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ΑΛΛΑΓΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Με απόφαση του Υπουργικού Συμ
βουλίου, ορίστηκε νέος Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας ο Ανπστράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης. Σε ειδική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, παρουσία
του Υπουργού κ. Στέλιου Παπαθεμελή
και του Υφυπουργού κ. Κώστα Γείτονα,
έγινε η τελετή παράδοσης και παρα
λαβής. Ο απερχόμενος Αρχηγός κ. Α
ντώνιος Λαμπαδιάρης στη σύντομη α
ποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρί
στησε το προσωπικό του Υπουργείου
και ολόκληρης της Αστυνομίας για τη
συνεργασία και την εμπιστοσύνη που
τον περιέβαλαν σ’ όλη τη διάρκεια της
θητείας του, καθώς και την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου για την βραχυ
χρόνια αλλά πολύ καλή συνεργασία.
Κάλεσε παράλληλα το προσωπικό του
Σώματος να συσπειρωθεί γύρω από το
νέο Αρχηγό και να συνεργαστούν αρμο
νικά για να ανπμετωπίσουν από κοινού
τα σύγχρονα οξυμμένα κοινωνικά προ
βλήματα.
Τις ευχαρισπ'εςτου στο προσωπικό
και τις ευχές του στο νέο Αρχηγό εξέφρασε επίσης και ο απερχόμενος Υπαρχηγός κ. Δημήτριος Σφήκας. Στη
συνέχεια μίλησε ο νέος Αρχηγός του
Σώματος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνι
σε:'
"Με βαθύ αίσθημα ευθύνης και συναί
σθηση της αποστολής μου, αναλαμβάνω
σήμερα τα καθήκοντα του Αρχηγού της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Με την ευκαιρία αυτή, θεωρώ χρέος
μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου
προς την Κυβέρνηση της Χώρας, για την
εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό
μου και να δώσω τη διαβεβαίωση όπ θα
πράξω στο ακέραιο το καθήκον μου, ώ
στε να φανώ αντάξιος της τιμής αυτής,
των προσδοκιών της Ελληνικής κοινω
νίας και των εργαζομένων στο Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Είναι ανηκειμενική διαπίστωση, όπ η
Ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από μια
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Αστυνομία σύγχρονη και Δημοκρατική
που να σέβεται και να είναι σε θέση να
προστατεύει αποτελεσμαπκά πς συνταγμαπκές ελευθερίες και τα δικαιώ
ματα του πολίτη.
Η Ελληνική κοινωνία θέλει τον Αστυ
νομικό ελεύθερο άνθρωπο που να έχει
αφ’ενός μεν άποψη και γνώμη, αφ’ ετέ
ρου δε το θάρρος να την εκφράζει ε
λεύθερα, μέσα στα πλαίσια των Νόμων
και των Υπηρεσιακών Κανονισμών.
Να εμφορείται από πς αρχές της

Δημοκραπ'ας, της Ελευθερίας, της Ισο
νομίας και Ισοπολιτείας και να έχει τη
δύναμη να πς εφαρμόζει <πην πράξη.
Να εφαρμόζει τους Νόμους χωρίς
προκατάληψη και προπαντός χωρίς
διακρίσεις, προς κάθε κατεύθυνση.
Να πιστεύει στην αρετή της επιεί
κειας και να σέβεται με θρησκευπκή
ευλάβεια την αξιοπρέπεια και την προσωπ ικότητα όλων ανεξαιρέτως των πολττών και ιδιαίτερα των κοινωνικά και
οικονομικά αδύναμων. Εχουμε την πε-

ποίθηση ότι έτσι θέλει η Ελληνική Αστυ
νομία και τον Αστυνομικό η κοινωνία
μας και κανείς μας δεν έχει το δικαίω
μα, αλλά και σε κανένα δεν θα επιτρέ
ψουμε να την διαψεύσει.
Γνωρίζουμε τα μεγάλα και δύσκολα
προβλήματα που ανπμετωπίζει η Ελλη
νική Αστυνομία και είναι σπς άμεσεςπροτεραιότητές μας να εισηγηθούμε στην
πολπική ηγεσία του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης τις αναγκαίες τομές που πρέ
πει να γίνουν στην οργάνωση, δομή και
λεπουργία, στην υλικοτεχνική υποδομή,
οπήν εκπαίδευση και επιστημονική εξει-

δίκευση του προσωπικού, ώστε να κα
ταστεί ευέλικτη, σύγχρονη, αποτελεσμαπκή και ικανή να προσαρμόφται με
εππυχία στις σύγχρονες και διαρκούς
μεταβαλόμενες μορφές εγκλημαπκότητας. Ομοας η δύσκολη αυτή προσπά
θεια είναι καταδικασμένη σε αποτυχία
αν δεν στηριχθεί, κυρίους, στους εργα
ζόμενους στο χώρο της Ελληνικής Α
στυνομίας, οι οποίοι πρέπει να είναι
βέβαιοι ότι εκτελώντας το καθήκον
τους με ανπκειμενικότητα, αμεροληψία και σύμφωνα με τους Νόμους της
πολιτείας και τους Κανονισμούς του

Σώματος, όχι μόνο δεν έχουν τίποτα να
φοβηθούν, αλλά απενανπ'ας θα μας
βρίσκουν δίπλα τους, κάθε στιγμή, συ
μπαραστάτες και αρωγούς στην προσπάθειά τους.
Από την πλευρά μας, ως φυσική ηγε
σία, διαβεβαιώνουμε ακόμη τους εργα
ζόμενους στο χώρο της Ελληνικής Αστυ
νομίας ότι:
-Εχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότη
τες, στην καλή πίστη και στη θέλησή
τους,
-Αναγνωρίζουμε το δύσκολο και επί
πονο έργο τους.
-Τους βλέπουμε ως εργαζόμενους
με υποχρεώσεις αλλά και με δικαιώμα
τα.
-Η εν γένει υπηρεσιακή τους κατά
σταση και ιδιαίτερα η βαθμολογική τους
εξέλιξη θα στηρίζονται αποκλεισπκά
στην αξιοκρατία και διαφάνεια, χωρίς
τον εξαναγκασμό της ταπεινωπκής α
ναζήτησης εξωυπηρεσιακών στηριγμά
των.
Εχουμε την βαθειά πεποίθηση ότι
με πς άοκνες και συντονισμένες προ
σπάθειες όλων μας, με τη συμπαρά
σταση της πολιτείας και της κοινωνίας,
με την κριπκή όλων των φορέων των
μέσων μαζικής ενημέρωσης, την οποία
όχι μόνο δεν αρνούμαστε αλλά και επι
διώκουμε, θα αναβαθμίσουμε τον Ελ
ληνα Αστυνομικό και θα συμβάλλουμε
στη δημιουργία μιας Αστυνομίας, η ο
ποία θα εμπεδώνει το αίσθημα ασφά
λειας στον Ελληνα πολίτη και θα είναι
αντάξια των προσδοκιών του καθώς και
των προσδοκιών της Πολιτείας και των
εργαζομένων στο χώρο της”.
Τα συγχαρητήρια, ευχές και τη συ
μπαράστασή της προς το νέο Αρχηγό
για επιτυχία στο έργο του, εξέφρασε
και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου,
ενώ στους απερχόμενους επιπμους
Αρχηγό και Υπαρχηγό, ευχήθηκε υγεία
και οικογενειακή ευτυχία.
Η τελετή έκλεισε με απονομή ανα
μνηστικών πλακετών με το έμβλημα
του Σώματος από το νέο Αρχηγό προς
την απερχόμενη Αστυνομική ηγεσία.
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ "ΟΧΙ"
Με ξεχωριστή λαμπρότητα, με ση
μαιοστολισμούς, παρελάσεις και ομι
λίες σ' όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες
γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος της
28ης Οκτωβρίου 1940.
Το έπος του 1940 θα συγκλονίζει
πάντα, με το βαθύ και πελώριο μήνυμά
του και τη λάμψη του ηθικού μεγα
λείου, τη μνήμη και την καρδιά των
Ελλήνων. Σε κάθε επέτειο του, η Ελλήνική ψυχή, βαθύτατα συγκινημένη
και υπερήφανη, αναπλάθει μυσταγωγι
κά την ανεπανάληπτη επική γεύση της
μεγάλης εκείνης ημέρας, που καθιέ
ρωσε θριαμβευπκά και στο σύγχρονο
κόσμο,την ακαταμάχητη πίστη και αφο
σίωση της Ελληνικής φυλής στο ιερό
και υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας.
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυ
νομίας, με τησημανπκή προσφορά του
και τις μεγάλες θυσίες του στο ηρωικό
έπος του '40, συμμετείχε συνειδητά
στην απότιση φόρου τιμής στους
ήρωες του, καθώς συνεχίζει να προ
σφέρει και σήμερα τις πολύπμες υπη
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ρεσίες του στο λαό μας, εξασφαλίζο
ντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
στον τομέα της τάξης, της ασφάλειας
και της ειρήνης.
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν ο
μιλίες σ’ όλες πς κεντρικές Υπηρεσίες

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της
ΓΑΔΑ, καθώς και στην Αστυνομική Ακα
δημία, τις οποίες παρακολούθησαν
πολλοί Αξιωματικοί και το σύνολο του
προσωπικού και των δοκίμων.
Στη μεγαλειώδη στραπωτική παρέ
λαση της Θεσσαλονίκης, που η Αστυ
νομία που συμμετείχε με πεζοπόρο και
μηχανοκίνητα Τμήματα, απέσπασε τα
θερμά χειροκροτήματα του πλήθους
και απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι
είναι πάντα έτοιμη να θέσει σε συνα
γερμό όλες μας τις δυνάμεις, φανερές
και αφανέρωτες και να καταστήσει τη
Χώρα μας σεβαστή και υπολογήσιμη
από φίλους και εχθρούς.
Στις εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης
παρέστησαν οι Υπουργοί Εθνικής
Αμύνης κ. Γεράσιμος Αρσένης, Εσωτε
ρικών κ. Ακης Τσοχαντζόπουλος, Δη
μόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, Παιδείας κ. Δημήτριος Φατούρος και ο Μακεδονίας Θράκης κ.
Κων/νος Τριαρίδης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΣ
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πα
ρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
κ. Στέλιου Παπαθαμελή και του Υφυ
πουργού κ. Κώστα Γείτονα, πραγματο
ποιήθηκε φέτος η τελετή του εορτα
σμού του προστάτη της Αστυνομίας
Αγίου Αρτεμίου, στις εγκαταστάσεις
των Σχολών.
Στη δοξολογία παρέστη εκπρόσω
πος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκό
που Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ο Μη
τροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος,
συμπαραστατούμενος από τον προϊ
στάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας
του Σώματος Αρχιμανδρίτη Ευσέβειο
Πιστολή και άλλους ιερείς. Παρέστη
σαν επίσης πολλοί Βουλευτές και
πρώην Υπουργοί, ανώτατοι Δικασπκοί,
πρόεδροι οργανισμών, καθηγητές των
Σχολών, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωμα
τικοί του Σώματος και άλλοι επίσημοι.
Στην ημερήσια διαταγή του ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Ανπστράτηγος Αντώνιος Λαμπαδιάρης α
ναφέρθηκε (πη σημασία της γιορτής
για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας
τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
" Η Ελληνική Αστυνομία γιορτάζει
σήμερα με ευλάβεια και θρησκευτική
κατάνυξη τη μνήμη του Αγίου Αρτε
μίου, προστάτου του Σώματος.
Ο Αγιος Αρτέμιος έζησετον 4ο μ.χ.
αιώνα, στα χρόνια του Μεγάλου
Κων/νου, ο οποίος εκπμώντας τα ηθικά
και πολιτικά του χαρίσματα του ανέθε
σε ανώτερα διοικηπκά αξιώματα σε
διάφορες περιοχές της Βυζανπνής αυ
τοκρατορίας.
Αγωνιστής της ειρήνης, της ευνο
μίας και ασφάλειας των πολπών του
Βυζανπ'ου, διώκτης της παρανομίας,
ύψωσε δημόσια φωνή διαμαρτηρίας
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και όρθωσε το ανάστημά του στην προ
σπάθεια του αυτοκράτορα Ιουλιανού,
να επαναφέρει με τη βία τη λατρεία των
ειδώλων.
Επέβαλε την ειρήνη μέσα από το
χριστιανικό πνεύμα αγάπης προς τον
άνθρωπο.
Η Ελληνική Αστυνομ'α έχει για θε

μέλια πς αρχές αυτές και φρονιματίζεται από την ζωή και τη θυσία του Αγίου.
ΓΓ αυτό έχει θέσει κύριο στόχο την
εξυπηρέτηση του πολίτη με πνεύμα
δικαιοσύνης, ισονομίας, αντικειμενικό
τητας και ευσυνειδησίας.
Ζούμε σήμερα σε μία εποχή που
χαρακτηρίζεται από την αμφισβήτηση

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

των αξιών, την κρίση του πνευματικού
πολιτισμού και την τάση αποκοπής από
τις Εθνικές και Θρησκευτικές μας πα
ραδόσεις που αποτελούν τη βάση για
τη διατήρηση της πολτπσηκής μας ταυ
τότητας και της ενότητάς μας ως Ε
θνος.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα και κάτω απ’
αυτές τις δύσκολες συνθήκες το έργο
της Αστυνομίας για την προστασία της
ζωής και της περιουσίας των πολιτών,
αλλά και την προάσπιση των ατομικών
και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελ
λήνων, καθιστάται ιδιαίτερα σημανπκό.
Σήμερα όπου νέα είδωλα αναστη
λώνονται, η τρομοκρατία το οργανω
μένο έγκλημα και η τάση εντόνου πλου
τισμού εξαπλούνται, οι Ελληνες Αστυ
νομικοί με πλήρη συναίσθηση της απο
στολής μας, είμαι βέβαιος όπ θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε ευσυνείδητα
τις μεγάλες υπηρεσίες μας προς την
πολιτεία, την Πατρίδα και τον Ελληνα
πολίτη” .
Στο σύντομο χαιρεπσμό του ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης αναφέρθη
κε με τη σειρά του στη σημασία της
γιορτής, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι:
"Η προαγωγή των κοινωνικών απαιτεί
παραδείγματα και η εκκλησία σήμερα
μας δίνει ένα υψηλό και εφικτό παρά
δειγμα, αυτό του Αγίου Αρτεμίου. Πα
ράδειγμα προσφοράς, αυτοθυσίας και
στάση ζωής.
Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι μας να
τον ενθυμούμεθα και μπορούμε να τον
μιμηθούμε και σε κάθε περίπτωση να
έχουμε υπ’ όψη μας αυτό που είπε ο
Ιωάννης Χρυσόστομος:
Έάν άνθρωπος ζήλω πεπυρωμένω, δυναται ολόκληρο διορθώσαι
δήμον." Δηλαδή, εάν ο άνθρωπος είναι
πυρακτωμένος από το ζήλο και την
προσήλωση στο καθήκον, είναι σε θέση
να διορθώσει ολόκληρο τον λαό"
Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση
που παρέθεσε η Αστυνομική Ακαδημία
πρός τιμή των προσκεκλημένων.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ο αγώνας και οι συνεχής προσπά
θειες των Αστυνομικών για την εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας και τά
ξης καθώς και οι καθημερινές πράξεις
αυ το θ υσ ία ς καί αφοσίω σης στο
καθήκον για την προσφορά καλύτερων
υπηρεσιών στον Ελληνα πολίτη, αρχί
ζουν να κερδίζουν την εκπ'μηση και την
αναγνώριση του κοινωνικού συνόλου,
που προσπαθεί με διάφορους τρό
πους να εκδηλώσει την αγάπη και την
ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό
της Αστυνομίας.
Ετσι στη Χίο ο Εφοπλιστής Λουκάς
Κτιστάκης θέλοντας να δείξει την έμπρακτη αγάπη του προς την Αστυνο
μία και ειδικότερα την Αστυνομία της
Χίου για τις υπεράνθρωπες προσπά
θειες που καταβάλλει για την πάταξη
της εγκληματικότητας που άρχισε να
εισβάλει και στο νησί πρόσφερε στην
Αστυνομία της Χίου δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες για τις ανάγκες της Υπηρε
σίας.
Κατά τη σεμνή τελετή παράδοσης
-παραλαβής, παραβρέθηκαν εκπρό
σωπος του Υπουργού Αιγαίου, ο Ει
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σαγγελέας Χίου Π. Γκλεζάκος και εκ
πρόσωποι τοπικών Αρχών και πολλοί
Αστυνομικοί.

Ο Α σ τυ νο μ ικό ς Δ /ντη ς Χίου
κ.Γεώργιος Μπουτζικούδης, αφού ευ
χαρίστησε τον δωρητή Καπετάν Λουκά
Κτιστάκη για την ευγενική του πράξη
και την αγάπη του προς το Σώμα με
ταξύ άλλων τόνισε: "Πράξεις σαν τη
σημερινή μας οπλίζουν με δύναμη και
κουράγιο και μας βοηθούν να ανταπε
ξερχόμαστε στο δύσκολο έργο που εππελούμε.
Να είστε σίγουρος, Καπετάν Λου
κά, όπ όλοι εμείς που υπηρετούμε στην
όμορφη γενετηρά σας, την μυροβόλο
Χίο, ανπλαμβανόμαστέ πς υποχρεώ
σεις και ευθύνες που μας επωμίζει η
εξαίρετη πράξη σας και σας διαβεβαιούμε όππς σύγχρονες αυτές μοτοσυκλέτες, που μας παραδώσατε, θαπς
αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο και με
θοδικότερο τρόπο, προκειμένου να
φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών
σας, που δεν είναι άλλες από την εμπέ
δωση της τάξης και της ασφάλειας στο
νησί, προς όφελος της Χιακής κοινω
νίας."

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ
Με δοξολογίες, δεήσεις, ομιλίες
και τελετές η Αστυνομία γιόρτασε και
φέτος τον προστάτη της Μεγαλομάρ
τυρα Αγιο Αρτέμο, σε όλη την επικρά
τεια και ιδιαίτερα στις έδρες των Νο
μών.
Στην Αθήνα, την παραμονή της
μνήμης του Αγίου, τελέστηκε στον Ι.Ν.
Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Αστυνο
μικής Ακαδημίας μέγας κατανυκπκός
εσπερινός και περιφορά της εικόνας
του Αγίου, στον οποίο παρέστησαν ο
Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος
Παπαθεμελής, και ο Υφυπουργός κ.
Κώστας Γείτοναςπολλοί ανώτατοι και
ανώτεροι Αξιωμαπκοί με επικεφαλής
τον Αρχηγό του Σώματος Αντώνιο Λαμπαδιάρη, καθώς και ανππροσωπίες
των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυ
λάκων.
Στη Θεσσαλονίκη εψάλη δοξολογία
στον I. Μητροποληπκό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και επακολούθησε
ομιλία από τον Γενικό Αστυνομικό
Δ/ντή, Υποστράτηγο Νικόλαο Σταματόγιαννη. Στη συνέχεια έγινε επιμνημόσηνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο των πεσόντων Αστυνομι
κών, και δεξίωση στη λέσχη Αξιωμαπκών της Φρουράς Θεσσαλονίκης. Στις
εκδηλώσεις παρέστησαν ο ΔΛής του Γ
Σώματος Στρατού Αντ/γος Ευάγγελος
Τσίρκας, Βουλεστές, εκπρόσωπος του

Νομάρχη και του Δημάρχου της πό
λης, Δικασπκοί, εκπρόσωποι επιστη
μονικών συλλόγων, καθώς και πολλοί

απ όστρατοι τη ς Α στυνομίας και
πλήθος κόσμου.
Στα Ιωάννινα απ' όπου και τα φωτο
γραφικά στιγμιότυπα που μας έστειλαν
οι αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματο
ποιήθηκαν ανάλογες εκδηλώσεις στη
Μητρόπολη και δεξίωση πρός τιμήν
των προσκεκλημένων.
Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν και
σε όλες τις πρωτεύουσες Νομών, έ
δρες Αστυνομικών Δ/νσεων της Χώ
ρας, και οι οποίες έδωσαν αφορμή στα
τοπικά μέσα ενημέρωσης να προβάλ
λουν με τα πλέον ευμενή σχόλια την
γιορτή της Αστυνομίας, αλλά και τη
γενικότερη προσφορά της στο κοινω
νικό σύνολο.
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1

Οι ρίζες
της παιδικής εγκληματικότητας
Η π αθολογία της οικογένεια ς
και η κακή κο ιν ω ν ικ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ή θέση,
απ οτελούν κα θο ρ ισ τικούς παράγοντες
στην ανάπτυξη της παιδικής εγκλη μ ατικό τητα ς.
Της Ασπασίας Μαγιάκου Δικαστού ανηλίκων.
Ισως για πολλούς η σύνδεση της
ανηλικότητας και της παραβατικότητας αποτελούν δύο στοιχεία που
ξενίζουν και συγκρούονται μεταξύ
τους γιατί όταν αναφερόμαστε οε
μια τόσο ευαίσθητη ηλικία έρχεται
στο νού μας η εικόνα ενός παιδιού
ή εφήβου, που ζη και αναπτύσσεται
στο προστατευτικό πλαίσιο μιας οι
κογένειας, με τα όποια μικρά ή με
γάλα προβλήματά του, που όμως
ξεπερνιούνται ανώδυνα, ώσπου να
εξελιχθεί σε μια βιολογικά και πνευ
ματικά ολοκληρωμένη προσωπικό
τητα.
Κι όμως μια τέτοια κοινωνική προ
σέγγιση της νεαρής ηλικίας δεν είναι
η μοναδική ούτε η πιό συνηθισμένη
μέσα στη σημερινή ελληνική κοινω
νία. Το χρόνο πούμας πέρασε 3.500
περίπου νεαρά άτομα ηλικίας 7-17
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ετών, καθώς και μετέφηβοι, κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν για
διάφορες αξιόποινες πράξεις απο
τοΔικαστήριοΑνηλίκωντηςΑθήνας.
Ο ελληνικός Ποινικός Κώδικας
στα άρθρα 121-133 προβλέπει ότι
παιδιά ηλικίας 7-12 ετών που πα
ραβαίνουν του ποινικούς νόμους
θεωρούνται ποινικά ανεύθυνα και υ
ποβάλλονται μόνο σε αναμορφωτικά
ή θεραπευτικά μέτρα, ενώ οι έφηβοι
ηλικίας 13-17 ετών για τις ίδιες πα
ραβάσεις θεω ρούνται ποινικά α
νεύθυνοι ή ποινικά υπεύθυνοι και υ
ποβάλλονται εκτός των προαναφερθέντων και σε σωφρονιστικά μέτρα.
Τα παραπάνω μέτρα επιβάλλονται
με απόφαση του Δικαστηρίου ανη
λίκων, εάν κριθείότιοι ανήλικοι αυτοί
τέλεσαν τις αξιόποινες πράξεις για
τις οποίες κατηγορούνται. Εάν ο

ανήλικος έχει ήδη συμπληρώσει το
17ο έτος της ηλικίας του κατά το
χρόνο της εκδίκασης της υπόθεσής
του, μπορεί το Διακαστήριο να του
επιβάλλει τις ποινές που προβλέπει
ο νόμος για τον ενήλικα, μειωμένες
όμως λόγω του νεαρού της ηλικίας
του.
Τα συνηθέστερα αναμορφωτικά
μέτρα που επιβάλλονται από το Διακστήριο στις ελαφρότερες περιπτώ
σεις ή στις περιπτώσεις που ο ανήλι
κος είναι παιδί, είναι αυτά της επί
πληξης και της επ ιμέλειας των γο
νέων του, ενώ στις σοβαρότερες πε
ριπτώσεις αυτά της θέσης του α
νηλίκου στην επιμέλεια της υπηρε
σίας επιμελητών ανηλίκων, και σε
σπανιότερες ακόμα σοβαρότερες
περιπτώ σεις διατάσσεται η εισα
γωγή του ανηλίκου σε ιδρύματα α-

νιμη αιτίατης καλής ή κακής εξέλιξής
τους.

γωγής στοιχειωδούς ή επαγγελμα
τικής εκπαιδεύσεως, αγοριών ή κοριτσιών.
Σαν έσχατο και αυστηρότερο μέ
τρο που μπορεί να επιβάλλει το
Δικαστήριο σε έφηβο παραβάτη είναι
ο εγκλεισμός του στο σωφρονιστικό
κατάστημα. Το παραπάνω μέτρο ε
πιβάλλεται σε σπάνιες περιπτώσεις,
όταν ο ανήλικος λόγω της σοβαρό
τητας της πράξης του και της επικίνδυνηςήυποτραπιάζουσαςσυμπεριφοράς του δεν μπορεί να αντιμε
τωπιστεί διαφορετικά κάτω από τις
υπάρχουσες συνθήκες ή όταν έχουν
ήδη εξαντληθεί όλα τα προηγούμενα
μέτρα ή υποχρεώσεις που του έχουν
κατά καιρούς επιβληθεί.
Αν θελήσουμε να σκιαγραφήσου
με την εικόνα του σημερινού ανήλι
κου παραβάτη, τόσο απότηνπλευρά
του νόμου, όσο και από την πλευρά
των προσωπικών οικογενειακών και
λοιπών κοινωνιοικονομικών του χα
ρακτηριστικών πολύ περιγραφικά θα
αναφέραμε ότι:
α) Η παθολογία της οικογένειας
εξακολουθεί να ασκεί καθοριστική
επίδραση στην παραβατική εξέλιξη
της μεγάλης πλειοψηφίας των ανη
λίκων. Οι γονείς συνήθως είναι οι
"μεγάλοι απόντες" από την εξέλιξη
της ζωής των περισσότερων από τα
παιδιά αυτά, είτε γιατί αγνοούν είτε
γιατί δεν θέλουν να ξέρουν τη σημασίακαιτιςευθύνεςτουρόλουτους.

Αλλοι απορρίπτουν ασυνείδητα ή εν
συνείδητα τα παιδιά τους, δημιουρ
γώντας σ’ αυτάαντιδραστικέςτάσεις
σ υμπ εριφ οράς, προκειμένου να
προσελκύσουν το ενδιαφέρον των
γονιών τους, με κάθε τρόπο, ακόμη
και με παράνομο. Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο σε γονείς που
τυπικά και ουσιαστικάείναιπαρόντες
να ασκούν με ελλιπή τρόπο το ρόλο
τους, κυρίως σε θέματα αγωγής και
εκπαίδευσης των παιδιών τους. Δυ
στυχώς όλο και λιγότεροι ανήλικοι
από όσους εμφανίζονται στο Δικα
στήριο κατορθώνουν να φθάσουν
έως τη Γ’ Γυμνασίου και προτιμούν,
με την ανοχή ή προτροπή των γονιών
τους, να εργασθούν από μικρή η
λικία. Αντίθετα όλο και περισσότεροι
γονείς μαθαίνουν στα παιδιά τους
από μικρή ηλικία πως να οδηγούν
το αυτοκίνητο ή το φορτηγό ή το
μοτοποδήλατό τους, χωρίς να αντι
λαμβάνονται τις δυσάρεστες συνέπειεςμιαςτόσοπρόωρηςσυνήθειας.
β) Η κακή κοινωνικοοικονομική θέση
του ανηλίκου δεν αποτελεί πάντοτε
αίτιο της παραβατικής συμπεριφο
ράς του. Συνήθως προέρχεται από
ένα οικονομικά ανεκτό ή και εύπορο
οικογενειακό περιβάλλον. Βέβαια,
θα πρέπει να τονιστεί ότι η έλλειψη
εργασίας κυρίως στο στάδιο της κοι
νωνικής επανένταξης των ανηλίκων
που τελούν κάποιο αναμορφωτικό
ή σωφρονιστικό μέτρο αποτελεί μό

γ) Ως προς τα λοιπά χαρακτη
ρισ τικά του ανήλικου δράστη θα
πρέπει να αναφερθούμε στην ε
μπλοκή όλο και μικρότερων ηλικιών
σε όλο και σοβαρότερες πράξεις,
από την άποψη της έντασης, της
επικινδυνότητας, της βίας, του σχεδιασμούκαιτουείδουςτωνπράξεων
αυτών. Αν και τον κύριο όγκο της
παραβατικότητας των ανηλίκων καταλαμβάνουνσήμερα οιπαραβάσεις
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
η ένδειξη αυτή είναι μάλλον φαινο
μενική, γιατί μεγάλος αριθμός σοβαρότερωνπεριπτώσεωνδενφθάνει
έως το Δικαστήριο ή δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε.
Στον κατάλογο των αξιοποίνων
πράξεων που συχνότερα τελούνται
από ανηλίκους ακολουθούν οι κλο
πές, οι φθορές ξένης ιδιοκτησίας,
οι σωματικές βλάβες, πράξεις βίας
στα γήπεδα, οι ληστείες, η χρήση
ναρκωτικών ουσιών, κ.α. Οι δικαιο
λογίες που συνήθως προβάλλουν οι
ανήλικοι στο Δικαστήριο για τις πρά
ξεις τους είναι η επιπολαιότητα, οι
κακές συναστροφές, η επιθυμία απόκτησηςτου ξένου πράγματος που
δεν έχουν, η “πλάκα", η εκδίκηση,
η μίμηση τηλεοπτικών έργων ή η
ρώων, η απόκτηση της φήμης του
ισχυρού της παρέας ή του σχολείου,
η προκλητική συμπεριφορά του παθόντα, κ.α., ενώ δεν λείπουν και οι
περιπτώσεις που οι ανήλικοι δεν δί
νουν καμμιά εξήγηση για τις πράξεις
τους.
Πέρα όμως από τις παραπάνω
διαπιστώσεις δεν πρέπει να μας δια
φεύγει ότι η παραβατικότητα των α
νηλίκων σήμερα είναι ένα υπαρκτό
πρόβλημα, οπωσδήποτε μικρότερης
έκτασηςαπόάλλεςχώρες,πουόμως
αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα με
τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση όλων μας, σε σωστές βάσεις
και δομές που να ανταποκρίνονται
στην ελληνικήπραγματικότητα, πολύ
σύντομα θα γίνουμε θεατές δυσά
ρεστων και ανεξέλεγκτων εξελίξεων
στο χώρο αυτό.
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Η εξελιξη Tr|s εγκληματικότητα!
στην σημερινή Ελλάδα
Του Νέστωρα Κουράκη - ΚαθηγητήΈγκληματολογίας.

(ΜΕΡΟΣ BD)

ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ:
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
ΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ:
Στο π ροηγούμενο τεύ χ ο ς π αρουσ ιάσαμε τη
σ ημ ερινή εικό να εγ κ λ η μ α τικ ό τη τα ς στη χώρα
μας και ανα λύ σ α μ ε το υ ς λ ό γ ο υ ς που δ υ σ χ ε
ραίνουν την εξιχνίαση πολλών εγκλημάτω ν με
ιδ ια ίτε ρ η α ναφ ορ ά στα ο ικο νο μ ικά και ο ρ γ α 
νωμένα εγκλήματα.
Στο άρθρο αυτό α να λύ ο ντα ι τα χ α ρ α κ τη ρ ι
στικά των δραστών (ηλικία, μόρφωση), δ ίδ ετα ι
μία ερμηνεία τη ς αυξητικής τάσης τη ς βαριάς
ε γ κ λ η μ α τικ ό τη τα ς και π ρ ο τείνο ντα ι δ ιά φ ο ρ ες
λ ύ σ ε ις γ ια τη ν α ντιμ ετώ π ισ η το υ π ρ οβ λήμ α 
το ς, στο νο μ ο θ ετικό , διω κτικό, σ ω φ ρονισ τικό
και εκπ αιδευτικό επίπεδο.

Πρώτον, ως προς τη ν ηλικία τους, ό τι όλο και πε
ρισσότερα άτομα ηλικίας 13-29 ετών γίνονται δράστες
εγκλημάτω ν (από 35,5% του συνολικού αριθμού δρα
στών για βεβαιωμένα εγκλήματα το 1980, φθάσαμε
το 1992 στο 42,8%), Πράγμα που σημαίνει μια συνεχή
αύξηση τη ς παραβατικότητας των ανηλίκων με αντί
στοιχη κάμψη τη ς παραβατικότητας των ηλικιών άνω
των 35 ετών και σ ταθερότητα (περίτο 18%) σ τις ηλικίες
30-34 ετών.

Ενα θέμα που ευλόγως δημιουργεί ερω τήματα στο
πλαίσιο αυτών των αναπτύξεων είναι το κατά πόσον
παρουσιάζεται τα τελευ τα ία χρόνια αυξημένη εγκλη
ματική δραστηριότητα από την πλευρά τω ν αλλοδα
πών. Μπορεί ναλεχθεί ανεπιφύλακτα ό τιη βεβαιωθείσα
εγκληματικότητα των αλλοδαπών κατά τα έτη 19901992, οπότε και σημειώθηκε η μεγαλύτερη εισροή αλ
λοδαπών (κυρίως από τα βόρεια σύνορα), δεν ξεπέρασε τ ι 1,1% έως 1,4% τη ς συνολικής βεβαιωμένης

Δεύτερον, ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο παρα τηρείτα ι μια διακύμανση τωνετησίωνποσοστώνπου
μολονότι έχει ανοδικές τά σ εις ως προς τα άτομα με
μέση και ανώτατη παιδεία, ωστόσο δυσχεραίνει τη συ
ναγωγή συμπερασμάτων. Ενώ δηλαδή, θα περίμενε
κανείς ό τι με τη ν άνοδο του γενικότερου μορφωτικού
επιπέδου στον ελληνικό πληθυσμό, αντίστοιχη θα ήταν
και η αυξημένη τέλεσ η εγκλημάτων από άτομα με υ
ψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, στην πραγματικότητα
οι τά σ εις είνα ι λιγότερο αποκρυσταλλωμένες: Το πο
σοστό των καταδικασθέντων εγκληματιών με ανώτατη
μόρφωση κυμάνθηκε από 2% το 1980 σε 1,6% το 1987,
1,5% το 1989 και 1,4% το 1991, ενώ το αντίστοιχο πο
σοστό για καταδικασθέντες μέσης εκπαιδεύσεως από
10,6% το 1980 έφθασε σε 19,7% το 1987, το ίδιο το
1989 και έπεσε το 1991 στο 12,9%.
Μια εξήγηση αυτής τη ς μεγάλης βραδύτητας στην
ανοδική εξέλιξη των ποσοστών είναι ίσως το γεγονός
ό τι η δύσκολη οικονομική κατάσταση των τελευταίω ν
ετών πλήττει περισσότερο τις κατώ τερες οικονομικές
ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες εξωθούνται έτσ ι στη
διάπραξη εγκλημάτων, χωρίς να έχουντην απαραίτητη
μόρφωση και τα οικονομικά μέσα για να αποφύγουν
την άμεση δικαστική εμπλοκή και τη ν καταδίκη τους.

εγκληματικότητας, και ό τι επομένως οι αλλοδαποί, πα
ρ ’ όλα όσα λέγονται, δεν έχουν προκαλέσει έως τώρα
αύξηση τη ς γενικότερης εγκληματικότητας. Θαπρέπει
πάντως να παραδεχθούμε, ό τι ως προς ορισμένες κα
τηγορ ίες εγκλημάτων, όπως κυρίως εκείνων κατά της
ιδιοκτησίας, τα ποσοστάτωναλλοδαπώ νεμφανίζονται
αυξημένα και μάλιστα με γενικότερη ανοδική τάση:
3,6% το 1990, 7,8% το 1991, 8,4% το 1992.

ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Επισημάνθηκε ήδη ότι παρατηρείται τα τελευτα ία
χρόνια μια αύξηση τη ς εγκληματικότητας κυρίως ως
προς τις βαρύτερες μορφές της, καθώς και μια με
τεξέλιξή τη ς προς τις μορφές που έχουν έντονο το
στοιχείο τη ς βίας ή σχετίζονται με τα ναρκωτικά ή,
ακόμη, στρέφ ονται κατά τη ς περιουσίας ή και τη ς λ ε ι
τουργίας της οικονομίας (οικονομικό έγκλημα) και εμ
φανίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον χαρακτήρα
του οργανωμένου εγκλήματος.
Πώς μπορεί όμως, άραγε, κανείς, να εξηγήσει και
να ερμηνεύσει αυτή την εξέλιξη; Σ’ ένα γενικότερο ε 
πίπεδο, οι εξελίξεις που επισημάνθηκαν συνδέονται
με το αυξημένο ρ εύ μ α α σ τικ οπ ο ιή σ εω ς που παρατηρείται έντονα κατά τα τελευ τα ία χρόνια και εξ αι-
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τία ς του οποίου η Αθήνα με την ευρύτερη περιφέρειά
τηςέχεικαταλήξεινασ τεγάζειτο3 7,04% τουσ υνολικού
πληθυσμού τη ς Ελλάδας. Αυτός ο υδροκεφαλισμός
είχε τρ ε ις τουλάχιστον δυσάρεσ τες επιπτώσεις στο
θέμα μας: Πρώτον, μείωσε τις δυνατότητες απασχόλησηςτου πληθυσμού κ α ιυ π έθ α λψ ετη να νβ ρ γία στην
πρωτεύουσα με επακόλουθο την αύξηση των εγκλη
μάτων κατά τη ς περιουσίας.
Δεύτερον δημιούργησε ένα γενικότερο κλίμ α α 
ν τιπ α ρ ά θ ε σ η ς ή α δ ια φ ο ρ ία ς μεταξύ των πολιτών
καιέναπλαίσιοαποπνικτικώνσυνθηκώνδιαβίωσης, δη
μιούργησε δηλ. μια κατάσταση που ευνοεί την ανά
πτυξη ψυχολογικών καταστάσεων καταπίεσης, εκνευ
ρισμού ή απογοήτευσης, και που οδηγεί πολύ συχνά
σε εγκλήματα βίας.
Κ αιτρίτον, η ανάπτυξη του κλίματος αντιπαράθεσης
στις κοινωνικές σχέσεις είχε ως αποτέλεσμα μιαν α 
ντίστοιχη χαλάρωση του πνεύματος αλληλεγγύης με
ταξύ των πολιτών και τη ν ε ξ α σ θ έν η σ η τω ν κοινωνικο π ο ιη τικώ ν αξιώ ν που στηρίζονται στο πνεύμα
αυτό και που συγκρατούναπ ότηντέλεσ η εγκλημάτων,
όπως ιδίως ο σεβασμός τη ς προσωπικότητας, της γνώ
μης και τη ς π εριουσ ία ς το υ άλλου, η αίσθηση του
καθήκοντος και η τήρηση των κανόνωντου παιχνιδιού.
Οπως είπε κάπου χα ρακτηριστικά ο καθηγητής Τάσιος, "δε, συνιστούμε πια κοινωνίαν. Είμαστε απλώς
ένα συνοθύλευμα πολυπληθών α λλ’ απομονωμένων
■μειοψηφιών" (...). Στην προτεραιότητα των ενδιαφ ε
ρόντων μας δεν βρίσκονται τα ‘ κοινά’ αλλά το "εγώ,
εδώ και τώ ρα -κι ό ,τι β ρ έξει ας κατεβάσει αύριο'. Υ
πάρχει με άλλα λόγια μια γενικότερη κρίση αξιών και
θεσμών, που έχ ει παραλύσει το υ ς ζωντανούς ιστούς
τη ς κοινωνίας και ο δηγεί στην κοινωνική αδιαφορία
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και τον άσκοπο πλουτισμό με κάθε μέσο εις βάρος
των άλλων.
Στη νοσηρή αυτή νοοτροπία, που καλλιερ γείται δυ
στυχώς συστηματικά από αρκετά στελέχη τη ς πολι
τικής και πνευματικής μας ηγεσίας, και στην αναπα
ραγωγή τη ς εν λόγω νοοτροπίας από τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, μπορεί νομίζω να αποδοθεί κατά ένα με
γάλο μέρος και η σημερινή οδυνηρή κατάσταση της
εγκληματικότητας στη χώρα μας. Από εκ εί και πέρα
σ ειρ ά άλλων π αραγόντω ν έχουν επίσης συντελέσει
στην επιδείνωση τη ς κατάστασης. Εν πρώτοις, μέσα
στη γενικότερη ανω νυμία των υδροκεφαλικών μας
πόλεων οι υποψήφιοι εγκληματίες αισθάνονται ασφα
λέσ τεροι να διαπράξουν τα εγκλήματά τους, αφού ε 
λάχιστους κινδύνουςδιατρέχουνν'αναγνω ρισθούνκαι
να συλληφθούν.
Κατά δεύτερον, πολλοί από τους σύγχρονους εγκλημ α τίεςέχουνβ ελτιώ σ ειτεχνολογικά τιςμ εθόδου ςτους
και έχουν δια μ ορφ ώ σ ει δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς δ ια φ υ γ ή ς
σ το εξω τερ ικ ό χάρις σε συνεργάτες του ς εκεί, ιδίως
μάλιστα τώρα που τα σύνορα στην Ευρώπη τείνουν
να καταργηθούν.
Κατά τρίτον η όλη κατάσταση επηρεάζεται άμεσα
από τη συνεχιζόμενη ύφεση τη ς Ελληνικής οικονομίας
και στον πέρα τη ς πρωτεύουσας χώρο με αισθητούς
αντικτύπους στην υπ οαπ ασ χόλησ η και τον αυξημέ
νο π ληθω ρισ μό (ακόμη και σήμερα τον υψηλότερο
τωνχωρώντης Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Τ έλοςηαύξη
ση τη ς εγκληματικότητας, κυρίως ως π ρ ο ςτις βαρύτε
ρες μορφές, συντελέσθηκε -είναι αλήθεια- με τρόπο
σχετικά απότομο και απρόβλεπτο, έτσι ώστε η κρατική
μηχανή, να μην μπορέσει να λάβει εγκαίρω ς μέτρα για
την αντιμετώπιση των συναφών προβλημάτων.

Ειδικότερα: ο ι αστυνομικές αρχές συνέχισαν ν' α 
σχολούνται με την διακίνηση τη ς αλληλογραφίας κρα
τικώ ν υπηρεσιών και με άλλες δευτερεύουσ ες εργα
σίες έξω από τα καθαρώς αστυνομικά τους καθήκοντα,
χωρίς άλλωστε να έχουν και τη ν απαραίτητη εκπαί
δευση για τα καθήκοντα αυτά. Οι δικαστικές αρχές
κατακλύσθηκαν από φόρτο (ποινικών) υποθέσεων με
αποτέλεσμα να π αρατηρείται εξαιρετική βραδύτητα
στην απονομή τη ς δικαιοσύνης και μεγάλη πίεση χρό
νου κατά την εκδίκαση των υποθέσεων, επί ζημία της
εις βάθος μ ελέτης τους.
Τέλος, και οι σωφρονιστικές αρχές αντιμετωπίζουν,
εδώ και τρία κυρίως χρόνια, σοβαρότατο πρόβλημα
συμφόρησης των φυλακών, (ήδη κρατούνταν την
1.4.1993 6.782 άτομα σε φυλακές 3.900 θέσεων), με
επακόλουθο την αδυναμία εφαρμογής προγραμμάτων
εργασίας και ψυχαγωγίας των κρατουμένων (ελλείψει
χώρων) και άρα την αδράνεια των κρατουμένων και
την μετατροπή των φυλακών σε σχολεία υποαπασχό
λησης και εγκλήματος.
Μάλιστα η υποτονικότητα αυτή στην αντίδραση του
κρατικού μηχανισμού προς την εγκληματικότητα έχει
οδηγήσει τελικά σε φαύλο κύκλο, διότι όχι μόνο χα
λαροί»νειτο αίσθημα ασφάλειας καιδικαιοσύ νης μεταξύ
του κοινού, α λλ’ επιπλέον εξασθενίζει τη γενική πρό
ληψη και ενθαρρύνει υποψήφιους εγκληματίες να προ
χωρήσουν στην εγκληματική τους δραστηριότητα, με
τη βεβαιότητα ό τι δεν έχουν να διακινδυνεύσουν και
πολλά πράγματα.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πώς όμως μπορούμε να βγούμε από α υτόντο φαύλο
κύκλο τη ς εγκληματικότητας και να την αντιμετωπί
σουμε αποτελεσματικά; Εάν θεωρήσουμε ό τι η α ντι
μετώπιση ενός προβλήματος συνδέεται άμεσα με την
καταπολέμηση των παραγόντων, που υποθάλπουντην
ανάπτυξή του, τό τε το έργο αυτό εμφανίζεται ως η 
ράκλειο.
Ούτε ο πληθυσμός της πρωτεύουσας μπορεί χωρίς
σοβαρά κίνητρα να μετασ τραφεί προς άλλα αστικά
ή επαρχιακά κέντρα, ώστε να επιτύχουμε αποσυμφό
ρηση της πρωτεύουσας και ανθρωπινότερες συ νθή κες
διαβίωσης, ούτε η οικονομική καχεξία και η υποαπα
σχόληση μπορούν να ανατραπούν εύκολα λόγω των
γνωστών διαρθρωτικών αδυναμιών τη ς ελληνικής ο ι
κονομίας και του υπερδιογκωμένου δημοσίου τομέα,
ούτε τέλο ς μπορεί να γίνει σοβαρός λόγος για από
σειση του κλίματος αντιπαράθεσης ή αδιαφορίας στις
κοινωνικές μας σχέσεις και για ανάπτυξη, αντίστοιχα,
πνεύματος αλληλεγγύης, χωρίς να επ ιτευχθεί προη
γουμένως η βελτίωση τη ς πολιτιστικής μας ζωής και
νοοτροπίας που τρ ο φ ο δ ο τεί αυτό το κλίμα.
Επομένως η ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος
τη ς εγκληματικότητας στη χώρα μας προϋποθέτει α-
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ντίσ το ιχ ες ρ ιζικές α λλα γές στον γενικό τερ ο τρόπο
ζωής μας και συνδέεται κυρίως με τη χάραξη και ε 
φ α ρ μ ο γ ή μ ια ς μ α κ ρ ο π ρ ό θ εσ μ η ς α π ο τελ ε σ μ α 
τ ικ ή ς π ο λ ιτικ ή ς σ το ν κοινω νικό, ο ικο ν ο μ ικ ό και
π ο λ ιτικ ό τ ο μ έ α .
Πέρα όμως από το μακρόπνοο αυτό σχεδιασμό, υ
πάρχουν νομίζω αρκετά άλλα πράγματα που μπορούν
να γίνουν σχετικά γρη γορότερα και να βοηθήσουν ση
μαντικά τόσο στην καταστολή όσο και στην πρόληψη
τη ς εγκληματικότητας.
Ειδικότερα, στο ν ο μ ο θ ε τ ικ ό επ ίπ εδ ο απαιτείται
μια γενικότερη α π ο κ ά θα ρ σ η τη ς ποινικής μας νο
μοθεσίας από παραβάσεις ήσσονος σημασίας και η
μετατροπή το υ ςσ ε διοικητικά ή αστικά αδικήματα (π.χ.
μη καταβολή εισ φ ορώ ν σε α σ φ α λισ τικο ύ ς ορ γα νι
σμούς), ώστε να αποσυμφορηθούν τα ποινικά δικα
στήρια από τονφ όρτο που α υτές οι υποθέσειςδημιουργούν.
Εκ παραλλήλου χρ ειά ζετα ι όμως και ένας εκ σ υ γ 
χ ρ ο ν ισ μ ό ς τη ς ποινικής νο μοθεσίας με άξονα τις νέες
μορφές εγκληματικότητας που εμφανίζονται, πράγμα
άλλωστε που ήδη έχ ει αρχίσ ει να γίνετα ι π.χ. με τους
νόμους για το περιβάλλον και τη ρύπανση τη ς ατμό
σφαιρας (ν. 1650/1986 και ν. 1512/1985), για τις κα
τ α χ ρ ή σ ε ις από η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ ς υ π ο λ ο γ ισ τέ ς (ν.
1805/1988), για τη ν προστασία το υ καταναλωτή (ν.
1961/1991), για τη βία στα γήπεδα (ν. 1646/1986) για
τοσφετερισμόχρημάτω ναπ όδημόσιουςοργανισμούς
(ν. 1738/1987), για τη ν προστασία τη ς κοινωνίας από
το οργανωμένο έγκλημα (ν. 1916/1990), γ ια το ξέπλυμα
του βρώμικου χρήματος (υπό επεξεργασία), για τη δια 
κίνηση των ναρκωτικών (υπό επεξεργασία, κυρίως κατ’
εφαρμογή τη ς αντίστοιχης Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
ναρκωτικά -Βιέννη, 1988- που επικυρώθηκε και από
τη χώρα μας με το ν ν. 1990/1991), για τις διαδικασίες
χορήγησης ασύλου και διαμονής αλλοδαπών στην Ελ
λάδα (ν. 1996/1991, κατ' εφαρμογή αντίστοιχης Σύμ
βασης τη ς Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Δουβλίνο 1990),
κ.λπ.
Περαιτέρω, στο ίδιο αυτό νομοθετικό πλαίσιο κρίνετα ι αναγκαία μια γενικότερη εναρμόνιση τη ς νομο
θεσίας μας με τις συστάσεις, συμβάσεις ή πρωτόκολλα
επί ποινικών του Συμβουλίου τη ς Ευρώπης, καθώς και
με τα συναφή κείμενα του ΟΗΕ, ιδίως από τη ν άποψη
τη ς κατοχύρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
τη ς προστασίας του θύματος, όπως τα θέματα αυτά
ρυθμίζονται στα εν λόγω κείμενα.
Σε επ ίπ εδ ο δ ιω κτικώ ν αρχών και ιδίω ς Α σ τυ 
ν ο μ ία ς, επιβάλλεται η διεύρυνση τη ς συνεργασίας
αυτών των αρχών με ξένες ομόλογές τους για την α
ντιμετώπιση τη ς διεθνούς εγκληματικότητας, καθώς
και η ευρύτερη αντιμετώπιση των οργανωτικών και λ ε ι
τουργικώ ν αδυναμιών που εμφ ανίζει η Αστυνομία για
την αποτελεσματική δίωξη του εγκλήματος (βελτίωση
τη ς εκπαίδευσης και εξοπλισμού των αστυνομικών, α
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παλλαγή τους από άλλα ’ εξωαστυνομικά’ καθήκοντα,
όπως η επίδοση δικογράφων, τήρηση αξιοκρατικών
κριτηρίων κατά την προαγωγή το υ ς κ.λπ.).
Σε επ ίπ εδ ο δ ικ α σ τικώ ν αρχώ ν ενδείκνυται κυ
ρίως η ελάφρυνση του φόρτου εργασίας τους.
Τούτο μπορεί να επ ιτευχθεί με αποποινικοποίηση
δευτερεύουσας σημασίας αδικημάτων, αύξηση του α
ριθμού των δικαστών και προσεκτική απλούστευση ο
ρισμένων σταδίων τη ς ποινικής διαδικασίας, αλλά με
παράλληλοσεβασμότωνθεμελιωδώνδικαιωμάτωντου
κατηγορουμένου.
Είναι προφανές ό τι με την αποσυμφόρηση αυτής
τη ς δικαστηριακής ύλης (υπολογίσθηκε ό τι μια ποινική
υπόθεση εκδικάζεται σήμερα σε πρώτο βαθμό κατά
μέσο όρο 24,5 μήνες μετά την τέλεση του εγκλήματος
και σε δεύτερο βαθμό 50 μήνες μετά τη ν πρωτόδικη
εκδίκαση!), καθώς καιμετηνενεργοπ οίησητου άρθρου
74του Οργανισμού Δικαστηρίων (ν. 1756/1988) για με
τεκπαίδευση των δικαστικών λειτουργώ ν στο ’ Κέντρο
Δικαστικών Σπουδών", οι υποθέσεις θα μπορέσουν να
εκδικάζονται σε σύντομο χρόνο μετά την τέλεση του
εγκλήματος, να εξετάζονται από όλες τ ις σημαντικές
του ς πλευρές και να κρίνονται με τα εχέγγυο μιας στέρεης επιστημοσύνης.
Τέλος, σε σ ω φ ρ ο νισ τικό επ ίπ εδ ο χρειάζεται ε 
πίσης να ληφθούν συντονισμένα μέτρα πρωτίστως για
την αποσυμφόρηση των φυλακών από ελαφρόποινους
κρατούμενους (σημειώνεται ό τι ποσοστό 55,2% του
συνόλου τω ν κρατουμένω ν με ποινή φ υλάκισης το
1986, ε ξ έ τια ν ποινή που δ εν υπ ερ έβ α ινε το υ ς 12
μήνες!).
Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικά υπήρξαν τα
μέτρα που έλαβε ο ν.1941/1991 ως προς την αύξηση
του ορίου μετατροπής και υφ ’ όρον αναστολής της
ποινής στα δύο έτη, την καθιέρωση του θεσμού της
κοινωφελούς εργασίας κατά μετατροπή τη ς ποινής φυ
λάκισης και την εισαγωγή του θεσμού τη ς υφ ’ όρον
αναστολής υπό επιτήρηση για καταδικαζομένους σε
ποινή φυλάκισης 2-3 ετών. Επίσης στο ίδιο αυτό σω
φρονιστικό πλαίσιο λαμβάνονταιμέτραγιατη βελτίωση
των όρων διαβίωσης στις φ υλακές και κυρίως για την
εισαγωγή προγραμμάτων επιμόρφωσης και εργασίας
κροτουμένω ν τόσο στον Κορυδαλλό (προγράμματα
του Υπ. Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΠΑ),
όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς και για την ί
δρυση Κέντρων Αποτοξίνωσης Τοξικομανών.
Οι παραπάνω σκέψ εις καταγράφουν ορισμένες α
ναγκαίες βελτιώ σειςφορέω ντηςπ οινικήςκαταστολής,
έτσ ι ώστε να αντιμετωπισθεί μέσω αυτών αποτελεσμα
τικότερα η εγκληματικότητα.
Είναι όμως φανερό ό τι η κύρια αντιμετώπιση της
εγκλη μ α τικό τη τα ς θα πρέπει να γ ίν ει σ ε επ ίπ εδ ο
π ρόληψ ης, με τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης πο
λιτικής κατά του εγκλήματος, έπειτα από επιστημονική
μελέτη των σχετικών προβλημάτων.

Ο σχεδιασμός μιας τέτοιας αντεγκληματικής πολι
τικής θα μπορούσε να γίνει είτε με το Συμβούλιο Πρό
ληψης της Εγκληματικότητας* που ιδρύθηκε με το ν.
1738/1987 αλλά λειτούργησε έως τώρα για λίγο μόνο
χρονικόδιάστημαλόγωοργανωτικώνδυσλειτουργιών,
είτε και με κάποιο άλλο παρεμφερές όργανο.
Βασικοί στόχοι του οργάνου αυτού, πέρα από τη
χάραξη μιας μακροπρόθεσμης αντεγκληματικής πο
λιτικής, θα ήταν να προωθήσει και στη χώρα μας (σε
συνεργασία με τις κατά
τόπους δ η μο τικές αρ
χές, τηνεκκλησίαή άλλες
οργανώ σ εις), ορισμέ
νους θεσμούς διαμεσολαβητικού χαρακτήρα
μεταξύ δράστη και θύμα
τος (MEDIATION), που
βρίσκουναπό καιρό ιδιαί
τερη απήχηση σε χώρες
του εξωτερικού, να ευαι
σθητοποιηθεί και να ενημερώνειτο κοινό υπεύθυ
να για το πρόβλημα της
εγκληματικότητας, να
συντονίζει επιστημονι
κές έρευνες Πανεπιστη
μιακών ή άλλων ερευνη
τικών φορέων για κρίσι
μα προβλήματα εγκλη
ματικότητας, όπως π.χ.
οι ληστείες σε Τράπεζες,
να συνεργάζεται με ομό
λογους φορείς του εξω
τερικού για πρόληψη της εγκληματικότητας, και να
προτείνει στη συνέχεια νομοθετικά ή άλλα μέτρα για
την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων (*περιστασιακή πρόληψη* - π.χ. αντικατάσταση του ρευστού
χρήματος με λογιστικό, αντικλεπτικά συστήματα ελέγ
χου στις εισόδους Τραπεζών, χρησιμοποίηση κλειστών
κυκλωμάτων τηλεόρασης κ.λπ.).

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
Ωστόσο και τα προληπτικά αυτά μέτρα θα αποδειχθούν ατελέσφορα εάν δεν γίνει από όλους μας α
ντιληπτό ότι ανεξάρτητα από τα μέτρα που θα λάβει
κάθε φορά η Πολιτεία, ο περιορισμός της εγκλημα
τικότητας είναι κατά βάση έργο γενικότερο, που μας
αφορά όλους και σε όλα τα επίπεδα της δραστηριότητάς μας, από την οικογένεια και το σχολείο, όπου
μπαίνουν οι πρώτες βάσεις της κοινωνικοποίησης, έως
την ευρύτερη επαγγελματική και κοινωνική μας ζωή.
Κυρίως ανάγεται σε μας τους ίδιους, να αποφύγουμε
την περαιτέρω διάλυση του κοινωνικού μας ιστού και
να επιδιώξουμε να φθάσουμε κάποτε από το *εγώ* στο
"εμείς* του Μακρυγιάννη.

Εάντο κατορθώσουμε αυτό έστω και σε κάποιο μικρό
βαθμό, νομίζω ότι θα έχουμε προσφέρει την καλύτερη
υπηρεσίαστονπεριορισμότηςεγκληματικότητας. Γεννιέται όμως εύλογα το ερώτημα: Πώς μπορεί άραγε
να συμβάλλει ο ευαισθητοποιημένος πολίτης στην α
ντιμετώπιση των αιτίων που οδηγούν στο έγκλημα;
Αναμφισβήτητα ο κεντρικός άξονας αυτής της συμ
βολής βρίσκεται στη διαπαιδαγώγηση των νέων αν
θρώπων που υπάρχουν μέσα στην οικογένειά μας: Η
κατανόηση που θα δεί
ξουμε στα προβλήματα
των παιδιών μας, ο χρό
νος που θα διαθέσουμε
για να ’επικοινωνήσουμε*
μ’ αυτά, το λελογισμένο
ενδιαφέρον που θα δεί
ξουμε γιατους φίλους και
τιςπαρέεςτους, το παρά
δειγμα και η ανατροφή
που θα τους δώσουμε, εί
ναι ασφαλώς ο ακρογω
νιαίος λίθος για τη διά
πλαση της προσωπικότη
τάς τους και την ομαλή έ 
νταξή τους στο κοινωνικό
σύνολο.
Παράλληλα, η κατα
νόηση, το ενδιαφ έρ ον
μας και η διάθεση για ε
πικοινωνία θα πρέπει να
επεκταθούν και προς τον
γ ενικό τερ ο κοινωνικό
μαςπερίγυρο, ιδίωςόμως
προς τους νέους ανθρώπους, που διψούν για ελπίδα
και καταξίωση, αλλά επίσης προς τους διάφορους *outsiders* της κοινωνίας μας (αποφυλακισμένους, χούλιγκανς, *σκίνχεντς*, τοξικομανείς, άστεγους κ.λπ.), που
κινδυνεύουν άμεσα να περιπέσουν στο έγκλημα έαν
η κοινωνία, όλοι μας, δεν τους συμπαρασταθούμε με
ενεργό τρόπο.
Τέλος, σημαντική θα ήταν η συμβολή μας στον πε
ριορισμό της εγκληματικότητας εάν μπορούσαμε να
βοηθήσουμε -όσοι έχουμε τον χρόνο και τις γνώσειςστην οργάνωση κέντρων υποδοχής και αποκατάστα
σης παραβατών καθώς καιστη διοργάνωση σεμιναρίων
(π.χ. σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΠΑ, ή το Υφυπουργείο
Νέας Γενιάς), γιατηνενημέρωση καιευαισθητοποίηση
φορέων που σχετίζονται ή που αντιμετωπίζουν (επαγ
γελματικά ή κοινωνικά) το πρόβλημα της βίας και της
εγκληματικότητας (π.χ. δημοσιογράφοι, αστυνομικοί,
κακοποιημένες μητέρες και παιδιά, κ.λπ).
Με τους παραπάνω τρόπους ο ευαισθητοποιημένος
πολίτης θα μπορέσει να προσεγγίσει τα πράγματα με
μια πιο ανθρώπινη και ουσιαστική προοπτική, μέσα σε
μια κοινωνία με θεσμούς και αξίες.
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ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΙΗΤΕΙ ΚΑΙ ΔΑΣΟ ΤΑΓΟ Ι
ή ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΝΕΡΩΝΕΣ;
Της Αρχιφύλακα Ελένης Κόρμαλη
Και αυτό το καλοκαίρι που πέρασε
π μικροαστική κτηνωδία της οικο
πεδοποίησης ταλάνισε για μία ακόμη
φορά την ήδη τάλαινα Ελλάδα.
Σκληροί οι χαρακτηρισμοί, φίλοι
αναγνώστες, μα πώς αλλιώς να χα
ρακτηρίσεις τις εμπρηστικές προθέσεις, όσων τείνουν να μεταβάλλουν
την Ελληνίδα γή σε σεληνιακό τοπίο
των Βαλκανίων, πώς να ονοματίσεις
τα έργα εκείνων που καίνε τα δάση
εκμεταλλευόμενοι την κυρίαρχη
νεοελληνική ιδεολογία της ' αυθαί
ρετης κατοικίας', πώς να εκφράσεις
τη χυδαία * φυσιολατρεία * των
ματοποιημένων πολιτών, που με την
άκρατη οικοπεδοποίηση τείνουν να
μετατρέψουν την Αττική σε μία α
πέραντη τσιμεντένια Α8ήνα;
ΤοΒούμε ότι η δασοκτονία συνιστά
έγκλημα όχι στιγμιαίο, αλλά διαρκές.
Αν λοιπόν δεν γίνει τίποτε, τόσο
στο θεσμικό πλαίσιο, όσο και στην
συλλογική μας νοοτροπία, κάθε κα
λοκαίρι θα θρηνούμε - με κροκοδείλια
δάκρυα - τα κομμένα πεύκα. Οσο
τα ’παραθυράκια' οι ασάφειες και
οι φωτογραφικές ’ημετέρων’ δια
τάζεις των νόμων επιτρέπουν τα
αποτεφρωμένα δάση να μετατρέπονται σε οικόπεδα, οι πυρκαγιές θα
φουντώνουν.
Δεν πρόκειται, ως εκ τούτου να

αυτούς. Είναι πρόβλημα πολιτισμικό,

τούντες και κρατούμενοι. Την ίδια

αναχαιτίσουμε την πύρινη λαίλαπα

κρίση εντοπιότητας, εγκαθίδρυση υ-

ώρα όμως κωφεύουμε στο βαθύ α

με ραδιοτηλεοπτικά σποτάκια και έ

παρζιακού κενού στο άλλοτε πλήρες

ναστεναγμό της πυρπολημένης γής.

ντυπες ρεκλάμες, ούτε με πινακίδες

σημασιών συλλογικό μας, εγώ.

στους δρόμους...

Παρακάμπτουμε το παράπονο ενός

Υπεύθυνοι είμαστε όλοι. Οσοι στη

τόπου, άλλοτε καταπράσινου, ο ο

Ηαυτοκτονικήσυμπερίφοράόλων

λιτεύουν τις ευθύνες και όσοι χωρίς

ποίος γίνεται μέρα με τη μέρα ένας

μας δεν αλλάζει με άνευρες ηθι

τυμπανοκρουσίες ενεργούν. Οσοι

άζενος Βράχος. Στρουθοκαμηλίζου

κολογίες. Απαιτείται ένα συνειδη

καίνε και όσοι βλέπουν αδιάφορα

με μπροστά στη δική μας αποτυχία

σιακό σόκ, καθολικό. Η Βαρβαρότητα

τη φωτιά. Ωστόσο στις υποκριτικές

' χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς

των σύγρονων Νερώνων, δεν είναι

εκκλήσεις δασοπροστασίας και οι

αιδώ'. Με απάθεια απέναντι στο τί-

μία ψυχοπαθολογία που αφορά μόνο

κολογίας

μημα.-
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πρωτοστατούμε.

Κρα

5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΔΟΝΤΙΑ.
τη ς Βάσως Παπ αδημάτου-Α νδρουλακάκη Χ ειρ . Ο δοντιάτρου

1. Δ Ι Α Ι Τ Α
Η σωστή διατροφή μπορεί να βοηθήσει στο να έ 
χ ε τε γ ερ ά δό ντια και ούλα. Οι κ α λύ τερ ες τρ ο φ ές
για τα δόντια και γενικότερα για την υγεία είναι το
γ ά λ α , τα α υ γ ά , το κ ρ έ α ς το τ υ ρ ί, τα φ ρ έσ κα
φ ρ ού τα & λα χα νικά , το ζυμω τό ψωμί και ό λ ες οι
θρεπτικές τρο φ ές που δεν περιέχουν ζάχαρη.
Η πολλή ζάχαρη σε συχνά διαστήματα, δεν είναι
καλή ούτε για τα δόντια αλλά ούτε και γενικότερα
για τον οργανισμό. Οπωσδήποτε δεν μπορεί κανείς
να αφαιρέσει τη ζάχαρη τελείω ς από το διαιτολόγιο
του, αλλά μπορεί να την ελαττώσει.
Π ροσ π αθείστε να α π οφ ύγετε τ ις μ ορφ ές ζάχα
ρης που κολλάνε στα δόντια, όπως π.χ. σκληρές
καραμέλες και ζαχαρωτά.
Κυρίως αποφύγετε να τρώ τε γλυκίσματα μεταξύ
των γευ μ ά τω ν και π ροσπ αθείστε να τα α ν τικ α τα 
στήσετε με υγιεινές τροφές.

2. Β Ο Υ Ρ Τ Σ ΙΣ Μ Α .
Το βούρτσισμα βοηθάει στην απομάκρυνση της
οδοντικής πλάκας από τις επιφάνειες των δοντιών.
Πρέπει να β ο υρ τσ ίζετε τα δόντια σας καθημερινά
ώστε να μην προφταίνει η οδοντική πλάκα να συσ
σω ρευτεί στις επιφάνειες των δοντιών σας.
Ο οδοντογιατρός σας θα σας συστήσει μια οδο
ντόβουρτσα με συνθετικές τρίχες (για να μην τραυ
ματίζο ντα ι τα ούλα σας), με μικρό κεφ άλι και καμπυλωτή λαβή ώστε να μπορεί να συγκεντρώνει την
ε ν έ ρ γ ε ια το υ β ο υρ τσ ίσ μ α το ς κα λύ τερα στα πίσω
δόντια.
Προσέξτε πάντα να χρησιμοποιείτε την δική σας
οδοντόβουρτσα. Αντικαταστείστε την, όταν οι τρίχες
αρχίζουν να χαλάνε και να ξεφτάνε (συνήθως κάθε
3-4 μήνες).

3. Ο Δ Ο Ν Τ Ο Ν Η Μ Α (D E N T A L F L O S S )
Το οδοντόνημα σ υντελεί στην απομάκρυνση της
οδοντικής πλάκας ανάμεσα στα δόντια και κάτω τη

γραμμή των ούλων, όπου δεν μπορεί να φτάσει η
οδοντόβουρτσα.
Χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίσ τε π ρ ο σ ε κ τικ ά το ο δ ο ν τό ν η μ α
(Dental floss) μια φορά την ημέρα. Η χρήση του ε ί
ναι απλή διαδικασία. Ο οδοντογιατρός σας μπορεί
να σας υποδείξει τις βασικές αρχές.

4. Φ Θ Ο Ρ ΙΟ
Για παιδιά από 6 χρονών και πάνω η χρήση ενός
φ θ ο ρ ιο ύ χ ο υ δ ια λ ύ μ α το ς π ρ ο σ φ έρ ει μ εγα λύ τερ η
προστασία κατά τη ς τερ η δ ό να ς. Κ λινικές έρ ευνες
έχουν απ οδείξει ότι τα φθοριούχα διαλύματα προ
σφέρουν μέχρι και 40% μεγαλύτερη προστασία κα
τά της τερηδόνας ακόμα και αν χρησιμοποιείται τα 
κτικά μια οδοντόκρεμα φθορίου.
Αμέσως μετά το βραδινό βούρτσισμα και για 1
λεπτό χρησιμοποιείστε ένα φθοριούχο διάλυμα. Για
καλύτερα απ οτελέσματα μην ξ εβ γ ά λ ε τε το στόμα
σας για 3 0 λεπτά (εάν το διάλυμα είναι π εριεκτικό
τητας 0,0 5 % σε Naf).

5. Ε Π ΙΣ Κ Ε Φ Ο Ε ΙΤ Ε Τ Ο Ν Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α 
ΤΡΟ ΣΑΣ
Μην ξεχνάτε να επισκέφτεστε τον οδοντογιατρό
σας κάθε 6 μήνες, έστω και αν δεν έχετε συγκεκρι
μένο πρόβλημα με τα δόντια σας. Απλώς για ΕΛΕΓ
ΧΟ. Για να μπορέσουν οι αναγνώστες σας να κατα
νοήσουν καλύτερα τι είναι η οδοντική πλάκα και πό
σο μεγάλος εχθρός των δοντιών είναι θα σας ανα
φέρω, στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά της.
1. Είναι διαφανής και άχρωμη ουσία.
2. Κολλάει πάνω στα δόντια.
3. Σχηματίζεται κάθε 24 ώρες.
4. Είναι φτιαγμένη από εκατομμύρια ζωντανά μι
κρόβια και υπολείμματα τροφών.
Η οδοντική πλάκα σε συνδυασμό με την ζάχαρη
π α ρ ά γ ε ι ο ξ έ α . Α υ τά τα ο ξ έ α κ α τα σ τρ έ φ ο υ ν το
σμάλτο των δοντιών και έτσι δημιουργείται η τερ η
δόνα.
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Α ν α π ο φ α σ ίσ ε τ ε να κ ά ν ε τ ε ένα τ α ξ ίδ ι ε κ τ ό ς Ε λλά δ ο ς
και π ρ ο τ ιμ ή σ ε τ ε το α υ τ ο κ ίν η τ ό σας,
τ ό τ ε σ ίγ ο υ ρ α θα π ρ έπ ει να γ ν ω ρ ίζ ε τ ε πολλά π ράγματα,
από γ ρ α φ ε ιο κ ρ α τ ικ έ ς δ ια τυ π ώ σ ε ις
πριν τ η ν α να χ ώ ρ η σ η ,
μ έ χ ρ ι π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς ξ ε χ ω ρ ισ τ ά για κ ά θ ε χώ ρα που θα ε π ισ κ ε φ θ ε ίτ ε .
Ε π ίσ ης οι τ ιμ έ ς β ε ν ζ ίν η ς και δ ιο δ ίω ν ,
κ α θ ώ ς και χ ρ ή σ ιμ α τη λ έφ ω ν α ,*, σ ας ε ίν α ι α π α ρ α ίτη τα
π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ να μην β ρ ε θ ε ίτ ε πρό δ υ σ α ρ έ σ τω ν ε κ π λ ή ξ ε ω ν .
Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
Ενα μεγάλο ποσοστό των Ελ
λήνων, προτιμά να τα ξιδ εύ ει με το
αυτοκίνητό του, ακόμα και εκτός
Ελλάδος, κυρίως δε για χώρες της
Ευρώπης.Βέβαια, ένα τα ξίδ ι εντός
τη ς Χώρας μας, πέρα από τον τ ε 
χνικό έλεγχο του αυτοκινήτου, δεν
προϋποθέτει άλλες διαδικασίες. Ο
τα ν όμως πρόκειται για το εξω τε
ρικό, πέρα από το ν έλεγχο του αυ
τοκινήτου, απαιτείται προγραμμα
τισμός, καθώς και 'Ταυτότητες· αν α γ ν ω ρ ίσ εω ς , τό σ ο το υ α υ το 
κινήτου όσο και των ατόμων που
θα επιβαίνουν σ ’ αυτό. Επίσης, α
παραίτητη είναι και η γνώση κά
ποιων άλλων χρήσιμων στοιχείων,
που θα σας διευκολύνουν σημα
ντικά και θα κάνουν το τα ξίδ ι σας
πιο ευχάριστο.
Σίγουρα όμως, περισσότερο α
πό κάθε τ ι προέχει ο τεχνικός έ 
λεγχος του αυτοκινήτου,ώ στε αυτό
να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση,
για να μπορέσει να ανταπεξέλθει
χωρίς προβλήματα στο ταξίδι. Κι*
αυτό, γ ια τί θα κληθεί να διανύσει
μεγάλες αποστάσεις, πολύ δε πι
θανόν κάτω από εντελώς διαφ ο
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ρετικές κλιματολογικές συνθήκες
και συνθήκες κυκλοφορίας (οδήγη
ση σε υψηλές ταχύτητες κ.λ.π.).
Επίσης, καλό είναι να γνωρίζει
ο ο δ η γ ό ς, τ ι δ υ ν α τό τη τε ς επ ι
σκευής κάποιας πιθανής βλάβης
υπάρχει στις χώρες προορισμού
του. Στην Ελλάδα όπως όλοι γνω
ρίζουμε, η συντριπτική πλειοψηφία
των αυτοκινήτων προέρχεται από
τη ν Ιαπωνία και από χώρες τη ς Δυ

—

τική ς Ευρώπης. Αυτό σημαίνει, ότι
αν πρόκειται να τα ξιδέψ ετε σε χώρ εςτη ς Δυτικής Ευρώπης, η τεχνική
υποδομή που υπάρχει, είναι ικανή
να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλά
βη παρουσιασθεί και μάλιστα σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Αντί
θετα, αν πρόκειται να ταξιδέψ ετε
σ εχώ ρεςτης Ανατολικής Ευρώπης,
την Τουρκία, ή ακόμα και σε χώρες
τη ς Αφρικής, η τεχνική υποδομή

δεν βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα
και μία βλάβη μπορεί να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό σας για με
γάλο χρονικό διάστημα. Βεβαίως,
και στις δύο περιπτώσεις το κόστος
επισκευής, τις περισσότερες φο
ρές είναι υψηλό.
Παρακάτω σας παραθέτουμε ό
λες αυτές τις χρήσιμες πληροφο
ρίες, που κατά τη ν γνώμη μας θα
χρ εια σ τείτε για ... 'δ ιεθ νείς δια
δρομές'.

Γι’ αυτό καλό θα είναι να υπάρχει
το διαβατήριο, το οποίο εκδίδεται
αυθημερόν από τις κατά τόπους
Νομαρχίες. Εκτός αυτού, το δια
βατήριο κρίνεται ως απαραίτητο,
από την στιγμή που κατά την δια
δρομή του τα ξιδιού, έχ ετε προ
γραμματίσει να περάσετε από χώ
ρες εκτός Ε. Ο. Κ. που οπωσδήποτε
θα χρειασθεί και βίζα, η οποία χο
ρηγείται στα σύνορα τη ς χώρας
που την απαιτεί.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΒΙΖΑ
Μία συμφωνία που υπάρχει με
ταξύ τω ν Κρατών Μελών της Ευ
ρω παϊκής Ο ικονομικής Κ οινότη
τας, είνα ιη μετακίνηση των πολιτών
τους σε οποιοδήποτε από τα 12
Κράτη μέλη,να γίνετα ι χωρίς δια
δικασίες και μόνο με τη ν Αστυν.
ταυτότητα. Αυτό το προνόμιο το
απολαμβάνουν και οι Ελληνες πο
λίτες, πλήν όμως, επειδή η τα υ 
τότητά μας δεν έχει Λατινικούς χα
ρακτήρες, μπορεί να δημιουργηθούν ορισμένα μικροπροβλήματα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Το νέου τύπου "ρόζ" δίπλωμα
που ισχύει στη χώρα μας, ισχύει
και στα δώδεκα Κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οπότε και
δεν δημιουργείται κανένα πρόβλη
μα αν πρόκειται να μετακινηθείτε
σ ’ αυτές τις Χώρες.
Αν όμως θελήσετε να επισκεφθείτεΧώ ρεςπουδενανήκουνστην
Ε. Ο. Κ. θα πρέπει να έχετε διεθνή
άδεια οδήγησης, για τί η υπάρχουσα δεν ισχύει.
Την έκδοση αυτής τη ς άδειας
τη ν έχει αναλάβει η ΕΛΠΑ. Η δια
δικασία δεν είναι ούτε χρονοβόρος
ούτε πολυδάπανη. Ο ενδιαφ ερό
μενος πηγαίνει σ’ ένα οποιοδήποτε
γραφείο τη ς ΕΛΠΑ με μία φωτο
γραφία, το Ελληνικό δίπλωμα και
10. 000 δρχ. Η έκδοση της άδειας
γίνετα ι αμέσως και ισχύει για ένα
χρόνο από την ημερομηνία της έκ
δοσής της.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
Βασικό στοιχείο που πρέπει να
έχ ει το αυτοκίνητο για ένα τα ξίδ ι
εκτός Ελλάδος, είναι η πράσινη
κάρτα. Η κάρτα αυτή είναι η α
σ φ ά λεια του αυτοκινήτου και η
διάρκειά τη ς μπορεί να είναι από
30 ημέρες μέχρι ένα χρόνο. Η πρά
σινη κάρτα εκδίδ εται από την α
σφαλιστική εταιρίαστηνοπ οίαείναι
ασφαλισμένο το αυτοκίνητό σας
και το κόστος τη ς εξα ρτά τα ι από
τον τύπο του οχήματος και τους
φορολογήσιμους ίππους. Ισχύει για
α σ φ α λισ τικές καλύ ψ εις ασ τικής
ευθύνης έναντι τρίτω ν,της χώρας
στην οποία βρίσκεται το αυτοκί
νητο. Αν πρόκειται να ταξιδέψ ετε
για χώρες τη ς Ε.Ο.Κ. η κάρτα αυτή
δεν είναι απαραίτητη. Για τα άλλα
όμως κράτη είναι βασική προϋπό
θεση εισόδου του αυτοκινήτου στη
Χώρα.
ΚΛΟΠΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Στις χώρες τη ς Ανατολικής Ευ
ρώπης κυρίως, ο ι κλοπές αυτο
κινήτων έχουν πάρει μεγάλες δια 
στάσεις και χρ ειά ζετα ι ιδιαίτερη
προσοχή. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι
η ασφάλιση του αυτοκινήτου κατά
τη ς κλοπής και φω τιάς ισχύει μόνο
για την Ελλάδα και όχι εκτός αυτής.
Επειδή οι ασφαλίσεις αυτές, εκτός
τη ς υποχρεωτικής, ισχύουν μόνο
για την Ελληνική Επικράτεια, αν
π ρ ό κ ειτα ι να τα ξ ιδ έ ψ ε τε εκ τό ς
αυτής θα πρέπει να ενημερώσετε

οπωσδήποτε τον ασφαλιστή σας,
και να ζητήσετε να σας καλύψει
για τα παραπάνω, κυρίως δε για
τη ν κλοπή, και εκ τό ς Ελλάδος.
Πάντως, η ασφαλιστική σας εταιρία
δεν είναι υποχρεω μένη να αναλάβει
να επ εκτείνει τ ις καλύψεις αυτές
και στο εξωτερικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΙΝΑΙ_ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ
Η οδήγηση στους δρόμους μιας
ξένης χώρας απαιτεί ιδιαίτερη προ
σοχή, αφ' ενός γ ια τί ο οδηγός δεν
είναι εξοικειω μένος με τις τοπικές
συνθήκες κυκλοφορίας, και αφ' ε 
τέρου, γ ια τί ο Κ.Ο.Κ. τη ς κάθε χώ
ρας μπορεί να παρουσιάζει μερικές
μικροδιαφορές ή και να είναι αυ
στηρότερος για ορισμένες παρα
βάσεις.
Τα τελευτα ία χρόνια, πολλές Ευ
ρωπαϊκές Χώρες έχουναυξήσ εισ ημαντικά τις τιμ ές των προστίμων
για τις τρο χαίες παραβάσεις. Ιδιαί
τερ α είναι τσουχτερά τα πρόστιμα
για τη ν υπερβολική ταχύτητα και
την οδήγηση υπό τη ν επήρεια αλ
κοόλ.
Ε ιδ ικ ά η ο δ ή γ η σ η υπό τη ν
επήρεια αλκοόλ, σ' όλες τις Χώρες
τη ς Ευρώπης αντιμετω πίζεται με
πολύ αυστηρές ποινές, ο ι οποίες
ξεκινούν από τσουχτερό πρόστιμο
και καταλήγουν σε πολυετείς φ υ
λ α κ ίσ ε ις , ε φ ' ό σ ο ν π ρ ο κ λ η θ εί
ατύχημα.
Τα όρια του ποσοστού αλκοολαιμίας στην Ευρώπη είναι πολύ
χαμηλά, αφού κυμαίνονται από 0,0
μέχρι 0,8 στα χίλια. Στην Βουλγα
ρία, την Ρουμανία, τη ν Ουγγαρία,
τηνΤουρκία καιτηνΤ σεχοσλοβακία
το ποσοστό αλκοολαιμίας είναι 0,0
στα χίλια και απαγορεύεται εν τε
λώς η χρήση του οινοπνεύματος
από τον οδηγό. Στο 0,2 στα χίλια
είναι η Πολωνία, και η Σουηδία,
στο 0,5 στα χίλια η Ελλάδα, η Φι
λανδία, η Νορβηγία, η Πορτογαλία
και η π. Γιουγκοσλαβία, ενώ στο
0,8 στα χίλια είναι οι: Αυστρία, Βέλ
γιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελ
βετία, Ισπανία. Ιταλία, Λουξεμ
βούργο, Μ. Βρετανία, και Ολλανδία.
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Η αλκοολαιμία, δηλ. το ποσοστό
του οινοπνεύματος στο αίμα, υπο
λογίζεται με βάσητο χίλια. Ποσοστό
αλκοολαιμίας 0,5 ανά χίλια αντι
σ το ιχ εί σε 0,5 γραμ μ άρια οινο
πνεύματος ανά λίτρο οργανικού υ
γρού. Π.χ.Ενας άνδρας 80 κιλών
πίνει 2 μπουκάλια μπύρα (1 λίτρο)
που π ε ρ ιέ χ ε ι 5 β α θ μ ο ύς ο ιν ο 
πνεύματος. Ποιό είναι το ποσοστό

αλκοολαιμίας του; Εχει υπολογισθείότιτοοργανικόυγρότουάνδρ α
αντιπροσωπεύει το 70% του συ
νολικού του βάρους (στις γυναίκες
είναι 60% ). Οπότε στη συγκεκρι
μένη περίπτωση έχουμε 56 κιλά
μέσα στα οποία έχει διαχυθεί το
οινόπνευμα. Η ποσότητα καθαρού
οινοπνεύματος τη ς μπύραςπου κα
ταναλώθηκε είναι 35 γραμμάρια (το

σ τη ν Ε λλάδα ε τ α ιρ ε ίε ς ο δ ικ ή ς
βοήθειας, έχετε οπωσδήποτε ένα
πλεονέκτημα. Οι ετα ιρ είες αυτές
συνεργάζονται με αντίστοιχες του
εξωτερικού και σας προσφέρουν
βοήθεια, από μία απλή βλάβη μέχρι
και σε περιπτώσεις ατυχήματος.
Οι ετα ιρ είες που υπάρχουν στην
Ελλάδα, καλύπτουν το αυτοκίνητο
σε όλες τις Χώρες τη ς Ευρώπης,
εκτό ς από τη ν Αλβανία και την
πρώην Σοβιετική Ενωση. Καλό θα
είναι όμως, πριν ξεκινήσετε για το
ταξίδι, να ζητήσετε περισσότερες
πληροφορίεςκαιλεπτομέρειεςαπ ό
μιά τέτοιου είδους εταιρία, για την
εξυπηρέτησή σας στο εξωτερικό.

κάθε ποτό έχει και διαφορετική πε
ριεκτικό τη τα οινοπνεύματος). Σε
σχέση λοιπόν με τα 56 κιλά του
οργανικού υγρού, αυτό αντιστοιχεί
σε 35:65 = 0,6 του γραμμαρίου
περίπου. Αρα ο άνδρας του πα
ραδείγματος έχει ποσοστό αλκοολαιμίας 0,6 ανά χίλια.
Α ξίζει να σημειωθεί, ό τι σ τις πε
ρισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες, η
Αστυνομία απαιτεί να πληρωθεί το
πρόστιμο επί τόπου. Σε πολύ λίγες
π ε ρ ιπ τώ σ ε ις γ ίν ο ν τ α ι δ ε κ τ ά
Eurochecks, ενώ οι πιστωτικές κάρ
τες δεν γίνονται δεκτές. Μέχρι και
η Ιταλία που έδινε προθεσμία 60
ημερών να πληρωθεί το πρόστιμο,
από τις αρχές του χρόνου απαιτεί
να πληρώνεται επί τόπου στους
Αστυνομικούς. Αν ο οδηγός αρνηθεί να πληρώσει το πρόστιμο, του
α φ α ιρ είτα ιτο δίπλωμα αμέσως, και
αν είναι αλλοδαπός του επιστρέφ εται κατά την έξοδό του από τα
σύνορατηςχώρας.Επίσης στο Βέλ
γιο έχειθεσπ ισθεί ένα ■πρωτότυπο"
μέτρο: Αν ο οδηγός αρνηθεί να
πληρώσει το πρόστιμο, κατάσχεται
το αυτοκίνητό του επί τόπου !!!
Υστερα απ' αυτά λοιπόν, κατα

λαβαίνετε πόσο προσεκτική πρέπει
να είναι η οδηγησή σας και πόσο
βασικό είναι να τη ρ είτα ι ο Κ.Ο.Κ.
κάθε χώρας. Βασική προϋπόθεση
είναι η τήρηση των ορίων ταχύτη
τας, ανώτατων αλλά και κατώτατων,
και ο απόλυτος σεβασμός στις πι
νακίδες και στις υποδείξεις των ορ
γάνων τάξης. Σημαντικό είναι, ότι
τα όργανα τάξης στις περισσότε
ρες χώρες, δεν είναι τόσο επιεική
όσο εδώ και δεν συγχωρούν πα
ραβάσεις, ακόμα και μικρότερης
σημασίας, όπως το πέταγμα του
τσιγάρου και άλλων μικροαντικειμένων από το παράθυρο κ.λ.π.
ΟΔΙΚΗ Β0Η0ΕΙΑ
Οπως είπαμε στην αρχή, βασική
προϋπόθεση πριν ξεκινήσετε για
ένα τέτο ιο μεγάλο ταξίδι, είναι ο
τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου,
ώστε αυτό να βρίσκεται σε άριστη
κατάσταση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του τα 
ξιδιού. Ομως, η πιθανότητα βλάβης
κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού,
πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπ’
όψη. Γι' αυτό, αν είσ τε συνδρο
μητής σε μία από τις υπάρχουσες

ΟΔΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Μία άλλη βασική προϋπόθεση
πρίν την αναχώρηση για ένα τα ξίδι
εκτός Ελλάδος, είναι η προμήθεια
οδικού χάρτη τη ς Χώρας ή των Χω
ρών που θα επισκεφθείτε, καθώς
και των Χωρών που θα διασχίσετε.
Οι χ ά ρ τες α υ το ί έχουν πολλές
χρήσιμες πληροφορίες για το τα 
ξίδι, όπως χιλιομετρικές αποστά
σεις, ξενοδοχεία, τουριστικά μέρη,
τη λ έ φ ω ν α
ανάγκης
κ.λ.π .
Η ανάγνωση του χάρτη, απαιτεί βέ
βαια κάποια ιδιαίτερη προσοχή και
κυρίως στις χιλιομετρικές αποστά
σεις, ώστε να μην βρεθείτε πολλά
χιλιόμετρα εκτός πορείας από μία
λανθασμένη εκτίμηση.
Τέλος, είναι πιθανόν για ορισμέ
νες χώρες το τα ξίδ ι με αυτοκίνητο
να απαιτεί κάποιες πρόσθετες δια
δικασίες. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται
για τα ξίδ ι εκτός Ευρώπης, όπου
σε μερικές χώρες υπάρχει ειδικό
καθεστώς για την είσοδο του αυ
τοκινήτου. Αυτό συμβαίνει και σε
χώρες τη ς Ευρώπης, όπως π.χ. για
την Βουλγαρία που είναι απαραί
τητο το αυτοκίνητο να εφοδιασθεί
με πολύπτυχο. Το πολύπτυγρ είναι
ένα είδος 'διαβατηρίου* του αυ
τοκινήτου και είναι έγγραφο απα
ραίτητο για την είσοδο του αυτο
κινήτου στη χώρα που το απαιτεί,
εκδίδεται δε από την ΕΛΠΑ και η
ισχύς του είναι περιορισμένη.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
του Δικηγόρου Κ.Ν. Μάκρη*

Το παρόν άρθρο δεν φιλοδοξεί να αναλύσει σ’ όλες τις διαστάσεις τα νομικά προβλήματα,
που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των νόμων από τα όργανα της πολιτείας,
αφού κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να συμπεριληφθεί στον περιορισμένο χώρο ενός περιοδικού.
Η αρίθμηση και η κατάταξη των υποχρεώσεων είναι ενδεικτική και απλουστευμένη
και αποσκοπεί στο να συμβάλει στη γενικότερη προσπάθεια της πολιτείας
για τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας,
ανάμεσα στα κρατικά όργανα και τους πολίτες,
μέσα από την πληροφόρηση του κοινού για τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώματά του έναντι του κράτους.
1) ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

3) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Ολοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα
μόνιμα ή πρόσκαιρα, Ελληνες πο
λίτες, είναι υποχρεωμένοι (από την
ηλικία των 14 ετών) να εφοδιασθούν
με Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας,
που αποδεικνύει τηνταυτότητά τους.
Με το ν. 1599/1986 η υποχρέωση
αυτή ξεκινάει από τη συμπλήρωση
των 12 ετών αλλά δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμα ο νόμος αυτός, γιατί
προέκυψε έντονο πρόβλημα με τον
εν ια ίο κω δικό α ριθ μό μητρώ ου
(Ε.Κ.Α.Μ.).

Προβλέπεται βάσει ρητών διατά
ξεων, τόσο από τα όργανα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας (αρθ. 115 παρ.
1 Κ.Χ.) όσο και από τα όργανα πο
λιτικών διοικητικών Υπηρεσιών π.χ.
της Οικονομικής Αστυνομίας κατα
θάλασσα (αρθ. 19 Α Ν. 389/1936)
ή της ειδικής Υπηρεσίας των Δήμων
(αρθ. 3 Π.Δ. 434/1982).
Η άρνηση δήλωσης ή η ψευδής
δήλωση, αποτελεί ποινικό αδίκημα
(άρθ. 115 Κ.Χ., άρθ. 157 Οργ. Α.Π.
και άρθ. 225 Π.Κ.).

Σύμφωνα με το άρθ. 40του Κ.Π.Δ.
και οι ιδιώτες οφείλουν αν αντιληφθούν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη, που
διώκεται αυτεπάγγελτα, να την α
ναγγείλουν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο έγγραφα ή προ
φορικά και τότε συντάσσεται έκθεση.
Εάν έμαθαν ότι μελετάται κακούρ
γημα ή ότι άρχισε η εκτέλεσή του
και σε χρόνο που μπορεί να προληφ θείητέλεσήτουήτο αποτέλεσμα
και δεν το ανήγγειλαν, τιμωρούνται
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με φυλάκιση μέχρι τριών ετών (232
Π.Κ.).
4 ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Φανερή ή αφανής παρακολούθη
ση υπόπτων δε ν είναι παράνο μη, δηλ.
δενσυνιστάεξύβριση(αρθ.361 Π.Κ.)
διότι ενεργείται για την εκπλήρωση
νόμιμου καθήκοντος (αρθ. 283 ΚΥΧ
και 367 Π.Κ. γνωμ. Εισ. Α. Π. 27/1958,
σελ. 506).
5) ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΗΣΗ
Φ0Τ0ΓΡΑΦΙΣΗ
ΦΟΝΟΓΡΑΦΙΣΗ

Η εγκληματολογική σήμανση α
φορά τόσο τους εγκληματίες, όσο
και τους υπόπτους.
Η σήμανση δεν συνιστά περιορι
σμό της προσωπικής ελευθερίας,
ούτε προσβολή της ανθρώπινης α
ξιοπρέπειας και της προσωπικότη
τας του ατόμου (άρθ. 2, 5, 7 Συντ.),
εφόσον τηρούνται οι αρχές που διέπουν την αστυνομική δράση.
Πρόβλημα γεννάται από το γεγονόςότι. Εάν σημανθεί κάποιος καθ’
οιονδήποτε τρόπο, το δελτίο της εγκληματολογικής υπηρεσίας -ανε
ξάρτητα από την ποινική καταδίκη
ή αθώωση ή απαλλαγή- θα τον α
κολουθεί εφ ’ όρου ζωής και θα είναι
καθοριστικό στην εκτίμηση της προ
σωπικότητάς του, με τη στενή πά
ντοτε έννοια.
6) ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

Είτε με προφορική ή με έγγραφη
πρόσκληση για "εξέταση", που αφο
ρά υπόθεση (γενικά) της Αστυνομίας
ή τη δημόσια υγεία. Σε περίπτωση
αμέλειαςσυνιστάταιπταισματικήπαράβαση (αρθ. 115 Κ.Χ. άρθ. 157 Οργ.
Α.Π. και άρθ. 18 Π.Κ).
Με τη νεώτερη διάταξη (άρθ. 18ν.
1481/1984) η προσέλευση δεν είναι
υποχρεωτική αλλά θέλει τους λό
γους, για τους οποίους καλείται ο
πολίτης, στην έγγραφη πρόσκληση.
Σε περίπτωση που ο Αστυνομικός
κρίνει κάποιο ν ύποπτο, έχει δικαίωμα
να του ζητήσει να τον ακολουθήσει
στο Τμήμα. Αν αρνηθεί, μπορεί να
χρησιμοποιήσει βία. Εάν ο ύποπτος

μεταχειρισθεί βία ή ακόμα απειλή
βίας για να εξαναγκάσει τον Αστυ
νομικό να ενεργήσει πράξη που α
νάγεται στα καθήκοντά του ή να πα
ραλείψει νόμιμη πράξη, θατιμωρηθεί
με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους
(άρθ. 167 Π. Κ).

πόνοιες μεταφοράς επικίνδυνων υλικών,όπωςσεαεροδρόμια,σεσταθμούς οποιοσδήποτε μεταφοράς, σε
Υπουργεία, στη Βουλή, κ.λπ., όπου
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερακαι μηχανήματαανίχνευσης
παρανόμων πραγμάτων.

7) ΑΣΚΗΣΗ ΥΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΟΠΛΑ

9) ΣΤΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Βίαιη απώθηση, καταιονισμός με
νερό, αστυνομική ράβδος, δακρυγόνα, ακόμα και χημικά μέσα (εμε
τικά, πταρνιστικά) είναι νόμιμα, ε 
φόσον διαταχθεί διάλυση της συνά
θροισης, με παρουσία της δικα
στικής αρχής.
Ακόμα και το Σ.τ.Ε. έχει δεχθεί
ότι η λήψη μέτρων βίας από Αστυ
νομικούς δικαιολογείται, εφόσον α
σκείται κατ’ εξαίρεση, αν υπάρχει
κίνδυνος και η προσφυγή στα μέσα
αυτά είναι απολύτως αναγκαία (Ν.
343/1943).

Οταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια τελέσης αξιόποινης πράξης (άρθ. 96
Π. Δ. 141/1991), επιτρέπεται η έ
ρευνα στα μεταφορικά μέσα. Δεν
υπάρχει υποχρέωση να συνταχθεί
σε κάθε περίπτωση έκθεση έρευνας,
παρά μόνο όταν ζητηθεί (αρθ. 148
ΚΠΔ) -απλώς γίνεται επιγραμματική
μνεία στο βιβλίο συμβάντων-.
Αν βρεθούν και κατασχεθούν α
ντικείμενα (όπλα, ναρκωτικά, κλο
πιμαία κ.λπ.) τότε θα συνταχθεί έκ
θεση κατάσχεσης και θα προωθηθεί
στην Εισαγγελία για να κινηθεί η αυ
τόφωρη διαδικασία.

8) ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ

Σοβαρή υπόνοια για τυχόν τέλεση
αξιόποινης πράξης και μόνο, που
σχηματίζει ο ίδιος ο αστυνομικός,
του επιτρέπει να π ροβεί σε σωματική
έρευνα. Αν θίγονται τα ήθη, τότε θα
προσαχθεί ο ύποπτος ή η ύποπτη
στο Αστυνο μικό Τμήμα, όπ ου θα γίνει
η σωματική έρευνα. Αν υπάρχει γυ
ναίκα Αστυνομικός, στις προσαχθείσες γυναίκες, αυτή θα εκτελέσει την
έρευνα και αν βρεθεί και κατασχεθεί
κινητό πράγμα (όπλα, ναρκωτικά,
κλοπιμαία κ.λπ.) θα συνταχθεί έκ
θεση σωματικής έρευνας και κατά
σχεσης.
Το ίδιο γίνεται σε οποιοδήποτε
τόπο, όπου υπάρχουν σοβαρές υ

10) ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η έννοια της κατοικίας λαμβάνεται
όχι με τη νομική της σημασία (51
Α.Κ.) αλλά με τη πραγματική κατά
σταση: Κάθε κατάλυμα που χρησι
μοποιείται για διαβίωση μόνιμη ή
προσωρινή ή απλή διαμονή ή για
εργασία, που δεν είναι προσιτό σε
όλους. Δεν είναι απαραίτητο να είναι
οικοδομημένο .περιτοιχισμένο ή στε
γασμένο, αρκεί να είναι περιφραγ
μένο ώστε να μην μπορούν άλλοι
να εισέλθουν ελεύθερα σ’ αυτό.
Κατοικία είναι το διαμέρισμα, το
δωμάτιο, το δωμάτιο ξενοδοχείου,
η αυλή, ο κήπος, μια καλύβα, μια
σκηνή αθιγγάνων ή τουριστών, ένα
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όχημα, έναπλοίο. Ακάματα γραφεία,
ια τρ εία , κατασ τή ματα και ερ γ α 
στήρια. Οποιαδήποτε παραβίαση
των παραπάνω, σύμφωνα με το άρ
θρο 9 του συντάγματος, απαιτεί πα
ρουσία αντιπροσώπου της Δικα
στικής Αρχής.
11) ΣΤΟ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

Αν είναι κατοικία ή όχι, είναι πραγ
ματικό θέμα και θα κριθεί ξεχωριστά
σε κάθε περίπτωση. Αν πρόκειται
για επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. δεν α
παιτείται παρουσία αντιπροσώπου
της Δικαστικής Αρχής.
Το τροχόσπιτο ή το φορτηγό αυ
τοκίνητο που χρησιμεύει όχι μόνο
ως κινούμενο κατάστημα πωλήσεως
διαφόρων ειδών αλλά ταυτόχρονα
ως μέσο κατοικίας του κατόχου και
της οικογένειάςτου, όπως συμβαίνει
συνήθως στους αθίγγανους, πρέπει
να γίνεται η έρευνα με παρουσία
αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρ
χής. Το ίδιο και στις κανπ'νες, που
χρησιμοποιούνται για κατοικία έστω
και προσωρινά.
12) ΑΠΟ ΣΚΥΛΙΑ

Και πέρα από όλες τις έρευνες,
που έχει υποχρέωση ο πολίτης να
ανεχθεί, είναι και να τον “μυρίσουν"
τα σκυλιά, μήπως η όσφρησή τους
εντοπίσει κάποια "παράνομο και ε 
γκληματική" δυσάρεστη οσμή.
13) ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ-ΟΡΚΙΣΗ

Αν κάποιος καλείται νόμιμα για
μαρτυρία, δεν μπορείνατηναρνηθεί,
εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά

αναγράφονται στον Κώδικα Ποιν. Δι
κόν. άρθ. 209.
Οιεξαιρέσειςείναιπεριορισμένες
και ουσιαστικά δυσμενείς για τον κα
λούμενο σε μαρτυρία -επαγγελμα
τικό απόρρητο, στενή συγγένεια-.
Η άρνηση της μαρτυρίας επιφέρει
σοβαρές ποινές, βίαιη προσαγωγή,
πρόστιμο άρθ . 229 Κ.Π.Δ. και μπορεί
να συνιστά μέχρι και απείθεια αρθ.
169 Π ,Κ., που συνεπάγεται φυλάκιση
μέχρι έξι μηνών.
Αν εμφανισθεί ο μάρτυρας και αρνηθεί να καταθέσει ή να ορκισθεί,
θα υποστείτα ίδια και ακόμα μπορεί
να υποστεί οποιαδήποτε βαρύτερη
ποινή.
Για να καταθέσει πρέπει να ορκισθεί και θα έχει τις ευθύνες της
ψευδορκίας. Σε περίπτωση που θα
αμφισβητηθεί η κατάθεση του, θα
βρεθεί κατηγορούμενος και η προβλεπόμενη ποινή είναι τρεις μήνες
τουλάχιστον φυλάκιση (224 Π.Κ.) και
αν του επιβληθεί ποινή πάνω από
έξι μήνες θα του επ ιβληθεί υπ οχρεωτικά και στέρηση των πολιτικών του
δικαιωμάτων για ένα μέχρι πέντε 5
χρόνια (227 Π.Κ.).
14) ΕΝΟΡΚΟΣ

Αν έχει συμπληρώσει τα 30 χρόνια
της ηλικίας του και δεν έχει κατα
δικαστεί σε φυλάκιση για αδίκημα
από δόλο πάνω από τρεις μήνες (379
άρθ. Κ.Π.Δ.) και δεν βρίσκεται σε
δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση
ή σε πτώχευση ή δεν είναι διανοητικά
ασθενής ή τυφλός ή κωφάλαλος (382
άρθ. Κ.Π.Δ.) υποχρεούται να εκπλη

ρώσει τα καθήκοντα του ενόρκου
-αξίωμα τιμητικό αλλά αρκετές φο
ρές επίπονο-.
Μην π ροσπ αθήσετε να το α
ποφύγετε γιατί οι συνέπειες είναι
σοβαρές και θα σας συνιστούσα να
ασκήσετε συνειδητά αυτό το αξίωμα
γιατί πρέπει να προστατευθεί ο θε
σμός, δεδομένου ότι γίνεται συστη
ματική προσπάθεια κατάργησής του
και είναι υποχρέωση όλων μας να
τον διατηρήσουμε με κάθε θυσία.
15) ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ:

Αν γνωρίζετε μια οποιαδήποτε ξέ
νη γλώσα ή τη γλώσσα των κωφών
και αλάλων, έχετε υποχρέωση να
αποδεχθείτε την εντολή του διορι
σμού σας (άρθ. 235 ΠΚ), να ορκισθείτε και να ασκήσετε το έργο σας,
είτε μεταφράζοντας έγγραφα (άρθ.
237 Κ.Π.Δ.), είτε ερμηνεύοντας με
ακρίβεια και πιστότητα όλα όσα θα
ειπωθούν κατα τη συζήτηση, με τις
γνωστές ποινές και πρόστιμα για την
τυχόν άρνησή σας.
16) ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ:

Οποιοδήποτε κινητό πράγμα βρί
σκεται είτε στα χέρια είτε στο σπίτι
είτε στο αυτοκίνητο κ.λπ . του πολίτη
και υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι είναι
προϊόν εγκλήματος, κατάσχεται από
την αστυνομική ή δικαστική αρχή,
πληνόμωςσυντάσεταιαντίστοιχηέκθεση και μπορεί ο πολίτης να το
διεκδικήσει και ακόμα να το πάρει
αμέσως, αν αποδείξει τη νόμιμη κα
τοχή του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τόσο η αρίθμηση όσο και η κα
τάταξη των υποχρεώσεων είναι εν
δεικτική, διότι υπάρχουν και άλλες
εξειδικευμένες υποχρεώσεις έναντι
της πολιτείας και είναι αδύνατο να
συμπεριληφθούν σ’ ένα κείμενο πε
ριοδικού, με περιορισμένο χώρο.
Στο επόμενο τεύχος "Ταδικαιώματα των πολιτών απέναντι στο κρά
τος".
Ο συγγραφέας Κ. Ν. Μακρής είναι
μέλος του Δ. Σ. της Ενωσης Ελλήνων
Ποινικολόγων, Διευθυντής του πε
ριοδικού "Αρχείο Νομολογίας".

640

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΝ;
ΠΟΤΕ Η T.V ΚΑΙ TO VIDEO ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΧΑΥΝΩΣΗ;
ΠΟΣΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ "ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥΣ ΟΘΟΝΗ;
Επψέλεια Αρχιφ. Δημήτριος Φραγκούλης
Σήμ ερ α , που οι σ τέγ ε ς των σπιτιών είν α ι τόσο
κοντά, οι άνθρωποι είναι τόσο απόμακροι και πάντα
βρίσ κουν τρ ό π ο υς να γ ίν ο ν τα ι πιο μ ο ν α χ ικ ο ί και
βουβοί... Τηλεόραση, v id e o ,ηλεκτρονικά παιχνίδια
και κομπιούτερ, έχουν γίνει οι αχώριστοι φίλοι, που
η ακτινοβολία το υ ς α γκαλιάζει με τόση κατανόηση
χ ω ρ ίς κ ο υ ρ α σ τικ ο ύ ς δ ια λ ό γ ο υ ς και β α θ ειές σκέ
ψ εις, αφού πλέον μία εικόνα α ξίζει όσο χ ίλ ιες λ έ
ξεις.
Οι επ ικ ρ ιτές το υ ς, τα κα τηγορ ούν ότι μ ετα τρ έ
πουν τους θεατές σε παθητικά, ακοινώνητα και μο
ναχικά άτομα, που βυθισμένα και περιχαρακωμένα
μέσα στα "κονσερβοποιημένα" προγράμματα, εκφυ
λίζονται σε μικρόψυχους ωφελιμιστές, στείρους και
κο ντό φ θ α λμ ο υ ς ω χα δ ελ φ ισ τές, χω ρ ίς εσ ω τερικά
σκιρτήματα και συγκινησιακούς κραδασμούς.
Οι ειδικο ί επισημαίνουν, ότι μεγαλύτερος είναι ο
κίνδ υ νο ς γ ια τα π α ιδιά , που, απομονω μένα μέσα
στα στενά όρια του διαμερίσματος, δεν έχουν πολ
λές δυνα τότητες επ ιλογής και ψυχαγωγίας και κα
τα φ εύ γο υν στη “βιντεοχάυνω ση", με αποτέλεσμα,
πολλές φ ορές, την ενστικτώδη αντίδραση απέναντι
στη ζωή, που μ ετα φ ρά ζετα ι σε βία, με εγκλήματα
κτηνώδη και απάνθρωπα, που ξεπερνούν τη φαντα
σία ακόμη και πολλών διαστημικών ταινιών.
Στς μεγαλουπόλεις "οι δρόμοι", που κάποτε βούι
ζαν απ’ τις φωνές των παιδιών, με το πλήθος των
α υ το κ ιν ή τω ν , έ χ ο υ ν γ ίν ε ι π α γ ίδ ε ς θ α ν ά το υ . Το
video και η τηλεόραση είναι το καταφύγιο των παι
διών για να ησυχάσει το κεφάλι της μαμάς και πα
ράλληλα ν ’ ασχοληθεί με κάτι άλλο...
Ο λ' α υ τά τα μ α γ ικ ά μ η χ α ν ή μ α τα τη λ εό ρ α σ η ,
v id e o , π α ιχ ν ίδ ια κα ι κ ο μ π ιο ύ τερ έχ ο υ ν γ ίν ε ι οι
καλύτεροι μπέϊμπι-σίτερ, αφού με τα προγράμματά
τους απασχολούν τα παιδιά επί ώρες.
Αποχαυνωμένα έτσι στο καναπέ, αποστρέφονται,
ασυνείδητα, σιγά σιγά τη δημιουργική ενασχόληση
και το διά β α σ μ α , ιδ ια ίτε ρ α τω ν εξω σ χολικώ ν βι
βλίων. Με τον τρόπο αυτό στερούνται την ικανότη
τα τη ς γ ρ α π τή ς έκ φ ρ α σ η ς και κ α τα γ ρ α φ ή ς σ κέ
ψεων και συναισθημάτων. Πόλλές φορές, με ταινίες
κακόγουστες, πρόχειρες, χωρίς την παραμικρή παι
δαγω γική επ ιμέλεια, "σερβίρεται" στην αθώα ψυχή
τόση βία, που είναι ικανή να καταργήσει ή ν ’ ανα-

σ τ ε ίλ ε ι α κό μ η και τη ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ία το υ υπ ερ εγώ
τους, που διαμορφώ νουν η οικογένεια και το σχο
λείο.
Υπακούουν έτσι, μόνο στο βιολογικό ένστικτο της
αυτοσυντήρησης και της αυτοάμυνας, σπρώχνονται
σε ακραίες και αντιδραστικές θέσεις και υιοθετούν
ευκολότερα αντικοινω νικές συμπεριφορές, διότι τα
ερεθίσματα, που διαπλάθουν την παιδική τους ψυ
χοσύνθεση, πρώτα "τα συνήθισαν να ζουν και μετά
να σκέφτονται".
Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΜΙΜΗΤΙΣΜΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Ενα π α ιδ ί που π ερ νά ει π ολλές ώ ρ ες μπροστά
στην τηλεόραση ή τα video-παιχνίδια, σίγουρα, κα-
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θώ ς μεγαλώ νει, θα παρουσιάσει προβλήματα ομ ι
λίας και σωστής επικοινω νίας, αφού δεν του μένει
αρκετός καιρός για εξάσκηση και τα μηχανήματα αποκαθιστούν τη φωνή και τις απαντήσεις των παι
διών και, επ ειδή δεν έχ ει την δυνατότητα της σω
στής κρίσης, συχνά οδηγείται σε σύγχυση, με συνέ
πεια ν’ αναπτύσει κάποιες φοβίες ή αναστολές.
Τα ερεθίσματα, που δεν είναι κατάλληλα για την
ηλικία του παιδιού, το οριμάζουν νωρίτερα και δεν
πρέπει να ξεχνά μ ε ότι κα ρ α δο κεί ο κίνδυνος, κα
θώ ς π ρ ο ε το ιμ ά ζ ε ι στην φ α ντα σ ία το υ το ν εα υ τό
του , για μ ελλο ντικο ύ ς ενή λικο υ ς ρόλους και έχ ο 
ντα ς επίγνω ση τη ς α π όλυτης εξά ρ τη σ ή ς του απ'
το υ ς γ ο ν είς και τη ς αδυνα μία ς του να ζήσει μόνο
του , να υπ ο δ υ θ εί και να τα υ τισ τε ί μ' ένα "κακό*,
που θα είναι ο αγαπημένος του ήρωας.
ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ.
Οπως όλα τα σ ύγχρονα α ν τικείμ ενα , έτσ ι και η
τηλεόραση, video και κομπιούτερ, έχουν τους υποσ τη ρ ικτές το υ ς, που υποστηρίζουν: Δεν φ ταίνε τα
μέσα αλλά η χρήση τους. Γ ι’ αυτό χρησιμοποιείστε
τα με μέτρο και έλεγχο για να συμβάλλουν επιμορ
φωτικά και ψ υχαγω γικά στη ζωή μας και ιδιαίτερα
στη ζωή του π αιδιού. Δ ιό τι εκτό ς απ' την επ ιμ ορ
φω τική του δρ α σ τη ριό τη τα στο σχολείο, έχουν τη
δυνατότητα να βοηθήσουν ουσιαστικά τον μαθητή
στο σπίτι, αντικαθιστώ ντας τον καθηγητή του αλλά
και να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επιμόρφωση
των ενηλίκων.
Ο χρυσός κανόνας είναι η σωστή χρήση. Οχι στη
κατάχρηση και κακή επιλογή ταινιών, που οδηγούν
στη "χαύνωση*. Οι γονείς θα πρέπει σχολαστικά να
επιλέγουν προγράμματα και τα ινίες με περιεχόμενο
ω φ έλημο, που π ρ ο β λ η μ α τίζει επ ο ικο δ ο μ η τικά το
παιδί.
Το ιδανικό είναι να μπορούν τα παιδιά να βρίσκο
νται κοντά σε κάποιο μεγάλο την ώρα που βλέπουν
τη λ εό ρ α σ η -vid e o , όπου θα υπ άρχει η ευ χ α ίρ εια
τη ς επ εξή γη σ η ς και συζήτησης στο τέλ ο ς , οπότε
δεν υπάρχει περίπτωση παρερμηνείας.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.
Ε κτός όμω ς, απ ’ τ ις ψ υ χ ο λ ο γ ικ ές επ ιπ τώ σεις,
δεν πρέπει να ξεχνούμ ε και τις π αθολογικές: Την
φ ω τοευαίσ θητη επιληψία και την επιληψία με φω
τοευαισθησία. Στην πρώτη περίπτωση, απ’ τις οθό
νες, ευ α ίσ θ η τα ά το μ α π αρουσιάζουν επ ιληπ τικές
κρ ίσ εις, στα γεω μετρικά σχήματα ή σε φω τεινά ε
ρεθ ίσ μ α τα , ακόμη και στα δύο μαζί. Στη δεύ τερ η
περίπτωση, επ ιληπ τικά άτομα, παρουσιάζουν κρί
σ εις φω τοευαισθησίας, όταν αντικρύζουν τα φωτά
κια της οθόνης, που αναβοσβήνουν και τις εικόνες
που κινούνται με υπερβολική ταχύτητα.
Στην όραση, το είδωλο, παρουσιάζεται στον οπτι-
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κό φλοιό, που βρίσκεται στο πίσω τμήμα του εγκε
φάλου. Τα παλλόμενα φω τεινά ερεθίσματα απ’ τις
οθόνες, ενεργούν έτσι, ώστε τα κύττάρα του οπτι
κού φλοιού ν’ αντιδρούν.
Οταν η αντίδραση είναι ισορροπημένη, όλα είναι
φυσιολογικά. Εαν η ισορροπία διαταραχθεί και μετα φ έρ ετα ι σ ’ όλο τον εγκέφ αλο ηλεκτρική δραστη
ριότητα, έχ ει σαν αποτέλεσμα επιληπτικές κρίσεις.
Δ ιό τι το υπ ερβ ο λικό ρεύμα, που εκ λ ύ ετα ι απ’ τα
φωτεινά ερεθίσματα, βραχυκυκλώνει το βιοηλεκτρικό κύκλωμα του εγκεφ άλου και ερ εθ ίζει τα διάφ ο
ρα κέντρα του. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η δια
ταραχή αυτή της βιοχημικής ισορροπίας, συμβαίνει
σε άτομα με χαμηλή αντοχή στα ερεθίσματα και α
ναλογεί σ’ ένα άτομο στα 4000, ηλικία από 5 -24 ε 
τών, δύο φορές πιο συχνή στα κορίτσια απ’ ότι στ’
αγόρια. Στα άτομα που είναι ήδη επιληπτικά, η φω
τοευαίσ θ η τη επιληψία, παρουσιάζεται σε ποσοστό
5%.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ.
Τα άτομα, που παρουσιάζουν ήπιας μορφής φω
το ευ α ισ θ η σ ία , μπορούν να π ροστατευθούν και να
συνεχίζουν ν’ ασχολούνται μπροστά στις οθόνες, α
φού τηρούν τους παρακάτω βασικούς κανόνες, που
διατυπώνουν ειδικο ί Επιστήμονες:

1) Να χρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν ο θ ό νες μ έχ ρ ι 12 ιντσών
(30,5 εκ.).
2) Μεγαλύτερη από 12 ίντσες οθόνη, να την πα
ρακολουθούν από απόσταση μ εγα λύτερ η των 2,5
μέτρων.
3) Να μην το π ο θ ετο ύ ν σε μ ε γ ά λ ε ς ο θ ό νες βιντεοπαιγνίδια.
4) Ν ’ α π ο φ εύ γο υ ν σ υ σ κ ευ ές, που εκπ έμπ ουν
παλλόμενο σήμα με συχνότητα ίση ή μικρότερη των
50 ΗΖ.
5) Εάν π α ρ ο υ σ ιά ζο υ ν ευ α ισ θ η σ ία στα 50 ΗΖ,
πρέπει να έχουν φως στο δωμάτιο, ενώ ευαισθησία
στα 50 ΗΖ, πρέπει να έχουν φως στο δωμάτιο, ενώ
ευαισθησία στα γεω μετρικά σχήματα, πρέπει η ε ι
κόνα να μην είναι φωτισμένη πολύ και το δωμάτιο
σκοτεινό.
6)
σης.

Να φορούν πολωμένα ειδικά γυαλιά τη λεό ρ α 

Ολα τα παραπάνω ίσως να ηχούν υπερβολές και
να τρ ο μ ά ζο υ ν . Το π α ρ ήγορ ο ε ίν α ι, όπω ς δ ια β εβαιώνει η επιστήμη, ότι τα συμπτώματα φω τοευαι
σθησίας, μπορούν να καταπολεμηθούν πολύ εύκο
λα, όταν παρουσιαστούν, με ειδική φαρμακευτική α
γωγή.
Το ψυχολογικό τίμημα όμως, από την κατάχρηση
και την κακή επ ιλογή π ρογραμμάτω ν και ταινιώ ν,
μπορεί να είνα ι η καταστροφή τη ς πνευματικής α
νάπ τυξης, α υ το νο μ ία ς, ευ α ισ θ η σ ία ς και α ξιο π ρ έ
πειας του παιδιού. Η εγκεφ α λική "βαρυστομαχιά",
που του προκαλούν, του προετοιμάζει για το δρόμο
που οδηγεί στη χαύνωση και την παθητικότητα, με
αποτέλεσμα να δυσ κολεύεται α ρ γό τερ α ν ’ αντιμ ε
τωπίσει τα προβλήματα της πραγματικής ^ω ής.
Και αν συμφωνήσουμε με τα λεγόμενο του Bryan
Stamford, φυσιολόγου καθηγητή του Πανεπιστημίου
του Louisrlle ότι: "Οσοι μένουν καθηλωμένοι μπρος
στην τηλεόραση για τρ εις και πλέον ώρες την ημέ
ρα, χάνουν ένα μέρος της ενεργητικότητάς τους", ί
σως α ντιληφ θούμε τ ις ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ επιπτώ σεις,
που μπορεί να υπάρξουν στη ζωή ενός παιδιού.
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ΤΟ ΒΑΘΥΤ€ΡΟ ΝΟΗΜΑ
του επογζ t o y 40
Του Φιλόλογου καθηγητού Ροζόκου Γεωργίου

Ό εχθρός μας χτυπούσε με τόση μανία,
διέθετε τόση αριθμητική υπεροχή και τέτοια υπεροπλία,
που δεν άφηνε περιθώρια για ανθρώπινη δράση,
αλλά μόνο για υπεράνθρωπη αντίδραση.
Και επειδή την απόδραση, δεν τη συγχωρούσαν
οι φυλετικές καταβολές, αναγκαστήκαμε να γίνουμε ήρωες".
Τα παραπάνω λόγια ανήκουν σ’ έναν ανώνυμο α
γω νιστή τη ς Α λβανίας. Μια ομολογία που ξαφ νιά
ζει, μια ειλικρ ίνεια που παγώνει, αφού εμ είς συνη
θισμένοι να μεγαλοποιούμε τα μικρά και να μικραί
νουμε τα μεγάλα, να θ αυμάζουμε πιο πολύ τη μι
κρότητα των μεγάλων παρά τη μεγαλοσύνη των μι
κρών, αδυνατούμε όχι μόνο να δεχτούμε, αλλά και
να ακούσουμε.
Στριμώξαμε τους Ηρωες των χαρακωμάτων ανά
μεσα σ το υ ς η μ ίθ ε ο υ ς τω ν γη π έδω ν κα ι το υ ς α
κ τύ π η το υ ς κ ιν η μ α το γ ρ α φ ικ ο ύ ς α σ τέ ρ ε ς ά γ ρ ια ς
Δύσης και τους βρίσκουμε μικρούς όταν διαθέτουν
την ηθική μεγαλοσύνη να ομολογούν τη μικρότητά
το υ ς, όταν παρά τη δεδομένη και αδιαμφισβήτητη
υπεράνθρωπη δράση τους, τολμούν με σεμνότητα
και ε ιλ ικ ρ ίν ε ια να προβάλλουν και την ανθρώπινη
πλευρά τους. Και αγνοούμε πως οι επ αγγελματίες
υπεράνθρωποι υπάρχουν μόνο στη φαντασία των υ
πανθρώπων. Η υπεράνθρω πη προσπάθεια α ξίζει
μόνο όταν είν α ι ανθρώ πινη, όταν γ ίν ετα ι από αν
θρώπους, γ ι’ αυτό και δεν διαρκεί πολύ. Τι αξία θα
είχε το θαύμα αν διαρκούσε αιώνια;
Τα ακριβά πράγματα δεν είναι μόνο σπάνια -“α
φού πιάνουν στη γη μας λίγο τόπο τα πολύτιμα"αλλά και δύσκολα, γ ι’ αυτό η ομορφιά είναι πάντο
τε συνυφασμένη με τη δυσκολία. Γιατί προϋποθέτει
και απαιτεί μ εγά λες εσ ω τερικές θερμοκρασίες, τις
οποίες δεν αντέχουν οι παγεροί όλων των αποχρώ
σεων, δεν συγχω ρούν οι μ ικροί όλων των διαστά
σεων. Ανθρωποι απλοί, καθημερινοί, ανώνυμοι κά
τω από τη πίεση των πραγμάτων και την κρισιμότη
τα της ιστορικής ώρας μεταμορφώνονται σε επώνυ
μους ήρωες με οικουμενική απήχηση και διαχρονι
κό κύρος.
Τί είναι εκείνο που τελικά μετασχηματίζει τον α

644

πλό άνθρωπο σε υπεράνθρωπο, τον ανώνυμο αγω
νισ τή σε επώ νυμο π ρ ω ταγω νισ τή; Οι α π α ιτή σ εις
του δύσκολου ρόλου; αφού το σκηνικό και σενάριο
θυ μ ίζο υ ν θ έα τρ ο το υ π αρ άλογου. Το σκηνικό, οι
χιονισμένες και δυσπρόσιτες βουνοκορφές της Πίν
δου και το σενάριο από το βιβλίο του πιο άδικου
και πιο π α ρ ά λογου π ολέμου τη ς ν εώ τερ η ς ισ το
ρίας. Μήπως η ανισότητα του αγώνα; Μια ολόκλη
ρη αυτοκρατορία παρασυρμένη από το μελοδραμα
τικ ό ο ίσ τρ ο το υ π α ρ α ν ο ϊκ ο ύ τ η ς δ ικ τά το ρ α και
ντροπιασμένη από τη σωβινιστική λεξιμαγεία του, ε 
πιτίθεται απρόκλητα σε μια χώρα αριθμητικά και ο
πλικά κατώτερη μόνο και μόνο επειδή ο χώρος της
προσφερότανε γεω γραφ ικά και ήθελε ν’ αποδείξει
στον άλλο παρανοϊκό συνεταίρο του, πως η αποτυ
χημένη "πρόβα τζενεράλε" πάνω στους υποσιτισμέ
νους Αιθίοπες ήταν συμπτωματική.
Μήπως τελ ικ ά γ ι’ αυτά τα ηρω ικά ξεσπάσματα
της φυλής μας συνυπεύθυνες είναι και οι προγονι
κές μας κα τα β ο λές, το π ολιτισ τικό απόθεμα αιώ 
νων, που ηρ εμ εί σε κάποιες αναπαλλοτρίω τες γω
νιές του βαθύτερου “είναι" μας, που δεν επιτρέπει
να κωφεύουμε στο σήμαντρο του πανεθνικού συνα
γερμού και να απουσιάζουμε από το προσκλητήριο
τη ς ιστορίας; Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως οι
άνθρωποι αυτοί, των οποίων σήμερα ευλαβικά τ ι
μούμε τη μνήμη, σε μια κρίσιμη, σε μια οριακή, θα
λέγαμέ, στιγμή τη ς ζωής τους, όπου ακροζυγιάζονται και αντιπαλεύουν πάνω στο μετερίζι του θανά
του το ένστικτο τη ς φ υγής και το συναίσθημα της
τιμ ής, ο φόβος της εκμηδένισ ης και η εκμηδένιση
του φόβου, είχαν τη δύναμη μπροστά στο μεγάλο
κίνδυνο να μην αντιδράσουν σαν μ ικροί άνθρωποι,
λέγοντας ΟΧΙ στην ιταμή πρόκληση είπαν το μεγά
λο ΝΑΙ της ζωής τους και λέγοντάς το, όπως θα έΙ-

λεγε κι ο π οιητής, "πέρα πήγαν στην τιμ ή και στη
συνείδησή τους".
Ε ίχαν τη ν τό λ μ η κα ι τη ν ευ θ υ κ ρ ισ ία ανά μ εσ α
στην εύ κο λη φυγή και το ν ακριβό πόνο να δ ια λ έ
ξουν το τιμιότερο. Η επιλογή όμως αυτή ούτε εύκο
λη ε ίν α ι, ο ύ τε α ν έ ξ ο δ η . Δ εν ε ίν α ι ε ύ κ ο λ ο ν ’αγνοήσεις μέσα σου τη φωνή του φοβισμένου ζώου
που απεγνωσμένα σε κα λεί να φ ύγεις, να σω θείς,
να ζήσ εις και συ υπ ακούοντας σε μια άλλη φωνή,
στη φωνή του ανώτατου “εγώ" σου, μένεις και αγω
νίζεσαι και αγω νιάς και π εθ αίνεις και π ροσφ έρεις
στο βωμό του ηθικού χρέους ολοκαύτωμα τον ίδιο
σου τον εαυτό.
Και με το θάνατό σου αυτό γίνεσαι αθάνατος, α
φού βασική προϋπόθεση της αθανασίας είναι ο θά
νατος. Οχι όμω ς ο κοινός, ο φ υσ ιολογικό ς, ο συμπτωματικός, αλλά ο συνειδητός ο νοηματισμένος,
ο ηρωικός θάνατος. Ενας τέτο ιος θάνατος δεν απομ α κ ρ ύ ν ει από τη ζωή ο ύ τε α π ο τελ εί άρνηση τη ς
ζωής, αντίθετα αποτελεί κατάφαση και ολοκλήρωση
της ζωής, αφού την προεκτείνει πέρα από τα γήινα
περιθώ ριά της, με το βαθύτερο νόημα που της δ ί
νει. Εναν τέτοιο θάνατο δεν τον υφίστασαι, τον κα
τακτάς, δεν σε βρίσκει, τον βρίσκεις, δεν είναι "πάσχειν" είναι “πράττειν", είναι η τελευταία πράξη που
δ ίν ει νόημα και φ ω τίζει ό λ ες σου τ ις ά λ λ ες πρά
ξεις. Ενας τέτο ιο ς θάνατος είναι το τέλος, αλλά συ
νάμα και η τελείωση της ζωής σου.
Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που πίστεψαν πως το
να ζουν χω ρίς ιδανικά είνα ι ο πιο σ ίγουρος θάνα
τος, ενώ το να πεθάνουν για ένα ιδανικό είναι η πιο
σίγουρη ζωή, απ οτελούν τα πιο γνήσια και τα πιο
δ ια χ ρ ο ν ικ ά σύμβολα, πρότυπα, ανθρω πιάς και η
ρω ικής ομ ο ρφ ιά ς, γ ια τί αξιολόγησ αν τη ζωή τους
όχι α νά λο γα με τη ν π οσ ότητα , αλλά α νά λο γα με

την ποιότητά της, όχι από τη διάρκειά της, αλλά α
πό το περιεχόμενο, το ρυθμό και το χρώμα της κι
αυτή η εσωτερική πολυχρωμία και η πολυεδρικότητα της ζωής, η πίστη και η συνεπής της προσήλω
ση στις ηθικές α ξίες και τα ανώ τερα ιδανικά είναι
που τελ ικ ά τη δ ια φ ορο π οιεί και την ανεβ άζει από
φαινόμενο βιολογικό, κοινό και στα σκουλήκια της
γης, σε φαινόμενο ηθικό, αποκλειστικά ανθρώπινο.
Κι εμ είς σήμερα, άνθρωποι μιας άλλης εποχής,
και ακόμη περισσότερο, άνθρωποι μιας άλλης νοο
τροπ ίας, προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτούς τους
ανθρώπους, αυτούς τους ήρωες, με πανηγυρικούς
λόγους, που συχνά δεν απέχουν πολύ από τους α
νιαρούς μονολόγους. Τους θυμόμαστε και τους τ ι
μούμε μια μέρα το χρόνο, για να μπορούμε χωρίς
τύψ εις να τους ξεχνάμε τις υπόλοιπες.
Σε μια εποχή αντιηρωϊκή και είδωλο μανή, εποχή
τεχνολογικώ ν άθλων αλλά και ηθικών αθλιοτήτω ν
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εποχή τρ α γ ικ ά π αράλογη και παράνομα τρ α γική ,
.πως να αποτιμηθεί σωστά ο ηρωισμός και η θυσία,
όταν οι λέξεις καταδιω γμένες από τη χρησιμοθηρία
και αφυδατωμένες από τη πολυχρησία έχουν απωλέσ ει όλο το εννοιολογικό εκτόπισμα και το συναι
σθηματικό τους βάρος και έχουν καταντήσει συνώ
νυμες της “ανοησίας";
Στην καταναλωτική μεγαλοκοινωνία μας, πέραση
έχουν μόνο όσα αγαθά είναι ευρείας μαζικής κατα
νάλωσης, όσα είνα ι εμπορεύσιμα. Ο ήρωας και οι
παραδοσιακές ηθικές αξίες, που αυτός ενσαρκώνει
και εκ φ ρ ά ζει, λόγω π ερ ιο ρ ισ μ ένη ς ή ανύπαρκτης
ζήτησης, μένουν στα αζήτητα. Σπάνια και μοναχικά
λουλούδια του όρθιου γκρεμού οι ήρωες είναι υπο
χρεω μένοι, όπως μας λέει ο Σεφέρης, "να προχω
ρούν στα σκοτεινά".
Στους θο λο ύς και συγκεχυμένους καιρούς μας,
όπου ο καθένας μας αβασάνιστα είναι όχι μόνο ό,τι
δηλώνει αλλά και ό,τι τον δηλώνουν, φοβάμαι πως
σε λίγο ούτε και στα σκοτεινά δεν θα υπάρχει χώ
ρος για τον πραγματικό ήρωα και αφού η κορυφή
τη ς α ξιολογικής πυραμίδας θα 'χ ει κατακλυσθεί α
πό τη ν π λ η μ μ υ ρ ίδ α τω ν κ ά θ ε λ ο γ ή ς ηρώω ν, θα
πρέπει για να τους χω ρέσει να νοηθεί η πυραμίδα
ανάποδα.
Ο ηρωισμός είναι μια δύναμη ξεχωριστή, απαιτη
τική και μαγνητική. Ελκει και απωθεί ταυτόχρονα.
Ε λκει το υ ς υ ψ η λ ό φ ρ ο ν ες , το υ ς μ εγ α λ ό ψ υ χ ο υ ς ,
τους τολμηρούς, τους ωραίους και απωθεί τους τιπ ο τά φ ρ ο ν ες , τ ο υ ς μ ικ ρ ό ψ υ χ ο υ ς , το υ ς δ ε ιλ ο ύ ς ,
το υ ς μοιραίους. Π ροϋποθέτει και απ αιτεί δύναμη
του νου αλλά και πύρωμα της καρδιάς. Μπροστά σ’
αυτές τις εσω τερικές προδιαγρφές οι χλιαροί όλων
τω ν αποχρώ σεω ν α π οσ ύροντα ι με δ ιά φ ο ρ α προ
σ χήμα τα . Δεν ε ίν α ι ό λο ι οι άνθρω ποι ευ α ίσ θ η το ι
στα θ έλγητρα τη ς ηθικής ομορφ ιάς. Το ηρωικό το
χαίρονται οι ρωμαλέοι πολιτισμοί, οι ακμαίες κοινω
ν ίε ς . Οι ά λ λ ε ς κ ο ιν ω ν ίε ς α να κα λύ π το υ ν και λα 
τρεύουν τα είδωλα, για τί η σχέση μας με τα είδωλα
δεν μας πονά ο ύ τε μας κο ντα ίνο υ ν ο ύ τε μας μι
κραίνουν ούτε η φωνή το υ ς μας καλεί ούτε η ζωή
τους προκαλεί ούτε ο ίσκιος τους μας σκιάζει ούτε
το ήθος τους επισκιάζει. Δεν μας εκθέτει η αυτάρκειά το υ ς, δεν μας ενο χ ο π ο ιεί η προσφορά τους.
Είναι χά ρ τινο ι, π λασ ματικοί ή ρω ες, π εριστασιακά
και θνησιγενή πρότυπα, προορισμένα για π εριορι
σμένη χρήση και απεριόριστη κατάχρηση, καμωμέ
να "πριν από μας γ ια μας", κομμένα και ραμμένα
στα δ ικ ά μας μ έτρ α , στα μ έτρ α τη ς μ ετρ ιό τη τά ς
μας.
Οι αγωνιστές του 40 με τον αγώνα και την αγω
νία τους, με τη ζωή και τη θυσία τους, δημιούργη
σαν το ηρωικό έπος του 40. Κι εμ είς, η γενιά του
90, νιώ θουμε το έπος αυτό τόσο απόμακρο, τόσο
λίγο δ ικό μας, σαν να μη μας α φ ορά, σαν να μη
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μας α γ γ ίζε ι, σαν να μην είμ α σ τε ε μ ε ίς οι φυσικοί
σ υνεχισ τές του. Γ ια τί το έπος αυτό συγκρινόμενο
με ό,τι υπήρξε άμεση ιστορική του συνέχεια το απ ο δ ε ικ ν ύ ει μ εγά λο μόνο ως "έπ ος", λ ε ς και ένα
ρήγμα βαθύ ανάμ εσ α σ τις δύο γ ε ν ιέ ς κάνει ή το

θρύλο μύθο ή τη συνέχεια παράλογη. Πως μπορεί
η γενιά που μεγαλούργησε στον πόλεμο, να τερατ ο υ ρ γ ε ί στην ε ιρ ή ν η ; Η γ ε ν ιά που π ρ ό σ τα ξε τα
στήθη της στη φασιστική λαίλαπα αγωνίσθηκε για ε
λευ θερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η θυσία της
αυτή δεν πρέπει να μείνει αδικαίωτη και το μήνυμά
της αναξιοποίητο.
Το πρόβλημά μας δεν εξα ντλείτα ι στο τι έκαναν
εκείνοι για μας ή στο τι κάνουμε εμείς για κείνους,
κυρ ίω ς επ ικ εν τρ ώ ν ετα ι στο τι κά νουμε ε μ ε ίς για
μας. Π ρέπει τις α ξίες αυτές να τις διασφαλίσουμε
και να τις διαφυλάξουμε από την επιβουλή του κά
θε απόχρωσης φασισμού. Γιατί φασισμός δεν είναι
μόνο πολιτικό σύστημα, που κρίθηκε απ’ την ιστο
ρία και κα τα κρίθηκε απ’ όλους το υ ς συνετούς αν
θρώπους της γης. Ο φασισμός είναι πιο πολύ τρό
πος ζωής. Ως πολιτικό σύστημα με θεωρητική δομή
και τις ιδεολογικές του παραφυάδες έχει εξωθηθεί
στο περιθώριο της ιστορίας, αφού έχει πέσει θύμα
τη ς θ υ ρ ιω δ ία ς το υ , αφού τον β α ρα ίνει η κραυγή
της αγωνίας εκατομμυρίων ψυχών, το αίμα εκατομ
μυρίων αθώων.
Ο φασισμός λοιπόν της ιδεολογίας έχει ξεφτίσει.

Ανθεί όμως ο φασισμός της νοοτροπίας. Υπουλος,
μεταμφιεσμένος, κουτοπόνηρος, καραδοκεί μέσα κι
έξω μας, σε κάθε γωνιά και σε κάθε βήμα, να δώ
σει το πλήγμα του μένους του, το δείγμα του φανα
τισ μ ού του, το σ τίγμ α τη ς α να ισ χ υντία ς του. Τον
βλέπουμε ιταμό και θρασύ, με ή χω ρίς παραπλανη
τικές ταμπελίτσες, να κρύβει μέσα στην ωραιοποιη
μένη φ ρασ εολογία του τις πιο α ν ίερ ες π ροθέσεις
του. Να μας μιλά για ειρήνη και να βελτιώνει και να
επαυξάνει το πολεμικό του οπλοστάσιο. Να μας μι
λά για ελευθερία και να εννοεί το φάντασμα της ε
λ ευ θ ερ ία ς . Να μας μιλά γ ια ανθρώπινη α ξιο π ρ έ
πεια, όταν απάνθρωπα καταπατά τα ανθρώπινα δ ι
καιώματα. Να μας μιλά για τη μη βία, όταν βάναυ
σα βιάζεται η βούληση τόσων λαών για αυτοδιάθε
ση και εθνική ανεξαρτησία.
Αυτός, λοιπόν ο φασισμός της νοοτροπίας, που
δεν έχει συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα και που
α νθ εί σ’ όλα τα γ εω γ ρ α φ ικ ά μήκη και πλάτη τη ς
γης, είναι αυτός που πετά στο φ εγγάρι μεταφορικά
και κυριολεκτικά, αφού τα γήινα προβλήματα τ ’ α
ντιμετω πίζει σαν... εξω γήινος, αφού ανέχεται στον
αιώνα της αφθονίας ν’ αφθονεί η ανθρώπινη δυστυ
χία, να μην είναι λίγοι οι λαοί που γυμνητεύουν, ά
φθονα και τα αθώα πλάσματα που πεθαίνουν από
πείνα πριν ακόμα γεννηθούν.
Είναι α υ τό ς που ε θ ε λ ο τυ φ λ ε ί μπροστά στην α
π ρ ο σ μ έ τρ η τη α μ ε τ ρ ία . Οι μ ισ ο ί ά νθ ρ ω π ο ι το υ
πλανήτη να πεθαίνουν από υπερσιτισμό κι άλλοι μισοί από υπ οσιτισμό. Α υτός που αφ ήνει του ς ανα
πτυγμένους λαούς να κρατούν τους υπανάπτυκτους
στην υπανάπτυξη γ ια τί αυτό εξυπ η ρετεί τ' αναπτυ
ξιακά του προγράμματα. Είναι αυτός που κόπτεται
για την ύφεση όχι γιατί αγαπά την ειρήνη, αλλά για
τί φοβάται τον πόλεμο, αυτός, που για να αποφευ
χ θ ε ί η π ανω λεθρία τ ε λ ε ιο π ο ιε ί τα όπλα του ολέ-
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θρου, αφού μόνο έτσι, λ έει, δ ια τη ρ είτα ι αδιατάρακτη η ανισόρροπη ισορροπία του τρόμου.
Κι εμ ά ς το υ ς μικρούς λαούς αυτός ο φασισμός
της νοοτροπίας, μας θέλει διχασμένους και αδύνα
μους. Πιόνια στη σ κακιέρα των διεθνών πολιτικών
εξελίξεω ν. Να μιλάμε από πολιτική εμπάθεια ή να
σωπαίνουμε από πολιτική σκοπιμότητα. Ας το κατα
λάβουμε καλά -δεν αντέχουν οι μικροί λαοί την πο
λυτέλεια του διχασμού-. Αυτός αποτέλεσε ανέκαθεν
την κερκόπορτα της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Τα
κηρύγματα για ήπιο πολιτικό κλίμα και εθνική ομο
ψ υχία δ εν π ρ έπ ει ν ’ α π ο τελ ο ύ ν μόνο φ ρ α σ τικ ά
προεκλογικά πυροτεχνήματα.
Τιμώντας αυτό το μήνα τους ήρωες μας, ας επιτιμήσουμε τους κήρυκες του φανατισμού, τους θια
σώ τες τη ς βίας, το υ ς εμπ νευσ τές τη ς μισαλλοδο
ξίας, τους ερ γά τες της πόλωσης που επεργάζονται
την κομματική εμπάθεια και την οξύτατη πολιτική α
ντιπαράθεση, τους γυρολόγους των ποικίλων στρα
τεύ σ εω ν , που ο δ η γ ο ύ ν στην α π ο σ τρ ά τευ σ η τη ς
πνευματικής αυτονομίας και της ανθρώπινης ευ α ι
σθησίας και αξιοπρέπειας. Οσο απαραίτητο είναι να
μην αναστηθεί ο βρυκόλακας της ιστορίας, τόσο ε ί
ναι αναγκαίο ν ’ αποτραπεί η γέννηση καινούργιων
τεράτων.
Ή μεγαλοσύνη -έγραψε ο ποιητής- στα Εθνη δεν
μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρω-
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μα μετριέται και με το αίμα".
Εμείς προσθέτουμε
πως η μεγαλοσύνη δεν είνα ι ανάλογη μόνο με το
ύψος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αλλά και
με την καθαρότητα τη ς κα ρ δ ιά ς και την ποιότητα
του πνευματικού του μόχθου.
Μ εγάλος είνα ι ένα ς λαός όταν δια κυ βεύ ει πρα
κτικά συμφέροντα για να υπηρετήσει ηθικές αξίες.
Οταν σε πείσμα τη ς π εζής λο γικής από τις τέσ σ ε
ρις πράξεις της αριθμητικής δεν χρησιμοποιεί μόνο
την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό, αλλά και τη
δ ια ίρ εσ η και την αφ αίρεσ η, αν π ρόκειται αφαιρώντα ς από το κατά κεφ α λή ν εισ ό δ η μ α ν ’ α υ ξή σ ει
το...κατά ψυχήν εισόδημά του.
Μεγάλος είναι ένας λαός όταν πιστεύει σε μεγά
λες ιδ έ ε ς , όταν έ χ ε ι υψηλά ορ ά μ α τα . Μ πορεί το
πρακτικό κόστος αυτής τη ς πίστης να φαίνεται με
γάλο, μεγαλύτερο όμως θα είναι το ηθικό κατάντη
μα. Η Ελλάδα που γέννησε και πρόσφερε στην αν
θρω πότητα τις ιδ έ ε ς α υ τές να φ α νεί πως δεν τις
κράτησε και για τον εαυτό της.
Ισως αυτά να ηχούν υπ ερβολές, ουτοπικά ονει
ροπολήματα και αντιρεαλιστικοί διδασκαλικοί ρομα
ντισμοί. Ομως μερικά χρόνια πριν τραγουδούσαμε:
"Που να χω ρέσει τ ’ όνειρο σε κάμαρη δυο πήχες".
Θα ήταν κρίμα σήμερα που μεγάλωσε η κάμαρη να
φανεί πως τελικά χάθηκε τ ’ όνειρο.

Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ
ΣΤΗ ΣΥΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η επαφή των παππούδων και των
γιαγιάδων είναι πολύ ευεργετική
και για τις τρ ε ις γ ε ν ιές ό τα ν υπάρχει
η σωστή σχέση και ο καθένας πε
ριορίζεται στο δικό του ρόλο. Σε
διαφορετική περίπτωση, υπάρχει
πάντα το ανάλογο τίμημα που δεν
πρέπει και δεν μπορεί σε καμιά
περίπτωση να το πληρώσουν τα
παιδιά.
Για τον ρόλο του παππού και
τη ς γιαγιάς στην σύγχρονη οικο
γένεια μίλησαν στην Αστυνομική
Επιθεώρηση οι κοινωνικοί λειτο υ ρ
γοί: Μαχαίρα Ιωάννα και Κατσούλα
Ελένη, Δ ιευθύντριες και οι δύο παι
δικών σταθμών του Δήμου Αθη
ναίων με μακρόχρονη πείρα. Τις
απόψ ειςτουςφ ιλοξενούμεστηνσυνέχεια όπως οι ίδιες διατύπωσαν
Ο Φρόϋντ, μας είπαν, θεωρούσε
ότι το παιδί είναι πατέρας του ενήλι
κα ανθρώπου, που σημαίνει ότι ο
τρόπος που ζούμε σαν παιδιά ε 
πηρεάζει καθοριστικά τον τρόπο
που ζούμε και συμπεριφερόμαστε
σαν ενήλικες.
Το πρώτο και βασικότερο κοι
νωνικό περιβάλλον του παιδιού ε ί
ναι η οικογένεια. Οι α ξίες και οι
ανάγκες τη ς κοινωνίας περνούν
στην οικογένεια, περνούν από το
δικό τη ς φίλτρο, αυτό που ονομά
ζουμε ιδιοτυπία τη ς κάθε οικογέ
νειας και στη συνέχεια, μεταβιβά
ζονται στα παιδιά, που θα αποτελέσουν και θα δημιουργήσουν τη
μορφή τη ς αυριανής κοινωνίας.
Η πιο συνηθισμένη μορφή ο ι
κογένειας στις αστικές κοινωνίες
είναι οι γονείς και τα παιδιά [πυρινική οικογένεια].
Ο παππούς και η γιαγιά πιθανόν
να ζουν στο δίπλα τετράγωνο, σε
άλλη πόλη, στο χωριό ή μαζί με
τα παιδιά το υ ς όταν υπάρχουν ει-

"Είναι τ υ χ ε ρ ά τ α π α ιδ ιά
που έχουν επ αφ ή με τη ν γ ια γ ιά και το ν π απ ού.
Ενα απ ό τα σοβαρά κοινω νικά π ροβ λήμ ατα
τω ν α να π τυγμ ένω ν χωρών
είναι πως τα π α ιδ ιά γνω ρίζουν και α π ο κτο ύν
τις γνώ σεις και τη ν εμ π ειρία μιας μόνο γενεάς,
τω ν γονέω ν τους.
Η επ αφ ή με τη ν προηγούμενη γενιά
έχει σχεδόν χαθεί.
Αυτή η προηγούμενη γενιά έχει με τη σειρά της
το σοβαρό πρόβλημα τη ς απομόνω σης,
τη ς μοναξιάς.
Είναι λοιπ όν και οι π απ π ούδες τυχερ ο ί,
ό τα ν έχουν επ αφ ή μ ετά π α ιδ ιά τους
και τ α εγγόνια το υ ς .'1
Ν. Μ α τσ α ν ιώ τη ς - Καθηγητής Π α ιδια τρ ικ ή ς
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δικοί λόγοι, οικονομικοί, συναισθη
ματικοί, λόγοι υγείας.
Η σχέση παππού-γιαγιάς και εγγονιού είναι μια ιδιαίτερη σχέση,
που δεν πρέπει να τη σ τερείται
το παιδί.
Οι γιαγιάδες έχουν την ηρεμία
της ηλικίας τους και περιβάλλουν
τα εγγόνια τους με αγάπη, ζέστα·
σιά και τρυφερότητα. Δεν μπο
ρούν, όμως, να αντικαταστήσουν
τον πατέρα και τη μητέρα.
Η γιαγιά πρέπει να καταλάβει
ότι το εγγόνι της δεν είναι παιδί
της και η διαπαιδαγώγησητου είναι
δικαίωμα και ευθύνη των γονιών
του και όσες φορές διαφωνούν,
δεν το κάνουν από αντίδραση, αλλά
επειδή θέλουν να μεγαλώσουν το
π α ιδ ί το υ ς σύμφ ω να με τ ις α 
ντιλήψ εις της εποχής.
Α υτοίοιάνθρω ποιέζησαντηδική
τους ζωή, εργάστηκαν, αγωνίστη
καν, έκαναν θυσίες για να μεγα
λώσουν τα δικά τους παιδιά. Εχουν
το δικαίω μα τώ ρα να ξεκο υ ρ α 
στούν, να αναπτύξουν κάποια άλλα
ενδιαφέροντα και να ζήσουν ήρεμα
και ξένοιαστα την υπόλοιπη ζωή
τους. Η ανατροφή του παιδιού είναι
δύσκολη υπόθεση και είναι άδικο
να την αναθέτουμε στους ηλικιω
μένους γονείς, που έχει μειωθεί
η αντοχή τους.
Οι γιαγιάδες το γνωρίζουν αυτό,
γ ι'α υ τό και καταβάλουν μεγάλη
προσπάθεια για να ανταποκριθούν
με α π ο τέλ εσ μ α τη ν α τέ λ ε ιω τη
κούραση και την εξάντληση.
Οι γονείς, νέοι άνθρωποι, φ έρ 
νουν στον κόσμο ένα παιδί και θέ
λουν να το μεγαλώσουν με τις δικές
τους αντιλήψ εις και αρχές και όχι
με τις αρχές τη ς προηγούμενης
γενιάς.
Οι γονείς του θέλουν να το με
γαλώσουν μέσα στα πνεύμα της
εποχής τους, για να γίνει το παιδί
οι ρόλοι του ενός και του άλλου
το υ ςα υ τό ν ο μ ο ς έφ η β ο ς το υ 2 0 0 0 ,
έτοιμος να αντιμετωπίσει τη ζωή
να μην είναι ξεκάθαροι.
που θα ζήσει ο ίδιος.
Η επικοινωνία πρέπει να πηγάζει
Ο παππούς και η γιαγιά που με
κανονικά από τη γενιά των παπ
γαλώνουν το εγγονάκι τους, απο
πούδων στη γενιάτω ν παιδιών τους
κτούν δικαιώ ματα ελέγχου στην
και από τη γενιά των γονιών στη
γενιά των παιδιών.
ζωή του ζευγαριού με αποτέλεσμα
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Ομως, πολλές γιαγιάδες ή κά
νουν κουμάντο στη ζωή του ζευ
γαριού και μεγαλώνουν το παιδί,
όπως ξέρουν αυτές ή βρίσκονται
σε συνεχή σύγκρουση και έλεγχο,
οπότε το παιδί μεγαλώνει μέσα
στη σύγχιση.
Κάθε διαφωνία για τον τρόπο
που φέρονται στο εγγόνι, την παίρ
νουν ότι δεν εγκρίνεται ο τρόπος
πουμεγάλω σανταδικάτουςπαιδιά.
Υπάρχουν και οι ηλικιωμένοι ε 
κείνοι που δέχονται τις υποδείξεις
των παιδιών τους, όμως αυτοί είναι
οι λιγότεροι.
Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε
να πούμε ότι είναι δύο τα κυριότερα

σημεία όταν ο παππούς και η γιαγιά
ζουν μαζί με τα παιδιά τους και
μεγαλώνουν τα εγγόνια τους:
1. Μπλέκονται στη ζωή του ζευ
γαριού
2. Δημιουργούνται προβλήματα
στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
Υπάρχουν γιαγιάδες που ανα
λαμβάνουν το μεγάλωμα των εγγονιών το υ ς χωρίς να υπάρχει ι
διαίτερος λόγος, ειδικό πρόβλημα.Αυτές οι γιαγιάδες έχουν δικές
το υ ς σ υνα ισ θ η μ α τικές ανάγκες,
δεν μπορούν να οργανώσουν τη
ζωή τους και προσπαθούν να τη
γεμίσουν με τη ζωή των παιδιών
και των εγγονιών τους.
Υπάρχουν, όμως, και οι ηλικιω
μένοι που λένε όχι, όταν τους προ
τείνουν να αναλάβουν τα εγγόνια
τους. Είναι εκείνοι που αισθάνονται
ότι έχουν τελειώ σει το έργο τους
και δεν πιστεύουν ότι έπειδή έκαναν
ένα παιδί πρέπει να είναι κολλη
μένοι μαζί του μέχρι το τέλος.
Είναι οι γιαγιάδεςπου περιφρουρούντα δικα ιώ μ α τά τους,τονεα υτό
τους, τη ζωή τους και δίνουν ένα
ωραίο πρότυπο στα παιδιά και τα
εγγόνια τους.
Το παιδί τους έχει δημιουργήσει
τη δική τους ζωή, έχει πάρει τις
δικές του αποφάσεις, έχει σκεφθεί

από πριν τις δυσκολίες και θα βρει
μόνο του τη λύση.
Ο παππούς και η γιαγιά μπο
ρούν να δώσουν πολλά στο ζευ
γάρι και τα εγγόνια, όπως την πεί
ρα τους, τη συμβουλή τους, να
μεταφέρουν την παράδοση-ήθη,
έθιμα, μουσική κλπ.-που ο σύγ
χρονος τρόπος ζωής τα έχει ξε 
χύσει, να βοηθήσουν κάποιες φο
ρές που θα υπάρξει επιτακτική
ανάγκη, αλλά όχι να αναλάβουν
ε ξ ’ολοκλήρου το μεγάλωμα των
εγγονιών τους.
Αλλά και οι νέοι γονείς πρέπει
να καταλάβουν ότι ο παππούς και
η γιαγιά δεν είναι υπάλληλοι για
να υπακούνε στις εντολές τους.
Είναι άτομα με διαμορφωμένη προ
σωπικότητα, που δεν μπορούν να
αλλάξουν συμπεριφορά. Είναι ά
τομα που περιμένουν από τα παιδιά
τους και τα εγγόνια τους αγάπη,
σεβασμό, εκτίμηση, φ ροντίδα-ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν προ
βλήματα υγείας-και κάποιο κομάτι,
μικρό ή μεγάλο, από τον χρόνο
τους.
Τελειώνοντας την σύντομη αυτή
αναφορά μας, θα μπορούσαμε να
π ο ύ με σ το υ ς υ π ο ψ ή φ ιο υ ς και
στους νυν παπούδες, ότι τα δώρα
τους στα παιδιά τους και στα εγ-

γόνια του ς να είναι δώρα αγάπης
κι όχι επίδειξης τη ς οικονομικής
του ς άνεσης. Η οικονομική υπο
στήριξή τους προς τη νέα οικογέ
νεια να είναι διακριτική κι όχι κραυ
γαλέα. Το εγγόνι τους ίσως να μη
τους συγχωρήσει την έστω κι έμ 
μεση ταπείνωση των γονιών του.
Στους γονείς θα συστήναμε να
μην άγχονται όταν φανερώνονται
μπροστά στο παιδί διαφω νίες με
του ς παπούδες. Χρήσιμο είναι να
ξέρουν τα παιδιά πως οι ενήλικοι
μπορούν να έχουν διαφ ορετικές α 
πόψεις σε πολλά θέματα, απόψεις
σωστές και σεβαστές. Ωσπου όμως
ναμεγαλώ σουναρκετάγιαναέχουν
δικέςτουςαπόψ εις,ναακολουθούν
τις απόψεις των γονιών τους και
μόνο αυτές. Ακριβώς όπως και οι
γονείς τους ακολουθούσαν τις α 
πόψεις των δικών τους γονιών όταν
ήταν κι αυτοί παιδιά. Στο σημείο
αυτό οι γονείς πρέπει να είναι α 
νυπ οχώ ρητοι. Οι α ξ ίε ς που πι
στεύουν και που προσπαθούν να
μ ετα λα μ π α δεύσ ου ν στα π αιδιά
τους δεν πρέπει σε καμιά περίπτω
ση ναδιαβρωθούν από κανένα, ούτε
από τους παππούδες.
Επιμέλεια: Γιώργος Χονδροματίδης.
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ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ

ΠΟΡΝΕΙΑ:
ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ
ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΕΙΑ
Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μόνον
αργά το βράδι μπορεί να διακρίνει κα
νείς διά γυμνού οφθαλμού. Και ταυτό
χρονα έχει μια σκοτεινή περιοχή, την έ 
κταση της οποίας δ εν είναι και τόσο

ΤΟ ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ είναι μιά συσκευή

εύκολο να προσδιορίσεις. Ο λόγος για

με διαφανή 9αμπό σωλήνα,

την πορνεία, που φαίνεται πως εξαπλώ

που περιέχει πολλούς κα8ρέπτες τοποδετημένους έτσι,

νεται. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμε

ώστε όταν βάλει κανένας στο σωλήνα

νο έχει πάρει διαστάσεις και τον πρώτο

κάποιο μικρό χρωματιστό αντικείμενο,
σχηματίζονται ποικίλα συμμετρικά σχέδια
ευχάριστα στη 8έα.
Ποικίλα, χωρίς όμως να είναι συμμετρικά,
ευχάριστα και ενδιαφέροντα κι όσο το δυνατόν επίκαιρα,
8α ηροσπαδήσουμε να είναι
τα δέματα του

"καλειδοσκοπίου" μας,

ρόλο αναλαμβάνουν αλλοδαπές ν έ ες
γυναίκες που προέρχονται κυρίως από
τις χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού.Το 1992 η Ελληνική Αστυνομία
έκανε 810 συλλήψεις γιά πορνεία. Και
από τις αλλοδαπές που συνελήφθησαν
γιά τον ίδιο λόγο το 1993 οι 152 ήταν
Αλβανίδες, οι 25 Ρωσίδες, οι 16 Πολω
νός και οι 14 Βουλγάρες. Το χειρότερο

που αρχίζουμε από το παρόν τεύχος του περιοδικού μας.

όλων είναι πως όλες αυτές οι νέες γυ

Καλή αρχή λοιπόν.

ναίκες βρίσκονται στα χέρια κυκλωμά
των που τις εκμεταλλεύονται με τον α
θλιότερο τρόπο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΡΥΠΑΝΣΗ

πολλές ασθένειες. Ωστόσο, ο βιοαν

Η καταστροφή του περιβάλλοντος,

θρωπολόγος George Aimelagos του πα

ως αποτέλεσμα τόσο της αδιαφορίας ό

νεπιστημίου της Φλόριδας πιστεύει ότι

σο και της ανάπτυξης, είναι μονίμως
στην επικαιρότητα τα τελευταία χρό-

η νοσηρότητα των Ινδιάνων είχε αρχίσει
να αυξάνεται πριν την άφιξη των Ευρω

νια.Και τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν

παίων, όταν οι Ινδιάνοι έγιναν γεωργοί

ότι οι ανησυχίες για το μέλλον είναι α

και άρχισαν να ζουν σε σταθερές κοι

πολύτως δικαιολογημένες. Μια έρευνα

νότητες. Ο Armelagos μελέτησε τα ο

που είδε πρόσφατα το φως της δημο

στά 595 ατόμων που θάφτηκαν από το

σιότητας δείχνει ότι η σχέση της ρύπαν

950 μ.Χ. μέχρι το 1300 μ.Χ. στο Dikson

σης του περιβάλλοντος με την ευαισθη

Mounds του κεντρικού Ilinois. Διαπί

σία για την προστασία του δεν είναι πά

στωσε ότι ένας σταθερά αυξανόμενος

ντα απολύτως ανάλογη. Στον πίνακα

αριθμός ατόμων, που έφτανε το 6496 ε 

της ρύπανσης των ευρωπαϊκών χωρών

κείνων που θάφτηκαν προς το τέλος της

η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση

περιόδου, παρουσίαζε αυξημένη μάζα

μαζί με το Βέλγιο και την Βρετανία. Αλ

οστών, κάτι που αποτελεί σύμπτωμα α

λά το χειρότερο είναι ότι βρίσκεται στις

νεπάρκειας σιδήρου. (Οταν το αίμα δεν

τελ ευ τα ίες θ έσ εις όσον αφορά την

έχει αρκετό σίδηρο, ο οργανισμός αντι

ευαισθησία που επιδεικνύουν οι πολίτες

δρά αναπτύσσοντας μεγαλύτερα οστά

της για την προστασία του περιβάλλο

ώστε να παράγοντα! περισσότερα ερυ

ντος.

θρά αιμοσφαίρια).Σύμφωνα με τον
Armelagos, η ανεπάρκεια σιδήρου μπο

ΔΕΝ ΕΦΤΑΙΓΕ
Ο ΚΟΛΟΜΒΟΣ

ρεί να οφείλεται στη διατροφή, σε μό
λυνση ή σε παράσιτα. Στους αγροτι

Επικρατεί γενικά η αντίληψη ότι οι

κούς πληθυσμούς παρατηρείται αύξηση

Ινδιάνοι της προ-Κολομβιανής εποχής

των λοιμωδών νοσημάτων - και όχι μόνο

ήταν ένας εύρωστος και υγιής λαός, αλ

της ανεπάρκειας σιδήρου - επειδή οι

λά όταν έφτασε στην Αμερική ο Χριστό

άνθρωποι βρίσκονται σε συνεχή επαφή

φορος Κολόμβος έφ ερ ε μαζί του και

και επειδή αλλάζει η διατροφή τους.
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ΟΙ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΟΙ
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΑΗΝΕΣ !!!

τον πόλεμο, πριν από τον οποίον αυτοί
οι δείκτες ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί στην
Ελλάδα.

Ο Ελληνας χαίρεται τη ζωή με ... αν
θυγιεινό τρόπο. Τα τσιγάρα, τα ποτά και
τα ξενύχηα (όπως λέει και τα λαϊκό ά

χαρτί. Η λιακάδα και το χαρτί συν - υ
πάρχουν.
Α ν συνεχίσουμε ακόμα λίγο, θα
δούμε τον ξυλουργό που έκοψε το δέν

ΣΥΝΝΕΦΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ
ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ;

δρο και το' φ ερε στο εργοστάσιο να γί
νει χαρτί. Βλέπουμε επίσης το σιτάρι..

σμα), του κάνουν καλό στην υγεία. Μιά

Αν είσαι ποιητής(και είμαστε όλοι

Γνωρίζουμε ότι ο ξυλουργός δεν μπορεί

έρευνα που είδε το φώς της δημοσιό

ποιητές) θα δείς ότι υπάρχει ένα σύν

να υπάρξει χωρίς το καθημερινό του

τητας αποκαλύπτει ότι οι Ελληνες είναι

νεφο που ταξιδεύει στο χαρτί που κρα

ψωμί, άρα το σιτάρι που έγινε ψωμί του

οι μακροβιότεροι Ευρωπαίοι.

τάς στα χέρια σου.

Ζούμε περισσότερα χρόνια από τους

Χ ω ρίς το σ ύ ννεφ ο δ ε ν υπάρχει

ξυλουργού υπάρχει μέσα στο χαρτί. Και
οι γονείς του ξυλουργού υπάρχουν επί

άλλους Ευρωπαίους που κατά κανόνα

βροχή, χωρίς τη βροχή δεν μεγαλώνουν

τηρούν σα φ είς κανόνες διατροφής.

τα δένδρα, χωρίς τα δένδρα δεν μπο

Αν κοιτάξουμε ακόμα λίγο mo βαθιά

Ειδικά οι άνδρες έχουν το υψηλότερο
προσδόκιμο ζωής - και συνεχώς το αυ

ρούμε να κάνουμε χαρτί.Το σύννεφο εί
ναι προϋπόθεση της ύπαρξης του χαρ

θα δούμε ότι και εμείς είμαστε μέσα
στο χαρτί. Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν

σης μέσα στο χαρτί.

ξάνουν · ενώ ακολουθούν κατά πόδας

τιού. Αν δεν υπάρχει σύννεφο, ούτε

κοιτάζουμε ένα κομμάτι χαρτί, αυτό το

και οι γυναίκες. Αυτή τη στιγμή οι Ελλη

χαρτί μπορεί να υπάρξει. Ετσι μπο

χαρτί γίνεται αυτόματα μέρος των πα

νες βρίσκονται στην πρώτη θέση από

ρούμε να πούμε ότι το σύννεφο και το

ραστάσεων που προσλαμβάνουμε, κομ

πλευράς μακροζωίας με 74 χρόνια κατα

χαρτί συν-υπάρχουν.

μάτι του εαυτού μας. Το μυαλό μας εί

μέσον όρο, ενώ οι Ελληνίδες ζουν κατά

Αν κοιτάξεις ακόμα πιο βαθιά στο

μέσον όρο 78 χρόνια, αλλά κατέχουν

χαρτί που κρατάς στα χέρια σου, θα

την όγδοη θέση στην Ευρώπη. Η αλμα

δείς μέσα σ' αυτό τη λιακάδα. Χωρίς το

ντα βρίσκονται εδώ, σ' αυτό το χαρτί.

τώδης αύξηση του προσδόκιμου ζωής

φώς του ήλιου τίποτα δεν μεγαλώνει. Α

Δ εν μπορείς να βρείς κάτι που να μην

ναι εδώ.
Ετσι μπορούμε να πούμε ότι τα πά

στην Ελλάδα κατά τα τριάντα τελευταία

κόμα κι εμείς οι άνθρωποι δεν μεγαλώ

υπάρχει εδώ, σ’ αυτό το χαρτί: χρόνος,

χρόνια αποδίδεται στις ραγδαίες οικο

νουμε χωρίς τον ήλιο. Ετσι βλέπουμε ό

χώρος, η Γή, η βροχή, τα ορυκτά, ο

νομικές και κοινωνικές εξελίξεις μετά

τι και η λιακάδα είναι μέσα σ' αυτό το

ήλιος, τα σύννεφα, τα ποτάμια, η θερ
μότητα. Τα πάντα συν - υπάρχουν σ' αυ
τό το χαρτί.
Το να υπάρχεις σημαίνει να συν - υ
πάρχεις. Πρέπει να συν - υπάρχεις με
τα πάντα. Αυτό το χαρτί υπάρχει, επειδή
υπάρχουν όλα τ' άλλα.
Ας υποθέσουμε ότι ένα από τα στοι
χεία που αναφέραμε, το επιστρέφουμε
στην πηγή του. Ας πούμε ότι επιστρέ
φουμε τη λιακάδα στον ήλιο. Πιστεύετε
όη χωρίς τη λιακάδα θα υπήρχε χαρτί;
Η απάντηση είναι όχι. Το ίδιο θα συμβεί
αν επιστρέφουμε τον ξυλουργό στη μη
τέρα του.
Το γεγονός είναι ότι αυτό το χαρτί
έχει κατασκευαστεί από στοιχεία που
δεν έχουν άμεση σχέση με το χαρτί. Κι
αν αυτά τα στοιχεία τα επιστρέφουμε
στις πηγές τους, τότε δεν μπορεί να υ
πάρξει το χαρτί. Αυτό το λεπτό φύλλο
χαρτί περιέχει ολόκληρο το σύμπαν μέ
σα του.
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ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η ΚΩΜΟΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
Του Αρχιφύλακα ΚΑΡΑΔΗΜΑ Βασιλείου του Α.Τ. Τρικάλων
Στα 18 χιλιόμετρα δυτικά απ’τα
Τρίκαλα, στην είσοδο του μεγαλό
πρεπου φαραγγιού, που χωρίζει τα
βουνά Ιταμό και Κόζιακα (αρχαίο
Κερκέτιο), βρίσκεται η κωμόπολη της
ΠΥΛΗΣ έδρα του ομωνύμου Δήμου.
Ο Πορτάίκός ποταμός την διασχίζει
και την χωρίζει από τον συνοικισμό
της "Πόρτα Παναγιάς".
Η Πύλη έχει περίπου 5000 κα
τοίκους και σ’ αυτήν εδρεύουν αρ
κετές Δημόσιες Υπηρεσίες και Αστυ
νομικό Τμήμα. Και τα δύο ονόματα,
Πύλη και Πόρτα, έχουν σχέση με
τη γεωγραφική θέση της Κωμόπο
λης, που χτισμένη στα ριζά της Πίν
δου, ενώνει τη Θεσσαλία με την Ηπειρο.Υπάρχουν τέσσερις γέφυρες
επί του Πορταϊκού ποταμού, η μιά
κοντά στην άλλη, διαφορετικών ε 
ποχών (1514 -1981) και διαφορε
τικής τεχνικής: λίθινη, τοξοτή, κρε
μαστή και η μονότοξη του Αγίου Βησσαρίου, που κατασκευάστηκε με δα
πάνες του το 1536, αποτελούν τους
μοναδικούς συνδετικούς κρίκους
του κάμπου με τα χωριά της Πίνδου.
Πρόσφατα κατασκευάστηκε και μιά
κρεμαστή παρόμοια των Τεμπών
μήκους 120 μέτρων.
Η Πύλη παρουσιάζει ιδιαίτερο εν
διαφέρον για τον επισκέπτη, γιατί

βρίσκεται στο κέντρο σπουδαίων Βυ
ζαντινών και μεταβυζαντινών μνη
μείω ν. Επιβλητικός και μεγαλοπρεπής ο ναός της Πόρτα Παναγιάς,
χτισμένος το 1283 στον ομώνυμο
συνοικισμό.
Πάνω στον Κόζιακα υπάρχει η πε
ρίφημη Μονή Δουσίκου, ενώ απ’την
άλλη κατεύθυνση, πάνω στον Ιταμό,
είναι η Μονή Γκούρας και το αρχαίο
φρούριο "Αθήναιο". Μεγάλης σημα
σίας ιστορικό μνημείο αποτελεί η
Μονή της "Ακαταμάχητης Θεοτό
κου", που ιδρύθηκε το 1283 από το
Σεβαστοκράτορα Ιωάννη Αγγελο Κομνηνό, Δούκα, νόθο γιο του Δεσπότη

της Ηπείρου Μιχαήλ Β'Δούκα.
Η Πύλη άλλοτε είχε αναπτύξει σε
μεγάλο βαθμό την οικονομία της και
ήταν μοναδική περιοχή της Θεσσα
λίας, που οι κάτοικοί της καλλιερ
γούσαν το μετάξι και τα προϊόντα
του μεταξιού τα προωθούσαν στην
αγορά της Κωνσταντινούπολης. Φη
μισμένοι επίσης και οι αργαλειοί της.
Ο Νικόλαος Γεωργιάδης, γεωγράφοςτου περασμένου αιώνα γρά
φει: "Είνε δε η περί το στενόν της
Πόρτας χώρα, ό,τι τερπνόν και χαρίεν ενέχει η Θεσσαλική γη". Ο Ο
μηρος στην Ιλιάδα αναφέρει ότι "Ο
Πειρίθους κατάφερε κατά τη μεγάλη

Κένταυρομαχία, να διώξει τους Κε
νταύρους από το Πήλιο και τους κα
ταδίωξε μέχρι τις υπώρειες της Πίν
δου, κοντά στους Αίθηκες -Αίθηκες
ήταν ο λαός της Πίνδου-εξ' ού και
Δήμος Αιθήκων σήμερα.
Στόχος μας είναι να μην ξεχαστούν
οι περιοχές αυτές της χώρας μας,
όσο απόμακρες κι αν είναι, από το
ενδιαφέρον της Πολιτείας, γ ι’ αυτό
αγκαλιάζουμε με αγάπη τις αξιόλο
γες αυτές κοιτίδες του πολιτισμού
μας, που σε συνδυασμό με το καταπράσινο φυσικό περιβάλλον δη
μιουργούν όλες εκείνες τις προϋ
ποθέσεις για ένα ευχάριστο ταξίδι
στον κάθε επισκέπτη.
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
της Τάνιας Αναγνωστοπούλου,
Ph. D., Κλινικής Ψυχολόγου,
Επιστημονικής Συνεργάτου Πανεπιστημίου Κρήτης
Το θέμα της εξά ρ τη σ η ς από ψ υχότροπες ο υσίες
είναι έν α πολύπλοκο και πολυδιάστατο θέμα,
στο οποίο εμπλέκονται τόσο η προσωπικότητα του χρήστη
όσο το οικογενειακό και το ευ ρ ύ τερ ο κοινωνικό του περιβάλλον.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι ο όρος ψ υχοδραστικές ή ψ υχότροπες ο υ σ ίες
δ ε ν π ερ ιο ρ ίζετα ι μόνο στα ναρκωτικά,
αλλά π ερ ιλ α μ βά νει το αλκοόλ, φ άρμακα τα οποία δίνονται μ ε συνταγή γιατρού
(αντιψυχωτικά, αγχολυτικά, αντικαταθλιπτικά),
τη νικοτίνη και την καφεΐνη.

Ο Ι Α ΙΤ ΙΕ Σ
Οι α ιτίες που οδηγούν ένα άτομο στην εξάρτηση
εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Την προσωπικότητα του χρήστη καθώς και το
οικογενειακό του περιβάλλον. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι χρήστες είναι συνήθως ανώριμα άτομα,
τα οποία έχουν μεγαλώ σει σε ακατάλληλο ο ικο γε
νειακό περιβάλλον.
2. Τις κατευναστικές ή διεγερτικές ιδιότητες των
ουσιών, οι οποίες οδηγούν οε ευφορία και μείωση
του άγχους.
3. Την παθολογία η οποία υπάρχει σε μιά συγκε
κριμένη κοινωνία. Η κοινωνική παθολογία αναφέρεται στο φαινόμενο της έλλειψ ης οργάνωσης, των α
ντιφ ατικώ ν μηνυμάτων και τη ς έλλειψ η ς κανόνων,
οι οποίοι να ρυθμίζουν την κοινωνική ζωή σύμφωνα
με κοινά αποδεκτά κριτήρια.

Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν
Είναι γνωστό ότι η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
αποτελεί ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Πέρα ό
μως από τ ις α ρνη τικές σ υνέπ ειες της χρήσης στο
άτομο και το κοινωνικό σύνολο, είναι σημαντικό να
δούμε και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η κοινωνία
σ υ μ β ά λ λ ει στην εμ φ ά νισ η και τη ν δια ιώ νισ η του
προβλήματος.
Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ο κοινωνικός ρόλος
που π α ίζει το α λ κ ο ό λ , το οπ οίο ενώ δ η μ ιο υ ρ γ ε ί
πλήθος προβλημάτων, εντούτοις αποτελεί μιά κοινά
α π ο δ εκ τή και ε υ ρ ύ τε ρ α δ ια δ ε δ ο μ έ ν η κο ινω νική
σ υνήθεια , η οποία χρ σ ιμ ο π ο ιείτα ι για την μείωση
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το υ ά γ χ ο υ ς και τη δ ιευ κ ό λ υ ν σ η τω ν κοινω νικώ ν
σχέσεων.
Ε νδ εικ τικ ά α ν α φ έρ ε τα ι ό τι σε έρ ε υ ν ε ς που έ 
χουν γίνει στις ΗΠΑ έχει βρεθεί ότι το αλκοόλ είναι
3η κατά σειρά αιτία θανάτου, αμέσως μετά από τα
καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο.
Σύμφωνα με στοιχεία από πολλές έρευνες, οι ο
ποίες έγιναν στην ίδια χώρα φαίνεται ότι το αλκοόλ
επίσης συσχετίζεται με:
α. π ερισ σ ότερους από το 50% των θανάτων και
των τραυματισμών που συμβαίνουν σε αυτοκινητικά
δυστυχήματα.
β. με 50% όλων των φόνων,
γ. 35% όλων των βιασμών και
δ. 30% του συνόλου των αυτοκτονιών.
Στις ΗΠΑ ο αλκοολισμός είναι ένα πρόβλημα ό
λων των ηλικιώ ν,όλω ν των τά ξεω ν και των επιπέ
δων μόρφωσης και το οικονομικό κόστος ανέρχεται
σε περίπου 25 δισ. δολλάρια ετησίως (από ιατρικές
ασφάλειες για ατυχήματα αποτοξίνωση και απώλεια
ημερών εργασίας).
Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλές χώ
ρες ανάμεσα στις οπ οίες προεξέχουσα θέση κατέ
χουν οι Σκανδιναβικές χώ ρες και η Γαλλία, όπου α
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παντάται το υψηλότερο ποσοστό αλκοολισμού (15%
επί του πληθυσμού).
Οι κ ο ιν ω ν ικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τες οι οπ ο ίο ι επ ιδ ρού ν
στην εμ φ άνισ η του αλκοολισ μ ού αλλά και άλλων
προβλημάτω ν εξά ρ τη σ η ς από ψ υ χοδ ρασ τικές ου
σίες σε μια συγκεκριμ ένη κοινω νία είνα ι πολυδιά
στατοι και ποικίλουν από κοινωνία σε κοινωνία.
Είναι όμω ς ενδ ια φ έρ ο ν να α να φ ερ θ εί η άποψη
του Bales σύμφωνα με τον οποίο καθοριστική επί
δραση έχουν:
α. Το μεγεθος του στρές και της εσω τερικής έ 
ντασης που δημιουργούνται από την ίδια την κοινω
νία (μέσα από α ντιφ α τικά μηνύματα, πολλαπλούς
ρόλους που καλούνται να παίξουν τα μέλη της κοι
νω νίας,καθ ώ ς και τη π αρεμπ όδιση ικανοπ οίησης
βασικών αναγκών).
β. Η στάση που έ χ ε ι η κοινω νία απ έναντι στο
αλκοόλ, η οποία κυμαίνεται από την τελείω ς απαγο
ρευτική έως την ιδιαίτερα ανεκτική.
γ. Ο βαθμός στον οποίο η κοινω νία π αρέχει ε 
να λ λ α κ τικ ο ύ ς τρ ό π ο υς ικα νοπ οίη σ ης και άλλου ς
τρόπους αντιμετώπισης του στρες και του άγχους.
Τ έτο ιο ι εν α λλα κτικο ί τρόπ οι απ οτελούν οι σ τενές
σχέσεις, το ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον κ.λπ.

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ι Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ
Υπάρχουν αρκετές θεω ρίες στον χώρο της ψυχο
λ ο γ ία ς οι ο π ο ίες προσπαθούν να εξηγήσ ουν τον
τρόπο με το ν οποίο ένα άτομο ο δ η γ ε ίτα ι στην ε
ξάρτησ η. Οι πιο σ η μ α ν τικ ές α να φ έρ ο ντα ι σε δύο
δ ια φ ο ρ ε τικ ές π λευρές τη ς λ ειτο υ ρ γ ία ς τη ς ψυχο
τρόπου ουσ ίας στην ζωή του χρήστη. Η πρώτη ά
ποψη,η οποία ανήκει στη σχολή των Συμπεριφοριστών, α ν α φ έρ ετα ι στην βασική ιδ ιό τη τα όλων των
ψυχοτρόπω ν ουσιώ ν να οδηγο ύν στη μείωση του
ά γ χ ο υ ς το ο π ο ίο α ισ θ ά ν ε τα ι α ρ χ ικ ά το ά το μ ο .
Αυτή η μείωση λειτουργεί σαν ενίσχυση της περαι
τέρ ω χ ρ ή σ η ς τη ς ο υ σ ία ς και κ α τα λ ή γ ε ι στη δ η 
μ ιουρ γία ενό ς φ αύλου κύκλου, κατά τον οποίο το
άτομο πρέπει να πάρει την ουσία για να μειωθεί το
άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει.
Αντίθετα η άποψη των ψυχαναλυτών, που επικε
ντρώ νεται στις σ χέσεις ενός ατόμου με τα α ντικεί
μενα του κόσμου του (object relations), θεω ρεί ότι
προϋπάρχει κάποιο πρόβλημα με την προσωπικότη
τα του ε ξ α ρ τη μ έν ο υ α τό μ ο υ , έτσ ι ώστε η χρήση
των ουσιών αποσκοπεί όχι απλώς στην δημιουργία
τη ς ευ φ ο ρ ία ς αλλά στην κάλυψη του εσ ω τερικού
κενού που αισθάνεται ο χρήστης.
Ψυχαναλυτές όπως ο Kernberg και ο Kohut τονί
ζο υ ν ό τι η ε ξ ά ρ τη σ η ο φ ε ίλ ε τ α ι σε δ ο μ ικ ά π ρο
βλήματα τη ς π ροσω π ικότητας τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την παιδική ηλικία. Συγκεκριμένα το
εξα ρ τη μ ένο άτομο μεγάλω σε σε ένα π εριβάλλον,
στο οποίο οι γ ο ν ε ίς δεν ανταποκρίθηκαν σε όλες
τις ανάγκες του παιδιού και δεν το δέχτηκαν άνευ
όρων. Η πιό σημαντική συνέπεια ενός τέτοιου προ
βληματικού περιβάλλοντος είναι ότι τα παιδιά αυτά
καταλήγουν να έχουν μια κακή εικόνα για τον εαυ
τό τους και αδυναμία να αντιμετωπίσουν μόνοι τους
στρεσογόνες καταστάσεις.
Η έλλειψ η εσ ω τερικής δομής που θα το υ ς βοη
θούσε να καταπολεμήσουν τον κατακερματισμό, το
άγχος και την κακή εικόνα που έχουν για τον εαυτό
το υ ς , ο δ η γ ε ί αυτά τα άτομα σε εξω τερ ικ ά ε ρ ε θ ί
σματα όπως η τρ ο φ ή , η σ εξο υα λική δ ιέγερ σ η, τα
ναρκωτικά κ.λπ. για να ηρεμήσουν και να ανακουφι
στούν. Συχνά οι χ ρ ή σ τες τέτο ιω ν ουσιώ ν α να φ έ
ρουν ότι "αισθάνονται ένα κενό" και μόνο όταν χρη
σιμοποιούν ουσίες "αισθάνονται φυσιολογικοί".
Αλλα χαρακτηριστικά αυτών των ατόμων όπως αναφέρονται από τον Khantzian είναι τα ακόλουθα:

1. Συναισθήματα.
Τα εξαρτη μένα άτομα είτε δεν είναι σε θέση να
α να γνω ρ ίσ ο υ ν, τι α ισ θ ά νο ντα ι την σ υ γ κ εκ ρ ιμ ένη
στιγμή, είτε κατακλύζονται από αισθήματα που δεν
μπορούν να αντιμετωπίσουν. Οι ψυχοδραστικές ου
σ ίε ς α π ο τε λ ο ύ ν το ν κ ύ ρ ιο τρ ό π ο που χ ρ η σ ιμ ο 
ποιούν τα εξαρτημένα άτομα για να ανταπεξέλθουν
στην πίεση των συναισθημάτων τους.

2. Αυτο-καταστροφική συμπεριφορά.
Α ναφ έρεται στην αδυναμία των εξαρτημένω ν α
τόμων να φ ροντίσουν τον εαυτό το υ ς και να προ
στατεύσουν από δραστηριότητες που είναι σίγουρο
ό τι θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις για αυτούς. Ε
πειδή δεν έχουν καλό έλεγχο και επαρκή επίγνωση
των συναισθημάτων τους, συχνά δεν γνωρίζουν εάν
είνα ι κουρασμένοι, άρρω στοι, αγχω μένοι ή στενο
χω ρημένοι. Επίσης έχουν δυσκολία να συνειδητο
ποιήσουν τους κινδύνους που π ερικλείουν ορισμέ
νες συμπεριφορές, και δε μπορούν να αισθανθούν
φ όβο ή α ν η σ υ χ ία σε επ α ρ κή β αθμό ώ στε να α
ποφύγουν επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως οδήγη
ση με μεγάλη ταχύτητα η οδήγηση υπό την επήρεια
ουσιών.

3. Εξάρτηση από άλλους.
Εχουν δ υ σ κο λία να κρ ίνου ν α ν τικ ε ιμ ε ν ικ ά τον
εαυτό του ς και εξαρτώ νται σε μεγάλο βαθμό απο
άλλα άτομα για αποδοχή και επιβεβαίωση.

4. Ελλειψη ευχαρίστησης.
Πολλά εξα ρ τη μ ένα άτομα δεν μπορούν να νιώσουν χαρά και ευχαρίστηση. Οι ουσ ίες είναι ο μό
νος τρόπ ος για να νιώ σουν ικανοποίηση και ανα
κούφιση από αρνητικά συναισθήματα.
Οσον αφορά τ ις συνθήκες υψηλού κινδύνου σε
εφήβους, οι οποίες συνήθως σε συνδυασμό μεταξύ
τους οδηγούν στη χρήση ουσιών έχουν βρεθεί μιά
σ ειρ ά από π αράγοντες, που παρουσιάζουν υψηλή
συσχέτιση με τη μετέπειτα χρήση ουσιών, όπως:

1. Η τάση για επαναστατικότητα και προσω
πική ανεξαρτησία.
2. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και η κατάθλιψη
3. Μικρή ή και ανύπαρκτη επιθυμία και κίνη
τρα για μάθηση και επιτυχία
4. Οι χαμηλοί βαθμοί και οι συχνές απουσίες
από το σχολείο.
ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ Α
Το κείμενο το οποίο παρουσιάστηκε αναφέρθη
κε σε μερικούς μόνο από τους πιό σημαντικούς πα
ρ ά γο ντες, οι οπ οίοι οδηγούν στην εξάρτησ η από
ψυχοδραστικές ουσίες, όπως αναφέρονται σε έρ ευ
ν ε ς που έχ ο υ ν γ ίν ε ι σε ά λ λ ε ς χ ώ ρ ε ς . Επειδή η
χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από εφήβους αποτελεί
ένα μεγάλο πρόβλημα και στον ελληνικό χώρο, ε ί
ναι σημαντικό να γίνουν έρ ευνες με στόχο να δια
φωτίσουν το ρόλο των συγκεκριμένω ν κοινωνικών
και οικογενειακώ ν παραγόντων, οι οποίοι οδηγούν
τους έλληνες στην κατανάλωση αυτών των ουσιών.
Τ έτο ιο ι π αράγοντες μπ ορεί να αναζητηθούν στην
έκθεση των παιδιών σε ξένα πρότυπα συμπεριφο
ράς μέσα από τον τουρισμό ή την τηλεόραση, την
υπερπροστασία τη ς ελληνικής ο ικο γένεια ς, καθώς
και την γ ε ν ικ ό τε ρ η έλ λειψ η αξιώ ν στη κοινω νική
ζωή.
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ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ -ΘΕΜΑΤΑ
Η ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΝΥΚΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ
Του Γρηγορίου Πεπόνη Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών
Η κατ’ οίκον έρευνα πρέπει να περιορίζε
ται μόνο στη σύλληψη του δράστη ή μπορεί
να επεκταθεί και στην ανεύρεση και κατά
σχεση των αντίστοιχων πειστηρίων του ε
γκλήματος; Τι θα πράξει ο ανακριτικάς υ
πάλληλος εάν εντός της κατοικίας βρεθούν

και πειστήρια άλλης αξιόποινης πράξης; Στα
ενδιαφέροντα αυτά νομικά προβλήματα, προ
σπαθεί να δώσει απάντηση το παρόν άρθρο
και το οποίο αναδημοσιεύουμε από τα Ποινι
κά χρονικά, για ενημέρωση των Αστυνομικών
που ασκουν προανακριτικά καθήκοντα.

Βασική και ουσιωδέστατη ανακριτική πράξη συνιστούν οι έρευνες. Ανευ ερεύνης, σε πλείστες όσες
περιπτώσεις, κατά τρόπον μαθηματικώς βέβαιον, α
πολύτως αδύνατη παρίσταται η βεβαίωση του ε
γκλήματος ή η ανακάλυψη ή η σύλληψη των δρα
στών αυτού.
Υπό του άρθρου 253 ΚΠΔ ορίζοντα ι οι απαιτούμενες πρός διενέργειαν ερεύνης προϋποθέσεις.
Κατά την ειρημένη δικονομική διάταξη " Ερευνα
τότε μόνο γίνεται όταν, διεξαγομένης ανακρίσεως ε
πί κακουργήματι ή πλημμελήματι, μετά λόγο δύναται να υποτεθεί, ότι η βεβαίωσης του εγκλήματος, η
ανακάλυψις ή η σύλληψις των δραστών ή τέλος η βεβαίωσις ή η αποκατάστασις της προξενηθείσης ζη
μίας μόνον δι’ αυτού του μέσου δύναται να κατορθωθή ή ευκολυνθή".
Συνηθεστάτη μορφή ερεύνης αποτελεί η κατ’ οί
κον τοιαύτη, εντός δε των πλαισίων της σχετικότητος της προστασίας του ασύλου της κατοικίας, έχουν
θεσπισθεί αι περί του είδους της ερεύνης αυτής
προνοούσαι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικο
νομίας.
Κατά το άρθρο 9 του Συντάγματος του ’75 παρά
γραφος 1 αυτού " Η κατοικία εκάστου είναι άσυλον.
Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι α
παραβίαστος. Ουδεμία κατ’ οίκον έρευνα ενεργείται,
ει μη όταν και όπως ο νόμος ορίζει και πάντοτε πα
ρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας", ο εις
ον δε αναφέρεται η ειρημένη συνταγματική διάταξη
νόμος, ορίζων το "πότε” και το "πώς" διεξαγωγής της
κατ’ οίκον ερεύνης, είναι ως γνωστόν και κατά κύριον
λόγον ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ειδικώτερον τα άρθρα 253 επ. αυτού.
Εναρμονιζόμενος ο κοινός νομοθέτης πρός το
γράμμα της προμνησθείσης συνταγματικής διατάξεως αλλά και πρός το γενικώτερον πνεύμα του συ
ντακτικού νομοθέτη, όστις διαπνέεται υπό μιάς ι
διαιτέρας πράγματι ευαισθησίας έναντι της προσω-

πικής ασφαλείας και της ελευθερίας του ατόμου, εμ
φανίζεται όντως ιδιαίτερα φειδωλός κατά τον προσ
διορισμόν των προϋποθέσεων προς διενέργεια κατ’
οίκον ερεύνης, ιδία δε εν καιρώ νυκτός γιγνομένης
τοιαύτης.
Είναι άλλωστε γεγονός ότι, διαρκούσης της νυ
κτός,η προσωπική ασφάλεια του ατόμου αποκτά μία
εντελώς διαφορετική διάσταση, το δε άσυλο της κα
τοικίας καθίσταται έτι περαιτέρω ιερόν και άξιον
εννόμου προστασίας. Ετσι και σύμφωνα με το άρ
θρο 254 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας "
Η εν ιδιωτική κατοικία έρευνα εν καιρώ νυκτός επι
τρέπεται εις τας εξής περιπτώσεις και μόνον εις τον
Εισαγγελέα, τον Ανακριτήν, τους Ειρηνοδίκας ή
Πταισματοδίκας α) αν πρόκειται να συλληφθή πρό
σωπο όπερ νομίμως διώκεται β) αν τις καταλαμβά
νεται επ’ αυτοφώρω διαπράττων εντός της κατοικίας
κακούργημα ή πλημμέλημα γ) αν γίνεται συνάθροισις εις ιδιωτικήν οικίαν, ένθα κατ’ επάγγελμα διενεργούνται τυχηρά παίγνια ή χρησιμεύει αύτη ως
τόπος κατ’ επάγγελμα ασκουμένης ακολασίας και δ)
αν πρόκειται περί χώρων οίτινες είναι εις πάντας
προσιτοί κατά την νύκτα".
Εξ ετέρου και υπό της νεαράς διατάξεως του άρ
θρου 10 παρ. 3 του ν.1916/1990 υπό τον τίτλο " Για την
προστασία της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα
" ορίζεται ότι " κατά τη διάρκεια ανακρίσεως ή προ
καταρκτικής εξετάσεως για πράξεις που έχουν σχέση
με τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του πα
ρόντος, μπορεί να γίνεται έρευνα σε κατοικία, πάντο
τε παρουσία δικαστικού λειτουργού, όταν κατά την
κρίση του ενεργούντος την ανάκριση ή την προκαταρ
κτική εξέταση υπάρχει βάσιμη υπόνοια ότι η βεβαίω
ση του εγκλήματος ή η αποκάλυψη ή η σύλληψη του
δράστη ή η ανεύρεση σχετικών πειστηρίων είναι δυνα
τόν να πραγματοποιηθεί ή διευκολυνθεί με αυτόν τον
τρόπο. Αν η έρευνα αυτή γίνεται κατά την διάρκεια
της νύχτας, στα πλαίσια προανακρίσεως ή προκαταρ-
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κτικής εξετάσεως, απαιτείται έγκριση του αρμόδιου
αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου".
Σαφώς όθεν, υπό προρρηθείσης διατάξεως του
συγκεκριμένου νόμου, επιτρέπεται η διεξαγωγή κατ’
οίκον ερεύνης εν καιρώ νυκτός, μεταξύ άλλων και
πρός ανεύρεση πειστηρίων, υπό την προϋπόθεση βε
βαίως της σχετικής πρός τούτο εγκρίσεως του αρμο
δίου κατά το άρθρο 9 του αυτού νόμου αντεισαγγε
λέας του Αρείου Πάγου και προκειμένου περί ε
γκλημάτων προβλεπομένων υπό του άρθρου 1 του ί
διου νομοθετήματος.
Υφίσταται όμως δυνατότης συννόμου διενεργείας
κατ’ οίκον ερεύνης εν καιρώ νυκτός πρός ανεύρεσιν πειστηρίων, επί περιπτώσεων κειμένων πέραν
και εκτός του προμνησθέντος νόμου 1916/1990 επί
τη βάση της διατάξεως του άρθρου 254 ΚΠΔ και μό
νον;
Επί του τιθεμένου κατά τα ανωτέρω ερωτήματος
και για τις υπό στοιχ. β, γ και δ περιπτώσεις της ειρημένης δικονομικής διατάξεως, η απάντηση δεν
μπορεί να είναι παρά καταφατική.
Παρατηρητέον εξ ’άλλου και για τις υπό στοιχ. β
και γ ειδικώτερον περιπτώσεις του συγκεκριμένου
άρθρου του ΚΠΔ ότι, τόσον το εντός της ιδιωτικής
οικίας και εν τω πράττεσθαι καταλαμβανόμενον κα
κούργημα ή πλημμέλημα, όσον και το γεγονός της
εν τη οικία συναθροίσεως και της εντός αυτής διε
νεργείας κατ’ επάγγελμα τυχηρών παιγνίων ή πρά
ξεων ακολασίας, μόνον δια της ανευρέσεως και κατασχέσεως των σχετικών πειστηρίων δύναται τελε
σφόρος από δικονομικής απόψεως να πιστοποιηθεί.
Σαφέστατα δε, επιτρέψας ο νομοθέτης την εν και
ρώ νυκτός κατ’ οίκον έρευνα στις ειρημένες εγκλη
ματικές περιπτώσεις του άρθρου 254 ΚΠΔ, ηθέλησε
και την ενδεδειγμένη δικονομικώς πιστοποίηση των
αντιστοίχων εγκληματικών συμπεριφορών επί τω τέλει κολασμού των δραστών αυτοόν υπό του δικαστη
ρίου, γεγονός όπερ και δια του εξ αντιδιαστολής ε
πιχειρήματος, ευθέος άγει στον αποκλεισμόν διατυπωθησομένης ενδεχομένως απόψεως, κατά την ο
ποίαν, στις υπό στοιχ. β και γ περιπτοόσεις της περί
ης λόγος δικονομικής διατάξεως, η σύννομος κατ’
οίκον έρευνα δέον όπως εξαντλείται στην σύλληψη
των δραστών και μόνον των εγκλημάτων για τα ο
ποία εγένετο η είσοδος στην ιδιωτική οικία, μη δυναμένη να επεκταθεί και πρός την κατεύθυνση α
νευρέσεως και κατασχέσεως των αντιστοίχων πει
στηρίων.
Ούτε άλλωστε εκ της γραμματικής διατυπώσεως
των περιπτώσεων β, γ, και δ του άρθρου 254 παρ. 1
ΚΠΔ, δύναται να συναχθεί βούληση του νομοθέτου
περί αποκλεισμού της επεκτάσεως της ερεύνης (στίς
περιπτώσεις αυτές) και πρός την κατεύθυνση εντο

πισμού και εξασφαλίσεως των πειστηρίων.
Εάν όντως εβούλετο τοιούτον τι ο νομοθέτης, αναντιλέκτως και δι’ αυτού τούτου του νομοθετικού κει
μένου θα εποιείτο τον σχετικόν διαφορισμόν, επιτονίζων το επιτρεπτόν της κατ’ οίκον ερεύνης απο
κλειστικός και μόνον πρός σύλληψη των δραστών,
γεγονός όπερ όμως δεν έπραξε και για τις συγκε
κριμένες πάντοτε περιπτώσεις της περί ης πρόκειται
δικονομικής διατάξεως.
Τι δέον όμως λεχθεί εν σχέσει πρός την υπό
στοιχ. α περίπτωση του άρθρου 254 παρ. 1 ΚΠΔ;
Κατά την περίπτωση αυτή, η εν ιδιωτική κατοικία έ
ρευνα εν καιρώ νυκτός, επιτρέπεται και " αν πρό
κειται να συλληφθεί πρόσωπο όπερ νομίμως διώκε
ται ". Υποστηρίζεται μάλιστα ότι, στην περίπτωση
αυτή, η εντός της κατοικίας είσοδος, χωρεί μόνον
προς σύλληψη του διωκομένου και ουχί πρός διε
νέργεια ετέρας ερεύνης. (Σχετ. Πρακτικά αναθεω
ρητικής επιτροπής ΚΠΔ α’ 112).
Και είναι βεβαίως γεγονός ότι, η άποψη περί της
εισόδου στην ιδιωτική οικία, στην εξεταζομένη πε
ρίπτωση, πρός σύλληψη και μόνον του διωκομένου,
αποκλεισμένης πάσας ετέρας ερεύνης, συνάδει α
πολύτως πρός αυτό τούτο το κείμενο της αντιστοί
χου περικοπής της περί ης πρόκειται δικονομικής
διατάξεως, στο οποίο (κείμενο) και ευρίσκει, κατά
τρόπον μάλιστα απόλυτον, έρεισμα.
Περαιτέρω είναι ωσαύτως γεγονός ότι, εκ μιας
σχολαστικής κατά τα ανωτέρω γραμματικής ερμη
νείας της προνοούσης περί της περιπτώσεως για την
οποία γίνεται λόγος διατάξεως, ουδεμία πρακτική
δυσχέρεια και κανένα πρόβλημα δεν ανακύπτει κα
τά την εφαρμογή της, οσάκις η είσοδος στην ιδιω
τική κατοικία γίνεται επί τω τε'λει εκτελέσεως επί
παραδείγματι καταδικαστικής ποινικής αποφάσεως
ή εντάλματος προσωρινής κρατήσεως, αφού και στα
δύο υπό τύπον παραδείγματος προμνημονευθέντα
ενδεχόμενα, αυστηρώς προδιεγεγραμμένα εκ των
προτέρων και μάλιστα κατά τρόπον ασφαλέστατον
εμφανίζονται στα πλαίσια της διεξαχθησομένης σχετικώς κατ’ οίκον ερεύνης.
Τουτ’ αυτό λεκτέον και οσάκις η είσοδος στην ι
διωτική οικία ενεργείται επί τη βάσει ετέρου τινός
διωκτικού εγγράφου και πρός εκτέλεση τούτου (π.χ.
πρός σύλληψη ενοίκου της οικίας, επί τη βάσει συ
γκεκριμένου εντάλματος συλλήψεως του ανακριτού).
Περίπτωσιν όμως νομίμου διωκομένου προσώπου
συνιστά και η τοιαύτη του δράστου επ’ αυτοφώρω
καταληφθέντος εγκλήματος, υπό την έννοια του άρ
θρου 242 ΚΠΔ, όστις δράστης, αμέσως μετά την
πράξη του, καχαδιωκόμενος υπό της δημοσίας δυνάμεως ή υπό του παθόντος ή δια δημοσίας κραυγής ή
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μη καταδιωκόμενος, καταφεύγει εν καιρώ νυκτός σε
ιδιωτική κατοικία.
Αναντιλέκτως και στην προρρηθείσα περίπτωση
επιτρέπεται η εν καιρώ νυκτός είσοδος στην ιδιω
τική οικία, στην οποία κρύπτεται ο δράστης, πρός
διενέργειαν ερεΰνης, εντοπισμό και σύλληψη αυτού
(δράστη ) κατά του οποίου (δράστη ) άλλωστε θα έ
χει εκδοθεί υπό του αρμοδίου Εισαγγελέως και υπό
του άρθρου 275 παρ. 3 ΚΠΔ προβλεπόμενο ένταλμα
συλλήψεως.
Σαφέστατα όμως, στην εξεταζομένη περίπτωση
του καταφυγόντος εν καιρώ νυκτός σε ιδιωτική κα
τοικία δράστη αυτοφώρου εγκλήματος, η υιοθέτηση
της επί της στενής γραμματικής ερμηνείας της διατάξεως του άρθρου 254 παρ. 1 περ. α ΚΠΔ επιστηριζομένης απόψεως, κατά την οποίαν άποψη και κα
τά τα προεκτεθέντα, η εις την ιδιωτικήν κατοικίαν
είσοδος, επιτρέπεται πρός σύλληψη και μόνον του
διωκομένου αποκλεισμένης πάσας ετέρας ερεύνης,
οδηγεί σε πλείστα όσα αδιέξοδα.
Ακρως αποκαλυπτικά και χαρακτηριστικά επί του
θέματος τυγχάνουν τα ακολουθούντο παραδείγματα.
-Εν μέση οδώ διαπράττει τις ανθρωποκτονίας, α
μέσως δε μετά την πράξη του απομακρυνόμενος
δρομαίως και κραδαίνων ανά χείρας το όπλον του
εγκλήματος εισέρχεται στην παρακειμένη οικία του.
Η διεξαχθησομένη σχετικώς κατ’ οίκον έρευνα
θα περιορισθεί στην σύλληψη και μόνον του δρά
στη και δεν θα επεκταθεί και πρός την κατεύθυνση
ανευρέσεως του όπλου του εγκλήματος, το οποίον
(όπλον ) εν τω μεταξύ ο δράστης εφρόντισεν, κατά
τον μεσολαβήσαντα μέχρι της νομοτύπου εισόδου
των διωκτικών αρχών χρόνον, να αποκρύψει επιμελώς σε κάποιο δυσκόλως εντοπιζόμενο σημείο της
οικίας του;
-Εμπορος ναρκωτικών εντοπίζεται κατά την ώρα
της συναλλαγής και κατά την διάρκεια της νύκτας υ
πό παρακολουθούντων αυτόν αστυνομικών, εξ αι
τίας όμως όλως απροβλέπτων συγκυριών και αστάθ
μητων παραγόντων, διαφεύγει προς στιγμήν τη σύλληψιν και εισέρχεται, φέρων μεθ’ εαυτού και τις
ναρκωτικές ουσίες, σε παρακειμένη ιδιωτική οικία.
Και στην περίπτωση αυτή, η κατ’ οίκον έρευνα
που θα επακολουθήσει, θα περιορισθεί στην σύλ
ληψή του και θα εξαντληθεί με αυτήν (σύλληψη) χω
ρίς να επεκταθεί και πρός την κατεύθυνση ανευρέ
σεως και κατασχέσεως των ναρκωτικών ουσιών;
-Εποχούμενος δικύκλου μοτοσυκλέττας και κι
νούμενος δι’αυτής νύκτωρ, αφαιρεί δι’ επιτηδείου
και αιφνίδιου ενεργείας του την φερομένην υπό
διερχομένης πεζής τσάντα μετά του περιεχομένου
της, σπεύδει δε εν συνεχεία μετά της λείας του και
εισέρχεται στην οικία του.
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Και εν προκειμένω η διεξαχθησομένη " κατ’ οί
κον έρευνα εν καιρώ νυκτός" δεν θα επεκταθεί και
πρός την κατεύθυνση ανευρέσεως και κατασχέσεως
της αναρπαγείσης τσάντας, περιοριζομένη απλώς
και μόνον στην σύλληψη του δράστη;
Οποιαδήποτε επί των προδιατυποθέντων ερωτη
μάτων απάντηση, θέτουσα εκτός του αντικειμένου
της εν καιρώ νυκτός κατ’ οίκον ερεύνης το ζήτημα
των πειστηρίων των αντιστοίχων εγκληματικών πρά
ξεων, θα προσέκρουεν ευθέως σ ’ αυτόν τούτο τον
σκοπόν της ερεύνης ως ανακριτικής πράξεως.
Ούτως και πως εκ του άρθρου 253 ΚΠΔ
προκύπτει, σκοπός της ερεύνης, πέραν της ανακαλύψεως ή συλλήψεως των δραστών είναι και " η
βεβαίωσις του εγκλήματος" καθώς επίσης "η αποκατάστασις της προξενηθείσης ζημίας".
Πλέον ή βέβαιον όμως και εις άπαντα τα προε
κτεθέντα παραδείγματα τυγχάνει ότι, δια της μή επεκτάσεως της εν καιρώ νυκτός γιγνομένης κατ’ οί
κον ερεύνης και προς την κατεύθυνση της ανευρέ
σεως και δια της κατασχέσεως εξασφαλίσεως των
πειστηρίων, λίαν αμφίβολος καθίσταται τόσον η δικονομικώς αποτελεσματική βεβαίωση του εγκλήμα
τος, όσον και η αποκατάσταση της δια του εγκλήμα
τος επενεχθείσης ζημίας, στην περίπτωση ειδικώτερον του εγκληματία δικυκλιστή.
Περαιτέρω, η καθημερινή πρακτική, πλείστας όσας περιπτώσεις συναφείς πρός τα υπό τύπον παρα
δείγματος επισημανθείσας τοιαύτας εμφανίζει, γε
γονός επιτονίζον αρκούντως την ιδιαιτέραν σημα
σίαν του αποτελούντος αντικείμενον της παρούσας
εργασίας νομικού ζητήματος.
Ούτε η συνεπής πρός την στενή γραμματική ερμη
νεία της διατάξεως του άρθρου 254 παρ.1 περ. α Κ
ΠΔ άποψη, κατά την οποίαν, τα σχετιζόμενα με την
εγκληματική πράξη πειστήρια, δύναται να εξασφαλισθούν δια φρουρήσεως της οικίας κατά την διάρ
κεια της νυκτός, παρίσταται τελεσφόρος από πλευ
ράς επιδιωκομένου σκοπού.
Διότι ποιον αλήθεια νόημα θα έχει μία τοιαύτη
φρούρηση, όταν στην αυτή με το δράστη οικία συ
νοικούν και έτερα πρόσωπα, αμέτοχα της εγκλημα
τικής πράξεως και ως εκ τούτου μη συλληπτέα;
Εύλογον είναι και φυσικόν, τα κατά τα ανωτέρω
συνοικούντα με το δράστη πρόσωπα και ιδία οι εξ
αυτών (προσώπων) οικείοι του δράστη κατά την έν
νοιαν του άρθρου 13 περ. β ΠΚ, να επιδιώξουν και
οπωσδήποτε να επιτύχουν την εξαφάνιση των σχετι
κών πειστηρίων, αφού ως είναι ευνόητον,η εκτός
της κατοικίας ενυπάρχουσα αστυνομική φρούρηση
ουδόλως θα κέκτηται και τον έλεγχον του εσωτερι
κού της οικίας.Ειρήσθω μόνον εν παρόδω στο ση
μείο τούτο και όλως ενδεικτικούς περί των υφισταμέ-

νων σχετικώς δυνατών τρόπων εξαφανίσεως των
πειστηρίων πως, είναι λίαν σύνηθες το φαινόμενο
να επιχειρείται, επί τω τέλει εξαφανίσεως των, α
πόρριψη των ναρκωτικών ουσιών στο καζανάκι της
τουαλέτας της υπό έρευνα οικίας. Εξυπονοείται εξ
ετέρου οτι ουδεμία σκέψη δΰναται να γίνει περί εγκαταστάσεως φρουράς στο εσωτερικό της οικίας.
Τοιούτον ενδεχόμενο θα αποτελούσε στην κυριο
λεξία καταρράκωση του σημαντικοτάτου πράγματι
θεσμού του ασύλου της κατοικίας, με πραγματικό υ
πόβαθρο έναν τέλειο παραλογισμό, αφού θα εμφανιζόμεθα ως, εν ονόματι δήθεν του οικιακού
ασύλου, αποφεύγοντες την ελάσσονα ενόχληση των
ενοίκων (ολιγόχρονον έρευνα πρός ανεύρεσιν πει
στηρίων) και προτιμούντες αντ’ αυτής την ολονυκτίαν εντός της οικίας παραμονήν των αστυνομικών
οργάνων.
Τι δέον κατά συνέπειαν λεχθεί εν σχέσει πρός
την τύχη των περί ων ο λόγος πειστηρίων;
Ηθέλησεν άραγε ο νομοθέτης και μάλιστα επ’ ω
φέλεια του εκάστοτε παραβάτη του ποινικού νόμου,
να καταστήσει λίαν επισφαλή και δυσχερή την εξα
σφάλιση των πειστηρίων στην περίπτωση του καταφυγόντος εν καιρώ νυκτός σε ιδιωτική κατοικία
δράστη αυτοφώρου εγκλήματος;
Οπωσδήποτε, στο ως άνω ερώτημα, αρνητική
προσήκει απάντηση.
Για ποιον άλλωστε λόγον θα εδιαφοροποιείτο ο
νομοθέτης ως πρός τα πειστήρια της υπό στοιχ.α’
περιπτώσεως του άρθρου 254 παρ. 1 ΚΠΔ, εν σχέσει προς τα πειστήρια των λοιπών περιπτώσεων της
ιδίας δικονομικής διατάξεως, αφού κοινός παρονο
μαστής απασών των περιπτώσεων της περί ης πρό
κειται διατάξεως του ΚΠΔ τυγχάνει η εν καιρώ νυ
κτός κατ’ οίκον έρευνα;
Αναντιλέκτως και επί τη βάσει της γενικής αρχής
ότι εν τω μείζονι εμπεριέχεται το έλασσον, θα πρέ
πει να γίνει δεκτό πως, στην υπό στοιχ. α’ περίπτω
ση του άρθρου 254 παρ. 1 ΚΠΔ, υφίσταται πάντοτε
δυνατότητα διενεργείας ερεύνης πρός ανέυρεσιν
των πειστηρίων, τα οποία σχετίζονται πρός το έ
γκλημα που απετέλεσεν την νόμιμον αιτίαν διώξεως
του καθ’ ού η έρευνα προσώπου. Ετσι και σ’όλες τις
περιπτώσεις του άρθρου 254 παρ. 1 ΚΠΔ, η διενεργουμένη κατ’ οίκον έρευνα καταλαμβάνει πλήρως
και σφαιρικώς την δι’ ην η είσοδος στην ιδιωτική
κατοικία εγκληματική πράξη, με άλλα λόγια και επί
το απλούστερον αύτη (έρευνα) καταλαμβάνει τόσον
τον δράστη της εγκληματικής πράξεως, όσον και τα
συνδεόμενα μ’ αυτήν (πράξη πειστήρια). Και ναι
μεν οι περιπτώσεις καθ’ ας επιτρέπεται η διενέρ
γεια κατ’ οίκον ερεύνης εν καιρώ νυκτός απαριθμούνται περιοριστικούς υπό του άρθρου 254 παρ. 1

ΚΠΔ, ουχ ήττον όμως, η καθ’ όλα συνάδουσα πρός
την αληθή βούληση του νομοθέτη επέκταση της ε
ρεύνης αυτής και πρός την κατεύθυνση ανευρέσεως
και εξασφαλίσεως των πειστηρίοαν, δεν συνιστά και
παραβίαση της κατά τα αναπέρω γενομένης υπό του
νομοθέτου περιοριστικής απαριθμήσεως, αφού και
πάλιν ο αριθμός των περιπτώσεων του επιτρεπτού
της περί ης ο λόγος ερεύνης παραμένει αυτός.
Αλλως βεβαίως θα είχε το ζήτημα, εάν ετίθετο
θέμα διενεργείας κατ’ οίκον ερεύνης εν καιρώ νυ
κτός πρός ανεύρεσιν πειστηρίων και μόνον και επί
τη βάσει της διατάξεως του άρθρου 254 παρ. 1 Κ
ΠΔ.
Τοιούτου είδους έρευνα είναι σαφές ότι δεν είναι
επιτρεπτή, δυνάμει πάντοτε της ειρημμένης δικονομικής διατάξεως.
Τονιστέον όμως, ει και ως εκ περισσού, στο ση
μείο τούτο ότι, εάν όλως συμπτωματικώς, κατά την
ενέργεια νομοτύπου κατ’ οίκον ερεύνης εν καιρώ
νυκτός, οι διενεργούντες αυτήν (έρευνα) ευρεθούν
πρό ετέρων και ασχέτων πρός το αντικείμενον της
ερεύνης αξιοποίνων πειστηρίων (π.χ. σε έρευνα
πρός σύλληψη κατ’ επάγγελμα επιδιδομένουν σε διε
νέργεια τυχηρών παιγνίων, ανευρίσκονται όπλα), ο
πωσδήποτε και υποχρεωτικώς θα κατάσχουν αυτά
(πειστήρια), υποπίπτοντες άλλως στο αδίκημα της
καταχρήσεως εξουσίας του άρθρου 239 ΠΚ και ειδικώτερον υπό την μορφήν της υπό στοιχ. β περιπτώσεως της διατάξεως αυτής.
Η κατά τα αναπέρω κατάσχεση των ετέρων και
μη εχόντων σχέσιν πρός το αντικείμενο της ερεύνης
πειστηρίων καθ’ όλα σύννομος παρίσταται, αρκούντος τούτο του γεγονότος ότι δεν απετέλεσαν τα
ειρημμένα πειστήρια αφ’ εαυτών αιτίαν της διενεργηθείσης κατ’ οίκον ερεύνης, αλλά έτερος λόγος και
δη τοιούτος εκ των υπό του άρθρου 254 παρ. 1 ΚΠΔ
προβλεπόμενος.
Οπως και εν αρχή του παρόντος εξετέθη, οι έρευ
νες γενικώτερον συνιστούν βασική ανακριτική πρά
ξη, εξέχουσαν δε μεταξύ αυτών θέση κατέχουν οι
κατ’ οίκον έρευνες.
Εχομεν όμως την άποψη ότι, τουλάχιστον άστοχος
θα ήτο οιαδήποτε περιστολή της σπουδαιοτάτης
πράγματι αυτής ανακριτικής πράξεως, επί τη βάσει
σχολαστικών γραμματικών ερμηνειών των οικείων
διατάξεων και εξ αιτίας του φόβου διαπράξεως εν
δεχομένως καταχρήσεων από πλευράς των διωκτι
κών αρχών. Οπως και ο Ρωμάνος ευστόχως παρετήρησεν κατά τις συζητήσεις της αναθεωρητικής
επιτροπής του ΚΠΔ, "αι ενίοτε συμβαίνουσαι κατά
την διάρκεια της κατ’ οίκον ερεύνης παρανομίαι συνιστούν λόγον τιμωρίας των παρά τους νόμους ενεργούντων και μόνον”(Σχετ. πρακτικά α’ 111 ).-
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ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ*
ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΙΚΑΡΑΔΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ "ΦΥΡΡΗ".
Η πάλη Αστυνομίας και κουτσαβάκηδων.
Βρατσάνος, Δημητριάδης και Μπαϊρακτάρης.
Οι πρώτοι Διευθυντές Αστυνομίας που επεχείρησαν να βάλουν τάξη
στη συνοικία των κακοποιών.
Τα "ΑΧ"-"ΒΑΧ" των "σχοινοπαλουκάδων" κατά τη φράση του Μπαϊρακτάρη.
Οι κουτσαβάκηδες
Η στρατιωτική Αστυνομία έδωκε το τελευταίο κτύπημα εις την
αναρχίαν της πρωτευούσης δια της πατάξεως των θεσμών των κα
κοποιών στοιχείων, άτινα ελυμαίνοντο απάσας τας κοινωνικός τά
ξεις, και δια της επιβολής των νόμων και της ευκοομίας εις το κατ'εξοχήν φυτώριο των αέργων και των κακοποιών, την 'συνοικίαν
Ψυρρή', από της οποίας εβλάστανον επί δύο περίπου γενεάς οι
κακοποιοί τύποι των 'παλληκαράδων', των 'τραμπούκων' και των
'κουτσαβάκηδων', προς τους οποίους η αστυνομία ευρίσκετο εις
διαρκή εμπόλεμο κατάσταοιν και ηναγκάζετο ενίοτε να στρατολογή
από τούτων στελέχη και να ρίπτη τους μεν κατά των δε. Ησαν
ούτοι νέοι, ως επί το πλείατον άεργοι, θρασείς, και προκλητικοί,
ήτο ιδιόρρυθμος δέ η ενδυμασία των, το ήθος των, η κόμμωοίς
των, και ο εν γ έν ει τρόπος των. Εφερον κατά προτίμησιν μαύρο
σακκάκι και ριγέ χρωματιστό ή με καρέ μεγάλα κτυπητών χρωμά
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των πανταλόνι. Συνήθως δεν έφερον γιλέκο, αλλά πλατύ ζωνάρι
πολύπτυχον, χρώματος ως επί το πλείατον ερυθρού ή γκρενά. Το
ζωνάρι το ετύλιγαν περί την οοφύν των από του ομφαλού μέχρι
του ύψους του οτήθους και εις τας πτυχάς του έκρυπτον τα εκηβόλα και αγχεμαχα όπλα των. Εις τας αυτός πτυχάς ετοποθετείτο
το μανδήλι, ο ταμβάκος, το τσακμάκι, η καπνοοακκούλα. Αλλοι ετοποθέτουν το μανδήλι εις το μανίκι της αριστερός χειρός και άφη
ναν να κρέμεται το έν ή τα δύο άκρα αυτού. Το πανταλόνι ήτο
πλατύτερο εις το ύψος των σκελών και ΰοο κατήρχετο προς τας
κνήμας εστένευεν, εις τρόπον ώστε προς τους αστραγάλους ήτο
στενώτατον. Τα υποδήματά των ήοαν παραδοξότατα, στιβάλια με
ψηλόν τακούνι, στενά και μυτερά συνήθως, με την μύτην προς τα
άνω οουβλερήν, ως είδος ρύγχους. Επρεπε να είναι μαύρα γυαλι
στερά, αλειμμένα με λίπος χοιρινόν και να τρίζουν.
Το πρόσωπον και την κόμην των επιμελούντο ιδιαιτέρως, μεγάλην δε αδυναμίαν εδείκνυον προς το μουστάκι. Ετρεφον μακράν
κόμην απαραιτήτως κτενισμένην με χωρίστραν και αφέλειαν προς
το μέτωπον και τα ώτα. Οι βόστρυχοι, γυαλιστεροί από το λίπος,
συνεπώς δε όζοντες, έπρεπε να κατέρχωνται προς τους οφθαλ
μούς και να ημικαλύπτουν τον έναν ε ξ ’αυτών, ε ις τρόπον ώστε,
δια να ίδη δήθεν καλώς ο 'κούτσαβος', έπρεπε να κάμη την χαρα
κτηριστικήν χειρονομίαν της αποκαλύψεως του κεκαλυμμένου ο
φθαλμού, δια της απομακρύνοεως από τα βλέφαρα της κρεμασμέ
νης 'αφέλειας*. Ετρεφον όσον ήτο δυνατόν μεγαλύτερον μύοτακα,
θυσανωτόν ή στριμμένον, δια να αυξήσουν δε το μήκος του άφη
ναν εις το άκρον, προς τας παρειάς και το άνω χείλος, τας τρίχας
του γενείου, ώστε να ενούνται με τας τρίχας του μύστακος και να
παρουσιάζουν μεγαλοπρεπέοτατον θέαμα. Το χοιρινόν λίπος ήτο
το πολύτιμον καλλυντικόν και θρεπτικόν δια την τρίχωοη της κε
φαλής και του προσώπου των.

Επί της κεφαλής έφερον πάντοτε ρεπούμπλικα, κατά προτίμησιν
μαύρην ή φαιού χρώματος, και σχεδόν πάντοτε πλατύτατον πέν
θος, από μαύρον μερινόν ή τοόχαν. Το πένθος, η "θλίψη· ή "χλίψη", όπως την ωνόμαζον,ήτο ενδεικτικόν θανάτου κάποιου συγγε
νούς, όχι εκ φυσικού αλλά βιαίου θανάτου, μέλους της οικογέ
νειας, πεσόντος κατά την εκτέλεση γενναίας πράξεως. Ητο φαντα
στικός ο θάνατος, καθώς και η γενναία πράξις, αλλά επεκράτησε
το πένθος εις το κούτσαβον, όστις έπρεπε να εμφανίζεται ως μέ
λος οικογενείας ηρώων, αριθμούσης θύματα εις τον βωμόν της
γενναιότητος. Επίσης ήσαν ιδιόρρυθμοι εις το βάδισμά των, το
βήξιμον, το φτύσιμον, τους στεναγμούς και την συνομιλίαν. Εβάδιζον πάντοτε υποσκάζοντες και ενίοτε σειόμενοι κατά τρόπον λυγε
ρόν, έπτυον άνευ λόγου συριστικώς και εστέναζον βαθύτατα μετά
τίνος επωδού υπεροπτικής, ως να είχον εις το στήθος κεκρυμμένα
πάντοτε βάσανα και "ντέρτια" και "καιρούς". Είναι χαρακτηριστικόν,
κατά τούτο, το τραγούδι των:Τα στήθη μου κατάντησαν βασάνων
κατοικία που κατοικούν οι λέοντες και τ'άγρια θηρία, άχ-βάχ!...
Οπουδήποτε και αν εκάθηντο εξήγον το
ένα υπόδημα και ετοποθέτουν τον γυμνόν
'
πόδα ορθογωνίως επί του ύψους του γόνατος ή του μηρού του άλλου. Ητο δε ευχε
ρές τούτο, διότι τα υποδήματα των ήσαν
"σ τιβάλια" με λάστιχα ε ις τα πλάγια και
εύκολον ήτο να τα βάζουν και να τα βγά
ζουν αμέσως. Το κουμβωτόν υπόδημα το εχαρακτήριζον δια βαρυτάτης ύβρεως.
Πολλοί ε ξ αυτών είχον και άλλην
ουνήθειαν, εφορούσαν το σακκάκι των μό
νον από ένα μανίκι, το αριστερόν, και από
το άλλο μέρος το είχον "ριχτό" εις τον δε
ξιόν ώμον, ως οι ουλάνοι του ελαφρού ιπ
πικού των Ούγγρων, δια να είνα ι έτοιμοι
και ελ εύ θ ερ ο ι προς υπεράσπισιν της υπολήψεώς των.
Αυτού του είδ ο υ ς η τά ξ ις α π ε τέ λ ε ι
στρατιάν κακοποιών, την χειριστήν δια τους φιλησύχους αστούς
και τους νοκοκυραίους. Σενεπλέκοντο με την Αστυνομίαν και αντήλλασσον πυροβολισμούς και μαχαιριές, εξεβίαζον τους πολίτας
και απετέλουν το φόβητρον των γυναικών και των κοριτσιών. Οι
φόνοι και οι τραυματισμοί ήσαν συχνότατοι.
Εστία του κουτσαβακισμού, ή επί το κυριολεκτικώτερον φυτώριο
αυτού, ήτο η συνοικία Ψυρρή, ήτις απετέλει και την ακρόπολιν αυ
τού. Η περίφημος πλατεία των "Ηρώων" και τα πέριξ αυτής μέχρι
του "Αγίου Φιλίππου" προς την παλαιόν αγοράν και του Αγίου Δημητρίου προς την οδόν Αθηνάς, απετέλουν ιδιαίτερον κυβερνείον
εν τη πρωτευούση, του οποίου απόλυτοι κύριοι και κυρίαρχοι ήσαν
οι παράδοξοι εκείνοι κακοποιοί.
Η δίοδος δια των οδών, των παρόδων και της πλατείας των "Η
ρώων" απετέλει εγχείρημα εξαιρετικώς επικίνδυνον, διότι άνευ ουδεμιάς προκλήσεως ή αφορμής ο διαβάτης εδέχετο μίαν ακαθαρ
σίαν της αγοράς, την οποίαν εξεσφενδόνιζε κατ’αυτού κάποιος
κούτσαβος επιθυμών "καυγάν", και άλλως δε πολλαχώς παρηνοχλείτο από τους κουτσαβάκηδες ή προαλειφομένους εις τοιούτους
αγυιόπαιδας.
Είχον δε και άλλην ουνήθειαν οι κουτσαβάκηδες. Καθήμενοι εις
τα καφενεία ή τα ταβερνεία της συνοικίας των εξήγον την μάχαιράν των, μίαν από τας πολλάς, και την ενεπήγνυον καθέτως επί
της τραπέζης, παρά την απαστράπτουσαν δε αυτής λεπίδα έπινον
τον καφέν των ή την ρετσίναν των. Τούτο απετέλει πρόκλησιν κατά
παντός εχθρού ή απλώς διερχομένου, όστις εάν δεν εχαιρέτα μετά
σεβασμού τον ιδιοκτήτην και την μάχαιράν του έπρεπε να εξευτελισθή.

Πάλη Αστυνομίας και κουτσαβάκηδων.
Πάλην προς τα κακοποιό αυτά στοιχεία διεξήγαγον δύο κυρίως
διευθυνταί Αστυνομίας εν τη πρωτευούση. Ο Βρατσάνος και ο
Μπαΐρακτάρης, οίτινες υπήρξαν οι πλέον αμείλικτοι διώκται των
οέργων και αιμοχαρών κακοποιών. Προ τούτων ονομαστός υπήρξεν
ο Δημητριάδης, όστις συνεκρότησε μετά των κακοποιών αυτών και
προσωπικήν μάχην, κινδυνεύσας να απολέση την ζωήν του.
0 Δημητριάδης, άνθρωπος χρηστός και γενναίος, προσωπικώς
απεφάσισε να επιβάλη κάποιον σεβασμόν προς τους νόμους εις
την τάξιν εκείνην των κακοποιών και να απαλλάξη από τον εκβια
σμόν και την τρομοκρατίαν των τους φιλησύχους και εργατικούς
πολίτας. Συνεπώς ηναγκάσθη να αντιμετώπιση τους κουτσαβάκη
δες, οίτινες προ του κοινού κινδύνου συνησπίσθησαν κατ’αυτού
προσωπικώς και απεφάσισαν να τον εξοντώσουν.
Εξήρχετο πάντοτε ο Δημητριάδης πάνοπλος και υπό συνοδείαν
πανόπλων επίσης κλητήρων, συνεπλέκετο δε προς τους κακο
ποιούς και όσους συνελάμβανε τους υπέβαλλεν ε ις βαρείς εξευτελισ μούς δια να
πλήξη το γόητρόν των.
Αλλά μίαν ημέραν οι κακοποιοί εκείνοι,
μή δυνάμενοι να φονεύσουν τον ίδιον, εδολοφΰνησαν τον γραμματέα της Αστυνομίας
Λύτραν ε ις την πλατείαν του Δημοπρατη
ρίου πλήξαντες αυτόν δια μαχαιρών.
0 φόνος του Λύτρα εξαγρίω σε τους
κλητήρας και εξήψε τον Δημητριάδην, εθεωρήθη δε ζήτημα τιμής ο φόνος ή η σύλ
ληψη των φονέων, ως επίσης δια τους κα
κοποιούς ζήτημα τιμής ήτο η προστασία
των φονέων και το ασύλληπτον αυτών.
Ο Δημητριάδης, πληροφορηθείς ότι δύο
των δολοφόνων του Λύτρα εούχναζον κρυ
φά κατά τας νύκτας εις εν καταγώγιον της
οδού Καραΐσκάκη, απεφάσισε να τους ουλλάβη ή να τους φονεύση, πολιορκών εν α
νάγκη, το άντρον των κακοποιών. Αληθής εκστρατεία επεχειρήθη
τότε κατά του υπογείου άντρου, όπερ συνετήρει περίφημος κακο
ποιός ονόματι Νταούφαρης.
Επί κεφαλής ισχυρός κουστωδίας κλητήρων πανόπλων,δεδοκιμασμένης γενναιότητος, ο Δημητριάδης επέδραμε κατά της φω
λεός των κουτσαβάηδων, ουδέν όμως θα επετύγχανεν αν δεν κατώρθου να εισβάλη εντός αυτού με την δίκανην πιστόλαν εις την
δεξιάν,έτοιμος να φονεύση πάντα ανθιστάμενον. Αλλά παρ’όλην
την αιφνιδιαστικήν εισβολήν δεν απέφυγε την αιματοχυσίαν, διεκινδύνευσε δε και την ζωήν του. Οι κουτσαβάκηδες, άμα τη εισβολή,
επυροβόλησαν κατά της μοναδικής λάμπας του καταγωγίου και την
συνέτριψαν, εντός δε του σκότους εξέβαλλον αγρίας κραυγάς και
επυροβόλουν προς την θύραν. Αλλ’ ο Δημητριάδης και οι κλητήρες
ήσαν εφωδιασμένοι με κλεπτοφάναρα και αψηφούντες τον προφανή
κίνδυνον ώρμησαν κατ’αυτών και τους συνέλαβον. Οι κακοποιοί κατετροπώθησαν. Ο εις εκ των δολοφόνων του Λύτρα εφονεύθη, αλλ'
εφονεύθησαν και ετραυματίσθησαν και κλητήρες, εσώθη δε ως εκ
θαύματος ο Δημητριάδης από τας μαχαίρας και τας σφαίρας των
κουτσαβάκηδων. Την επαύριον το "Ψυρρή" ήτο ανάοτατον.
Η Αστυνομική επιδρομή εις το καταγώγιον εθεωρήθη προσβολή
κατά της συνοικίας, διότι όντως κατά μύγα μέρος η συνοικία εκεί
νη ήτο κατωκημένη από κακοποιούς αέργους ,πρώην φονείς, υπο
ψηφίους κακούργους και γενικώς ανθρώπους "σχοινοπαλούκηδες"
κατά την φράση του μπαΐρακτάρη, ΰλον δε το Φυρρή εξηγέρθη κα
τά της προσβολής και απεφάσισεν εκστρατείαν κατά της Διευθύνσεως της Αστυνομίας. Οι κλητήρες απεσύρθησαν από την συνοι
κίαν, διότι θα εκακοποιούντο, οι δε "σχοινοπαλούκηδες* Ψυρριώται" εμειναν κύριοι της γειτονιάς και της πλατείας των κηρύξαντες
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εν είδος επαναστάσεως. Η κυβέρνησις τότε- ήτο

θλίων σκλάβων του ελευθέρου έρωτος. Από της

πρωθυπουργός ο Βούλγαρης - α ντί να δώση
βαρύτερον πλήγμα κατά των κακοποιών, υπεχώρησεν.
0 Δημητριάδης και ο Μιαούλης επρότειναν
να αποκλειστή η συνοικία και να ζητηθή εντός
εικοσιτεοοάρων ωρών η παράδοοις των εργατών
της παραδόξου εκείνης στάοεως, να χρησιμεύση

καταστάσεως εκείνης εξήτηαε να εξαγάγη την
πρωτεύουσαν το πρώτον, ανήρ χρηστός και πο
λιτικός ενάρετος, ο Αλεξ. Κουμουνδούρος, κατά
την πρώϊην επί Γεωργίου Α’ πρωθυπουργίαν
του. 0 Κουμουνδούρος ενεπ ισ τεύθ η την
διεύθυνσιν της Αστυνομίας εις τον Βρατσάνον,
ένα γενναίον και σκληροτράχηλον Ψαριανόν, ο
οποίος εδέχθη ρητός εντολάς να πατάξη το
σμήνος των κακοποιών.
0 Βρατσάνος είχε και σύζυγον γενναίαν, την
ιστορική Φλωρού, ήτις έπαιζε πιστόλι και καρα-

δε η στάσις ως αφορμή συλλήψεως όλων των
κακοποιών, δια να κτυπηθή κατακέφαλα η φωλιά
εκείνη της αναρχίας και του κουτσαβακισμού.
Αλλ' ο Βούλγαρης δια λόγους δημοκοπίας δεν ηθέλησε.
Ούτως οι Ψυρριώται ενεθαρρύνθησαν και απεθρασύνθηοαν. Η αποθράσυνοίς των δε εξεδηλώθη μετ'ολίγας ημέρας δΓαποπείρας δολοφο
νίας κατ'αυτού του Δημητριάδου. Μία ομάς κα
κοποιών ενήδρευσε παρά τους Αγίους θεοδώρους εις την στροφήν του κήπου του 'Κλαυθμώνος·, και τον επυροβόλησεν ανεπιτυχώς.
Ο Δημητριάδης έσυρε τα πιστόλια του, διότι
έφερε συνήθως δύο, και ώρμησε κατ'αυτών. Οι
δολοφόνοι κατεπτοήθησαν και ετράπησαν εις
φυγήν. Το *Φυρρή· εξελήχθη, ως εκ των γεγο
νότων τούτων, ε ις απόρθητον φρούριον κακο

μπίνα ως πολεμιστής και ουδόλως επτοείτο από
τους κινδύνους.
Το έργον, όπερ ανέλαβεν ο Βρατσάνος, ήτο
και δυσχερές και επικίνδυνον, διότι δεν επρόκειτο να επ ιτελέσή έργον μόνον δια της επι
βολής του κύρους των νόμων και του προς αυ
τούς σεβασμού των πολιτών, αλλά δια της προ
σωπικής του ανδρείας και της περιφρονήσεως
προς τους κινδύνους της ζωής του.
0 Βρατσάνος εξέλεξε τους κλητήρας του με
ταξύ των γενναιοτέρων και εντιμοτέρων και επελήφθη του έργου της τρομοκρατήσεως των
κακοποιών. Οπλισμένος με χονδρόν βούρβουλαν
και τα πιστόλια του δεν εδίστασε προ των μεγαλυτέρων κινδύνων, αλλά παρ'όλας τας αιματη
ρός συμπλοκάς, άς συνήψε προς τους κακο
ποιούς και την επιβολήν της προσωπικής αν

ποιών, η δε Αστυνομία δεν ετόλμα να εισδύσει
του λοιπού εις τας οδούς του, ουδέ να επιδιώξη
την σύλληψιν των ε κ ε ί καταφευγόντων κακο
ποιών και εγκληματιών. Η αποκορύφωσις της αποθρασύνσεως του ‘ Ψυρρή* εσημειώ θει μετά
δρείας του, δεν επέτυχε μεγάλα αποτελέσματα,
την μεταπολίτευσιν, ως εκ της γενικής πολιτικής
ένεκα της πολιτικής κατ'αυτού αντιδράσεως.
και στρατιωτικής αναρχίας, ήτις επηκολούθησε,
Τότε ο Βρατσάνος εζήτησε να τους εξασθένι
και τον σημειωθέντα προσεταιριομόν των κακο
ση και να τους διαιρέση προσλαμβάνων πολλούς
ποιών εκείνων υπό διαφόρων πολιτικών αρχη
εξ αυτών ε ις την αστυνομίαν ως κλητήρας. Δια
Αστυφύλακας Στρατιωτικής του τρόπου τούτου επέτυχε να ρίψη τους μεν κα
γών. Τότε το Ίύυρρή* απέβη ακρΰπολις των αέργων και των κακοποιών. Εκ των πολιτικών δε δε Αστυνομίας (1893-1906)
τά των δε, αλλ' η επιτυχία ήτο πρόσκαιρος. Οι
σμών και υποστηρίξεων το κακόν επεξετάθη και
κακοποιοί ήρχιααν να συνάπτουν μεταξύ των μυ
εις τας άλλας συνοικίας, τας οποίας ετρομοκράτουν επίσης οι κα
στικός συμφωνίας και να εξαπατούν την διεύθυνσιν, οπότε μίαν η
κοποιοί.
μέραν ο Βρατσάνος έπραξε κάτι πρωτότυπον δια διευθυντήν της
Η κοινωνία ήρχισε να πάσχη δεινώς, διότι οι άνθρωποι εκείνοι
ησέβουν και προς την οικογένειαν και προς την γυναίκα και την
παρθένον, εσημειούντο δε σκηναί οικτραί. Η Αστυνομία ήτο ανί
σχυρος να προοτατεύση τους πολίτας ή την οικογένειαν από τους
εκβιασμούς ή την οργήν των κακούργων εκείνων, οιοσδήποτε δε
οικογενειάρχης ή οικογένεια εσώζετο μόνον δια της δυνάμεως των
ιδίων του όπλων.Ούτω συνέβαινεν ώστε οικογένειαι πολλοί να αναγκάζωνται να συντηρούν οπλοφόρους, τους οποίους έφερον εκ των
ιδίων των επαρχιών, και να προστατεύωνται κατά τας εξόδους των
από τους μισθωτούς των πατριώτας, προς τους οποίους απέφευγον τας συμπλοκάς οι κακοποιοί. Αλλά μία άθλια τάξις γυναικών, η
αθλιεστέρα πασών, η τάξις των γυναικών του εμπορικού έρωτος,
είχε κυριολεκτικώς δουλωθή από τους κακοποιούς εκείνους. Αι γυ
ναίκες αύται όχι μόνον ουδεμιάς ετύγχανον προστασίας από τους
Φρουρούς της τάξεως, αλλά τουναντίον κατεδιώκοντο υπό πάντων,
εγκαταλελειμμέναι δε και έρημοι υπό την φρικωδεστέραν δίωξη
πάντων, περιέπιπτον εις τους όνυχας της προστασίας των κακο
ποιών, οι οποίοι τας εξεμεταλλεύοντο κατά το μάλλον πεπωρωμένον και επαίσχυντον τρόπο, εκείνοι δε εξηγόραζον την φρικώδη
προστασίαν δι’όλων των ρυπαρών κερδών της εμπορίας των, άτινα
απερόφων οι ‘ κούτσαβοι· και οι 'παλληκαράδες·.
Η εσχάτη αύτη αήψις της ανθρώπινης ψυχής εσημείωσεν ε 
ποχήν οικτράν δια την κοινωνικήν εξέλιξιν των Αθηνών και έγραψε
δράματα αληθώς αποτρόπαιων σφαγών και δολοφονιών των πανα-
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Αστυνομίας. Συνέλαβε τας αποδείξεις συμπαιγνίας δύο κλητήρων
εκ του φυράματος των κακοποιών εις βάρος της Αστυνομίας, εν τη
οργή του δε τους έκλεισε μέσα εις τα γραφεία της διευθύνσεως
και ρωμαλέος καθώς ήτο τους κατετσάκισε με γρόνθους και λακτί
σματα.
Το οίκημα της Αστυνομίας ανεστατώθη από τας κραυγάς και τα
λακτίσματα και εδέηοε να επέμβουν ο γραμματεύς και οι Αστυνό
μοι δια να σωθούν οι δύο εκείνοι άθλιοι από την οργήν του Βρατσάνου. Εννοείται ότι εσώθησαν εις κακήν κατάστασιν εκ των οιδη
μάτων και των μωλώπων.

Ο Μπαϊρακτάρης
Αλλ’ η εξυγίανσις της πρωτευούσης από την μάστιγα των κακο
ποιών απησχόλησε, και δικαίως, τον Τρικούπην ο οποίος επεχείρησεν, εφ ’όσον ηδυνήθη, ίνα επιτυχή την ύφεοιν της αθλιΰτητος.
Προς τούτο διώρηαεν Αστυνομικόν διευθυντήν της πρωτευούσης
τον Δημήτριον Μπαίρακτάρην. Ητο ανήρ μέτριου αναστήματος, ευ
τραφής, με χονδρήν κεφαλήν, μελαχροινός, βραχύλογος και αυστη
ρός εκψράσεως. Δεδοκιμασμένης γενναιότητας και ψυχραιμίας άν
θρωπος, είχεν αποκτήσει φήμην δικαίου και αμερολήπτου ανδρός
από μιάς αποστολής εις Μεσσηνίαν προς εμπέδωσιν της τάξεως.
Εν των μέτρων του Μπαίρακτάρη ήτο η επιβολή των Αστυνομι
κών διατάξεων υπό πνεύμα αυστηρός δικαιοσύνης και άκρας ισότητος. Εναντίον πόσης παραβάσεως εφήρμοζεν αυστηρώς την τιμω
ρίαν την οριζομένην υπό του νόμου, χωρίς να δέχεται ή να επιτρέ-

της χλεύης κατά την έξοδόν των.
πη την ε π ιε ίκ ε ια ν ή να ειαακούη συστάσεις
οίουδήποτε ισχύοντος. Κατά των κακοποιών της
Εις τα σύγχρονα της εποχής εκείνης Αστυ
πρωτευούσης ο Μπαϊρακτάρης εφήρμοσε την μέ
νομικά χρονικά εφέρετο προς θυμηδίαν το ανέκ
θοδον των βαρυτάτων εξευτελισμώ ν. Επληξε
δοτον του κακοποιού Μπαρμπαρούμπα! όστις,
πρώτον τας ακροπόλεις των, δηλαδή τα καφε
αφού υπέστη την τραγικήν μεταμόρφωσιν δια
νεία και τα τα βερνεία, όπου εσύχναζον κατά
της ψαλίδος και επρόκειτο να απολυθή, εζήτηοε
π ροτίμησιν, ήρχισε δε πρώτον δια της ενανα εξομολογηθή ιδιαιτέρως ένα 'φοβερόν μυστι
κόν* ε ις τον διευθυντήν. Η εξομολόγηοίς του
σκήσεως του λόγου και της πειθούς. Οταν όμως
ήτο ότι ε ίχ ε κάμει δήθεν δύο μυστικούς φό
είδε το μάταιον της χρησιμοποιήσεως ηπίων μέ
νους! και έπρεπε αντί να απολυθή να σταλή εις
σων, έθεσεν εις εφαρμογήν τα βίαια. Τα κέντρα
τας φυλακάς!
των κακοποιών έπρεπε να κλείουν την 10ην ώ
ραν, κατά την Αστυνομικήν διάταξιν, αλλ’ , ως
'Για τους δύο παλαιούς φόνους σε συγχω
ήτο επόμενον, ηπείθησαν. Τότε εφηρμόσθη χαρώ* του είπ ε γελών ο Μπαϊρακτάρης, 'αλλά*
τ’αυτών η έφοδος. Επί κεφαλής μιάς κουστωδίας
πρόσεξε μην κάμης τρίτον, είσαι χαμένος'. Πα
επιλέκτων ευζώνων, ο ίδιος διευθυντής επέπι
ρ’ όλην δε την επιμονήν του δέν απεστάλη εις
πτε και εισέβαλλεν εις τα καταστήματα εκείνα.
τας φυλακάς.
Βαρύτατοι ήσαν οι εξευτελισμοί των κακοποιών
Οι κατά τοιούτον τρόπον εξευτελιζόμενοι κα
μετά την σύλληψιν των. Την επαύριον, μετά
κοποιοί θρασύδειλοι κατά κανόνα, πλην ελάχι
νύκτα φυλακής και πείνης, τους παρέτασσεν εις
στων εξαιρέσεων, δεν ήτο δυνατόν πλέον να ετο προαύλιον της Αστυνομίας, παραπλεύρως
πανακτήοουν την παλαιόν εύκλειαν, κατά την ο
Ο Μπαϊρακτάρης που ' καθά
της διευθύνσεως, επί της μεσημβρινής πλευράς
ποίαν το πέταγμα μιάς μυίγας τους ηνώχλει και
ρ ισ ε * την πρωτεύουσα απο τους
ηπείλουν φόνον του διαβάτου, όστις δια του α
του κήπου του "Κλαυθμώνος', εκεί δε ετελείτο
κουτσαβάκηδες .
κωμικοτραγική παράοτασις.
νευλαβούς περάσματός του εξεσήκωσε την μυίΕις το μέσον του προαυλίου εστήνετο ένα
γαν, ούτε να επανοπλισθούν ευκόλως, διότι η υ
ποτροπή ετιμωρείτο αυστηρότερον δι' αυτού του βούρδουλα του
βαρύτατον σιδηρούν 'αμόνι*, από τα γνωστά των παλαιών σιδη
Μπαΐρακτάρη. Ο βούρδουλας παρέμεινε φόβητρον δια πάντα κακο
ρουργείων, παραπλεύρως δε σιδηρά σφύρα σιδηρουργική. Πλησίον
ποιόν, εννοούμεν τον βούρδουλαν του Μπαίρακτάρη, όστις κατά
των δύο τούτων εργαλείων οι κλητήρες παρέτασσον τα όπλα των
κακοποιών, άτινα είχον κατάσχει επ’αυτών κατά την σύλληψιν των,
προτίμησιν έπιπτεν εις τους παλληκαράδες, αντάμηδες ή κούτσαβους, και ετραυμάτιζεν εις το πρόσωπον μόνον δι'εξευτελισμόν.
αγχέμαχα και εκηβόλα, πιστόλας, ρεβόλβερ, μαχαίρας, γιαταγάνια
Διότι μία πληγή ή μία ουλή μαχαίρας ή σφαίρας εις το πρόσωπον
και φοβεράς αμφιστόμους κάμας. Επί των αγχεμάχων ήσαν πάντοτε
των κακοποιών εκείνων απετέλει παράσημον παλληκαριάς, ενώ έ
σκαλισμένοι εις τας πλεράς του χάλυβος στίχοι περιπαθείς ή απειλαί ή συνήθως δύο αναστεναγμοί *αχ· ·βαχ·. Αφού εγένετο η πανα σημάδι από βούρδουλα απετέλει αίσχος.
Το δίστιχο των απαρηγόρητων αθλίων εκείνων:
ράταξις, οι κακοποιοί εκαλούντο ονομαστί και διετάσσοντο ένας έ 
* Μιά ξυλιά με το καμτσίκι είν ’ αιώνιο ρεζιλήκι*
νας να παραλάβη τα όπλα του και να τα θραύση ιδία χειρί, δια της
χαρακτηρίζει ωμώς την εντύπωσιν της ύβρεως, όπως το άλλο
βαρείας σφύρας επί του σιδηρού άκμονος. Οστις εδυστρόπει ή ηρνείτο εδέχετο επί κεφαλής τον βαρύν βούρδουλαν του Μπαϊρακτάδίστιχο:
* Τα σίδερα της φυλακής
ρη και υπέκυπτεν εκών άκων ή ωδηγείτο εις το νοσοκομείον λόγω
είναι για τους λεβέντες*
των μωλώπων.
χαρακτηρίζει την διανοητικότητα των κακοποιών, οι οποίοι ανηΚατόπιν αι σπασμένοι μάχαιραι και τα πιστόλια και τα ρεβόλβερ
επωλούντο με την οκάν εις το δημοπρατήριο ως παληοσίδερα. Ο
γόρευον λεβέντες και ήρωας τους όπισθεν των σιδηρών κιγκλίδων
της φυλακής παντοειδείς κακούργους. Τα κακοποιό στοιχεία εν
ποίος εξευτελισμός δια τα όπλα των κακοποιών και δια την γεν
τούτοις δεν εξέλιπον, διότι αφ'ής απεμακρύνθη ο τρομοκράτης
ναιότητα των υποκειμένων εκείνων. Αλλά δεν εοταματούσε μέχρι
των, επανέλαβον πάλιν, αλλά με ολιγωτέραν θρασύτητα και δύνατου σημείου εκείνου η ταπείνωσις και η χλεύη. Επηκολούθουν και
μιν, την δράσιν των.
άλλαι βαρύτεροι. Αφεώρων αύται την ενδυμασίαν, την υπόδησιν και
Η στρατιωτική Αστυνομία απέβη γενικώς πρόξενος καλού εις
την κόμμωσιν των κακοποιών. Εις ενίσχυσιν δε της εξυγιαντικής
του εργασίας ο Μπαϊρακτάρης είχεν εις την διεύθυναιν της Αστυ
την πρωτεύουσα, διότι έθραυσε την επηρμένην οφρύν των κακο
ποιών και κατεδίωξε τους αέργους, οίτινες πάντοτε απετέλεσαν
νομίας και μίαν μεγάλην ψαλίδα, την οποίαν εχειρίζετο ένας μετριώτατος κουρεύς. Η ψαλίς είχε καταστεί φόβητρον των κακο
το φυτώριον των επικινδύνων στοιχείων δια την τάξιν, παρέμεινε
δε η στρατιωτική Αστυνομία μέχρι της δευτέρας πρωθυπουργίας
ποιών, διότι δι'αυτής υφίσταντο άλλος συμφοράς. Η εξυγίανσις δια
της ψαλίδος ήρχιζεν από 'τις αφέλειες' και έφθανε μέχρι των σουτου Γ. θεοτόκη, οπότε εγκαθιδρύθη η δια της χωροφυλακής ασφά
λεια των πόλεων, περιορισθέντος του στρατού εις τα έργα του.
βλερών υποδημάτων. Εις τας εκτελέσεις αυτάς της τραγικής φαιΤόσον εν τούτοις η πολιτική αστυνομία, όσον και η στρατιωτική,
δρότητος ο Μπαϊρακτάρης επέβλεπε προσωπικώς. Η φοβερά ψαλίς
αντιμετώπισαν μεγάλους κακοποιούς, κλέπτας και δολοφόνους και
απέκοπτε τις 'λαδωμένες' ή 'ξυγκωμένες' αφέλειες. Αλλά ήτο τό
κατώρθωσαν να ικανοποιήσουν την δικαιοσύνην, δια της ανευρέσον οικτρόν το κούρεμα, ώστε το κεφάλι του κούτσαβου παρεμορσεως και συλλήψεως των δραστών, πλην ολίγων εξαιρέσεων, μυ
φούτο και το θέαμα απέβαινε θυμηδέστατον. Επειτα ήρχετο η σει
ρά του σακκακιού. Συνήθως οι κακοποιοί εκείνοι έφερον το σακκάστηριωδών δολοφονιών, των οποίων οι εργάται, ή άνδρες ή γυναί
κες, παρέμειναν εις το σκότος του αγνώστου.
κι των με το ένα μανίκι, το άλλο δε το έρριπτον επί των ώμων. Η
ψαλίς απέκοπτε και το περισσεύον μανίκι και το ζωνάρι και το ρόγ
χος των υποδημάτων. Μετά τους βαρυτάτους τούτους εξευτελισμούς οι κακοποιοί απελύοντο της Αστυνομίας ή απεστέλλοντο εις
τας φυλακάς, εάν διετυπούντο κατ'αυτών κατηγορία συγκεκριμένη.
Αλλά μετά τα δραματικά παθήματα και τας παραμορφώσεις οι
'κούτσαβοι' επροτίμων την φυλακήν δια να αποφύγουν το αίσχος

"Για να μην αλλοιωθεί το ύφος και η γλαφυρότητα του κειμ έ
νου δεν έγιναν αλλαγές στη γλώσσα και τη σύνταξη αλλά παρου
σιάζονται αυθεντικά τα κείμενα, όπως τα κατέγραψε η πένα της
εποχής εκείνης.

Επιμέλεια: Γιώργος Χονδροματίδης
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ΑΥΤΟ

Κ ΙΝ Η ΤΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΞΕΚΙΝΗΛ/ΙΑ - ΠΡΩΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
0 χειμώνας έχει μπεί για τα καλά και
το τσουχτερό κρύο και οι παγωνιές είναι
σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Γι’ αυτό
το πρωινό ξεκίνημα του αυτοκινήτου, ύστε
ρα από μία κρύα νύχτα ή μία πολύωρη
στάση, ίσως είναι πρόβλημα. Για να ξεπεράσετε αυτό το πρόβλημα και μερικά
άλλα, σας υπενθυμίζουμε μερικές από τις
πιο γνωστές λύσεις.
Πρώτα απ' όλα, η καλή κατάσταση της
μπαταρίας είναιτο βασικότερο. Ανείναιπάνω
από 3 ετών, έχετε υπ’ όψη σας ότι μάλλον
διανύει το τελευταίο έτος της ζωής της.
Φροντίστε πάντα η στάθμη των υγρών να
είναι η κανονική και η πυκνότητά τους η
σωστή. Αν είναι λίγο παλιά, μια αργή φόρτιση
για μερικές ώρες, δεν είναι άσχημη ιδέα.
Ολ’ αυτά βέβαια θα τα κάνετε στον ηλε
κτρολόγο σας, ο οποίος μπορεί να προσπαθείσει, και πιθανόν όχι εντελώς άδικα,
να σας πουλήσει μία καινούργια μπαταρία.
Η εκλογή είναι δική σας.
Αυτό όμως που πρέπει να ξέρετε, είναι
πως ακόμα και μία καινούργια μπαταρία,
μετά από μια παγωμένη νύχτα, δεν είναι
εύκολο να γυρίσει τον κινητήρα του αυτο
κινήτου ή της μοτοσυκλέτας μας. Γι' αυτό
καλό θα είναι να την ·προθερμάνετε* λίγο,
ανοίγοντας για μισό λεπτό περίπου το ρα
διόφωνο ή, αν δεν έχετε, τα φλάς. Μετά
τα σβήνετε και γυρίζετε το διακόπτη της
μίζας. Ζεστάνετε για 2 - 3 λεπτά τον κινητήρα,
και μετά ξεκινήστε σιγά - σιγά, χωρίς να
ξεχνάτε ότι οι βαλβολίνες δεν έχουν ακόμα
ζεσταθεί. Οταν ταξιδεύετε, να αποφεύγετε
να έχετε σελειτουρ γία, ταυτόχρονα, τα φώτα,
τους υαλοκαθαριστήρες, όταν βρέχει, το
καλοριφέρ και την πίσω αντίσταση, γιατί
αδειάζουν πολύ την μπαταρία και είναι πι
θανόν να καεί και κάποια ασφάλεια.
Αν η περιοχή που μένετε είναι πολύ
κρύα, τότε διαλέξτε ένα λεπτόρευστο λάδι.
Φροντίστε να έχετε πάντα αντιψυκτικό στο
ψυγείο σας. Αν δεν έχετε και σας πιάσει
η παγωνιά, τότε μπορείτε να προσθέσετε
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στο νερό 1 - 2 λίτρα οινόπνευμα. Είναι
πολύ καλό αντιψυκτικό αλλά σώνεται
γρήγορα, μια και το οινόπνευμα αρχίζει
να βράζει από τους 70 - 75 βαθμούς,
ενώ το νερό του αυτοκινήτου, στα πε
ρισσότερα αυτοκίνητα, είναι μεταξύ 85
και 95 βαθμών. ΓΓ αυτό με την πρώτη
ευκαιρία, καθαρίστε το ψυγείο και βάλτε
ειδικό υγρό που είναι αντιψυκτικό και αντιδιαβρωτικό. Επίσης από το υγρό αυτό
βάλτε και στο νερό που καθαρίζει το παρ-

τις ξεπαγώνουν, θυμηθείτε όμως, πως
το σπρέι για τις κλειδαριές, δεν πρέπει
να το έχετε μέσα στο ...αυτοκίνητο.
Στα μεγάλα κρύα, πρόβλημα υπάρχει και
με τις τσιμούχες στις πόρτες που παγώνουν.
Προληπτικάλοιπόν,μπορείτενατιςαλείψετε
με γλυκερίνη, ή κάποια γραφιτούχο ουσία.
Το σύστημα ανάφλεξης των βενζινοκι
νητήρων είναι αρκετά ευαίσθητο στην υ
γρασία και στα νερά του χειμώνα, ενώ δεν

Ανπροβλέπεταιπαγωνιάτην νύχτα, βάλτε
μία εφημερίδα πάνω στο παρμπρίζ. Το πρωί
το τζάμι σας θα είναι διαυγέστατο και θα
φύγετε αμέσως. Αν δεν σας "πάει" η εφη
μερίδα, τότε σκεπάστε το παρμπρίζ με το

έχουν πρόβλημα οι πετρελαιοκινητήρες. Με
ένα σπρέι λοιπόν, κατά της υγρασίας, σί
γουρα θαησυχάσετε, αφού ψεκάσετε μπουζί,
μπουζοκαλώδια, τίς πίπες, την κορυφή του
πολλαπλασιαστή και το ντιστριμπιτέρ.
Επίσης, στα μεγάλα κρύα, αν τραβήξετε
το τσόκ, αφού σβήσετε τον κινητήρα στο
τέλος μίας διαδρομής, την επόμενη φορά
θα πάρει εμπρός λίγο πιο εύκολα. Αυτό

νάϋλον που έχετε το καλοκαιριγιατην ζέστη.
Αν οι κλειδαριές παγώσουν, η λύση είναι

γίνεται. γιατίπεριορίζεταιπολύ η δημιουργία
σταγονιδίων μέσα στις εισαγωγές.

να βάλετε μέσα και να αφήσετε για λίγο
το κλειδί, αφού πρώτα το ζεστάνετε με έναν

Αρκετά όμως αυτά. Εμείς σας ευχόμαστε
να μην χρειαστείτε τις υποδείξεις μας, ο
χειμώνας σας να είναι απροβλημάτιστος,

μπρίζ, και μην λυπηθείτε να αλλάξετε τα
λάστιχα των καθαριστήρων αν έχουν φθα
ρεί.

αναπτήρα. Φυσικά για τις κλειδαριές, όπως
και για τα παρμπρίζ, υπάρχουν σπρέι που

και η μουσική να παίζει...μόνο για σας.

απ’ όλο τονκόσμο
Μία ξεχωριστή αστυνομικός
Για κάθε αστυνομικό που δου
λεύει μαζί με ένα σκύλο, αυτός εί
ναι και ο καλύτερός του φίλος και
συνάδελφος. Ετσι και η οκτάχρονη
Τζίντζερ δεν αποτελεί εξαίρεση. Η
Τζίντζερ και το αφεντικό της, ο Α
στυνόμος Τζόν Αϊέλο, μένουν μαζί,
πηγαίνουν στη δουλειά με τη μη
χανή του και βγαίνουν μαζί για πε
ριπολία με το υπηρεσιακό του αυ
τοκίνητο. Στίς δύσκολες και επικίν-

δυνες στιγμές, η Τζίντζερ είναι πά
ντα έτοιμη να επέμβει..
Οταν κάποτε ένας ύποπτος τρά
βηξε πιστόλι, κατά τη διάρκεια ε
νός συνηθισμένου τροχονομικού
ελέγχου, η Τζίντζερ άρπαξε με τα
πανίσχυρα σαγόνια τη ς το χέρ ι
που οπλοφορούσε και τον έριξε
κάτω, σώζοντας έτσι τη ζωή του α
φεντικού της, πράγμα για το οποίο
τιμήθηκε με έπαινο.

Δίτροχοι φύλακες
Η αστυνομία της νέα ς Υόρκης
απέκτησε ποδήλατα. Εξήντα ένας
τηρ ητές του νόμου αλλάζουν τις
O ld s m o b ile το υ ς μ ε m o u n ta in
όίΚβε(ποδήλατα "εκτός δρόμου").
Η δ ο υ λ ε ιά το υ Α σ τυ φ ύ λ α κ α
στη Νέα Υόρκη είναι μιά από τις
δυσκολότερες στον κόσμο.
Σε μία πόλη όπου η εγκληματι
κότητα βρίσκεται σε έξαρση, οι δο
λοφονικές επιθέσεις είναι στην η
μερήσ ια διά τα ξη , τα όπλα θεω 
ρούνται παιχνίδια και οι αστυνομι
κο ί π εριφ ρονούνται, οι τη ρ η τές
του νόμου θα τ ’ ανπμετωπίσουν ό
λα αυτά βγαίνοντας στους δρό
μους με ποδήλατα. Εμπνευστής
αυτής της ιδέας είναι ο επιθεω
ρητής Mike julien και την ονόμασε
Cops on the όΐΚββίαστυφύλακες
με ποδήλατα).
Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε
εύκολα, αφού το κυκλοφοριακό
χάος της πόλης, τα τεράστια πάρ
κα και τα στενά σοκάκια, δυσχε
ρ α ίν ο υ ν τη ν κ ίνη σ η τω ν α υ το 
κινήτων. Υπήρχε όμω ς και ένας
άλλος στόχος."Θ έλουμε να είμα
σ τ ε κ ο ν τά σ τ ο υ ς π ο λ ίτ ε ς . Τα
ποδήλατα βοηθούν να γρεμιστεί το
"τείχος" που υπάρχει μεταξύ των
αστυνομικών και του κοινού", λέει
ο επιθεωρητής julien.

Τα ποδήλατα της Νέας Υόρκης
έχ ο υ ν π α ρ άδοσ η 100 ετώ ν. Ο
Charles murphy κυνηγούσε μέσα

στο M anhattan με το ποδήλατό
του, τους ποδηλάτες που δεν τη
ρούσαν του ς κανόνες κυκλοφο
ρίας. Αυτός ήταν ο πρώτος, αλλά
και ο τελευ τα ίο ς μέχρι τώ ρα α
στυφύλακας τη ς Νέας Υόρκης με
ποδήλατο.
Εκατό χρόνια α ργότερα οι α
στυφύλακες ανεβαίνουν και πάλι
στις σέλες των ποδηλάτων.
Τα π οδή λα τα έχ ο υ ν σ κούρο
μπλέ πλαίσιο με άσπρη επιγραφή
"P o lic e B ike" κ α ι μ π λέ-ά σ π ρ ο
κράνος. Εχουν 21 ταχύτητες και
ο ι α ν α β ά τες το υ ς α κο λο υ θ ο ύ ν
ειδικά σεμινάρια οδήγησης. Σύμ
φωνα με τον επ ιθεω ρητή julien
"το mountain bike είναι ιδανικό να
ανεβοκατεβαίνει σκάλες".
Ο επιθεωρητής Mike julien δεν
απέκτησε όμως μόνο φ ίλους με
την ιδέα "Cops on Bikes".
Δεν είναι λίγοι οι αστυφύλακες
που θα προτιμούσαν να πετάξουν
το ποδήλατό του ς στον ποταμό
Χάντσον, επειδή όπως ισχυρίζο
νται τους δυσκολεύουν κατά την
δ ιά ρ κ εια τω ν συλλήψεω ν.Ο πω ς
και να είναι όμως οι νέοι αστυνο
μικοί ποδηλάτες δεν παύουν να
αποτελούν μια ξεχω ριστή και ό
μορφη εικόνα στο κυκλοφοριακό
χάος της Νέας Υόρκης.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΑΤηΓΕΣ
Με διάφορα Προεδρικά Διατάγματα προήχθησαν οι κατω
τέρω Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας:
Αστυνόμοι Β' Βασίλειος Ντίνας και Ιωάννης Μπαλκούδης
στο βαθμό του Αστυνόμου Α’, αναδρομικά από 5-4-93,
Αστυνόμος Β’ (Υγειονομκός) Γεώργιος Κορονιώτης στο
βαθμό του Αστυνόμου Α’,
Υπαστυνόμοι Α’ Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, Δημήτριος
Ανδριανάκης και Γεώργιος Λαζαρίδης (Αστυκτηνίατρος)
στο βαθμό του Αστυνόμου Β’,
Υπαστυνόμοι Β' Ιωάννης Σταύρου (Π.Σ.), Στέφος
Ευθύμιος (Π.Σ.), Ευάγγελος Βιδιαδάκης (Ν.Δ. 649/70) και
Γεώργιος Ρογδάκης (Μον. Διαθ.) στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Προεδρικά Διατάγματα αποστρατεύθηκαν οι
κατωτέρω Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας:
Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Σωτήριος Γεωργικός, Γεώρ
γιος Χαρβαλάκος, Παντελής Μαυρουδής, Ευρυπίδης Χάίδος και ο Αστυνόμος Α' Ν.Δ. 649/70 Νικόλαος Μποσνάκης.
Με διάφορες Αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας αποστρατεύθηκαν οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι
Β': Θεόδωρος Θέος, Γεώργιος Κωτούλας, Ηλίας Μανωλέας, Αθανάσιος Γκασιώνας και Παναγιώτης Οικονομάκης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ταξίαρχος ε.α. (τέως Χωρ/κής) Δημήτριος Σαμαρτζής.
Γεννήθηκε το 1930 στο Θεόκτιστο Αρκαδίας. Απεβίωσε
την 1-10-93.
Υπαστυνόμος Α' (μόνιμης διαθεσιμότητας) Αναστάσιος
Σάσανας. Γεννήθηκε το 1923 στη Νεμέα Κορινθίας. Απε
βίωσε την 24-9-93.
Ανθυπαστυνόμος Βασίλειος Γουρλώνης. Γεννήθηκε το
1962 στα Νέα Λιόσια Αττικής. Απεβίωσε την 6-10-93.
Ανθυπαστυνόμος ε.α. Γεώργιος Δώνος. Γεννήθηκε το
1926 στην Κερασιά Δωδώνης Ιωαννίνων. Απεβίωσε την
4-10-93.
Αρχιφύλακας Δημήτριος Παγουρτζής. Απεβίωσε την 7-993.
Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος. Γεννήθηκε
το 1956 στο Αβραμιό Μεσσηνίας. Απεβίωσε την 7-9-93.
Αστυφύλακας Σπυρίδων Ζούμης. Γεννήθηκε το 1968 στη
Λευκάδα. Απεβίωσε την 3-10-93.
Αστυφύλακας Νικόλαος Φραντζάνας. Γεννήθηκε το 1961
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στην Αγία Παρασκευή Βισαλτίας Σερρών. Απεβίωσε την
1-10-93.
Αστυφύλακας Θωμάς Στεργίου. Γεννήθηκε το 1965 στον
Αγιο Κωνσταντίνο Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας. Απε
βίωσε την 31-8-93.
Αστυφύλακας Εμμανουήλ Χηράκης. Γεννήθηκε το 1964
στη Φουρνή Μιραμπέλου Λασιθίου. Απεβίωσε την 20.9.93.
Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Κρίνος. Απεβίωσε την 23-IQ-

93.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Ανθυπαστυνόμος Αλέξανδρος Τεντολούρης, που υπη
ρετεί στο A' Α.Τ. Βόλου (τηλ. 0421 - 26.121), επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε
υπηρεσία της Γ.Α.Δ Α
Ο Αρχιφύλακας Σπυρίδων Αρβανίτης, που υπηρετεί στο
Α.Τ. Αμφισσας (τηλ. 2682.156, 0265 - 28.623 και 91.803),
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.
Ο Αστυφύλακας Χαρίλαος Κούκιας, που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (τηλ. 6449.748,
2654.797 και 5021.022), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ.
Ακαρνανίας ή Αιτωλίας.
Ο Αστυφύλακας Λάμπρος Ριζογιάννης, που υπηρετεί στο
Β’ Α,Τ.θεσσαλονίκης (τηλ. 031 - 366.256 και 930.440),
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από
οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ.Λάρισας.
Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Θεοδώρου, που υπηρετεί στο
Επιτελείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Ατ
τικής (τηλ. 6380.344), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ.
Ιωαννίνων.

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Οπως είναι γνωστό, με την υπ' αριθμ. 6/86 Κ.Δ. καθορίζο
νται τα υπηρεσιακά βιβλία, που είναι απαραίτητα για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ
νομίας, όσον αφορά τα διάφορα θέματα με τα οποία ως
εκ της φύσεως της αποστολής της επιλαμβάνεται.
Από τη μέχρι σήμερα πρακτική εφαρμογή της ως άνω Κ.Δ.
και επειδή διαπιστώθηκε ότι πολλές Υπηρεσίες τηρούν
προς διευκόλυνσή τους, άτυπα, ορισμένα βιβλία, ύστερα
από ορθολογική και μεθοδολογική μελέτη του εν λόγω
θέματος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών
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και την κάλυψη των αναγκών τους, κρίνεται σκόπιμη η
καθιέρωση και τήρηση των εξής επί πλέον βιβλίων: α.
Πρωτοκόλλου (εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλο
γραφίας), β. Ημερησίων Διαταγών και γ. Σημειώσεων.
Επίσης, λόγω διαφοροποίησης των εγγραφών, από πλευ
ράς αντικειμένου, περί των συμβάντων και αδικημάτων,
διαχωρίζεται το μέχρι σήμερα τηρούμενο βιβλίο "Αδικημά
των - Συμβάντων - Συλλήψεων - Συστάσεων και Παραπό
νων", σε δύο διαφορετικά βιβλία: α. Συμβάντων και β.
Αδικημάτων.
Ως προς την τήρηση των ανωτέρω βιβλίων, επισημαίνονται τα κατωτέρω:
α. Στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου καταχωρίζονται όλα τα έγγρα
φα που εισέρχονται ή εξέρχονται από κάθε αστυνομική
υπηρεσία. Οι Υπηρεσίες στις οποίες εισέρχεται μεγάλος
αριθμός ποινικών δικογράφων, δύνανται, προς διευκόλυν
σή τους, να χρησιμοποιούν γι’ αυτά ξεχωριστό (δεύτερο)
βιβλίο πρωτοκόλλου. Εισερχόμενα ή εξερχόμενα έγγρα
φα που αφορούν υποθέσεις για τις οποίες προβλέπεται η
τήρηση ειδικών βιβλίων, καταχωρίζονται μόνο σ’ αυτά
(βιβλία δικογραφιών κ.λπ.).
β. Κάθε Αστυνομική Υπηρεσία τηρεί Βιβλίο Ημερησίων
Διαταγών, στο οποίο καταχωρίζονται μόνο διάφορες δια
ταγές του Διοικητού, τρέχουσας φύσεως, προς τους υφι
σταμένους του, καθώς επίσης, εάν κρίνεται σκόπιμο και
περιλήψεις άλλων διαταγών, νόμων και διαταγμάτων α
στυνομικού ή διοικητικού περιεχομένου,
γ. Στο Βιβλίο Σημειώσεων κρατούνται σημειώσεις για
ζητήματα δευτερεύουσας φύσεως, για τα οποία δεν επι
βάλλεται εγγραφή σε άλλα υπηρεσιακά βιβλία, όπως διά
φορες πληροφορίες υπηρεσιακού περιεχομένου ή εκ
κρεμή ζητήματα που απασχολούν κάποιον βαθμοφόρο και
ενδέχεται κατά την κρίση του να απασχολήσουν και άλλον
συνάδελφό του.
δ. Σε κάθε αστυνομική Υπηρεσία και στο Γραφείο του
Αξιωματικού Υπηρεσίας τηρείται Βιβλίο Συμβάντων, στο
οποίο καταχωρίζονται όλα τα συμβάντα που απασχολούν
την Υπηρεσία και για τα οποία είναι υποχρεωμένη η Αστυ
νομία από τον προορισμό και την αποστολή της να επεμ
βαίνει, εκτός εάν εξαρχής πρόκειται περί αδικήματος του
Ποινικού Κώδικα ή άλλων ποινικών διατάξεων, οπότε ενεργείται καταχώριση στο βιβλίο αδικημάτων. Συμβάντα τα
οποία καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία που διατηρούνται
σε ισχύ (βιβλία απολωλότων αντικειμένων, εξαφανιζομένων ή ανευρισκομένων ατόμων, φυγόποινων, φυγοδίκων,
λιποτακτών και ανυποτάκτων κ.λπ.) δεν καταχωρίζονται

στο ανωτέρω βιβλίο. Οταν από προανάκριση που ενεργείται για συμβάν (π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας), το οποίο
καταχωρίσθηκε στο ανωτέρω βιβλίο, προκύψει ποινική
ευθύνη για γνωστό ή άγνωστο άτομο, τότε δεν γίνεται
συμπληρωματική εγγραφή στο βιβλίο συμβάντων, αλλά
καταχωρίζεται το αδίκημα στο βιβλίο αδικημάτων και συ
σχετίζονται μεταξύ τους οι δύο εγγραφές,
ε. Στο Βιβλίο Αδικημάτων καταχωρίζονται συνοπτικά όλα
ανεξαιρέτως τα αυτεπάγγελτα και κατ' έγκληση διωκόμε
να αδικήματα, που επιλαμβάνονται οι επί μέρους Αστυνο
μικές Υπηρεσίες.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗ
Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ ΙΑΤΡΟΥ
Με το άρθρο 26 παρ. 10 του Ν. 2130/93, που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. Α-143 Φ.Ε.Κ., αντικαθίστανται οι παρά
γραφοι 1 και 3 του άρθρου 32 του Ν. 344/1976 και οι
οποίες έχουν ως εξής:
1. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου συντάσσεται εντός είκοσι
τεσσάρων ωρών από το θάνατο, αφού προσαχθεί έγγραφη
πιστοποίηση θανάτου που εκδίδεται από τον ιατρό που
νοσήλευσε το θανόντα ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος ιατρός
από τον ιατροδικαστή ή από τον ιατρό πραγματογνώμονα
που ορίζεται από την οικεία αστυνομική ή δικαστική αρχή.
3. Ο ιατρός υποχρεούται σε κάθε περίπτωση θανάτου να
δηλώνει την αιτία του θανάτου, αναφέροντας και την αρ
χική, την ενδιάμεση και την τελική που προκάλεσε το θάνα
το.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Με το άρθρο 18 του Ν. 2130/1993 (Φ.Ε.Κ. Α-62) τροπο
ποιούνται ορισμένες διατάξεις του Ν. 1491/1984 (Α-173)
και του από 24-9/20-10-58 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. Α-171), που αφο
ρούν στις διαφημίσεις. Δημοσιεύουμε κατωτέρω τις δια
τάξεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από αστυνομικής
πλευράς:
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.
1491/1984 προστίθενται εδάφια ως εξής:
"Επίσης άδεια του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας
απαιτείται και για την τοποθέτηση των πλαισίων στοιχείων
των διαφημίσεων. Για τη χορήγηση της άδαας προηγείται
έλεγχος των αρμοδίων οργάνων του δήμου ή της κοινό
τητας, τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια στοιχεία των
διαφημίσεων πληρούν τις προϋποθέσεις που καθρίζονται
με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις και τις αποφάσεις
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των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, που εκδίδονται σε εκτέλεση του παρόντος νόμου.
Σε κάθε εγκεκριμένο πλαίσιο περιλαμβάνεται πινακίδα
στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά ο αριθμός αδείας
και η εκδούσα δημοτική ή κοινοτική αρχή, η επωνυμία και
ο αριθμός του φορολογικού μητρώου του διαφημιστικού
φορέα. Ο δήμαρχος ή πρόεδρος της κοινότητας δύναται
να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης των διαφη
μιστικών πλαισίων ή τη διενέργεια διαφήμσης, αν δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και των οικείων
υπουργικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση η άδεια
διαφήμισης θεωρείται χορηγηθείσα από την καταβολή
του τέλους".
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του Ν. 1491/1984
αντικαθίσταται ως εξής:
"Ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου έγινε
παράβαση κατά τη διενέργεια των πράξεων του νόμου
αυτού είναι υπόχρεος και αρμόδιος για την επαναφορά
των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, ανεξάρ
τητα αν η πράξη ή διαφήμιση έγινε σε χώρους που
ανήκουν στο Δημόσιο, τον Ο.Τ.Α. ή ιδιώτες. Οι κατά πα
ράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου αναγραφό
μενες, αναρτώμενες ή επικολώμενες διαφημίσεις, αφαιρούνται ή εξαλείφονται, τα δε τοποθετούμενα πλαίσια
στοιχείων επιγραφών ή διαφημίσεων κατεδαφίζονται υπο
χρεωτικά και αφαιρούνται τα υλικά αντικείμενα από συ
νεργεία του δήμου ή της κοινότητας, ύστερα από απόφα
ση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας, αφού
προηγουμένως γίνει διαπίστωση της παράβασης από τη
δημοτική αστυνομία ή την οικεία αστυνομική αρχή. Η
δαπάνη κατεδάφισης, αφαίρεσης ή εξάλειψης καταλογί
ζεται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του δημάρχου
ή προέδρου της κοινότητας και εισπράττεται, σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των εσόδων
των δήμων και κοινοτήτων. Η απόφαση του δημάρχου ή
προέδρου της κοινότητας για κατεδάφιση και αφαίρεση
των πλαισίων - στοιχείων εκδίδεται μετά από κλήτευση,
πριν πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, του κυρίου ή
κατόχου του πλαισίου στοιχείου (διαφημιστή). Κατά της
απόφασης του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας
επιτρέπεται προσφυγή μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες
από την κοινοποίηση, ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο
μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου.
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΕΩΡΗΣΗ
ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 149/5-4-1993 (Φ.Ε.Κ. Α-60), με το
οποίο τροποποιούνται τα άρθρα 7, 22 και 24 του Π.Δ
75/1987 "Αλληλογραφία και συναφή θέματα του Υ.Δ.Τ." ως
εξής:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
"Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις χορηγούνται από τους προϊ
σταμένους των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας ή
τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και από τους προϊστα
μένους των υποδιευθύνσεων, τμημάτων ή γραφείων των
υπηρεσιών, επιπέδου τμήματος και άνω, με εντολή του
προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που
οι διοικητές των υπηρεσιών, επιπέδου Αστυνομικού Σταθ
μού ή Αστυνομικού Φυλακίου, ελλείπουν ή κωλύονται, και
οι αναπληρωτές αυτών δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι,
τα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις χορηγούνται από τις αμέ
σως προϊστάμενες αυτών Αστυνομκές Αρχές".
2. Η παρ. 2 του άρθρου 22 ανηκαθίσταται ως εξής:
"Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
16 του Ν. 1599/1986, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά,
είναι οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ
νόμος ή οι αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι προϊστάμε
νοι των υποδιευθύνσεων, τμημάτων ή γραφείων των υπη
ρεσιών, επιπέδου τμήματος και άνω, με εντολή του προϊ
σταμένου της οικείας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που οι
διοικητές των υπηρεσιών, επιπέδου Αστυνομικού Σταθ
μού ή Αστυνομικού Φυλακίου, ελλείπουν ή κωλύονται, και
οι αναπληρωτές αυτών δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι,
οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από τις αμέσως
προϊστάμενες αυτών Αστυνομκές Αρχές".
3. Η παρ. 3 του άρθρου 22 καταργείται. Οι παρ. 4, 5, 6 και
7 του ιδίου άρθρου αριθμούνται σε 3,4,5 και 6 αντίστοιχα.
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από το υπό
λοιπο αστυνομικό και πολιπκό προσωπικό, ύστερα από
διαταγή του προϊσταμένου της οικείας Αστυνομικής Αρ
χής". Οι νέες ρυθμίσεις αποβλέπουν στον περιορισμό της
γραφειοκρατίας και στην απλούστευση των ακολουθου
μένων διαδικασιών, για την πρακτική δε εφαρμογή τους,
με την υπ' αριθ. 7011/10/29κβ από 5-6-93 εγκύκλιο του
Υ.Δ.Τ., παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες.

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Οι εξιχνιάσεις ληστειών Τραπεζών,
η εξάρθρωση πολυμελούς σπείρας αρχαιοκαπήλων
καθώς και της 17μελούς συμμορίας εμπορίας βρεφών,
ήταν τα γεγονότα που χαρακτήρισαν την δράση της Αστυνομίας
τον προηγούμενο μήνα και τα οποία συντάραξαν την Ελληνική κοινή γνώμη.
Για άλλη μια φορά, οι μεθοδευμένες
και συστηματικές προσπάθειες των Αστυνομικών των Υπηρεσιών Ασφαλείας,
έδωσαν ένα αποτελεσματικό κτήπημα
στη δράση όλων αυτών των εγκληματικών συμμοριών
και εμπέδωσαν το αίσθημα Ασφάλειας του κοινού προς την Αστυνομία,
προκαλώντας παράλληλα και τα ευμενή σχόλια των Μέσων Ενημέρωσης.
, Αλλά ας δούμε αναλυπκά τα γεγονότα:
ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΡΟΔΟΣΑΝ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ
Τέλος στη δράση σπείρας, που αποτελούσαν οι:
Χρήστος Παπαδούλας, Κώστας Θάνος, Γιάννης Μαλαφούρης και λήστευαν τράπεζες, έβαλε πρόσφατα η Ασφά
λεια Ατπκής. Οι δράστες είχαν προτίμηση στα υποκατα
στήματα της Αγροτικής Τράπεζας, με γυναίκες υπαλλήλους
και ξόδευαν ασύστολα τα χρήματα για τη "μεγάλη" ζωή στα
νυχτερινά κέντρα και τα μπάρ. Το γεγονός αυτό, τράβηξε την
προσοχή των Αστυνομκών της Ασφάλειας, οι οποίοι με
μεθοδικότητα και σε συνδυασμό με περιγραφές μαρτύρων
και του video, που τραβήχτηκε την ώρα της ληστείας στο
υποκατάστημα της Ιονικής Τράπεζας στο Ψυχικό, οδήγησαν
στη σύλληψή τους και έτσι έδωσαν ένα δυνατό ισύπημα στη
συμμορία, που λυμαινόταν τελευταία τα υποκαταστήματα
Τραπεζών.

Τεγέας -Αρκαδίας, απ’ όπου αφαίρεσαν (68) εξήντα οκτώ
αρχαία αντικείμενα. Μεταξύ των οποίων: Μια ερμαϊκή στήλη
ανδρός, μαρμάρινη, με επιγραφή "Ν/ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΣ", μα
μαρμάρινη ερμάϊκή στήλη με ανάγλυφη παράσταση γυναικός και επιγραφή "ΚΑΜΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΑΝΓ, μια Ρωμαϊκή
στήλη απολήγουσα σε κεφαλή, με επιγραφή "ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣ". Μία Ερμαϊκή στήλη απολήγουσα σε γυναικεία κε
φαλή με επιγραφή "ΑΦΡΟΔ ΤΛΥΟ ΛΥΝΗΙ ΛΥ", μια κεφαλή
Τηλέφου μαρμάρινη, από αέτωμα του Ναού της Αλέας Αθηνάς Τεγέας, πρωτότυπο έργο του 4ου π. χ αιώνα, μιά μαρ
μάρινη πλάκα με ανάγλυφη παράσταση τριών θεοτήτων του

ΣΠΕΙΡΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ.
Πολυμελή σπείρα αρχαιοκαπήλων εξάρθρωσε η Ασφά
λεια Ατπκής, που την αποτελούσαν οι: Χρήστος Τσίρμπας,
Κυριάκος Παλληκαράς, Χαρίλαος Κατσιγιάννης,Πέτρος Ατσιδάκος, Αθανάσιος Βάρκας, Βασίλειος Δοδολιάς και Ιωάν
νης Φανουράκης. Η συμμορία, με επίκεντρο την Αθήνα και
με διάφορους τρόπους και μέσα, ενεργούσε εκτεταμένη
εμπορία ανασκαφικών και άλλων αρχαίων ανπκειμένων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οι δράστες, όπως προέκυψε απ' την προανάκριση, διέπραξαν τη νύχτα της 4/5-8-92 τη κλοπή του Μουσείου της
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Ηρακλή, της Αρτέμιδος και του Διονύσου των Ρωμαϊκών
χρόνων. Επίσης αφαίρεσαν 50 περίπου τεμμάχια χάλκινων
αφιερωμάτων,γεωμετρικών και μεταγενέστερων χρόνων,
μεταξύ των οποίων υπήρχαν ιππάρια, πτηνά, περόνες,
σφραγίδες, περιδέραια από χάνδρες υαλόμαζας, χάλκινα
μικρά ειδώλια θεοτήτων με λεπτά φύλλα χρυσού και άλλα,
όλα ανυπολογίστου αξίας.
Οι ίδιοι δράστες, κατά τη προανάκριση, ενήργησαν τη
κλοπή του Μουσείου της Κολώνας -Αιγίνης, απ’ όπου αφαί
ρεσαν μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, με παράσταση δεξίωσης,
ακέραιη, ύψους 0,56 μ. και πλάτους 0,36 μ. Φέρει δυσδιά
κριτη επιγραφή Ρωμαϊκή.
Επίσης τμήμα μαρμάρινου ανάγλυφου, με παράσταση
καθιστής γυναικείας μορφής, γυμνού νεανίου “οινοχοούντος" και ανδρικής γενειοφόρου, ιματιοφόρου μορφής,
διαστάσεων 0,37μ ύψος και πλάτος 0,31 μ., Υστεροκλασική
-Ελληνισπκή. 6 μεταλικά Μυκηναϊκά χάλκινα δρέπανα, ξίφοι
και εγχειρίδια. Γεωμετρικές αρχαίες περόνες, πόρπες και
βραχιόλια, σε διάφορα μεγέθη, του 8ου -7ου πχ αιώνα.
Η Ασφάλεια Αττικής μετά από πολύχρονη και επίπονη
προσπάθεια, έθεσε τέρμα στην παράνομη δράση τους, προ
στατεύοντας έτσι, για άλλη μια φορά, ένα μεγάλο μέρος από
την Εθνική Πολτπσπκή μας κληρονομιά.

ΜΩΡΑΚΙΑ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
Αριστα δικαιωμένη 17μελή σπείρα εμπορίας βρεφών
στην Ελλάδα εξάρθρωσε τελευταία η Ασφάλεια Ατπκής. Τα
μέλη της...γιατροί, δικηγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί και άλ
λοι, κατάφερναν να βγάζουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά
και να νομιμοποιούν την παράνομη υιοθεσία.
Η τιμή για το κάθε βρέφος ήταν από 2.000.000 έως
3.500.000 δρχ., ανάλογα με το αν ήταν κορίτσι ή αγόρι. Απ’
αυτά, οι γονείς έπαιρναν από 1.700.000 δρχ. έως 1.800.000
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και τα υπόλοιπα τα έπαιρναν οι μεσολαβητές, οι δικηγόροι
και οι γιατροί ανάλογα με τη προσφορά τους στο κύκλωμα.
Υστερά από έγκαιρη καταγγελία ιδιώτου, σήμανε συναγερ
μός στο προσωπικό της Ασφάλειας, που έστησε έξυπνα την
παγίδα και επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν οι: Δέσποινα Στεργιοπούλου τσιγκάνα, ο οδηγός ταξί Δημήτρης Λαιμοδέτης,
Ζωή Ζάγιου, μεσάζων σπς αγοροπωλησίες βρεφών και ο
δημόσιος υπάλληλος Θεοχάρης Χαρισούλας, την ώρα που
παρέδιδαν σε “υποτιθέμενους" άτεκνους γονείς, ένα κορι
τσάκι δύο μηνών, ένανπ του ποσού των 3.000.000 δρχ.
Γονείς του βρέφους, που επρόκειτο να πωληθεί, είναι ο
Στέλιος Κάκκος και Ελπίδα Ντένου -Κόκκου κάτοικοι Σαλα
μίνας.
Το κύκλωμα δρούσε σ’ όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν
συνοικισμοί Τσιγκάνων, η κύρια πηγή που “τροφοδοτούσε"
τη σπείρα. Τα βρέφη ήταν κυρίως από πολυμελείς οικογέ
νειες Τσιγκάνων ή Μουσουλμάνων της Ξάνθης και το τελευ
ταίο διάστημα η σπείρα είχε κάνει τουλάχιστον 11 "αγορο
πωλησίες" βρεφών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Από τη προανάκριση προέκυψε, ότι στην υπόθεση ε
μπλέκονται η Αλεξάνδρα Μιχαηλίδου παιδίατρος, η Ιωάννα
Σκουμπούρη κοινωνική λειτουργός, οι τσιγκάνοι: Ευαγγελία
Μήτρου, ο συζυγός της Αναστάσιος Μήτρου, ο Γιώργος
Καλαμιώτης, η συζυγός του Ειρήνη Καλαμιώτη και άλλοι,
των οποίων, η Ασφάλεια προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το ρόλο
του καθενός στο εμπόριο αυτό της ΝΤΡΟΠΗΣ.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΕ "ΚΟΡΣΕ"
"Ασφυκπκός κορσές" του έγινε ο κορσές, που είχε τυλίξει
στο σώμα του ο Ιορδανός Αμπνταλάχ Σαλμάν και είχε κρυμ
μένη μέσα σ’ αυτόν ένα κιλό ηρωίνης, όταν συνελήφθη από
Ανδρες του Τμήματος της δίωξης ναρκωτικών, στο Αερο
δρόμιο του Ελληνικού, μετά την άφιξή του από τη Σόφια με
πτήση των Βουλγαρικών αερογραμμών. Ο Ιορδανός είχε
σκοπό να διακινήσει την ηρωίνη στην Ελλάδα. Η Ασφάλεια
όμως, αξιολογώντας σωστά τις πληροφορίες που είχε και
μετά από πολύχρονη παρακολούθηση, έθεσε τέρμα στην
εγκληματική δράση του.

ΝΟΝΟΙ ΗΡΩΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Μέσα απ’ τις φυλακές Αμφισσας, που ήταν κρατούμενος
για ναρκωτικά, κατηύθυνε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών
ο 54χρονος Στέλιος Χρηστέας και κάθε φορά που έβγαινε
με πενθήμερη άδεια, κανόνιζε τις "λεπτομέρειες".
Το Τμήμα όμως δίωξης ναρκωτικών της Ασφάλειας Ατ
πκής, που είχε πς πληροφορίες, τον έθεσε υπό παρακο
λούθηση και κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενθήμερης
άδειας εξόδου του, τον συνέλαβε, αφού βρέθηκαν στην
κατοχή του τρία κιλά ηρωίνης, έντοκα γραμμάπα δημοσίου,
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ονομαστικής αξίας 31.800.000 δρχ., τα οποία κατασχέθη
καν, επειδή προήρχοντο από διακίνηση ναρκωπκών.
Επίσης, όπως προέκυψε απ’ την προανάκριση, στην ίδια
υπόθεση εμπλέκονται και συνελήφθησαν ο Γιάννης Φορτώσης, που είχε αναλάβει τη φύλαξη της ηρωίνης κατά το
διάστημα που ο Χρηστέας βρισκόταν σπς φυλακές και ο
Γιώργος Κατσουλάκος, φύλακας σπς φυλακές Κορυδαλ
λού, ανεψιός του Χρηστέα, που είχε αναλάβει να τον τροφο
δοτεί με την ηρωίνη, κατά τη "θητεία" του σπς φυλακές.

μπαρ της Γλυφάδας, διακινούσαν το λευκό θάνατο, αφού
επέλεγαν εύκολα θύματα ανάμεσα στους θαμώνες. Τους
"την έστησαν" όμως και δεν άργησαν να θέσουν τέρμα στη
καταστροφική δράση τους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 500 γραμμάρια ηρωίνη, 10 γραμμάρια κοκκάίνη και, ένα κιλό ασήμι, που αποτελεί προϊόν συναλλαγής
με ναρκωπκά και 6.220.000 σε συνάλλαγμα απά δολλάρια
ΗΠΑ, μάρκα και λίρες Αγγλίας.

ΠΛΑΣΤΑ ΠΕΝΤΟΧΙΛΙΑΡΑ...

Κλέφτης με φαντασία πιάστηκε από Ανδρες της Ασφά
λειας Ατπκής. Πρόκετται για το Σπύρο Σπυράτο, σεσημα
σμένο για κλοπές, που έκλεψε 80.000 δρχ. από περίπτερο
στη Λυκόβρυση, χρησιμοποιώντας μια πρωτότυπη μέθο
δο!!! Πλησίασε στο περίπτερο του Γιάννη Ελευθεριάδη και
έβαλε φωπά σε χαρτοκιβώπα, που υπήρχαν δίπλα σ’ αυτό.
Ο περίπτερός πανικοβλήθηκε και καθώς έτρεχε να σβήσει
τη φωπά, βρήκε την ευκαιρία ο Σπυράτος και πήρε τα χρήμα
τα απ' το ταμείο του περιπτέρου. Στη συνέχεια προσπάθησε
να φύγει τρέχοντος αλλά συνελήφθη από Αστυνομικούς,
που ωστόσο είχαν φθάσει. Την έγκαιρη επέμβαση της Αστυ
νομίας, δεν...φαντάστηκε ο κλέφτης και έτσι έπεσε στη "φά
κα".

Ερευνες για την εξάρθρωση σπείρας παραχαρακτών,
που έχει κυκλοφορήσει στην αγορά πλαστά πεντοχίλιαρα και
μάρκα, διεξάγει η Ασφάλεια Αττικής, ενώ συνελήφθη ο
πρώην ποδοσφαιριστής Χριστάκης Οικονόμου, διόπ σε έ
ρευνα, που ενήργησε η Ασφάλεια σπάι του, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 54 σφαίρες των 9 χιλιοστών, 500 πλαστά
Γερμανικά μάρκα και 8 γραμμάρια ακατέργαστης Ινδικής
καννάβεως.

ΚΛΕΦΤΗΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΚΑΙ 0Ι ΤΣΑΝΤΑΚΙΔΕΣ

Σύμφωνα με τη προανάκριση, στην υπόθεση εκτός απ’
τον Οικονόμου, ενέχονται ο Πέτρος Σταματόπουλος και
Χριστόφορος Καμπούρος.

ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α Τ ΙΑΦ ΚΑ" ΠΥΡ0Μ ΑΧΙΚ0Ν
Επαληθέυθηκαν οι πληροφορίες των ανδρών της Ανπτρομοκραπκής Υπηρεσίας, που ύστερα από παρακολούθη
ση, έκαναν έρευνα στο διαμέρισμα του 30χρονου Ευσταθίου
Χήρα και βρέθηκαν μπροστά σε βαλίτσες, που περιείχαν
πάνω από 150 σφαίρες, κάλυκες και μεγάλη ποσότητα πυρίπδας.
Οι σφαίρες ήταν από πολεμικά όπλα, περίστροφα και
πιστόλια των 45, 38, 32, και 9 χιλιοστών. Σύμφωνα με όσα
ισχυρίστηκε ο Χήρας, πς σφαίρες πς είχε πάρει, όταν υπη
ρετούσε στο... στρατό και έκανε συλλογή. Η Ασφάλεια συ
νεχίζει πς έρευνες για να εξακριβώσει την προέλευσή τους
και τυχόν εμπλοκή του Χήρα σε άλλες εγκλημαπκές ενέρ
γειες.

Δίδυμο τσαντάκηδων, τους Γιώργο Πεφάνη και Παναγιώ
τη Μπόμπορη, συνέλαβαν οι Ανδρες της Ασφάλειας Ν. Φι
λαδέλφειας. Οι δράστες παρακολουθούσαν ηλικιωμένους,
που έκαναν αναλήψεις από τράπεζες και επιβαίνοντες σε
μοτ/τα, τους “χτυπούσαν” μόλις εύρισκαν ευκαιρία. Οι δύο
νεαροί είχαν διαπράξει σε μικρό χρονικό διάστημα, πάνω
από 40 αρπαγές τσαντών στη Ν. Φιλαδέλφεια, το Ηράκλειο,
τα Ανω Πατήσια και τον Κολωνό.

ΕΜΠΟΡΟΣ
ΜΕ ΠΟΙΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΕΝΑΜΙΣΥ ΑΙΩΝΑ
Πανελλήνιο ρεκόρ σε καταδικασπκές αποφάσεις και σε
ποινές φυλάκισης είχε ο έμπορος Παναγιώτης Ααμπρινός,
ο οποίος συνελλήφθη από Αστυνομικούς του Τμήματος Α
ναζητήσεων της Ασφάλειας Ατπκής. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο
Ααμπρινός είχε εις βάρος του 139 καταδικασπκές αποφά
σεις, συνολική ποινή φυλάκισης 140 χρόνων και χρημαπκή
ποινή 26.000.000 δρχ. για απάτες, υπεξαιρέσεις, καταδο
λίευση δανειστών και ακάλυπτες επιταγές. Με τη σύλληψη
αυτού του καταζητούμενου, η Ασφάλεια έσωσε δεκάδες
άλλα υποψήφια θύματα, απ’τα πονηρά σχέδιά του.

ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΝ

ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΠΟΔΕΜΑ

Οι επιτυχίες της Ασφάλειας συνεχίζονται!!! Τα λαγωνικά
της είχαν πληροφορίες όπ ο Αλέξανδρος Αλεξίου και ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, “πορπέρηδες" σε πολυτελή

Οι Αλβανοί λαθρομετανάστες κατήντησαν μεγάλη πληγή
για τη χώρα μας. Η Ασφάλεια Απκής ευαισθητοποιημένη και
σ’ αυτό το τομέα έχει εντείνει πς προσπάθειές της για την
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εξιχνύαση εγκλημάτων με δράστες αλλοδαπούς. Ετσι εξιχγύασε το φόνο του 82χρονου Ευάγγελου Καλογιάννη και
συνέλαβε τους, Ισμέτ Σιγκερούλα, Μενάρντ Ντρίζα, Γιανί
Ντέρο, Αντρέα Βιέρο, Αλβανούς, που τον σταγγάλισαν, ενώ
κοιμόταν, μέσα στο διαμέρισμά του στα Κάτω Πατήσια και
του αφαίρεσαν το κομπόδεμα με τις λίγες οικονομίες που
είχε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σπείρα διαρρηκτών, που την αποτελούσαν επτά ανήλι
κοι, ηλικίας 12 έως 16 χρόνων, εξάρθρωσε η Ασφάλεια
θεσ/νίκης. Οι ανήλικοι διέπραξαν δεκάδες κλοπές σε διαμε
ρίσματα και καταστήματα της συμπρωτεύουσας.
Η λεία τους απ’ τις κλοπές, χρήματα, χρυσαφικά, είδη
ρουχισμού και άλλα ανπκείμενα συνολκής αξίας 4.000.000
περίπου δρχ. Ομως, εκτός από τις διαρρήξεις, επέκτειναν
τις "δραστηριότητες" τους και σε κλοπές αυτοκινήτων. Το
τελευταίο εξάμηνο διέρρηξαν...19 αυτοκίνητα σε διάφορες
περιοχές της Θεσσαλονίκης, αφαιρώντας ανπκείμενα και
προξενώντας τους φθορές πολλών εκατομμυρίων. Η Ασφά
λεια συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπιστούν και οι κλεπτα
ποδόχοι στους οποίους παρέδιδαν οι ανήλικοι τα κλοπιμαία.

απ’ τις συνεχείς επιθέσεις και επιβεβαίωσαν για μια ακόμη
φορά την εμπιστοσύνη τους προς τις Υπηρεσίες Ασφαλείας.

ΣΠΕΙΡΑ...ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η Ασφάλεια Αττικής συγκέντρωνε από καιρό τις πληρο
φορίες. Οταν ήρθε η κατάλληλη σπγμή "χπίπησε" και εξάρ
θρωσε σπείρα με διεθνείς διασυνδέσεις, που διέθετε σε
τοξικομανείς στην Ελλάδα πολύ μεγάλες ποσότητες χασισελαίου.
Πρόκειται για τον Ιωάννη Μαγκούτα και τη Γαλλίδα φίλη
του Μαριέ Μαϊζονί. Στη κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν 6 κιλά χασισελαίου και μικρή ποσότητα
κατεργασμένης κάνναβις. Επίσης, σύμφωνα με τη προανά
κριση, η συμμορία... είχε επενδύσεις σε ονομασπκά μερίδια
αμοιβαίου κεφαλαίου στην INTERAMERIKAN, αξίας
25.300.000 δρχ., βιβλιάρια καταθέσεων της Τράπεζας Πίστεως, ύψους 6.250.000 δρχ και σε ρευστό 600.000 δρχ,
19.600 Γαλλικά φράγκα και 9.505 δολλάρια ΗΠΑϋ!
Ολα αυτά κατασχέθηκαν μαζί με πέντε ζυγούς ακρίβειας,
ένα τζιπ, ένα Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο και μία μοτοσυκλέτα,
προέρχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών.

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΑΦΙΑ!

Αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, εργα
ζόμενοι με ζήλο και μετά από ενέδρες που είχαν στήσει γύρω
από καταυλισμούς αθιγγάνων στη περιφέρεια τους, κατόρ
θωσαν να εξαρθρώσουν συμμορία, αποτελουμένη από
τους: Σωτήριο Καραγκούνη, Ιωάννη Καραγκούνη, Τριαντά
φυλλο Καραγκούνη και Σταύρο Μόσχο, όλοι αθίγγανοι, σκη
νίτες, προσεσημασμένοι. Οι ανωτέρω δράστες, δρούσαν
σαν ομάδα τριών και πλέον ατόμων και από κοινού, οπλοφο
ρώντας, διέπραξαν σωρεία ληστειών, διακεκριμένων κλο
πών και άλλων αξιοποίνων πράξεων, σε σπίτια και κατα
στήματα της Αττικής, Βοιωτίας και Πελ/νησου, όπου εκινούντο με κλεμμένα οχήματα.

Εκατοντάδες κλοπές, δύο εμπρησμοί σε σπίτια για λό
γους εκδίκησης και δεκάδες γυναίκες που εκμεταλευόταν
είναι ο απολογισμός της δράσης της Αλβανικής "μαφίας"
στην Ελλάδα. Η Ασφάλεια όμως δεν την άφησε να δράσει
για πολύ. Με επιδέξιους χειρισμούς, ξεσκονίζοντας κάθε
σημανπκό στοιχείο, "έβαλε στο χέρι" τον αρχηγό Αλμπερτ
Λάκα και ερευνά για τη σύλληψη των υπολοίπων της συμμο
ρίας, καθώς και των κλεπταποδόχων που αγόραζαν τα κλο
πιμαία.
Σε μικρό χρονικό διάστημα η συμμορία είχε διαρρήξει
πάνω από 400 σπίτια σπς περιοχές της Αγίας Παρασκεύης,
Χολαργού, Σαρωνίδας, Αναβύσσου και Γλυφάδας και είχε
κλέψει τηλεοράσεις, ηλεκτρικές συσκευές και χρυσαφικά
αξίας πάνω από 150.000.000 δρχ.
Μεγάλο μέρος των κλοπιμαίων τα πούλησαν και τα υπό
λοιπα τα μετέφεραν στην Αλβανία. Τα τεράστια κέρδη που
εξασφάλιζε ο "αρχηγός", του επέτρεπαν να κατοικεί σε πο
λυτελή διαμερίσματα, να ξοδεύει αλόγιστα για διασκεδάσεις
και να αγοράζει πολυτελή αυτοκίνητα.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Οι Ανδρες του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, εργα
ζόμενοι με ζήλο και ευσυνειδησία, κατόρθωσαν τελικά να
εξαρθρώσουν σπείρα, που την αποτελούσαν οι: Ιδρίζ Εμίν,
Σερίφ Φαρούκι και Αϊχάν Εμίν, όλοι κάτοικοι Κομοτηνής, οι
οποίοι κινούμενοι με μηχανοκίνητα οχήματα (μοτ/τα μοτ/τες), άρπαζαν τσάντες γυναικών. Με τη σύλληψη των
παραπάνω δραστών, ανακουφίστηκαν οι κάτοικοι της Πόλης
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ Ω ΡΕΣ /
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κλάδος τη ς γεω μετρίας.
2. Γυναικολογικό τεστ - Θεός
των Αιγυπτίων - Ποδοσφαιρική ο
μάδα.
3. Φυσικό ή τεχνητό στρατιωτι
κό προκάλυμμα (ξεν.) - Αμερικα
νός εφ ευρέτης ομώνυμου αλφά
βητου - Η αλφαβήτα με δύο γράμ
ματα.
4. Νησί μας (ιδιωμ.) - Συμβολί
ζουν το μικρό ροκέ στο σκάκι - Η
λεκτρικό το φορτίο του.
5. Γ έ ν ο ς τ η ς γ ρ α μ μ α τ ικ ή ς
(καθ.) - Δω ρικός τύπος άρθρου.
6. Ρίγη, ανατριχίλες.

γραφ έας - Πανί πλοίου (καθ.).
9. Αφωνη... τύχη - Χειμωνιάτικοι
καρποί - Αχτι χωρίς... αρχή και τέ 
λος.
10. Διπρόσωπος θεός των Ρω
μαίων - Φωνήεντα ποιότητας.
11. Διπλό γίνεται κρητικό αγρίμι
- Διψήφιος αριθμός - Μουσική νό
τα.
12. Υπάρχει και δίσεκτο - Σκλη
ρός γυναικείος σκούφος - Ο υδέτε
ρο δεικτικής αντωνυμίας.
13. Παλιό εμπροσθογεμές του
φέκι - Φυσικός κόλπος ακτής.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Πρωτότυπες (μτφ ).

7. Απόλυτη ομοιότητα ανάμεσα
σε δύο πράγματα - Μονοψήφιος
αριθμός.

2. Οροσειρά της Κεντρικής Α
σίας - Γραφική ύλη.

8. Μπερνάρ...: Θ εατρικός συγ

3. Αλογο - Χοίρος (αρχ.) - Μι

κρός σε ηλικία.
4. Και τέτοιο δάνειο αναφέρεται
- Δικά σου (αρχ.).
5. Μαλλί προβάτου (καθ.) - Κι
έτσι σου ζητώ ν’ αφήσεις.
6. Γραμματικό μόριο - Λύπηση Γαλλικό σύμφωνο.
7. Μισές... κρήνες - Παιδικό ό
νομα, γνωστό από ανέκδοτα.
8. Μπίλι...: παλιός σχεδιαστής
μόδας - Βαθύτερη έννοια πράγμα
το ς - Πρόθεση.
9. Ανοιξιάτικα κι αυτά - Είδος
μπαρ (ξεν.).
10. Ουδέτερο δεικπκής αντω
νυμίας - Δεμένα - Ποτάμι της Ελβε
τίας.
1 1 . 0 αριθμός 120 - Κρουστό
μουσικό όργανο - Ο αριθμός 440.
12. Ασύνετο, απρόσεκτο.
13. Βήμα εκκλησίας - Μυθικός
γίγαντας, γιος της Γης.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Απότομος - Ενας 2. Δαμάλι Ιάματα 3. Ιτο - Ακτές - Τοπ 4. Κάρα
- Ρολόι - Μι 5. Ατακτος - Σάλιο 6. ΙΕ
- Οσιος - Σακί 7. Οσίμα - Σινική 8.
Ταπί - Ντοκ 9. Οσα - Ανετο - ΟΛΠ
10. Γάλα - Ω ρ - Μασιά 11. Ηλιος Αμάν - ΓΝ 12. Τοκ - Παράτονοι 13.
Ησάίας - Καίσια.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Αδικαιολόγητη 2. Πατάτες Σάλος 3. Ομορα - Ιταλικά 4. Τα Ακόμα - ΑΟ 5. Ολα - Τσάπα - Σπα
6. Μικροί - Ινώ - Ας 7. Τόσος - Εραρ
8. Σιέλ - Σιντ - Μακ 9. Ασος - Ντο
μάτα 10. Εμ - Ιάσιο - Ανόι 11. ΝΑΤ Λάκκος - ΝΣ 12. Ατομική - Λίγοι 13.
Σάπιο - Σπάνια.
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*Π ρό σ φ α τα , και ενώ έχουν ήδη δημοσ ιευθεί στο
προηγούμενο τεύ χο ς όλα τα ονόματα των παιδιών
των αστυνομικών που πέρασαν σ τα Α.Ε.Ι. τη ς χώ
ρας, έφθασαν σ τα γρ α φ εία μας μερικά ακόμα ονό
ματα τα οποία και δημοσιεύουμε στη συνέχεια.
Π ρόκειται για το υ ς: Μήτσο Ευάγγελο, γιο του Α
στυνόμου Α ’ Παντελή Μήτσου(Δ/νση Οικονομικών)
που πέρασε στην Σχολή Μον. Υπαξ/κών Πολ. Ναυ
τικο ύ (Σ.Μ.Υ.Ν.), Αρέστη Γεώργιο, γιο το υ Νικολάου
Αρέστη Αστυν. Υπ/ντή ε.α. που πέρασε στη Σχολή
Μ ο υσ ικώ ν τ ο υ π ο λ ε μ ικ ο ύ Ν α υ τικ ο ύ κ α ι Π ανο
πούλου Μαρία, κόρη το υ υπ/μου Α ’ Κων/νου Πανόπουλου(Δ/νση Αστυν.Αθηνών-Τ.Ε.Λ.) που πέρασε
στη Γεωπονική Σχολή Θεσ/νίκης.
* 0 δαίμων το υ τυπ ογραφ είου ξαναχτύπησε.Στο
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο τ ε ύ χ ο ς α ν τ ί τ ο υ ο ρ θ ο ύ Κ αραδημήτρης Ν ικόλαος το υ Ιωάνου, γιο ς Αρχ/κα τη ς
ΔΑΕ Α ττικής, που πέρασε στο φυσικό Αθηνών, ανεγράφη εκ παραδρομής το επώνυμό του σαν Καραμήτρης.
* 0 π ρόεδρος το υ 7ου βαθμολογικού κέντρου
Γενικών Εξετάσεων 1993 Δραπετσώνας αισθάνεται
την υποχρέωση να ευχαρισ τήσ ει το ν διοικητή και
όλο το προσωπικό το υ Θ’ Αστυν. Τμήματος Πειραιά
για τη ν άψογη συνεργασία, τη ν συνεχή προσπάθεια
και αδιάκοπη παρουσία τω ν εντεταλμένω ν Αστυ
νομικών για τη ν φ ύλαξη του κέντρου, γεγονός που
συνέβαλε στην κανονική και απόλυτα επιτυχή δ ιε
ξαγωγή τω ν εξετάσεων.
* 0 Ν ομάρχης Καστοριάς εκφ ρά ζει τη ν ευ α ρ έ
σκειά του προς όλο το προσωπικό τη ς Ελληνικής
Αστυνομίας τη ς Αστυν. Δ/νσης Καστοριάς για τα
επιτυχή μ έτρα Τάξεω ς, Α σ φ ά λεια ς και τρ ο χα ία ς
που εφ άρμοσαν κατά το επταήμερο που έλαβαν
χώρα οι ερ γα σ ίες το υ ΣΤ’ Παγκόσμιου Συνεδρίου
Παμμακεδονικών Ενώσεων. Οι ερ γα σ ίες πραγματο
ποιήθηκαν με πλήρη επιτυχία από τ ις 26 Ιουλίου
έως τη ν 1η Αυγούστου στην πόλη τη ς Καστοριάς,
συμμετείχαν 800 και πλέον μέλη από όλα τα μέρη
του κόσμου όπου και διατράνωσαν τη ν πίστη του ς
στην ελληνικότητα τη ς Μ ακεδονίας.
* 0 κος Γεω ργόπουλος Παναγιώτης, κάτοικος Α
θηνών, σε ευχαρισ τήρια επιστολή το υ προς την Α.Δ
Μεσσηνίας μεταξύ άλλων αναφέρει.:
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"Στις 26/7193 κατευθυνόμουν μ ε το αυτοκίνητό μου
μαζί μ ε την σύζυγό μου και τον ένα γιο μου προς τη
Μεσσήνη. Ενώ βρισκόμουνα στην περιοχή Χάστεμη-Μάδενας Λυκότραφου σε μία απότομη στροφή, στην ο
ποία υπάρχει μικρό γεφύρι μ ε λιμνάζοντα βαλτώδη βαθειά νερά, το αυτοκίνητό μου μ ε αριθ. ΥΑ 6921 ξέφυγε
από την πορεία του και έπεσε από το γεφύρι, ύψους
4-5 μέτρων,μέσα στα νερά σε ανάποδη θέση, στις
9.30’μ.μ. περίπου. Κάποιος περαστικός ταξιτζής μας
είδε και ειδοποίησε τους κατοίκους του κοντινού χω
ριού Χάστεμη για να μας σώσουν. Πάνω από 20 άτομα
έτρεξαν να μας βοηθήσουν αλλά χωρίς όμως αποτέλε
σμα. Εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι και τραυματισμένοι
μέσα στο αναποδογυρισμένο και γεμάτο βαλτόνερα αυ
τοκίνητο. Οι κάτοικοι του χωριού μετά την εγκατάλειψη
της προσπάθειας τους ειδοποίησαν την το AT. Μεσ
σήνης.
Κατά τις 10.00 μ.μ. ετρεξαν ο υπαστυνόμος Δαλαχά νη ς Δ η μ ή τρ ιο ς κα ι ο α σ τυ φ ύ λ α κ α ς Σ κα φ ιδ ά ς
Δημήτριος, οι οποίοι κινητοποίησαν ένα τρακτέρ της
περιοχής, έδεσαν το αυτοκίνητο και το γύρισαν σε κα
νονική θέση. Με κίνδυνο της ζωής τους, συνεχίζει στην
επιστολή του, προσπαθούσαν να μας απεγκλωβίσουν
πέφτοντας μέσα στα νερά. Ειδικά ο αστυφύλακας Σκαφιδάς όρμησε επάνω στο αυτοκίνητο, έσπασε τα μπαρμπρίζ και μας έβγαλε από μέσα. Ο αστυφύλακας μά
λιστα, στην προσπάθειά του αυτή, τραυμάτισε το πόδι
του. Στην συνέχεια μας μετέφεραν στο Γεν. Νοσοκο
μείο Καλαμάτας για περίθαλψη.
Ολοι στο χωριό ομολογούν ότι τη ζωή μας την ο
φείλουμε στους δύο άξιους αστυνομικούς του τμήμα
τος Μεσσήνης και γι'αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να
τους συγχαρώ για την γενναιότητά τους και να τους
ευχαριστήσω θερμά και μέσω της υπηρεσίας τους.’
* 0 Νομάρχης Λασιθίου Κος Κωστής Χατζηδάκης
σε ευ χα ρ ισ τή ρ ιο τη λ εγ ρ ά φ η μ α το υ προς το ν Υ
πουργό Δημ. Τάξεως και τον Αρχηγό τη ς Ελληνικής
Αστυνομίας αναφέρει.:
’Ευχαριστώ εκ μέρους του Λασιθιώτικου Λαού για
την καίρια υποστήριξη και συμμετοχή των 85 ανδρών
της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας στην κατά
σβεση της πυρκαγιάς στην Σητεία στις 24 και 25 Ιου
λ ίο υ ’
* 0 αντιπλοίαρχος ε.α Π.Ν. Αντώ νιος Πούλος -

Κολασούκα 80- Πειραιάς, σε επιστολή το υ προς το
περιοδικό η οποία κοινοποιεί και στην ηγεσ ία του
Σώματος μεταξύ άλλων αναφέρει:
Με τη ν παρούσα μου θέλω να επισημάνω την
τερ ά σ τια κοινωνική προσφορά τη ς Αστυνομίας, η
οποία δεν π εριορίζεραι μόνο στο έργο τη ς τη ς Α
σ τυνομία ς αλλά π ροσ φ έρει τερ ά σ τιες υπηρεσίες
στο κοινωνικό σύνολο.
"Στις 23/7/93 ευρισκόμουν για διακοπές μ ε την οικογένειά μου στη Δημητσάνα. Επειδή έχασα το πρωινό
λεωφορείο της γραμμής και το επόμενο ήταν στις 7 το
βράδυ, απευθύνθηκα σ τον Δ/τή του ομώνυμου Αστυν. Τμήματος τον οποίο συνάντησα σε κεντρικό δρό
μο και του ζήτησα την συμβουλή του. Στην Δύσκολη
αυτή στιγμή, η προθυμία και η αρωγή που μας πρόσφερε ήταν όντως πολυτιμώτατη για μένα και άξια ε
παίνου. Αυθόρμητα και χωρίς χρονοτριβή προσφέρθηκε να μας εξυπηρετήσει και μας οδήγησε στο ι χ αυ
τοκίνητό του μ ε το οποίο μας μετέφ ερε σε απόσταση
9 χιλ. και σε σημείο όπου διήρχετο το λεωφορείο της
γραμμής Πύργου-Τριπόλεως.
Η πράξη αυτή του Αξ/κού της Αστυνομίας που όπως
πληροφορήθηκα εκ των υστέρων είναι ο Υπαστ/μος Β ’κ.
Ηλιόπουλος, προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση τόσο σε
μένα όσο και στα μέλη της οικογένειάς μου και ιδιαί
τερα στα παιδιά. Τα ανθρωπιστικά του αισθήματα η
καλοσύνη του και ο υπερβάλλον ζήλος για την εξυπη
ρέτηση των πολιτών και η εν γένει συμπεριφορά του
θα μας μείνουν αξέχαστα.
Κατόπιν τούτων επιθυμώ με την παρούσα μου επι
στολή να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τις ευ
χαριστίες μου όχι μόνο στον εν λόγω Αξ/κό αλλά και
προς το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία εκ
παιδεύει και έχει στις τάξεις της τέτοια στελέχη που
τιμούν μ ε την στάση τους και την συμπεριφορά τους
όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και ολόκληρο το Σώμα."
* 0 πρόεδρος τη ς κοινότητας Βασιλικής Λευκά
δας κος Σιδέρης Βασίλειος με επιστολή του στο
περιοδικό εκφ ρά ζει τη ν δυσαρέσκειά του στο άρ
θρο "ο δηγός διακοπών" το υ τεύ χ ο υ ς Ιουλίου, ε 
πειδή δεν συμπ εριελήφ θη και η κοινότητα Βασι
λικής. Θ έλουμε να διαβεβαιώ σουμε τον κο Πρόε
δρο, ό τι η παράλειψη έγινε εκ παραδρομής και χω
ρίς καμιά σκοπιμότητα.
Αλλω στε είναι σε όλους πιστεύουμε το υ ς ανα

γνώ στες γνωστό, ότι η Βασιλική είναι πράγματι ένα
από τ α κα λλίτερ α λιμ ά νια τ η ς Λ ευκάδας και θα
ήτα ν παράλειψη για οποινδήποτε επισκέπτη τη ς
Λευκάδας να μην περάσει και από τη ν πανέμορφη
πόλη τη ς Βασιλικής.
*Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης σ υγχαίρει του ς
Δ ιοικητές και όλο το προσωπικόν του Α.Τ Αγίου
Μύρωνος Ηρακλείου και Α.Σ Δάφνης για το έντονο
εν δ ια φ έρ ο ν το υ ς που ε ίχ ε σαν απ οτέλεσμα την
σύλληψη τω ν δραστών τη ς κλοπής Ιερών Σκευών
και εικόνος από εξοκκλήσι τη ς περιοχής τη ς αρμο
διότητας του Α.Σ. δαφνών.
*Τ ο Σώμα Ελλήνων Οδηγών Τ.Τ. Λάρισας εκφ ρά
ζει τις θερμές το υ ευχαρ ισ τίες προς το ν Διοικητή
και όλο το προσωπικό του Α.Τ Ραψάνης/Λάρισας
για τις διευκολύνσεις, την συνδρομή και τη ν συ
μπαράστασή το υ ς κατά την διαμονή των παιδιών
του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών στις εγκατασ τά
σεις τη ς ομώνυμης κοινότητας. Η ευγένεια, η άριστη συμπεριφορά και η αυταπάρνηση ως προς
το ωράριο εργασίας των ανδρών του Τμήματος, α
ναφ έρει στην επιστολή τη ς η τοπική έφ ορο ς Λάρι
σας κα Κουφοδήμου Μαρία, δεν τιμ ά μόνο αυτούς
αλλά και όλη τη ν Ελληνική Αστυνομία.
* 0 Αστυφύλακας Μπακάλης Χρήστος που υπη
ρ ε τεί στο ΙΣΤ Α.Τ. Θεσ/νίκης, ευχαρισ τεί θερμά τον
Αρχ/κα π.σ. Κεφαλίδη Αναστάσιο του ιδίου Τμήμα
το ς για την μεγάλη κατανόηση, συμπαράσταση και
βοήθεια που του πρόσφερε σε σοβαρό προσωπικό
του πρόβλημα.
* Ευχαριστούμε την Διδα Ιωάννα Γκαγκανάκη κά
τοικο Κερατσινίου - Αντ. Μπέρτου 86 - για το πολύ
ενδιαφ έρον άρθρο τη ς που αναφ έρεται στα ναρκω
τικά και ιδια ίτερ α στις ψ υχολογικές και σω ματικές
επιπτώσεις του ατόμου από τη ν χρήση τη ς ηρωί
νης.
Φαίνεται ό τι το πρόβλημα των ναρκωτικών απα
σχολεί έντονα τη νεολαία μας γιαυτό η Αστυνομική
Επιθεώρηση θα συνεχίσ ει να δ ημ οσ ιεύ ει έγκυρα
άρθρα ειδικών επιστημόνων και ιατρών σε μια προ
σπάθεια να ενημερώσει το υ ς νέους και να ευαισθη
τοπ ο ιή σ ει το υ ς γ ο ν είς πάνω στο πρόβλημα των
ναρκωτικών που σκοτώνει καθημερινά τη νεολαία
μας και απ ειλεί το μέλλον του τόπου μας.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή
στο μηνιαίο περιοδικό

Αστυνομική Επιθεώρηση
(Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα)
για ένα χρόνο (δώδεκα τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την ταχυδρομική επιταγή
υπ’ αριθμόν ______________

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Μηνιαίο περιοδικό
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Διευθυντής

Ε Τ Η ΣΙΑ ΣΥΝΔ ΡΟ Μ Η : 1.500 δραχμές

Α στυν. Α ’ Δ α ζ. Δ ελ ιο λ ά ν η ς

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

Αρχισυντάκτης
Α στυν. Β’ Ν ικ. Π ολύμερος

Βοηθός Αρχισυντάκτη
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.......................................................

Ανθ/μος Κων. Κ α ρ α γιά ννη ς

Σύνταξη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:..................................................................

Π .Υ. Γεώ ργιος Χ ονδρ ομ ατίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ.:..........................................................

Ανθ/μος Κων. Κ α τσ ινο ύ λα ς

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:___________________ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ....... ./.___ ./.

Α σ τ/κ α ς Σ εραφ είμ Τσοχαντάρηι

Α ρ χ /κα ς Δημ. Φ ραγκούλης

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
(Υπογραφή)
* Γ ια άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074

Π .Υ. Κω ν/νος Π λ ευ ρ ιτά κ η ς

Διαχείριση
Π .Υ. Α να σ τα σ ία

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 παρ υσιάζονται 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,
συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό
και υπογράφονται από το συγγραφέα,
ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο.
Για τη δημοσίευση της ύλης
αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού,
ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.
Οι διατυπούμενες γνώμες στα επώνυμα άρθρα
απηχούν τις απόψεις των αρθρογράφων
και όχι υποχρεωτικά και της Υπηρεσίας.
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Κ αραμεσίνη

Γραμματεία
Π .Υ. Μ α ρ ία

Κ ω νσταντοπ ούλου

Διεκπεραίωση
Α ρ χ /κα ς Ελευθ. Μ ουτσώ κος

Φωτογραφική κάλυψη
Φ ω τογρ αφ ικό Σ υ νερ γείο Υ Δ Τ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Α ρ ισ το τέλ ο υ ς 175,
112 51, Αθήνα

Τηλέφωνα περιοδικού
Δ ιευθυντής: 8655.505
Α ρ χ ισ υ ντά κτη ς : 8672.573
Σ υ ν τά κ τες : 8674.230
Δ ια χ είρ ισ η : 8677.074
Γ ρ α μ μ α τεία : 8676.401
Fax: 8676.633

Φιλμς - Μοντάζ
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία
ΤΎ ΠΟ Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Η

ΑΕ.

(Π ερισσός, Η ρ α κ λ ε ίο υ

145)

t/

r>

