά 
το προηγούμενο βράδυ.

Τότε ο φαρμακοποιός αγριεμένος του είπε: “Τι 
σχέση έχει ο φάντες με το ρετσινόλαδο; Το χαρτί, 
χαρτί και η δουλειά, δουλειά τζογούλα μου”.

5. "ΚΑΤΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ Ο ΓΑΙΔΑΡΟΣ"
Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι αγαπούσαν το 

γαϊδαρο όχι μόνο για την υπομονή του αλλά 
και την αντοχή του και ακόμα το θεωρούσαν 
σαν σύμβολο πολλών αρετών και ζώο ιερό.

Πίστευαν ότι, όταν ένας γάιδαρος γκάριζε πριν 
από κάποια μάχη, οι θεοί τους προειδοποιούσαν 
για τη νίκη και άρχιζαν τη μάχη. Κάποτε λοιπόν 
ο Φωκίωνας ετοιμαζόταν να επιτεθεί στους Μα- 
κεδόνες του Φιλίππου αλλά οι στρατιώτες του 
ήταν λίγοι και έτσι δεν ήταν βέβαιος για τη 
νίκη. Αποφάσισε λοιπόν να αναβάλει την επίθεσή 
του μέχρι να φθάσει η βοήθεια που του είχαν 
υποσχεθεί οι Αθηναίοι. Πάνω όμως που ήταν 
έτοιμος να διατάξει υποχώρηση άκουσε το γκά- 
ρισμα ενός γαϊδάρου. Ο Φωκίωνας ενθουσιασμέ
νος φώναξε: “Κατά φωνή κ’ ο γάιδαρος” και 
διέταξε να αρχίσει η επίθεση. Ο Φωκίωνας νίκησε 
τους Μακεδόνες και μας άφησε και τη φράση.

6. "ΠΟΥ ΣΕ ΠΟΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΣΦΑΖΕΙ”
Ο Μακρυγιάννης, όπως λέγεται από μικρό παιδί

είχε πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια.
Κάποτε λοιπόν ο στρατηγός, γέρος πια, βα

δίζοντας σκούντησε, χωρίς να το θέλει κάποιο 
νεαρό. Ο στρατηγός του ζήτησε ευγενικά συγνώμη 
και προχώρησε αλλά ο νεαρός παλληκαράς δεν 
αρκέστηκε στη συγνώμη και του επιτέθηκε να 
τον κτυπήσει χωρίς βέβαια να ξέρει με ποιόν 
έχει να κάνει. Τότε ο στρατηγός, που δεν σήκωνε 
κάτι τέτοια, τον άρπαξε και τον έκανε μαύρο 
στο ξύλο λέγοντάς του “Διαόλου ψοφίμι τώρα 
θα σου δείξω πού σε πονεί και πού σε σφάζει”.

7. "ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΡΜΠΕΤΙ”
Είναι μιά από τις πολλές φράσεις που μας 

άφησε η πολύχρονη τουρκική σκλαβιά.
Στα Τουρκικά η λέξη GURBE δηλαδή Κουρμπέτι 

θα πει εξορία-ξενητειά. Ετσι λοιπόν όταν λέμε: 
Έχει χρόνια στο κουρμπέτι" εννοούμε ότι ο άν 
θρωπος αυτός είναι πολύπειρος.

8. "ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΥΑΛΟ
ΕΧΕΙ ΠΟΔΑΡΙΑ"

Οπως είναι γνωστό, σε κάθε χωριό υπάρχει 
κι ένας γέρο-θυμόσοφος.

Σ’ ένα λοιπόν ορεινό χωριό της πατρίδας μας 
ο γέρο-θυμόσοφος βλέποντας το γειτονά του με 
το ταγάρι στον ώμο να γυρίζει καταϊδρωμένος 
και αργοπορημένος στο σπίτι τον ρώτησε τι έπαθε 
και ο γείτονας του απάντησε: "Μη ρωτάς, γέροντα, 
τι έπαθα. Να, έφυγα από το χωράφι και λησμόνησα 
το ταγάρι μου κρεμασμένο στον πεύκο και το 
θυμήθηκα όταν κόντευα να φθάσω στο χωριό 
και έτσι γύρισα πίσω να το πάρω και έκανα 
μια ώρα δρόμο παραπανίσια και γι’ αυτό είμαι 
τόσο κουρασμένος". Ο γεροθυμόσοφος τότε μ’ 
ένα χαρακτηριστικό κούνημα της κεφαλής του 
λέει: “Οποιος δεν έχει μυαλό έχει ποδάρια”.

9. "ΑΛΛΟΥ ΠΑΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ".
Κάποτε, σ’ ένα χωριό της Κεφαλονιάς αρ- 

ρώστησε ο παπάς και τον αντικατέστησε ο παπάς 
του διπλανού χωριού, στην Κυριακάτικη λειτουρ
γία, που ήταν αγράμματος και στο δικό του 
Ευαγγέλιο είχε βάλει διάφορα σημάδια και έτσι 
κατάφερνε κάθε φορά να διαβάζει το σωστό Ευ
αγγέλιο.

Οταν όμως πήγε στο διπλανό χωριό, δεν πήρε 
μαζί του το δικό του Ευαγγέλιο και την Κυριακή 
στην Εκκλησία υποχρεώθηκε να χρησιμοποιήσει 
το Ευαγγέλιο του προκατόχου του που δεν είχε 
τα δικά του χαρακτηριστικά σημάδια και έτσι 
άρχισε να λέει, στην τύχη, το Ευαγγέλιο που 
λέγεται την Κυριακή του Ασώτου. Τότε κάποιος 
από το εκκλησίασμα του φώναξε: “Τι μας ψέλνεις 
εκεί παπά; Αυτό δεν είναι το σημερινό Ευαγγέλιο”, 
και ο παπάς του απαντά: “Εμ, τι να κάνω; Αυτό 
είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο".

10. "ΑΦΗΝΩ ΓΕΙΑ ΣΠΣ ΟΜΟΡΦΕΣ”
Οι περισσότεροι βέβαια γνωρίζουν τους στίχους 

του δημοτικού τραγουδιού που λέει: “Αφήνω γεια 
στις όμορφες και γεια στις μαυρομάτες, τι γω 
πάω στα Γιάννινα στου μπέη τα σεράγια”.

Ο Αλή πασάς είχε δύο γιούς το Μοχτάρι και 
το Βελή που ήταν ο μικρότερος και που είχε 
βρει έναν έξυπνο τρόπο να στρατολογεί τους 
στρατιώτες του χωρίς να πληρώνει μισθό (λουφέ). 
Το κόλπο του Βελή ήταν το εξής: Αν ένα Χρι
στιανός είχε περουσία και περισσότερους από 
ένα γιούς τότε ο Βελής του παράγγελνε πως 
ή θα του έπαιρνε την περιουσία ή θα του έστελνε 
για στρατιώτη τον πιό δυνατό από τους γιούς 
του.

Φεύγοντας τα παληκάρια αυτά από τα χωριά 
τους άφηναν πίσω τους με σπαραγμό τις αγα
πημένες τους, όπως περιγράφει και το παραπάνω 
δημοτικό τραγούδι.
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ΤΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΘΑ ΤΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΣΕΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Μια νεοϊδρυθείσα οργά
νωση με έδρα τις Βρυξέλ
λες και ακτίνα δράσης 
όλη την Ευρώπη έχει σκο
πό τον εντοπισμό αγνο
ουμένων παιδιών και την 
επανένταξή τους στις οι- 
κογένειές τους. Ο υψηλός 
και συνεχώς αυξανόμενος 
αριθμός των παιδιών που 
έχουν εξαφανισθεί ή τα 
έχουν απαγάγει ώθησε αλ- 
λόφρονες γονείς και ευ
αισθητοποιημένους πολι
τικούς στην ίδρυση της 
Δ ιεθνούς Ο ργάνω σης 
Αγνοουμένων Παιδιών 
(Missing International Child
ren -MCI-).

H -MCI- σκοπεύει να δη
μιουργήσει και να αποθη- 
κεύσει σε κομπιούτερ, το 
πρώτο μητρώο όλων των 
αγνοουμένω ν παιδιώ ν 
στην Ευρώπη, καθώς και 
να ζητήσει από το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο να με
σολαβήσει στις χώρες-μέ- 
λη του, ώστε να εντοπι- 
σθούν και να επιστραφούν 
στο νόμιμο γονέα, όσα 
παιδιά έχουν απαχθεί από 
τον άλλον γονέα κατά πα
ράβαση της δικαστικής 
απόφασης. Επίσης, πρό
κειται να ξεκινήσει καμπά- 
νια για την κακομεταχεί- 
ρηση παιδιών, όπως η απά
τη υιοθεσίας που αποκα
λύφθηκε στην Ιταλία, όπου γίνονταν αγοραπω
λησίες βρεφών, προς 15-23.000 δολάρια έκαστο.

“Είναι ευκολότερο να βρεις μια κλεμμένη Φορντ 
Κορτίνα στην Ευρώπη, παρά ένα χαμένο παιδί”, 
λέει ο Βρετανός βουλευτής Ιαν Μακ Κάρτνεϊ 
μέλος της Ρεγιουνάιτ (Εθνικό Συμβούλιο Εξα- 
φανισθέντων Παιδιών), ο οποίος στηρίζει την νέα 
υπηρεσία.

Η “Ρεγιουνάιτ” συνεργάζεται στενά με αντί
στοιχες υπηρεσίες στο Βέλγιο, τη Δανία, την 
Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελ

βετία προκειμένου να ορ
γανώσουν καλύτερα την 
έρευνα για τη σωτηρία των 
παιδιών.

Η υπηρεσία χρηματοδο
τείται από εθελοντικές συ
νεισφορές και κρατικές 
επιδοτήσεις. Αιτία της 
ίδρυσής της υπήρξε η απο
τυχία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των Ευ
ρωπαϊκών αστυνομιών να 
δράσουν αποτελεσματικά 
τη στιγμή που αποδεδειγ
μένα στην Ισπανία χάνο
νται καθημερινά τέσερα 
παιδιά, και στην Ιταλία 
εξαφανίζονται 2.000 παι
διά κάθε χρόνο, πολλά 
από τα οποία δεν τα ξα
ναβλέπουν ποτέ οι γονείς 
τους. Στην Αγγλία περισ
σότερα από 500 παιδιά 
απαγάγονται ετησίως, από 
έναν από τους δύο χωρι
σμένους γονείς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο έχει διορίσει τη 
Γαλλίδα ευρωβουλευτίνα 
Μαρί Κλοντ Βαϊζάν ως με
σάζοντα σε υποθέσεις 
απαγωγής, αλλά η ίδια πα
ραδέχεται ότι η εξουσία 
της είναι περιορισμένη.

Οι ευρωπαϊκές οργανώ
σεις όμως για τα δικαι
ώματα των γονέων και 
των παιδιών ζητούν να 
αναλάβουν αυτές τις συ

ντονισμένες προσπάθειες και συγχρόνως να χρη- 
- ματοδοτήσουν διαφημιστικές καμπάνιες όπως η 

Ημέρα για τα Αγνοούμενα Παιδιά, που εορτά
σθηκε στις 31 Μαϊου στην Ιταλία και η Διεθνής 
Ημέρα για τα Αγνοούμενα Παιδιά, που ορίσθηκε 
για τις 4 Ιουνίου.

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα παιδιά 
που εξαφανίζονται από τα σπίτια τους απαγά- 
γονται από τον έναν από τους δύο γονείς -εννέα 
στις δέκα περιπτώσεις- και συνήθως οδηγούνται 
στο εξωτερικό.
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Στην Ιταλία, πολλά από τα χαμένα παιδιά στρα- 
τολογούνται από τη μαφία ως “περιφρούρηση” 
για τις ενέργειες τους και ως πωλητές ναρκω
τικών. Ο μεγαλύτερος, όμως, εφιάλτης των Ιταλών 
γονέων είναι η τυχόν απαγωγή και δολοφονία 
των παιδιών τους για τη λήψη οργάνων που 
πωλούνται σε κλινικές μεταμοσχεύσεων.

Η Ρίτα Τσιλμπέρτι, πρόεδρος της “Αναϊς”, ομά
δας για τα αγνοούμενα παιδιά που εδρεύει στη 
Νάπολη, δηλώνει: “Πολλά παιδιά εγκαταλείπουν 
τα σπίτια τους και τελικά πέφτουν στα χέρια 
της Καμόρα, της ναπολιτάνικης μαφίας”. Η Νά
πολη υπήρξε το κέντρο του σκανδάλου εγκα- 
ταλελειμμένων παιδιών, που πωλούνταν κρυφά 
σε στείρα ζευγάρια. Πολλά ζευγάρια που είχαν 
περάσει το όριο ηλικίας ώστε να υιοθετήσουν, 
νομίμως, παιδιά πλήρωναν έως και 23.000 δολ- 
λάρια για ένα παιδί.

Στη Γαλλία καταγγέλλονται 40.000 εξαφανίσεις 
παιδιών το χρόνο. Αν και το 70% αυτών εντο
πίζονται εντός 24 ωρών, πολλά από τα υπόλοιπα 
ηλικίας 10-15 ετών, ανακαλύπτονται νεκρά και 
άλλα εξωθούνται στην πορνεία. Περίπου 500 παι
διά το χρόνο εξαφανίζονται από το Βέλγιο, επειδή 
τα απήγαγε κάποιος από τους δύο χωρισμένους 
γονείς. Το 40% αυτών μεταφέρεται στη Βόρεια 
Αφρική.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ-ΕΛΑΣΠΚΑ

Ελ.Βενιζελου 15  
Αγ.Βαρ6αρα ΑΙΓΑΛΕΩ 

Τ Η Λ .5441 4 8 8 -5 6 1 7 5 5 6

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Στη Γερμανία, οι υπολογισμοί δεν είναι ακριβείς. 
Η Ελιζαμπέτ Μαχάουζερ, εκπρόσωπος των Γερ
μανίδων που έχουν παντρευτεί αλλοεθνείς, δη
λώνει: “Κάθε χρόνο αναφέρονται σε εμάς 200 
περιπτώσεις. Και αυτή είναι μόνο η κορυφή του 
παγόβουνου”.

Η Ισπανία έχει κατηγορηθεί για ελλιπή ενερ
γοποίηση στις περιπτώσεις απαγωγής και για ανυ
πακοή στις διεθνείς συμβάσεις.

Η Αλισον Αλπ, 37 ετών, από Λονδίνο, είχε 
στη διάθεσή της μόνο μισή ώρα για να συναντήσει 
το γιό της τους τελευταίους 11 μήνες. Συνα
ντήθηκαν σ’ ένα δημοσιογραφικό γραφείο, γεμάτο 
κόσμο, υπό το εχθρικό βλέμμα του πρώην συζύγου 
της. Η συνάντηση ήταν τραυματική για τη μητέρα 
που είπε: “Επρεπε και να φανούμε θαρραλέοι”. 
Η λάμψη όμως, είχε φύγει από τα μάτια του. 
“Θέλω το γιό μου πίσω για να ξαναδώ τα μάτια 
του να ακτινοβολούν από χαρά και πάλι”.

Η κυρία Απλ, εκπρόσωπος της Αγγλικανικής 
Εκκλησίας, έχει ξοδέψει περισσότερες από 6.000 
λίρες (10.380 δολλάρια) για δικαστικά έξοδα και 
ταξίδια στην Τουρκία, στις προσπάθειές της να 
φέρει το παιδί της πίσω. Αν και κέρδισε την 
κηδεμονία του σε βρετανικό δικαστήριο, θα πρέπει 
να επιδοθεί σε νέους δικαστικούς αγώνες, αυτή 
τη φορά στην Τουρκία.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Μ πορεί να  έχουμε φθάσει οτην καρδιά του Χειμώνα  
και το κρύο να  είναι οτο ζενίθ του, 

οι αδίοτακτοι όμως κακοποιοί δεν πτοούνται 
από τις άσχημες καιρικές συνθήκες και συνεχίζουν το παράνομο “έργο” τους. 

Ετσι οι αστυνομικοί είχα ν και πάλι πολλή δουλειά.
Σπείρα αδίστακτων απαγω γέω ν - βιαστών 

εξαρθρώθηκε στα βόρεια προάστεια.
Ν έα μικρά χαρτάκια τα οποία περιέχουν ποσότητα LSD 

έκαναν την εμφάνισή τους στην αγορά και ο διακινητής τους συνελήφθη. 
Εικόνες και ξύλινα ανάγλυφα μεγάλης αξίας  

είχε παράνομα στην κατοχή του παλαιοπώλης που συνελήφθη.
Σπείρα απατεώνων που εκβίαζε κάτοχο IX αυτοκινήτου  

εξαρθρώθηκε στην Αθήνα.
Ομως και στην υπόλοιπη χώρα  

οι επιτυχίες των συναδέλφω ν μας δεν ήταν λ ίγες.
Καινούργια μεγάλη επιτυχία στην Αλεξανδρούπολη.

Εμποροι ναρκωτικών συνελήφθησαν με μεγάλη ποσότητα ηρωίνης.
Α λλη ποσότητα ηρωίνης κατασχέθηκε στη Θ εσσαλονίκη  

και συνελήφθη ο κάτοχός της, 
ενώ στη Χ αλκίδα χρειάστηκε νταλίκα  

για να  μεταφερθούν κλοπιμαία σπείρας που είχε κατακλέψ ει την περιοχή.

Αδίστακτοι βιαστές 
στα Βόρεια προάστεια

Δραματικές στιγμές στο έλεος συμμορίας αδί
στακτων βιαστών, που άρπαζαν και στη συνέχεια 
κακοποιούσαν σεξουαλικά τα θύματά τους, έζησε 
ανεξακρίβωτος ακόμα αριθμός γυναικών, τα τε
λευταία δύο χρόνια.

Υστερα από καταγγελία μιάς κοπέλας και από 
έρευνες που έκανε η Αστυνομία συνελήφθη ο 
27χρονος Κώστας Παπαραφίου, ενώ αναζητείται 
ο στρατιώτης Πάνος Πολύδωρος και ακόμα συ
νελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού 
ο Ιδχρονος Γιάννης Κολιός.

Τους περισσότερους βιασμούς, τους έκαναν ο 
Παπαραφίου και ο Πολύδωρος, οι οποίοι έχουν 
αναγνωριστεί μέχρι τώρα από έξι γυναίκες.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι όμως πολύ με
γαλύτερος. Οι περισσότερες έχουν πάθει σοκ και 
δεν είναι σε θέση να καταθέσουν, ενώ άλλες 
για προσωπικούς λόγους αρνούνται ακόμα και 
να πάνε στην Αστυνομία να καταθέσουν.

Οι περισσότερες κοπέλες που βιάστηκαν, κα

τοικούν στα βόρεια προάστεια, Μαρούσι, Πεύκη, 
Κηφισιά, Νέα Ιωνία, Νέο Ηράκλειο, κ.λπ. Οι δρά
στες επέβαιναν στο ΕΖ 7171 IX αυτοκίνητο του 
Παπαραφίου, με το οποίο γυρνούσαν τις νυκτε
ρινές ώρες στα βόρεια προάστεια για να βρουν 
τα θύματά τους. Αρπαζαν τις κοπέλες στη μέση 
του δρόμου και τις έβαζαν στο πίσω μέρος του 
αυτοκινήτου.

Για να μην καλέσουν οι κοπέλες σε βοήθεια 
και τους αντιληφθούν, έλεγαν ότι είναι αστυ
νομικοί και τις πήγαιναν στο Τμήμα για εξα
κρίβωση.

Μέσα στο αυτοκίνητο τους φορούσαν χειρο
πέδες και στη συνέχεια τις πήγαιναν στο σπίτι 
του Παπαραφίου στην οδό Παπαφλέσσα 1, στο 
Γαλάτσι, ή στο εξοχικό του στο Δήλεσι.

Εκεί ο Παπαραφίου και ο Πολύδωρος τις βίαζαν 
και τις κακοποιούσαν σεξουαλικά. Οσες κοπέλες 
αντιστέκονταν τις κτυπούσαν αλύπητα.

Ημιλιπόθυμες τις έβαζαν πάλι στο αυτοκίνητό 
τους και τις εγκατέλειπαν κοντά στα σπίτια τους.

Η μοιραία κίνηση της συμμορίας των βιαστών,
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή 
τους, έγινε όταν μιά κοπέλα, που αποπειραθηκαν 
να βιάσουν, κατάφερε να τους ξεφύγει και τους 
κατήγγειλε στην Αστυνομία. Από τις περιγραφές 
οι αστυνομικοί του Τμήματος της Πεύκης που 
ανέλαβαν την υπόθεση, έφθασαν στο σπίτι που 
χρησιμοποιούσαν οι βιαστές και τους συνέλαβαν.

Ο Κολιός έιχε συμμετοχή μόνο στην τελευταία 
απόπειρα και οδηγούσε το αυτοκίνητο του Πα- 
παραφίου.

Απάτη και εκβιασμός
Του πήραν το αυτοκίνητο, “πληρώνοντας” τον 

με μία επιταγή χωρίς αντίκρυσμα και από πάνω 
τον εκβίαζαν να τους δώσει 1.500.000 δραχμές, 
για να του επιστρέφουν το αυτοκίνητο, όταν 
κατάλαβε την απάτη.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο 32χρο- 
νος δικηγόρος Νίκος Χατζής, ο οποίος κατη- 
γορείται για άμεση συνέργεια σε εκβίαση.

Επίσης, συνελήφθησαν η 36χρονη Μαρία Ζω- 
μοπούλου και ο 50χρονος Ελευθέριος Αντάλης, 
ενώ αναζητείται ο επιχειρηματίας Βασίλης Σταυ- 
ρόπουλος.

Ο Σταυρόπουλος και η Ζωμοπούλου απέσπασαν 
με απάτη ένα αυτοκίνητο BMW από τον Μόσχεν 
Ελ Κάντι αξίας 11.000.000 δρχ., δίνοντάς του 
μία επιταγή ξένης τράπεζας 52.500 δολλαρίων, 
η οποία δεν είχε αντίκρυσμα.

Στη συνέχεια, ζήτησαν από τον Ελ Κάντι να 
τους δώσει 1.500.000 δρχ. για να του επιστρέφουν 
το αυτοκίνητο.

Η συμφωνία “έκλεισε” με τη μεσολάβηση του 
δικηγίρου Χατζή. Ο Αντάλης συνελήφθη μετά 
την παράδοση του αυτοκινήτου, αφού προηγου
μένως είχε παραλάβει το συμφωνηθέν ποσό , το 
οποίο ήτανπροσημειωμένο.

Την ίδια στιγμή συνελήφθη και ο Χατζής, που 
λίγο πριν είχε παραλάβει 300.000 δρχ. από τις
500.000 δρχ., που είχε ζητήσει εκβιαστικά από 
τον Ελ Κάντι.

Κίνδυνος - θάνατος 
από χαρτάκια με LSD

Συναγερμός σήμανε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης 
Ναρκωτικών, μετά την ανεύρεση 1.100 μικρών 
χαρτιών, τα οποία περιέχουν ποσότητα LSD. Αυτή 
τη φορά όμως τα χαρτάκια με το LSD δεβ ήταν 
αυτοκόλλητα αλλά ο τοξικομανής κάνει χρήση 
τοποθετώντας ένα από αυτά κάτω από τη γλώσσα 
του.

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Ετσι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών συνέλαβαν 
τον 24χρονο Ιωάννη Δρολλίτη, ο οποίος μετέφερε 
από το εξωτερικό 1.095 χαρτάκια τα οποία πε
ριείχαν ποσότητα LSD. Η χρήση γίνεται υπο
γλωσσίους, ενώ εξωτερικώς απεικονίζουν κάποια 
αραβική ή κινέζικη γραφή.

Ο Δρολλίτης είχε αγοράσει την προαναφερό- 
μενη ποσότητα στην Ολλανδία και επέστρεψε 
στην Ελλάδα με πλοίο μέσω Αγκώνας. Στην Αθήνα 
έφθασε με τουριστικό πούλμαν και σε έρευνα 
που του έγινε βρέθηκαν τα περίφημα αυτά χαρ
τάκια.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διόμισι κιλά ηρωίνης έκρυβε στο σπίτι του ο 

γνωστός μεγαλέμπορος ναρκωτικών, που συνε
λήφθη στη Θεσσαλονόκη.

Πρόκειται για τον Παναγιώτη Κυριλίδη σεση
μασμένο έμπορο ναρκωτικών.

Ο Κυριλίδης είχε καταδικαστεί σε 11 χρόνια 
φυλάκιση. Αποφυλακίστηκε όμως μετά από 18 
μήνες κάνοντας χρήση των ευεργετικών, για τους 
τοξικομανείς, διατάξεων του νόμου περί ναρκω
τικών, μιά και ο ίδιος κάνει χρήση ηρωίνης.

Ομως φαίνεται ότι δεν μπορούσε να ξεχάσει 
την παλιά του τέχνη και συνέχιζε να διακινεί 
ηρωίνη.

Μαζί με την φίλη του Δήμητρα Πατελή, με 
την οποία συζούσε, αγόρασαν πέντε έξι φορές 
από 1 ,5 -2  κιλά ηρωίνης καθαρής από Τούρκους 
λαθρέμπορους.

Ανδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έχοντας τις σχετικές 
πληροφορίες, έθεσαν υπό παρακολούθηση τον Κυ
ριλίδη στην Αλεξανδρούπολη, όπου ζει, και τον 
συνέλαβαν να κατέχει 100 γραμμάρια καθαρής 
ηρωίνης.

Τον μετέφεραν στην Θεσσαλονίκη, όπου στο 
διαμέρισμά του βρέθηκαν άλλα 2 κιλά και 400 
γραμμάρια ηρωίνης, δύο ζυγαριές ακρίβειας και 
1.000.000 δρχ.

ΧΑΛΚΙΔΑ
Μία νταλίκα χρειάστηκε για να χωρέσουν τα 

κλοπιμαία, που αποτελούσαν την πλούσια λεία, 
τετραμελούς ομάδας διαρρηκτών που εντόπισε 
και συνέλαβε η Τροχαία Χαλκίδας.

Ολα ξεκίνησαν από έναν συμπτωματικό έλεγχο 
που έκανε τροχονόμος στο IX ενός από τους 
τέσσερις διαρρήκτες, μέσα από όπου βρέθηκαν 
καραμπίνα και στιλέτο. Αυτό οδήγησε σε σύλληψη
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και εν συνεχεία στην εξάρθρωση της ομάδας.
Από την Αστυνομία συνελήφθησαν οι Παρα- 

σκευάς Παπαθεοδώρου, οικοδόμος, Δημήτριος Κα- 
τσικογιάννης, Παναγιώτης Ζουγγουρίδης και Εμ
μανουήλ Κονταράς, οικοδόμος.

Ανδρες της Τροχαίας Χαλκίδας σταμάτησαν 
για έλεγχο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 
οι Παπαθεοδώρου, Κατσικόγιαννης και Κονταράς.

Εκεί οι αστυνομικοί βρήκαν μία καραμπίνα, 
ένα στιλέτο, μία μπετόβεργα και μία αλυσίδα.

Οι τρεις συλληφθέντες αποκάλυψαν ότι το όπλο 
το αγόρασαν από τον Ζουγγουρίδη.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν 
δύο αμφορείς και εκατοντάδες συσκευές ηλε
κτρικές και ηλεκτρονικές, φωτογραφικές μηχανές 
και διάφορά άλλα είδη.

Τα κλοπιμαία μεταφέρθηκαν με νταλίκα στην 
Ασφάλεια και ήδη έχουν κληθεί διάφορα θύματα 
κλοπών για να δουν αν στα κλοπιμαία υπήρχαν 
και δικά τους είδη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Είκοσι κιλά ηρωίνης θα έρριχνε στην ελληνική 

αγορά πολυμελής σπείρα εμπόρων ναρκωτικών

από τις μεγαλύτερες και πιό επικίνδυνες που 
έχουν δράσει στη χώρα μας.

Μέλη της σπείρας παρελάμβαναν την ηρωίνη 
στα σύνορα με την Τουρκία και μετά την διο
χέτευαν στην ελληνική αγορά. Σε μιά από αυτές 
τις συναλλαγές στην περιοχή του Εβρου, τρεις 
Τούρκοι έπεσαν σε μπλόκο αστυνομικών, αντηλ- 
λάγησαν πυροβολισμοί και σκοτώθηκε ο 45χρονος 
Ισμαϊλ Ενγκίν, ενώ οι δύο συνεργοί του κα- 
τάφεραν να διαφύγουν με τα πέντε κιλά ηρωίνης 
που επρόκειτο να παραδώσουν.

Συνελήφθησαν από την Ασφάλεια επτά μέλη 
της σπείρας και στην κατοχή τους βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 12 κιλά και 625 γραμμάρια ηρωίνης 
καθώς και 4.200.000 δρχ.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι Δημήτρης Φυ- 
τίλης, Γρηγόρης Πανταζώνης, Θεόδωρος Παρα- 
σκευόπουλος, Πετριντίν Ακιούζ, Περικλής Κιήγ- 
μας, Κώστας Γαλάνης και Νίκος Βοργιατζίδης.

Στην Αθήνα την ηρωίνη παρελάμβανε ο Πα
νταζώνης και τη διέθετε στους συνεργούς του 
Παρασκευόπουλο και Ακιούζ, οι οποίοι την έκρυ
βαν σε αποθήκη παλαιών ειδών.
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Δεν ξεχνάμε...
Οι άνανδρες δολοφονίες των 

συναδέλφων μας Δημήτρη Κώστα 
και Γιάννη Βαρή συγκλόνισαν το 
πανελλήνιο.
Το περιοδικό μας κατακλύσθη- 

κε από γράμματα και τηλεφω
νήματα αναγνωστών μας, που 
ήθελαν με κάθε τρόπο να εκ- 
φράσουν τη συγκίνηση και την 
αγανάκτησή τους για τα τραγικά 
γεγονότα.

Θεωρήσαμε χρέος μας να δη
μοσιεύσουμε ένα μικρό δείγμα 
αυτής της ευαισθησίας.

Ο θάνατος
του Αοτυφύλακα Δημήτρη

Μαύρη ημέρα ήτανε 
και νύκτα βουρκωμένη, 
συννεφιασμένος ουρανός 
για μια καρδιά καμμένη, 

που κάηκε παραμονή 
του Αγίου Δημητρίου, 

απ’ τη ζωή του έφυγε 
μ ’ ένα πικρό αντίο. 

Παραμονή που γιόρταζε 
τον βρήκε μαύρη μοίρα, 

παιδί αφήνει ορφανό 
και μια γυναίκα χήρα, 

έγκυος οκτώ μηνών 
έμενε καϋμένη 

και η ζωή της δυστυχώς 
θα είναι πια θλιμμένη, 

που έχασε τον άνδρα της 
στον ανύποπτο το χρόνο, 

παρέα θα έχει πάντοτε 
το κλάμα και τον πόνο. 

...και η μικρή κορούλα του 
που ήταν παραπέρα, 
κλαίει απαρηγόρητα 

που χάνει τον πατέρα. 
του Στέλιου Ντουρανίδη από το 

Σπήλαιο Ορεστιάδας.

- Αυτό το χλωρό δεντράκι που 
στην αναίσθητη παγωνιά της 
πολιτείας σφάζεται άδικα από 
ένα φριχτό τσεκούρι.

- Αυτό το δεντράκι που δεν 
θ’ ανθίσει άλλο, δεν θα καρ- 
πίσει, δεν θα προστατέψει στη 
σκιά του τα παιδιά του.

- Αυτό το δεντράκι που δεν 
μπορούσε να λέγεται άνθρωπος 
γιατί δεν έπρεπε ούτε να μι
λήσει, ούτε να παραπονεθεί για 
ζέστη ή για κρύο, ούτε να αμυν
θεί, ούτε να φοβηθεί, ούτε να 
θυμώσει.

- Είναι το δέντρο που ζωγρά
φισα για να θυμάμαι τους αν
θρώπους που δολοφονήθηκαν 
άγρια, επειδή έκαναν σωστά τη 
δουλειά τους, επειδή φορούσαν 
στολή και ίσως επειδή απλά 
ήταν άνθρωποι.
- Δεν τους ξεχνώ, λοιπόν, και 

δεν πρέπει κανείς να τους ξε- 
χάσει.

Το δέντρο του δικού μου σπι
τιού είναι μεγάλο, γεμάτο λου

λούδια και ρίχνει την τρυφερή 
σκιά του σε μένα και τα παιδιά 
μας. Ο Θεός να το φυλάει. Να 
φυλάει όλους σας.
της Μπίας Θεοδωρίδου, συζύ

γου του Αρχ/κα Αριστείδη Θε- 
οδωρίδη, από τη Θεσσαλονίκη.

Το άδικο
I

Πώς γίνεται και απαθείς 
κοιτάζουμε τη μάνα 

τη σύζυγο, την αδελφή 
την ώρα που η καμπάνα 

νεκρώσιμα αντηχεί - 
πως έρχετ’ ο λεβέντης, 

να σκίζουνε 
απ’ τις κραυγές βουνά 

κι άγρια όρη!
Τα δάκρυα δεν ωφελούν 

που τρέχουνε ποτάμια 
κι αφήνουνε τα μάτια μας 

σαν θαμπωμένα τζάμια 
μολύβι την καρδιά - 
το αίμα μας φαρμάκι!

Τα κλάμματα μέχρι εδώ!
Δειλός κανείς, καμμία! 

Βοήθεια πάντοτε ζητούμ’ 
απ’ την Αστυνομία!

Στα νέα της παιδιά - 
εμπρός, φύλακες - δράκοι! 
Το ΑΔΙΚΟ που συνεχώς 

γίνεται σε ΕΚΕΙΝΟΥΣ 
δεν παύει κι αν τις κάσες 

τους φορτώσουμε με κρίνους. 
Θα κάψει τον καιρό - 
που όλοι εμείς παρέα - 

θα φέρουμε 
στο δικαστή-λαό 

τον δολοφόνο, 
για να πληρώσει ακριβά 

τον καθ’ ένα φόνο! 
της Πόπης Δεωνά από την Αθή

να.
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ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ Η Α Λ . 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Π Α  ΉΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Σε ειδική τελετή στην αίθουσα 
σ υνεδρ ιά σ εω ν  του  Δήμου 
Αλεξ/πολης, που πραγματοποιή
θηκε με πρωτοβουλία της Επι
τροπής για την πρόληψη και κα
ταπολέμηση των ναρκωτικών του 
Δήμου, βραβεύτηκαν ο Διευθυ
ντής της Αστυν. Δ/νσης Αλεξ/πο
λης Αστυν. Δ/ντής Παππάς Δη- 
μήτριος, ο Διευθυντής της Υ.Α 
Αλεξ/πολης Αστυν. Υπ/ντής 
Μπαϊραμάκης Γεώργιος και το 
προσωπικό του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών Αλεξ/πολης, για τις 
επιτυχίες και το πολύτιμο γενικά 
έργο, που προσφέρουν στον το
μέα της καταπολέμησης και κα
ταστολής της μάστιγας των ναρ
κωτικών.

Πράγματι, το προσωπικό του 
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών 
Αλεξ/πολης έχει επιδοθεί τον τε
λευταίο καιρό σ’ ένα πολυμέ
τωπο και σκληρό αγώνα κατά 
των ναρκωτικών και δεν περνάει, 
σχεδόν, μέρα χωρίς τη σύλληψη 
ενός τουλάχιστον εμπόρου και 
της κατάσχεσης αρκετής ποσό
τητας ναρκωτικών ουσιών. Δί
νουν τη μάχη ενάντια σ’ ένα πλή
θος από μικρές και μεγάλες σπεί
ρες και καταφέρνουν αλλεπάλ
ληλα και αποτελεσματικά πλήγ
ματα στη μάστιγα του λευκού 
θανάτου. *
Την εκδήλωση άνοιξε ο Αντι- 

δήμαρχος και Πρόεδρος της Επι
τροπής κ. Τριαντάφυλλος Αρβα- 
νιτίδης, ο οποίος και μίλησε διε
ξοδικά για το πρόβλημα των ναρ

κωτικών και το έργο που προ
σφέρει η Αστυν. Δ/νση Αλεξ/πο
λης.
Στην όμορφη αυτή εκδήλωση 

παρέστησαν επίσης ο Σεβασμιώ- 
τατος Μητροπολίτης Αλεξ/πόλε- 
ως - Τραϊνουπόλεως και Σαμο
θράκης Ανθιμος, ο Νομάρχης 
Εβρου κ. Αθηναίος Φλωρίνης, ο 
Βουλευτής Εβρου κ. Απόστολος 
Φωτιάδης, ο Δήμαρχος κ. Νικό
λαος Κουκουράβας με το Δη
μοτικό Συμβούλιο, εκπρόσωποι 
του τύπου και πλήθος κόσμου

ΣΥΝΕΣΤΊΑΣΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ 

ΣΑΜΟ

Με πρωτοβουλία του Αστυνο
μικού Τμήματος Πυθαγορείου 
Σάμου, πραγματοποιήθηκε εκδή
λωση με σκοπό την οικονομική 
ενίσχυση των οικογενειών των 
συναδέλφων μας Δημήτριου Κώ
στα και Ιωάννη Βαρή, που δο
λοφονήθηκαν κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος.

Εκτός από τους αστυνομικούς 
του νησιού, που έδωσαν το παρόν

σ’ αυτό το κάλεσμα, την εκδή
λωση τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Νομάρχης Σάμου κ. Αθα
νάσιος Χειμάρας, ο Διοικητής της 
79 ΑΔΤΕ/Σάμου Ταξίαρχος κ. 
Ηλίας Καζούκας, ο Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Σάμου κ. Παναγιώ
της Μέντζας, ο Αστυν. Δ/ντής 
Σάμου κ. Βασίλειος Κόνιαρης, ο 
Δήμαρχος Πυθαγορείου κ. Νι
κόλαος Μάρκου και άλλοι επί
σημοι.

Κατά την διάρκεια της εκδή
λωσης μίλησαν ο κ. Νομάρχης, 
ο Αστυν. Δ/ντής και ο Διοικητής 
του Α.Τ. Πυθαγορείου Υπασ- 
τυνόμος κ. Πέτρος Λυμπέρης, οι 
οποίοι τόνισαν την προσφορά της 
Ελληνικής Αστυνομίας στο κοι
νωνικό σύνολο καθώς και το 
σκοπό της εκδήλωσης.

Στη συνέχεια διενεργήθηκε λα
χειοφόρος αγορά και συγκεντρώ
θηκαν 386.000 δρχ. που κατατέ
θηκαν στα βιβλιάρια της οικο
γένειας του Αστ/κα Ιωάννη Βαρή 
(31989531 Εμπορικής Τράπεζας) 
και της οικογένειας του Αστ/κα 
Δημήτριου Κώστα (66976068420 
Εθνικής Τράπεζας).
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— βιβλιοπαρουσΐαση
Ο άγιος των σκλάβων,

Κοσμάς ο Αιτωλός
Ενα βιβλίο που έχει πολλά να 

διδάξει στους νεότερους αλλά 
και να φρεσκάρει την μνήμη των 
μεγαλύτερων. Το θέμα που πραγ
ματεύεται και ο τρόπος 
που είναι δοσμένο, το κα
τατάσσουν στα κλασικά 
του είδους της λογοτε
χνικής βιογραφίας. Αλ
λωστε η πρόσφατη -για 
έκτη φορά- επανέκδοσή 
του, μαρτυρά την μεγάλη 
αξία του βιβλίου, του 
οποίου το ενδιαφέρον 
παραμένει αμείωτο.

Ο συγγραφέας δεν πα
ραλείπει μάλιστα, να 
εμπλουτίζει κάθε νέα έκ
δοσή του και να αναπλά- 
θει το κείμενο με βάση 
το νεότερο ιστορικό υλι
κό που ανακύπτει, δια
τηρώντας το έργο του 
πάντα επίκαιρο.
Οπως τονίζεται στον 

πρόλογο, ο Πατροκο- 
σμάς αποτελεί κορυφαία 
διαχρονική προσωπικό
τητα του Ελληνισμού.
Στο κείμενο επίσης έχουν 
ενσωματωθεί τα περισσό
τερα αποσπάσματα των 
διδαχών του Αγίου και 
οι προφητείες του.

Ο Κ. Σαρδελής παρου
σιάζει τον Κοσμά τον Αι- 
τωλό ως διδάσκαλο του 
Γένους μας, ως Αγιο 
πραγματικό των σκλά
βων.

Με παραστατικό τρόπο 
σκιαγραφεί την προσωπι
κότητά του περιγράφο-

Κ. Σαρδελή
ντας την παραμονή του στο 
Αγιον Ορος και τους διάφορους 
τόπους απ όπου πέρασε και δί
δαξε. Μιλάει για τον κόσμο που

ξεσηκώνοταν στο διάβα του, τους 
ανθρώπους που έβγαιναν χιλιό
μετρα έξω απο τις πόλεις για 
να τον προϋπαντήσουν και τις 

ατέλειωτες νύχτες που 
περνούσαν στην ύπαιθρο 
κρεμάμενοι απ’ τα χείλη 
του, ακούγοντας τον θε
ϊκό του λόγο, που γέμιζε 
τις καρδιές τους φλόγα 
και ελπίδα.

Μιλάει για τις εκκλη
σίες που γκρέμιζε και 
τα σχολειά που θεμέλιω- 
νε, “να μάθουν τα παιδιά 
σας γράμματα, μόνο  
γράμματα γιατί αυτά θα 
τους λευτερώσουι/' τους 
έλεγε. “Θα έρθει καιρός 
που ο τόπος θα ζωστεί 
με μια κλωστή’ ή “θα 
δείτε στον κάμπο αμάξι 
χωρίς άλογά1’ προφή
τευε απο τον 18ον ακό
μα αιώνα, πριν ακόμα 
δημιουργηθούν τα σύνο
ρα μεταξύ των κρατών 
και ανακαλυφθούν τα 
τραίνα.
Στους καιρούς της με

γάλης σκλαβιάς, στην 
τουρκοκρατία, ο Πατρο- 
κοσμάς, αυτός ο μεγά
λος Ανθρωπος, μιλούσε 
για τις αιώνιες αξίες των 
ανθρώπων, τις Ελληνι
κές.
Ξυπνούσε τα πνεύμα

τα, μιλούσε για το χρέος 
των Ελλήνων και των 
Ελληνίδων, που τόσο 
όμορφα μας παρουσιάζει 
ο συγγραφέας.
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Ιστορική Επιθεώρηση
Ε πιμέλεια : Τμήμα Ιστορίας της Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ία ς

Αστυνομικές νότες από τον Πειραιά
του 19ου αιώνα.

Φόνοι, αμβλώσεις, κ.λπ.

Συνεχίζοντας τη δημοσίευση του ημερολογίου 
του Υπαστυνόμου Πειραιά Θεόδωρου Αναγνω- 
στόπουλου, παρουσιάζουμε τα συμβάντα των 22 
και 23 Αυγούστου 1869, όπως τα κατέγραψε η 
πέννα του συναδέλφου της εποχής εκείνης.

22α Αυγούστου 1869

Συνεχεία τηλεγραφήματος της προϊστάμενης μου Αρ
χής έμαθον ότι περί το μεσονύκτιον ο Αριστείδης Πε- 
πεμούντας εις το μέσον της Πειραϊκής οδού εφόνευσε 
τον Νικόλαον /επαίτην/ Τσολάκην διά ροπάλου.

Νομίζω ότι η αιτία του φόνου τούτου είναι η εξής:
Αμφότεροι ούτοι /και οι δύω/ ήτο αρσενοκοίτες, ιδία 

ο φονεύς, όστις πάντοτε ως εξοδίκως εγνώριζον εις 
την οποίαν επί του μέσου της Πειραϊκής οδού είχε 
παράγγαν εφρόντιζε να έχη παίδας ωραίους, ους απε- 
πλάνα. Ο Τσολάκος επαιτών εφ’όλης της ημέρας εκέρδιζε 
τα προς του ζην και πλέον αυτών, άτινα μετά του 
φονέως Αριστείδου το εσπέρας έπινε μεθών - φαίνεται 
λοιπόν εν τη μέθη του ο Τσολάκος απεπειράθη κατά 
του υπηρέτου, και ούτω τον εφόνευσεν - και πάλιν 
τούτο δεν προήλθεν εξ οικείας θελήσεως αλλά τυχέως 
- φρονώ ούτω διότι ο φονευθείς πρώτον μη έχων την 
μίαν του χείραν ολόκληρον και την ετέραν ανίκανον 
δεν ήτον εις κατάστασιν να έλθη εις χείρας, και δεύτερον 
γνωρίζων την ρώμην του φονέως ιδία δε ότε ήτον εις 
κατάστασιν μέθης - φαίνεται λοιπόν δια του ροπάλου 
ούτος κτυπήσας εκείνον τον εφόνευσεν απροσδοκήτως.

Ας ίδωμεν μολλαταύτα τι εκ των ανακρίσεων η Σ. 
Δικαιοσύνη θα εξάξη.

Την 9ην Π.Μ. ώραν η παρ’ ημίν αστυνομική της επι- 
θεωρήσεως περίπολος, περιπολούσα κατά την συνοικίαν 
των Υδραϊκών και έξωθι της οικίας του Μπουλουμπάση, 
εύρε εξάβλωμά τι τετυλιγμένον ασφαλώς, και εριμμένον 
όπισθεν σορού πετρών /όπερ παιδιά τινά παίζοντα επί 
της σορού έλαβον τούτο, και κατά συνέπειαν η ανα- 
κάλυψις- ήτο άλως διόλου τυχέα./ δια της ιατροδικα
στικής εκθέσεως έμαθον ότι το εξάβλωμά τούτο ήτον 
άρρεν ηληκίας εξ έως επτά μηνών, και ότι ουδέν ίχνος 
βιασμού έφερεν, κατά συνέπειαν διέταξα τον ενταφια
σμόν του.

Την 12ην ώραν γυνή τις Ειρήνη Δανιήλ πεντηκοντούτης 
κρατούσα υπό μάλης έτερον εξάβλωμά διευθυνθείσα 
εις την ακτήν της Μουνιχίας προς δεξιά, εζήτησε να 
ενταφιάσει αυτό, τούτο πληροφορηθείς παρά του οπο- 
ροπώλου γνωστού Τροχάνη, συνέλαβον αυτήν μετά του 
εξαβλώματος. Ενεργήσας επομένως προεισαγωγικός 
ανακρίσεις εύρον ότι το εξάβλωμά τούτο προήλθεν εξ 
αποβολής, και ότι ήτο νόμιμον, εύρον προστούτοις ότι 
ήτον άρρεν ηληκίας 4 - ως έγγιστα μηνών, και ότι 
η γραία νεκροθάπτης ήτο Μάμμη αυτού - διέταξα τον 
ενταφιασμόν του.

Μου ανέφερεν προστούτοις ο Δημήτριος Ιωάν. Τσα- 
κιρόπουλος /βιβλιοδέτης ενταύθα ότι εν τω βιβλιοδετείω 
του έλαβεν χώραν κλοπήν εξ εκατόν έως έγγιστα δραχ
μών, δι’ αντίκλειδος.

Εξετάσας εύρον ότι εψεύδετο αισχρά ότι μεν μοι 
έλεγεν ότι το ποσόν όπερ του εκλάπη ήτον εξήκοντα 
πέντε δραχμών, ότε δε εννηνήκοντα, ο άνθρωπος ούτος 
γνωστός εις ημάς, εκ της προταίρας του διαγωγής δεν 
είναι δυνατόν να έχη χρήματα εις το κατάστημά του. 
.Μολλαταύτα ενήργησα ότι το καθήκον μου υπαγορεύει, 
αν και ήμαι καθ’ ολοκληρίαν βέβαιος ότι ούτος ψεύδεται 
εν τη μηνύσει του.

23η Αυγούστου 1869

Οτι χθες είπον περί του Τσακιροπούλου, ηλήθευσε 
σήμερον. Διαβαίνων έξωθι του καταστήματος του μετά 
του συνοδού μου αστυνομικού κλητήρος Νικολ. Πα- 
ναγιωτοπούλου, από περιέργειαν, ή μάλλον προς επι- 
βεβαίωσιν των σκεψεών μου, εισήλθον όπως και αύθυς 
προφορικώς ανακρίνω αυτόν, και εξάξω τι, αληθώς 
μετά τινά μικρόν ανάκρισιν με είπεν Κύριε Υπαστυνόμε, 
επειδή είναι οικογενειάρχης ο παρ’ εμού καταμηνυθείς 
Μαριάννης Καστόρινης Αταλός υποδηματοποιός/ και 
επειδή σήμερον εσκέφθην καλλήτερον και εύρον ότι 
δεν είναι αυτός ο νυκτοκλέπτης, Σε παρακαλώ να ξε- 
σχίσης την μηνυσίν μου, και ουδεμίαν έχω απαίτηοιν 
απ’ αυτού.- παρ’ ολίγον να τον δείρω - και ας λέγει 
το Σύνταγμά Σου φίλτατε αναγνώστα, αι βάσανοι και 
οι κακώσεις απαγορεύονται.-

Δημήτριος Ζώτος 
Αστυνόμος Β’
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αποτελεσματικότητα και την υπηρεσιακή ευσυ
νειδησία των αξιωματικών και των ανδρών των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων Λασηθίου και Ηρα
κλείου Κρήτης, κατά την Σύνοδο της Συμβου
λευτικής Επιτροπής Πολιτικού Σχεδιασμού του 
Ν.ΑΤ.Ο. στην Ελούντα Κρήτης.

* Ο Γενικός Πρόξενος της Βρετανικής Πρε
σβείας στην Αθήνα κ. R.N.Culshaw με επιστολή 
του προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Αλεξαν- 
δρουπόλεως κ. Παππά ευχαριστεί για τις χρήσιμες 
και επικοδομητικές συνομιλίες που είχαν κατά 
την διάρκεια της εκεί επίσκεψής του.

* Ο Πρόξενος της Μ. Βρεττανίας κ. Δ. Δη- 
μητριάδης γνωστοποιεί τις ευχαριστίες της Fiona 
Nugent προς το Διοικητή της Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Ρόδου για την προστασία την οποία 
της παρείχε το Τμήμα Ασφαλείας του νησιού.

* Ο Αμερικανός Γενικός Πρόξενος Η.Π.Α. κ. 
Τζέημς Ε. Μπλάνφορντ, εκφράζει τα θερμά του 
συλλυπητήρια προς την Ελληνική Αστυνομία και 
την οικογένεια του Γιάννη Βάρη που σκοτώθηκε 
στην τρομοκρατική επίθεση της 17 Νοέμβρη

* Ο Μητροπολίτης Ρόδου κ.κ. Απόστολος με 
επιστολή του ευχαριστεί από καρδίας την Ασ
τυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου για την επιβολή 
των μέτρων ασφαλείας, τόσο κατά τις εορταστικές 
εκδηλώσεις του Πολιούχου της Πόλεως όσο και 
κατά την άφιξη και αναχώρηση της Α.Θ. Μα- 
καριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξαν
δρείας κ.κ. Παρθενίου.

* Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δα
σκάλων και Νηπιαγωγών Διδυμοτείχου, με αφορ
μή τις δολοφονίες αστυνομικών ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ 
ομόφωνα τις εγκληματικές ενέργειες που στρέ
φονται κατά της ζωής αστυνομικών οργάνων, 
των οποίων μοναδικός σκοπός είναι η τήρηση 
της τάξης και η διαφύλαξη της περιουσίας των 
πολιτών. “Εμείς οι δάσκαλοι του ακριτικού Εβρου, 
ταγμένοι στην υπηρεσία της εκπαίδευσης των 
παιδιών της Πατρίδας μας και με την ευαισθησία 
που μας διακρίνει, εκφράζουμε την αμέριστη συ
μπαράστασή μας στις οικογένειες των αστυνο
μικών, που έπεσαν θύματα αδίστακτων δολοφό
νων και επιζητούμε τη σύλληψη και παραδειγ
ματική τιμωρία των ενόχων”.

* Ο Νομάρχης Μαγνησίας κ. Γεώργιος Διδάγ- 
γελος, ευχαριστεί θερμά όλους τους αστυνομικούς

τάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 3 
και 4 Οκτωβρίου στα χωριά του Πηλίου.

* Ο Νομάρχης Χανίων κ. Αντώνιος Νάτσικας 
με αφορμή την τελευταία επιτυχία της Ασφάλειας 
Χανίων στην εξάρθρωση σπείρας καλλιεργητών 
χασίς στην περιοχή Βαφέ Αποκορώνου εκφράζει 
για μια ακόμη φορά τα θερμά του συγχαρητήρια 
και την απόλυτη ικανοποίησή του.

* Το Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης 
με επιστολή του ευχαριστεί θερμά το Γενικό Ασ
τυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο 
Παναγιώτη Κοσμά για την πολύτιμη συνδρομή 
του στην επιτυχία του Εράνου του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού έτους 1991.

* Η Διεύθυνση του Ιδιωτικού Μαιευτηρίου “ΤΑ
ΤΙΑΝΑ” Θεσσαλονίκης συγχαίρει την ηρωική πρά
ξη ανώνυμου τροχονόμου, που με κίνδυνο της 
δικής του ζωής μετέφερε εγκαίρως βαριά ασθε
νούσα γυναίκα με αποτέλεσμα τη σωτηρία της 
απο βέβαιο θάνατο.

* Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ιτέας- 
Φωκίδος “Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ” ευχαριστεί τους αι
μοδότες μέλη του αστυνομικούς που υπηρετούν 
στην πόλη, για τη μεγάλη προσφορά αίματος 
και εύχεται το φωτεινό παράδειγμά τους να οδη
γήσει και άλλους ένστολους και μή πολίτες στην 
εθελοντική αιμοδοσία.

* Ο Πρόεδρος της επιτροπής κατά των Ναρ
κωτικών και Αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. 
Τ. Αρβανιτίδης με επιστολή προς τον Αστυνομικό 
Διευθυντή και το προσωπικό της Α.Δ. Αλεξαν
δρούπολης τους συγχαίρει για τις επιτυχίες τους 
κατά των εμπόρων του λευκού θανάτου.

* Η Εθνική Ανώνυμος Εταιρεία Διοικήσεως και 
Οργανώσεως ευχαριστεί τους αστυνομικούς που 
υπηρετούν στην Ασφάλεια Οικονομικών Εγκλη
μάτων, γιατί με τις συντονισμένες ενέργειές τους 
βοήθησαν αποτελεσματικά ώστε να εντοπισθούν 
και να συλληφθούν οι Παπαθωμάς, Γαλατσιάτος, 
Παναγόπουλος, Παπανικολάου, οι οποίοι χρη
σιμοποιούσαν πλαστές πιστωτικές κάρτες.

* Οι Διευθύνσεις των Τουριστικών Γραφείων 
“ΣΤΕΛΙΟΣ TOYRS” και “AIR TOYRS” εκφράζουν 
τις ευχαριστίες τους προς το Α.Τ. Καλύμνου και 
ειδικότερα στους Τυρολόγο Γεώργιο και Σκέντο 
Κων/νο για την άμεση κινητοποίηση που επέδειξαν 
για την ανεύρεση Αγγλου τουρίστα που είχε χαθεί.
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* Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Σ.Ε. κ. Δημήτριος 
Καραπάνος με επιστολή του προς τον Διοικητή 
Τροχαίας Κολωνού κ. Ευάγγελο Καρατζίκο εκ
φράζει τις ευχαριστίες του για τα μέτρα τάξης 
που λήφθηκαν, συμβάλλοντας στην επιτυχία της 
εκδήλωσης του Οργανισμού που πραγματοποι
ήθηκε κατά την 18.11.1991.

* Ο Ο.Τ.Ε. με επιστολή του προς το Διευθυντή 
της Τουριστικής Αστυνομίας κ. Απ. Δάβαλο σχε
τικά με τον εορτασμό των 2.500 χρόνων απο 
την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας στην Αρχαία 
Αθήνα, ευχαριστεί για την συμβολή της Αστυ
νομίας -στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της- στην 
επιτυχία των εκδηλώσεων.

* Με τη λήξη της θερινής περιόδου, η Κοινότητα 
Σερίφου, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαρι
στήσει τον Αστυνομικού Σταθμού Σερίφου, καθώς 
και τις προϊστάμενές του υπηρεσίες που με τον 
ζήλο τους έφεραν σε πέρας κάτω απο αντίξοες 
συνθήκες την αποστολή τους.

* Η Δήμαρχος Νίκαιας κ. Βέρα Νικολαϊδου, 
με επιστολή της προς τον Αρχηγό της Ελλ. Αστυ
νομίας, εκφράζει τα συγχαρητήριά της και τις 
ευχαριστίες γιατί με την προσωπική του παρέμ
βαση βοήθησε ώστε να διεξαχθεί ομαλά και άψογα 
ο αγώνας του 11ου Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου 
“ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944".

* Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Νικήτα 
Λευκάδος κ. Βασίλειος Φέτσης, με επιστολή του 
προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδος εκ
φράζει τις ευχαριστίες του για τις υπηρεσίες που 
προσέφερε στην Κοινότητα κατά τη θερινή περίοδο 
το Τμήμα Τάξης.

* Το Δ.Σ. της ΠΑΕ - ΑΕΛ με επιστολή προς 
την Αστυνομική Επιθεώρηση Θεσσαλίας και την 
Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας απευθύνει θερμά 
συγχαρητήρια στους αξιωματικούς και τους άν- 
δρες της Αστυνομίας για τις φιλότιμες και σύ
ντονες προσπάθειες κατά την λήψη μέτρων στον 
αγώνα μεταξύ ΠΑΕ - ΑΕΛ και ΠΑΕ - ΟΛΥ
ΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

* Το Ιδρυμα Ειδικών Παίδων Μαγνησίας “Ασ
πρες Πεταλούδες”, με επιστολή προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, συγχαίρει τον Αστυ
φύλακα Απόστολο Μητσόπουλο γιατί χάρη στην 
ευσυνειδησία και την εργατικότητά του κατόρ
θωσε να βρεί τρόφιμο του ιδρύματος που είχε 
δραπετεύσει.

* Ευχαριστήρια επιστολή έστειλε ο ποδοσφαι

ρικός όμιλος "ΣβαρόφσκΓ προς την Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης εκφράζοντας τα θερμά 
συγχαρητήρια για την άψογη λήψη των αστυ
νομικών μέτρων.

* Ο κ. Σοφοκλής Τσάπανος τ. Διευθυντής Τρα- 
πέζης, εκφράζει τα ειλικρινή του συγχαρητήριά 
του για την επιτυχία των οργάνων του Α.Δ. Φλω- 
ρίνης να ανακαλύψουν τα οικογενειακά του τι
μαλφή, που είχαν κλαπεί απο το σπίτι του.

* Ο κ. Νικόλαος Φιτσαντωνάκης αξιωματικός 
ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού, ευχαριστεί θερμά 
τον Υπαστυνόμο Ιωάννη Γεωργαλή του Δ’ Α.Τ. 
Αθηνών για την προθυμία με την οποία του πα
ρείχε βοήθεια σε προσωπικό του πρόβλημα.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Δουκάκης εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τους αστυνομικούς του Τμή
ματος Παλαιός Πεντέλης Χρόνη και Τομαρά 
οι οποίοι κατά την διάρκεια αυτοκινητιστικού 
ατυχήματος του τον βοήθησαν και του συμπε
ριφέρθηκαν με απόλυτη κατανόηση.

* Ο κ. Χρυσόστομος Ασωνίτης, κάτοικος Λα
μίας, ευχαριστεί τον Αρχιφύλακα Γεώργιο Πα- 
λαμιώτη για τις προσπάθειες που κατέβαλε στην 
ανακάλυψη του δράστη που τραυμάτισε με αυ
τοκίνητο το γυιό του.

* Η κ. Αθανασία Παρλαβάντζα, με επιστολή 
της προς το περιοδικό μας, ευχαριστεί και συγ
χαίρει τον Διοικητή του Αστυνομικού Σταθμού 
Λογγά Μεσσηνίας, για την άψογη συμπεριφορά 
και εξυπηρέτηση που παρέσχε τόσο σ’ αυτήν όσο 
και στους άλλους επισκέπτες του χωριού.

* Η κ. Παππά Μαργαρίτα ευχαριστεί τον Αστυ
φύλακα Γεώργιο Τσιγκόπουλο του Αστυνομικού 
Τμήματος Ερυθρών, γιατί κατά τη διάρκεια της 
νυκτερινής περιπολίας του απέτρεψε την διάρρηξη 
της οικίας της από κακοποιούς.

* Ο κ. Γαζής Ανδρέας, εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκάδος 
για την εξιχνίαση κλοπής στο κατάστημα που 
διατηρεί.

* Ο Υποναύαρχος Γεώργιος Τσούρης ευχαριστεί 
θερμά του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου για 
το ενδιαφέρον που έδειξε σε πρόβλημα υγείας 
της κόρης του.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Πανταζόγλου ευχαριστεί 
θερμά τον Ανθυπαστυνόμο Γεώργιο Αγγέλη του 
Τμήματος Τροχαίας Λαρίσης για την μέριμνα και 
φροντίδα που του έδειξε κατά την διάρκεια τρο
χαίου ατυχήματος.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Μεταφορικό μέσο της Ολυ
μπιακής - Λέξη πεινασμένου μω
ρού.
2. Υπόνοιες - Υπόσχεση στο 

Θεό σε ανταπόδοση μιας χάρης.
3. Μικρό διαμέρισμα πολυτε

λείας σε ξενοδοχείο - Τίτλος 
καλλιστείων - Υποθετικός σύν
δεσμος.
4. Μικρές τσάντες (ουδ.).
5. Γράμμματα από την....Περσία

- Μεταλλικά νομίσματά μας.
6. Το όνομα του συγγραφέα 

Φλέμινγκ - Μαλλιά από πρόβατα
- Μυθιστόρημα του Στέφαν 
Τσβάιχ.

7. Αθώρητο, εξαφανισμένο - Ρα
βδί για γνέσιμο μαλλιού, ηλα
κάτη.
8. Πληθυντικός δεικτικής αντω

νυμίας - Αρχή παιάνα των αρ
χαίων.
9. Κάτοικος πόλης - Πάστα ζα

χαροπλαστείου - Πρόθεμα που 
δηλώνει μισό.

10. Είναι και ο Μάρλον Μπρά- 
ντο (ξεν.) - Κύριος απ’ την.... 
Ζάκυνθο.

11. Καφενείο - Κάθε αντικεί
μενο έχει το δικό του.

12. Ο εφευρέτης του τετράχρο
νου κινητήρα - Οχι,.,.εμείς - 
Απαρχαιωμένη πρόθεση.

13. Παροχές τροφής, τροφοδο
σίες - Περιοχή της νότιας Πε- 
λοποννήσου.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Εχει πρωτεύουσα τη Βιέννη 

- Κωμόπολη της Αγγλίας με ονο
μαστό ιππόδρομο.

2. Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία - Πολύ ευκολονό
ητα.
3. Ο τρόπος που ενεργεί κά

ποιος καθημερινά με τον ίδιο 
ρυθμό - Ευρήματα ανασκαφών.

7 8 9 10 11 12 13

4. Εξωτερική εμφάνιση πράγ
ματος (καθ.) - Η Κυρία....μι μυ
θιστόρημα της Αιλίκας Νάκου 
(δύο λέξεις).
5. Γίνεται και με σπανάκι - Χρό

νος (ουδ.) - Ακρωτηριασμέ- 
νη....ανέμη.

6. Αγάπησε την Ηρώ (μυθ.) - 
Τοπικό επίρρημα.
7. Προτρεπτικό μόριο - Αρχικά 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων - Ο 
οποίος (αρχ.) - Ορος του τένις.
8. Αξέχαστος Κύπριος εθνάρ

χης - Μενεξέδες (καθ.).
9. Αρχικά ασφαλιστικού ιδρύ

ματος - Το δεύτερο μέλος αδι
αίρετης Αγίας Τριάδας (καθ.).

10. Βοηθός τεχνίτη - Εχει υπό
σταση.

11. Ορκωτικό μόριο - Γεμάτο 
αίμα.

12. Υποθετικός σύνδεσμος - Στη 
χημεία, το σύμβολο του κοβάλ
τιου - Μέσα στο....ρέμα - Αντι
θετικός σύνδεσμος (καθ.)

13. Εκεί έπεσε ηρωικά μαχό- 
μενος ο Παπαφλέσσας - Ενα από 
τα Επτάνησα.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αεροπορικές 2. Ντέφι - Ημέ- 

ρωμα 3. Τέτη - Σταράτες 4. ΙΡΑ
- Ατομα - Ητα 5. Κόλακας - 
Τάρα 6. Αδικες - Ταβάνι 7. ΝΗ
- Αραγε - Ασος 8. Ομοια - Ελος
- IX 9. Νοκ - Ιανός - Ταυ 10. 
Ιταλός - Σιορ 11. Κηδείες - Ομα
λά 12. Οσες - Βαριετέ 13. Σιδώνα
- Ρακί.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Αντικανονικός 2. Ετεροδη

μότης 3. Ρετάλι - Οκάδες 4. ΟΦΗ
- ΑΚΑΙ - Λέσι 5. Πι - Ακέραιοι 
6. Στάσα - Ασεβώ 7. Ρητός - 
ΓΕΝ - Σαν 8. Ιμάμ - Τέλος - 
Ρα 9. Κέρατα - Οσιοι 10. ΕΡΑ
- Αβάς - Ομέρ 11. Σωτήρας - 
Τράτα 12. Μετάνοια - Λεκ 13. 
Πάσα - Ισχυρά.

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12 
13
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Θα ήθελα να με γράψετε συνδρομητή 
στο μηνιαίο περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" 

(Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα) 
για ένα χρόνο (δώδεκα τεύχη).

Εστειλα ή εσωκλείω την ταχυδρομική επιταγή 
υπ’αριθμόν ___________

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.500 δραχμές
□  1 ΧΡΟΝΟΣ
□  2 ΧΡΟΝΙΑ
□  3 ΧΡΟΝΙΑ

Η αποστολή του περιοδικού 
επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος ----------------

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ .̂..........................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ.:............................ ...................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:_______________________________________

Ημερομηνία:

Υπογραφή

* Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο:
8677.074

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 
μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, 

προέρχονται από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή 
πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα 
την Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα.

Απόψεις και σχόλια 
πάνω σε δημοσιεύματα του περιοδικού 

καθώς και σε εκδιδόμενα βιβλία, 
θα παρουσιάζονται επίσης στις στήλες του Περιοδικού, 

διότι η ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων 
είναι απαραίτητη και αμοιβαία ωφέλιμη.

Οι υποβαλλόμενες εργασίες, 
που δεν πρέπει να ξεπερνούν 

τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, 
υπογράφονται από το συγγραφέα, 

ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο.
Οι διατυπούμενες γνώμες απηχούν 

τις απόψεις του συγγραφέα και όχι της Υπηρεσίας.
Για τη δημοσίευση της ύλης 

αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, 
ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μηνιαίο περιοδικό 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Διευθυντής
Αστ/μος Α’ Αλέξ. Βλάχος

Αρχιουντάκτης
Υπαστ/μος Α’ Νικ. Πολύμερος

Βοηθός Αρχισυντάκτη
Π.Υ. Ελισσαίος Αρτόπουλος

Σύνταξη
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης 

Π.Υ. Μαρία Πίσχου 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου 

Αστ/κας Κων. Κούρος

Desktop Publishing
Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης

Διαχείριση
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 

Γραμματεία
Υπαστ/μος Β’ Κων. Δανούσης 

Π.Υ. Θεοδώρα Δερδελάκου 
Π.Υ. Μαρ. Κωνσταντοπούλου

Διαφημίσεις
Π.Υ. Φωτ. Μακροζαχόπουλος

Διεκπεραίωση
Αρχ/κας Ελευθ. Μουτσώκος 

Π.Υ. Γεώργιος Βόλης

Φωτογραφική κάλυψη
Φωτογραφικό Συνεργείο 

Διεύθυνσης Δημ. Σχέσεων/ΥΔΤ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αριστοτέλους 175,

11251 Αθήνα

Τηλέφωνα περιοδικού
Διευθυντής: 6916383 

Αρχισυντάκτης: 8655505 
Διαχείριση: 8677074 

Διαφημίσεις: 8654.654 8674.230

Φιλμς - Μοντάζ 
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία

Α.Ε. ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 
(Αθήνα, Β. Ηρακλείου 145)

66



Καλή χρονιά, χωρίς απώλειες!
Μην παραβιάζετε το κόκκινο! Ούτε καν Αν δεν μπορείτε να αποφασίσετε ανάψτε
το κίτρινο...

** Ολα τα ενδεικτικά σήματα κυκλοφορίας το
ποθετήθηκαν για να πειθαρχούμε ΟΛΟΙ σε 
αυτά.
Υπακούετε στα σήματα των τροχονόμων 
που ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Αυτοί ξέ
ρουν!
Αποφύγετε τις μεγάλες ταχύτητες. Οι πι
νακίδες με τα όρια ταχύτητας δεν τοπο
θετήθηκαν τυχαία.

u Μην μπαίνετε στο αντίθετο ρεύμα κυκλο
φορίας και αποφύγετε να κινείστε πάνω 
ή κοντά στη μεσαία διαχωριστική λωρίδα. 
Θυμηθείτε ότι υπάρχει και δεξιά λωρίδα. 
Χρησιμοποιείστε την!
Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από το προ- 
πορευόμενο αυτοκίνητο.

^ Μην αλλάζετε διαρκώς γνώμη για τη λωρίδα 
που διαλέξατε.

τουλάχιστον φλας.
Φορέστε οπωσδήποτε εσείς και οι συνεπι
βάτες σας ζώνη ασφαλείας. Και ΟΠΩΣΔΗ
ΠΟΤΕ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα!
Μην οδηγείτε ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ 
ή όταν τα αντανακλαστικά σας δεν είναι 
σε φόρμα.

® Μην τυφλώνετε τον απέναντι οδηγό με τους 
προβολείς σας. Η μεσαία σκάλα σε συν
δυασμό με λογική ταχύτητα είναι υπεραρ
κετά για τη νύκτα.

Κ Α Ι Θ ΥΜ ΗΘΕΙΤΕ:
Κανένας οδηγός δεν είναι ανταγωνιστής. 
Διευκολύνετε κάποιον να σας προσπεράσει 
ακόμη και αν κορνάρει προκλητικά.

; Οι διαπληκτισμοί και τα λόγια δεν βοήθησαν 
κανέναν.

** Η ηρεμία και ο πολιτισμός είναι ποιότητα 
...και κυρίως ΑΣΦΑΛΕΙΑ ζωής.



Ο ΕΓΠΣΗΜΟΣ ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΙΙ.ΓΙ.Α 

« ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙ-ΘΗΤΑ 
ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185.47

ΟΙ No 1 ΦΑΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΛ: 4810.710, 4818.798, 4818.071, FAX: 4811321

\

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αδιάβροχοι-Ανοξείδωτοι.

Από αλουμίνιο αεροπλάνου. 
Δέομη φωτός. 

Αντιεκρηκτικοί. 
Αυτοκαθαριζόμενη επαφή.

Ισόβια εγγύηση 
καλής λειτουργίας

ν  m J

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 
I ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: j
ί ΜΙ-ΘΗΤΑ, ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185.47 j

Παρακαλώ αποστείλατέ μου ταχυδρομικά 
; με αντικαταβολή τα εξής μοντέλα, με έκπτωση 15%: ;

; S3D τεμ................  S6D τεμ................  S6C τεμ..............  ;
• S5C τεμ................  S4C τεμ................. S2C τεμ..............  ■

ί ΟΝΟΜΑ..................................................................................  1
j ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...........................................................................  ί
ί ΠΟΛΗ.......................................... Τ.Κ........ ΤΗΛ..............  ί
ί— -.. -...... .................. ..........
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