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MANAGER ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η μελλοντική επαγγελματική πρόκληση 

στον κόσμο των επιχειρήσεων
Του Αστυνόμου Β’ Σπόρου Κυριακάκη

Σ ’ ένα οικονομικό χώρο που γίνεται παγκόσμιος, 
θα απαιτηθούν νέες ανάγκες στελεχών στον κόσμο των επιχειρήσεων. 

Πρόκειται για τους MANAGER Ασφαλείας, 
που θα έχουν σαν αποστολή τους την αποτροπή κινδύνων, 

από ανθρώπινες ενέργειες ή καταστροφικά συμβάντα σε βάρος των επιχειρήσεων. 
Τα στελέχη της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος 

αποτελούν πολύτιμες δεξαμενές σκέψεων προς αυτή την κατεύθυνση, 
ιδιαίτερα μετά την έξοδό τους από την Υπηρεσία.

Ποιά είναι όμως τα καθήκοντα και το πλάνο λειτουργίας ενός SECURITY MANAGER;

Είναι γεγονός ότι παρά την εκ προοιμίου 
απαραίτητη ανάγκη δημιουργίας ενός 
νέου επαγγέλματος στον τομέα της Ασφά
λειας των Επιχειρήσεων εν τούτοις μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχει στη χώρα μας μια 
συγκεντρωτική μελέτη-εκτίμηση και προ
σέγγιση του πλαισίου μέσα στο οποίο θα 
κληθεί να ασκήσει τα καθηκοντά του ένας 
MANAGER Ασφάλειας.

Τα μονά στοιχεία που υπάρχουν και αυ
τά διάσπαρτα, ανιχνεύονται σε πονήματα 
τη ς  σ χετικής φ ιλολογ ία ς (SECURITY 
LITERATURE), η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά κυ
ρίως πς παρεχόμενες υπηρεσίες και τα σύγχρονα συστήμα
τα ασφαλείας.

Γίνεται έτσι φανερό ότι για την σύνταξη του παρόντος 
άρθρου πορευθήκαμε σε άγνωστο έδαφος και με βάση την 
σχεπκή ξένη βιβλιογραφία η οποία είναι στη διάθεση του 
κάθε αναγνώστη.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο άνθρωπος, από της εμφανίσεώς του και καθ’ όλο το 
μήκος της ιστορίας, εκπμώντας την αξία τόσο της περιου
σίας του όσο και των επιτευξεών του, ανέπτυξε πολλές 
τεχνικές προστασίας των αγαθών του, από τυχόν απειλές ή 
επιθεπκές ενέργειες. Δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό συμβάν 
που να σημαδεύει την προέλευση του υπευθύνου ασφα
λείας. Η δραστηριότητα αυτή εντοπίζεται σπς αρχικές αν
θρώπινες προσπάθειες και στην ανάγκη προστασίας των 
αγαθών, που αποκτήθηκαν από τις  πρώτες ανταλλαγές. Από 
την ανάγκη αιπή αναπήδησε μια δραστηριότητα, η οποία

μόλις το 1990 θα 
προσδιορισθεί α
πό τον Αμερικανό
καθηγητή DAVID ---------------------------
MORREL ως το πέμπτο επάγγελμα.

Με την πάροδο των αιώνων, πρωτοεμφανίζεται συγκρο
τημένο και πάντα σε ιδιωπκή βάση, στην Ιαπωνία του 17ου 
αιώνα και τα καθήκοντα του υπευθύνου ασφαλείας υπαγο
ρεύονταν από τον κώδικα "ΓΚΙΡΙ" (Σύνολο κανόνων ηθικών 
υποχρεώσεων).

Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης, κατα
βλήθηκαν πολλές προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός συ
νόλου μέτρων προστασίας κυρίως των εργοστασιακών ε
γκαταστάσεων, τα οποία αναπτύχθηκαν από την απλή εμ
βρυώδη ατομική μορφή, σε οργανωμένη εφαρμογή προ
γραμμάτων ασφαλείας.

Από πς αρχές του 19ου αιώνα σχημαπ'ζονται οργανωμέ
νες Αστυνομικές Δυνάμεις στην Αγγλία και ΗΠΑ, οι οποίες 
είχαν αμυδρή μόνον σχέση με τους προηγούμενούς τους
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σχηματισμούς Σωμάτων με αστυνομικά 
καθήκοντα, τα οποία είχαν ιδρυθεί σε 
αρκετές χώρες.

Μαζί με τα οργανωμένα Αστυνομικά 
Σώματα, αλλά για ειδικούς μόνον το
μείς, όπως για παράδειγμα η βιομηχα
νία, άρχισαν να σχημαπζονται και να 
αναπτύσσονται επαγγελματικά, οι πρώ
τες  ιδιωτικές δυνάμεις προστασίας, οι 
οποίες και αυτές ανικατέστησαν ανάλο
γα, μία "πρωτόγονη" μορφή ασφαλείας 
που παρεχόταν εθελονπκά και παράλληλα με τα κύρια 
καθήκοντά τους, από τους εργαζόμενους στα εργοστάσια.

Με την πάροδο των ετών αναπτύσσεται το επάγγελμα του 
ιδιωτικού αστυνομικού. Ενα μέρος από αυτούς υποαπασχο
λείται ή παύει να ασχολείται με πς ιδιωπκές έρευνες και 
στρέφει την κύρια δραστηριοτητά του στην ασφάλεια των 
επιχειρήσεων, (εργοστασίων, ναυτιλιακών εταιρειών κ.λ,π.) 
οργανώνοντας αυτήν σας μεγάλες επιχειρηματικές μονά
δες, με σύστημα φυλάκων (κυρίως).

Με την συμβολή της τεχνολογίας και τη συνεχή εξέλιξη 
του τομέα ασφαλείας, αναπτύσσονται ετα ιρείες παραγωγής 
συστημάτων ασφαλείας, τα προϊόντα των οποίων στοχεύουν 
στην "ενεργηπκή" ασφάλεια του πελάτη μέσα σ’ ένα χρόνο 
(κατοικία, γραφείο, κατάστημα, βιοτεχνία, βιομηχανία, τρά
πεζα, πρεσβεία κ.λ,π.), προστατεύοντας τον τόσο από σκο- 
πούμενες απειλές, όσο και από καταστροφικές καταστάσεις 
τυχαίων συμβάντων (πυρκαγιές και βραχυκυκλώματα, διά
φορα ατυχήματα κ λ.π.) Σήμερα υπάρχουν στην χώρα μας 
πολλές αξιόπιστες ετα ιρείες συστημάτων και υπηρεσιών 
ασφαλείας, ο ι οποίες παρέχουν:

- κλειδαριές ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας,
- θύρες και χρηματοκιβώπα ανθεκπκά σε κάθε είδους 

απειλή,
- μηχανικά μέσα προστασίας,
- ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας χώρων,
- εξωτερικά περιμετρικά συστήματα για την αποτροπή 

παραβίασης υπαίθριων χώρων,
- κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως,
- συστήματα πυρανίχνευσης και αυτόματης κατάσβεσης,
- συστήματα ελέγχου και καταγραφής εισόδου ατόμων σε 

χώρους περιορισμένης πρόσβασης,
- προσταιευπκούς φωπσμούς,
- συστήματα ελέγχου και προστασίας της λειτουργίας των 

COMPUTERS και συσκευών FACSIMILY,
- αλεξισφαιροποιήσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώ

ρων,
- θωρακίσεις αυτοκινήτων,
- προμήθεια προς τους ενδιαφερομένους με αλεξίσφαιρα 

γιλέκα και χαρτοφύλακες,
- υπηρεσίες φύλαξης με εκπαιδευόμενο προσωπικό.
Ορισμένες ετα ιρείες διαθέτουν "κέντρο" που λειτουργεί

επί 24ώρου βάσεως και το οποίο λαμβάνει σήματα συναγερ
μού και διεκπεραιώνει άμεσα πς απαραίτητες, κατά περί

πτωση απειλής, ενέργειες.
Στο εξωτερικό και πάντα στον ιδιωπ- 

κό τομέα, παρέχονται μέσα και υπηρε
σίες προστασίας, ανάλογα με τα παρε
χόμενα στην χώρα μας, με ιδιαίτερη 
όμως έμφαση στην υψηλή τεχνολογία 
και για θέματα όπως η πρόσβαση σε 
χώρους υψηλής διαβαθμίσεως με φω- 
νηπκή αναγνώριση, μέσα αποτελεσμα
τ ικ ή ς  π ρ ο σ τα σ ία ς α ερ ο λ ιμ έν ω ν , 
αερ /φ ώ ν σε σ τάθμευση, λιμένω ν, 

πλοίων και φορτίων, αγωγών και αγροπκών περιοχών, προ
στασία DATA Η/Υ από "εισβολείς" και οργάνωση δυνάμεως 
ιδιωπκής αστυνομίας με μοντέρνες αλλά αποτελεσμαπκές 
και παράλληλα πιό ανθρώπινες, θα λέγαμε, τακπκές προ
στασίας, ως εναλλακπκές των "σκληρών* προστατευπκών 
μέτρων. Πρόκεπαι για πς αμυνπκές τακπκές NON-LETHAL, 
(μη θανάσιμες, ως ενναλακπκές των θανατηφόρων) που 
ξεκίνησαν από την ιδιωπκή πρωτοβουλία (Ιλλινόις) και σήμε
ρα διδάσκονται (από τους ιδιώτες αυτούς) στο Κέντρο Εκ- 
παιδεύσεως Επιβολής νόμου των ΗΠΑ (USA LAW ENFOR
CEMENT TRAINING CENTER) σπς Σχολές της Ομοσπ. Αστυ- 
νομίας της Αυστραλίας, στο Καναδικό Σώμα Προστασίας 
Φυσικών Πηγών και στην Αστυν. Ακαδημία του Χόνγκ-Κόνγκ. 

ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Με πς συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς και τον όγκο των 
επιχειρημαπκών δραστηριοτήτων, ο κίνδυνος να χάσει μια 
επιχείρηση τη θέση της στην αγορά εξ ατπ'ας διαφόρων 
κινδύνων είναι πλέον ορατός. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να 
οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη ή σε κατα- 
στρεππκό τυχαίο συμβάν, με επιπτώσεις στο προσωπικό, πς 
εγκαταστάσεις, τα υλικά υπάρχοντα και μέσα, τα προϊόντα 
και τα επιχειρημαπκά επαγγελμαπκά μυσπκά, με αποτέλε
σμα τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό, να δημιουρ- 
γηθεί ανάγκη και κενό, που να χρειάζεται ευέλικτη "θερα
πεία". Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν και ανέπτυξαν εται-
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ρείες παροχής συστημάτων και υπηρε
σιών ασφαλείας, όπως σε αδρές γραμ
μές αναπτύχθηκαν ενωρίτερα.

Ιδιαίτερα σήμερα μετά από τις  εξαι
ρετικά ταχείες και απρόσμενες εν πολ- 
λοίς εξελίξεις σας επιχειρήσεις, που έ
λαβαν χώρα μετά την εξαγγελία της 
Ενιαίας Αγοράς, σπς Ευρωπαϊκές Κοι
νότητες και οι οποίες συνεχίσθηκαν με 
αυξανόμενο ρυθμό και μετά πς κοσμο- 
γονικές αλλαγές σπς χώρες της Κε
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και στην εν συνεχεία ανπ- 
ληψη της Παγκοσμιότητας του οικονομικού Χώρου. Το πρό
βλημα γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι 
άλλοι από το ν μη ευγενή ανταγωνισμό και την εφαρμογή του, 
εις  υπόδειξη του Μακιαβέλλι συμπεράσματος “ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα”, καθώς και πς σκοπούμενες ανθρώπινες 
ενέργειες που εμφανίζονται στην πράξη ως:

1) Συλλογή πληροφοριών για βιομηχανικές ή επιχειρημα- 
πκές δραστηριότητες του ανταγωνιστή, ακόμη και με την 
διεξαγωγή μυστικής δράσεως από μισθωμένους επαγγελ- 
μαπ'ες του είδους.

Από έρευνα της "Αμερικανικής Εταιρείας Βιομηχανικής 
Ασφαλείας" προέκυψε όπ από πς 165 επιχειρήσεις, που 
ερευνήθηκαν, το 35% είχε πέσει θύμα βιομηχανικής κατα
σκοπείας, που μέσα στα πλαίσια της διεξαγωγής της δεν 
αποκλείονται και ενέργειες δολιοφθορών με τη χρήση ο
ποιοσδήποτε μέσου.

2) Στην απειλή αυτή, έρχεται να προστεθεί και αυτή της 
συλλογής πληροφοριών από "εισβολείς" στα συστήματα Η/Υ 
που χρησιμοποιούνται στην αποθήκευση, επεξεργασία και 
διαβίβαση DATA, τα οποία αφορούν "επαγγελμαπκά μυστι
κά".

3) Υπονομευπκές ενέργειες ενανπ'ον του κύκλου των 
εργασιών των οικονομικών δραστηριοτήτων, σπς οποίες 
περιλαμβάνονται και "ψυχολογικές επιχειρήσεις" (διασπορά

φημών). Οι ενέργειες αυτές, δεν απο
κλείεται να κατευθύνονται και επί του 
συνόλου των επιχειρήσεων ενός κλά
δου ή ακόμη και κατά ολοκλήρου Χώ
ρας με στοιχεία που μπορούν να δημο- 
σιευθούν και να καταλογοποιούν την συ
γκεκριμένη Χώρα "σπς πλέον επικίνδυ
νες για επενδύσεις".

4) Πράξεις προερχόμενες από το 
"οργανωμένο έγκλημα", που δρα με ά
μεσες και έμμεσες ενέργειες, σε ένα 

πολύπλοκο διεθνές επίπεδο.
5) Ενέργειες ενόπλων ομάδων με κίνητρο την ιδεολογία 

ή δυναμικών οργανώσεων με θρησκευπκοπολιπκοκοινωνικό 
περιεχόμενο, που οι επιθεπκές τους ενέργειες κατευθύνο- 
νται κατά στόχων-συμβόλων ή ακόμη και κατά συγκεκριμέ
νων προσώπων και επιχειρήσεων.

6) Εγκλημαπκές ενέργειες κοινού ποινικού δικαίου, κατά 
των υπαρχόντων και χρημάτων (κλοπές, ληστείες) ή κατά 
προσώπων (απειλές, εκβιάσεις, τραυμαπσμοί, δολοφονίες) 
ή κατά των μέσων των επιχειρήσεων (εμπρησμοί, πειρατείες 
κατά πλοίων, αεροπειρατείες, άλλες προσβολές).

7) Εγκλήματα “λευκού περιλαίμιου", που διακρίνονται σε 
4 κατηγορίες. Προσωπικά εγκλήματα (το υποκείμενο του 
εγκλήματος αποκομίζει προσωπικά οφέλη), εγκλήματα κα- 
ταχρήσεως εμπιστοσύνης, εγκλήματα επιχειρήσεων (π.χ. 
δωροδοκία υπαλλήλου άλλης ομοειδούς επιχειρήσεως ή 
χρήση φαντασπκών εγγυήσεων κ.λ.π.), "παιχνίδια" εμπι
στοσύνης.

8) Επιπτώσεις σπς οικονομικές δραστηριότητες των επι
χειρήσεων από Διεθνή γεγονότα και κρίσεις, αναταραχές με 
τα επακόλουθά τους (EBARGOE), πόλεμοι.

Σπς ανωτέρω απειλές (σκοπούμενες), προσπ'θενται και 
εκείνες, που προέρχονται από έκτακτα συμβάντα με μεγά
λες καταστροφικές συνέπειες. Αυτά μπορούν να επηρεά
σουν κατά άλλοτε άλλον τρόπο τον κύκλο εργασιών μας 
επιχειρήσεως, ιδίως όταν το συμβάν αφορά την ουσία των 
εργασιών της επιχειρήσεως, π .χ περίοδοι ξηρασίας πλήτ
τουν αγροπκές επιχειρήσεις, κυκλώνες μπορούν να προκα- 
λέσουν ναυάγιο κ.λ,π.

Τα έκτακτα συμβάντα είναι:
1) Ξηρασίες.
2) Πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις, πλοία, α/φη, οχήματα.
3) Εμφάνιση εκρηκπκών αερίων κατά τη διάρκεια εργα

σιών π ,χ. σε ορυχεία ή χημικών αερίων που διαφεύγουν από 
βιομηχανικά κ.λ,π. ατυχήματα. 4) Οδικά, σιδηροδρο
μικά, θαλάσσια και αεροπορικά ατυχήματα.

5) Πλημμύρες.
6) Κατολισθήσεις.
7) Θυελλώδεις άνεμοι - Τυφώνες - Κυκλώνες - Ανεμο

στρόβιλοι - Καταιγίδες.
8) Κεραυνοί.
9) Σεισμοί.
10) Κίνδυνοι και ηφαίστεια.
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11) Ακτινοβολίες ραδιενεργών υλι
κών.

12) Κ ίνδυνοι από π υρηνικές ε
κρήξεις (εκτονώσεις αερίων -θερμική 
ακπνοβολία - ραδιενέργεια - ραδιενερ
γά υπολείμματα).

Ολα όσα ανωτέρω αναπτύχθηκαν 
(σκοπούμενες ενέργειες - τυχαία κατα
στροφικά γεγονότα) συνθέτουν ένα ε
κτεταμένο μέτωπο ενός μεγάλου πλέγ
ματος απειλών, το οποίο υπενθυμ'ζει με 
ενέργεια το αξίωμα του καθηγητή BOLTZMAN, σύμφωνα με 
το οποίο "η τάξη από το χάος απέχει ένα βαθμό ελευθερία?.

Σε αυτή τη διαγραφόμενη αγχώδη πραγμαπκότητα, ενερ
γεί επιδεικπκά ένας όρος που αφορά την ανπ'ληψη της 
ανάγκης προσεγγίσεως των μελλονπκών τάσεων, ώστε οι 
επιχειρήσεις να προετοιμασθούν στην ανπμετώπιση των ό
ποιων εξελίξεων, που θα προκαλέσουν νέες μορφές κιν
δύνων.

Ολα τα  ανωτέρω δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο πλέγμα 
μεγεθών, από τα οποία διαφαίνεται όπ:

Ο παράγοντας άνθρωπος είναι βασικός συντελεστής της 
επιχειρημαπκής επιτυχίας.

Αναγνωρίζεται πλέον και σε κοινωνική βάση, όπ με πς 
συνταγές του παρελθόντος δεν λύνονται τα π ροβλήματα του 
μέλλοντος.

Στο περιβάλλον αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδεί- 
ξουν όπ διαθέτουν ακόμη "κάτι περισσότερο” από τα 
συνήθως προβαλλόμενα με την διαφήμιση, προϊόντα ή υπη
ρεσίες όπως π.χ. καλές και ασφαλείς εγκαταστάσεις, υψη
λού βαθμού επιτελείο και αίσθημα ασφάλειας κ.λ,π. γεγονός 
που θα συμβάλλει θεπκά στην οικονομική σκοπιμότητα και 
στην οικονομική αποδοχή και αποδοτικότητα της επι- 
χειρήσεως σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας και αν 
αυτή ανήκει.

Επομένως ο ε ιδ ικό ς  επ ί τη ς  Α σφαλείας τη ς  Επι- 
χειρήσεως, είναι το στέλεχος εκείνο, που θα χρειασθεί να 
αναπτύξει στο έπακρο πς ικανότητές του και μάλιστα σε 
ενδεχόμενα δυσμενείς καταστάσεις, σχεδιάζοντας προσε- 
κπκά ένα πολύπλοκο σύστημα ασφαλείας, με ένα συντονι
σμένο συνδυασμό οικονομίας, εξοπλισμού, προσωπικού, 
διαδικασιών και χρόνου και πάντα στο πλαίσιο ενός στρατη
γικού σχεδίου. Πλέον των ανωτέρω, θα απαιτηθεί ο ίδιος 
υπεύθυνος να εισηγηθείτη λήψη μέτρων μακροπρόθεσμης 
πορείας της επιχείρησης για να εξασφαλισθεί η συνέχειά της 
ανάμεσα από παρόντες και μελλονπκούς κινδύνους, μέσα 
στη γενικότερη ιστορική προοππκή και πάντοτε σε στενή 
συνεργασία με τα Διοικηπκά Στελέχη της Επιχειρήσεως.

Ολα τα παραπάνω χαρακτηρισπκά, διαγράφουν τη συ
γκεκριμένη ανάγκη του άμεσου μέλλοντος δηλ. της προσ- 
λήψεως του MANAGER ασφαλείας σπς Επιχ/σεις. Επειδή τα 
καθήκοντά του δεν προκύπτουν τυποποιημένα από κανένα 
πόνημα και επειδή η αναγκαιότητά του θα ανπμετωπισθεί

στο άμεσο μέλλον, ενατενίζεται το ορ- 
θούμενο ζήτημα, με επίγνωση της δυ
σχέρειας του εγχειρήματος και γίνεται 
προσπάθεια διαχάραξης και τυποποίη
σης των αρχών και των καθηκόντων, σε 
SECURITY MANAGER, με εμπνέουσα 
αρχή το “κρείτον το κατά δύναμιν εισε- 
νεγκείν ή το παν ελλείπειν".

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΕΝΟΣ SECURITY MANAGEMENT 

Ο SECURITY MANAGER ευθύς μετά 
την ανάθεση των σχεπκών καθηκόντων σε αυτόν, θα πρέπει 
να προβεί σε δύο άμεσες ενέργειες.

Η πρώτη αφορά την ταξινόμηση της σχετικής νομοθεσίας 
με την λειτουργία της επιχειρήσεως και εκείνη στην οποία 
μπορεί να ανιχνεύσει χειμαζόμενα στοιχεία, που αφορούν 
την ιδιότητά του.

Η δεύτερη θα αφορά έρευνα και συγκέντωση στοιχείων 
μελετών σχεπκών με το θέμα "Ασφάλεια και Ανθρώπινες 
Σχέσεις", έχοντας πάντοτε υπόψη του όπ η δραστηριότητα 
του MANAGER Ασφάλειας δεν θα πρέπει να είναι ΑΝΤΕ 
LEGEM (ανπ του νόμου), ούτε CONTRA LEGEM (ενανπ'ον 
του νόμου), αλλά πρέπει να είναι INTER LEGEM (εντός του 
νόμου) και SECUNDUM LEGEM (σύμφωνα με το νόμο).

Το καθαυτό έργο του SECURITY MANAGER, το οποίο θα 
καλύπτει και πς μελλονπκές απαιτήσεις, καθορίζεται από τα 
εξής:

(1) Το σχεδιασμό του υποσυστήματος (Ασφάλεια), μέσα
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στο σύστημα (επιχείρηση), ώστε ο στόχος του υποσυστήμα
τος να ταυτίζεται με το στόχο του συστήματος.

(2) Στον καθορισμό των θεμάτων συμφερόντων είτε άμε
σες είναι αυτές (μέτοχοι, προσωπικό, πελάτες, πιθανοί πε
λάτες), είτε έμμεσες (Δημόσιο, Οργανισμοί, Υπηρεσίες, γε
νικό κοινό), οι οποίες θα πρέπει να προστατευθούν.

(3) Στην καταγραφή των απειλών με την χρήση στατιστι
κών πινάκων σχετικών περισταπκών. Θα καταγράφονται ε
κείνες που οφείλονται σε ανθρώπινο παράγοντα (σκοπούμε- 
νη ενέργεια ή σκοπού μενη παράλειψη ή αμέλεια), καθώς και 
εκείνων που εγκυμονούνται από τυχαία καταστροφικά περι
στατικά.

(4) Σε σχέση με τα ανωτέρω απαιτείται η κατάρτιση “πλά
νου", όπου θα καταγράφεται το είδος της απειλής που οφεί
λεται σε ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη, οι προϋποθέσεις 
και οι παρατηρήσεις, ο ι αναμενόμενες συνέπειες, η με βάση 
τις  ανωτέρω Φάσεις κατάλληλη στρατηγική αποτροπής και 
οι τυχόν "αντελιγμοΓ σε περιπτώσεις "ελιγμών”, αυτών που 
από πρόθεση επιδιώκουν να βλάψουν την επιχείρηση.

(5) Για τα τυχαία γεγονότα με καταστροφικές συνέπειες, 
όπως εκτέθηκαν, απαιτείται ιδιαίτερος “πίνακας" όπου θα 
καταγράφονται οι απειλές αναλόγως των τοπικών συνθη
κών, όπου η κάθε οικονομική εκδήλωση της επιχειρήσεως 
και οι άμεσες κατά σειρά ενέργειες για την προειδοποίηση 
και την προστασία του προσωπικού, των ζωτικών στοιχείων 
της επιχειρήσεως, των λοιπών στοιχείων αυτής, την εξασφά
λισή τους, τ ις  αναγκαίες ενέργειες ανοικοδομήσεως σε πε
ρίπτωση καταστροφής και τη συνέχιση των εργασιών.

Στον “πίνακα" θα περιλαμβάνονται στοιχεία, που θα αφο
ρούν τα των ασφαλιστικών εταιρειών και των μεσιτών ασφα
λείας, για την μετέπειτα κάλυψη των ζημιών από τα αποτε
λέσματα του κινδύνου.

(6) Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, σε σχέση πάντα με τον 
προϋπολογισμό της εταιρείας και κατόπιν συνεργασίας με 
την διοικητική οροφή της επιχειρήσεως. Θα πρόκειται για 
μία, στρατηγική προστασίας, (στην ουσία), καθόσον θα υ
πάρχει συνδυασμός μέσων, προσωπικού, οικονομίας και 
χρόνου.

(7) Εκπαίδευση προσωπικού για τον προϊδεασμό του περί

των απειλών και των κινδύνων και σπς ενέργειες σης οποίες 
θα πρέπει να προβεί, όταν οι κίνδυνοι εμφανισθούν. Στην 
περίπτωση αυτή , ο SECURITY MANAGER πρέπει να έχει 
υπόψη του τον κανόνα "10, 20, 30". Ή τοι ότι ο άνθρωπος 
συγκρατεί 10% των όσων διαβάζει, 20% των όσων ακούει και 
30% των όσων βλέπει. Κατ' ακολουθία, η εκπαίδευση δέον 
να γίνεται με τη χρήση οπτικών βοηθημάτων και θα αφορά 
την ανάλυση όλων των κινδύνων, περιλαμβανομένης και της 
τραγικής περίπτωσης της ομηρίας.

(8) Να έχει διαρκώς υπόψη την αρχή ότι "οι πληροφορίες 
είναι το κλειδί για την αποτελεσμσπκή ασφάλεια". Προς 
τούτο πρέπει να δοθεί σημασία στην ανάπτυξη σχέσεων με 
"διεθνή ινσπτούτα εκπμήσεως κινδύνων", οι μελέτες των 
οποίων θα μπορούν ναπροσαρμοσθούν σε όλα τα δεδομένα 
της επιχειρήσεως.

(9) Να αναπτύξει καλές σχέσεις με τις αρμόδιες αρχές, 
προς το σκοπό λήψεως της απειλής ή καταστολής του 
κινδύνου, όταν εκδηλωθεί.

(10) Επί σημανπκών θεμάτων να εφαρμόζει την αρχή του 
FEED BACK (επανενημέρωσης), προς την ιεραρχία της ε
ταιρείας. Πλέον τούτου πρέπει πάντα να εξευρίσκεται χρό
νος για RE-THINK (48) όλων των εφαρμογών του SECURITY 
MANAGEMENT, ώστε να επέρχονται οι δέουσες μετατρο
πές.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η νέα απαίτηση-ανάγκη του κόσμου των επιχειρήσεων, 

θα εκδηλωθεί σύντομα. Κατά τους οικονομικούς αναλυτές, 
η χώρα μας διακρίνεται στον τομέα των υπηρεσιών. Θα 
προσθέταμε ότι διακρίνεται και σε έναν άλλο τομέα-πεδίο. 
Στο πνευματικό της δυναμικό και στον πλούτο της σε (THINK- 
TANKS) δεξαμένες σκέψεων που για το περιεχόμενο του 
παρόντος, δεν είναι άλλες από την πληθώρα των ε.α. και ε.ε. 
στελεχών (οποιουδήποτε βαθμού) της Ελληνικής Αστυνο
μίας, του Πυροσβεσπκού Σώματος, του Λιμενικού και όλων 
των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των εμπείρων και 
ετοίμων όταν οι ιδιαίτερες ατομικές τους συνθήκες το επι
τρέψουν, να καλύψουν τις ανάγκες σε SECURITY MANAGE
MENT στον παγκόσμιο οικονομικό χώρο. Ισως και πέραν 
του ανωτέρω, ο τομέας του SECURITY MANAGEMENT θα 
μπορούσε να αποτελέσει ανπκείμενο μεταπτυχιακών σπου
δών ή ακόμα να αχθεί σε επίπεδο MASTER, για ιδιώτες 
απόφοιτους ΑΕΙ, ώστε να υπάρχει έτοιμο δυναμικό από 
Ελληνες SECURITY MANAGERS, που θα ανταποκριθούν 
στην νέα πρόκληση ακόμα και σε θέματα σχεδιασμού συστη
μάτων ασφαλείας (SECURITY ENGINEERING).

To SECURITY MANAGEMENT ως λειτουργία και πρακπκή 
αρμόζει στο ελληνικό πνεύμα και τα δεδομένα του όπως 
αναπτύχθηκαν, αποτελούν συγκεκριμένη ανάλυση μιας αρ
χής που σε χρόνο ανύποπτο, τον 6ο π.Χ. αιώνα, ένας των 
επτά σοφών της αρχαίας Ελλάδος, ο Πιττακός ο Μυπλη- 
ναίος, διατύπωσε. Μιας αρχής που συνοψίζει με ακρίβεια, 
όλο το έργο του SECURITY MANAGER.

'Συνετών ανδρών είναι πριν γενέσθαι τα δυσχερή προ- 
νοήσαι όπως μη γένηται, ανδρείων δε γενόμενα, ευ θέσθαι".
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Ο ΙΣΘΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Εκατό χρόνια πέρασαν από τότε που ολοκληρώθηκε 

η διόρυξη του Ισθμού της Κορίνθου, 
επαληθεύοντας έτσι τον φιλόσοφο Απολλώνιο Καππαδοκίας,

ο οποίος είχε προφητεύσει το 60 μ.χ., ότι 
"ούτος ο αυχήν της γής τετμήσεται μάλλον δι 'οϋ\ 

Ενα έργο που στην εποχή του υπήρξε οικονομικό τόλμημα και τεχνικός άθλος.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας

ΑΠΟ ΤΗ -ΔΙ0ΛΚ0*
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Το μεγαλύτερο δώρο που θα μπο
ρούσε να κάνει ο Θεός στη “διθάλασσο 
Κόρινθο", όπως την αποκαλούσε ο Α
πόστολος Παύλος στην πρός Κοριν- 
θίους επιστολή του, ήταν το στενό κομ
μάτι γής που ένωνε την Πελοπόννησο 
με την Στερεά Ελλάδα και χώριζε το 
Αιγαίο από το Ιόνιο πέλαγος.

"Ου παντός ανδρός ο πλούς εις 
Κόρινθον” έλεγαν οι Αρχαίοι Ελληνες, 
θέλοντας να τονίσουν τον πλούτο και 
τη χλιδή της Κορίνθου, που κατά κύριο 
λόγο τον όφειλε στον Ισθμό. Από τα 
αρχαία ευρήματα βγαίνουν ορισμένα 
συμπεράσματα για το πώς ήταν ο Ι
σθμός αυτός πριν επιχειρηθεί η διά
νοιξή του. Τον 8ο αιώνα π.χ.πάνω στη 
στενή αυτή λουρίδα, υπήρχε πλακο
στρωμένος διάδρομος, ντυμένος με 
ξύλα αλειμμένα με λίπος, που τον έλε
γαν "Δίολκο". Τα πλοία της εποχής εκεί
νης περνούσαν από την μιά θάλασσα 
στην άλλη γλιστρώντας πάνω στη Δίολ
κο, αποφεύγοντας έτσι το γύρο της 
Πελοπονήσου και ιδιαίτερα τον επικίν
δυνο Μαλέα. Ελεγαν χαρακτηρισπκά 
ότι τα πλοία “υπερισθίζονται".

Η αρχαία "Δίολκος" είχε όλο το μά
κρος του σημερινού Ισθμού και πλάτος 
από 3,5 έως 5 μέτρα. Στη μέση περίπου 
υπήρχε ένα αυλάκι, πάνω στο οποίο 
στηριζόταν το κάτω μέρος του πλοίου, 
για να μεταφέρεται πιο εύκολα από 
τους δούλους. Αν το πλοίο ήταν φορ
τωμένο, το άδειαζαν στον ένα κόλπο 
και με αμάξια μετέφεραν το φορπ'ο 
στον άλλο όπου το ξαναφόρτωναν. 
Σήμερα σώζεται μεγάλο τμήμα της αρ-



Επίσης, ένας από αυτούς που προ
σπάθησαν για τη διάνοιξη του Ισθμού, 
ήταν και ο Ηρώδης ο Αττικός, αλλά 
τόσο οι προσπάθειες αυτού όσο και 
των Βυζανπνών σταμάτησαν αμέσως.

Μετά την απελευθέρωση της Ελλά
δας, ο πρώτοςπου ενδιαφέρθηκε για 
την διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου, 
ήταν ο Καποδίστριας. Προβλέποντας 
την μεγάλη σημασία που θα είχε για την 
ανάπτυξη της χώρας, η κατασκευή της 
διώρυγας, ανέθεσε τη σχετική μελέτη

ναν σπς 12 Απριλίου 1882, με μεγαλο
πρέπεια , παρουσία του Βασιλιά Γεωρ
γίου του Α’ και χιλιάδων θεατών.

Υστερα όμως από 8 χρόνια, η εται
ρία αυτή σταμάτησε τις  εργασίες της 
αφού εξαντλήθηκε οικονομικώς. Τη 
συνέχιση του έργου ανέλαβε Ελληνική 
εταιρεία με την επωνυμία Εταιρεία της 
Διώρυγας της Κορίνθου” υπό τον Αν- 
δρέα Συγγρό, ο οποίος ανέθεσε την 
εκτέλεση των εργασιών στην εργολη
πτική εταιρία του Α. Μάτσα, η οποία

αποπεράτωσε το έργο. Τα εγκαίνιά 
του έγιναν σπς 25-7-1893, παρουσία 
του Βασιλιά Γεωργίου Α’, της Βασίλισ
σας Ολγας, που έκοψε την κορδέλα με 
χρυσό ψαλίδι και πλήθους κόσμου, ε
νώ Ελληνικά και ξένα πολεμικά πλοία 
χαιρέπζαν το γεγονός με κανονιοβολι
σμούς.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ

Το συνολικό μήκος της διώρυγας 
είναι 6.343 μ. από τα οποία 540 είναι οι 
προλιμένες Ποσειδωνίας και Ισθμιας. 
Το ύψος των πρανών της φθάνει σε 
ορισμένα σημεία τα 79 μέτρα από την 
επιφάνεια της θάλασσας. Εχει πλάτος 
24.60 μ. στην επιφάνεια της θάλασσας 
και στο βυθό 21.30 μ. Το ωφέλιμο βά
θος της είναι μεταξύ 7,50 μ. έως 8 μ. 
Τα θαλάσσια ρεύματα μέσα στη διώρυ
γα αλλάζουν κατεύθυνση κάθε έξι ώ
ρες περίπου, ενώ η ταχύτητά τους 
φθάνει τους δύο κόμβους. Στη διώρυ
γα λειτουργούν δύο βυθιζόμενες γέ
φυρες, μία στην Ισθμια και μία στην 
Ποσειδωνία, που εξυπηρετούν την επι
κοινωνία μεταξύ Στερεάς και Πελλο- 
πονήσου.

Πέρα από τους εμπορικούς και 
ναυπλιακούς σκοπούς που προοριζό
ταν να εξυπηρετήσει ο Ισθμός, έμελε

στον ειδικό Γάλλο μηχανικό Virlet d ’ 
Aust. Το τεράσπο όμως κόστος κατα
σκευής, που ανήρχετο στα 40.000.000 
φράγκα χρυσά,ήταν για άλλη μιά φορά 
ο λόγος αναστολής των έργων.

Μετά τη διάνοιξη της διώρυγας του 
Σουέζ (1859-1869) η κυβέρνηση του 
Θρ. Ζάίμη ψήφισε τον Νοέμβριο του 
1869, σχετικό Νόμο “περί διορύξεως 
του Ισθμού της Κορίνθου".Ετσι, βάσει 
αυτού του Νόμου, η Ελληνική Κυβέρ
νηση υπέγραψε το 1870 σύμβαση με 
τους Γάλλους Ε. Piat και Μ. Chollet. Η 
σύμβαση όμως αυτή ατόνησε, και το 
1881 κατακύρωσε το έργο στον Στρα
τηγό Στέφανο Tip, επίτιμο υπασπιστή 
του Βασιλιά της Ιταλίας Βίκτωρος Εμ
μανουήλ. Ο Tip ένα χρόνο μετά σχημά
τισε ανώνυμο εταιρία με την επωνυμία 
“Διεθνής Εταιρία της Θαλασσίου Διώ- 
ρυγος της Κορίνθου". Τα επίσημα ε
γκαίνια της έναρξης των εργασιών έγ ι
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Στα
Ασφάλιστρα
του
Αυτοκινήτου
σας!!!
Ακόμα και στην 
απλή, υποχρεωτική 
από το νόμο 
Ασφάλιση!!!

_€P€IC ΟΤΐ:
•  To Autolok κατασκευάζεται και εισάγεται από την Μ. Βρετανία.
•  Είναι το πρώτο μηχανικό σύστημα ασφαλείας αυτοκινήτου 

στην Μ. Βρετανία.
•  Ακινητοποιει μηχανικά το όχημα, κλειδώνοντας το κιβώτιο των 

ταχυτήτων και το χειρόφρενό.
•  Ιυνισταται από την Βρετανική Αστυνομία
•  Κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας βρετανικό ατσάλι, 

τελειωμένο σε ζωηρό κίτρινο χρώμα, ειδικά επιλεγμένο 
για να διακρίνεται μέρα και νύχτα αποθαρρύνοντας τους 
επίδοξους διαρρήκτες.

•  Είναι εύχρηστο, τοποθετείται σε δευτερόλεπτα.
•  Είναι ειδικά μονωμένο εσωτερικά και εξωτερικά για να

μην επιδρούν τα ψυκτικά υγρά - σπρέυ (φρεον, άζωτο κλπΐ
•  Διατίθεται σε 6 διαφορετικούς τύπους.

Μάθε και ότι:

Αγοράζοντας ΜΙΑ φορά στη ζωή σου το AUTOLOK, κερδίζεις 
ως 80% στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου σου.
Εχεις τώρα την ΜΟΝΑΔΙΚΗ ευκαιρία να επωφεληθείς από την 
συνεργασία της AUTOLOK με την GIBA - Ν. LASKOS 
(cooperation with international companies and 
LLOYD'S BROKERS) που σου εξασφαλίζει εκτός 
από το ήδη υπάρχον bonus (λόγω μή ζημίας της 

ασφαλιστικής σου εταιρείας), ένα extra 30% δώρο!
Me ένα απλό τηλεφώνημα !!
Χωρίς διαδικασίες!!!

ΑΓΟΡΑΣΕ ΙΟΡΑ TO AUTOLOK ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΟΥ
______ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ: Kavallieratos Imports Thl. 8943571,8981341 FAX:9015541
AutotoKΑ ντιπρό σωποι βορείου ε λ λ α δ ο ς : ιταμ  hellas tel.: 412511 ,417004
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χαίας διόλκου, το μεγαλύτερο μέρος 
του οποίου βρίσκεται στην Ποσειδωνία, 
στην πλευρά της Πελοπονήσου.

Την εκμετάλλευση της " Διόλκου'1 
την είχαν αποκλεισπκά οι Κορίνθιοι, με 
αποτέλεσμα η Κόρινθος να γίνει μία 
από τις  πλουσιότερες πόλεις της Ελλά
δος, αφού τα πλοία πλήρωναν πανά
κριβα διόδια στο πέρασμά τους. Εκτός 
αυτού σημανπκά έσοδα είχαν και από 
την διαμονή των ναυπκών στην πόλη, 
όσο διάστημα περίμεναν να περάσουν 
τα πλοία τους και να μεταφερθούν με 
υποζύγια τα εμπορεύματά τους, αφού 
έκαναν πολυτελή ζωή αφήνοντας πολ
λά χρήματα και αφιερώματα στους 
Ναούς. Ομως η δίολκος αντιμετωπιζό
ταν σαν προσωρινή λύση, αφού η διό
ρυξη του Ισθμού είχε κριθεί αναγκαία 
από την αρχαιότητα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αρχαίων 
συγγραφ έω ν, ο π ρώ τος που α
σχολήθηκε με το θέμα αυτό, γύρω στο 
620 π.χ., ήταν ο τύραννος της Κόριν
θου Περίανδρος, ένας από τους επτά 
σοφούς της αρχαιότητας. Δεν τα κατά- 
φερε όμως, γιαπ εκτός του όπ την ε
ποχή εκείνη του έλλειπαν τα αναγκαία 
τεχνικά μέσα, κάθε τέτοια ενέργεια τη 
θεωρούσαν ασέβεια προς τους θεούς, 
λόγω παλαιότερου χρησμού της Πυ
θίας για τον Ισθμό της Κνίδου, που 
όριζε: “Ισθμόν δε μη πυργούτε μηδ’ 
ορύσσετε, Ζεύς γάρ έθηκε νήσον ή κ’ε- 
βούλετο". Επίσης, τεράσπο εμπόδιο 
ήταν τα οικονομικά συμφέροντα της 
Κορίνθου, που επιθυμούσε να δια

τηρήσει την προνομιούχο θέση της ως 
κλειδούχου του διαμετακομισπκού ε
μπορίου στη Μεσόγειο.

Υστερα από τρεις αιώνες περίπου, 
το 307 π.χ., αποφάσισε τη διάνοιξη του 
Ισθμού ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, ο 
οποίος εγκατέλειψε το σχέδιο όταν οι 
Αιγύπποι μηχανικοί που είχε καλέσει 
για το σκοπό αυτό, του είπαν όπ τα 
νερά του Κορινθιακού κόλπου είναι ψη
λότερα και υπάρχει κίνδυνος να κατα- 
πονπσθούν η Αίγινα και τα άλλα νησιά 
του Σαρωνικού.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Μετά από δυόμισι αιώνες, στα χρό

νια των Ρωμαίων, ο Ιούλιος Καίσαρ το 
44 π.χ. και ο Καλιγούλας το 37 π.χ. 
κάνουν σχέδια τομής του Ισθμού, αλλά 
εγκαταλείπουν το εγχείρημα για πολι

τικούς και στρατιωτικούς λόγους. Στα 
σχέδια αυτά βασίστηκε αργότερα ο Νέ- 
ρων και επιχείρησε το 67 μ.χ. τη διάνοι
ξη της διώρυγας. Αφού μετέφερε έξι 
χιλιάδες Ιουδαίους δούλους τους ο
ποίους υποχρέωσε να εργαστούν στη 
διάνοιξη,άρχισε τις  εργασίες και από 
τις  δύο άκρες (Κορινθιακό-Σαρωνικό). 
Οι εκσκαφές είχαν προχωρήσει σε 
μήκος 3.300 μ. και πλάτος 40 μ., αλλά 
σταμάτησαν όμως, γιαπ ο Νέρων ανα
γκάστηκε να επιστρέφει στη Ρώμη για 
να ανπμετωπίσει το στρατηγό Γάλβα, 
που είχε στασιάσει, και με το θάνατό 
του δεν συνεχίστηκαν.

Αιώνες αργότερα, οι Ενετοί προ
σπάθησαν να σκάψουν τον Ισθμό από 
την πλευρά του Κορινθιακού. Ομως οι 
δυσκολίες που συνάντησαν τους ανά
γκασαν να σταματήσουν σύντομα πς 
εργασίες, προκαλώντας μάλιστα μερι
κές από πς λαϊκές δεισιδαιμονίες που 
είχαν αναπτυχθεί γύρω από τη διάνοι
ξη της διώρυγας της Κορίνθου. Ο Μ. 
Δημίτσας στην έρευνα "Ο Ισθμός της 
Κορίνθου” μεταφέρει τα λόγια ενός γέ
ροντα πρός τους Γάλλους που έκαναν 
την τοπογραφική μελέτη του Ισθμού το 
1862: “Οταν χπϊπησαν το βράχο, το 
αίμα κύλησε στα πρώτα χτυπήματα της 
αξίνας. Τρομοκρατημένοι, κατευθύν- 
θηκαν πρός το Καλαμάκι και άρχισαν 
πς εργασίες από αυτή τη μεριά. Το 
αίμα κύλησε πάλι. Από εκείνη τη σπγμή 
εγκατέλειψαν το εγχείρημα" (σ.σ. τα 
υπόγεια νερά χρωματίζονταν από ομό
χρωμα στρώματα του εδάφους).
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να χρησιμοποιηθεί και για στρατιωτι
κούς όταν τον Απρίλιο του 1941 ανατι- 
νάχθηκε από τους Αγγλους για να κα
θυστερήσει τους Γερμανούς. Το 1944 
ήταν η σειρά των Γερμανών να ανατι
νάξουν τον Ισθμό, η λειτουργία του ο
ποίου αποκαταστάθηκε το 1949, και α
πό τον επόμενο χρόνο μπήκε σε λει
τουργία η νέα μεγάλη σιδηροδρομική 
γέφυρα.

Η σημασία της διώρυγας είναι με
γάλη. Το μεγαλεπήβολο αυτό έργο α
ποτελεί διεθνή κόμβο θαλασσίων συ
γκοινωνιών και εξυπηρετεί πλοία όλων 
των Εθνικοτήτων. Το 1992 την διέπλευ
σαν 11.500 σκάφη. Υπό κανονικές συν
θήκες ένα πλοίο τη διασχίζει σε 50 λε
πτά περίπου. Πολλές φορές όμως α
παιτούνται δύο ώρες και σε ακραίες 
περιπτώσεις (ενάντια ρεύματα κ.λ,π.) 
πολύ περισσότερες. Το κόστος διέλευ
σης ποικίλλει ανάλογα με τον κόρο ή 
τις  διαστάσεις του πλοίου και κυμαίνε
ται από 14.000 έως 250.000δρχ. Η εκ
μετάλλευση του Ισθμού έχει περιέλθει 
από 1-11-1980 στο Ελληνικό Δημόσιο, 
το οποίο συνέστησε κρατική εταιρία 
(Ν.1067/80) με την επωνυμία "Ανώνυ
μος Εταιρία Διώρυγος Κορίνθου"

Φέτος ο Ισθμός γιορτάζει ένα αιώ
να ζωής, λειτουργίας και προσφοράς

στις θαλάσσιες μεταφορές. Γεννιέται 
όμως ένα ερώτημα: Πόσο θ ’ αντέξει 
ακόμα η διώρυγα; Ο χρόνος έχει αρχί
σει ν’ αφήνει τα σημάδια του πάνω της. 
Στα εκατό της χρόνια η διώρυγα χρειά
ζ ε τα ι φ ρ ο ντίδ α  κα ι σ υντήρησ η. 
Επιβάλλεται η πραγματοποίηση τεχνι
κών έργων συνπίρησης, τόσο στα κρη
πιδώματα όσο και στα υποθαλάσσια 
τμήματά της, γιατί μπορεί το τεχνικό 
τμήμα του έργου να μην έχει παρου
σιάσει σοβαρές αλλοιώσεις, διατρέχει 
όμως σοβαρούς κινδύνους από κατο
λισθήσεις σε άλλα σημεία του. Παράλ
ληλα το πλάτος της έχει διευρυνθεί 
ανεξέλεγκτα σε πολλά σημεία λόγω

των καταπτώσεων που προκάλεσαν εί
τε οι σεισμοί είτε οι γερμανικοί βομβαρ
δισμοί. Βέβαια, η φυσική διάβρωση των 
τοιχωμάτων, έχει επιδεινωθεί και από 
την πίεση του νερού που προκαλούν με 
το πέρασμά τους τα πλοία.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
100 χρόνων ζωής και προσφοράς του 
Ισθμού της Κορίνθου, πρέπει να περά
σει το μήνυμα, ότι όλοι οι αρμόδιοι φο
ρείς πρέπει να συμβάλλουν, έτσι ώστε 
να διατηρηθεί και να εκσυγχρονισθεί 
αυτό το θαυμάσιο έργο, για να μπορέ
σει ν’ ανταποκριθεί σπ'ς απαιτήσεις της 
σύγχρονης ναυσιπλοΐας και ν’ αντέξει 
ακόμα πολλούς αιώνες.
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Υ ΙΟ Θ Ε Σ ΙΑ
ΓΙΑΤΙ ΑΝΘΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ;

Τα αδιάθετα περισσεύματα στοργής των οικογενειών 
που στερούνται τα παιδιά δεν πηγαίνουν χαμένα. 
Με το θεσμό τπς υιοθεσίας μπορούν να χαρίσουν 

τπν ζεστασιά τπς φροντίδας τους σε ένα ή περισσότερα παιδιά
που έχουν φέρει στη ζωή κάποιοι άλλοι. 

Τι ισχύει όμως σήμερα στην Ελλάδα για το θεσμό της υιοθεσίας; 
Γιατί τα φαινόμενα εμπορίας βρεφών παρουσιάζουν έξαρση; 

Ποιά πρέπει να είναι η σχέση υιοθετημένου παιδιού και θετών γονέων;
Πως μπορεί η Πολιτεία και η Κοινωνία να βοηθήσει;

Με κομμένη την ανάσα η κοινή γνώμη παρακολούθησε 
την υπόθεση-θρίλερ με το εμπόριο βρεφών τον περασμένο 
μήνα. Ο απόηχος της βρώμικης αυτής συναλλαγής δεν έχει 
κοπάσει ακόμη και όλοι είναι συγκλονισμένοι με όσα συμβαί
νουν γύρω μας. Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ σε μια προ
σπάθεια να ρ ίξει φως στο βρώμικο αυτό εμπόριο της 
ντροπής, προσπάθησε να ερευνήσει τα αίπα του φαινομέ
νου, με περισσότερη ψυχραιμία και σύνεση, αφού τώρα ο 
απόηχος των τραγικών γεγονότων έχει πλέον κοπάσει.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
"Πράξη παραμυθίας" για εκείνον που υιοθετεί και "αγα

θοεργό πράξη απενανπ στον υιοθετούμενο, λέει χαρακτηρι
στικά για την υιοθεσία στη σχεπκή έκθεσή του ο Γάλλος 
νομομαθής Berlier, ο οποίος είχε συντάξει το προσχέδιο του 
Γαλλικού κώδικα "περί υιοθεσίας".

Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, για μια νομική πράξη που 
δημιουργεί ανάμεσα σε δύο πρόσωπα την τεχνητή σχέση 
γονέα και παιδιού. Με άλλα λόγια, ο σκοπός του θεσμού είναι 
απομίμηση της φυσικής οικογένειας.

Η αρχική συνήθεια που αναπτύχθηκε στους αρχαίους 
ανατολικούς πολιτισμούς αφορούσε στην υιοθεσία νομίμων 
αγοριών, κυρίως συγγενών για την εκτέλεση των θρησκευ- 
πκών τελετών, με σκοπό τη διαιώνιση της λατρείας των 
Εφεσπων Θεών. Στην Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδο, η 
υιοθεσία μόνο αγοριών συνδέθηκε με την απόκτηση νόμιμων 
κληρονόμων. Αυτό άλλωστε εξηγεί και την ονομασία "υιοθε
σία", από την εποχή όπου μόνον η υιοθεσία αρρένων (σε 
θέση γιου) παρουσίαζε ενδιαφέρον, αφού μόνο αστοί μπο
ρούσαν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της οικογένειας.

Στην Αρχαία Ελλάδα ο Σόλων (594 π.Χ) εισήγαγε νομοθε
σία, που καθιέρωνε και ρύθμιζε την υιοθεσία, ώστε να μην 
εκλείψει η άκληρη οικογένεια. Οι Ρωμαίοι πολιτικοποίησαν 
το θέμα, χρησιμοποιώντας το θεσμό για να συνάπτουν συμ-

694

Επιμέλεια Αρχ. Δημήτρης Φραγκούλης

μαχίες μεταξύ οικογενειών. Ο θεσμός αστός που ήταν ένας 
από τοσς αξιολογότερους στο Ρωμαϊκό και Βυζανπνό Δί
καιο, καταγόμενο από το αρχαίο Αττικό, περιέπεσε αργότε
ρα σε αχρησία σπς κσριότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ωσότου 
ήρθε πάλι στην επιφάνεια τον 18ο μ.Χ αιώνα. Τούτο οφείλε
ται στο ότι θεωρήθηκε ως μια ιδιομορφία του Ρωμαϊκού 
Δικαίου, αφού το να αποσπαστεί ένα παιδί από τη φυσική του 
οικογένεια για να γίνει μέλος μιας ξένης, ήταν ιδέα ανπθετη 
σπς κοινωνικοηθικές αναλήψεις της εποχής.

Πρώτη η Γαλλική Επανάσταση θέλησε να επαναφέρει το 
θεσμό. Οταν όμως γινόταν η σύνταξη του Γαλλικού Αστικού 
Κώδικα, ο θεσμός δέχθηκε και πάλι πολλές επικρίσεις, αλλά 
ο Ναπολέων, που ήταν τότε Πρώτος Υπατος και τον απασχό
λησε το θέμα της συνέχισης της δύναμής του, τον διατήρησε 
με μορφή μιας σύμβασης ανάμεσα σ’ εκείνον που υιοθετεί



και στον υιοθετούμενο (άρθ.343 έως 370 ΓΑΚ). Την σύμβαση 
όμως αυτή την υπέβαλαν σε αυστηρές διατυπώσεις σχεπκά 
με τις  προϋποθέσεις και το σκοπό της, ώστε να μην ενθαρ- 
ρύνονται οι πολίτες να λύνουν το θέμα της απόκτησης τέ
κνων με την υιοθεσία, αποφεύγοντας το γάμο. Για τον λόγο 
αυτό απαγορευόταν και η υιοθεσία των ανηλίκων.

ΠΡΩΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Η πρώτη νομοθεσία για υιοθεσία στις Δυτικές κοινωνίες, 

απαντάται στη Μασσαχουσέττη των Η ΠΑ, όπου ψηφίστηκε 
νόμος υιοθεσίας το 1851. Αν και ο σκοπός του Νόμου αυτού 
ήταν κυρίως να ρυθμίσει την κατάσταση των εκτός γάμου και 
ορφανών παιδιών που δινόταν σε αγρότες, παρείχε και ένα 
είδος οικιακών βοηθών σε μια κατ’ εξοχήν αγροτική οικονο
μία.

Το 1923 όμως, την επαύριο δηλαδή του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, η ανάγκη να ληφθεί κάποια μέρι μνα για τα ορφανά 
του πολέμου έστρεψε την προσοχή του Γάλλου νομοθέτη 
στο λησμονημένο θεσμό της υιοθεσίας. Ετσι ψηφίστηκαν

νέοι νόμοι, οι οποίοι ρύθμισαν κατά το ελασπκότερο την 
υιοθεσία και επέτρεψαν την υιοθεσία ανηλίκων. Ο τελευταίος 
Νόμος του 1966, προσπάθησε να εξομοιώσει τα θετά παιδιά 
με εκείνα που γεννιούνται στα πλαίσια ενός νόμιμου γάμου.

Στη Γερμανία ο θεσμός αγνοείται στο παλαιό Γερμανικό 
Δίκαιο. Ρυθμίζεται για πρώτη φορά με πολλούς περιορι
σμούς στον Πρωσικό Κώδικα το 1794.

Στην Αγγλία εισήχθηκε για πρώτη φορά το 1926. Με 
πολλή δυσπιστία όμως είδαν το θεσμό και οι νομοθέτες του 
Βελγίου και των κάτω Χωρών. Κατά την περίοδο μετά το 
τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου η υιοθεσία αρχίζει να 
θεωρείται η λύση της στειρότητας. Ικανοποιώντας τις  ανά
γκες των άτεκνων ζευγαριών και παράλληλα κάλυπτε πολ
λές από τις  ανάγκες των παιδιών. Αυτό το πλαίσιο της 
υιοθεσίας έφθασε στο αποκορύφωμά του στη δεκαετία του

1960. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ένας νέος τύπος 
υιοθεσίας αναπτύσσεται. Η υιοθεσία αρχίζει να θεωρείται μια 
υπηρεσία παιδικής προστασίας που στόχο έχει κυρίως την 
εξασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού παρά του άτε
κνου ζευγαριού. Οι αλλαγές που άρχισαν από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1960 στις Δυπκές Ευρωπαϊκές Χώρες και που 
συνεχίστηκαν στις δεκαετίες του 1970 και 1980 έχουν μετα- 
βάλει το νόημα της υιοθεσίας, ώστε σήμερα οι ανάγκες των 
στείρων και άτεκνων ζευγαριών να λαμβάνονται πολύ λιγό
τερο υπόψη, ενώ η έμφαση δίνεται αποφασισπκά πλέον στις 
ανάγκες του παιδιού.

Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Ελληνική Νομοθεσία παρέλαβε την υιοθεσία από τη 

βυζανπνή και την τροποποίησε. Ευνόησε τον θεσμό μερι- 
μνώντας όμως πάντοτε να μη θιγούν άλλοι βασικότεροι 
θεσμοί του οικογενειακού δικαίου, όπως είναι ο γάμος και η 
νομιμοποίηση των εξώγαμων παιδιών καθώς και να μην 
παρεμποδιστεί η έφεση των εγγάμων στην τεκνογονία.
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Από το 1946 που εισήχθηκε ο Ασπκός Κώδικας στην 
Ελλάδα, ο θεσμός της υιοθεσίας ρυθμίστηκε με βάση τις 
ανπλήψεις που επικρατούσαν την εποχή εκείνη, σύμφωνα 
με τις  οποίες η υιοθεσία είχε σαν σκοπό να δώσει σπς 
άτεκνες οικογένειες, κυρίως αγροτικές, παιδί και μάλιστα 
κατά προτίμηση κορίτσι για να τους γεροκομήσει.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ενώ ο Ασπκός Κώδι
κας μόλις είχε αρχίσει να εφαρμόζεται, το κέντρο του ενδια
φέροντος μετατοπίστηκε από τους θετούς γονείς στο θετό 
παιδί. Ετσι η υιοθεσία έπαψε πια κυρίως σπς βιομηχανικά 
αναπτυγμένες χώρες, να αποβλέπει στους άτεκνους και 
έγινε μέσο εξασφάλισης οικογενειακής θαλπωρής και προ
στασίας για τα ορφανά και εγκαταλειμμένα παιδιά.

Εξάλλου αναπτύχθηκε σε μεγάλη έκταση και ο θεσμός 
των διακρατικών υιοθεσιών κατά τον οποίο οι χώρες με 
υψηλό βιοπκό επίπεδο υιοθετούσαν παιδιά από χώρες χα
μηλού επιπέδου. Ανάμεσα σπς τελευταίες ήταν και η χώρα 
μας.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να δημιουργηθούν νέες 
συνθήκες και ανάγκες, που δεν ήταν δυνατό να ανπμετωπι- 
στούν από τα  ισχύοντα άρθρα 1568-1588 του Ασπκού Κώδι
κα. Από τη μια μεριά δεν εξυπηρετούσαν αρκετά ορισμένες 
περιπτώσεις υιοθεσίας, που κρίθηκαν άξιες για μεταχείρηση 
πιο ευνοϊκή, ακριβώς γιαπ γινόταν για το συμφέρον των 
παιδιών, κι από την άλλη δεν κατοχύρωναν αρκετά, στην 
πρακπκή εφαρμογή τους, το συμφέρον των παιδιών. Αυτές 
πς ανάγκες προσπάθησε να καλύψει η νεότερη ρύθμιση 
"περί υιοθεσίας των μέχρι ηλικίας δεκαοχτώ ετών ανήλικων" 
Νομοθεπκό διάταγμα 610/1970.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΓΙΑΤΙ ΑΝΘΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΕΦΩΝ

Το νομοθεπκό αυτό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας, 
σχεδόν αναλλοίωτο από πς αρχές της δεκαεπ'ας του 70, 
ισχυρίζονται ειδικοί, με πς γραφειοκραπκές προϋποθέσεις 
και πς απαγορεύσεις που θέτει, απογοητεύει όσα ζευγάρια 
αναζητούν παιδί για υιοθεσία από το ίδρυμα "Μητέρα". Αν 
υποθέσουμε όπ υποβάλλουν μια αίτηση τώρα, τότε θα πρέ
πει να περιμένουν τουλάχιστον πέντε χρόνια για να έρθει η 
σειρά τους, εφόσον βεβαίως κριθεί όπ πληρούν πς απαραί

τητες οικονομικές και άλλες προϋποθέσεις, σύμφωνα με 
έκθεση που συντάσει κοινωνική λειτουργός, κατόπιν πολλών 
επισκέψεων στο σπίπ των ενδιαφερομένων.

Αλλοι πάλι λένε όπ είναι λανθασμένο αυτό όπ δηλαδή η 
διαδικασία είναι γραφειοκραπκή. Η διερεύνηση κρατάει μο
νάχα λίγους μήνες. Αυτό που καθυστερεί την όλη υπόθεση 
είναι όπ τα παιδια είναι λίγα, ενώ οι αιτήσεις πάρα πολλές. 
Είναι χαρακτηρισηκό όπ κάθε χρόνο στο Κέντρο Βρεφών 
"Μητέρα" υποβάλλονται 400-500 αιτήσεις για υιοθεσία, από 
πς οποίες ικανοποιούνται 50-60, ενώ τα παιδιά που βρίσκο
νται αυτή την περίοδο στο Κέντρο, είναι περίπου 110 ηλικίας 
έως 5 χρονών.

Ολα τα παραπάνω προβλήματα έστρεψαν το ενδιαφέρον 
για υιοθεσίες παιδιών από πς Βαλκανικές Χώρες, που οι 
ενδιαφερόμενοι καταφεύγουν σπς Υπηρεσίες του εξω τερι
κού για να βρούν το παιδί που επιθυμούν να υιοθετήσουν και 
στη συνέχεια στους Ελληνικούς φορείς για να διερευνηθεί η 
καταλληλότητά τους. Σύμφωνα με όσα επιτάσσει η νομοθε
σία της χώρας απ’ την οποία προέρχεται το παιδί.

Ολος αυτός ο λαβύρινθος λοιπόν που ξεκινάει από την 
αίτηση που υποβάλλει το ζεύγος σε κάποιο απ’ τα ιδρύματα 
(ΠΙΚΠΑ, Εθνικός Οργανισμό Πρόνοιας, Κέντρο Βρεφών, 
Κοινωνικές Υπηρεσίες Νομαρχιών), απογοητεύει και ταλαι
πωρεί τους ενδιαφερομένους, που "σπρώχνονται" και εκτός 
των ορίων της νομιμότητας, σε επιτήδειους μεσάζοντες που 
επιδίδονται στο “προσοδοφόρο επάγγελμα"...του εμπορίου 
βρεφών, όπου, δυστυχώς, μετέχουν δικηγόροι, γιατροί,
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μαιευτήρες αλλά και κοινωνικοί λειτουργοί. Στόχος τους το 
χρήμα. Θύματά τους τα  παιδιά.

Το εμπόριο των παιδιών προς υιοθεσία δεν προκαλεί 
μόνο τεράσπα ηθική απαξία για εκείνους που ανπλαμβάνο- 
νται ως προσοδοφόρα επιχείρηση την πώληση ανυπεράσπι
στων νηπίων, εγκυμονεί ανυπολόγιστους κινδύνους για τα 
παιδιά αλλά και για τους θετούς ή και τους φυσικούς γονιούς 
τους. Οπως βεβαιώνουν δικαστές του Πρωτοδικείου Αθη
νών με πείρα σε υποθέσεις υιοθεσίας, πολλές φορές τα 
παιδιά “πωλούνται" σε άτομα αμφίβολης ηθικής, τα οποία 
κάθε άλλο παρά στην υιοθεσία προσβλέπουν. Το συμφέρον 
και η προστασία των παιδιών ασφαλώς δεν είναι θέματα που 
απασχολούν τους εμπόρους. Αλλες φορές θύματά τους 
είναι οι θετοί γονείς, οι οποίοι, ως να μην έφθανε η οδυνηρή 
τους εμπειρία, ανπμετωπίζουν στη συνέχεια δυσάρεστες 
καταστάσεις καθώς υιοθετούν, εν αγνοία τους, παιδιά μη 
υγιή ή ανπμετωπίζουν απειλές και ψυχολογικούς εκβια
σμούς από τους φυσικούς γονείς τους.

Πέρα όμως απ’ τις  δυσλειτουργίες του ισχύοντος Νομο
θετικού πλαισίου, που είδαμε παραπάνω, οι οποίες καθι
στούν την υιοθεσία δύσκολη υπόθεση, σύμφωνα με τις από
ψεις των ειδικών, πρέπει να θεσπιστεί και στην Ελλάδα ο 
οικογενειακός δικαστής, που, όπως σ’ όλες σχεδόν τις  χώ
ρες της Ευρώπης, ελέγχει τις  πραγματικές προθέσεις εκεί
νων που δίνουν τα παιδιά τους για υιοθεσία αλλά και εκείνων 
που υιοθετούν, θέτοντας έτσι ασφαλιστικές δικλείδες για 
παράνομες συναλλαγές στο παρασκήνιο. Ακόμη, επισημαί

νουν, πως πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που επιτρέπει την 
υιοθέτηση ενός μόνο παιδιού , καθώς και εκείνη, υπό προϋ
ποθέσεις, που απαγορεύει την υιοθεσία όταν υπάρχουν 
γνήσια τέκνα. Υπογραμμίζουν ακόμα, ότι το όλο πνεύμα των 
διατάξεων του νόμου πρέπει να τροποποιηθεί για να διευ
κολύνει εκείνους που θέλουν να υιοθετήσουν, προστατεύο
ντας τους από τα κυκλώματα εμπορίας, αλλά και για να 
προστατεύσει περισσότερο τα υιοθετούμενα παιδιά.

ΘΕΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ

Στο χώρο της θετής οικογένειας η σχέση της με το 
υιοθετημένο παιδί μπορεί να είναι θετική ή αρνηπκή. Η θετική 
που αποτελεί δυστυχώς εξαίρεση, έγκειται στην αγάπη για 
το παιδί και στην παραδοχή από τους ενήλικες του ρόλου 
του γονιού. Η ικανότητα των θετών γονέων να δίνουν και να 
παίρνουν αγάπη είναι τόσο απαραίτητη, όσο και η θέληση 
τους ν’ αναλάβουν τις  σημανπκές αλλά και ουσιασπκές 
ευθύνες για την καθοδήγηση και την προστασία των παιδιών. 
Επίσης από τους ενήλικες, θετούς γονείς, δεν πρέπει να 
λείπουν η ευαισθησία, η ευελιξία και η ικανότητα προσαρ
μογής σε σχέση με τις  ανάγκες του παιδιού που συνεχώς 
αλλάζουν. Ακόμη πρέπει να διατηρούν την συναισθηματική 
τους ισορροπία και την ικανότητα ν' αντιμετωπίζουν με επι
τυχία τις  απογοητεύσεις που πιθανόν να προέλθουν από τις 
αντιδράσεις του παιδιού.

Για να επιτύχουν όμως οι θετοί γονείς, τις απαραίτητες

697



αυτές ισορροπίες, πρέπει να έχουν οπωσδήποτε προσαρ
μοστεί στην ιδέα της ατεκνίας, δηλαδή να μη θεωρούν το 
γεγονός ότι δεν απέκτησαν παιδιά σαν προσωπική τους 
αποτυχία και δυστυχία. Επίσης θα πρέπει να έχουν απαλλά
ξει τον εαυτό τους από αρνητικά συναισθήματα εξάρτησης, 
ζήλιας, συγκρούσεων και να έχουν κίνητρα υγιή και τη διά
θεση να στηρίζουν αυτή τη σχέση τους με το παιδί στην 
ειλικρίνεια και στην αλήθεια για την προέλευσή του.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Στην αρνηπκή σχέση, το αίσθημα της "μΠ συμμετοχής" 

χρωματίζει τη σχέση του υιοθετημένου παιδιού, που ξέρει το 
γεγονός της υιοθεσίας του και αισθάνεται ότι δεν ανήκει εκεί 
που βρίσκεται. Τοποθετεί τον εαυτό του έξω από τη σχέση 
των θετών γονέων του, τους οποίους πολλές φορές θεωρεί 
ενωμένους εχθρικά εναντίον του.

Η θετή μητέρα είναι το κύριο πρόσωπο απ’ όπου πηγά
ζουν και όπου συρρέουν οι ψυχολογικές αντιδραστικές κα
ταστάσεις ή οι ανπδρασπκές συμπεριφορές του παιδιού 
“...δεν μ' έβλεπε σαν παιδί της...με θεωρούσε ξένο...δεν 
μπόρεσα να πάρω κοντά της τη θέση που παίρνει ένα παιδί 
με τους γονείς...", είναι οι συνήθεις ισχυρισμοί παιδιών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στις σχέσεις τους ιδιαίτερα με 
τη θετή μητέρα

Η αμφιβολία, η διαίσθηση και η γνώσητης μη γνησιότητας 
της σχέσης, βρίσκουν συχνά διέξοδο σε βίαιες προκληπκές 
και εναντιωματικές συμπεριφορές του παιδιού προς την 
οικογένεια. Η αρνηπκή σχέση με τους θετούς γονείς εκφρά
ζεται συχνά από το παιδί σαν φόβος εγκατάλειψης. Επίσης 
η επιθυμία της φυγής από το χώρο που δεν τον αισθάνεται 
οικείο, δικό του, η επιθυμία φυγής από τι ς μορφές-πηγές 
αρνητικών ερεθισμάτων, παίρνει τη μορφή του φόβου. Το 
παιδί αισθάνεται ότι 'θα χαθεί". Ο θετός χώρος του βιώνεται 
σαν ξένος και επικίνδυνος.

Η φυσική μητέρα γίνεται "η ιδανική γυναίκα" και το κυνήγι 
της στις φαντασιώσεις του ή η πραγματική αναζήτησή της, 
δεν αποτελούν παρά προσπάθεια για την απόκτηση του 
“ταυτοποιητικού προτύπου", που θα επουλώσει το τραύμα 
της ατελούς ταυτότητας και θα γεμίσει το κενό που σχημα
τίζετα ι με την αρνηπκή παρουσία της θετής μητέρας.

Η κρίση αυτή που γνωρίζει η θετή οικογένεια, οφείλεται 
συχνά σε κακό χειρισμό των θετών γονέων, κάτω από την 
πίεση των ψυχολογικών τους αναγκών. Το παιδί αν δεν έχει 
"αποσυνδεθεί" ομαλά απ’ το παρελθόν του, μπορεί να διατα- 
ραχθεί η αναπτυξιακή κρίση του ΕΓΩ και τότε διαμορφώνει, 
αντί της βασικής εμπιστοσύνης, μια γενικευμένη αρνητική 
εντύπωση δυσπιστίας και ανασφάλειας, που πολύ δύσκολα 
θα δεχθεί τη νέα κατάσταση, τη νέα του "ταυτότητα". Ετσι η 
επιμονή ορισμένων θετών γονέων να οικειοποιηθουν το παι
δί, πριν το ίδιο μπορέσει να βρει μια νέα ισορροπία, συναντά 
την άρνηση και την εχθρότητά του.

Οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το θετό 
παιδί είναι μεγαλύτερες, όταν του προσφέρεται έτοιμη, προ
καθορισμένη, ιδιαίτερα "απειληπκή ταυτότητα". Ετσι το παιδί
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που προορίζεται να πάρει τη θέση του παιδιού της οικογέ
νειας που πέθανε και αν ζει έντονα το αίτημα του θετού 
γονιού να γίνει κάπ άλλο απ’ αυτό που πραγματικά είναι, θα 
παλεύει ασυνήδειτα να "ξεφύγει" από κάτι που το "σφράγισε 
ο θάνατος" με όλες τις  συνέπειες που θα έχει στην ψυχοσύν
θεσή του.

Ολοκληρωτική άρνηση της σχέσης παιδιού με τους θε
τούς γονείς συνανπέται σπανιώτερα. Ο λόγος είναι ότι αυτού 
του είδους άρνηση θα ισοδυναμούσε με την άρνηση κάθε 
μορφής ύπαρξης, κάθε μορφής ταυτότητας. Το παιδί όμως, 
όπως πορεύεται στη ζωή, πρέπει να νιώθει ότι έχει κάποια 
ταυτότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Απ’ όλα τα παραπάνω, που σε γενικές γραμμές προ

σπαθήσαμε ν’ αναλύσουμε, φαίνεται πόσο δύσκολος είναι ο 
ρόλος της πολιτείας και η στάση της θετής οικογένειας 
απένανπ σ’ ένα υιοθετημένο παιδί. Η απαρίθμηση που έγινε 
παραπάνω των ποικίλων κινδύνων που απειλούν τον τεχνητό 
αυτό οικογενειακό δεσμό, αποβλέπουν να δείξουν στους 
μέλλοντες θετούς γονείς τ ις  διάφορες καταστάσεις, τόσο 
κοινωνικές όσο και ψυχολογικές, στη ζωή και την ανάπτυξη 
του παιδού, οι οποίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και φρο- 
νπδα. Με τις  επισημάνσεις αυτές σκοπός μας είναι ασφα
λώς, όχι να τρομοκρατήσουμε τους μέλλοντες "γονείς" αλλά 
να τους οπλίσουμε με τη δύναμή της γνώσης και τη συναί
σθηση της ευθύνης απένανπ σ’ αυτά τα παιδιά. Είναι υπο
χρέωση της πολιτείας να εκσυχρονίσει το ισχύον Νομοθετι
κό πλαίσιο, προστατεύοντας εκείνους που θέλουν να υιο
θετήσουν από τα κυκλώματα εμπορίας αλλά κυρίως να 
προστατεύσει ακόμα περισσότερο τα υιοθετούμενα παιδιά. 
Γιατί αποτελεί επιτακτική ανάγκη το Νομοθετικό πλαίσιο μιας 
υγιούς και ευνομούμενης κοινωνίας, να φρονπζει για υγιείς 
διεξόδους σπς ευγενείς επιθυμίες όλων των μελών της και 
όταν πρόκειται για παιδιά αξίζει οποιαδήποτε προσπάθεια 
και θυσία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ασπασία Καλούτση -Ταυλαρίδου:
Συμβολή στην κατανόηση προβλημάτων υιοθεσίας.
Η διαταραχή της ταυτότητας στην υιοθεσία
Καλλιόπη Παπαϊωάνου:
Υποκατάστατα οικογένειας.



Η  Χ Ρ Η Ε Η  Β Ι Α Ε
Προσδιορισιικοί παράγονιες-χειρισμοί

Ενα από ια πιό ακανθώδη προβλήματα 

που ανιιμειωπίζει καιά ιην άοκηοη ιων καδηκόνιων ιου κάδε αστυνομικός

είναι αυιό ιης χρησιμοποίησης Βίας, 
ένα πρόβλημα που μπορεί να έχει σοβαρό ανιίκιυπο ιόοο σιη ζωή ιου 

όοο και σιη ζωή ιων άλλων ανθρώπων, ακόμα και ουναδέλιρων ιου.

Υπάρχουν κανονικά μόνον δύο α
ποτελέσματα κατά την χρησιμοποίηση 
θανάσιμης βίας: ε ίτε ο αστυνομικός α- 
νπδρά εγκαίρως προκαλώντας σοβα
ρό τραυματισμό στον δράστη ή είναι 
αυτός (ο αστυνομικός) ο δέκτης του 
τραυματισμού ή και του θανάτου ακό
μα.

Στην πρώτη περίπτωση κατά την 
οποία υπάρχει άμεση ανταπόκριση και 
επιτυχής ανπδραση πολλές ερωτήσεις 
και απορίες θα ανακύψουν στο μυαλό 
μας καθώς και στο μυαλό πολλών άλ
λων. Ηταν αιπή η ενέργειά μας σωστή 
και κατάλληλη; Θα μπορούσε να απο
φευχθεί; Υπήρξε οτιδήποτε στις ενέρ- 
γειές μας που πιθανώς να προκάλεσε 
αυτή την κατάσταση; Θα έπρεπε αυτό 
να είχε γίνει;

Αυτές οι ερωτήσεις και πολλές άλ
λες είναι σίγουρο οτι θα γίνουν από 
υπηρεσιακούς παράγοντες, από τα μέ
σα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά α
πό την κοινή γνώμη. Το γεγονός ότι 
κάποιος αστυνομικός σώζει τη ζωή του 
και ίσως πολλές φορές τις  ζωές άλλων 
ανθρώπων θα φανεί ασήμαντο μπρο
στά στο “ μπαράζ' της λεπτομερούς 
εξέτασης που υφίσταται. Μόνο ένα 
πρόσωπο που έχει αναμιχθεί και έχει 
συμμετάσχει σε διαδικασία αντιμετώπι
σης θανάσιμης βίας κατανοεί πραγμα
τικά πώς αισθάνεται ο εκπρόσωπος 
της επιβολής της τάξης.

Εάν από την άλλη πλευρά ο αστυ
νομικός αποτύχει να αντιδράσει και γί
νει δέκτης σοβαρού τραυματισμού ή 
και θανάτου, τότε οι συνέπειες είναι 
δυνατόν να είναι ακόμα περισσότερο

δραματικές.Στην περίπτωση που ε- 
πιζήσει τελικά, όλα τα ερωτήματα θα 
επικεντρωθούν γύρω από ένα μεγάλο 
" ΠΑΤΙ".

Γιατί δεν αντέδρασε εγκαίρως; Για- 
τ ί δεν χειρίσθηκε την κατάσταση με την 
λιγότερη δυνατή βία; Ξανά αυτά και 
πολλά άλλα ερωτήματα θα γεννηθούν 
από τον ίδιο και θα αναζητούν μια ικα- 
νοποιηπκή απάντηση. 0  μόνος συ
νεπής παράγοντας και στις δύο περι
πτώσεις είναι όπ η ζωή του θα επηρεα- 
σθεί μόνιμα.

Το ψυχολογικό αποτέλεσμα μπορεί

μόνο να μετρηθεί μέσω ιατρικού συμ
βουλίου. Στις Η.Π.Α. συνιστάται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στο άτομο που 
έχει εμπλακεί σε καταστάσεις χρήσης 
θανάσιμης βίας να παρακολουθείται 
για ένα χρονικό διάστημα από ψυχολό
γο. Εως τώρα πιθανώς να έχουν δη- 
μιουργηθεί ερωτημαπκά εάν υπάρχει 
κάτι θετικό σε ενα σενάριο θανάσιμης 
βίας. Το θετικό στοιχείο που υπάρχει 
είναι αυτό που περιλαμβάνει την κατα
νόηση και την αντίληψη του ΠΩΣ και 
ΠΟΤΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυ
τού του είδους η βία.
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αναγκαία για να επιβληθεί η “ συμμόρ
φωση". Είναι επίσης σημανπκό να γίνει 
αντιληπ τό ό τι εξουσ ιοδότησ η για  
χρήση θανάσιμης βίας δεν σημαίνει κα
τ ’ ανάγκη και χρήση πυροβόλων ό
πλων.

Σ’αυτό το σημείο ένας ορισμός της 
θανάσιμης βίας είναι απαραίτητος. 
ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΒΙΑ ορίζεται η βία που α
σκείται με οποιοδήποται μέσον και που 
έχει σαν σκοπό την πρόκληση σημανπ- 
κού κινδύνου σοβαρού τραυματισμού 
ή απώλειας της ζωής. Ο σοβαρός 
τραυμαπσμός μπορεί περαιτέρω να ο- 
ρισθεί σαν “τραυματισμός που προκα- 
λεί: 1) αναισθησία 2) παρατεταμάνη και 
εμφανεί παραμόρφωση ή 3) παρατετα- 
μένη απώλεια ή επιδείνωση της λει
τουργίας μέλους του σώματος, οργά
νου ή διανοηπκής ικανότητας".

Ας επιστρέφουμε πάλι στα στοιχεία 
που παρουσιάσθηκαν, για να δοθούν οι 
σύντομες ερμηνείες τους:

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο πρέπει να 
κατέχει μια ορισμένη φυσική ικανότητα 
ώστε να σκοτώσει ή να προκαλέσει σο
βαρό τραυμαπσμό σε άλλο πρόσωπο.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Το άτομο πρέπει να είναι

Κάθε εκπρόσωπος επιβολής της 
τάξης θα πρέπει να ακολουθεί μία " 
Πολτπκή Χρήση Βίας" που θα έχει χα- 
ραχθεί απο τα ανώτερα ηγεπκά στελέ
χη. Αυτή η πολιτική είναι αναγκαίο να 
περιέχει όσο το δυνατόν λεπτομερέ
στερα στοιχεία σχεπκά με τις  αναμενό
μενες και πιθανές αναδράσεις.

Στον αστυνομικό αυτή η πολιτική 
προσφέρει δύο βασικά πλεονεκτήμα
τα: α) “του λέει” π είδους συμπεριφορά 
είναι αποδεκτή σε διάφορες καταστά
σεις, που επιπλέον θα πρέπει να βασί
ζεται σε νόμιμες και κοινωνικές προσ
δοκίες. β) αποτελεί ένα σύμμαχο του 
αστυνομικού δικαιολογώντας πς ενέρ- 
γειέςτου .

Σε κάθε περίπτωση που είναι απα
ραίτητη η λήψη αποφάσεων αναφορικά 
με την χρήση θανάσιμης βίας ορισμένα 
βασικά στοιχεία παρουσιάζονται. Μέσω 
της εκπαίδευσης για την αναγνώριση αυ
τών των στοιχείων ενδυναμώνεται η ικα
νότητα των αστυνομικών για αποτελε
σματική και σωστή ανταπόκριση.

700

Παρακάτω παρουσιάζουμε όλα τα 
στοιχεία τα οποία εμπλέκονται σ’ ένα 
σενάριο θανάσιμης βίας. Οταν τα στοι
χεία αυτά συνυπάρχουν ο αστυνομικός 
δικαιολογείται αλλά δεν υποχρεούται 
να κάνει χρήση θανάσιμης βίας. Θα 
πρέπει να προσπαθήσει για την χρήση 
της λιγότερης δυνατόν βίας που είναι

σε θέση να κάνει χρήση της φυσικής 
του ικανότητας για να σκοτώσει ή να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε
άλλον.

ΕΚΔΗΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ: Το άτομο 
πρέπει φανερά / δημοσίως να μεταφέ
ρει δια μέσου των λόγων του και/ ή των 
πράξεών του όπ προπθεται να ακοτώ-
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σει ή να τραυματίσει σοβαρά κάποιον 
άλλον.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Το άτομο πρέπει να κά
νει χρήση της φυσικής του ικανότητας 
που κατέχει στην προσπάθειά του να 
σκοτώσει ή να τραυματίσει σοβαρά κά
ποιον άλλον.

Στα προαναφερθέντα στοιχεία που 
ασφαλώς αποτελούν τον πυρήνα της 
παρουσίασης αυτής, εμπεριέχονται ο
ρισμένες λέξεις κλειδιά που είναι ση- 
μανπκές για τους εκπροσώπους της 
επιβολής της τάξης γιαπ' τους δίνουν 
την δυνατότητα να εστιάσουν πς προ- 
σπάθειές τους πρός την κατεύθυνση 
της πλήρους κατανόησης όλων των 
συνιστωσών της τελικής τους ενέρ
γειας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΟΧΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΚΑΤΟΧΗ 
ΕΚΔΗΛΗ ΠΡΟΘΕΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΧΡΗΣΗ
Αναγκαίο είναι να μην λησμονείται 

ότι εάν κάποιο στοιχείο από αυτά “α
πουσιάζει" τό τε η χρήση θανάσιμης 
βίας δεν δικαιολογείτα ι με κανέναν 
τρόπο. Η δύσκολη θέση ενός αστυνο
μικού μπορεί να περιγράφει ως εξής: 
Η μεγαλύτερη πολυπλοκότητα οφείλε
ται στο ότι το πλαίσιο των διαδικασπ- 
κών κανόνων εντός του οποίου η αστυ
νομία πρέπει να λειτουργεί είναι συχνά 
σαφές και δύσκολο να προσδιορισθεί. 
Πολλές φορές χρειάζονται χρόνια δι- 
κασπκών διαδικασιών για μπορέσουν 
να δώσουν λύσεις σε αμφισβητήσεις 
αυτών των διαδικαστικών κανόνων, αλ
λά ένας αστυνομικός μπορεί να απο
φασίσει άμεσα, κάτω από "STRESS" και 
συχνά χωρίς καμμιά συμβουλή.

Ενα πρότυπο χρήσης βίας που εί
ναι δυνατόν να εξετασθεί είναι αυτό 
που έχει διαμορφωθεί από τον JOHN 
C. DESMENT της US SECREET SER
VICE και που παρέχει μια κατευθυ
ντήρια γραμμή πρός την ανάπτυξη 
μιας πολιτικής ως προς το εξεταζόμε
νο θέμα. Αυτό το πρότυπο παρουσιάζει 
ένα δομημένο σχήμα κλιμάκωσης της 
βίας. Στο σχεδιάγραμμα που ακολου
θεί ο οριζόντιος άξονας BC ανππρο- 
σωπεύει μεθόδους ελέγχου, όχι κατά 
χρονολογική σειρά αλλά με βάση τον

βαθμό της αυξανόμενης βίας.
Οσο πιο δεξιά προχωρούμε στον 

άξονα, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθα
νότητα να τεθεί υπό έλεγχο ο κακο
ποιός. Οι ενέργειες του κακοποιού πα
ρουσιάζονται με την γραμμή κάθετο 
άξονα ΑΒ. Οσο πλησιάζουμε περισσό
τερο το σημείο Α τόσο μεγαλώνει η 
ανπσταση. Ο διαγώνιος άξονας BD εκ
φράζει θεωρηπκά ιδεώδη ανταπόκρι
ση στην ανπσταση που προβάλλεται. 
Ανπθετα ο διαγώνιος άξονας BE εκ
φράζει βαθμό μη αποτελεσμαπκού ε
λέγχου ή ανταπόκρισης στην ανπστα
ση, ενώ ο διαγώνιος άξονας BF εκφρά
ζει και χαρακτηρίζει υπερβολικό έλεγ
χο ή ανταπόκριση στην ανπσταση που 
παρουσιάζεται.

Το μοντέλλο αυτό περιλαμβάνει τις 
εξής τεχνικές: α) Αυτές που επιφέρουν 
συμμόρφωση λόγω του πόνου που

προκαλούν β) τεχνικές που επιτυγχά
νουν προσωρινή ανακλασπκή αναχαί- 
τηση γ) μηχανικές τεχνικές και δ) όπλα 
κρούσεως.

Εν κατακλείδι θα πρέπει να επιση- 
μανθεί για ακόμη μια φορά, ότι σ’ όλες 
τις  βαθμίδες της ιεραρχίας των εκπρο
σώπων επιβολής της τάξης και της νο
μιμότητας είναι αναγκαίο να γίνει κατα
νοητό: α) η χρήση βίας ασκείται μόνο 
όταν είναι αναγκαία και μόνον εντός 
των οδηγιών των νόμων και β) απαιτεί
ται κατάλληλη εκπαίδευση και κατα
νόηση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
βαθμό όλων των στοιχείων και συνι
στωσών που συνθέτουν αυτό το πραγ- 
μαπκά πολυσύνθετο πρόβλημα που 
παρουσιάζεται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων ενός αστυνομικού.

Νικος Κ. Δενιόζος
Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ.
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
0 σύγχρονος αστυνομικός θα πρέπει να γνωρίζει, 

ότι το παιχνίδι ίο υ  "κλέφτη κι Αστυνόμου" 
σήμερα παίζεται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών κανόνων της Σύμβασης

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ενα από τα κυριώτερα χαρακτηριστικά του Κράτους είναι 
η κατοχή του μονοπωλίου του εξαναγκασμού μέσα στην 
κοινωνία. Το μονοπώλιο αυτό το ασκεί για τις μεν διεθνείς 
του σχέσεις με τις Στρατιωτικές Δυνάμεις, για δε τις  εσωτε
ρικές του σχεσεις, όπου η εξέλιξη της Πολιτείας είχε ως 
αποτέλεσμα τη σταδιακή κατάργηση του αναγνωρισμένου 
στα άτομα και τ ις  ομάδες δικαιώματος της αυτοδικίας, με τις 
Αστυνομικές Δυνάμεις.

Η άσκηση του κραπκού καταναγκασμού από την Αστυνο
μία έχει κυρίως τρεις στόχους: α) την προστασία των κραπ- 
κών (δημοσίων) οργάνων, β) την ασφάλεια των πολιτών και 
γ) την προετοιμασία της ποινής που ο ποινικός Δικαστής 
επιβάλλει σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανό
νες δικαίου, χωρίς τους οποίους η κοινωνική ζωή μασπζεται 
από την αναρχία. Ετσι η Αστυνομία εμφανίζεται ως μία από 
τις  δικλίδες ασφαλείας του σύγχρονου Κράτους. Δεν μπορεί 
να υφίσταται βιώσιμο Κράτος χωρίς καμμιά Αστυνομία ορ
γανωμένη και αποτελεσματική.

Ο ουσιώδης αυτός δεσμός μεταξύ Κράτους και Αστυνο
μίας καταλήγει σε μια μεγάλη ποικιλία τόσο ανατιθέμενων 
στα αστυνομικά όργανα καθηκόντων, όσο και διαθέσιμων 
μέσων, ανάλογα με την ιδεολογία που υιοθετεί το κάθε 
Κράτος και τις  αξίες που έχει ταχθεί να υπηρετεί.

1) Το αυταρχικό Κράτος πρεσβεύει πάνω απ’ όλα τη 
διατήρηση της εξουσίας που ασκεί ενάνπα σε κάθε μορφή 
αμφισβήτησης. Αν βασίζεται σε δόγματα όπως ο ιρανικός 
ολοκληρωτισμός ή ο μαρξισμός - λενινισμός, οποιαδήποτε 
αμφισβήτηση της ιδεολογίας αυτής αποτελεί απειλή κατά 
της εξουσίας του. Το κύριο καθήκον της Αστυνομίας είναι να 
εξορκίσει την απειλή αυτή. Και τότε κάνουν την εμφάνισή 
τους οι Αστυνομίες των ολοκληρωτικών Κρατών με ονόματα 
όπως Gestapo, N.K.V.D. κλπ.

2) Τα πράγματα αλλάζουν στο φιλελεύθερο Κράτος, ή, 
σύμφωνα με τη φόρμουλα που τόσο συχνά επικαλείται η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, "στη 
δημοκραπκή κοινωνία". Εδώ ο πρωταρχικός στόχος της 
κρατικής εξουσίας, ο οποίος και επιβάλλεται στην Αστυνο
μία, είναι η προστασία των πολιτών και των δικαιωμάτων 
τους. Το Κράτος δηλώνει πίστη στο σεβασμό των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων και καταγγέλλει κάθε μορφή ολοκληρωτι
σμού και αυταρχισμού που οδηγούν στην αστυνομική παντο
δυναμία.
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Επομένως, σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία η σχέση με
ταξύ Αστυνομίας και δικαιωμάτων του ατόμου δεν θα έπρεπε 
να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Εντούτοις, στην πράξη βλέπουμε συχνότατα προβλήματα 
τέτοιου είδους να προκύπτουν, για το λόγο ότι η παραπάνω 
σχέση δημιουργεί μια θεμελιώδη αντίφαση: η Αστυνομία 
είναι μεν η απαραίτητη προστάτιδα των ατομικών δικαιωμά
των, παράλληλα όμως και μόνο με την ύπαρξή της αποτελεί 
μερικές φορές μόνιμη απειλή γ ι’ αυτά.

Η αντίφαση δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο με την α
ναζήτηση ισορροπίας μεταξύ των εξουσιών, από τη μια 
πλευρά, που η Αστυνομία δεν μπορεί να υπερβεί και των 
εγγυήσεων, από την άλλη, που αναγνωρίζονται στους πολί



τες  ενάντια της κατάχρησης των εξουσιών αυτών. Για την 
επίτευξη μιας τέτοιας ισορροπίας μπορούν να χρησιμοποιη
θούν διάφορα μέσα τόσο ελέγχουτων ορίων εφαρμογής της 
αστυνομικής εξουσίας, όσο και επανόρθωσης των ζημιών 
που ενδεχομένως προκάλεσαν αστυνομικά όργανα σε πολί
τες. Θα θέλαμε όμως να σταθούμε περισσότερο σε ένα 
σύγχρονο και καθαρά “προληπτικό" μέσο συμφιλίωσης α
στυνομικών εξουσιών και ατομικών δικαιωμάτων: στην πλη
ροφόρηση και ενημέρωση των Αστυνομικών σχεπκά με την, 
ευρέως εφαρμοζόμενη στα πλαίσια της ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των απαιτήσεών 
της πάνω σε θέματα αστυνομικής δραστηριότητας.

Η ενημέρωση αυτή, που σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες είναι πιά γεγονός, φαίνεται να παίζει ένα ρόλο αρκετά 
σημανπκό και να παρουσιάζει ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 
Σύμφωνα με τις  παιδαγωγικές αρχές, η σωστή προετοιμασία 
του ατόμου για την αποστολή που πρόκειται να αναλάβει 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της απο
στολής αυτής. Η δημιουργία Αστυνομικών, οι οποίοι γνωρί
ζουν πλήρως π τους επιτρέπεται να πράξουν "σε μια δημο
κρατική κοινωνία”, σύμφωνα με τα όρια που η Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση, ως εσωτερικό πλέον δίκαιο, στις εξουσίες τους, 
είναι σήμερα καθήκον κάθε πολιτισμένου κράτους της ΕΟΚ.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο σύγχρονος Αστυνομικός πρέπει να γνωρίζει σήμερα όπ 
ο οποιοσδήποτε πολίτης χώρας-μέλους της ΕΟΚ έχει το 
δικαίωμα να προσφύγει πέρα από τα γνωστά Δικαστήρια της

χώρας του, στο λεγόμενο “Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων”. Το Δικαστήριο αυτό, που εδρεύει 
στο Στρασβούργο είναι ταγμένο να κρίνει διαφορές πολίτη 
και Κράτους-μέλους ή Κρατών- μεταξύ τους, με ανπκείμενο 
την καταπάτηση των δικαιωμάτων του ατόμου, έτσι όπως 
αυτά ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Εάν οποιοσδήποτε πολίτης, λοιπόν, αποδείξει την κατα- 
στρατήγηση ενός, προστατευόμενου από την παραπάνω 
Σύμβαση, δικαιώματος του από όργανα του Κράτους του 
(όπως πχ τα αστυνομικά), μπορεί να ζητήσει από το Δικα
στήριο του Στρασβούργου την αναγνώριση της υπέρβασης 
της κραπκής εξουσίας και την πλήρη αποζημίωση κι αποκα
τάστασή του από το Κράτος.Και δυστυχώς για το Κράτος- 
μέλος βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση όχι μόνο να πληρώνει 
υπέρογκα ποσά ως αποζημίωση, αλλά και να χάνει την 
υπόληψή του στα μάτια όλων των μελών σαν ένα μέλος που 
δε σέβεται ούτε τους πολίτες του, ούτε τις  κοινοτικές προ
σταγές.

Ειδικότερα, πολλά από τα άρθρα της Ευρωπαϊκής Συμ- 
βάσεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπουν αναμφι
σβήτητα την αποζημίωση ορισμένων καταχρήσεων που μπο
ρούν να καταλογισθούν στην Αστυνομία.

Το άρθρο 3 ορίζει ότι κανένας δεν πρέπει να υπόκειται σε 
βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή μεταχειρίσεις απάνθρωπες 
ή απμωπκές.

Τα άρθρα 5 κι 6 έπειτα, με μία σωρεία διατάξεων, έρχο
νται να εγγυηθούν το δικαίωμα της ελευθερίας και της
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ασφάλειας (αρθ. 5), την αρχή ότι μέχρι αποδείξεως της 
ενοχής του κάθε πολίτης θεωρείται αθώος και το δικαίωμα 
κάθε ατόμου που κατηγορείται να κρίνεται σε δημόσια δίκη 
από ένα δικαστήριο ανεξάρτητο κι αμερόληπτο, που θα 
αποφασίζει μέσα σε μια λογική προθεσμία τις  βάσεις που 
επιτρέπουν ευρέως την προσφυγή ενάντια στις καταχρήσεις 
της αστυνομικής εξουσίας, οι οποίες είναι δυνατόν να εμφα
νιστούν σπς πρώτες φάσεις της προκαταρκπκής ποινικής 
διαδικασίας.

Τα άρθρα 8 και 10, τέλος, είναι εξίσου σημανπκά, κυρίως 
για τις  καταχρήσεις που πραγματοποιούνται επ’ ευκαιρία 
ερευνών, κατασχέσεων κι ορισμένων ελέγχων, εφόσον το 
μεν άρθρο προστατεύει το δικαίωμα κάθε πολίτη να απολαμ
βάνει το σεβασμό της προσωπικής κι οικογενειακής του 
ζωής, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του, το δε 
άρθρο 10 εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης και της 
επικοινωνίας.

Το Δικασπίριο του Στρασβούργου με τις  μέχρι σήμερα 
αποφάσεις του δείχνει να αποσκοπεί στη διατήρηση, με την 
έννοια του απαραίτητου δημοσίου συμφέροντος, των δι
καιωμάτων του ατόμου ενάντια στις καταχρήσεις σε περι
πτώσεις αστυνομικών ανακρίσεων, ελέγχων αλληλογραφίας 
ή τηλεπικοινωνίας και περιορισμών της ελευθερίας.

Υποθέσεις όπως η Irlande contre Royaume Uni (Ιρλανδία 
κατά Ηνωμένου Βασιλείου), η Handyside, Klass et autres

(Klass και άλλοι), έχουν μείνει γνωστές στη Νομολογία του 
Δικαστηρίου του Στρασβούργου, καθώς φανερώνουν ευκρι- 
νώς την πρόθεσή του να οριοθετήσει αυστηρά την αστυνο
μική, κι ευρύτερα την κραπκή εξουσία.

Στην υπόθεση για παράδειγμα Irlanae contre Royaume 
Uni, το Δικαστήριο εκπμώντας τις  τεχνικές των αστυνομικών 
ανακρίσεων, που έδωσαν την αφορμή της σχετικής προ
σφυγής, αποφάσισε ότι οι χρησιμοποιηθείσες τεχνικές αν και 
δεν μπορούσαν να θεωρηθούν μαρτύρια, αποτελούσαν ε
ντούτοις μεταχείριση απάνθρωπη και εξευτελιστική, η οποία 
έθιγε τις  π ροσταγές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρω
πίνων Δικαιωμάτων.

Φθάνουμε σήμερα λοιπόν στο σημείο να πρεσβεύουμε ότι 
τα εθνικά δικασπίρια των Κρατών-μελών θα πρέπει να λαμ
βάνουν σοβαρά υπ’ όψη τους τη Νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου (έστω κι αν οι παραπομπές σε αυτήν γίνονται 
ακόμη σε εξαιρετικές περιπτώσεις) και κυρίως στις αποφά
σεις των Ανωτάτων Ποινικών Δικαστηρίων.

Πέρα όμως και πριν τις  δικαστικές αρχές προέχει η 
ενημέρωση και συμμόρφωση των αστυνομικών αρχών, α
φού μοιραία τις  περισσότερες φορές αυτές είναι που έχουν 
την πρώτη επαφή με τον πολ'τη. Ο Αστυνομικός της σημε
ρινής ΕΟΚ οφείλει πλέον να μάθει να "παίζει το παιχνίδι του 
κλέφτη κι αστυνόμου" σύμφωνα με τους νέους ευρωπαϊκούς 
κανόνες της Σύ μβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μόνο 
με τον τρόπο αυτό και δε θα διασύρει τη χώρα του στα μάπα 
ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κοστίζοντάς της 
παράλληλα πολύ ακριβά σε χρήμα λόγω "σκληρών" αποζη
μιώσεων, αλλά και θα βλέπει τις  προσπάθειές του ν’ αποδί
δουν καρπούς χωρίς να κινδυνεύουν από τη μη τήρηση 
τυπικών απλώς διαδικασιών και επιταγών.

Μαρία Π. Κυριακοπουλου Δικηγόρος - Εγκληματολόγος
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ΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Του Νικολάου Μάκρη Δικηγόρου 

(Συνέχεια)

Οπως και ο ιο  προηγούμενο τεύχος 
η αρίθμηση και η κατάταξη των δικαιωμάτων 

είναι ενδεικτική και απλουοιευμένη 
και αποσκοπεί να συμβάλλει στη δημιουργία σχέσεων 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας 

ανάμεσα στα κρατικά όργανα και τους πολίτες 
μέσα από την ενημέρωση για τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και δικαιωματά τους

έναντι του κράτους.

ΔΙΚ ΑΙΩ Μ ΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜ ΕΝ ΟΥ
Τις ιδιότητες του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος, 

ενανπ'ον του οποίου ο εισαγγελέας ά
σκησε ρητά ποινική δίωξη ή εκείνος 
στον οποίο αποδίδεται σε οποιοδήποτε 
στάδιο της ανάκρισης ή αξιόποινη πρά
ξη και εκείνος που αναφέρεται στην 
μήνυση, στην έγκληση, στην αίτηση ή 
στην έκθεση για αξιόποινη πράξη (72 Κ.
Ποιν. Δικ.).

Διαρκεί η ιδιότητα αυτή, ωσότου εκ- 
δ ο θ ε ί α μ ετά κλ η το  α π α λλα κτικό  
βούλευμα ή αμετάκλητη καταδικασπκή 
ή αθωωτική απόφαση (73 Κ. Ποιν. Δικ.).

Ετσι κατά πάσα σπγμή, ο καθένας μας μπορεί εύκολα να 
αποκτήσειτην ιδιότητα του κατηγορουμένου, με τις  εντεύθεν 
γνωστές συνέπειες.

Αλλά η δική μας περιπλάνηση αφορά τα δικαιώματα του 
κατηγορουμένου, που θα προσπαθήσουμε να το αναφέρου
με περιληπτικά και περιπτωσιακά.

ΔΙΟΡΙΣΜ ΟΣ ΣΥΝΗ ΓΟΡΟΥ
Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα με έγγραφη η προφο

ρική του δήλωση να διορίζει συνήγορο του, στον οποίο 
παρέχει την εξουσία να τον εκπροσωπεί σε όλες τις  διαδικα
στικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπό
θεση, αλλά αν το θελήσει και κάθε υπόθεση του (96 Κ. Ποιν. 
Δικ.).

Ο αριθμός των συνηγόρων ορίζεται σε δύο συνηγόρους 
κατά την προδικασία και τρεις στο ακροατήριο.

Εχει δικαίωμα ταυτόχρονα, να παύει ή να καταργεί αυ
τούς και να διορίζει άλλους της αρεσκείας του, με κανένα 
περιορισμό σε βάρος του.

Εάν θελήσει να διορίζει και άλλον και ο αριθμός είναι 
εξαντλημένος , μπορεί εφόσον καταργήσει κάποιον προη
γούμενο διορισθέντα.

Κάθε συνήγορός του, αντλεί τα δικαιωματά του από τον 
ίδιο τον κατηγορούμενο και σε περίπτωση διαφωνίας τους,

επικρατεί η άποψη του κατηγορουμένου.
Κανένα αυτοτελές δικαίωμα δεν έχει ο συνήγορος και 

ακόμα οποιοδήποτε ένδικο μέσο και αν 
έχ ει ασκήσει, μπορεί με αντίθετη  
δήλωση του, ο κατηγορούμενος να το 
ματαιώσει, εκτός από την μοναδική Ε
ΞΑΙΡΕΣΗ που προβλέπεται με την παρ. 
Ζ του αρθρ. 466 Κ. Ποιν. Δικ. όπου, 
οποιαδήποτε δήλωση του κατηγορου
μένου για παραίτησή του ενδίκου μέ
σου που έχει ασκήσει ο συνήγορος του 
για λογαριασμό του είναι ανίσχυρη , 
όταν, έχει προσβληθεί απόφαση που 

έχει επιβάλλει στον κατηγορούμενο την ποινή του θανάτου.
ΑΝ ΑΚ ΡΙΤΙΚ ΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σε κάθε ανακριτική πράξη μπορεί να παρίσταται και ο 
συνήγορος του κατηγορουμένου, εκτός κατά την εξέταση 
των μαρτύρων με εξαίρεση (97 Κ. Ποιν. Δικ.) αν πρόκειται 
για μάρτυρα που δεν θα μπορέσει να εξετασθεί στο α
κροατήριο. (π.χ. ετοιμοθάνατος μάρτυρας).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - Π ΑΡΑΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ 
Δικαιούνται να απευθύνουν ερωτήσεις και υποβάλλουν 

παρατηρήσεις, που θα καταχωρηθούν στα πρακτικά, σε 
κάθε διαδικασπκή πράξη (99 Κ.Ποιν.Δικ.).

ΠΑΡΑΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟ 
Σε κάθε εξέτση του κατηγορουμένου έστω και κατ’ ανπ- 

παράσταση δικαιούται να παρίσταται και ο συνήγορός του.
Θα προσκληθεί 24 ώρες πριν από κάθε ανακριτική ενέρ

γεια (100 Κ.Ποιν. Δικ.).
Αν ο κατηγορούμενος στερείται συνηγόρου του αν το 

ζητήσει ο ανακριτής έχει ρητή υποχρέωση να διορίσει αυτε- 
πάγγγελτα συνήγορό του.

ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
Μόλις εμφανισθεί ο κατηγορούμενος ή οδηγηθεί στον 

ανακριτή για να απολογηθεί, ο ανακριτής έχει υποχρέωση 
να του ανακοινώσει το περιεχόμενο όλων των εγγράφων της 
ανάκρισης.
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Δικαιούται να τα μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορος του και 
του χορηγούνται αντίγραφα της δαπάνης του.

Τα ίδια ισχύουν και για την τυχόν συμπληρωματική απο
λογία (101 Κ.Ποιν,Δικ.).

ΠΡΟΘΕΣΜ ΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ
Εχει δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία μέχρι 48 ωρών και 

δέν έχει υποχρέωση να απολογηθεί προ της παρελεύσεώς 
της.

Μπορεί να ζητήσει και άλλη και ο ανακριτής να την παρα
τείνει ύστερα από αίτησή του (102 Κ. Ποιν. Δικ.).

ΣΤΗ Ν  ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
Τα ίδια δικαιώματα έχει ο κατηγορούμενος και στην προα

νάκριση. Απολογία με παρουσία του συνηγόρου του, γνώση 
και λήψη εγγράφων, προθεσμία και εξήγηση των δικαιωμά
των του.

ΑΥΤΟ Φ Ω ΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Στις περιπτώσεις του αυτόφωρου εγκλήματος, για το 

οποίο ενεργείται προανάκριση χωρίς παραγγελία του εισαγ
γελέα, ο κατηγορούμενος μπορεί να στερηθεί (πάντοτε στε
ρείται στην πράξη) των παραπάνω δικαιωμάτων του, εκτός 
το να παρίσταται με συνήγορο και η στέρηση αυτή, γίνεται 
όταν κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί προανάκριση βλά
πτεται το έργο της ανάκρισης, για την ανακάλυψη της 
αλήθειας (105 Κ. Ποιν. Δικ.)

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩ Ν  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜ ΑΤΩΝ
Στα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της 

ληστείας και της εκβίασης μπορεί με απόφαση του Δικαστι
κού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα , να 
στερηθεί ο κατηγορούμενος των δικαιωμάτων του (γνώση 
και λήψη εγγράφων, προθεσμία, εξήγηση των δικαιωμάτων 
του, ερωτήσεις και παρατηρήσεις) εκτός από το να παρίστα- 
ται με το συνήγορό του. (106 Κ. Ποιν. Δικ ).

Τα ίδια ισχύουν, με έγκριση 
του αρμοδίου αντεισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, στα ε
γκλήματα -αυτόφωρα- του α- 
ν τ ιτρ ο μ ο κ ρ α τικ ο ύ  νόμου 
(1916/1990) και το δικαίωμα 
του κατηγορούμενου σε περί
πτωση αυτόφωρου, που διαρ- 
κεί ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ !!! πλην ε
νός λεπτού, να επικοινωνεί ε
λεύθερα με τον συνήγορο του 
και να επικοινωνεί μαζί του πε
ριορίζεται για τον χρόνο ΠΡΟ 
ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ.

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α
Αν ο κατηγορούμενος αμφισβητήσει την ταυτότητά του, 

πρέπει να βεβαιωθεί από το Δικαστήριο και με το όνομα του 
και με άλλα χαρακτηριστικά του, χωρίς να εμποδίζεται η 
εξέλιξη της ποινικής δίκης (75 Κ. Ποιν. Δικ.). Αν αναφέρθηκε 
σε ψεύτικο όνομα ή ψευδείς ιδιότητες, διατάσσεται η διόρ
θωση σύμφωνα με τα άρθρα 564 παρ.2 και 145 Κ. Ποιν. Δικ. 
σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης ή και κατά την εκτέλεση.
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ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Μπορεί ο κατηγορούμενος να αποδεχθεί την κατηγορία 

(ομολογήσει πλήρως τα πραγμαπκά περισταηκά τα οποία 
την θεμελιώνουν ανπκειμενικά, αλλά και να αμφισβητήσει την 
υποκειμενική της θεμελίωση, επικαλούμενος λόγους άρ- 
σεως του αξιοποίνου ή ακόμα να ζητήσει μόνο ελαφρυντικά. 
Εχει δικαίωμα να ανπκρούσει την κατηγορία και να επικαλε- 
σθεί τα μέσα για την θεμελίωση των ισχυρισμών του, που 
πρέπει να εξετασθούν από την ανακρπική αρχή, η οποία 
επιδιώκει όχι μόνο τη συγκέντρωση του υλικού της τέλεσης 
αξιόποινης πράξης αλλά και τη εξεύρεση της αλήθειας.

ΤΟ  ΑΛΛΟΘΙ
Το "άλλοθι" του κατηγορουμένου επικαλούνται για κάποια 

πράξη και προσδιορίζουν επακριβώς τον τόπο και τον χρόνο 
που ευρίσκετο ο φερόμενος ως δράστης, προκειμένου να 
αποδείξει την αθωότητά του.

Ο χαρακτήρας του "άλλοθι" είναι επισφαλής και η ανυπαρ
ξία του δεν σημαίνει ενοχή.

ΗΛΙΚΙΑ
Ο Ποινικός Κώδικας έχει ιδιαίτερη κατηγορία για τους 

ανήλικους εγκληματίες και η ηλικία είναι από τα βασικότερα 
στοιχεία για την ποινική κύρωση του δράστη.

Προβλεπονται ιδιαίτερες ποινές ως και αναμορφωτικά και 
θεραπευπκά μέτρα (121, 122, 123 Π.Κ.) και αρμόδια Δικα
στήρια ανηλίκων.

ΤΟ ΞΙΚ Ο Μ ΑΝ ΙΑ
Ο χρήστης ναρκωτικών ουσιών, που έχει την ιδιότητα του 

τοξικομανή, έχει ιδιαίτερη μεταχείριση, για την παράβαση 
της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (Ν. 1729/1987) και επ ιεικέ
στερη μεταχείριση.

ΒΑΣΑΝ ΙΣΤΗ ΡΙΑ
Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να μην ασκούνται σε 

βάρος του βασανιστήρια, σω
ματικές κακώσεις, βλάβη της 
υγείας του ή ψυχολογική βία 
και γενικά να μην προσβάλλε
τα ι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
του (αρθρ. 137 α, 138 β, 137 
γ, 138 δ του Π.Κ., όπως προ
στέθηκαν με το Ν. 1500/1984) 
και σε αντίθετη περίπτωση 
προβλέπονται ποινές. 

Δ Η Μ Ο ΣΙΟ ΤΗ ΤΑ  ΔΙΚΗΣ 
Ο κατηγορούμενος έχει δι

καίωμα να γίνει η δίκη του δη
μόσια και η απόφαση του Δι

καστηρίου να είναι ειδικά αιτιολογημένη και εμπεριστατωμέ
νη και να απαγγελθεί σε δημόσια συνεδρίαση του (93 Συντ., 
139 και 329 Κ. Ποιν. Δικ.).

Σε περίπτωση ανπθετη, η απόφαση είναι αναιρετέα (510 
Κ. Ποιν. Δικ.) και θα διαταχθεί νέα δίκη, με δικαστές άλλους 
από εκείνους που τον δίκασαν (519 Κ. Ποιν. Δικ.).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗ
Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση



από δικαστικό λειτουργό με αγωγή κακοδικίας (99 Συντ. και 
Ν. 693/1977) όταν κατά την άσκηση των αναγομένων εις την 
δικαστικήν λειτουργίαν καθηκόντων του, ΜΟΝΟ ένεκα δό
λου, βαρείας αμελείας ή αρνησιδικίας εφόσον εκ τούτων 
προέκυψεν ζημία εις  τον ενάγοντα.

Υπάρχει Ειδικό Δικαστήριο Κακοδικίας, που εδρεύει στο 
Σ.τ.Ε.

Δεν χρειάζεται καμμιά άδεια προηγουμένως και η παρα
γραφή είναι εξάμηνη.

Λειτουργεί από το 1929 και μόνο 2 αποφάσεις του είναι 
καταδικασπκές.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ
Τ Ο Υ  Δ ΙΚ ΑΣΤΙΚ Ο Υ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ

Ο κατηγορούμενος δικαιούται να λάβει γνώση της συνθέ- 
σεως του Δικασπκού Συμβουλίου, όταν υποβληθεί η πρότα
ση του εισαγγελέα, για να ασκήσει τυχόν το δικαίωμα της 
εξαιρέσεως (Α.Π. 230/1963).

ΔΙΚΑΙΩΜ Α ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
Δικαιούται να υποβάλλει αίτηση εξαιρέσεως κατά το στά

διο της ανάκρισης, στο Δικαστικό Συμβούλιο και στο α
κροατήριο (16 Κ. Ποιν. Δικ.) ακόμα και μέχρι την έκδοσξ της 
αποφάσεως εάν ο λόγος της εξαίρεσης δημιουργήθηκε ή 
έγινε γνωστός μεταγενέστερα.

Οι λόγοι είναι γνωστοί του αποκλεισμού (αρθ. 14 Κ. Ποιν. 
Δικ.) ως ακόμα εάν προκάλεσαν ή προκαλούν υπόνοιες 
μεροληψίας δηλ. να υπάρχουν γεγονότα που μπορούν να 
δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία 
του, ακόμα και από τον τρόπο που διευθύνουν τη συζήτηση 
ή την υποβολή ερωτήσεων στους μάρτυρες (15 Κ. Ποιν. 
Δικ.).

ΓΝΩΣΗ Π ΡΟ ΤΑΣΗ Σ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Εχει το δικαίωμα να γνωστοποιήσει και προφορικά στον 

εισαγγελέα και πριν καταρτίσει, την πρότασή του, ότι επιθυ

μεί να γνωρίσει το περιεχόμενό της και τότε ο εισαγγελέας 
ειδοποιεί τον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του -όταν δεν 
κατοικεί στην ίδια πόλη- να προσέλθει και να λάβει γνώση 
τηςπροτασεώς του μέσα σε 24 ώρες (308 παρ. 2 Κ.Ποιν. Δικ.).

ΑΠΟΛΟΓΙΑ - ΣΙΩΠΗ
Η διασφάλιση της ελευθερίας του κατηγορουμένου να 

αποφασίζει ελεύθερα για το πως θα κάνει την κατάθεσή του, 
απηχεί τις  σύγχρονες δικαιοκρατικές αντιλήψεις αλλά συμ
βαδίζει με την δυνατότητα της άσκησής των με ενεργητική ή 
παθηπκή συμμετοχή.

Το δικαίωμα της σιωπής του είναι κατοχυρωμένο ως 
αυτοτελές (273 παρ. 2 Κ Ποιν. Δικ.) και δικαιούται να αρνηθεί 
να απαντήσει.

Υποχρέωση έχει να εμφανισθεί στον ανακρίνοντα, αλλά 
δεν έχει να καταθέσει, διότι υφίσταται το τεκμήριο της αθωό- 
τητάςτου.

ΑΠ ΟΡ ΡΗ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, αίρεται 

το απόρρητο του παντός είδους καταθέσεων του κατηγο
ρουμένου, εάν με την άρση αυτή μπορεί να αποδειχθεί η 
τέλεση εγκλήματος.

Στα εγκλήματα του Ν. 1916/1990 (ανπτρομοκρατικού ό
πως συνήθως αποκαλείται) ο αρμόδιος ανακριτής αίρει το 
απόρρητο, με δική του διάταξη και προβαίνει στη δέσμευση 
των καταθέσεων.

Κατά την προανάκριση χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη 
του αρμοδίου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου επο
πτεύει των ανακρίσεων και έχει ορισθεί με απόφαση του 
ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, για μια διετία.

ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ
Με το 2 άρθρο Κ.Ποιν.Δικ. ορίζονται τα πρόσωπα που 

δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία των Ελληνικών Ποινικών 
Δικαστηρίων.

Ο δικαιούμενος δεν χρειάζεται να επικαλεσθεί το δικαίω
μα αυτό, ούτε μπορεί να παραιτηθεί.

Είναι αρνητική δικονομική προϋπόθεση και ερευνάται αυ- 
τεπάγγελτα.

Η ετεροδικία αποτελεί δικονομικό κώλυμα που εμποδίζει 
την κίνηση της ποινικής διώξεως (Α.Π. 19/1988).

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ο κατηγορούμενος τόσο στην ενδιάμεση διαδικασία όσο 

και στην κυρία, έχει δικαίωμα να ασκήσει οποιοδήποτε ένδι
κο μέσο είτε τακτικό είτε έκτακτο.

ΑΙΤΗ ΣΕΙΣ
Ο κατηγορούμενος ως και ο κατάδικος μπορεί να υποβά

λει αιτήσεις, που θεμελιώνονται στο Σύνταγμα, σπς Διεθνείς 
Συμβάσεις, στον Ποινικό Κώδικα, στον Κώδικα Ποινικής Δι
κονομίας, στον Σωφρονισπκό Κώδικα (Ν. 1851/1989) και 
στον Οργανισμό των Δικαστηρίων (Ν. 1756/1988) που ο 
αριθμός τους υπερβαίνει τους διακοσίους και είναι αδύνατο 
ούτε καν να αναφερθούν, στην σημερινή παρουσίαση, αλλά 
αποτελούν δικαίωμά του, που πρέπει να το γνωρίζει ή άλλως 
το μαθαίνει και από τον συνήγορο του, όταν ανπμετωπίσει 
το ανπ'στοιχο θέμα.
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ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΟΙ COMMANDOS" ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εικόνα πρώτη: Ο υπάλληλος του προξενείου της Πολω
νίας στο Αμβούργο,έντρομος αντιλαμβάνεται ένα νεαρό Πο
λωνό,ο οποίος έχοντας εισβάλλει στο κτίριο κρατώντας μιά 
χειροβομβί- δα,απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα.

Εικόνα δεύτερη: Ομάδες πάνοπλων αστυνομικών,δη
μιουργούν ασφυκτικό κλοιό γύρω από το κτίριο.Λίγα λεπτά 
αργότερα έρχεται ένα κλιμάκιο της γερμανικής αντιτρομο- 
κρατικής μονάδας GSG-9. Οι άνδρες παίρνουν θέση μάχης, 
θ 'εχθρ ός βρίσκεται στο μπαλκόνι και εξακολουθεί να φωνά
ζει, με το χέρι στην περόνη της χειροβομβίδας.

Εικόνα τρίτη: Οι αστυνομικοί εκτελούν τις  εντολές 
τους. Ο νεαρός Πολωνός πέφτει νεκρός από τη ocpaipa ενός 
ελεύθερου σκοπευτή, η όποια τον βρίσκει στην καρδιά.

Οι σκηνές αυτές θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν παρθεί, 
από το σενάριο μιας αστυνομικής ταινίας.Ηταν όμως αληθι
νές. Σκηνές οι οποίες εξελίχθησαν στο κέντρο του Αμβούρ
γου,τα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου. Και σε αυτή την 
περίπτωση,τη λύση έδωσαν άνδρες ανπτρομοκραπκής μο
νάδας. Γιαπ όμως ιδρύθηκαν αυτές οι μονάδες και τι ιδιαπε- 
ρότητες έχουν;

Η ανάγκη καταπολέμησης του φαινομένου τηςτρομοκρα- 
τίας, που τις  δύο τελευταίες δεκαεπ'ες πήρε επικίνδυνες 
διαστάσεις, οδήγησε πς περισσότερες δυπκές χώρες στη 
δημιουργία ειδικών μονάδων, με αποστολή τον εντοπισμό και 
την εξάρθρω ση τω ν τρο- μοκρατικώ ν οργανώσεων. 
SAS,DELTA FORCE,GSG-9,SID,GIS.EKAM.... Αλλες γνω
στές και άλλες άγνωστες για τη διεθνή κοινή γνώμη. Μονά
δες όμως που κάθε μία,έχει προσφέρει με το έργο της 
σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα κατά της τρομοκραπ'ας. 
Υπό το πρίσμα μιας γενικής καταγραφής θα εξετάσουμε 
παρακάτω,την εκ- παίδευση,τον εξοπλισμό,την τακπκή και 
τη δράση των σημανπκότερων μονάδων ανά τον κόσμο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εκπαίδευση αποτελεί παράγοντα στενά συνδεδεμένο 

με την επιτυχία των επιχειρήσεων από πς ανπτρομοκραπκές 
δυνάμεις. Η εισαγωγή των ανδρών που θα εκπαιδευτούν σε 
μία αντιτρομοκραπκή σχολή,απαιτεί πολύ καλή φυσική και 
διανοηπκή κατάσταση,καθώς και μακρόχρονη εμπειρία σε 
στραπωπκές μονάδες ειδικών αποστολών(Καταδρομείς,Α-
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λεξιπτωπστές, Βατραχανθρώπους). Με την εισαγωγή στη 
σχολή αρχίζει η διαδικασία της εκπαίδευσης,η οποία χωρί
ζεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο,στόχος της εκπαί
δευσης είναι η αδιάκοπη και σκληρή σωμαπκή και ψυχολο
γική πίεση του εκπαιδευόμενου,ώστε να παραμείνουν μόνο 
οι ικανοί,αυτοί που πραγμαπκά διαθέτουν τα  προσόντα για 
να επανδρώσουν την ανπτρομοκραπκή μονάδα. ·

Αυτοί που επιλέχθηκαν σαν οι πιό"ικανοί",συνεχίζουν την 
εκπαίδευσή στον οπλισμό και τα μέσα που διαθέτουν οι 
μονάδες.Και αυτό διόπ,η επιβίωση των ανδρών μιας ανπτρο
μοκραπκής μονάδας σε επιχειρησιακές συνθήκες,απαιτεί



την πλήρη αφομοίωση των λειτουργιών κάθε μέσου που θα 
χρησιμοποιηθεί. Περιορισμοί στον αριθμό όπλων,ειδικών 
πυρομαχικών και μη,μέσων επικοινωνίας,συστημάτων εντο
πισμού κ.λ.π. που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των 
ασκήσεων δέν υπάρχουν.Ετσι με το τέλος του δεύτερου 
σταδίου εκπαίδευσης,η συνεχήςΤριβήΤων ανδρών με ο- 
ποιοδήποτε όπλο,τυφέκιο και ηλεκτρονικό σύστημα,επιφέ
ρει την πλήρη εξειδίκευση τους,καθιστώντας τους ικανούς 
να χειριστούν με ακρίβεια και επιτυχία,κάθε μέσο που θα 
αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν ένανπ των τρομοκρατών.

Μετά το πέρας και του δεύτερου στάδιου,οι εκπαιδευό
μενοι εισέρχονται στο τρίτο και κυριότερο μέρος της εκπαί
δευσης. Οι χώροι της σχολής, διαμορφώνονται κατάλληλα 
ώστε να εξομοιώνονται με αεροπλάνα, πολυκατοικίες και

μονοκατοικίες, χώρους υποδοχής μέσων μαζικής μεταφο
ράς ( αεροδρόμια,σιδηροδρομικούς σταθμούς,λιμάνια κ.α.) 
και γενικά σε στόχους υποψήφιους για τρομοκρατικές επι
θέσεις.

Ερχόμενοι πλέον σε ανππαράθεση με τουςΤρομοκρά- 
τες',που έχουν καταλάβει ένα αεροπλάνο ή μία πρεσβεία,υ
ποχρεώνονται να χρησιμοποιήσουν τις  γνώσεις που απέκτη
σαν από τα προηγούμενα στάδια της εκπαίδευσής, ώστε να 
πετύχουν την εξαιρεπκά δύσκολη αποστολή τους.

Ακολουθεί μιά πραγματικά αληθινή κόλαση ανάμεσα 
στους εκπαιδευόμενους και τους*τρομοκράτες",με την α
νταλλαγή ακόμα και αληθινών πυρών,δημιουργώντας έτσι 
τ ις  πλέον ρεαλισπκές συνθήκες επιχειρήσεων.

Επιδίωξη των εκπαιδευτών είναι να μεταφέρουν πλήρως 
το ψυχολογικό και σωμαπκό φόρτο και την έντασης μιάς 
μάχης, στους άνδρες που εκπαιδεύουν,ώστε να εξοικειώνο- 
νταιοι συνθήκες μιάς πραγματικής αποστολής, αποδίδοντας 
έτσι το μέγιστο των δυνατοτήτων τους σε ελάχιστο χρόνο .κε
ραυνοβολώντας τον αντίπαλο πριν προβεί σε οποιαδήποτε 
ενέργεια ανπ'δρασης,επιφέρωντας την εξόντωσή του.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Επειδή οι επιχειρήσεις σπς οποίες καλούνται να δράσουν 

οι ανπτρομοκραπκές μονάδες,είναι ιδιαίτερα περίπλοκες

και ιδιόμορφες ( ειδικά όταν υπάρχει διάσωση ομήρων ),οι 
απαιτήσεις για εξιδεικευμένο εξοπλισμό είναι μεγάλες.

Πιστόλια
Το μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες αυτών των μονά

δων .χρησιμοποιούν πιστόλια διαμετρήματος 9mm ή 0.45 cal.
Αυτόματα

Και σε αυτό τον τύπο όπλων θα λέγαμε πως η προτίμηση 
είναι κοινή στο διαμέτρημα των 9mm .Τη μερίδα του λέοντος 
καταλαμβάνει το υποπολυβόλο ΜΡ-5 της Heckler & Koch ( 
το οποίο κατασκευάζεται και στην Ελλάδα για τις  ανάγκες 
της Ελληνικής Αστυνομίας ).Η έκδοσή του (παραγωγή) με 
ενσωματωμένο σιγαστήρα (MP-5SD), τα πολύ καλά βλητικά 
χαρακτηριστικά του σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις,η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης σύγχρονων σκοπευπκών συ

στημάτων ημέρας και νύχτας,καθώς και το μέγεθος του το 
έκαναν ιδιαίτερα δημοφιλές σπς ανπτρομοκραπκές μονά
δες.

Τυφέκια
Κάθε ανπτρομοκραπκή μονάδα,έχει επ ιλέξει το δικό της 

τύπο τυφεκίου για ελεύθερη σκόπευση,ανάλογα με πς ανά
γκες και το είδος των επιχειρήσεων που αναλαμβάνει. Γενι
κότερα,τα ειδικά αυτά όπλα,δημιουργήθηκαν για βολές σε 
μεγάλες και πολύ μεγάλες αποστάσεις,με ακρίβεια. Η χρη- 
σιμοποιήση αυτών των όπλων λόγω του περίπλοκου συ
στήματος σκόπευσης που διαθέτουν,γίνεται από άριστα εκ
παιδευμένους σκοπευτές της ανπτρομοκραπκής μονά
δας, ώστε η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους να είναι 
πλήρης ( βλέπε παράδειγμα αρχής).

Οπλοπολυβόλα
Η χρήση τους είναι μάλλον σπάνια και αφορά την εξαπό

λυση μεγάλου όγκου πυρός ενανπων στόχων που έχουν 
ισχυρή φρούρηση.Το χαμηλό βάρος και η υψηλή ταχυβολία 
είναι τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η διαλογή του τύπου 
οπλοπολυβόλου που θα χρησιμοποιηθεί από την ανπτρομο- 
κρσπκή μονάδα.

Χειροβομβίδες
Η ύπαρξη άμαχου πληθυσμού έφερε στο προσκήνιο την
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ανάγκη κατασκευής ειδικών τύπων χειροβομβίδων για την 
χρησιμοποίηση από τις  ανπτρομοκρσπκές μονάδες. Ετσι 
γεννήθηκαν οι χειροβομβίδες περιορισμένης ισχύος και α- 
ισίνας δράσης,με διάφορες εφαρμογές, όπως δακρυγό- 
νων,καπνογόνων κ.α. Από αυτές ξεχώρισαν αμέσως λόγω 
των δυνατοτήτων που παρέχουν,οι χειροβομβίδες αναισθη
τοποίησης •ninou’Stun’ i  Stun grenades) που προκαλούν με 
το συνδυασμό μιας έκρηξης κρότου και λάμψης,τη στιγμιαία 
παράλυση εκμηδενίζοντας έτσι την δυνατότητα αντίστασης 
του αντιπάλου.

Πυρομαχικά
Οπως προαναφέραμε,η ύπαρξη ομήρων καθιστά ανα

γκαία τη χρησιμοποίηση ειδικών πυρομαχικών,τα οποία πα
ρέχουν τη  μέγιστη αποτελεσμαπκότητα επάνω στο στό
χο,χωρίς όμως να προκαλούν διαμπερή τραύματα σ’αυτόν 
ακόμα και εξωστράκιση,θέτωντας σε κίνδυνο τη ζωή των 
ομήρων.Ετσι κατασκευάστηκαν για όλα τα χρησιμοποιούμε
να διαμετρήματα όπλων,πυρομαχικά από ειδικά υλικά ό
πως,μαλακό σίδερο .πλαστικό και κέβλαρ.

Ιματισμός
Οι άνδρες των ανπτρομοκρατικών δυνάμεων χρησιμοποιούν 

κυρίως φόρμες χρώματος μαύρου ή γκρι( με σκοπό την προ
σαρμογή στα σκούρα χρώματα που επικρατούν στις περιοχές 
των μεγαλουπόλεων,μά και α’αυτές εκτείνεται,κατά κύριο λόγο, 
το πεδίο δράσης των τρομοκρατούν). Η εξάρτηση που διαθέτουν 
είναι ιδιαίτερα λειτουργική,ώστε η δυνατότητα προσαρμογής 
του εκάστοτε εξοπλισμού,να επιφέρει την απαπούμενη άνεση 
κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεουν. Οι αρβύλες που χρησιμο
ποιούνται είναι κατασκευασμένες από ειδικά και ελαφρά υλι
κά, ώστε να μην προκαλούν δυσκινησία στους άνδρες των αντι- 
τρομοκρατικών μονάδων.

Επίσης .αποφεύγονται τα βαριά αλεξίσφαιρα γιλέκα τα οποία 
είναι ικανά ν'αντέξουν πλήγμα από βλήμα μέχρι 9mm για λόγους 
ευελιξίας και χρησιμοποιούνται ελαφρύτερα,με δυνατότητες 
όμως συγκράτησης μικρότερου διαμετρήματος βλήματος μέ
χρι 7.62mm.

Ο κατάλογος εξοπλισμού που διαθέτουν οι αντπρομοκρατικές 
δυνάμεις είναι μακρύς. Ενδεικτικά αναφέρονται,τα συστήματα 
εντοπισμού εκρηκτικών υλών με ακτίνες LASER X και υπέρυ
θρες εργαλεία εξρυδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ,οπτικοα- 
κουστικά συστήματα παρακολούθησης των τρομοκρατών,ειδικές 
εκρηκτικές ύλες και μηχανισμοί,συστήματα επικοινωνίας κ.α.

ΤΑΚΤΙΚΗ
Πρωτοπόρα κράτη στο σχεδίασμά και εφαρμογή νέων τα

κτικών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ήταν οι Η ΠΑ 
και το Ισ-ραήλ. Η μεν πρώτη δημιούργησε στο Fort Bragg της 
Β.Καρολίνας την πρώτη σχολή εκπαίδευσης ανπτρομοκραπ- 
κών μονάδων. Η δε δεύτερη χώρα δεχόμενη τα περισσότερα 
πλήγματα από τρομοκρα-τικές ενέργειες ανά τον κόσμο,δη
μιούργησε τη δική της σχολή λίγα χιλιόμετρα έξω από το Τελ 
Αβίβ.

Η κοινή εργασία των δύο αυτών για την αξιολόγηση 
εμπειριών και συμπερασμάτων,συνετέλεσε στη δημιουργία 
κοινών αποδεκτών μέσων και μεθόδων για την καταστολή
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της τρομοκρατίας,οι οποίες πλέον βρίσκονται σε εφαρμογή 
από τις  περισσότερες ανπτρομοκρσπκές μονάδες.Βάσει 
λοιπόν,αυτών των τακτικών έχουμε:

1. Συλλογή πληροφοριών.
Είναι αναγκαίο πριν από την ανάληψη οποιαδήποτε κλί

μακας επιχείρησης,να είναι γνωστά όσο το δυνατόν περισ
σότερα στοιχεία για τους τρομοκράτες,όπως ο εξοπλισμός 
τους,ποιά μορφή επικοινωνίας χρησιμοποιούν και με ποιόν 
έχουν,κατά πόσο είναι ψύχραιμοι,ποιά η ανπμετώπιση που 
έχουν οι όμηροι(αν υπάρχουν),η πιστοποίηση της ταυτότη
τας τους (χώρα καταγωγής .οικογενειακή κατάσταση,συμμε
τοχή σε άλλες τρομοκραπκές ενέργειες) και ποιά η δομή και 
ανάπτυξη του αμυνπκού τους σχεδιασμού στο χώρο που 
τελεί υπό τη κατάληψη τους.



2. Ψυχολογικός πόλεμος.
Με αυτή την έννοια ειδικό τμήμα ψυχολόγων της αντττρο- 

μοκρατικής μονάδας,μετά την πλήρη εξέταση των στοιχείων 
που υπάρχουν για το χαρακτήρα και την ψυχολογία κάθε 
τρομοκράτη, επ ιχειρεί μέσω προβολής της τρομοκρατικής 
ενέργειας στα διεθνή Μ.Μ.Ε. και τη συνεχή παρενόχληση 
των τρομοκρατών,να τους δείξουν όπ οι προσπάθειες τους 
είναι καταδικασμένες, μειώνοντας έτσι το ηθικό και την πίστη 
τους για την επιτυχία της επιχείρησης που έχουν αναλάβει.

3. Τακτική επίθεσης.
Από τη στιγμή που θα αποφασιστεί η επίθεση της αντττρο- 

μοκραπκής μονάδας,αυτή χωρίζεται σε τρεις ομάδες,ανα
λαμβάνοντας η κάθε μία το δικό της ρόλο .Ετσι έχουμε την 
ομάδα των ακροβολιστών,την ομάδα επικοινωνιών και την 
ομάδα εφόδου.

Η ομάδα τω ν ακροβολιστών τοποθετείται σε επίκαιρες 
θέσεις γύρω από το χώρο που θα εκδηλωθεί η επίθεση,ώστε 
να παραίχουν τα απαραίτητα πυρά κάλυψης προς τις ομά
δες εφόδου.

Οι ομάδες εφόδου - που αναλαμβάνουν και το σημανπ- 
κότερο ρόλο - βάσει των οδηγιών που έχουν από το τμήμα 
πληροφοριών, επιλέγουν το πιό αδύνατο σημείο άμυνας των 
τρομοκρατών ( αυτό που είναι απομονωμένο και υπάρχει η 
μικρότερη δύναμη φρούρησης) εισβάλλοντας από εκεί.

Με την εισδοχή τους στο χώρο διαχωρίζονται σε δύο 
υποομάδες αναλαμβάνοντας η πρώτη τον εντοπισμό και 
εξουδετέρωση των εκρηκπκών που τυχόν έχουν τοποθετη
θεί,αφαιρώ ντας την πιθανότητα πυροδότησης τους. Η 
δεύτερη ομάδα επιτίθεται κεραυνόβόλα στους χώρους όπου 
υπάρχουν οι τρομοκράτες ( με προτεραιότητα σ’αυτόν που 
βρίσκονται οι όμηροί,ώστε ν’αποφευχθείτο ενδεχόμενο πυ
ρών εκδίκησης εναντίον το υ ς ) εππυγχάνωντας τη διάσωση 
των ομή- ρων και την εξουδετέρωση των τρομοκρατών.

ΔΡΑΣΗ
Θα ήταν σκόπιμο να γίνει αναφορά στη δράση των ανπ- 

τρομοκρατικών δυνάμεων έναντι της διεθνούς τρομοκρα
τίας.Ετσι ανατρέχωντας από το πρόσφατο παρελθόν,μέχρι 
σήμερα,μπορούμε να επιλέξουμε κάποιες ενδεικτικές ανπ-

τρομοκραπκές επιχειρήσεις.
Η επιχείρηση στο Εντεπε.Τρομοκράτες απαγάγουν αερο

πλάνο στο οποίο επέβαιναν κυρίως ισραηλινοί πολίτες και το 
οδηγούν στην Ουγκάντα με πς'ευλογίες'Του τότε δοσάκτο- 
ρα Αμίν-Νταντά. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων,η 
Ισραηλινή κυβέρνηση διαπιστώνωντας την αδιαλλαξία των 
τρομοκρατών,αποφάσισε την απελευθέρωση των ομήρων 
με επέμβαση της αντιτρομοκρατικής της μονάδας.Επέμβα- 
σης που όπως ήταν αναμενόμενο, στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία.

Στη Γερμανία,η γερμανική ανπτρομοκρσπκή μονάδα 
GSG-9 εξουδετέρωσε τη"Φράξια Κόκκινος Στρατός·(Πθά Ar
my Fraxia) καθώς και την ομάδα’ Μπάαντερ-Μάινχοφ'. Στην 
Αγγλία,η ανπτρομοκρσπκή μονάδα SAS,επέφερε μεγάλα 
πλήγματα στον IRA,μειώνοντας τη δράση του σε μεγάλο 
ποσοστό από τότε που έχει αρχίσει τον ένοπλο αγώνα του 
κατά των βρεταννικων συμφερόντων.

Θα άξιζε να αναφερθεί η μεγαλύτερη ( τυπικά ανεπίσημη 
) συνεργασία ανπτρομοκραπκών δυνάμεων που έγινε πο- 
τέ.Την περίφημη ομάδα Kilowatt. Σ’αυτή συμμετέχει το σύνο
λο των ανπτρομοκραπκών ομάδων από τις  ευρωπαϊκές χώ
ρες,την Αμερική,αλλά και το Ιοραήλϋτο ενεργηπκό της έχει 
πολλές συλλήψεις αράβων κυρίως τρομοκρατών,οι οποιοί 
ήταν υπεύθυνοι για τρομοκρατικές ενέργειες που κόσπσαν 
τη ζωή σε εκατοντάδες αθώους πολίτες.

Το συμπέρασμα είναι ένα.Υπό την κάλυψη δήθεν ιδεολο
γικών σκοπών,οι τρομοκράτες σφαγιάζουν άδικα αμά
χους,αφήνωντας τα ματωμένα ίχνη τους σε όλο τον κόσμο. 
Προσπαθώντας λοιπόν να σταματήσουν αυτή την αδικαιολό- 
γητη χρήση βίας,αρκετές χώρες δημιούργησαν πς δικές 
τους ανπτρομοκραπκές δυνάμεις. Αριστα επανδρωμένες 
και εκπαιδευμένες,διαθέτωντας τον τελειότερο εξοπλισμό 
και μέσα,έχουν αναλάβει την εξουδετέρωση των τρομοκρα- 
πκών οργανώσεων.Και τα καταφέρνουν πολύ καλά.

ΔΑΜΚΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
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To 97% των νέων "αψηφούν" το νόμο
Εντυπωσιακά τα στοιχεία της έρευνας του Εργαστηρίου 

Ποινικών και Εγκληματολογιών Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακρως ενδιαφέροντα είναι τα στοι
χεία που προέρχονται από έρευνα του 
Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματο- 
λογικών Ερευνών του Νομικού Τμήμα
τος του Πανεπιστημίου Αθηνών για την 
αυτό - ομολογούμενη παραβαπκή συ
μπεριφορά.

Η έρευνα περιελάμβανε τις  απα- 
ντήσεις 200 αρρένων και 111 θηλέων, 
14-21 ετών, από τη μείζονα περιοχή 
της πρωτεύουσας, που κλήθηκαν να 
δηλώσουν, με to  χέρι στην καρδιά, σε 
ποιές από τις  αναφερόμενες μορφές 
συμπεριφοράς έχουν εμπλακεί "κάπο
τε" ή τον τελευταίο χρόνο. Η ειλικρίνειά 
τους ελεχγόταν επιστημονικά με επα
ναληπτικές έρευνες και με διασταύρω
ση παραπλήσιων ερωτήσεων.

Εξάλλου, ο ι ερω τώ μενο ι απα
ντούσαν και σε ερωτήσεις σχεπκές με 
τα δημογραφικά τους δεδομένα, την 
οικογενειακή κατάσταση (θετικές ή αρ
νητικές ο ικογενειακές σχέσεις), τις
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σχέσεις με φορείς ή θεσμούς: εκπαί
δευση, εργασία, γειτονιά, εκκλησία, ή 
τις  σχέσεις με φ ίλους/ες κ.λπ. Ετσι 
θεωρίες κοινωνικού ελέγχου, κοινωνι
κών δεσμών, ευκαιριώ ν ή συνανα
στροφής είναι δυνατό να διερευνη- 
θούν. Και μέσα από αυτές να αναφα
νούν τρόποι αντιμετώπισης και πρόλη
ψης της παραβαπκής συμπεριφοράς.

Οι έρευνες αυτές, που ξεκίνησαν 
με πρωτοβουλία του Κέντρου Ερευνας 
και Τεκμηρίωσης του Ολλανδικού Υ
πουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργα
σία με το Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, 
εντάσσονται στο πλαίσιο διεθνούς έ
ρευνας με τη συμμετοχή των χωρ'ων 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Πολι
τειώ ν των Η.Π.Α., του Καναδά, της 
Νέας Ζηλανδίας, της Ουγγαρίας, της 
Πολωνίας κ.α.

Το υλικό, σπς περισσότερες χώρες 
και στην Ελλάδα, συνελέγη την άνοιξη 
του 1992 και τα αποτελέσματα σχεδόν

συνέπιπταν. Είναι, βέβαια, δύσκολο να 
απομονώσει κανείς ευρήματα από μα  
μεγάλη έρευνα, όπως αυτή, χωρίς να 
δημουργήσει παρερμηνείες. Πάντως, 
γενικά, μπορεί κανείς να πει ότι η έρευ
να καταγράφει το λεγόμενο “σκοτεινό" 
αριθμό εγκληματικών πράξεων, δη
λαδή αυτές που δεν έχουν καταγραφεί 
από πς επίσημες αστυνομικές ή άλλες 
σταπσπκές. Και καθώς (ραίνεται, τα α
ποτελέσματα είναι άκρως ενδιαφέρο
ντα:

Ολοι έχουν παρανομήσει!
Η συντριπτική πλειοψηφία των ε- 

ρωτηθέντων -το 97%- ομολόγησε όπ 
κάποτε στο παρελθόν διέπραξε τουλά
χιστον μ α  αξιόποινη πράξη. Περίπου 
εννέα στους δέκα νέους του δείγματος 
-το 87%- δήλωσαν όπ διέπραξαν την 
πράξη αυτή σε διάστημα ενός έτους 
πριν από το χρόνο διεξαγωγής της έ
ρευνας.

Το 71 % των ερωτηθέντων παραδέ-



χτηκε ότι είχε διαπράξει κάποτε πρά
ξεις που συνδέονται με “προβληματική’ 
αλλά όχι και αξιόποινη συμπεριφορά: 
σκασιαρχείο από το σχολείο, φυγή από 
το σπίτι κ.λπ.

Οκτώ στους δέκα, ομολόγησαν ότι 
τουλάχιστον μία φορά έχουν ταξιδέψει 
με κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς 
χω ρίς να πληρώσουν εισ ιτήριο. Εξι 
στους δέκα, ότι έχουν οδηγήσει χωρίς 
δίπλωμα.

Επτά στους δέκα (περίπου 67%), 
δήλωσαν ότι έχουν εμπλακεί σε πρά
ξεις βανδαλισμού.

Περίπου έξι στους δέκα (55%), πα
ραδέχθηκαν ότι συμμετείχαν σε πρά
ξεις βίας γενικότερα (οπλοφορία, ε
μπρησμό).

Τέσσερες στους δέκα (38,9% του 
δείγματος) ότι έχουν εμπλακεί σε καυ
γάδες.

Επ ίσης τέσ σ ερ ες  σ τους δέκα  
(37,6%) ομολόγησαν ότι κάποτε διέ- 
πραξαν αξιόποινες πράξεις που αφο
ρούν σε προσβολές της ιδιοκτησίας 
(κλοπή από τηλεφωνικό θάλαμο, από 
κατάστημα, από αυτοκίνητο ή στο σχο
λείο).

Ειδικότερα για την κατηγορία των 
ναρκωτικών, είναι αξιοσημείωτο ότι το 
12,5% του δείγματος ομολόγησε ότι 
είχε δοκιμάσει "απαγορευμένες ου
σίες" τουλάχιστον μία φορά.

Ενα, επίσης, ενδιαφέρον στοιχείο 
που προέκυψε ήταν ότι όσο μεγαλύτε
ρος είναι ο κοινωνικός έλεγχος και οι 
οικογενειακοί δεσμοί, τόσο μκρότερο 
ποσοστό παιδιών εκδηλώνει παραβα- 
τική συμπεριφορά.

Αντικοινω νικές πράξεις
Σε γενικές γραμμές, ένας σημανπ- 

κός αριθμός ατόμων 14-21 ετών, πα
ραδέχθηκε μεγαλύτερη συμμετοχή σε 
πράξεις αξιόποινες ή θεωρούμενες ως 
"ανπκοινωνικές", από ό,τι δείχνουν οι 
στατιστικές της Αστυνομίας. Τα κορί
τσια φαίνεται ότι ομολόγησαν λιγότε- 
ρες παραβάσεις από ό,τι τα αγόρια, αν 
και σε ορισμένες κατηγορίες αξιόποι
νων πράξεων η διαφορά τείνει να εξα- 
λειφθεί.

Δοκιμή ή λάθος δρόμος;
Αποτελούν τα παραπάνω στοιχεία 

ικανοποιητική εξήγηση του φαινόμε

δείγματος βρίσκονται στο στάδιο μετά
βασης προς την ενηλικίωση και δοκιμά
ζουν τόσο τα όρια της ελευθερίας τους 
όσο και την ανοχή της κοινωνίας. Επο
μένως, με την πάροδο των χρόνων, 
είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι θα αρ
χίσουν να σέβονται και να τηρούν τους 
νόμους.

Σύμφωνα με την απαισιόδοξη εκ
δοχή, η αυξανόμενη σε νεαρά άτομα 
παραβαπκή συμπεριφορά, προοιωνί
ζεται και στη χώρα μας, όπως και στις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υψηλούς 
δείκτες εγκληματικότητας. Κατά συνέ
πεια, απαιτείται η χάραξη μίας αποδο
τικής πολιτικής πρόληψης και η ενίσχυ
ση των κοινωνικά παραδεκτών δεσμών 
και των δεσμεύσεων των νεαρών ατό
μων: ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό μπορούν 
να διαδραματίσουν οι θεπκές οικογε
νειακές σχέσεις, η εκπαίδευση με ερε
θίσματα και νόημα, οι ευκαιρίες για ερ
γασία που θα αξιοποιεάαι και θα αμοί- 
βεται ανάλογα με τις  δυνατότητές τους 
κ.λπ.“.

Εχει καταστεί πλέον σαφές ότι η 
νομοθέτηση στα “τυφλά" ή με βάση τη 
δ ια ίσ θ η σ η , τ ις  α ν τιλ ή ψ ε ις , τ ις  
προλήψεις (με την ψυχολογική έννοια 
του όρου) ή καμιά φορά και τις  προκα
ταλήψεις με σκοπό την ποινική, γενική 
και ειδική, πρόληψη, πρέπει να παρα
χωρήσει τη θέση της σε ορθολογικές 
και επιστημονικά - ερευνητικά ελεγμέ
νες νομοθετικές ρυθμίσεις και σε κοι
νωνικές παρεμβάσεις, αν τελικά η χώ
ρα μας δεν επιθυμεί οι περισταοιακές 
και δοκιμαστικές παραβάσεις των νό
μων από νέους να γίνουν τρόπος ζωής.

Επιμέλεια:
Αστυνόμος Β’ Νικόλαος Παλύμερος

νου της αυξανόμενης εγκληματικότη
τας; Ή  δικαιολογούνται απόλυτα από 
το νεανικό παρορμητισμό; Η απάντηση 
β ρ ίσ κ ετα ι κάπου στη μέσ η. 
Χαρακτηρισπκά είναι τα όσα σημείωσε 
κατά την παρουσίαση των αποτελε
σμάτων της έρευνας η κ. Κ. Σπινέλλη, 
καθηγήτρ ια  Ε γκληματολογίας και 
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ποινι
κών και Εγκληματολογικών Ερευνών: 

Τ ο  γεγονός ότι ένας σημανπκός 
αριθμός ατόμων 14-21 ετών παραδέ
χεται την ανάμιξη σε παραβατικές μορ
φές συμπεριφοράς, επιδέχεται μία αι
σιόδοξη εκδοχή και μ'α απαισιόδοξη. 
Σύμφωνα με την πρώτη, οι νέοι του
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Τοπ οθετήθηκε κα ι ανέλαβε τα  
καθήκοντά του την 10-11 -1993, ο νέος 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Ευάγγελος Π. 
Ρογκάκος.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.ΡΟΓΚΑΚΟΣ
Γεννήθηκε σπς 10 Νοεμβρίου 1933 

στο Γύθειο Λακωνίας.
Είναι απόστρατος Αξιωματικός του 

Στρατού.
Είναι διπλωματούχος Αρχιτέκτο

νας, Μ ηχανικός της Π ολυτεχνικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. και του Τεχνολογι
κού Ινστιτούτου της Ν. Υόρκης.

Κατά τη διάρκεια της χούντας ήταν 
εκτός Στρατεύματος, επανήλθε μετά 
τη μεταπολίτευση και απεστρατεύθη το 
1978.

Από το 1982 μέχρι το 1987 διετέλε- 
σε Νομάρχης Δράμας και από το 1987 
μέχρι το 1989 Περιφερειάρχης Ανατο
λικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι 
παντρεμένος με την λογοτέχνιδα Μα
ρία Τακατσόγλου και πατέρας της Ε- 
φης Ρογκάκου - Πλουμή, τραπεζικού 
υπαλλήλου.

ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ευλάβεια 

και κατάνυξη γιορτάστηκε και φέτος η 
μνήμη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μι
χαήλ και Γαβριήλ στο ομώνυμο εκκλησά
κι των Αστυνομκών Σχολών.

Την παραμονή της μεγάλης εορτής, 
7-11-1993 τελέσθηκε η ακολουθία του 
εσπερινού και ακολούθησε περιφορά 
της Ιεράς εικόνας, με τη συνοδεία της 
Μουσικής του Σώματος και διμοιρίας 
Δοκ. Υπαστυνόμων, παρουσία του Αρχη
γού Ανηστρατήγου Μανόλη Χουρδάκη 
και με τη συμμετοχή πλήθους προσκυ
νητών αστυνομκών και ιδιωτών. Την ε
πομένη ημέρα, τελέστηκε στον φερώνυ
μο ιερό ναό πανηγυρική θεία λεπουργία.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ιο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, 

την 30-10-93 στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ, 
το 1ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου 
Αστυνομικών, όπου πήραν μέρος 109 
αθλητές και αθλήτριες, καθώς επίσης 
και η Α’ ημερίδα στίβου για παιδιά Α
στυνομικών, στην οποία πήραν μέρος 
32 παιδιά.

Την τελετή έναρξης των αγώνων, 
τους οποίους διοργάνωσε η Υποδ/νση 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της 
ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με την Αθλητική 
Ενωση Αστυνομικών Ελλάδος, κήρυξε 
ο Υφυπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Κώστας Γείτονας, που απένειμε και α
ναμνηστικά έπαθλα, ενώ ακόμα παρέ
στησαν η σύμβουλος του Υφυπουργού 
Αθλητισμού κ. Λιάνη, Αννα Βερούλη, ο 
Δ/ντής Αστυν. Ανατολικής Αττικής τα- 
ξίαρχος κ. Σουλιώτης, ο ΔΛσής της Α
στυνομικής Ακαδημίας ταξίαρχος κ. 
Δερβεντζής, καθώς και το Δ.Σ. της Ε
νωσης, με επικεφαλής τον πρόεδρο 
Αστυν. Υποδ/ντή κ. Βλάχο.

Νικητές στα αγωνίσματα του προ
γράμματος αναδείχθηκαν: 100 μ.(Α): 
Παπαγεωργίου Γ. 11.35, Μαλατίδης 
Μιχ. 11.78, Ανδρεάκης Σπ. 11.90. 800 
μ.(Α): Μαμαντάκης Εμμ. 2.10.59, Γαλί- 
τη ς  Ιωάν. 2.20.08, Ια τρ ίδης Παντ. 
2.27.17. 800μ. (Γ): Πανουδάκη Ευαγγ.
2 .2 9 .0 0 , Α ρ β α ν ιτίδ ο υ  Γεω ρ.
3.02.00, Σταυροπούλου Ιωάν. 3.29.00. 
Μήκος (Α): Μ αλατίδης Μ ιχ.5.70 μ. 
Συριτούδης Πασχ. 5.40 μ. Κονταρίδης

If

Χρήστος 5.15 μ. 3000 Ανδρών: Πανό- 
πουλος Σερ. 9.42.32, Χατζηγιαννίδης 
Φώτιος 10.22.81, Αντωνόπουλος Σωτ. 
10.54.70. Μ ήκος Παγκορασίδω ν: 
Μαρή Αναστ. 3.36 μ. Ραχωβίτσα Αντ. 
3.00 μ. Αποστόλου Κων/να 2.97 μ. 
Μήκος Παμπαίδων: Μίχας Χρ. 4.10 μ. 
Ανδριανόπουλος Γεώρ. 3.46 μ. Απο
σ τόλου  Παν. 3 .30  μ. 600 μ. 
Παγκορασίδων: Ραφτάκη Αγγ. 1.52.82 
Βασιλοπούλου Αικ. 2.17.12 Μαρή Ανα- 
στ.2.28.01 600 μ. Παμπαίδων: Ασημα- 
κούλας Νίκος 1.45.50 Πανόπουλος Αν- 
δ. 1.49.64 Βασιλόπουλος Κων. 2.00.07.

Το πρωτάθλημα στέφθηκε με από
λυτη επιτυχία και απέσπασε τα ευμενή

σχόλια του τύπου. Τόσο οι αστυνομικοί 
που συμμετείχαν, όσο και τα παιδιά 
τους, δεν έκρυψαν τη χαρά και τον 
ενθουσιασμό τους για την όλη διοργά
νωση, που δεν προάγει μόνο τον αθλη
τισμό σπς τάξεις της Αστυνομίας, αλλά 
και την ευγενή άμιλλα και τη σύσφιγξη 
των σχέσεων μεταξύ των αστυνομικών.
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στο 

σκοπευτήριο Καισαριανής, το 1ο Πα
νελλήνιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής Α
στυνομικών, στα πλαίσια της καλλιέρ
γειας και της ανάπτυξης του ερασιτε
χνικού Αστυνομικού αθλητισμού. Τους 
αγώνες διοργάνωσε η Υποδ/νση Φυ
σικής Αγωγής και Αθλητισμού της 
ΕΛ.ΑΣ σε συνεργασία με την Αθληπκή 
Ενωση Αστυνομικών Ελλάδος και σ’ 
αυτούς συμμετείχαν πενήντα αθλητές.

Στην τελετή λήξεως παρέστη ο Υ
φυπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Κώ
στας Γείτονας, ο οποίος απηύθηνε χαι- 
ρεπσμό και απένειμε αναμνησπκά έπα
θλα στους νικητές των αγώνων. Ακόμα 
παρέστησαν ο πρόεδρος της Σκοπευ
τ ικ ή ς  Ο μοσ π ονδ ίας Ε λλάδος κ. 
Παύλος Καννελάκης, ο Γενικός Αστυ
νομικός Δ Μ ής Ατπκής Υποστράτηγος 
Χαράλαμπος Σκίτσας, ο γενικός γραμ
ματέας Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιο

νοδρομίας κ. Διονύσιος Γιαννακόπου- 
λος, ανώτατοι αξιωμαπκοί του Σώμα
τος, πολλοί προσκεκλημένοι και φίλοι

του αθλήματος. Νικητές στο αγώνισμα 
του αεροβόλου πιστολιού αναδείχθη- 
καν: 1ος Αστυν. Β’ Κων/νος Νικολάϊδης 
του Α.Τ. Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής. 
2ος Παναγιώτης Γκουντρουμπής της 
Δ/νσης Αστυν. Επιχειρήσεων Θεσ/νί- 
κης 3ος Αθανάσιος Σαρακίνης της 
Δ/νσης Ατυν. Επιχ. Θεσ/νίκης.

Στην κατηγορία των Δοκ. Υπαστυ- 
νόμων νικητές αναδείχθηκαν: 1 ος Αθα
νάσιος Παπανικολάου 2ος Κων/νος 
Χριστόπουλος και 3ος Ιωάννης Μανώ
λης Επίσης πραγματοποιήθηκε επίδει
ξη βολής με αεροβόλο όπλο, από Α
στυνομικούς αθλητές και αθλήτριες 
που συγκροτούν την Εθνική Ομάδα 
Σκοποβολής της Χώρας μας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΛΒΑΝΙΑΣ 1-1
Στα πλαίσια του Α’ Βαλκανικού Α

στυνομικού Πρωταθλήματος Ποδο
σφαίρου διηξήχθη την 10-11 -1993 στο 
Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο Θεσ/νί
κης προγραμμαπσμένη ποδοσφαιρική 
συνάντηση μεταξύ Αστυνομικών του 
παραρτήματος Αθληπκής Ενωσης Α
στυνομικών Θεσ/νίκης και Αστυνομι-
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κών Αλβανίας. Τον αγώνα, ο οποίος 
έληξε ισόπαλος με τέρματα 1 - 1 , πα
ρακολούθησαν μεταξύ άλλων Βουλευ
τές  του Νομού, ο Αντιδήμαρχος 
θεσ/νίκης και το Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων 
Αστυνομίας. Στη φιλοξενούμενη απο
στολή έγινε ξενάγηση στη Θεσ/νίκη και 
επεδόθησαν αναμνησπκά. Οι φιλοξε

νούμενοι δεν έκρυψαν τον ενθουσια
σμό τους για τη θερμή υποδοχή και 
φιλοξενία που τους επεφυλάχθει, και 
εξέφρασαν την επιθυμία όπως η συνά
ντηση αυτή αποτελέσει την αρχή για 
την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων 
φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των α
στυνομικών Ελλάδος και Αλβανίας.



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΠΡΩΤΗ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΥΓΜΑΧΙΑ
Την πρώτη θέση κατάκτησε η Ελλη

νική Αστυνομία στο πρωτάθλημα πυγ
μαχίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά
των Ασφαλείας που έγινε στη Μυ
τιλήνη. Την οργάνωση των αγώνων είχε 
το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, 
και οι αθλητές της Αστυνομίας κατέ- 
κτησαν 4 χρυσά μετάλλια, καταλαμβά
νοντας έτσι την πρώτη θέση στη γενική

κατάταξη. Ειδικότερα: Οι αστυφύλακες 
Αλέξ. Λουμπαρδέας, Σταμάτιος Κολέ- 
θ ρ α ς, Β α σ ίλε ιο ς Μ οτσ άκος, κα ι 
Κων/νος Σπυριδάκης, κατέλαβαν την 
1 η θέση σπς κατηγορίες των 60,67,75, 
και 81 κιλών ανπ'στοιχα και οι Ηρακλής 
Νικολόπουλος και Γεώργιος Χρονό- 
πουλος την 3η και 5η θέση, σπς κατη
γορίες των 91 και 81 κιλών αντίστοιχα.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΖΟΥΝΤΟ
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματο

ποίησαν οι αθλητές μας του τζούντο, 
Αρχ/κας Γεώργιος Πετράκης και Α- 
στ.Γαλανού, στο 2ο Τουρνουά Τζούντο 
της Ρόδου, που έγινε πρόσφατα. Υστε
ρα από δύο νίκες ο καθ’ ένας, κατέλα
βαν τη δεύτερη θέση, στα 95 και 66 κιλά 
αντίστοιχα και προκάλεσαν την έκπλη
ξη και τα ευμενή σχόλια των παρευρι- 
σκομένων, όχι μόνο για τους ίδιους 
αλλά και για την Ελληνική Αστυνομία 
γενικότερα.

Ο ΑΟΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι 

σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων των Υ
πηρεσιών του Νομού Φλώρινας και των 
κατοίκων της πόλης, διοργανώθηκε και 
φέτος το 5ο Τουρνουά μπάσκετ-μπωλ 
στο οποίο συμμετείχε και η ομάδα μπά- 
σκετ της ΑΔ.Φλώρινας. Στο τουρνουά 
έλαβαν μέρος επίσης η Αεροπορία, ο 
Στρατός, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ο Εμπορικός 
Σύλλογος, καθηγητές της πόλης, ο Πο- 
λπισττκός Σύλλογος κ.λ,π.

Η ομάδα της Αστυνομ'ας όπως κάθε 
χρόνο έφτασε και φέτος στον τελικό και 
απέσπασε τα χειροκροτήματα των φιλά
θλων για το ήθος και την απόδοσή της. 
Ο τοπικός τύπος σχολίασε τη διάκριση

αιπή με τα πλέον ευμενή σχόλια αφού 
η διοργάνωση αποτέλεσε το τοπικό α- 
θληπκό γεγονός του καλοκαιριού και 
απέδειξε για μιά ακόμα φορά ότι η 
Αστυνομία δεν εφαρμόζει μόνο τους

Νόμους και την τάξη αλλά είναι πρωτο
πόρος σε παρόμοιες εκδηλώσεις που 
έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των σχέ
σεων μεταξύ Αστυνομίας και διαφόρων 
φορέων και κατοίκων του Νομού.
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Η Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΟΝΟ
Με ένα ξεχωριστό τρόπο επέλεξαν 

να γιορτάσουν φέτος τη μνήμη του 
προστάτη μας Αγίου Αρτεμίου, οι αστυ
νομικοί της Α.Δ. Καβάλας. Εκτός από 
τις  καθιερωμένες δοξολογίες και ο μ - 
λίες, συνδίασαν τον εορτασμό του Α
γίου με πράξεις φιλανθρωπίας και κοι
νωνικής αλληλεγγύης. Ετσι, δώδεκα 
αστυνομικοί από πς Υπηρεσίες έδρας 
και υπαίθρου προσέφεραν αίμα στο 
Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, για τα 
παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή 
αναιμία.

Την ίδια μέρα, ομάδα αστυνομικών 
και πολιτικών υπαλλήλων με επικε
φαλής τον Αστυν. Δ/ντή Καβάλας κ. 
Νικόλαο Κίσσα, επισκέφθηκε το Ιδρυ
μα της πόλης Μέριμνα για το απρο
σάρμοστο παιδί η "Αγία Μαρίνα" και 
πρόσφερε γλυκά και χρηματικό ποσό 
60.000 δρχ. για να χρησιμοποιηθεί για 
πς ανάγκες των παιδιών. Στη συνέχεια

η ίδια ομάδα επισκέφθηκε το τραπέζι 
της Αγάπης της Ι.Μ. Φιλίππων Νεαπό- 
λεως και Θάσου και πρόσφερε μεταξύ 
άλλων και 20.000 δρχ. για πς ανάγκες 
των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων 
της πόλης. Παράλληλα, το Τμήμα Τρο
χαίας μοίρασε στους οδηγούς έντυπα, 
με οδηγίες για τη μείωση και αποφυγή 
των τροχαίων ατυχημάτων.

Ολες οι παραπάνω εκδηλώσεις, 
προκάλεσαν τα ευμενή και κολακευπ- 
κά σχόλια του τύπου, των μέσων μα
ζικής ενημέρωσης και του κόσμου, για 
την Αστυν. Δ/νση αλλά και την Ελληνική 
Αστυνομία γενικότερα.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΟΚ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
Την Αίγινα επέλεξαν σαν τόπο επί

σκεψης οι Δοκ. Ασαιφυλακίνες της 
Σχολής Αμαρουσίου, στα πλαίσια 
πραγματοποιήσεω ς της εκδρομής 
που προβλέπει το εκπαιδευπκό πρό
γραμμα. Ηταν μια ευχάριστη έκπληξη 
ακόμα και για τους κατοίκους του νη
σιού, που είδαν ξαφνικά το λιμάνι και 
τους γύρω χώρους να γεμίζουν από 
ένστολες γυναίκες αστυφυλακίνες, δ ί
νοντας με την παρουσία τους μία ξεχω
ριστή νότα και χρώμα στο νησί.

Το κέφι, η ζωντάνια και ο ενθουσια
σμός των Δοκίμων, η ένθερμησυμμετοχή 
των συνοδών εκπαιδευτών, αλλά και η 
θερμή υποδοχή και άψογη οργάνωση 
εξυπηρέτησης που επιφυλάχθηκε από 
τον Διοικητή του Α.Τ. Αίγινας, Αστυν. Α’ 
Δημήτριο Γαλλίκα, έκαναν την εκδρομή 
τους απόλυτα επιτυχημένη.

Οι δόκιμες ξεναγήθηκαν σε διάφο-
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ρους αρχαιολογικούς χώρους του νη
σιού, όπως στους Ναούς του Απόλλω
να και της Αφαίας, καθώς και στον I.. 
Ναό του Αγίου Νεκταρίου, όπου τελέ- 
στηκε με ιδιαίτερη ευλάβεια και κατά
νυξη παράκληση και προσκύνημα της 
Αγίας κάρας.

Οι Δόκιμες δεν έκρυψαν τη χαρά

και τον ενθουσιασμό τους για την εκ
δρομή, αφού όπως είναι γνωστό αυτές 
οι εκδρομές συμβάλλουν αποφασιστι
κά στην ψυχολογική τόνωση των εκπαι- 
δευομένων, τη σύσφιγξη των σχέσεων 
μεταξύ των δοκίμων και την ανάπτυξη 
του αισθήματος της συναδελφικότη
τας.



Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΨΥΧΑΣΘΕΝΩΝ

Επιμέλεια Γ ιώργος Χονδροματίδης

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ο πατέρας της Ιατρικής, ο Ιππο

κράτης, είναι ο πρώτος που σύνδεσε 
τις  ψυχικές διαταραχές με την Ιατρική. 
Εκανε ένα τεράσπο βήμα προόδου 
στον τομέα αυτό, υποστηρίζοντας ότι οι 
διαταραχές του ατόμου πρέπει να αντι
μετωπίζονται σαν ασθένειες και όχι σαν 
δαιμονικές επιδράσεις.

Ο ιατρ ικός αυτός προσανατολι
σμός και η θεραπευτική του Ιπποκράτη 
κυριάρχησαν μέχρι την Ρωμαϊκή περίο
δο.

Ακολούθησε ο Μεσαίωνας και η ε
πιστροφή στη δαιμονολογία και στη μα
γεία. Επικρατούσα πεποίθηση της ε
ποχής εκείνης για τα άτομα που πα
ρουσίαζαν "παράξενη συμπεριφορά", 
ήταν ότι κατέχονται από "κακά πνεύμα
τα" και βασανίζονταν απάνθρωπα, μέ
χρι που ρίχνονταν και στην πυρά!, προ- 
κειμένου ν' απαλλάξουν τους ίδιους 
αλλά και την κοινωνία απ’ αυτά.

Οι βάρβαρες και απάνθρωπες μέ
θοδοι της εκκλησίας που εφαρμόστη
καν μέχρι το τέλος του 15ου αιώνα 
δίνουν τόπο στη νέα αντίληψη περί πα
ράξενης συμπεριφοράς, όπου στις αρ
χές του 16ου αιώνα εμφανίζεται η έν
νοια της ψυχικής νόσου. Στα μέσα του 
16ου αιώνα ιδρύονται τα πρώτα άσυλα 
στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο 
Παρίσι, στην Βιέννη και στην Αγγλία.

Ομως η κατάσταση που επικρα
τούσε σ' αυτά ήταν ιδιαίτερα σκληρή, 
παρά το γεγονός ότι η ίδρυσή τους 
απετέλεσε μια πρόοδο.

Η Γαλλική Επανάσταση φέρνει την 
ανθρωπισπκή ανπμετώπιση των ασθε
νειών στα άσυλα, όπου με την επέμβα
ση του ψυχιάτρου Γάλλου ανθρωπιστή 
Ph. Pinel, καταργούνται οι αλυσίδες 
στα ψυχιατρικά άσυλα και γίνεται έτσι ο 
πατέρας της "ηθικής θεραπείας". Η με

ταχείριση των ασθενών γίνεται πλέον 
με ήπιους και ευγενικούς τρόπους αλ
λά και με αυστηρότητα όταν το απαι
τούσε το συμφέρον της θεραπείας, πά
ντα όμως με σεβασμό στην αξιοπρέ
πεια του ασθενή.

Πολύ οημανπκή για την εποχή της 
υπήρξε η άποψη του Pinel να θεωρεί 
δηλ τους ασθενείς άτομα στην πραγ- 
μσπκότητα ομαλά, τα οποία κάτω από 
πιέσεις που ασκούσαν περιβαλλονπκοί 
παράγοντες, είχαν χάσει την ικανότητα 
της ορθής κρίσης.

Για πρώτη φορά στα άσυλα μπο
ρούν να συζητούν τα  προβλήματά 
τους, μέσα σ’ ομάδες αλλά και να λα
βαίνουν μέρος σ’ ομαδικές δραστηριό
τητες (απασχολησιοθεραπεία). Τα α
ποτελέσματα ήταν θετικά, καθόσον ένα

μεγάλο ποσοστό ασθενών φαίνεται ότι 
αποκαταστάθηκε.

Τον 19ο αιώνα εγκαταλείπεται η "η
θική θεραπεία" και κυριαρχεί η ιατρική 
προσέγγιση της ψυχικής διαταραχής 
όπου πλέον ανπμετωπίζεται σαν "ασθέ
νεια", όπως όλες οι οργανικές ασθέ
νειες.

Να τονίσουμε εδώ ότι η συμπεριφο
ρά της ιατρικής με την απόδειξη που 
πρόσφερε, ότι δηλ. πολλές ψυχικές 
διαταραχές έχουν άμεση σχέση με την 
εγκεφαλική παθολογία, υπήρξε πράγ
ματι ουσιασπκή. Επίσης οημανπκή εί
ναι η μεγάλη πρόοδος της φαρμακολο
γίας με την ανακάλυψη μιας ολόκλη
ρης σειράς ψυχοτρόπων φαρμάκων, 
που η χρήση τους επιτρέπει σε πολ
λούς ανθρώπους να παίζουν ενεργητι
κό ρόλο στην κοινωνική ζωή. Βέβαια η 
θεραπευπκή ικανότητα των ψυχοτρό
πων φαρμάκων σήμερα αμφισβητείται 
επειδή γίνεται μέσα από διαδικασίες 
που δεν είναι επιστημονικά γνωστές. 
Παρ’ όλα αυτά οι βιοχημικές αλλοιώ
σεις που προκαλούν στον οργανισμό 
είναι αναμφισβήτητες και βοηθούν αρ
κετούς ανθρώπους.

Στις αρχές του 20ου αιώνα κατέ
ρευσε και η θεραπεία της σωματογέν- 
νεσης όλων των ψυχικών διαταραχών, 
επειδή πολλά από τα υστερικά άτομα 
που παρουσιάζουν σοβαρές αισθητη
ριακές παθήσεις, όπως η περιοδική 
τύφλωση, κώφωση, παράλυση των ά
κρων και αλλοιώσεις της μνήμης θερα
πεύτηκαν με ψυχολογικές θεραπευτι
κές μεθόδους και όχι με ιατρικές.

Σήμερα, με την πολλαπλότητα των 
προσεγγίσεων, μπορούμε να πούμε ό
τι η ιατρική βεβαιότητα πως με τον και
ρό θ’ ανακαλύπτονταν οι οργανικές βά
σεις όλων των ψυχικών διαταραχών και 
κατ’ επέκταση της παρεκκλίνουσας συ-
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μπεριφοράς ενός ατόμου δεν ισχύουν 
πια, ούτε και μπορούμε να δεχτούμε μέ
χρι τώρα ότι υπάρχουν επιστημονικά 
κριτήρια αντικειμενικού κύρους, ικανά να 
καθορίζρυν τί είναι ομαλό και τ ί δεν είναι.

Στη συνέχεια φιλοξενούμε εργασία 
σχετική με το παραπάνω θέμα, του Αστ- 
νομου Β' ΒΑΛΙΜΗΤΗ ΓΈΩΡΠΟΥ.

ΤΟ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝ ΑΤΟΜΟ 
ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Οι κοινωνίες για να εξασφαλίσουν 
την ομοιομορφία που τους ήταν απα
ραίτητη για να λειτουργήσουν καλά και 
να εππελέσουν πάντοτε το σκοπό της 
ύπαρξής τους απομόνωναν και θεω
ρούσαν "ανώτερα" ή "κατώτερα", ορι
σμένα από τα μέλη τους που ξέφευγαν 
από το μέσο όρο και διαμόρφωναν μη
χανισμούς επισήμανσης και ελέγχου 
των επικίνδυνων ατόμων. Με την εμφά
νιση του Κράτους η διάγνωση και επέμ
βαση κατά των επικίνδυνων ατόμων εμ
φανίζεται ως μέτρο προστασίας της κοι
νωνίας. Και ενώ παλαιότερα ο λόγος για 
τον "επικίνδυνο" άνηκε στην θρησκεία, 
σήμερα ανήκει στη λογική και στην επι
στήμη.

Η έννοια της επικινδυνότητας είναι 
ρευστή και ελαστική προσδιοριζόμενη 
κάθε φορά από τις ανάγκες των κυρίαρ
χων δυνάμεων. Εμφανίζεται στα πλαίσια 
μιας οργανωμένης κοινωνίας με ανταγω- 
νιζόμενα συμφέροντα, γ ι’αυτό και αποκτά 
νόημα, πάντοτε οε συνάρτηση με ένα 
κοινωνικό σύνολο και δεν υπάρχει έξω 
απ’αυτό. Και το γεγονός αυτό μάλιστα, ότι 
δηλ. αντλεί την ύπαρξή της από την κοι
νωνική πραγμσπκότητα αποτελεί γ ι’ 
αυτήν αντίφαση, γι’ αυτό οι Επιστήμονες 
τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να την 
αμφισβητούν και αναζητούν τις συνθήκες 
παραγωγής, κυκλοφορίας και χρήσης 
της έννοιας αυτής. Πρέπει λοιπόν:α) να 
προσδιοριστεί ο χώρος μέσα στον οποίο 
η έννοια αυτή διαμορφώνεται, β) να κα
θοριστούν α  παραγωγοί κα οι αποδέκτες 
της έννοιας και γ) να εντοπιστούν οι μη
χανισμοί προτύπων στην κοινωνία για να 
αποφανθεί ο ειδικός ο οποίος ασχολεπαι 
με "επικίνδυνα" άτομα περί της πραγμα
τικής επικινδυνότητά τους, όταν πρόκει
ται να τα θεραπεύσει ή να τους καταλογί
σει ειΛύνες κα να τα δικάσει

συνείδησης νοούνται όλες οι ψυχικές 
διαταραχές που δεν πηγάζουν από πα
θολογική κατάσταση π.χ.(μέθη, υπνο
βασία) .

Ως ψυχοπαθηπκά άτομα νοούνται 
όοα υπάγονται στην κατηγορία των 
διαταραχών της προσωπικότητας (α
ντικοινωνική διατάραξη, διακοινωνική 
διαταραχή, ψυχανόμαλη προσωπικό
τητα) . Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της 
διαταραχής είναι η επαναλαμβανόμενη 
παραπτωμαπκή συμπεριφορά, η πα- 
ρορμηπκότητα, η αδιαφορία για τα δι
κα ιώ ματα  τω ν άλλω ν, η έλλειψ η

0 ΨΥΧΩΤΙΚΟΣ
ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΝΟΜΟ
Ο Νόμος δεν θεωρεί ικανούς προς 

καταλογισμό εκείνους που βρίσκονται 
οε νοσηρή διατάραξη των πνευ ματτκών 
λειτουργιών ή της συνείδησης εφ ' όσον 
λόγω της κατάστασής τους δεν έχουν 
την ικανότητα ν’ ανπληφθούν το άδικο 
της πράξεως ή να ενεργήσουν σύμφω
να με την αντίληψή τους προς αυτό. Με 
τον όρο νοσηρή διατάραξη των πνευ
ματικών λεπουργιών νοούνται όλες οι 
μ ο ρ φ ές  φ ρ ενο π ά θ εια ς  ή παρα
φροσύνης. Με τον όρο διατάραξη της
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τύψεων, η αδυναμία σύναψις συναι
σθηματικών σχέσεων, η αδυναμία μά
θησης από εμπειρία. Η ψυχοπαθητική 
διαταραχή (2-3% στο γενικό πληθυ
σμό) είναι η συχνότερη συναντόμενη 
ψυχική διαταραχή των “καθ’ έξιν“ παρα
βατών του νόμου.

Το ψυχοπαθητικό άτομο παρουσιά
ζει σημανπκή απόκλιση των ψυχικών 
λειτουργιών σε σύγκριση με ένα φυσιο
λογικό άτομο. Η απόκλιση αυτή δεν 
αποτελεί σύμπτωμα προϋπάρχουσας 
ψυχικής νόσου, αλλά είναι μία εκδήλω
ση δυσαρμονίας των ψυχικών δυνά
μεων. Γίνεται δεκτό όπ ο ψυχοπαθηπ- 
κός δράστης έχει κατά κανόνα την "ικα
νότητα διάκρισης", στερείται όμως της 
"ικανότητας συμμόρφωσης". Δεν απο
κλείεται στον ψυχοπαθηπκό δράστη να 
ελλείπει μερικές φορές τελείω ς η ικα
νότητα προς καταλογισμό, οπότε ο Δι
καστής πρέπει να τον κρίνει "ακαταλό
γιστο".

Ο Νόμος προβλέπει “περιορισμό 
σε Ψυχιατρκό Κατάστημα" στην περί
πτωση που ο δράστης κρίνεται ακατα
λόγιστος ή διαπιστώνεται ελλατωμα- 
πκή ικανότητα προς καταλογισμό ή α
κόμη και "φύλαξη σε Θεραπευτικό Κα
τάστημα" εάν είναι "επικίνδυνος". 
ΨΥΧΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ

Η επικινδυνότητα αναφέρεται σε 
μια μελλοντική πράξη και αφορά ΐην  
πιθανότητα να συμπεριφερθεί ο ασθε
νείς με τρόπο βλαβερό για τον εαυτό 
του ή άλλους. Η υποχρεωτική νοσηλεία 
είναι δυνατό να δικαιολογηθεί μόνο, 
εφ ’ όσον κρίνεται όπ η ασθένεια διατα- 
ράσσει πς πνευμαπκές λειτουργίες σε 
βαθμό που να επηρεάζει τη κρίση και 
να καθιστά το άτομο ανεύθυνο για πς 
πράξεις του. Η ύπαρξη της ασθένειας 
και μόνο δεν είναι αρκετή προϋπόθεση 
για την υποχρεωπκή νοσηλεία των ψυ- 
χωσικών. Η ψυχική νόσος δεν σημαίνει 
κατ’ ανάγκη και διατάραξη των πνευμα
τικών λειτουργιών του ασθενούς σε 
βαθμό που να τον καθιστά ανεύθυνο 
για πς πράξεις του.

Προϋπόθεση για υποχρεωπκή νο
σηλεία είναι η "ανευθυνότητα" του αρ
ρώστου , η εκπμηση δηλ. όπ η ασθένεια 
τουλάχιστον κατά την περίοδο που γί
νεται η εξέταση της κατάστασης, δια

ταράσσει πς πνευμαπκές του λειτουρ
γίες σε βαθμό που καθιστά ανεύθυνο 
τον εξεταζόμενο. Η εκπμηση της "επι- 
κινδυνότητας", της πιθανότητας δηλ. 
να διαπραχθεί μία επιβλαβής πράξη 
στο μέλλον είνα ι δύσκολη αν όχι 
αδύνατη. Επιστημονικά κατοχυρωμένα 
κρπήρια για να εκπμηθεί η επικινδυνό- 
τητα δεν υπάρχουν. Η ικανότητα να 
προβλέπονται μελλονπκές βίαιες πρά

ξεις ποικίλει από 0,3-40%.
Προληπτικά θα πρέπει να κλει

στούν σε Ψυχιατρικό Ιδρυμα τρεις α
σθενείς για να προλάβουμε την διά- 
πραξη βιαίων πράξεων από έναν. Η 
"επικινδυνότητα" του ψυχωσικού αρ
ρώστου είναι μεν αυξημένη, όσον αφο
ρά τον κίνδυνο αυτοκαταστροφής, (γε
γονός που είναι και επιστημονικά κατο
χυρω μένο) προκειμένου όμως για 
βίαιες πράξεις όλη η σχεπκή βιβλιο
γραφία δείχνει όπ το ποσοστό τέτοιων 
πράξεων, που διαπράττονται από ψυ- 
χωσικούς, δεν υπερβαίνει το ποσοστό 
που παρατηρείται στο γενικό πληθυ
σμό. Αυτό είναι ιδιαίτερα κατοχυρωμέ
νο προκειμένου για ανθρωποκτονίες. 
Εχουμε λοιπόν να παλέψουμε με τους 
φόβους και πς προκαταλήψεις γύρω 
από το μύθο του επικίνδυνου και α-
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νεύθυνου ψυχοπαθούς. Και όσο μα  
επικίνδυνη συμπεριφορά εξαρτάται λι
γότερο από εξωτερικά γεγονότα τόσο 
περισσότερο ακατανόητη είναι για την 
κοινωνία.

Η έξαρση των συμπτωμάτων, η α
ναστάτωση της οικογένειας, ο φόβος 
και η κούραση κάνουν να ωριμάζει η 
ιδέα της απόρριψης του αρρώστου. 
Ετσι πρέπει να επεκτείνουμε τις  σύγ
χρονες αντιλήψεις στην καθημερινή 
ζωή για ν’ αλλάξει η αντίληψη του κοι
νού υπέρ μιάς ανθρωπινότερης ψυχια
τρικής περίθαλψης. Γιατί η ανάπτυξη 
σύγχρονων δομών ψυχιατρικής περί
θαλψης βοηθάει στην εξάλειψη του 
κοινωνικού στίγματος της ψυχιατρικής 
νόσου και στην καλύτερη αποδοχή της 
θεραπείας από τον ασθενή και το περι
βάλλον του.

Ταυτόχρονα πρέπει να εκσυγχρονι
στεί περισσότερο η νομοθεσία ώστε να 
προσαρμόζεται σ τις σύγχρονες α- 
νπλήψεις της κοινωνικής ψυχιατρικής. 
Γιατί η επικίνδυνη συμπεριφορά είναι 
κατάσταση που δημουργείται από την 
σύγκριση διαφορετικών ατποπαθογε- 
νετικών μηχανισμών που σχεπζονται 
με την ατομική ιστορία, την προσωπι
κότητα, την ψυχοπαθολογία του ατό
μου, καθώς και με επιδράσεις από την 
οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό

"AMARCORD* θα θυμούνται την σκηνή 
που βλέπουμε ένα ψηλό, λεπτόσωμο, 
κακοξυρισμένο ψυχωαικό να βρίσκεται 
σε κατατονική κατάσταση στην κορυφή 
ενός δένδρου κατά την διάρκεια μας 
άδειας εξόδου του από το Ψυχιατρικό 
Νοσοκομείο. Αστός ο θαυμάσια σκια- 
γραφημένος άρρωστος αντιστέκεται 
στις στοργικές και στη συνέχεια στις 
οργισμένες προτροπές των δικών του 
και της οικογένειας του. Τελικά κατα
φθάνει μ α  μικροκαμωμένη καλόγρια, 
σχεδόν νάνος, που είναι νοσοκόμα στο 
Νοσοκομείο του αρρώστου.

Φθάνει τρέχοντος με μκρά βημα- 
τάκια, ζητάει μια σκάλα ανεβαίνει, παίρ
νει το χέρι του αρρώστου, το κρατάει 
μια σπγμή και ξανακατεβαίνει ήσυχα, 
ακολουθούμενη από τον κατευνασμέ
νο και υπάκουο ασθενή της. Αυτή η 
καταπληκπκή σκηνή υπενθυμίζει ότι υ-

περιβάλλον.
Κλείνοντας είναι σημανπκό να ανα

φερθεί ότι εκείνο που μετράει είναι η 
ποιότητα της παρέμβασης. Ο πιο κα
τάλληλος τρόπος να μιλήσω γ ι’ αυτό, 
είναι να ζητήσω την βοήθεια του Ιταλού 
σκηνοθέτη FEDERICO FELINI. Οσοι εί
χαν την ευκαιρία να δουν την ταινία

πό παρόμοιες συνθήκες η επικινδυνό- 
τητα εκδηλώνεται πολύ πιο σπάνια, ό
ταν δημιουργείται μια σχέση τέτοιας 
ποιότητας, ώστε Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΝΑ ΑΙ
ΣΘΑΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΚΦΡΑ- 
ΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ 
ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΠΟΥΝ ΑΠΌΤΙ ΤΗΝ ΟΡΜΗ 
ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ.
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Η ΕΛΙΑ
Μήνας συλλογής του καρπού της Ελιάς ο μήνας Νοέμβριος. 

Εχει συνδεθεί με πολλά έθιμα και παραδόσεις του λαού μας, 
που αναφέρονιαι στην άρρηκτη σχέση του Ελληνα 
με τη φύση και ειδικότερα με το δένδρο της Ελιάς. 

Ανέκαθεν ο Ελληνας πρόσφερε "κλάδον ελαίας* 
σαν σύμβολο ειρήνης και φιλίας καθώς και τιμητικών διακρίσεων.

Στις γραμμές που ακολουθούν θα 
προσπαθήσουμε να φ έρουμε στη 
μνήμη μας, ορισμένες σκηνές από τη 
ζωή του Ελληνα με τη φύση και ειδικώ- 
τερα με το ιερό δένδρο της ελιάς, ό
πως αυτή διαμορφώθηκε από την αρ
χαιότητα μέχρι σήμερα.

Η πιό πρόσφατη λατρευπκή παρά
δοση που αναφέρεται στο Ιερό δέν
δρο, μας έρχεται από το νησί της Νά
ξου σύμφωνα με την οποία: Έ τότε που 
σταυρώσαν το Χριστό, όλα τα δένδρα 
μάδησαν τα φύλλα τους, ακόμη και οι 
βράχοι σκίστηκαν στα δύο". Συνέβη 
τούτο με όλα τα δένδρα, εκτός από την 
ελιά. Τα άλλα δένδρα την παρεξήγη- 
σαν, μα εκείνη τους είπε για απάντηση; 
-“ Εσάς επέσανετα φύλλα σας, μα φύλ
λα θα ξανακάμετε. Εμένα δεν πέσανε 
τα φύλλα μου, μα το ξέρει η καρδιά 
μου". Γι’ αυτό και η καρδιά της ελιάς 
είναι πάντα ξερή.

Μόνο η ελιά έζησε την αγωνία του 
Κυρίου, σης δύσκολες ώρες, της νυ
χτερινής προσευχής του στον ελαιώνα 
της Γεσθημανή, την νύχτα πριν την 
Σταύρωση. Βλέποντας ο λαός όπ η 
καρδιά του κορμού της ελιάς που είναι 
ανεξήγητα ξερή, συνέδεσε όλα αυτά τα 
στοιχεία, τα διασκεύασε και σχημάπσε 
τον παραστατικό νεοελληνικό θρύλο. 
Ενα ιερό, συνεπώς, δένδρο των Ελ
λήνων του Χρισπανισμού συνεχίζει την 
παράδοση του αρχαίου ιερού δένδρου 
της θεάς Αθηνάς. Είναι η ελιά το ιερό 
δένδρο των Ελλήνων αφού ικανοποιεί 
πλείστες ανάγκες του ανθρώπου, από 
σύμβολο ειρήνης,φιλίας, έω ς τη δια
τροφή και τον φωτισμό.

Πολυτιμότατη είναι σήμερα η ελιά, 
περιλαμβάνει στον ελληνικό χώρο 30 
είδη. Είναι δένδρο αειθαλές, της οικο
γένειας των ελαιοειδών και είναι εξαι- 
ρεπκά μακρόβιο. Στην Ελλάδα έχει α
ναπτυχθεί ευρύτατα από τα αρχαιότα
τα  χρόνια και υπεισήλθε κατά πα- 
ντοίους τρόπους στη ζωή των ελλήνων. 
Σήμερα απαντάται σε πολλές ποικιλίες. 
Η ελιά δίνει τους καρπούς της, που 
τρώγονται όπως είναι (ελαίαι), ενώ ό
ταν εκθλίβονται δίνουν λάδι που χρησι
μοποιείται στο φαγητό, ή ως φωτιστικό 
στα λαδολύχναρα και ως τονωτικό και 
συγχρόνως αποκαθαρτικό του δέρμα-
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τος (έτσι το χρησιμοποιούσαν ευρύτα
τα οι αρχαίοι γ ι’αυτό και ήταν απαραί
τητο στα γυμναστήριά τους), το ξύλο 
της ελιάς, όπως επίσης οι πυρήνες των 
καρπών της, χρησιμοποιούνται μεπολ- 
λούς τρόπους.

Τόσο σε αριθμό δένδρων, όσο και 
σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, η ελιά 
είναι ασυναγώνιστη, γιατί κατέχει την 
πρώτη θέση. Είναι κατ’ εξοχήν ελληνι
κό φυτό.

Η ιστορία της Ελιάς.
Το α ν εκ τίμ η το  το ύ το  δ ένδρο  

προύπήρχε του ανθρώπου.
Φύτρωνε δεκάδες χιλιάδες χρόνια 

πριν διαμορφωθεί το παράδοξο δίπο
δο ζώο, που ονομάσθηκε Χόμο Σάπιε- 
νς (άνθρωπος ο σοφός, ο σκεπτόμε- 
νος).

Φαίνεται πιθανό ότι, όταν τα πρώτα 
ανθρώπινα πλάσματα κατοίκησαν την 
Ελλάδα ζούσαν κάτω από την σκιά α
πέραντων άγριων ελαιώνων. Και σε άλ
λες περιοχές της Μεσογείου βλάσται- 
νε η ελιά κατά τους πανάρχαιους χρό
νους.

Κλάδο αυτού ειδικά του δέντρου, 
κατά την Παλαιό Διαθήκη, έφερε η πε
ριστερά στον Νώε, για να του αναγγεί
λει όπ πέρασε πιά ο κίνδυνος του κα

τακλυσμού και όπ Το ύδωρ κεκόπακεν 
από της Γης".

Ο άνθρωπος κατόρθωσε από το 
4000 π.Χ.περίπου να εξημερώσει την 
ελιά ως φυτό ιθαγενές, ως φΰτο ελλη
νικής καταγωγής.

Κατά την Ελληνική μυθολογία, πα
τρ ίδ α  τη ς  ελ ιά ς  ε ίν α ι η Α θήνα. 
Στην πόλη των Αθηνών την πρόσφερε 
ως σύμβολο ειρήνης και ευημερίας η 
θεά Αθηνά. Ηταν η μυθολογική εποχή

της έριδος μεταξύ του Ποσειδώνος και 
της Αθηνάς. Ο Ποσειδώνας κτύπησε 
με την τρίαινά του το βράχο πάνω στην 
Ακρόπολη και έκανε να αναβρύσει η 
πηγή της Ερεχθηίς. Εκεί τότε η Αθηνά 
με ένα κτύπημα του κονταριού της έκα
νε να βλαστήσει η "μόρια ελα ία ". Αυτή 
υπήρξε κατά πς αρχαίες ελληνικές πα
ραδόσεις η πρώτη ελιά. Ο Ηρακλής 
από ξύλο αγριελιάς κατασκεύασε και 
το περίφημο ρόπαλό του, με το οποίο
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πέτυχε πολλά του κατορθώματα. Με 
αυτό το ρόπαλο σκότωσε τον "βρυαρόν 
λέοντα" της Νεμέας.

Η ελιά διεδόθει ευρύτατα σ’ όλη την 
Ελλάδα από τους αρχαιότατους χρό
νους. Η χώρα ήταν σκεπασμένη από 
απέραντους ελαιώνες, που είχαν ιδιαί
τερη πυκνότητα στην Εύβοια, στη Σά
μο, στη Λέσβο, στα νησιά του Ιονίου και 
στην Ατπκή. Εθεωρείτο η ελιά ως δέν
δρο ιερό, σύμβολο της ειρήνης, της 
φιλίας και των τιμητικών διακρίσεων. 
Κρατεί "κλάδον ελαίας" σημαίνει μετα
φορικά ότι πλησιάζει κάποιος έχοντας 
σκοπούς ειρηνικούς.Κ λάδο ελα ίας 
κέρδιζαν οι νικητές των αγώνων. Και 
αγριελιάς κλάδο, τον λεγόμενο "κότι
νον", κέρδιζαν οι ολυμπιονίκες.

Πως αξιοποιούσαν οι αρχαίοι την 
ελιά; Παρασκεύαζαν από τους καρ
πούς της λάδι, αλλά μέχρι της ομη
ρικής εποχής το λάδι εκείνο το χρησι
μοποιούσαν ιδίως γιά την περιποίηση 
του σώματος. Ο Οδυσσέας, όταν έ- 
φθασε επί τέλους στη νήσο των Φαιά- 
κων, καθαρίστηκε με έλαιο που του 
έφεραν οι θεραπαινίδες της Ναυσικάς. 
Οι παλαιστές, αλλά και οι άλλοι α- 
θλούμενοι στα γυμναστήρια, έκαναν 
συχνότατη χρήση του ελαίου. Αρχαία 
βάζα επιβληπκά, με λάδι από τις  ιερές 
ελιές της θεάς Αθηνάς, δίνονταν ως 
βραβεία στους νικητές στα αρχαία Πα- 
ναθήναια. Πρόκειται γιά τους αρχαίους 
παναθηναϊκούς αμφορείς που έφεραν 
την επιγραφή " ΤΩΝ ΑΘΗΝΗΘΕΝ Α
ΘΛΩΝ ", δηλαδή" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ'.

Παράλληλα το λάδι χρησιμοποιείτο 
και γιά φωπσπκούς σκοπούς, σε γρα
φ ικές πήλινες λυχνίες ελαίου, με τις 
οποίες στολίζονται οι προθήκες των 
αρχαιολογικών μας μουσείων. Στη πα
ρασκευή των φαγητών, το έλαιο άρχισε 
να χρησιμοποιείται κυρίως μετά την Ο
μηρική εποχή. Σήμερα η ελιά και το 
λάδι αξιοποιούνται εντατικά και με κάθε 
πληρότητα. Νεώτερες έρευνες έχουν 
αποδείξει όπ όσοι χρησιμοποιούν λάδι 
αντί λίπους δεν προσβάλονται από 
καρδιοπάθειες.

Αλλά και στη θάλασσα το λάδι πι- 
στεύοταν ότι παίζει ρόλο κατευνασμού 
της τρικυμίας. Ρίχνονταν από τους ναυ

τικούς στη θάλασσα γιά να αποτελέσει 
εμπόδιο στην υπερύψωση των κυμά
των. Αλλά και οι νεώτεροι Ελληνες ναυ
τικο ί έχουν το έθιμο να χύνουν στη θά
λασσα το λάδι από το καντήλι του Αγίου 
Νικολάου που πάντοτε το διατηρούν 
αναμμένο μέσα στο καράβι σε σπγμές 
κινδύνου.

Από όσα γνωρίσαμε πιο πάνω η 
ελιά με το λάδι της απαλλάσει τον άν
θρωπο από πιθανές καρδιοπάθειες και 
του χαρίζει την υγεία. Σε μερικά μέρη 
της Ελλάδος το πρωί της Πρωτοχρο
νιάς συνηθίζουν οι μητέρες να χτυπούν 
ελαφρά τα παιδιά τους με κλωνάρι της 
ελιάς και την ίδια σπγμή τα εύχοντα ι: 
-Χρόνια πολλά, σαν την ελιά!

Π ο λλές ε ίν α ι ο ι λ α τρ ευ τ ικ ές  
συνήθειες των Ελλήνων για την ελιά, 
τον καρπό της και το λάδι της.Επίσης 
πολλά τα λαϊκά αποφθέγματα. Παροι
μίες και γνωμικά, υπάρχουν πολλά στο 
στόμα του ελληνικού λαού. Μερικές 
απ’ αυτές πς παροιμίες, γνωμικές η 
μεταφορικές, είναι οι επόμενες: - Η 
ελιά δεν έχει γεράματα. -Βαλ’ ελιά γιά 
το παιδί σου και συκιά γιά τη ζωή σου. 
(Σημαίνει ότι η ελιά αργεί να δώση καρ
πό ενώ η συκιά δίνει πολύ γρήγορα.

Παραλλαγές αυτού του γνωμικού 
είναι και οι εξής: -Ελιές απ’ τον πατέ
ρας σου κι’ αμπέλιν απ’ τα χέρια σου. 
-Κλήμα του χεριού σου κι’ ελ ιές απ’ τον 
παππού σου. -Αμυγδαλιά για την ζωή 
σου κΓ ελιά για το παιδί σου.

Ενα άλλο γνωμικό αναφέρεται στο 
κλάδεμα: -Η ελιά  θέλει τρελό νοι
κοκύρη. Η ελιά θέλει τσεκούρι και τ ’α- 
μπέλι πριόνι. -Η ελιά έν’ κυρά κι’ όποτε 
θέλει κάμνει. Για έναν πλεονέκτη άν
θρωπο: -Θέλει εμ ’ τ ’ελ ιά ςτ’απ’ έξω, εμ ’ 
τ ’ αυγού το έσω. Για κάποιον που δεν 
πήρε κληρονομιά: -Πήρε τ ’ αυγού τ ’ 
απέξω και της ελιάς τ ’ α πομέσα. Οταν 
ανακατεύεται κανείς σε ξένες δουλιές 
λένε: -Για πες ελιά. -Ελιά. -Δεν είναι 
δική σου δουλειά.

Και τέλος κλείνουμε τους στίχους 
για την ελιά, παραθέτοντας μόνο τους 
εξής δύο: -Εχεις ελιά στο μάγουλο κι’ 
ελιά στην αμασχάλη, κΓ ανάμεσα στα 
στήθη σου τ ’ αντρός σου φυλαχτάρι. 
Είναι από το δημοπκό τραγούδι του 
ξενιτεμένου που στο τέλος γίνεται η 
αναγνώριση του ζευγαριού και ακο
λουθούν ημέρες ευτυχίας.

Επιμέλεια:
Αστυφ. Τσοχαντάρης Σεραφείμ.
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LHAATO
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ

του Αργύρη Συμεωνίδη

"Μας κάνει τη ζωή ποδήλατο"... 

Μ έ πόση αγανάκτηση ή χιούμορ ακούγεται πολλές φορές

αυτή η μάλλον παλαιά έκφραση. 

Κι όμως σήμερα, θα ήταν "ευχής έργο" να ήταν η ζωή μας ποδήλατο

ή τουλάχιστον να μπορούσε να γίνει.

Κοντά έναν αιώνα ο άνθρωπος 
προσπαθεί να κάνει τη ζωή του πιο 
άνετη, πιο εύκολη, πιο ξεκούραστη. Τα 
αποτελέσματα γνωστά, γνωστά σε ό
λους. Η μείωση της φυσικής δραστη
ριότητας του ατόμου μας γλύτωσε από 
κόπο, ποδαρόδρομο και ιδρώτα ενώ 
μας χάρισε σε αφθονία καρδιοπάθειες,

Επάνω: κοινό ποδήλατο του 1885. 
Δεξιά: Μοντέλο του 1880 
Δεξιά σελίδα:
Πάνω ποδήλατο του 1896.
Κάτω: Μοντέλλα του 1885, 1896, 

και 1916 αντίστοιχα.

εγκεφ α λ ικά  επ εισ όδ ια , α γγεια κά  
νοσήματα, μυϊκή αδράνεια, πλαδα
ρούς ιστούς και ...κοιλίτσες.

Αν τα καλοσκεφθούμε όλα αυτά, 
σίγουρα θα καταλήγαμε στο συμπέρα
σμα, ή μάλλον στην ευχή: "μακάρι να 
ήταν η ζωή μας ποδήλατο".

νια πριν αρχίζει η ιστορία του ποδηλά
του με μία τραβέρσα που στις άκρες 
της είχε δύο ξύλινες ρόδες, φυσικά 
χωρίς πεντάλ και χωρίς φρένα και φυ
σικά ο εφευρέτης ήταν Γάλλος, ο κό
μης MICHAUX. Χρησιμοποιώ τη λέξη 
"φυσικά" διόπ όπως απέδειξαν τα εκα
τόν εξήντα και πλέον αυτά χρόνια, η
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Γαλλία ήταν και παρέμεινε η πρώτη 
ποδηλατική δύναμη στον κόσμο, ακο
λουθούμενη σε απόσταση αναπνοής 
από την Ιταλία. Παρά, όμως, την πρω
τοποριακή ιδέα του Κόμη, η επιτυχία 
του πρώτου ποδηλάτου ήταν πολύ μι
κρή και όχι αυτή που περίμενε ο κατα
σκευαστής. Επρεπε να περάσουν αρ
κετά χρόνια για να κάνει την εμφάνισή 
του το νέο βελτιωμένο ποδήλατο, δη
μιουργία ενός Σκωτσέζου σιδηρουρ
γού, το 1830(;).

Αυτή τη φορά το ποδήλατο, που 
εξακολουθεί να είναι ξύλινο, διαθέτει 
ένα μεταλλικό μηχανισμό για να κινεί 
τον οπίσθιο τροχό, χωρίς και πάλι να 
υπάρχουν πεντάλ, τα οποία εμφανί
σθηκαν λίγα χρόνια αργότερα.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, ότι 
ενώ μέχρι στιγμής τα  ποδήλατα είχαν 
δύο τροχούς, ίσους ή περίπου ίσους 
μεταξύ τους, τώρα άρχισαν να εμφανί
ζονται ποδήλατα με ένα τεράσπο τρο
χό εμπρός κι ένα πολύ μικρό πίσω, ενώ 
δεν διέθεταν φρένα και το κυριότερο, 
ο μπροσπνός τροχός ήταν σταθερός, 
δηλαδή το ποδήλατο δεν είχε τη δυνα
τότητα να στρίβει.

Σωτήριον έτος το 1879, μέσα στο 
οποίο ο Αγγλος LAWSON εφεύρε τη 
μετάδοση της κίνησης του ποδηλάτου, 
με την εφαρμογή και χρήση ενός στρο
φάλου των πεντάλ και μιας "κλειστής” 
αλυσίδας, ενώ το 1885 το ποδήλατο 
παίρνει πλέον την τελική περίπου ση

μερινή μορφή του, αφού ο Τ. STARLEY, 
μαζί με τις  τεχνικές εξελίξεις του LAW- 
SON, κατασκευάζει ποδήλατο με δύο 
ίσους τροχούς.

Την ίδια χρονιά, έφθασε και το πρώ
το ποδήλατο στην Ελλάδα και θα μπο
ρούσαμε να πούμε πως οι συμπατριώ
τες  μας το δέχθηκαν με ιδιαίτερο εν
θουσιασμό, κάτι που οδήγησε και 
στους πρώτους Ποδηλατικούς Αγώνες 
το 1890, αλλά και στην κατασκευή του 
πρώτου και μοναδικού Ποδηλατοδρο

μίου στην Ελλάδα, ακριβώς στο σημείο 
που αργότερα αναγέρθηκε το Στάδιο 
Καραϊσκάκη.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1896, το 
νέο αυτό σπορ θα μας δώσει τη δυνα
τότητα της κατάκτησης δύο χρυσών 
Ολυμπιακών μεταλλίων, που κατάκτη
σαν επάξια οι Ελληνες ποδηλάτες Αρι
στείδης Κωνστανπ'δης και Παρασκευό- 
πουλος στο Π οδηλατοδρόμιο του 
Φαλήρου, ενώ το 1898 ιδρύεται η Διε
θνής Ομοσπονδία Ποδηλασίας.
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Τα επόμενα χρόνια το ποδήλατο 
μπαίνει για τα καλά στη ζωή μας. Οι 
συμπατριώτες μας δεν το χρησιμο
ποιούν ως σπορ αλλά κυρίως σαν μέσο 
μετακίνησης αλλά και σαν μέσο μετα
φοράς διαφόρων ανπκειμένων, μικρού 
κυρίως όγκου, από διάφορους εμπο
ρευόμενους. Ακόμα και το Δημόσιο α
ναγνωρίζει τη χρησιμότητά του και ε
φοδιάζει μεποδήλατατους ταχυδρομι
κούς διανομείς αλλά και άνδρες της 
Χωροφυλακής, ενώ η διάδοσή του 
στην ελληνική επαρχία είναι ήδη γεγο
νός, όπως και η χρήση του από στρα
τούς άλλων χωρών, σε Ευρώπη και 
Ασία.

Το 1937, ιδρύεται η πρώτη Ελλη
νική Ποδηλατική Λέσχη, ενώ το άθλημα 
της Ποδηλασίας υπάγεται στην αρ
χαιότερη Αθλητική Ομοσπονδία, το 
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., μέχρι που το 1973 δημιουρ- 
γ ε ίτα ι ανεξάρτητη  Ομοσπονδία η 
Ε.Ο.Π. και αναγνωρίζεται από τη Διε
θνή Ολυμπιακή Επιτροπή (I.O.C.).

Οπως είδα με μέχρ ι τώ ρα, γ ια  
εξήντα και πλέον χρόνια το ποδήλατο 
είχε μία σημαντική θέση στην Ελλάδα. 
Σπς αρχές της δεκαεπ'ας του ’60, αρ
χίζει το νέο όνειρο: όλοι θέλουν να 
αποκτήσουν αυτοκίνητο, κι εδώ που τα 
λέμε δεν είναι αδικαιολόγητο! Ο κό
σμος ταλαιπωρημένος από τον τρομε-

Δεξιά: Στρατιωτικό ποδήλατο του 
1900.

Ποδήλατο DURSLEY PEDERSEN 
του 1904

-— UUAUAATU IHIHHLUV ITOUMI - IW

ρό Παγκόσμιο Πόλεμο, με πολλές -πά
ρα πολλές- ελλείψεις και στερήσεις, 
ελπίζει σε μία καλύτερη και πιο άνετη 
ζωή.

Το εμπόριο σιγά-σιγά ανθίζει, οι ε ι
σαγω γές μας φέρνουν καινούργια 
πράγματα, το ραδιόφωνο και ο Τύπος 
λανσάρουν ένα άνετο, γρήγορο, α
σφαλή και κυρίως ξεκούραστο τρόπο 
ζωής. Μέσα σ’ αυτή τη θυελλώδη εξέ
λιξη, ποιος μπορούσε να δει τα άσχημα 
αυτής της ιστορίας;

Σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε 
το ποδήλατό μας, σταματήσαμε όμως 
να χρησιμοποιούμε και τα πόδια μας. 
Μήπως έμειναν όμως οι σκάλες του 
παλιού δίπατου σπιτιού μας; Μήπως 
έμεινε το σκάλισμα και το πόπσμα του 
μικρού ή μεγάλου κήπου μας; Οχι!... 
Ολα σιγά-σιγά έφευγαν. Τώρα χρησι
μοποιούμε ανελκυστήρες, λεωφορεία, 
και κυρίως Ι.Χ., ακόμα και σαραβαλά
κια. Το αυτοκίνητο, σύμβολο οικονο
μικής ευχέρειας, έγινε το μοναδικό ί
σως ανπκείμενο κοινωνικής καταξίω
σης και προβολής.

Ποιος από τους σημερινούς σαρα
ντάρηδες δεν θυμάται το φαινόμενο 
της “κούρσας", που έφθανε στη γειτο

νιά και όλοι μαζί οι πιτσιρικάδες έτρε
χαν από πίσω; Οσοι δεν είχαν τη δυνα
τότητα του υψηλού στόχου (!) της απο- 
κτήσεως του αυτοκινήτου, και κυρίως 
οι νεότεροι, έκαναν όνειρό τους το “μη
χανάκι". Ποιος δεν θυμάται τ ις  ιστορι
κές πλέον "φλορέττες";

Το ποδήλατό μας άχρηστο, με ξε
φούσκωτα λάσπχα και φθαρμένα νί
κελ, το έτρωγε η σκουριά σε κάποια 
αποθήκη, μέχρι που ήλθε η ώρα του 
παλιατζή ή του σκουπιδιάρη.

Αποκτήσαμε νέα “ηθική" στους τρό
πους συγκοινωνίας και μεταφορών. 
Α κπ οκτήσαμε τέλη  κυκλοφ ορ ίας, 
τριών ειδών βενζίνη, άγχος και μποτι
λιάρισμα. Αποκτήσαμε νέφος, μόλυν
ση περιβάλλοντος, θανατηφόρα τρο
χαία ατυχήματα.

Αποκτήσαμε, όμως, και άλλα πράγ
ματα, όπως περισσότερα χρόνια στην 
πλάτη μας, καρδιακά και αναπνευσπκά 
προβλήματα και ...κιλά. Αποκτήσαμε 
γνώση και εμπειρίες αλλά χάσαμε τη 
ζωντάνια μας.

Μήπως πρέπει να αποκτήσουμε και 
πάλι το ποδήλατό μας; Θα είναι ίσως 
μια πολύ καλή αρχή. Για σκεφθείτε
το!...

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 1900
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Η άθληση σε αυτοσχέδιες μορφές ά

μιλλας και σωματικής άσκησης ήταν ένα 
πολύτιμο υλικό στην Αρχαία Ελλάδα και 
στα χρόνια του μεγάλου ξεσηκωμού του 
Γένους των Ελλήνων, το 1821.

Στην Αρχαία Ελλάδα η άθληση ήταν 
πρωταρχικό στοιχείο της κουλτούρας. 
Αποτελούσε βασική αρχή του Αρχαίου Ελ
ληνικού Πολιτισμούνα οδηγείται η διαπαι
δαγώγηση όλων στο να γίνουν "άριστοι 
στα λόγια και στα έργα".

Σήμερα ο αθλητισμός χωρίς διακρατι
κά σύνορα συμβάλλει στην παγίωση της 
Παγκόσμιας Ειρήνης με άξονα την Ολυ
μπιακή Ιδέα.

Η Ελληνική Αστυνομία εκφραστής του 
Ολυμπιακού Πνεύματος, επιδιώκει να συ- 
ζεύξει την άθληση με την παιδεία, γιατί ο 
Αστυνομικός κατά την εκτέλεση των κα
θηκόντων του θα πρέπει να βρίσκεται σε 
άριστη φυσική κατάσταση.

Με τον αθλητισμό προβάλλεται η κοι
νωνική ταυτότητα του Σώματος γιατί οι 
κοινωνικοί δεσμοί μπορούν να αναβιώ
σουν μέσα από την αθλητική "Επανάστα
ση" και αποδεικνύεται ότι η Ελληνική Α
στυνομία συμβαδίζει με τ ις  κοινωνικές 
εξελίξεις.

Πρό τούτο:
1. Με το Π.Δ. 203/1990 σύστησε την 

Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
σπιν οποία έχουν συγκροτηθεί οι ομάδες: 

α) Στίβου β) Πάλης γ) Πυγμαχίας δ) 
Αρσης Βαρών ε) Σκοποβολής στ) Ποδο
σφαίρου ζ) Καλαθοσφαίρισης η) Πετοσφαί- 
ρισης 0) Υδατοσφαίρισης ι) Κολύμβησης ια) 
Ξιφασκίας ιβ) Χιονοδρομίας ιγ) Ζίου - Ζίτσου 
ιδ) Τζούντο και Καράτε 

Οι ομάδες της Υπηρεσίας Φυσικής Α
γωγής και Αθληπσμού της Ελληνικής Αστυ
νομίας συμμετέχουν:

α. Σε ετήσια πρωταθλήματα Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (Σώμα
τα Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Ελλη
νικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λι
μενικού Σώματος) που διεξάγονται υπό πιν 
εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλη
τισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ).

β. Σε πανελλήνια πρωταθλήματα, που 
διοργανώνουν Εθνικές Ομοσπονδίες, στα 
αθλήματα ξιφασκίας, σκοποβολής, και χιο
νοδρομίας.

γ. Σε διεθνείς αθλητικές συναντήσεις.

δ. Σε φιλικές συναντήσεις με άλλες 
ομάδες στον Ελλαδικό χώρο, για τόνοση 
του επαρχιακού αθλητισμού ή για φιλαν
θρωπικούς σκοπούς, όπως διάθεση του 
ποσού από την πώληση των εισητηρίων, 
για οικονομική ενίσχυση αναξιοπα- 
θούντων ατόμων αθλητών ή αστυνομι
κών.

Σύμφωνα με τις  διατάξεις του Π.Δ. 
203/1990 είναι δυνατή η συγκρότηση α
θλητικών ομάδων σε επίπεδο Αστυνομι
κών Διευθύνσεων ή εξομοιουμένων Υπη
ρεσιών, με τις  οποίες το προσωπικό να 
αθλείται, κατά τις  εκτός υπηρεσίας ώρες 
και η συμμετοχή των ομάδων αυτών σε 
τοπικά πρωταθλήματα με άλλες Δημό
σιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς.

2. Ιδρύθηκε με έγκριση του κ. Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης η Αθλητική Ενωση 
Αστυνομικών Ελλάδος και αναγνωρίσθη
κε με την υπ' αριθμ. 2603 από 14-8-1990 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, με σκοπό την καλλιέργεια του 
αθλητικού πνεύματος και την ανάπτυξη 
του αθλητισμού μεταξύ των εν ενεργεία 
Αστυνομκών στην Ελλάδα και των Αστυ
νομικών των Ευρωπαϊκών Κρατών.

Η Αθλητική Ενωση της Ελληνικής Α
στυνομίας αποτελεί μέλος της Ευρω
παϊκής Αθλητικής Ενώσεως Αστυνομικών 
(U.S.P.E.), στην οποία συμμετέχουν 23 
Ευρωπαϊκές χώρες και της Διεθνούς Α
θ λ η τ ι κ ή ς  Ενώσεως Αστυνομ ιών  
(U.S.I.P.), στην οποία συμμετέχουν 54 
χώρες.

Η ένωση διοικείται από ενεαμελές

διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται 
κάθε δύο χρόνια από τη γενική συνέλευ
ση των μελών της.

Τον Οκτώβριο του 1992αποφασίστηκε 
η δημιουργία παραρτήματος της Ενώ
σεως, στη Βόρεια Ελλάδα, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη.

Το παράρτημα διοικείται από πεντα
μελή διοικητική επιτροπή.

Ομάδες και Αθλητές της Ενωσης συμ
μετέχουν:

α. Σε Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά 
πρωταθλήματα Αστυνομιών, β. Σε διε
θνείς αθλητικές συναντήσεις, γ. Σε τοπι
κά πρωταθλήματα με άλλες Δημόσιες Υ
πηρεσίες ή Οργανισμούς, δ. Σε φιλικές 
συναντήσεις με άλλες ομάδες στον Ελ
λαδικό χώρο. Η Αθλητική Ενωση Αστυνο
μικών Ελλάδος έχει αναλάβει τη διοργά
νωση και διεξαγωγή του 4ου Παγκοσμίου 
Αθλητικού Συνεδρίου Αστυνομιών καθώς 
και του 4ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
Μαραθωνίου δρόμου Αστυνομικών, το έ 
τος 1996, στη χώρα μας, με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από 
την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

3. Την 22-1-1991 υπεγράφειστο Βου
κουρέστι από εκπροσώπους των Υπουρ
γείων Δημοσίας Τάξεως των Βαλκανικών 
Κρατών, το πρωτόκολλο σύστασης της 
Βαλκανικής Αθλητικής Ενωσης Αστυνομι
κών (USPB), με σκοπό τη διεξαγωγή 
Βαλκανικών αγώνων για Αστυνομικούς.

Ηδη μέχρι σήμερα έχουν πραγματο
ποιηθεί έξι (6) Βαλκανικά Πρωταθλήματα 
Αστυνομικών.
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Κατά τη διάρκεια του 2ου Βαλκανικού 
Αθλητικού Συνεδρίου Αστυνομιών, που 
πραγματοποιήθηκε στη Βάρνα της Βουλγα
ρίας, την 18-9-1993, την προεδρία της 
Βαλκανικής Αθλητικής Ενώσεως Αστυνο
μιών (USPB) ανέλαβε η Αστυνομία της 
Βουλγαρίας, για την περίοδο 1993-1995.

Πρόεδρος εξελέγη ο Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου Εσωτερικών της 
Βουλγαρίας, Στρατηγός PETKO ANGELOV 
και Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως ο 
Αστυνόμος Β’ LUCIEN VELTCHEV.

Την αντιπροεδρία της Αθλητικής Ενώ
σεως ανέλαβε η Ελληνική Αστυνομία. Αντι
πρόεδρος της Βαλκανικής Αθλητικής Ενώ
σεως Αστυνομιών εξελέγη ο Αστυνομικός 
Διευθυντής ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 
Διευθυντής της Αστυνομικής Διευθύνσεως 
Μεσσηνίας.

Επίσης η Ελληνική Αστυνομία, στα πλαί
σια του καταστατικού της Ενωσης ανάλαβε 
τη διοργάνωση του 3ου Βαλκανικού Αθλη
τικού Συνεδρίου Αστυνομιών στη Χώρα μας, 
το έτος 1995 καθώς και τη διοργάνωση και

διεξαγωγή του Βαλκανικού Πρωταθλήμα
τος Μαραθωνλιου Δρόμου Αστυνομικών.

Η εφαρμογή των αρχών των Δημοσίων 
Σχέσεων μέσω του Αστυνομικού αθλητι
σμού, προβάλλει το Σώμα και συμβάλλει 
στη σύσφιξη των των σχέσεων Αστυνο
μίας και κοινού.

Μέχρι σήμερα με τη συμπαράσταση 
των αθλητικών φορέων της Χώρας και της 
Ηγεσίας του Σώματος έχουν επιτευχθεί 
οι στόχοι και μάλιστα σε ικανοποιητικό 
βαθμό. Το έτος 1992 απενεμήθη στην 
Ελληνική Αστυνομία από τον Υπουργό Ε
θνικής Αμυνας ειδική πλακέτα για την 
κατάκτηση από τις αθλητικές της ομάδες 
των περισσότερων Πρωταθλημάτων Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Επίσης απενεμήθη στην ομάδα Ιστιο
πλοΐας του Παραρτήματος Βορείου Ελλά
δος της Αθλητικής Ενωσης η πλακέτα της 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ" γιατί κατά τη 
διάρκεια των αγώνων με την επωνυμία 
"16ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ■ την 
6-8-1993, προσέτρεξε σε βοήθεια σκά
φους που κινδύνευε.

Ακόμη το έτος 1992 ο Ασυφύλακας 
Γ εώργιος ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ αναδείχθηκε α
πό το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ε
νόπλων Δυνάμεων ο καλύτερος Αθλητ- 
τής από πλευράς ήθους.

Οι προσπάθειες του Σώματος για ανά
πτυξη του Αστυνομικού Αθλητισμού έ 
χουν συγκεντρώσει τα ευμενή σχόλια του 
κοινού, των αρμοδίων αρχών και των μέ
σων μαζικής ενημέρωσης.

Οι διεθνείς επιτυχίες των ομάδων της 
Αθλητικής Ενωσης της Ελληνικής Αστυ
νομίας, ήτοι η κατάκτηση της πρώτης θέ- 
σεως στο 1ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Μπάσκετ-Μπώλ Αστυνομιών, που πραγ

ματοποιήθηκε στη χώρα μας, από 30/5 
έως 2/6/1993, η κατάκτηση της 2ης θέ- 
σεως στο 4ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Βόλεϋ - Μπώλ Αστυνομιών, που πραγμα
τοποιήθηκε στη Φιλανδία, από 13/4 έως 
16/4/1993, καθώς και η κατάκτηση της 
2ης θέσεως στην τελική φάση του 11ου 
Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδο
σφαίρου Αστυνομιών, που πραγματο
ποιήθηκε στην Αυστρία, από 21/6 έως 
25/6/1993, καταξιώνουν την Ελληνική Α
στυνομία και το έμψυχο αθλητικό δυναμι
κό της στη συνείδηση της Παγκόσμιας 
Αστυνομικής Αθλητικής Κοινότητας.

Η γαλανόλευκος παρελαύνει στις τ ε 
λετές  ενάρξεως και λήξεως των Διεθνών 
αθλητικών Αστυνομικών εκδηλώσεων και 
η συμμετοχή του Αστυνομικού θεσμού 
της Χώρας, που είναι η γενέτειρα των 
Ολυμπιακών Αγώνων, προσδίδει ιδιαίτε
ρη βαρύτητα σ’ αυτές.

Η διεθνής πρακτική αποδεικύει ότι ο 
Αστυνομικός αθλητισμός είναι ο απόστο
λος της αθλητικής ιδέας και του Ολυμπι
σμού και η συμμετοχή των αθλητών μας 
σε διεθνείς αγώνες αποτελεί έναν από 
τους καλύτερους πρεσβευτές της Χώρας 
μας.

Για την Παγκόσμια Αστυνομική Κοινό
τητα ο Αθλητισμός αποτελεί την κοινή 
γλώσσα και θεωρείται μία ακόμα μορφή 
διεθνούς Αστυνομικής συνεργασίας.

Η Ελληνική Αστυνομία λοιπόν επιδιώ
κει να καλλιεργήσει την αθλητική συνεί
δηση στο προσωπικό της γιατί αναγνωρί
ζει τη συμβολή του αθλητισμού στην καλ
λιέργεια μιας άρτιας προσωπικότητας.

Γ Γ αυτό και διοργάνωσε τα Α’ Πανελ
λήνια Πρωταθλήματα Αστυνομικών στα 
αθλήματα του Στίβου, της Σκοποβολής 
και της Ξιφασκίας και προγραμματίζει τα 
πανελλήνια πρωταθλήματα Χιονοδρο
μίας, Καράτε - Ντο και Τέννις.

Ομως χρειάζεται η δική μας συμμε
τοχή. Η συμμετοχή των Αστυνομικών. 
Εμπρός λοιπόν. Ραντεβού στα στάδια και 
στα γυμναστήρια. Για να ξεφύγουμε από 
τη ρουτίνα και το άγχος της καθημερινό
τητας. Για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί 
να στεφθεί νικητής ο Αστυνομικός ερασι
τεχνικός αθλητισμός με το σήμα της Εσω
τερικής ελευθερίας των προγόνων μας. 
Ενα απλό στεφάνι Ελιάς.

Ιωάννης Καραπανάγος
Αστυνόμος Β’
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ΡΑΝΤΑΡ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
"Ξ έρεις  π ο ιο ς  είμαι εγώ ...;"

Δικαιολογίες, φαντασία και προφάσεις οδηγών, που πολλές φορές προκαλούν γέλιο, 
έτσι όπως τις κατέγραψε το περιοδικό Auto-motor-sport 

σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Μαλακάσας.
Οι μισοί οδηγοί δηλώνουν ασθενείς και οι άλλοι μισοί ρωτούν να μάθουν ποιοι είναι...

Είμαστε "στημένοι" στον αυτοκινη
τόδρομο Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος 
της Μαλακάσας. Μαζί μας δύο περιπο
λικά, δύο μοτοσυκλέτες της Αμεσης 
Δράσης και επτά τροχονόμοι με τα 
μπλοκάκια στο χέρι. Πεντακόσια μέτρα 
πιό πάνω ένα "πολτπκό" αυτοκίνητο ε
φοδιασμένο με ένα ραντάρ πληροφο
ρεί για τους οδηγούς παραβάτες που 
έρχονται.

Το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμέ
νο μέρος του δρόμου είναι, σύμφρωνα 
με τις πινακίδες, 60 χιλιόμετρα. Οι τρο
χονόμοι όμως γράφουν αυτούς που 
πηγαίνουν με περισσότερα από 110 
χιλιόμετρα.

Από τη μοτορόλα το σήμα είναι σα
φές: έρχεται κόκκινο Πεζώ 309, 140 
χλμ. Ο τροχονόμος κάνει νόημα στο 
αυτοκίνητο να σταματήσει. Το πλησιά
ζει αργά, του γνωστοποιεί την παράβα
ση και ζητάει από τον οδηγό άδεια, 
δίπλωμα, ασφάλεια.

Εδώ αρχίζει η αγωνία του οδηγού 
για να βρει μια καλή δικαιολογία για να 
γλιτώσει την κλήση (πράγμα απίθανο 
πς περισσότερες φορές). Και να οι δη
μοφιλέστερες δικαιολογίες.

"Δώστε μου σας παρακαλώ την ά
δεια και το δίπλωμά σας, τρέχατε με 
126 χιλιόμετρα".

"Σας παρακαλώ, έχω άρρωστο άν
θρωπο στο αυτοκίνητο (δείχνει το πίσω 
κάθισμα του αυτοκινήτου) Τι να κάνω 
να μην τρέξω;"

Αναμφισβήτητα το άρρωστο παιδί,

ή άρρωστη γυναίκα, ή ...ο "άρρωστος" 
οδηγός, που για να μην πληρώσει το 
πρόστιμο, “αρρωσταίνει" τα άτομα που 
επιβαίνουν στο αυτοκίνητό του, είναι η 
πρώτη πρόφαση στον κατάλογο των 
δικαιολογιών!

Στη δεύτερη θέση, με πολύ μικρή 
διαφορά από την πρώτη, είναι η κλα
σική (Ελληνική) πλέον σπχομυθία με
ταξύ παραβατών και τροχονόμων:

"Ξέρεις ποιος είμαι εγώ...; Δώσε 
μου τα στοιχεία σου".

"Οχι κύριε δεν ξέρω ποιός είστε, 
αλλά πηγαίνατε με 138 χιλιόμετρα. 
Τώρα εάν θέλετε τα στοιχεία μου είναι 
στη διάθεσή σας και κάντε τα ότι νομί
ζετε"

"Ποιός είσαι εσύ και μου μιλάς μ’

αυτόν τον τρόπο;"
"Σας παρακαλώ αν έχετε κάποιο 

πρόβλημα με τον τρόπο που κάνω τη 
δουλειά μου, να απευθυνθείτε στην υ
πηρεσία μου".

Εδώ να σημειώσουμε ότι αυτές οι 
εκφράσεις, στην πλειοψηφία τους, α- 
κούγονται από την μεριά των συνοδη- 
γών που είναι και οι πλέον οξύθυμοι.

Από δώ και πέρα οι δικαιολογίες 
ποικίλουν. Νεαρός οδηγός έτρεχε μα 
142 χιλιόμετρα, κάπ που ισοδυναμεί με 
επιτόπια αφαίρεση πινακίδων.

"Είμαι φοιτητής και με το αυτοκίνη
το μόνο μπορώ να πάω στο πανεπι
στήμιο. Αυτήν την εβδομάδα δίνω εξε
τάσεις, γίνεται να μην μου αφαιρέσετε 
πς πινακίδες;"
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Εντάξει κύριε, να μην σας αφαιρέ- 
σω τις  πινακίδες τώρα, αλλά έτσι και 
αλλοιώς σε 15 μέρες θα πρέπει να τις 
καταθέσετε στο αρμόδιο υπουργείο".

"Δεν γίνεται να πληρώσω μόνο το 
πρόσπμο;" "Δυστυχώς κύριε, λυπάμαι".

Ενας κύριος κάποιας ηλικίας με 
Ford της δεκαετίας του ’60 κατευθυνό- 
ταν πρός την Αθήνα με ταχύτητα 126 
χιλιομέτρων.

"Πάω το αυτοκίνητο για επισκευή, 
δεν δουλεύει το κοντέρ".

"Λυπάμαι, τρέχατε πάνω από το ό

ριο με ένα αυτοκίνητο που πραγματικά 
είναι επικίνδυνο".

"Μα σας είπα ότι το πάω για επι
σκευή!"

11 Αλλος ένας λόγος για να πηγαίνε
τε πιο αργά".

Ενας άλλος είπε:
"Οκτώ παιδιά έχω κύριε τροχονόμε, 

πως να προλάβω όλες τις  δουλειές; 
Τρέχω από δώ, τρέχω από κεί, πρέπει 
να τους θρέψω όλους". Και οι δικαιολο
γ ίες δεν σταματούν εδώ...

Σε συζήτηση που είχαμε με τους

τροχονόμους μας είπαν ότι έχουν α
κούσει πάρα πολλά παράδοξα από πα
ραβάτες. Οι δικαιολογίες χαρακτηρί
ζονται από φαντασία και αφέλεια και 
πολλές φορές προκαλούν γέλιο.

Ο οδηγός μιάς Mercedew επικα
λούμενος δημοσιογραφική ιδιότητα, 
είπε:

"Βιάζομαι να πάω στην Αθήνα για να 
εξαργυρώσω μία επιταγή".

"Φαίνεται ότι τα χρήματα από την 
επιταγή θα σας χρειαστούν για να πλη
ρώσετε το πρόσπμο", ήταν η απάντηση 
της τροχονόμου.

Αλλος παραβάτης δήλωσε:
"Δεν υπάρχουν όρια στον αυτοκινη

τόδρομο , ιδίως όταν τρέχεις να πάρεις 
την πεθερά σου που σε περιμένει στην 
Αθήνα!"

"Κύριε έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να 
σας γράψουμε".

"Ε, όχι να πάω να πάρω την πεθερά 
μου, να πληρώσω και κλήση!"

Σπς παραβάσεις την πμηπκή τους 
είχαν οι BMW και οι Mercedes, αφού 
όπως διαπιστώσαμε, οι οδηγοί τους 
έχουν "βαρύ πόδι" στο πεντάλ του γκα
ζιού.
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ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ 
CLEVELAND CONSTABULARY"

ΣΤΗ B.A. ΑΓΓΛΙΑ
το υ  Α σ τ υ ν ό μ ο υ  Α’ Παύλου Αναστ. Νικολαϊδη*

Η Αστυνομία της περιοχής CLEVELAND στα βορειοανατολικά της Αγγλίας, 
θεωρείται ως ένα από τα νεώτερα Αστυνομικά Σώματα της Μεγάλης Βρετανίας.

Η περιοχή χωρίζεται σε τέσσερις επαρχίες 
και είναι μία από τις πιο δυναμικές βιομηχανικές περιοχές, 

όπου περισσότερα από δύο εκατομμύρια λίρες το χρόνο 
επενδύονται στη βιομηχανία χημικών και σιδήρου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Το Α σ τυ νο μ ικό  Σώ μα του  

CLEVELAND σ υ γκρ ο τε ίτα ι από 3 
διευθύνσεις, τις  επονομαζόμενες Κ, L, 
Μ. Η Διεύθυνση Κ απαρτίζεται από 3 
Υποδιευθύνσεις Κ1, Κ2, Κ3. Η Διεύθυν
ση L απαρτίζεται από 3 Υποδιευθύνσεις 
L1, L2, L3. Η Διεύθυνση Μ απαρ
τίζεται από 3 Υποδιευθύνσεις Μ1, M2, 
M3. Η συνολική δύναμη του Σώματος 
είναι 1.300 άτομα. Το Αρχηγείο του 
σώματος βρίσκεται στα περίχωρα του 
MIDDLESBROUGH

Εκτός από τις  κύριες και γενικές 
αρμοδιότητες, της πρόληψης του ε
γκλήματος, της εξιχνίασης, της ρύθμι
σης της κυκλοφορίας, προκειμένου να 
ανπμετωπισθούν καθημερινές επιχει
ρησιακές ανάγκες το Αρχηγείο του Α
στυνομικού Σώματος έχει επίσης δη
μιουργήσει και επί μέρους Κλάδους: α) 
Την Ορεινή Αστυνομία β) Το ειδικό 
Τμήμα για τους αστυνομικούς σκύλους 
γ) Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων δ) Το 
Τμήμα Επικοινωνιών ε) Την Μονάδα Υ
ποβρυχίων Ερευνών στ) Υπηρεσία Ει
δικών Επιχειρήσεων ζ) Τμήμα πρόλη
ψης του εγκλήματος η) Το Τμήμα εξι- 
χνίασης εγκλημάτων (Ασφάλεια) και θ) 
Την Διεύθυνση ρύθμισης κυκλοφο
ρίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
α) Η Ορεινή Αστυνομία εδρεύει στο 

ORMESBY, με μία μικρότερη μονάδα 
στο Αστυνομικό Τμήμα του STOKTON

και συγκροτείται από 12 άτομα. Εκτελεί 
τακτικές ή έκτακτες υπηρεσίες στα 
βουνά, σε δασώδεις περιοχές, παρά
κτιες και στο δέλτα του ποταμού που 
διασχίζει την περιοχή. Ο συνοδεύων 
αστυνομικός έχει τα αυτά καθήκοντα 
και αρμοδιότητες όπως και οι συνάδελ
φοί του αστυνομικοί σε περιπολίες, ε
κτός από το να εκτελούν υπηρεσία και 
στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια.

β) Το ειδικό Τ μήμα των Σκύλων διοι- 
κείται από έναν Υπαστυνόμο Α’ και έχει 
δύναμη 4 Αρχ/κων και 23 Αστ/κων. Ε
κτός από το να είναι εκπαιδευμένοι για 
αντιμετώπιση καθημερινών καθηκό
ντων, 1 έως 2 από τα αστυνομικά σκυ
λιά, εκπαιδεύονται για ανίχνευση κρυμ
μένων ναρκωτικών, εκρηκπκών υλών 
και σωμάτων κρυμμένων υπό το έδα
φος.

γ) Οι αντικειμενικοί στόχοι και αρμο
διότητες του Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων καλύπτουν τέσσερις ευρύτερους 
τομείς:

1) Την συμμετοχή της κοινωνίας 2) 
Το Τμήμα των σχέσεων Αστυνομίας - 
κοινού. 3) Βιομηχανικές σχέσεις. 4) 
Πρόληψη του εγκλήματος.

Καθένας από τους τέσσερις αυτούς 
τομείς διοικείται από έναν Υπαστυνόμο 
Α’, αποκλειστικά υπεύθυνο Αξιωμαπκό 
για την επικοινωνία με την κοινωνία. Για 
παράδειγμα αναφέρεται ότι μόνο στην 
περιοχή της Υποδ/νσης " L " στο MID
DLESBROUGH έχουν οργανωθεί 13

σχέδια για πρόληψη του εγκλήματος ( 
στα οποία συμμετέχουν επιχειρημα
τίες , δικηγόροι, δάσκαλοι, αρχηγοί 
νεολαιών και άλλων ομάδων ) και έ
χουν ιδρυθεί 68" ρολόγια της γειτονιάς 
". Επίσης πολύ καλά οργανωμένη είναι 
η μονάδα υποστήριξης των θυμάτων, η 
οποία είναι οργανωμένη σε εθελονπκή 
βάση και στην πράξη προσφέρει συναι- 
σθηματτκή βοήθεια στο 60% των καθη
μερινών θυμάτων.

δ) Το τμήμα επικοινωνιών είναι ορ
γανωμένο σε τοπικό επίπεδο και σε 
επίπεδο της ευρύτερης χώρας. Ο θά
λαμος επιχειρήσεων με όλα τα υπερ
σύγχρονα μέσα κατευθύνει το προσω
πικό που βρίσκεται σε περιπολία (πεζή 
ή εποχούμενη), ούτως ώστε να επεμ
βαίνει αμέσως σ’ οποιαδήποτε αιφνίδιο 
συμβάν.

ε) Η μονάδα υποβρυχίων ερευνών 
συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 
1969. Σήμερα η μονάδα απαρτίζεται 
από 1 Αρχ/κα και 7 Αστ/κες. Λόγω της 
ιδιαιτερότητος της περιοχής, βιομηχα
νική κατ’ εξοχήν, υπήρξε ανάγκη για 
ίδρυση της εν λόγω μονάδας, η οποία 
είναι υπεύθυνη για την ανακάλυψη με
ταλλικών ανπκειμένων, κλεμμένων πε
ριουσιών, όπλα διαφόρων εγκλημάτων 
και κρυμμένων σωμάτων που έχουν 
ριφθεί στο νερό.

στ) Η Υ π ηρεσ ία  Ε ιδ ικώ ν Επι
χειρήσεων, είναι αυτάρκης στην διακί
νηση εξοπλισμού και επικοινωνίας και
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είναι ικανή να αναλάβει επιχειρησιακή 
δραστηριότητα, σε σύντομο χρόνο, 
στην περιοχή της πολιτείας του CLEVE 
LAND οποτεδήποτε χρειαστεί.

Αυτή η Υπηρεσία εδρεύει στο YARM 
και συγκροτείται από πέντε Τμήματα, 
που το καθ’ ένα αποτελείται από έναν 
Αρχ/κα, επτά άνδρες Αστ/κες και μία 
γυναίκα. Διοικητικά καθήκοντα ασκεί έ 
νας Αστυνόμος Α’, τον οποίο συνεπι
κουρούν δύο Υπαστυνόμοι Α’. Η εν 
λόγω Υπηρεσία εμπλέκεται σ’ όλα τα 
πολύ ιδιαίτερα συμβάντα στην περιοχή 
της πολιτείας του CLEVE LAND.

ζ) Το τμήμα  πρόληψ ης του ε
γκλήματος, βρίσκεται υπό την αιγίδα 
του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, και 
διοικείται από Αστυνόμο ο οποίος συ- 
νεπικουρείται από 4 περιφερειακές μο
νάδες πρόληψης, επικεφαλής των ο
ποίων είναι Αρχ/κες και εδρεύουν στις 
πόλεις: STOCKTON, CUISBOROUCH, 
HARTIEPOOL, και MIDDLESBROUGH.

Τα καθήκοντα των ανδρών του 
Τμήματος είναι πολλά και ποικίλα. Κα
τά κύριο λόγο δε, προσφέρουν αμισθί 
συμβουλές σχετικές με την ασφάλεια 
ζωής και περιουσίας σε οποιονδήποτε 
πολίτη που ήθελε ζητήσει.

Μεγάλη δημοσιότητα δίδεται σ’ όλα 
τα προγράμματα του Τμήματος με τη
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χρήση όλων των μέσων μαζικής ενημέ
ρωσης. Αμεση συνεργασία υπάρχει με 
το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο με τις εκπαιδευπκές 
αρχές, τα κλάμπ των νέων και διαφό
ρους Οργανισμούς - ενώσεις γονέων - 
δασκάλων, φίλμς, διαλέξεις, βίντεο και 
σλά'ίτς που παράγονται από το Τμήμα 
πρόληψης, αποοκοπούν στο να εκπαι
δεύσουν το κοινό σπς σύγχρονες τε
χνικές πρόληψης του εγκλήματος και 
να αποτρέψουν κατ’ αυτόν τον τρόπο 
να γίνει οποιοσδήποτε πολίτης ένα υ
ποψήφιο θύμα.

η) Στο Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημά
των (Ασφάλεια C.I.D.), του Αστυνομι
κού Σώματος του CLEVELAND, επικε
φ αλής τυγχάνει ένας DETECTIVE 
CHIEF SUPER INTENDENT ( Αστυν. 
Δ /ντής) που συνεπικουρείται από δύο 
DETECTIVE SUPERINTENDENT ( Α
στυν. Υποδ/ντές). Κύρια αρμοδιότητα 
του C. I. D. είναι η εξιχνίαση σοβαρών 
εγκλημάτων στα όρια της πολιτείας του 
CLEVE LAND. Στην εν λόγω ΔΛ^ση υπά
γονται 256 άνδρες και γυναίκες, η 
πλειονότητα των οποίων εργάζεται στα 
περιφερειακά Τμήματα του Σώματος. 
Κάθε περιφερειακό Τμήμα έχει αντί
στοιχο αριθμό DETECTIVE INSPEC
TORS (Υπαστυνόμων), Αρχ/κων και Α- 
στ/κων και διοικείται από ένα DETEC
TIVE CHIEF INSPECTOR (Αστυνόμο 
Β’), ο οποίος και είναι υπεύθυνος στον 
περιφερειακό Δ/ντή. Η εργασία του κά
θε Αστυνομικού σ’ αυτό το Τμήμα απαι
τε ί ιδιαίτερα προσόντα, όπως αξιοση
μείωτη υπομονή, λεπτότητα, προσαρ
μοστικότητα, προσοχή στη λεπτομέ
ρεια, παρατηρηπκότητα, και επιθυμία 
για εργασία σε άτακτο ωράριο όταν 
απαιτείται.

Για να υπηρετήσει ένας άνδρας ή 
μία γυναίκα στο C. I. D. θα πρέπει να 
έχει προϋπηρεσία ως ένστολος. Κατό
πιν απήσεώς του, παρουσιάζεται σε 
μία επιτροπή που απαρτίζεται από τον 
Υπαρχηγό, τον Αστυν. Δ/ντή του C. 
I. D. και έναν Αστυν. Υποδ/ντή της έν
στολης Αστυνομίας, η οποία και απο
φασίζει για την μετακίνησή του ή όχι.

Οι επιλεχθέντες διέρχονται μία δο
κιμαστική περίοδο και υποχρεωτικά 
παρακολουθούν ένα εισαγωγικό σεμι
νάριο. Οταν ο επιλεχθείς αποκτήσει και 
σ χ ε τ ικ έ ς  ε μ π ε ιρ ίε ς  θα π αρακο
λουθήσει ένα σεμινάριο 10 εβδομάδων 
σε κάποιο από τα αρκετά εκπαιδευτικά 
κέντρα της χώρας.-

* Ο συγγραφέας του άρθρου είχε 
την τύχη να παρακολουθήσει από κο
ντά τις δραστηριότητες και λειτουργίες 
της Αστυνομίας του CLEVELAND στα 
πλαίσια των εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
που γίνονται κάθε χρόνο στην Αγγλία 
ειδικά για Αστυνομικούς της Ευρώπης.



ΘΑ ΓΕΡΝΑΜΕ... ΝΕΟΙ
Μια ομάδα επιστημόνων στη Δανία 

ανακάλυψε μια ουσία, την οποία ονό
μασε "παράγοντα X". Ο "παράγοντας Χ“ 
έχει την ιδιότητα να διατηρεί τη φρε
σκάδα και τη ζωντάνια του δέρματος. 
Μέσα σε τέσσερα χρόνια, λένε οι επι
στήμονες αυτοί, θα μπορούμε όλοι να 
αγοράζουμε την ουσία που θα κάνει το 
δέρμα μας τουλάχιστον να φαίνεται 
νεανικό.

Ο '“παράγοντας X'1 δίνει ελασπκότη- 
τα στο δέρμα κρι επιβραδύνει τη διαδι
κασία της γήρανσης. Οι επιστήμονες 
σκοπεύουν να λανσάρουν την ουσία 
αυτή μέσα σε κάποια κρέμα προσώπου 
ή σε υγρό, αφού πρώτα ολοκληρω
θούν οι έρευνες σχετικά με την αποτε- 
λεομσπκότητά της και τις  πιθανές πα
ρενέργειες.
ΤΟ "ΚΑΝΟΝΙ" ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ενα περίεργο κανόνι λειτουργεί το

τελευταίο διάστημα στο χιονοδρομικό 
κέντρο “πηγάδια" της Νάουσας. Είναι 
το πρώτο που έχει εγκατασταθεί επί 
Ελληνικού εδάφους και δεν εκτοξεύει 
βόμβες, αλλά "κράδες. .χιονιού.

Οι κλιματολογικές συνθήκες τα τε
λευταία χρόνια έχουν αλλάξει, δεν βρέ
χει, και δεν χιονίζει τόσο συχνά όσο 
παλαιότερα. Και όταν δε χιονίζει τα χιο
νοδρομικά κέντρα "κατεβάζουν τα ρο
λά1'. Να όμως, που οι δαιμόνιοι Ιταλοί, 
ανακάλυψαν ένα κανόνι που παράγει 
"φρέσκο" κατάλευκο χιόνι! "Βομβαρδί
ζοντας" επί μία ώρα με τις  νιφάδες του, 
μια περιοχή το κανόνι, δημιουργεί την 
ιδανικότερη πίστα για τους σκιέρ.

Μόλις η θερμοκρασία πέφτει στους 
-2 βαθμούς το ενεργοποιεί. Εχει τη 
δυνατότητα να περάγει σε μία ώρα 50 
κυβικά κατάλευκο "φρέσκο" χιόνι. 
Το μόνο υλικό που απαιτείται για την 
παραγωγή του χιονιού Γίναι το νερό. 
Για μιά πίστα 20 στρεμμάτων, το κανόνι 
χρειάζεται 15 κυβικά νερό.

Η μέθοδος της τεχνιτής χιονόπτω
σης είναι δοκιμασμένη και θεωρείται 
επιτυχής στα χιονοδρομικά κέντρα του 
εξωτερικού. Στη χώρα μας το βάπττ- 
σμα του... πυρός πήρε η Νάουσα. Ας 
ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα απο
κτήσουν και τα άλλα χιονοδρομικά μας 
κέντρα ένα τέτοιο "χιονοβόλο” κανόνι.

ΟΙΚΟ · ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Θα γίνουν φίλοι με το περιβάλλον;
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες διαγωνί

ζονται για το ποιά θα βγάλει αυτοκίνητα 
που θα ρυπαίνουν το περιβάλλον λιγό
τερο. Οι εκπομπές καυσαερίων αποτε
λούν, πλέον, βασικό κριτήριο στα συ
γκριτικά τεστ των αυτοκινητισπκών πε
ριοδικών. Το οικολογικό μάρκετινγκ 
δεν σταματάει όμως εδώ. Πολλές Ευ
ρωπαϊκές και Ιαπωνικές εταιρείες άρ

χισαν να παράγουν αυτοκίνητα από υ
λικά ανακυκλώσιμα. Προωθούν μάλι
στα διαφημιστικά αυτή την ιδιότητα τό
σο, όσο και το ίδιο προϊόν. Ετσι έχουμε 
"σεβασμό στο περιβάλλον", "οικολογι
κά μοντέλα", αυτοκίνητα "με καταλύτη", 
"με οικολογικό κινητήρα" και εταιρείες 
"πρωτοπόρους στην προστασία του 
περιβάλλοντος".

Η Γερμανική εταιρεία B M W. έχει 
προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Εχει 
δημιουργήσει ένα "αντί - εργοστάσιο" 
στο Λάντσουτ, όπου μέσα σε 45 λεπτά 
δύο εργάτες "γδύνουν" τα παλιά αυτο
κίνητα από τα εξαρτήματα, που μπο
ρούν να ξαναχρησιμοποιηθούν σε και
νούργια ή να ανακυκλωθούν. Στη χώρα 
μας αυτό γίνεται για οικονομικούς λό
γους σε κάποιες μάντρες αυτοκινήτων, 
αλλά μόνο πρός αγορά ανταλλακπ- 
κών.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Την 8η Νοεμβρίου η ορθόδοξη εκ

κλησία τιμά τους Ταξιάρχες Αρχαγγέ
λους Μιχαήλ και Γαβριήλ, και εορτάζει 
το ομώνυμο εκκλησάκι των Αστυνομι
κών Σχολών. Αυτή την ημέρα έλαχε, 
πριν από δεκαέξη χρόνια, ο Μ. Ανδρό
νικος να ανοίξει στη Βεργίνα έναν 
ασύλητο τάφο, αυτόν που είναι πιά βέ
βαιο πως ανήκε στον Φίλιππο τον II, τον 
κοσμοξάκουστο βασιλιά της Μακεδο
νίας, τον ηγεμόνα που πολέμησε με 
πάθος ο Δημοσθένης, χωρίς να κατορ
θώσει να αλλάξει την πορεία της ιστο
ρίας, που οδηγούσε στη γέννηση ενός 
νέου κόσμου.
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Ο ληστής 
Αγγελόγιαννος

του Γεωργίου Δροσίνη
Μια ληστρική πράξις είχε συμβεί 

κατά τας ημέρας εκείνας εις την α- 
ντικρά της Ευβοίας θεσσαλικήν πα
ραλίαν. Μοναχός, φύλαξ παρεκκλη
σίου της Παναγίας συλληφθείς και 
βασανισθείς δια ζεματιστού ελαίου 
υπό τριών ρυπαρών φουστανελοφό- 
ρων, ηναγκάσθη να παραδώσητο πε- 
νιχρόνταμείον και τα ιερά σκεύητου 
ναού. Οι κακούργοι, φεύγοντες εν- 
δεχομένην καταδίωξιν των τουρκι
κών αρχών, δεν ήτο απίθανον ότι 
ηδύναντο να διαπεραιωθούν δια 
πλοιαρίου εις την ευβοϊκήν ακτήν. 
Τ  αύτα μαθούσα η Κυβέρνησις παρά 
του εν Βόλω Ελληνος προξένου, ε- 
τηλεγράφησε προς τον έπαρχον και 
τον υπομοίραρχον Ξηροχωρίου να 
λάβουν κατάλληλα μέτρα. Εξεπέμ- 
φθησαν, λοιπόν, προςτα επικίνδυνα 
μέρη σχεδόν πάντες οι διαθέσιμοι 
χωροφύλακες, και οι πρόεδροι των 
παραλίων χωρίων διετάχθησαν να 
διοργανώσουν νυχτερινός περιπο
λίας ενόπλων χωρικών. Αλλ’ οι λη- 
σταί δεν εγκατέλειψαν το θεσσαλι- 
κόν έδαφος, και καλώς έπραξαν,διό
τι ούτε κατεδιώχθησαν εκεί, ούτε συ- 
νελήφθησαν ποτέ.

Μίαντων ημερών εκείνων-ήτοΣε- 
πτέμβριος του 187... - ο ενωμοτάρ
χης Καρακίτσος, επι κεφαλής πέντε 
χωροφυλάκων, ήλθε και κατέλυσεν 
εις το χωρίον. Οι χωροφύλακες διε- 
νεμήθησανυπό του παρέδρου εις κο
νάκια και τον ενωμοτάρχην εφιλο- 
ξενήσαμεν ειςτον πύργον. Ητο Καρ- 
πενισιώτης, υψηλός, ευρύστερνος. 
Υπήρετών εις τον στρατόν από ει
κοσαετίας είχεν αποκτήσει το στρα
τιωτικόν παράστημα, το οποίον χα
ρακτηρίζει τους παλαιούς υπαξιω- 
ματικούς. Η κεφαλή του σφ αι
ροειδής, η κόμη σύρριζα κομμένη, 
εν αντιθέσει δε η χενειάς, δασυτάτη 
και μακρά, ολίγον ξυρισμένη εις τας 
παρειάς. Ο  μύσταξ αρειμανίως α- 
νωρθωμένος, αι οφρύς σμικταί και 
ορθότριχες, οφθαλμοί γυπός, φωνή 
βαρεία ως δούπος τυμπάνου. Μει-
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δ ία μ α  σπανίως διέστελλε τα  
πλατύτατα χείλη του, αλλά οσάκις 
εμειδία, όλη η προτέρα αγριότης ε- 
ξηλείφετο από την μορφήν, έκφρα- 
σις αγαθότητος περιέλουε τα χαρα
κτηριστικά, και ο απηνής φύλαξ της 
δημοσίας τάξεως μετεμορφώνετο 
αίφνης εις σεβάσμιον αρχιμανδρί
την.

Η μεταμόρφωσις αυτή, η άλλοτε 
στιγμιαίακαιόχισυχνή,ήτοδιαρκής 
κατά την ώραν του δείπνου. Ο  Κ α
ρακίτσος, αφήσας εις γωνίαν το ό- 
πλον, αναρτήσας επ’ αυτού την ξι
φολόγχην και αφαιρέσας το πηλί-

κιον, δια νακαταλάβειθέσιν ενώπιον 
ψητού χοιριδίου και φιάλης ξανθού 
μοσχάτου, παρήτησε μετά των εμ
βλημάτων της υπηρεσίας και όλην 
τη συναφή αυστηρότητα. Ητο συν- 
δαιτημών εύθυμος, ομιλητικώτατος 
και μόνον κακός σύντροφος εις την 
διανομήν των φαγητών και των πο
τών - αληθής λέων του μύθου.

Ευνόητον είναι ότι κύριον θέμα 
της ομιλίας κατά το δείπνον ετέθη 
το περί ληστών. Και ο ενωμοτάρχης, 
μεταξύδύοποτηρίωνοίνου, ανέφερε 
σχετικά επεισόδια του μακρού στα
δίου του και καταδιώξεις και συ-



μπλοκάς μετά ληστρικών συμμο
ριών.

- Βλέπετε εδώ πάνω τη χαρακιά; 
είπεν αφηγούμενος μίαν συμπλοκήν 
εις την Φθιώτιδα και δεικνύων την 
κορυφήν της κεφαλής, είναι απ' το 
γιαταγάνι του Καραγκούνη. Αν δεν 
πρόφταινε ένας φαντάρος να του αρ
πάξει το χέρι εκεί που το κατέβαζε 
στο κεφάλι μου πίσω α π ’ το τα 
μπούρι, ζωή σε λόγους σας. Μα ήταν, 
βλέπεις, αυτός γραμμένος στην ανα
φορά του Χάρου και όχι εγώ. Μισο- 
ζαλισμένος, με ματωμένα μάτια, 
τούδωσα μια κουμπουριά κατάστη
θα και σωριάστηκε σα βουβάλι χά
ρου.

Και έλεγε ταύτα χωρίς να κομπά
ζει, με απλότητα και ηρεμίαν, ως να 
επρόκειτο περί κοινού τίνος και α- 
σημάντου πράγματος. Μετ’ ολίγον ε- 
πρόσθεσεν:

- Απ’ όλα αυτά τα τέρατα, τους 
φονιάδες, έναν συμπόνεσε η ψυχή 
μου σαν είδα να τον ξαπλώνει ο μπό
γιας στην καρμανιόλα. Είπα μέσα 
μου: τι κρίμα να κοπεί έτσι τόσο ό 
μορφο κεφάλι!

- Ηταν τόσο ωραίος άντρας; ρώ
τησα.

- Αγγελος! Και το όνομά του το 
είχε πάρει από την ομορφιά του: τον 
έλεγαν Αγγελόγιαννο. Αγγελος στην 
όψηκαιδαίμοναςτηνκαρδιά! Κοντά 
σ ’ όλα τα κακά πόκα νε η μαύρη ψυχή 
του, πήρε στο λαιμό του με την ο
μορφιά του κι ένα δύστυχο κορίτσι 
απ’ τη Σπολάιτα... Τώρα να στρίψω 
ένα τσιγάρο, και θα σας το πω αυτό 
πώς γίνηκε, να ιδήτε αν δεν μοιάζει 
σαν που τα γράφουν οι Φράγκοι στα 
ρομάντζα και τα παρασταίνουν στα 
θέατρα της Αθήνας.

Ανυπομονούντες, αφήσαμεν τα 
χειρόμακτρα επί της τραπέζης και 
προσηλώσαμεν τα βλέμματα εις το 
στόμα του Καρακίτσου. Αλλ’ εκείνος 
με όλην του την ησυχίαν έστριβε το 
σιγάρον και, ανασύρας εκ του κόλ
που μικρόν πίπαν από κόκκαλον ορ
νέου, το ετοποθέτησεν επιμελώς εις 
το άκρον της.

Επειτα το άναψεν από τον καπνι- 
σμένον λύχνον και, κατ’ επανάληψιν 
ροφήσας και καταπιών, εξέβαλεν α 
πό τους μυκτήρας νέφη πυκνά κα
πνού. Ετριψε δις και τρις δια της πα
λάμης το εκ του πηληκίου σημειω- 
μένον μέτωπον και, τέλος, συνα- 
ντήσας τα περίεργα βλέμματά μας,

εμειδίασε και ήρχισε την διήγησιν 
με ζωηρός χειρονομίας.

- Δεκατρία χρόνια σφαλούνε στις 
έξι Νοεμβρίου φέτος από τη βραδιά 
εκείνη. Ημουν χωροφύλακας στη 
μοιραρχία Τριχωνίας και αποσπα
σμένος, με τον εισπράχτορα, γύριζα 
έξω στα χωριά. Η ληστεία τότε είχε 
σηκώσει κεφάλι και ο κόσμος ήταν 
άνω-κάτω. Λίγες μέρες πριν είχαν 
πιάσει στο Ζαπάντι έναν καπνέμπο
ρο. Τα  μεταβατικά τους βάρεσαν και 
σκότωσαν ένα, τον Κατσίκη. Ελεγαν 
πως λαβώθηκε κι ο Αγγελόγιαννος, 
μα δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν ζω
ντανό. Τον πήραν οι άλλοι λησταί 
στον ώμο ή τρύπωσε στο δάσος κατά 
το Πλατανόρεμα; Κανείς δεν ήξερε. 
Οι στρατιώται έφαγαν τον τόπο α 
κολουθώντας τα αίματα -γιατί ήταν 
προκηρυγμένο το κεφάλι του δύο χι
λιάδες- μα του κάκου, του κάκου... 
Εκείνο το βράδυ -έξι Νοεμβρίου του 
’65-ήρθαμε με τον εισπράχτορα, τον 
κυρ-Μελέτη, στη Σπολάιτα.

Ηταν κρύο διαβολεμένο. Ο  ουρα
νός συννεφιασμένος, κ’ έρριχνε ψι- 
λό-ψιλό νερόχιονο. Κονέψαμε στο 
σπίτι του Λάμπρου Γκίκα, πρώτου 
νοικοκύρη στο χωριό, και στεγνώνα
με τα βρεμένα ρούχα μας κοντά σε 
μια γερή φωτιά, καρτερώντας το δεί
πνο. Εκεί, μπαίνει μέσα ένας άλλος 
νοικοκύρης του χωριού, μεσόκοπος 
άνθρωπος, ο Μίλτος Κεραμίδης. Εί
χε γυναίκα απ’ το Κερπενήσι και τον 
γνώριζα λιγάκι."- Καλησπέρα" "Κα
λησπέρα...""Κυρ εισπράχτορα,λέει, 
καλά είσαι του λόγου σου εδώ, να πά
ρω τον Καρακίτσο στο σπίτι εγώ - 
είναι και της γυναίκας μου πατριώ
της- να τα πούμε απόψε, σαν έλαχε 
να περάσει από δώθε...". Ο  εισπρά- 
χτοραςλέει: "-Ο  Καρακίτσοςυπηρε- 
σίαδενέχειωςαύριοτο πρωί, ελεύθε
ρος είναι να κάνει ό,τι θέλει".

Σαν εφτάσαμε στο σπίτι του Μίλ- 
του, σφάλησε καλά τη πόρτα και μου 
λέει στ’ αφτί:

- Καλή τύχη σ’ έφερε απόψε στη 
Σπολάιτα.

- Τ ί θες να πεις;
- ΣουτΙ.,.ξέρω το γιατάκι του Αγ- 

γελόγιαννου. Είναι λαβωμένος στο 
δεξί μερί κι οι σύντροφοί του τον ά 
φησαν ολομόναχο. Αμα γίνει νύχτα 
βαθιά, οι δυο μας θα πάμε να τον 
βαρέσουμε σα λαγό στο γιατάκι του. 
Σουτ!...Χίλιες δραχμές στο κεμέρι ο 
καθένας...

Μου φάνηκε σα νάνοιξαν τα ου
ράνια  μπροστά μου και πήγα να 
φιλήσω το Μίλτο!.. Χίλιες δραχμές 
για το πουγγί ενός χωροφύλακα ήτον 
κάτι, χώρια η τιμή και το γαλόνι!

Ο  Μίλτος δεν είχε αρσενικά παι
διά, μόνον μια κόρη, την Κατερίνα, 
δεκαφτά χρονών, λυγερή, όμορφη 
σαν το κρύο νερό. Η κυρά Μίλταινα 
ήταν σε μια συμπεθέρα της που κοι- 
λοπόναγε. Το  κορίτσι ετοίμασε το 
φαϊ, ούτε κρασί ένιωσα εκείνο το 
βράδυ, ο νούς μου ήταν στις χίλιες 
δραχμές και στο γαλόνι του υπενω- 
μοτάρχη.

Τρώγοντας μιλούσα με για τ η δου
λειά με μισά λόγια, να μην πάρει εί
δηση το κορίτσι και τρομάξει για τον 
πατέρα της. Μα εκείνη, σα να μπήκε 
στο νόημα, μας κοίταζε μες στο στό
μα με παράξενα μάτια, καιτόσο ήταν 
συγχυσμένη, που τα χέρια της έτρε
μαν, κ’ έρριξε κάτω ένα τσανάκι. Ο  
Μίλτος δεν το παρατήρησε, εγώ το 
παρατήρησα -η δουλειά ενός χω
ροφύλακα είναι να κοιτάζει όλα! Λέω 
του Μίλτου:

-Δεντοστέλνειςτο κορίτσι να πλα
γιάσει; Τ ι μας χρειάζεται;

- Αλήθεια, λέει, Κατερίνα σύρε 
μέσα και πέσε!

Η Κατερίνα έσκυψε το κεφάλι, εί
πε καληνύχτα, κ’ εμπήκε στην πλα- 
γιανή κάμερη - σφάλησε την πόρτα 
πίσω της.

... Μα πού να περάσει η ώ ρα-χρό
νος φαινότανε. Από τσιγάρο σε τσι
γάρο πήγαινα και γύριζα απάνω-κά- 
τω.

Ο  Μίλτος, πιο ήσυχος, λαγοκοι
μόταν με τόνα μάτι, στρωμένος χά- 
μου. Μετά πολλά, το ρολόι μου έ
δειχνε δέκα και μισή.

- Ωρα είναι πια, λέω του Μίλτου.
- Ωρα, λέει κι αυτός.
Ξεκρέμασε απ’ το καρφί το κα-

ριοφύλι και κοίταξε κοντά στο λυ
χνάρι τη φωτιά. Εβαλε κι ένα κου- 
μπούριστοσελάχι. Εγώπήρατηνκα- 
ραμπίνα μου, μονάχα, άφησα τη 
σπαθολόγχη για να μη βροντά και 
πιάνεται στα κλαριά. Πίσω στο ζου- 
νάρι είχα πάντα ένα μικρό δίκανο 
πιστόλι, που μου είχε χαρίσει ένας 
Εγγλέζος λόρδος - τεφαρίκι πράμα.

Κουκουλωμένοι με τις κάπες απ’ 
το κεφάλι, βγήκαμε απ ’ αγάλι-αγάλι 
στα σκοτεινά. Εβρεχε ολοένα. Αλλο 
δεν ακουόταν παρά η βροχή πόπεφτε 
πιτσιλιστά στα κεραμίδια και στις
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πέτρες. Ο  Μίλτος πήγαινε μπροστά, 
εγώ από κοντά. Πήραμε ένα κατη
φορικό μονοπάτι, ύστερα λοξέψαμε 
μες στα ρουμάνια. Ο  Μίλτος κοντο- 
στάθηκε ζύγωσα κοντά μου.

-Φτάσαμε, μου λέει σιγαλά στ’ α 
φτί. Εδώπίσωαπ’ταμεγάλαλιθάρια, 
στη Σ πηλιά του Λύκου είναι χωμένος. 
θ α  ζυγώσουμε σκυφτοί ο ένας πλάι 
στον άλλον με σηκωμένα τα τουφέ
κια. Ανπάρειχαμπάρι καιρίξει πρώ
τος αυτός, θα τραβήξομε και οι δυο 
πάνω στη φωτιά. Αν δεν πάρει χα
μπάρι, ρίξε άμα ρίξω.

Καθώς το είπε γίνηκε. Ανασήκω
σα το λύκο του τουφεκιού πατώντας 
το σκαντάλι για να μην κάνει κρότο, 
και με το τουφέκι επί σκοπό ακολου
θούσα τον Μίλτο. Αυτός πήγαινε δε
ξιά μου με μερικά κομένα βήματα. 
Ξάφνου πάτησα ένα ξερό κλαρί και 
τσακίστηκε. Πριν προφτάσω να πω 
του Μίλτου πως κάτι σαν να σαλεύτη
κε απ’ τον κρότο μες στο σκοτάδι, 
μπαμ! ακούωδίπλα μου. Μπαμ! τρα
βώ κ’ εγώ ίσα εμπρός.

Ο  Μίλτος ευθύς σαν άδειασε το 
τουφέκι, ρίχτηκε με το χαντζάρι. Εί- 
χευποψίαμήπωςοληστήςδεν έμεινε 
στον τόπο και μας βαρέσει. Μεμιάς 
βρέθηκα κ’ εγώ κοντά του. Μετοπόδι 
μου πάτησα ένα κορμί σωριασμένο 
κάτω και τυλιγμένο στην κάπα. Ο  
Μίλτος το χτυπούσε στα τυφλά. Το  
κλώτσησα και κύλησε σαν ασκί.

- Μη σκουριάζεις άδικα το μαχαί
ρι, του λέω, είναι κουφάρι πια...

Εβρεχε ολοένα. Ο  Μίλτος είχε πά
ρει στο σελάχι του δαδί πισωμένο. 
Στον κόρφο της κάπας του τσακμά- 
κισε και τ ’ άναψε. Εγώ καρτέραγα 
με το πόδι απάνω στο σκοτωμένο και 
τοδίκανο πιστόλι στο χέρι γυρισμένο 
κατά πάνω του. Αμα σάλευε, θα του 
φύτευα δυο βόλια. Μα οι πεθαμένοι 
δε σαλεύουν πια, παρά σα βρυκολα- 
κιάσουν.

Ο  Μίλτος, σκυφτός ζύγωσε το α- 
ναμένο δαδί και ανασήκωσε την κά
πα.. Π αναγιά Προυσιώτισσα! Το  
κουφάρι που είχαμε μπροστά μας - 
ήταν... ήταν της Κατερίνας, της κό
ρης του!

Ο  δύστυχος πατέρας μ ’ ένα μου- 
γκριτό, σα λαβωμένο βόδι, έπεσε α- 
πάνωστ’άψυχοκαι ματωμένο κορμί. 
Τ ο  δαδί σβήστηκε στη βρεμμένη γη.

Κ ’ εγώδεν ήξερα πού βρισκόμουν. 
Ο νους μου πήγε να σαλέψει. Μ αρ
μάρωσα εκεί ακούοντας το βογγητό

του Μίτλου. Κι έξαφνα, αντί να του 
μ ιλήσω, αντ ί να κάνω κάθε άλλο γνω
στικότερο που μπορούσε να μούρθει 
στο νου, έφυγα σαν τρελός. Για κά
μποσο γύριζα μέσα στα ρουμάνια 
χωρίςνα ξέρω πού πηγαίνω. "Υστερα 
άρχισα νάρχομαι στα λογικά μου, 
συλλογίστηκα να πάω στο χωριό να 
δώσω την είδηση.

Ωσπου νάβρω τον δρόμο έκανα 
γύρους κι αλλόγυρους στα σκοτεινά. 
Μετά πολλά, είδα τα σπίτια ν’ ασπρί
ζουν στα πλάγια του βουνού κα ι κάτω 
τον Ασπροπόταμο που γιάλιζε. Τότε 
παίρνω πια διπλό δρόμο. Φτάνω λα
χανιασμένος. Κοντοστέκω να πάρω 
ανασασμό άμα μπήκα στο χωριό κ’ 
ύστερα αδειάζω δυο πιστολιές στον 
αέρα και αρχίζω να φωνάζω:

- Χωριανοί, βοήθεια, βοήθεια!
Ο  κόσμος όλος σηκώθηκε στο πο

δάρι, οι σκύλοι γαύγιζαν. Εδωσα να 
καταλάβουν τί είχε γίνει. Είκοσι, 
τριάντα νομάτοι άρπαξαν τ ’ άρματά  
τους κι έτρεξαν στη Σπηλιά του 
Λύκου. Εγώ δεν είχα δύναμη να πάω 
μαζί τους. Η  Μίλταινα άκουσε το 
σκοτωμό της κόρης της κι έπεσε 
ξερή.

Ο  εισπράχτορας, οι άλλοι χωρια
νοί, μαζεμένοι γύρω του μιλούσαν 
και φώναζαν. Κανένας δεν μπο
ρούσε να καταλάβει πώς στον τόπο 
του Αγγελόγιαννου βρέθηκε η κόρη 
του Μίλτου.

Κοντά χάραζε όταν έφθασε πρώ- 
τοένααπόταπαιδιάπήγεστη σπηλιά 
κ’ έφερε τρία χαμπέρια: πως η Κα
τερίνα είναι σκοτωμένη απ’ το βόλι 
που την πέρασε κατάκαρδα κ’ έχει 
και πέντε μαχαιριές, πως ο Μίλτος 
έχασε τα λογικά του και πως έπιασαν 
ζωντανό τον Αγγελόγιαννο λίγο πα- 
ρακεί απ’ τον τόπο που σκοτώθηκε 
η κόρη του Μίλτου.

Σε λίγο ήρθαν κι οι άλλοι. Εφεραν 
τη δυστυχισμένη Κατερίνα σηκωτή 
και την άφησαν χάρου στη μέση του 
σπιτιού της. Ο  ληστής, δεμένος, χλο
μός απ’ τη πληγή, έσκυφτε το κεφάλι 
κάτω κ’ εκοίταζε τ ’ άψυχο κορμί. Αυ
τός ο φονιάς, το θηρίο, είχε δάκρυα 
στα μάτια. Οταντο ήβραν, δεν έφερε 
καμιάν αντίσταση. Πέταξε μόνος 
του τ’ άρματα απ’ το σελάχι, σταύρω
σε τα χέρια και είπε:

- Τώρα σκοτώστε με, αδέλφια!
Αλλη αρχή δεν ήταν στο χωριό.

Τον παράδωσαν στον πρόεδρο και 
σ' εμένα. Τον ρωτάω:

- Μωρέ πώς βρέθηκε το κορίτσι 
στον τόπο σου;

Μου αποκρίνεται ξάστερα:
- Σαν μ ’ άφησαν οι σύντροφοί μου 

λαβωμένον, έλεγα πως θα πεθάνωσα 
σκυλί μες στη σπηλιά. Πέρασα μια 
μέρα και μια νύχτα χωρίς φαί και 
νερό. Καρτέραγα το Χάρο να με λυ
τρώσει και δυο-τρεις φορές έβαλα 
το κουμπούρι στο στόμα, μα πάλι δεί
λιασα - κάλλια να μη δείλιαζα! Ξάφ
νου ακούω περπάτημα τη δεύτερη 
αυγή έξω από τη σπηλιά, θ α  φωνά
ξω, λέω, κ’ ό,τι γίνει ας γίνει! Στη 
φωνή μου την ξεψυχισμένη αποκρί
νεται τρομαγμένη φωνή κοριτσιού. 
Εκεί που πρόσμενα να ιδώ το Χάρο 
να μου πάρει τη ζωή, βλέπω την Κα
τερίνα που ήρχουνταν να μου δώσει 
ζωή.Στηναρχήφοβήθηκε,μασελίγο 
αναθάρεψε. Μούφερε φαί, νερό, πα
νί για τη λαβωματιά μου και κάτι α 
λοιφές από το χωριό. Ηρχουνταν κά
θε μέρα και μ’ έβλεπε σαν πήγαινε 
στη  στάνη . Με συμπόνεσε σ τ ’ 
αλήθεια η δύστυχη! Τη νύχτα σήμε
ρα, ότι σφάλησα τα μάτια, ακούω το 
σημάδι της Κατερίνας. Δυο λιθάρια 
να χτυπούν τόνα τ ’ άλλο τρεις φορές 
και πάλι τρεις. Κατάλαβα πως κάτι 
κακό μήνυμα φέρνει τέτοιαν ώρα με 
τέτοιον καιρό."- Για το θεό, μουλέει, 
φεύγα και χάθηκες! Ο  πατέρας μου 
σε ξέρει πως είσαι εδώ και θάρθει 
απόψε μ ’ ένα χωροφύλακα να σου 
πάρουν το κεφάλι". Να φύγω; Πώς 
να φύγω, που δεν μ πορούσα να σείσω 
το ποδάρι! Αυτή μ’ ανασήκωσε στα 
χέρια και μ ’ έσυρε όσο μπορούσε μα
κριά απ’ τον τόπο που ήμουν. Γύρισε 
στη σπηλιά να πάρει ό,τι έμειν’ εκεί 
δικό μου για να μη τόβρουν σημάδι...

Ενώ μούλεγε αυτά με τρεμάμενη 
φωνή ο λαβωμένος ληστής, ανοίγει 
μεμιάςηπόρτακαιμπαίνειοΜίλτος.

Ποτέ δεν θα ξεχάσωτην όψη του. 
Τ α  μάτια άγρια, τα μαλλιά σηκωμέ
να, τα γένια του, τα χέρια του, τα 
ρούχα του ματωμένα απ’ το αίμα της 
κόρης του.

Ητον τρελός τέσσερις μήνες. Υ 
στερα γίνηκε καλά, μα τούμεινε πά
ντα μια υποχοντρία, ώσπου πέθανε 
ύστερα από δύο χρόνια, με τ’ όνομα 
της Κατερίνας στο στόμα. Εμένα με 
λύτρωσε ο θεός από το βάρος που 
θα είχα στη συνείδησή μου. Τ  ο δικό 
μου βόλι είχε πάρει μόνον το μανίκι 
της κάπας. Η Κατερίνα σκοτώθηκε 
απ’ το χέρι του πατέρα της.
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Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας 
χάρις στο ζήλο και τις άοκνες προσπάθειες του προσωπικού της, 

κατάφερε και τον προηγούμενο μήνα να διεισδύσει για καλά 
στις "κρυψώνες" των συμμοριών και να αποκαλύψει 

τους δράστες 15 ληστειών Τραπεζών και δύο ανθρωποκτονιών. 
Εξάρθρωσε επίσης συμμορία εκμετάλλευσης ανηλίκων παιδιών 

και σπείρα που εξωθούσε ανήλικες μαθήτριες στη μαύρη μαγεία. 
Δεν ήταν όμως λίγες και οι επιτυχίες στο τομέα της δίωξης ναρκωτικών. 

Αλλά ας αφήσουμε τα γεγονότα να μιλήσουν μόνα τους.

Η "ΧΑΣΟΥΡΑ" ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΦΩΣ...15 ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Σαν "ο αρχηγός των αρχηγών" της σπείρας! συστήθηκε 

στους Αστυνομικούς όταν τον συνέλαβαν πρόσφατα μετά 
από κοπιασπκή παρακολούθηση σε μονοκατοικία του Υμητ
τού, που χρησιμοποιούσε σαν καταφύγιο ο Σπύρος Ζολώ- 
τας. Ο συλληφθείς ήταν ο εγκέφαλος δεκαμελούς σπείρας, 
που είχε διαπράξει δεκαπέντε ένοπλες ληστείες τον τελευ
ταίο χρόνο σε τράπεζες και υποκατασπίματα των ΕΑ.ΤΑ. 
Οπως προέκυψε από την προανάκριση κάθε φορά που 
έχανε στην πράσινη τσόχα, έκανε και μια ληστεία για να

καλύψει τα έξοδα. Από τα δέκα μέλη της σπείρας, έχουν 
συλληφθείοι Κώστας Πολυδόρου, ΠαρασκευάςΣερεμέτης, 
Θεόδωρος Μανουσουδάκης, Θεολόγης Χαραλάμπους, Εμ
μανουήλ Χρήστου και ο Δημήτρης Σκουρής, ενώ οι άλλοι 
τρεις που διαφεύγουν μέχρι τώρα τη σύλληψη, ανάμεσά 
τους και ένας...Αλβανός!, δεν θ ’αργήσουν να πέσουν στο 
"δόκανο" της Ασφάλειας. Η επιτυχία αυτή τόνωσε το ηθικό 
των κατοίκων της πρωτεύουσας, μετά την έξαρση που πα
ρουσίασαν οι ληστείες Τραπεζών τον τελευταίο καιρό.

Η "ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ"...ΣΚΟΡΠΙΣΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία με ε

λέγχους και μπλόκα σε απομακρυσμένες περιοχές της Ατ- 
πκής και της επαρχίας για τη σύλληψη του δράστη του 
μακελειού στο κέντρο διασκέδασης “Χρυσή Νύχτα", Μιχάλη 
Μακρυγιάννη. Με την υπομονή και εγρήγορση, που χαρα
κτηρίζει τους Αστυνομικούς της δίωξης Ανθρωποκτονιών, 
περιμένουν μία "απλή κίνηση" για να βάλουν “στο χέρι" το 
ανθρωποειδές, που, για μιά “παραγγελιά" στο κέντρο που 
διασκέδαζε, άρπαξε τη "μπερέτα" του από το αυτοκίνητό του 
και όρμησε μέσα σκορπίζοντας το θάνατο. Τραγικός ο απο
λογισμός. Δύο νεκροί, ο θαμώνας Αντώνης Δημητρόπουλος 
και ο ταμίας του κέντρου Στέλιος Χριστοδουλάκης και δύο 
τραυμαπ'ες, οι σερβιτόροι Αθανάσιος Μαντάς και Αθανάσιος

Μάνθος. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε με το “φίλο" του Χάρη 
Δημητρόπουλο, που και αυτός αναζητείται, αδελφό ενός εκ 
των θυμάτων, που αν και τον είδε, να πέφτει αιμόφυρτος στο 
πάτωμα, χτυπημένο θανάσιμα από πς σφαίρες του δράστη, 
έφυγε μαζί του!!!

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟ
Δεν είναι λίγες οι φορές που η αξιοποίηση των πορισμά

των των εγκληματολογιώ ν εργαστηρίων της Ελληνικής Α
στυνομίας οδηγεί σπιν εξιχνίαση πολλών εγκλημάτων κα
θώς και στη σύλληψη των δραστών. Ετσι από εξέταση που 
έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ασφάλειας,

"ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ"
προέκυψε όπ το περίστροφο Co8 των 45 χιλιοστών, που 
βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα πεταμένη σ’ ερημική περιοχή της 
Οινόης, έχει χρησιμοποιηθεί: Στη δολοφονία του στραπώτη 
Αντώνη Φαμέλου, που έγινε την ώρα που φύλαγε σκοπιά στο 
στρατόπεδό της Μάνδρας Αττικής. Στη δολοφονία του έμπο-
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ρου αυτοκινήτων Κώστα Ντάκου, που έγινε έξω απ’ το κατά
στημά του στη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Στην ένοπλη 
ληστεία της χρηματαποστολής της Γενικής Τράπεζας Ελλά
δος, όπου οι δράστες δολοφόνησαν δύο υπαλλήλους της 
χρηματαποστολής και τραυμάτισαν βαρειά άλλον έναν και 
στην απόπειρα δολοφονίας του Δημήτρη Παπαθανασόπου- 
λου στον Αγιο Δημήτριο Ατπκής.

Ολα τα παραπάνω σήμαναν συναγερμό σπς Υπηρεσίες

ΜΙΚΡΟΙ ΖΗΤΙΑΝΟΙ
Μεγάλη ανατριχίλα ένιωσε η κοινή γνώμη όταν πρόσφα

τα η Ασφάλεια Ατπκής εξάρθρωσε σπείρα Αλβανών, που 
είχαν στήσει επιχείρηση εκμετάλλευσης της δυστυχίας και 
του πόνου. Τα μέλη της σπείρας εκμεταλλεύονταν ανηλίκους 
συμπατριώτες τους, υποχρεώνοντάς τους, με τη βία πολλές 
φορές, να ζηπανεύουν στα φανάρια των μεγάλων διασταυ
ρώσεων της Αθήνας. Εκεί συγκέντρωναν κάποιο χρημαπκό 
ποσό από τον οίκτο και την ευσπλαχνία των περασπκών, 
απλώνοντας το χέρι τους. Το ποσό αυτό οι επιτήδειοι στη 
συνέχεια το παραλάμβαναν για λογαριασμό τους.

Την επιχείρηση ξήλωσε πρόσφατα η Ασφάλεια Ατπκής 
με τη σύλληψη των Αλβανών Αλβερτ Βρανάζ και Τζόρτζι 
Dimitri, οι οποίοι έφερναν ανήλκα παιδιά απ’ την πατρίδα

της Ασφάλειας και όπως πάντα δεν άργησαν να απο- 
καλύψουν τους δράστες. Ολοι μέλη της ίδιας συμμορίας. 
Ηδη κρατούνται σπς φυλακές ο ''αρχηγός" Αντώνης Δίπλας 
και Βασίλης Καλτσάς, ενώ ο κλοιός της Ασφάλειας γύρω από 
τ ’ άλλα μέλη της συμμορίας Θεόδωρο Κατηφορίδη, Βασίλη 
Σούφλα και Κώστα Ναστούλη, που μέχρι τώρα διαφεύγουν 
τη σύλληψη, σφίγγει "επικίνδυνα" γ ι’ αυτούς και η σύλληψή 
τους δεν είναι παρά υπόθεση λίγων ημερών.

ΜΕ...ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ!
τους με το πρόσχημα όπ θα τους έβρισκαν δουλειά, αλλά 
στην πραγμαπκότητα τα μετέτρεπαν σε ζηπάνους.

Η συμμορία αυτή, που είχε υπό τη “προστασία" της 
δεκάδες ανήλικα παιδιά δεν τα έσπρωχνε μόνο στην επαιτεία 
αλλά προχωρούσε και παραπέρα. Τα επιβίβαζε σε τρόλεϋ 
και λεωφορεία με σκοπό ν’ αρπάζουν τα πορτοφόλα απ’ πς 
τσέπες, κυρίως ηλκιωμένων επιβατών και να τους τα παρα- 
δίδουν. Στα μεταφορικά μέσα, πάντοτε μαζί τους βρισκόταν 
και το “αφεντικό", ο “προστάτης" τους, που διακριπκά τα 
"επέβλεπε" μήπως “αποσκιρτήσει" κανένα ή ιδιοποιηθεί το 
ποσό του πορτοφολού και να τα παραδίδουν στους "εγκε
φάλους" της συμμορίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΘΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ
“Φπάξε καφέ στους Αστυνομικούς, δέ φταίνε σε πποτα 

αυτοί, τη δουλειά τους κάνουνε...". Μέ αυτά τα λόγια ο 
Οθωνας Δαρδαμάνης, έπεισε τη γυναίκα του να βγει απ’ το 
δωμάπο όπου είχε Ύαμπουρωθεί" με την κυνηγετική καρα- 
μπίνα του και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Αυτό το 
τραγικό τέλος προπμησε να δώσει στη ζωή του ο αυτόχειρας 
επιχειρημαπας, όταν Αστυνομικοί του Τμήματος Αμαρου

σίου, μαζί με δικασπκό λειτουργό, ύστερα από σχετική ε
ντολή του κ. Εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών,πήγαν στο σπάι 
του για να τον συλλάβουν. Σε βάρος του εκκρεμούσαν ποινές 
φυλάκισης 35 ετών και χρημαπκό πρόσημο 7.000.000 δρχ. 
για παράβαση του νόμου “περί επτταγών", απάτες και διάφο
ρα άλλα αδικήματα.

ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ...ΔΙΧΤΙΑ ΤΟΥ.
Σε "δίχτυ" που είχε απλώσει έξω  από Τράπεζα, περιμέ- ντας να εντοπίσει ένα θύμα με..."χοντρή ανάληψη". Μ όλςτον 

νοντας τη "χοντρή ανάληψη" έπεσε πρόσφατα ο Θ.Βαλανά- εντόπισε όμως το περιπολκό τον καταδίωξε. Ο δραπέτης 
τος. Περιπολκό της Αμεσης Δράσης, συνέλαβε έξω από την προσπάθησε να φύγει με το μοτοποδήλατό του αλλά προ- 
Εθνική Τράπεζα στο Κερατσίνι τον Θ. Βαλανάτο, δραπέτη σέκρουσεσεπροπορευόμενοΙ.Χαυτοκίνητο,πουτουέκοψε 
των φυλακών Κορυδαλλού, που -όπως στη συνέχεια ομολό- τη "φόρα". Ο Θεός αγαπάει το κλέφτη αλλ’ αγαπάει και το 
γησε στους Αστυνομικούς-την "είχε ατήσει"εκεί, προσπαθώ- νοικοκύρη!!!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 'Εξιχνιάσθηκε ανθρωποκτονία-
Ενα περίεργο έγκλημα κατόρθωσε να διαλευκάνει η ρα από κοπιασπκές έρευνες οι Αστυνομικοί του Τμήματος 

Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Ο 43χρονος Αγγελος Δρίτσας Ανθρωποκτονιών Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν το Γιώργο Τζέ- 
βρέθηκε νεκρός και το πτώμα του πεταμένο σ’ ένα σκουπι- τσκο, υπάλληλο του θύματος. Σύμφωνα με την προανάκρι- 
δότοπο, λγα  χιλόμετρα έξω απ’ την Κατερίνη Πιερίας. Υστε- ση, σκότωσε τον Δρίτσα για οικονομικές διαφορές, πυροβο-
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λώντας τον με δίκανο κυνηγετικό όπλο στο θώρακα και στο 
κεφάλι, μέσα στο πτηνοτροφείο του, 2,5 χιλιόμετρα έξω από 
τη Νιγρίτα Σερρών. Στη συνέχεια για να στρέψει αλλού την 
προσοχή των διωκπκών Αρχών, φόρτωσε το πτώμα στο 
αυτοκίνητο-ψυγείο του και τον “πέταξε" στο σκουπιδότοπο.

Για όλα είχε προνοήσει ο δράστης. Δεν έλαβε όμως υπόψη 
του την ικανότητα των Αστυνομικών της Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι διάφορα ίχνη και πει
στήρια, οδηγήθηκαν στη σύλληψή του.

ΝΕΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΜΕ
Η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης για άλλη μια φορά δίνει ένα 

δυνατό χτύπημα στα κυκλώματα παραχάραξης και διακίνη
σης πλαστών χαρτονομισμάτων. Συνέλαβε πρόσφατα τον 
Θεσσαλονικιό έμπορο Γ. Βυζαρέλη που κατείχε 139 πλαστά 
εκατοδόλλαρα ΗΠΑ. Σύμφωνα με την προανάκριση, ο δρά
στης τα παρέλαβε από τη Βουλγαρία. Το γεγονός αυτό έχει

ΠΛΑΣΤΑ 10ΟΔΟΛΛΑΡ A
προβληματίσει την Ασφάλεια που νυχθημερόν ερευνά σε 
βάθος την υπόθεση γιατί υποπτεύεται ότι πρόκειται για μια 
ακόμη προσπάθεια βουλγαρικού κυκλώματος παραχαρα
κτών, οι οποίοι από καιρό προσπαθούν να διοχετεύσουν 
πλαστά χαρτονομίσματα στην ελληνική αγορά.

ΔΡΑΜΑ
Αλλη μια επιτυχία της Αστυνομίας, στον αγώνα κατά των 

ναρκωτικών, καταγράφεται αυτή τη φορά στη Δράμα. Οι 
Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, μετά από 
άριστα συντονισμένες ενέργειες και πολυήμερες παρακο
λουθήσεις, πρόσφατα συνέλαβαν επ’αυτοφώρωτους:1) Τσι- 
φάκα Χρήστο, κατ. Δράμας, την ώρα που εφρόνπζε 116 
δενδρύλια ινδικής κάνναβις, ύψους 1 -1,80 μέτρων, που καλ
λιεργούσε σε αγροτική περιοχή του χωρίου Γραμμένη -Δρά
μας.

2) Σαχανίδη Δημήτριο καταστηματάρχη από τη Δράμα, 
να έχει περισυλλέξει 595 γραμμάρια ινδικής κάνναβις σε 
φούντα, από φυτεία 91 δενδρυλίων, που είχε φυτέψει και 
καλλιεργούσε σε δασική περιοχή της Δράμας. Επίσης μετά 
από έρευνα, βρέθηκαν στο σπίτι του άλλα 590 γραμμάρια 
ινδικής κάνναβις, που τα  είχε μαζέψει από την ίδια φυτεία.

3) Σαββινίδη Συμεών, συνταξιούχο κάτοικο Δράμας, γιατί 
βρέθηκαν στο σπίτι του 45 γραμμάρια ινδικής κάνναβις σε 
φούντα, τα οποία είχε μαζέψει από φυτεία 40 δενδρυλλίων, 
ύψους 2-2,5 μέτρων το καθένα, που καλλιεργούσε σε ιδιό
κτητο οικόπεδο στο χωριό Ταξιάρχες Δράμας.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Μήνυμα αυτοθυσίας και άψογης συνεργασίας έδωσαν 

πρόσφατα οι άνδρες των Τμημάτων Ασφαλείας Κομοπνής 
και Διδυμοτείχου. Οι Αστυνομικοί αυτοί, σε συνεργασία με 
τα Τ.Δ.Ν. Αλεξ/πολης και Ορεσπάδος, αξιοποιώντας τις 
συλλεγείσες πληροφορίες, έστησαν ενέδρα στην παρέβρια 
περιοχή Φαθάδων-Διδυμοτείχου Εβρου σε σπείρα ενόπλων 
εμπόρων ναρκωτικών. Την σπείρα αποτελούσαν οι τουρ
κικής καταγωγής και υπηκοότητας: 1) KIRAZ NUREDIN 2) 
KIRAZ TSAFER 3) άτομο ονόματι ΧΑΣΑΝ α.λσ.ταυτότητας,

άπαντες κάτοικοι KIREMITSISALIH -UZUNKOPRU - Τουρ
κίας, με την οποία οι Αστυνομικοί έδωσαν πραγμαπκή μάχη 
με ανταλλαγή πυροβολισμών, επιτυγχάνοντας έτσι την πα- 
ρεμπόδιση εισαγωγής και πώλησης στην Ελλάδα 3.600 
γραμ. κατειργασμένης ινδικής κάνναβις σε σκόνη (μπουμπά
ρι) και κατάσχεσή της, καθ’όσον την εγκατέλειψαν σε Ελλη
νικό έδαφος κατά τον χρόνο της συμπλοκής με τους Αστυ
νομικούς. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν επανερχό
μενοι σε Τουρκικό έδαφος, εκμεταλλευόμενοι την μορφολο-
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για του εδάφους, το σκοτάδι κ. λπ. Η επιτυχία αυτή είχε 
πανελλήνια απήχηση και τόνωσε το αίσθημα ασφάλειας των 
πολιτών στις απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας, 
διότι οι Αστυνομικοί αυτοί απέδειξαν όπ δεν διστάζουν ακόμη 
και με κίνδυνο της ζωής τους, να κατατροπώνουν ένοπλες 
σπείρες που θα τολμήσουν να εισάγουν στην Χώρα μας για 
να εμπορευθούν το λευκό θάνατο.

Η δράση όμως του Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής 
συνεχίζεται. Συνέλαβαν επίσης 3μελή σπείρα εμπόρων ναρ
κωτικών, την οποία αποτελούσαν οι:Πόγκας Απόστολος, 
Βλαχογιάννης Νικόλαος και Σκαρμέας Παναγιώτης, όλοι με 
βεβαρυμένο εγληματικό παρελθόν. Οι δράστες κατελήφθη- 
σαν να κατέχουν-μεταφέρουν 6 κιλά και 353 γραμμάρια 
χασίς σε φούντα. ι

ΚΟΖΑΝΗ
Τους Ανδρεςτου Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης θορύβησε 

καταγγελία ανήλικης, που ισχυριζόταν όπ στο σπίπ κα- 
θηγήτριας γινόταν τελετές μαύρης μαγείας, οι οποίες π ερ ι
λάμβαναν κα ι.. σεξουαλικές επαφές. Αφού σχέδιασαν προσε- 
κπκάτην "επιχείρηση", έδρασαν μεθοδικά και έφεραν στο φως 
μια τραγική και σκοτεινή υπόθεση: Η καθηγήτρια Γεωργία 
Βλάχου, προσκαλούσε ανήλικες μαθήτριες στο σπίπ της με το 
πρόσχημα να πς βοηθήσει στα μαθήματά τους. Αντί για φρο- 
νπστήριο όμως, η καθηγήτρια σύστηνε πς ανήλικες στον φίλο 
της Γεώργιο Κουτσόβολο, λεγοντάς τους όπ είναι "μάγος" και 
όπ μπορούσε να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία τους αρκεί να 
έρχονταν σε σεξουαλική επαφή μαζί τουϋΙΕπίσης για να "δη

μιουργήσει κατάλληλη ατμόσφαιρα", αράδιαζε διάφορα 
σύμβολα και ανπκείμενα, που χρησιμοποιούνται σε ιεροτε
λεστίες μαύρης μαγείας.

Η Βλάχου και ο Κουτσόβολος συνελήφθησαν και ο
δηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Κοζάνης, ο οποίος τους 
απήγγειλε κατηγορίες για μαστροπεία και προσβολή της 
γεννετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή, αφού μετά από 
έρευνα της υπόθεσης, η Ασφάλεια Κοζάνης διεπίστωσε όπ 
υπάρχουν αρκετές ανήλικες μαθήτριες που παρακολούθη
σαν ή θα παρακολουθούσαν αυτά τα "ειδικά Φρονπστήρια" 
της καθηγήτριας.

ΚΑΒΑΛΑ
Μετά από πολυήμερες παρακολουθήσεις, εργαζόμενοι στο αυτοκίνητό τους 6,5 κιλά χασίς, 150 τσιγαρόχαρτα και 

και πέρα του ωραρίου τους, οι Ανδρες του τμήματος Ασφα- ένα λουλά. Σύμφωνα με την προανάκριση, το χασίς το 
λείας Καβάλας, κατόρθωσαν να "βάλουν στο χέρι" τους προόριζαν για εμπόριο στην Αθήνα. Χάρις όμως στην έγκαι- 
Απόστολο Μπόγια, Νίκο Βλαχογιάννη και Παναγιώτη Σκαρ- ρη επέμβαση της Αστυνομίας τα εγλημαπκά τους σχέδια 
μέα, οι οποίοι μετέφεραν από την Κομοτηνή, κρυμμένα μέσα ναυάγησαν.

ΧΑΛΚΙΔΑ - Νέο εμπόριο ντροπής-
Αλβανός πούλησε το νεογέννητο παιδί του για να φπάξει 

τη ζωή του! Η Ασφάλεια Χαλκίδας αξιοποιώντας πληροφο
ρία ιδιώτου και ενεργώντας μεθοδικά, συνέλαβε τον Αλβανό 
εργάτη Τζόρτζο Ντέμο, ο οποίος μετέφερε την έγκυο γυναί
κα του από την Χαλκίδα όπου διέμεναν, σε ιδιωπκή κλινική 
της Λάρισας για να γεννήσει και στη συνέχεια πούλησε το 
νεογέννητο παιδί του σε άτεκνη οικογένεια. Επέστρεψαν

βέβαια στο σπίτι τους στη Χαλκίδα χωρίς το παιδί, αλλά με 
3.500.000 δρχ., που τα είχαν μετατρέψ ει.σ ε ομόλογα του 
Ελληνικού Δημοσίου.

Η ευαισθησία όμως της κοινής γνώμης και η κινητοποίη
ση της Αστυνομίας έφερε στο φως ένα νέο εμπόριο της 
ντροπής και δεν θ’ αργήσουν να φτάσουν και στην επίδοξη 
θετή οικογένεια.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Οι επιτυχίες των Τμημάτων Ασφαλείας συνεχίζονται! Οι 

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς μετά από 
πολυήμερη παρακολούθηση χάλασαν τα σχέδια του επίδο
ξου εμπ όρου λευκού  θανάτου , Δ ιάκου Ν ικολάου. 
Συνέλαβαν τον δράστη ενώ καλλιεργούσε στο πίσω μέρος 
της αγροικίας του, στη θέση Καρακόλιθος Λιβαδιάς, 5 δεν

δρύλλια ινδικής κάνναβης, ύψους 1-2,5 μέτρων σε πλήρη 
ανάπτυξη. Επίσης μέσα στην αγροικία είχε για αποξήρανση 
άλλα τρία δεδρύλλια.

Επιμέλεια: Αρχιφ. Φραγκούλης Δημήτριος
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Π ΥΡ Ο Β Ο Λ Ο ΥΣΕ ..
ΚΑΙ Τ Α  ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

Αυτό και αν δεν είναι ανέκδοτο. Σε 
π εδ ίο  β ολής ε ίχ ε  μ ε τα τρ έψ ε ι... 
στενά του Γκύζη κάποιος ψυχοπαθής, 
τον οποίο εδώ και καιρό προσπαθεί να 
εντοπίσει η Αστυνομία. Μάλιστα με 
σφαιρίδια φλόμπερ (αεροβόλο), είχε 
μετατρέψει... τα  οπίσθια γυναικών σε 
Βοσνία! Αποτέλεσμα του "ακήρυχτου 
πολέμου' του τρελού, τέσσερις περα
στικοί, σε νοσοκομείο γιά εξαγωγή 
σφαιριδίων. Ελα όμως που δεν του ά
ρεσαν μόνο οι κινητοί στόχοι και έβαλε 
στο σημάδι τους ακίνητους. Πρώτος 
στόχος ήταν κινητός. Επρόκειτο γιά τον 
μανάβη,Γ. Κ., τον οποίο πέτυχε στο 
δεξί χέρι. Στη συνέχεια ο επόμενος 
στόχος ήταν... τα  καρπούζια στον πά
γκο , από τα  οπ οία  τα  δύο- τρ ία  
διαλύθηκαν. Και μετά σου λένε ότι οι 
τρελοί είναι μέσα. Μα ποιό πολλοί είναι 
αυτοί που κυκλοφορούν έξω..!

ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ... Μ ΑΙΕΥΤΗΡΑΣ
Εδώ δεν έγινε το από δήμαρχος 

κλητήρας, αλλά από παντοπώλης...

μα ιευτήρας. Φακές, ρύζι, φασόλια 
κ.λ,π. πουλούσε στην Ελασσόναο Π. Θ. 
60 χρονών. Ενα μεσημέρι όμως ανα
γκάστηκε να αφήσει τη ζυγαρία, τατευ- 
τέρια και τη φέτα στο βαρέλι και να 
...τρέχει να ξεγεννήσει μιά Αλβανίδα, 
της οποίας “έσπασαντα νερά'.,εν μέση 
οδό! Χωρίς να χάσει χρόνο ο μπακά
λης, ανασκουμπώθηκε και ξεγέννησε 
την Αλβανίδα, όπως έκανε ο κόσμος 
της υπαίθρου παλιά. Τηντύλιξε... όχι σε 
λαδόκολα αλλά σε ένα σεντόνι και την 
πήγε στο Κέντρο Υγείας, όπου απλώς 
οι μαιευτήρες συνεχάρηκαν τον "συνά
δελφό τους”. Οσο γιά τον μπαμπά του 
νεογέννητου μην τον ψάχνετε...Ούτε η 
Αλβανίδα τον γνωρίζει!...

ΑΝΘΡΑΚΕΣ 0...ΘΥΣΑΥΡ0Σ!!!
"Το ένα χέρι νίβει τ ’ άλλο και τα δυό 

το πρόσωπο". Τη φράση αυτή έκαναν 
πραγματικότητα δυό κλέφτες στη Θεσ
σαλονίκη, που συνεργάστηκαν για να 
κλέψουν χρυσοχόο με τρόπο απλό αλ
λά και εκπληκπκό στην αποτελεσμαπ- 
κότητά του, που θυμίζει σενάριο αστυ
νομικής ταινίας. Μιά εργάσιμη μέρα

στο κατάστημα του Κ. Π. εμφανίστηκε 
πελάτης (μάλλον Ρωσικής καταγωγής) 
και αγόρασε ανπκείμενο μικρής αξίας 
(10.000 δρχ.). Ζήτησε δε από τον κα
ταστηματάρχη να τοποθετηθεί το ανπ
κείμενο σε μεγάλο κουπ όπως και έγι
νε. Την επόμενη μέραπελάτης (μάλλον 
Ρωσοπονπακής καταγωγής) στο ίδιο 
κατάστημα διάλεξε τρεις αλυσίδες με
γάλης αξίας και ζήτησε να τοποθετη
θούν σ’ ένα κουπ όμοιο με αυτό που 
πήρε ο άλλος πελάτης την προηγούμε
νη ημέρα. Αφού έβαλε το κουπ στη 
τσέπη του, άρχισ ε να μετρ ά ει τα  
χρήματά του, που όμως δεν ήταν αρ
κετά γιά να καλύψουν το ποσό που είχε 
συμφωνηθεί για πς αλυσίδες. Τότε έ
βγαλε ξανά το κουπ από την τσέπη του 
και αφού άφησε 10.000 δρχ. προκατα
βολή, έφυγε να φέρει υπουθεται το 
ανάλογο ποσό. Ο χρυσοχόος δεν σκέ- 
φθηκε να ελέγξει το κουπ' και όταν το 
έκανε, επειδή ο υποπθέμενος πελάτης 
αργούσε, διαπίστωσε όπ το κουπ' ήταν 
γεμάτο κέρματα..., ενώ το κουπ' με πς 
αλυσίδες παρέμενε στην τσέπη του 
"πελάτη” που τα είχε αλλάξει.

743



ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΘΕΑ Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

Αφιερωμένο
στη σκλαβωμένη μας Κύπρο.

Οι στάλες της βροχές ξανάπεσαν 
στη γη τη διψασμένη 

που όμως δεν τις χάρηκε, 
γιατί ήταν σκλαβωμένη.
Κ ι'η Αφροδίτη καρτερεί 
της Λευτεριάς σταγώνες 

για να τις νιώσει ελεύθερα 
βαθειά στην αγκαλιά της 

στον Τόπο που γεννήθηκε, 
ΘΕΑ της ομορφιάς της.

Και οι νεκροί σηκώθηκαν 
πικρά βασανισμένοι 

κ ι’όλοι μαζί κοιτάζανε τον Ηλιο 
που ματώνει

και στις Ακτίνες μέτραγαν 
παιδιά ηούχαν χαμένα.

Και τον Α  Γιώργη καρτερούν το 
Δράκο να σκοτώσει, 

τον Δράκο αυτόν που τύραννό 
όλη την Οικουμένη 

και ηρος τη Βιέννη σκέφτεται 
και πάλι να βαδίσει, 

για να την πολιορκήσει 
και να την κατακτήσει.

Ανδρέας Φούντας, 
υποστ/γος χωρ/κής ε.α.

ΒΕΤΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Ενας αυτοδίδακτος ζωγράφος

Ο Βέττος Ιωακείμ, ένας αυτοδί- 
δαδακτος και πολλά υποσχόμενος 
συνάδελφος, κατάγεται από την Α- 
ντιγόνεια Κιλκίς, μένει στο Κιλκίς 
και υπηρετεί σαν αστυφύλακας στο 
Συνεργείο της Αστυνομίας στην 
Θεσ/νίκη.

Η μεγάλη αγάπη και το πάθος 
του για την ζωγραφική τον ώθησαν 
από πολύ νωρίς σ’αυτή του την ενα
σχόληση .Τα δύο τελευταία χρόνια 
όμως ασχολήθηκε πολύ πιο εντατι
κά, γεγονός που τον οδήγησε στο 
να προετοιμάσει τον περασμένο 
Μάιο 35 έργα του τα οποία και εξέ
θεσε σε Δημοτικό χώρο. Η έκθεση 
είχε μεγάλη απήχηση και σχολιά
στηκε ευνοϊκά.

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ
Πολλοί είναι εκείνοι οι α

στυνομικοί, εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία, οι οποίοι παράλ
ληλα με τα κυρία καθήκοντα 
τους επιδίδονται στην λογοτε-

Τα έργα του τα οποία μας έστειλε 
πρόσφατα, διακρίνονται για τον 
ρεαλισμό τους, την φαντασία και το 
έντονο παραδοσιακό στοιχείο.

Ευχόμαστε στον συνάδελφο

χνία και στη ποίηση θέλοντας 
μ’αυτό τον τρόπο να εκφρά- 
σουν τις ευαισθησίες και τις α
νησυχίες τους.

Ανάμεσα στα πολλά γράμ
ματα που λάδαμε επιλέξαμε 
μερικά ποιήματα, τα οποία και 
δημοσιεύουμε χάριν των ανα
γνωστών μας.

Ιωακείμ να συνεχίσει το εμπνευσμέ
νο έργο του παράλληλα με τα υπη
ρεσιακά του καθήκοντα τα οποία 
είμαστε Βέβαιοι ότι ασκεί με την ίδια 
ευαισθησία και ζήλο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ σου έστησε καρτέρι.
ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ Κι’ήταν Νοέμβρης θλβερός

ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΗ που πήραν τη ζωή σου
Δύο χρόνια απο τον θάνατό του και χάθηκαν τα όνειρα

πουχ’η αγνή ψυχή σου.
Ησουν καμάρι και πνοή Τώρα γλυκέ μοναχογιέ

σ ι’Αραχωβήτικο της Αχαϊας που χρόνισες στο χώμα
και πήγες να καταταγής στο σώμα ρωτάω τους τρανούς της γης

της Αστυνομίας. τι καρτερούν ακόμα;
Κι’ήρθε το τέλος του Μαγιού Γιατί δεν συσπειρώνονται

και τέλειωσ’η σχολή σου γιατί δεν συμμαχούνε
και μάζεψες τα όνειρα να κυνηγήσουν το κακό

πούχ’η αγνή ψυχή σου. παντού όπου βρεθούνε;
Πήγες όπου σε στείλανε Ειν’ο καϋμός μου αβάσταχτος

για να υπηρετήσεις παιδί μου αγαπημένο
να κυνηγήσεις το κακό όσο μου λέει ο λογισμός
όπου το συναντήσεις. να μην σε περιμένω.

Αυτό δεν στο συγχώρεσε
η δεκαεπτά Νοέμβρη Β ενετία  Παραπούρα,

και στην υπηρεσία σου Θ εσ/νίκη.
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•

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Αμερικανοί βουλευτές.
2. Τέτοιο ιρυτό είναι και η ντομάτα - 

Φρούτα του καλοκαιριού.
3. Εμφανίζονται πριν από την εκδήλω

ση του ιού - Είναι οι κόκκινες μκρές πιπε- 
ριές.

4. Υποδιαίρεσή της ήταν το δράμι - 
Αγονα, ακαλλιέργητα - Μία πρόθεση.

5. Δείχνει - Χρησιμεύουν για τη διάσω
ση ναυαγών - Δίψηφο φωνήεν.

6. Ανδρικό όνομα - Λόγοι για τους ο
ποίους συμβαίνει κάπ.

7. Ιδού, να - Διατηρώ, ακολουθώ κάπ 
πιστά.

8. Καγκελάριοςτης Γερμανίας-Χυμός 
καρπόν - Τα Ενωμένα... έχουν την έδρα 
τους στη Νέα Υόρκη.

9. Περιοχή με δέντρα και πράσινο μέ
σα σεπόλη - Δέντρα που αγαπούν το νερό.

10. Γυναικείο όνομα - Οι σχετικοί με

τα... γουρούνια.
11. Θεός των Φοινίκων - Ομοια με 

άλλη σε ποσότητα, μέγεθος ή αξία - 
Λεπτό βαμαβακερό ύφασμα.

12. Παλιό προσάναμμα για τσακμά
κια - Γιορτάζει σπς 6 του Γενάρη - 
Πρόθεση.

13. Πολύ ωχρή - Ρευματολήπτης.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Χαρακτηρισμός, στο παρελθόν, 

για ανύπαντρη γυναίκα μεγάλης ηλι
κίας.

2. Αυτό που γίνεται στον κατάλληλο 
χρόνο - Δέντρο, σύμβολο ειρήνης.

3. Μισθός, πληρωμή σε αγρότες ή 
κτηνοτρόφους (δημ.) - Ιταλική ποδο
σφαιρική ομάδα - Ο αριθμός 6.

4. Βουνό της Εύβοιας - Διεθνές 
σήμα κινδύνου (αρχικά) - Κατηγορία 
τραγουδιών.

5. Δίψηφο φωνήεν - Εισχωρεί σε 
βάθος αυτός - Σκακισπκός όρος.

6. Μαθητές τις  κρατάνε - Είναι το 
φθινόπωρο.

7. Νησί μας κοντά στη Σάμο - Ανα
φορική αντωνυμία (ουδ.) - Ντάριο...: 
σύγχρονος Ιταλός θεατρικός συγγρα
φέας.

8. Φοβερό ναζισπκό στρατόπεδο 
συγκέντρωσης στην Πολωνία - Φαγητό 
με μελιτζάνες.

9. Νησί του Ειρηνικού - Περσίδα.
10. Το όνομα του επαναστάτη Γκε- 

βάρα - Δεν ακολουθεί το ορθόδοξο 
δόγμα αυτή.

11. Πλατύ, όχι περιορισμένο (μτφ.) 
- Τροπάριο του όρθρου.

12. Στέγες οικοδομημάτων - Είδη
ση, μαντάτο - Ενα σύμφωνο.

13. Χαρτιά της τράπουλας - Υπερυ
ψωμένες λωρίδες στη μέση δρόμων.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Επιπεδομετρία 2. ΠΑΠ - Ρα - 

ΠΑΟΚ 3. Αμπρί - Μορς - ΑΒ 4. Νιο
- 0 0  - Ιόν 5. Αρσενικόν - Ταν 6. 
Κρυάδες 7. Ταυτότης - Εφτά 8. Σο
- Ιστίον 9. Τχ - Κάστανα - Χτ 10. 
Ιανός - ΑΑΑ11. Κρι - Εντεκα - Σι 12. 
Ετος - Τοκ - Αυτό 13. Σισανές - 
Ορμος.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Επαναστατικές 2. Παμίρ - 

Χαρτί 3. Ιππος - Υς - Νιος 4. 
Εντοκο - Σα 5. Εριον - Ασε 6. Δα
- Οίκτος - Ντε 7. Κρη - Τοτός 8. 
Μπο - Ουσία - Εκ 9. Εαρινά - 
Σνακ 10. Τόσο - Δετά - Ααρ 11. 
ΡΚ - Ντέφι - ΥΜ 12. Αστόχαστο 
13. Αμβων - Ανταίος.
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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 ..................

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.500 δραχμές

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.................................................................

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:................................. Η Μ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ........ /......../.

(Υ  πογραφή)

* Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Αστυνομική Επιθεώρηση δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 
μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, 
προέρχονται από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή 
πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα 
την Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα.
Απόψεις και σχόλια πάνω σε δημοσιεύματα του περιοδικού 
καθώς και σε εκδιδόμενα βιβλία,
θα παρουσιάζονται επίσης στις στήλες του Περιοδικού, 
διότι η ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων 
είναι απαραίτητη και αμοιβαία ωφέλιμη.
Οι υποβαλλόμενες εργασίες,
που δεν πρέπει να ξεπερνούν
τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες,
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 οτα επώνυμα άρθρα 
απηχούν τις απόψεις των αρθρογράφων 
και όχι υποχρεωτικά και της Υπηρεοίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μηνιαίο περιοδικό 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Διευθυντής
Αστυν. Α ’ Λαζ. Δελιολάνης

Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β’ Νικ. Πολύμερος

Βοηθός Αρχισυντάκτη
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης

Σύνταξη
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης 

Ανθ/μος Κων. Κατσινούλας 
Αρχ/κας Δημ. Φραγκούλης 

Αστ/κας Σεραφείμ Τσοχαντάρης

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης

Διαχείριση
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 

Γραμματεία
Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου 

Διεκπεραίωση
Αρχ/κας Ελευθ. Μουτσώκος

Φωτογραφική κάλυψη
Φωτογραφικό Συνεργείο Υ ΔΤ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αριστοτέλους 175,

112 51, Αθήνα

Τηλέφωνα περιοδικού
Διευθυντής: 8655.505 

Αρχισυντάκτης: 8672.573 
Συντάκτες: 8674.230 
Διαχείριση: 8677.074 
Γραμματεία: 8676.401 

Fax: 8676.633

Φιλμς - Μοντάζ 
Εκτύπωση - Βιβλιοδεοία

ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ. 
(Περισσός, Ηρακλείου 145)
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Η Ελληνική φύσή είναι μοναδική. 
Αν χαθεί θα^άθεί για πάντα !
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ




