
ϋΓΓΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
1ΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΟΝΟΣ A -  ΤΕΥΧΟΣ 1 -  ΜΑΡΤΗΣ 1984

m1 I11Wifiammm
•ΠΑΝ.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΕ 
Ονεος Αρχηγός 
της Αστυνομίας

•Αι-Βασίλης μιας μικρής
ήταν... I Χωρο- I φύλακας

• με στολή 
επι σκηνης 
κι επι 
οθονης



εθνική οικονομια; 
εθνική ανάπτυξη
εθνική προοδος .
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ!

Kmadcon στην Εθνική 
Σιγουριά ατομική 
Ωφελεια Εθνική

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η Διεθνής Ελληνική Τραπεζα



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

I ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ..........................  3

I Ο νέος Αρχηγός της Αστυνομίας Παν.
Ραυτόπουλος..........................................  6

I ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ-Νέα-δραστηριότητες
του Υ.Δ.Τ..................................................  8

I Χρονογράφημα.......................................  10
| Ο ΞΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ...................  11
|  ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ -  το δελτίο -  ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ 12
I  ΕΡΕΥΝΑ: Μπροστά στο λευκό θάνατο 18
■ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΦΟΥΝ...........................  22
I 30 Μέρες ένα πρόσωπο........................  26
I Υπηρεσιακή Ενημέρωση.......................  28
I ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Η σημασία των Κοιν. Επι

στημών στην εκπαίδευση του αστυνο
μικού .........................................................

I  ΕΡΕΥΝΑ: Με στολή επί σκηνής κΓ επί 
οθόνης......................................................

I  Μια βραδιά στο καθήκον: το 109.......  39
I  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: Σταυρόλεξο -  Ευθυμο

γράφημα..................................................  40
■ Κόμικ......................................................... 41
■ ΑΤΖΕΝΤΑ.................................................  42
■ Αλληλογραφία.........................................  50

Από μήνα σε μήνα
Με μια μικρή καθυστέρηση -  που οφειλόταν 

στη ρύθμιση των τυπικών διαδικασιών και την 
καλύτερη προετοιμασία του περιοδικού -  η 
«Αστυνομική Επιθεώρηση» βρίσκεται στα χέρια 
σας.

Σίγουρα ένα περιοδικό έχει στόχους και φι
λοδοξίες. Στην «Α.Ε.» οι Έννοιες αυτές μετα
φράζονται σε ενημέρωση και ψυχαγωγία μέσα 
από ένα έντυπο που υπόσχεται απ’ αυτή την 
πρώτη στιγμή που το κρατάτε στα χέρια σας να 
γίνει ο απαραίτητος σύντροφός σας σε ότι έχει 
σχέση με τα επαγγελματικά και κοινωνικά σας 
ενδιαφέροντα.

Ακόμα η «Α.Ε.»:
•  Αισθάνεται την υποχρέωση να αναφερθέί 

στα περιοδικά που τη «γέννησαν» και που της 
παρέδωσαν την σκυτάλη να συνεχίσει. «Η Επι
θεώρηση Χωροφυλακής», τα «Αστυνομικά Χρο
νικά», η «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» και η 
«Επιθεώρηση Αγροφυλακής» πρόσφεραν για 
πολλά χρόνια ένα άξιο και σημαντικό έργο.

•  Ζητά την κατανόησή σας για μερικά από τα 
θέματά του που αναφέρονται σε εκδηλώσεις των 
τριών προηγουμένων μηνών αλλά λόγοι ενημέ
ρωσης επιβάλλουν να τα καταχωρήσουμε.

•  Το περιοδικό μας θα εκδόσει διπλά τα 
τεύχη Ιουνίου και Σεπτεμβρίου καλύπτοντας 
έτσι τη δίμηνη καθυστέρηση στην κυκλοφορία 
του.

Αυτά τα λίγα για την πρώτη μας γνωριμία . . .

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

■
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Μηνάς Βιντιάδης 
■

ΓΡΑΦΕΙΑ -  ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αριστοτέλους 175 

Τηλ. 8622.411 -  15, (εσ. 229)
■

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΛΗΣ
Δημ. Κάσσιος, Γιώργ. Λεκάκης 

Μαρ. Ροδοπούλου, Λ. Σαριδάκης 
■

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Νικος Βενέτης

ΜΑΚΕΤΤΕΣ -  ΣΧΕΔΙΑ
Γιώργος Παπαδιώτης 

Σοφία Ευθυμιάδη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
Νίκος Τάσης 

■
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ -  ΜΟΝΤΑΖ

NEW LIGHT -  Α. ΜΑΝΤΕΛΟΣ 
Τρικάλων 24 -  Βύρωνας

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
Τυπογραφείο Χωροφυλακής 

■
ΕΚΤΥΠΩΣΗ -  ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
«Γραφικοί Τέχναι ΑΣΠΙΩΤΗ 

ΕΛΚΑ Α.Ε.»» 
Βουλιαγμένης 276

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού 500 δρχ. 
Εξωτερικού 1500 δρχ.

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ

Ο αστυφύλακας και η αστυφυλακίνα, ο άν- 
δρας ή η γυναίκα που υπηρετεί στη Χωροφυ
λακή, ο πυροσβέστης κι ο αγροφύλακας είναι 
ένας από εμάς. Σκέφτεται, υπάρχει και ενερ
γεί, πάντα με γνώμονα τη δημόσια τάξη και 
ασφάλεια. Και πάνω απ’ όλα να ναι κοντά μας 
σε κάθε στιγμή...



*Ενα μυστικό 100 χρόνων

Τ ό 1869, πάνω άπό έναν αιώνα, σ’ ένα οικόπεδο
τής όδοϋ Ρηγίλλης, στήν παλιά ’ Αθήνα, ό Ανδρέας 
Καμπάς ξεκινούσε μέ πάθος καί πολύ μεράκι 

τήν πρώτη του έπιχείρηση ποτοποιίας. Μιά επιχείρηση πού 
γρήγορα θά γινόταν βιομηχανία (1882) καί θά έκανε 
τ ’ όνομά τουάγαπητό καί διάσημο σ’όλο τόν κόσμο.
Ο Ανδρέας Καμπάς ήξερε καλά ότι τό καλό κρασί, 
τό Brandy καί τό ούζο, γιά νά γίνουν χρειάζονται άγάπη 
καί πείρα. Καί ό ίδιος δ ιέθετε καί πολλή άγάπη καί πείρα. 
Τό καταλαβαίνει κανείς άμέσως, βλέποντας μέ πόση 
σοφία διάλεξε τις πιό κατάλληλες περιοχές γιά τούς 
άμπελώνες του.Ο ιδρυτής ’ Ανδρέας Καμπάς

Μέ πόση τέχνη καί μαεστρία δημιούργησε τίς μοναδικές 
στά Βαλκάνια ύπόγειες κάβες καί τίς εγκαταστάσεις 
τού εργοστασίου «ΚΑΜΠΑΣ» στήν Κάντζα ’ Αττικής.

'Όταν τόν ρωτούσαν πώς μπορούσε νά κρατάει σταθερή 
τήν ποιότητα καί τή γεύση τών προϊόντων του μέσα στά 
χρόνια, συνήθιζε νά λέει ότι αύτό ήταν τό μυστικό του.
Τό μυστικό τής γεύσης ΚΑΜΠΑ. Καί δέν είχε άδικο.
Πέρασε ένας αιώνας άπό τότε καί τά προϊόντα «ΚΑΜΠΑΣ» 
έξακολουθοϋν νά γεννιώνται στούς ίδιους άμπελώνες, 
νά ώριμάζουν καί νά παλιώνουν στίς ίδιες άσύγκριτες 
κάβες καί νά φτάνουν σέ σάς μέ τήν ίδια πάντα γεύση

καί τήν ίδια σταθερή ποιότητα, 
πού σάς κάνουν νά τά 

προτιμάτε. Φαίνεται πώς 
οί άνθρωποι πού συνεχίζουν 

μέ άγάπη τό έργο τού
Άνδρέα Καμπά ξέρουν νά «φυλάνε μυστικά»!...

Ή  πύλη εισόδου 
γιά τίς ύπόγειες κάβες.

•  BRANDY: 3 , 5 , 7
άστέρων καί V.S.O.P.

•  ΚΡΑΣΙΑ: Υμηττός,
Λευκός, Ροζέ 

Κόκκινο, Κάντζα 
Μαντινεία, Κάβα Καμπά 
Ρετσίνα, Μαυροδάφνη

•  ΟΥΖΟ
•  ΒΕΡΜΟΥΤ
•  CHERRY LIQUEUR
•  ΑΦΡΩΔΕΙΣ ΟΙΝΟΙ: 
Cambas Imperial

Κάβα παλιών άποσταγμάτων

ΚΑΜΠΑΣ
άπό τό 1882



Έχει γίνει πια πιεστική η απαίτηση του λαού για μια 
διαφορετική λειτουργία της αστυνομίας, που να εξασφαλί
ζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων μορ
φών του εγκλήματος, να εγγυάται τις ατομικές ελευθερίες 
και να προστατεύει τη δημοκρατία.

Η επίτευξη της αποστολής της αστυνομίας απαιτεί με τη 
σειρά της τις καλύτερες δυνατές σχέσεις ανάμεσα στο λαό 
και τους αστυνομικούς.

Η έκδοση του νέου περιοδικού του υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης εντάσσεται μέσα σ’ αυτό το στόχο.

Ελπίζουμε ότι η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» θα υπηρε
τήσει με επιτυχία τη Βελτίωση αυτών των σχέσεων. Σκοπό 
θα έχει, όχι μόνο να επιμορφώνει και να ενημερώνει το 
προσωπικό, αλλά και να προβάλλει στο λαό το έργο του 
υπουργείου για την εξασφάλιση της εσωτερικής ειρήνης και 
να παρουσιάζει τους κόπους, τους κινδύνους και τις δυσκο
λίες της εργασίας αστυνομικών και πυροσβεστών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ



Ο k. Παυ. Ραυτόπουιίας 
υέας αρχηγός
«15 Πσιυυομϊας

Νέος αρχηγός, από τις 16 Φεβρουά
ριου, τοποθετήθηκε στην Αστυνομία 
Πόλεων με απόφαση του ΚΥΣΕΑ (Κυβερ
νητικό Συμβούλιο Εξωτερικών -  Άμυ
νας).

Ο κ. Παν. Ραυτόπουλος, μέχρι πρότι
νος Α' υπαρχηγός του Σώματος, πήρε τη 
θέση του κ. Γιαν. Νίτσου που πρόσφερε 
τις υπηρεσίες του στην Αστυνομία σαν 
Αρχηγός περισσότερο από δύο χρόνια.

Το ΚΥΣΕΑ συνήλθε υπό την προεδρία 
του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπαν- 
δρέου και τη συμμετοχή των υπουργών 
Προεδρίας Απόστολου Λάζαρη, Εξωτε
ρικών Γιάννη Χαραλαμπόπουλου, Δημό
σιας Τάξης Γιάννη Σκουλαρίκη, αναπλη
ρωτή υπουργού Εθνικής Άμυνας Αντώ- 
νη Δροσογιάννη, του υφυπουργού 
Εθνικής Άμυνας Παυσανία Ζακολίκου. 
και του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ναύαρχου Ντε- 
γιάννη.

Η κυβέρνηση με ανακοίνωσή της, ευ
χαρίστησε τον απερχόμενο αρχηγό της | 
Αστυνομίας Πόλεων κ. Νίτσο για τις μέ- I 
χρι τώρα πολύτιμες υπηρεσίες που ( 
προσέφερε από τη θέση του αρχηγού για I 
δυο και πλέον χρόνια.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο

Ο νέος αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων 
κατάγεται από τον Πύργο της Φθιώτιδας. Είναι 
έγγαμος και έχει μια κόρη. Θεωρείται άριστος 
αξιωματικός και οι προαγωγές του γίνονταν πάν
τοτε κατ’ εκλογήν.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστήμιου της Αθήνας και πτυχιούχος των 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ίδιου

ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

πανεπιστήμιου. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και 
γαλλικά και έχει εκπροσωπήσει επανειλλημένα 
τη χώρα μας σε διεθνή συνέδρια. Από το 1958 
είναι καθηγητής στις παραγωγικές σχολές της 
Αστυνομίας και έχει μεγάλο συγγραφικό έργο.

Τον Μάιο του 1981 τοποθετήθηκε αστυνομι
κός διευθυντής Αθήνας και στη συνέχεια Α' 
υπαρχηγός του σώματος.
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Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στην ημερήσια διαταγή του (25 Φε
βρουάριου 1984) ο νέος Αρχηγός της 
Αστυνομίας, που απευθυνόταν προς 
όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες αφού 
ευχαριστούσε την Κυβέρνηση για την τι
μητική επιλογή του υποσχόταν να πράξει 
στο ακέραιο το καθήκον του με «βαθειά 
συναίσθηση του χρέους και της μεγάλης 
ευθύνης που αναλαμβάνει».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο έργο 
της Αστυνομίας, ο κ. Ραυτόπουλος τό
νιζε:

«Γνωρίζω πολύ καλά ότι η αποστολή 
μας σήμερα είναι δυσκολότερη από κάθε 
άλλη φορά. Το έγκλημα, σαν διεθνές κοι
νωνικό φαινόμενο, αναπτύσσεται και ξα
πλώνεται παντού. Ο κάθε εγκληματίας, 
ημεδαπός ή αλλοδαπός, κινείται με 
άνεση και ταχύτητα, με αποτέλεσμα να 
μη γνωρίζουμε πότε, πώς και πού θα 
δράσει.

ΓΓ αυτό χρειάζεται προσαρμογή στις 
νέες διαμορφούμενες συνθήκες. Πρέπει 
να εκσυγχρονισθοϋμε, οπωσδήποτε, το 
ταχύτερο δυνατόν, πριν είναι αργά. «Οι 
καιροί ου μενετοί». Απαιτείται πληρέ
στερος και πιο ανανεωμένος εξοπλισμός 
της Αστυνομίας, ώστε να προηγείται και 
όχι να έπεται εκείνου των εγκληματιών. 
Με νέες, λοιπόν, μεθόδους, με νέα συ
στήματα πρέπει να εργασθούμε εντατικά 
για την πρόληψη και την καταστολή του 
εμφανιζομένου με νέα μορφή οργανω
μένου εγκλήματος.

Χρειάζεται ακόμη στενότερη συνερ
γασία με τα άλλα Σώματα που ασκούν

Αστυνομικά καθήκοντα, τη Χωροφυλακή 
και το Λιμενικό Σώμα. Στη δράση μας 
πρέπει να πρυτανεύει μια και μόνο 
σκέψη: η πρόληψη και η καταστολή του 
εγκλήματος που είναι κοινό καθήκον 
όλων μας. Μικροφιλοδοξίες, σκοπιμότη
τες, εγωιστικές τάσεις και άλλα είναι 
ξένα προς τα αστυνομικά ιδεώδη, από τα 
οποία πρέπει να εμπνέεται ο αστυνομι
κός λειτουργός. Συνεργασία, επίσης, 
στενή και εποικοδομητική επιβάλλεται 
με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας και με όλες 
τις Κρατικές υπηρεσίες».

Στη συνέχεια, κΓ αφού υπογράμμιζε 
ότι είναι αισιόδοξος γιατί πιστεύει στην 
αμέριστη βοήθεια της Κυβέρνησης και 
τη συμπαράσταση των αστυνομικών και 
διοικητικών υπαλλήλων, τόνιζε ότι θα 
προσφέρει όλες του τις δυνάμεις στο 
αστυνομικό καθήκον.

Και παρακάτω σημείωνε:
«Σας καλώ όλους σε μια σταυροφορία, 

αγαπημένοι, συναδελφωμένοι, πειθαρ- 
χημένοι, να συνεχίσουμε τον ωραίο 
αγώνα μας και με αφοσίωση προς το κα
θήκον, με ευσυνειδησία, με ζήλο, με αυ
ταπάρνηση, με υψηλό πάντοτε αίσθημα 
ευθύνης, με υπερηφάνεια και αυτοπε
ποίθηση, με εμπιστοσύνη προς την ηγε
σία σας, με σύνεση και ψυχραιμία, με ευ
γένεια και αισιοδοξία να αφιερώσουμε 
όλες τις δυνάμεις και να δώσουμε τον 
καλύτερο εαυτό μας για να φανούμε αν
τάξιοι των προσδοκιών της Πολιτείας και 
του Λαού που μας έχουν εμπιστευθείτην 
προστασία των πολυτιμότερων αγαθών».

«...Στο γενικό αυτό κάλεσμα για μια 
καλύτερη αστυνόμευση σε όλους τους 
τομείς της αρμοδιότητάς μας, με ιδιαί
τερη έμφαση την προστασία των νέων 
μας από τα ναρκωτικά και τις άλλες φθο
ροποιές επιδράσεις, πρώτοι πρέπει να 
δώσουν το παράδειγμα οι διοικούντες 
βαθμοφόροι. Προσωπικά θα δώσω όλο 
τον εαυτό μου. Οι άλλοι συνεργάτες που 
είναι φιλότιμοι και καλοί πιστεύω ότι με 
ειλικρινή διάθεση προσφοράς προς την 
Πολιτεία και τον Ελληνικό Λαό θα ακο
λουθήσουν πρόθυμα το παράδειγμα των 
προϊσταμένων τους.

Το έμβλημά μας, λοιπόν, ας είναι: 
ακλόνητη πίστη στην Πατρίδα και το Δη
μοκρατικό Πολίτευμα της Χώρας μας. 
Εφαρμογή των νόμων προς κάθε κατεύ
θυνση με αντικειμενικότητα και αμερο- 
ληψία. Ίση μεταχείριση όλων των πολι
τών χωρίς καμιά διάκριση. Άψογη συμ
περιφορά προς όλους τους πολίτες.

Εξυπηρέτηση των πολιτών με προθυ
μία, με ευγένεια, με καλωσύνη. Και τους 
παραβάτες των νόμων να τους αντιμε
τωπίζουμε με κατανόηση, με ψυχραιμία, 
με αυτοκυριαρχία και με πλήρη σεβασμό 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Τέλος, αφού ευχαριστούσε τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης «για τη συμπαρά
στασή τους στο δύσκολο έργο της Αστυ
νομίας», ευχόταν σε όλους «υγεία 
προσωπική και οικογενειακή και εποικο
δομητική συνεργασία για λαμπρή επιτυ
χία στην αποστολή μας».

■

Στον Πρωθυπουργό
«Είμαι πεπεισμένος ότι είσαστε 

άριστος και ότι θα επιτύχετε στο 
έργο σας σε τρόπο ώστε να δικαιω
θούν οι προσδοκίες του ελληνικού 
λαού».

Με αυτά τα λόγια, ο πρωθυπουρ
γός κ. Ανδρέας Παπανδρέου συν- 
εχάρη το νέα αρχηγό της Αστυνο
μίας Πόλεων κ. Παναγιώτη Ραυτό- 
πουλο, για την ανάληψη των καθη
κόντων του.

Ο κ. Ραυτόπουλος που επισκέ- 
φθηκε τον Πρωθυπουργό στο Μ έ
γαρο Μαξίμου στις 28/2 απαντώντας 
στην προσφώνηση του κ. Παπαν
δρέου, είπε μεταξύ άλλων:

«Θα δώσω όλο τον εαυτό μου γιά 
να επιτύχω στη θέση που μου εμπι
στεύτηκε ο ελληνικός λαός και η 
Κυβέρνηση».

Παρών στη συνάντηση του Πρω
θυπουργού με τον αρχηγό της 
αστυνομίας ήταν και ο υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννης Σκουλα- 
ρίκης.
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■

: τα δικά μας
I ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΥ 
|ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Θέματα συνεργασίας Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας στον 

τομέα της καταστολής του διεθνούς εγκλήματος συζήτησε ο 
Ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Γ ιουγκοσλαβίας 
Στάνε Ντόλαντς με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης Γιάννη 
Σκουλαρίκη.

Ο κ. Ντόλαντς ήρθε στη χώρα μας στις 13-12-83 για Πενθή
μερη επίσημη επίσκεψη, μετά από πρόσκληση του Έλληνα 
υπουργού. Στη διάρκεια της εδώ παραμονής του, ενημερώ
θηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες για την οργάνωση και 
λειτουργία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, ενώ παράλληλα επισκέφθηκε μονάδες των Σωμά
των Ασφαλείας και άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του 
Υ.Δ.Τ.

Στις 17-12-83, ο γιουγκοσλάβος επίσημος και η ακολουθία 
του, συνοδευόμενοι από τον κ. Σκουλαρίκη ξεναγήθηκαν 
στην Αρχαία Ολυμπία και την επομένη επέστρεψαν στη χώρα 
τους.

α

“ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ”, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ!
Δυο μήνες παρουσίας της στα μεσαία 

κύματα, συμπλήρωσε η ημίωρη ραδιο
φωνική εκπομπή του Υ.Δ.Τ. που μεταδί
δεται κάθε Παρασκευή στις 3.30 το με
σημέρι από την ΕΡΤ -  2. Τίτλος της εκ
πομπής είναι «Σας αφορά», και πραγμα
τικά με έρευνες, ρεπορτάζ συνεντεύξεις 
και αναλύσεις επιχειρεί να ενημερώσει 
τους ακροατές για κάθε τι που τους ... 
αφορά.

Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της 
Υπηρεσίας Δημοσίων Σχέσεων, του

υπουργείου μας. Την επιμέλεια και την 
παρουσίασή της κάνει ο Μηνάς Βιντιά- 
δης, ρεπορτάζ ο Γιώργος Φιλιππάκης με 
το Γρηγ. Ρουμπάνη, το εύθυμο θεατρικά 
σκετς από τα παραλειπόμενα του αστυ
νομικού δελτίου γράφει ο Γιώργος Βά- 
ξεβανίδης ενώ η μουσική και η ηχητική 
επιμέλεια είναι του Παναγιώτη Πετράκη.

Από τις πρώτες εκπομπές του το “Σας 
αφορά” κέρδισε την εμπιστοσύνη των 
ακροατών με τη ζωντανή και ενδιαφέ
ρουσα “ύλη” του. Η βία στα γήπεδα, ο

τρόπος λειτουργίας της Άμεσης Δρά
σης, οι επικίνδυνοι ληστές του Γαλα
τσίου, τα προβλήματα της Αγροφυλακής 
ήταν μερικά από τα θέματα, που με συν
εντεύξεις και ζωντανά ρεπορτάζ παρου
σιάστηκαν από την εκπομπή μας.

Στη φωτογραφία, το επιτελείο του 
"Σας αφορά" “εν ώρα υπηρεσίας”. Ο 
Παν. Πετράκης συνεργάζεται με τον τε
χνικό ήχου της ΕΡΤ -  2 Μιχ. Κριτή, ενώ 
πίσω του διακρίνεται ο υπεύθυνος της 
εκπομπής Μηνάς Βιντιάδης.
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Γιορταστικές 
εκδηλώσεις, 
αλλά και 
πράξεις 
ανθρωπιάς

Πρωτοχρονιάτικα δώρα χαράς στους 
άγρυπνους φρουρούς της ασφάλτου, 
τους τροχονόμους, έδωσαν την παρα
μονή της Πρωτοχρονιάς (31-12-83) η 
ηγεσ'ια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και οι Αρχηγοί Χωροφυλακής και Αστυ
νομίας Πόλεων.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης 
Σκουλαρίκης, ο Γενικός Γραμματέας Τά- 
κης Αναγνωστόπουλος, οι Αρχηγοί Χω
ροφυλακής Εμμ. Μπριλλάκης, Αστ. Πό
λεων Γ. Νίτσός και άλλοι επίσημοι επι- 
σκέφθηκαν την παραμονή της Πρωτο
χρονιάς τους τροχονόμους χωροφύλα
κες και αστυφύλακες στους κυριότε- 
ρους συγκοινωνιακούς κόμβους της 
πρωτεύουσας και τους απεύθυναν ευχές 
προσφέροντάς τους δώρα.

Αλλά και πολλοί ανώνυμοι πολίτες 
πρόσφεραν διάφορα συμβολικά δώρα, 
σαν ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για 
το κοινωνικό και επίπονο έργο των ρυ
θμιστών της δαιδαλώδους κυκλοφορια- 

■ κής κίνησης, των τροχονόμων.
• Στη Θεσσαλονίκη τα πρωτοχρονιά

τικα δώρα στους τροχονόμους πρόσ- 
φερε ο υπουργός Βόρειας Ελλάδας Β. 
Ιντζές. Στη φωτογραφία ο Γ.Γ. του 
Υπουργείου Δημ. Τάξεως Τ. Αναγνωστό- 
πουλος μοιράζει δώρα σε αστυνομικούς.

Ο Χορός του Πυρο
σβεστικού Σώματος
Με εξαιρετική επιτυχία και σε χαρού

μενη γιορταστική ατμόσφαιρα, πραγμα
τοποιήθηκε και φέτος ο αποκριάτικος 
χορός του Αρχηγείου Πυροσβεστικού 
Σώματος, στις 24 Φλεβάρη ημέρα Παρα
σκευή στο νυχτερινό κέντρο «ΚΑΛΑΜ- 
ΠΟΚΑΣ» στα Άνω Πατήσια.

Την αποκριάτικη χοροεσπερίδα του 
Πυροσβεστικού Σώματος τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Τάκης 
Αναγνωστόπουλος, ο Αρχηγός της Χω
ροφυλακής Εμμ. Μπριλλάκης, ο Αρχηγός 
ΥΠΕΑ Μποϋρας, ο Διευθυντής του Πολι
τικού Γραφείου του Υπουργείου Γεωργ. 
Λουρίδας ο Σύμβουλος του Υπουργού 
Νικ. Νασοφίδης. «Οικοδεσπότης» ο Αρ
χηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτ. 
Μονάντερας.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα των Σωμά
των Ασφαλείας και της Αγροφυλακής, 
έκοψε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
Γιάννης Σκουλαρίκης σε σεμνή τελετή 
που έγινε στις 19-1-84 στις εγκαταστά
σεις της Υποδιεύθυνσης Μηχανοκίνη
των Μονάδων της Αστυνομίας Πόλεων 
στην Καισαριανή.

Στην αρχή έγινε δέηση και ευλογία της 
πίτας από τον Προϊστάμενο της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής πα- 
νοσ. αρχιμανδρίτη π. Ευσέβιο Πιστολή, 
ενώ η μικτή ορχήστρα των Σωμάτων 
Ασφαλείας παιάνισε Χριστουγεννιάτικα 
και Πρωτοχρονιάτικα κάλλαντα.

Στη συνέχεια μίλησε στους παρευρι- 
σκόμενους ο υπουργός, που μεταξύ των 
άλλων αναφέρθηκε στις προσπάθειες 
του υπουργείου την τελευταία διετία για 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη 
ποιοτική ανύψωση του έργου των αστυ
νομικών και τόνισε την ανάγκη αναδιορ
γάνωσης των Σωμάτων Ασφαλείας και 
συγκρότησης μιας νέας σύγχρονης 
αστυνομίας, ενός καινούριου μοντέλου, 
το οποίο θα ανοίξει μια καινούρια εποχή 
για την Ελληνική Αστυνομία και το 
υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

«Πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτό το 
μοντέλο αυτό από το σύνολο του ελληνι
κού λαού καθώς και από τη συντριπτική 
πλειοψηφία του προσωπικού του Υπουρ
γείου μου. Έχω αυτή την αισιοδοξία και 
πιστεύω ότι δεν θα διαψευσθώ. Γιατί 
σκοπός μας είναι να εξυπηρετήσουμε το 
κοινωνικό σύνολο, να ωφελήσουμε το 
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και 
να μη βλάψουμε κανέναν.» τόνισε χαρα
κτηριστικά ο κ. Σκουλαρίκης και τέ- 
λειωσε την ομιλία του εκφράζοντας την 
αισιοδοξία και την πεποίθηση ότι το 1984 
θα είναι η καλύτερη χρονιά για τα Σώ
ματα Ασφαλείας και για το υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο γενι
κός γραμματέας του Υ.Δ.Τ. Τάκης Ανα- 
γνωστόπουλος, οι αρχηγοί Χωροφυλα
κής, Εμμ. Μπριλλάκης, Αστυνομίας Γ. Νί- 
τσος, του Πυροσβεστικού Σώματος Σ. 
Μονάντερας, ο διευθυντής Αγροφυλα
κής Δημ. Παπαθανασίου, ο προϊστάμε
νος του Συντονιστικού Επιτελείου του 
Υ.Δ.Τ. αντιστράτηγος Γ. Ευσταθόπου- 
λος, οι αρχηγοί ΥΠΕΑ, υποστράτηγος 
Μπούρας, ΠΣΕΑ αντιστράτηγος Γιαλε- 
λής, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
του Σ.Α. καθώς και αντιπροσωπείες 
αξιωματικών και οπλιτών των Σωμάτων, 
όλων των βαθμών και των δόο φύλλων 
του Λεκανοπέδιου Αττικής.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την κοπή 
της πίτας.
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χρονογράφημά

Τ ι να σας πω... Εγώ περαστική ήμουν από το Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης και μπήκα να πω μια «καλη- 

μέρα».
Η «καλημέρα» αυτή, στάθηκε μοιραία έως καθορι

στική. Για μένα, επειδή σπάνια στη ζωή μου, συνυ
πάρχω ειρηνικά έως συναδελφικά με αστυνομικά όρ
γανα και για το περιοδικό, επειδή για πρώτη φορά, 
υποθέτω, φιλοξενεί μια γυναίκα. Για να δούμε, που θα 
οδηγήσει αυτή η... διασταύρωση... Από αυτήν εδώ τη 
στήλη, αγαπητοί αναγνώστες, εκλήθημεν ν' αποδείξω- 
μεν πρωτίστως την αγαστήν συνεργασίαν οργάνου και 
πολίτη. Την άμιλλαν. Την αμοιβαία συμπάθεια και 
κατανόηση. Την εκατέρωθεν ευγένεια και διακριτικό
τητα. Την... αμφιμονοσήμαντη εμπιστοσύνη. Μέχρι 
αυτού του σημείου...

** *

Ω στόσο, πολύ φοβάμαι πως ως στήλη, είμαι σχετικά 
αδικημένη. Δεν έχω υλικό. Δεν έχω συγκρουό- 

μενα συμφέροντα, αντίθετες παρατάξεις, αντίπαλα 
στρατόπεδα. Δεν έχω, εντέλει, αμνούς και ερίφια, πα
τρικίους και πληβείους, καλούς και κακούς. (Οι κακοί, 
πέραν του γεγονότος, ότι κατοικοεδρεύουν εις το 
κάγκελον, δεν είναι το ζητούμενόν μας. Το ζητούμε- 
νόν μας, είναι η σύμπνοια, π ομόνοια και η συμπαρά
ταξη οργάνου -  πολίτη στον αγώνα για μια κοινωνία 
δικαίου.)

Και όπως, πολύ καλώς, είστε σε θέση να γνωρίζετε, 
παιχνίδι χωρίς καλούς και κακούς, δε γίνεται. Μοιάζει 
με φασολάδα χωρίς φασόλια. Ή γουέστερν χωρίς... 
«παλικαράκι».

Μέχρι· αυτού του σημείου...

Ε κ των ενόντων, λοιπόν και η Παναγιά μαζί μας, στα 
πλαίσια του εθνικού συμφέροντος, που έρχεται να 

προασπίσει σύσσωμη η στήλη αυτή, ισορροπώντας τά
σεις τόσο όμοιες και τόσο διαφορετικές, όπως ας 
πούμε το μπλουζ και το ρεμπέτικο. Μιλάνε για τα ίδια 
πράγματα, το παράπονο, τον έρωτα, την αδικία, το 
κλάμα, την απειλή, αλλά με διαφορετική έκφραση. Γι’ 
αυτό σας λέω...

Προσωπικώς, έχω πρόβλημα με τα όργανα της Τά
ξης. ’Οχι, τίποτα σοβαρό, μην πανικοβάλεστε. Ένα εί
δος χρόνιου δέους, που με κατατρέχει από τα παιδικά 
μου χρόνια. Θέλετε τ ’ αποστράπτοντα κομβία, θέλετε 
το αποκεκρυμμένον εις την οπισθίαν πλευράν πιστό- 
λιον, θέλετε το ύφος της εξουσίας, δεν ξέρω ποιο απ’ 
όλα, μου προκαλούσε υπαρξιακό άγχος και ξαφνικές 
τύψεις. Μουρχόταν πάντα να πλησιάσω και να εξ
ηγήσω, έτσι στα καλά καθούμενα: «Ξέρετε, εγώ δεν 
έκανα τίποτα...» ή «Με το παρντόν, το πιστόλι σας 
δουλεύει;» ή «Όταν έχετε ρεπό, τι φοράτε;». Άλλα 
ερωτήματα που μ’ έκαιγαν, δεν τόλμησα να τα διατυ
πώσω ποτέ. Π.χ.

-  Πόσους ανθρώπους συλλάβατε σήμερα;
-  Υπήρξε ποτέ είδωλό σας, ο Κάσιους Κλέι;
-  Στη σκοποβολή πετυχαίνετε πάντα;
-  Σας αρέσει ο Βάγκνερ;

Α ς είναι. Έμειναν στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, 
για το καλό της ειρήνης.
Θυμάμαι με άπειρη τρυφερότητα, εκείνον τον ευ

γενικό αστυφύλακα της Χαριλάου Τρικούπη. Τον άλ
λον, απέναντι από το «Χίλτον», που μας χάρισε μια 
κλήση, επειδή του χαμογελάσαμε. Έναν ακόμα, στην 
Πατησίων το ’73 που είπε: «Φύγε μη σου σβουρίξω 
καμία και δεις τον ουρανό σφοντύλι. Ουστ!». Θυμάμαι 
ένα συμμαθητή μου αστυνομικό, το Γιάννη που τον 
καμάρωνα γιατί απέπνεε κύρος, ευθυτενής με τη 
στολή και λιγομίλητος. Έναν επίσης, που πέρασε απέ
ναντι τη γιαγιά μου και έναν, τέλος, που με πέρασε 
γενεές δεκατέσσερις, επειδή κολλούσαμε αφίσσες, 
στη Ζωοδόχου Πηγής και Καλλιδρομίου.

Βέβαια, είναι σχεδόν σίγουρο, πως δε θα κατα
φέρω ν ’ απαλλαγώ κι από ένα ακόμα διαβολεμένο σύν
δρομο εξάρτησης από το Σώμα. Κάποτε, μάλιστα, είχα 
οδηγηθεί σε τέτοιες ακρότητες, ώστε όπου τάβρισκα 
σκούρα έλεγα χαμηλόφωνα στον εαυτό μου «φώναξε 
το εκατό!». Όταν μεγάλωσα και ο κύκλος των γνωρι
μιών, έγεκα επαγγέλματος, διευρύνθηκε, η προτροπή 
σοβάρεψε: «φώναξε το Διοικητή!». Για να μην τα πο
λυλογούμε -  ή κυρίως μετά κι απ’ αυτή τη σελίδα -  
προσεγγίζω στο σημείο να πω «φώναξε τον υπουργό!». 
Προς το παρόν το αποφεύγω, όχι τόσο γιατί εγώ θέλω 
και ο υπουργός δεν μπορεί, όσο για το ακριβώς αντί
θετο.

Δ έν πρέπει να παραλείψω, σ’ αυτό το κλασσικά εμ
περιστατωμένο κείμενο, τους μύθους που περι

έβαλλαν το Σώμα, κατά καιρούς. Μύθους, που ύποπτοι 
δάκτυλοι επισήμαναν, διάδρομοι ανέπτυξαν, παρά
νομα χείλη διέσπειραν. Μύθους, που ευτυχώς διέλυ
σαν -  και εδώ πρέπει να εξάρουμε τη συμβολή των 
ηθοπλαστικών ελληνικών ταινιών, περασμένων δεκαε
τιών -  ο κινηματογράφος και η τηλεόραση. Πότε ο 
Γιώργος Φούντας στο ρόλο της προσωποποιημένης 
αυταπάρνησης και της τυφλής προσήλωσης στο καθή
κον, πότε ο Κώστας Χατζηχρήστος στον Ηλία του 16ου, 
στο ρόλο της γέφυρας οργάνου -  πολίτη, πότε ο 
Μπάρνεϋ Μίλλερ στα αξεπέραστα αστειάκια του, που 
συμφιλίωσαν ανεπιστρεπτί τους μεν με τους δε! 
Μέχρι αυτού του σημείου.

Ο πως λέγαμε, λοιπόν και στην αρχή, εγώ περαστική 
είμαι από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης...

ΣΕΜΙΝΑ ΔΙΓΕΝΗ
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ο ξένος ειδικός τύπος
Από το περιόδικό «POLICE» της 

αγγλικής αστυνομίας.

Εγκληματικότητα

«...Στην ετήσια αναφορά του για το 
1982, ο αστυνομικός επιθεωρητής Law
rence Byford, δήλωσε ότι ο αριθμός των 
εγκληματικών επιθέσεων στην Αγγλία 
σημείωσε αύξηση σε σχέση με το 1981. 
Αυτό δημιουργεί πρόσθετες υπηρεσια
κές υποχρεώσεις στους αστυνομικούς, 
οι οποίοι αναζητούν νέους τρόπους απο
τελεσματικής καταπολέμησης του εγ
κλήματος.

Είναι αναγκαίο, δήλωσε ο κ. Byford οι 
αστυνομικοί, που μέχρι τώρα απασχο
λούνται με άσκοπη υπηρεσία γραφείου, 
να καταγίνονται με την εξιχνίαση των 
ελαφρών εγκλημάτων, έτσι ώστε οι ειδικά 
εκπαιδευμένοι αστυνομικοί -  ερευνητές 
να αφοαιώνονται αποκλειστικά και μόνο 
στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

Παρατηρήθηκε μια αύξηση 14% στις 
ληστείες (10,339 επιθέσεις), από τις 
οποίες το 34% εξιχνιάσθηκε. Οι ληστείες 
στο δρόμο, λέει ο κ. Byford, προκαλούν 
υπολογίσιμο φόβο και αγωνία, όχι πάν
τοτε δικαιολογημένο. Για να αντιμετωπί
ζει αυτά τα εγκλήματα η αστυνομία, χρη
σιμοποιεί μεγαλύτερο αριθμό πεζών 
αστυνομικών σε περιπολία και έχει δώσει 
μεγάλη σπουδαιότητα στη σωστή αξιολό
γηση των πληροφοριών και των τεχνικών 
μέσων καταστολής του εγκλήματος...»

Εγκληματικές επιχειρήσεις

«... Με την αύξηση του επιπέδου του 
ανταγωνισμού στο χώρο του εγκλήμα
τος, οι συμμορίες (εγκληματιών) δια- 
πράττουν περισσότερο πολύπλοκα εγ
κλήματα. To F.B.I. και τα αστυνομικά τμή
ματα σ’ όλη την Αμερική έχουν αρχίσει 
συστηματικές έρευνες για τα εκτός νό
μοι/ μέλη των συμμοριών αυτών. Στην Ιν- 
διανούπολη, η αστυνομία ανέφερε, ότι οι 
συμμορίες, ‘‘σταθεροποιούν τις θέσεις 
τους" για να σχηματίσουν ένα διεθνές 
εγκληματικό δίκτυο.

Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών 
των σπειρών, καλύπτονται συνήθως πίσω 
από νόμιμες επιχειρήσεις -  δουλειές. 
Στη Βόρεια Καρολίνα, οι γκάγκστερς 
αποκαλούνται "Νέα Μαφία", σαν αποτέ
λεσμα της δραστηριότητας μερικών με
λών στα ναρκωτικά και την πορνεία που 
καλύπτεται πίσω από επιχειρήσεις όπως 
"Φωτογραφικά στούντιο", "στούντιο τέ
χνης" και καθημερινές υπηρεσίες.

Σε πολλές περιοχές των Η.Π.Α., οι 
αστυνομικές αρχές έχουν ανακαλύψει 
οργανωμένα δίκτυα συμμοριών, που εν
έχονται σε μεγάλες κλοπές εκατομμυ
ρίων δολαρίων, σε διακινήσεις ναρκωτι
κών, σε εμπρησμούς και εκρήξεις καθώς 
επίσης και σε φυγαδεύσεις δραπετών. 
Τελευταία μάλιστα οι αναφορές λένε ότι 
ορισμένα μέλη των συμμοριών έχουν 
δραστηριοποιηθεί σε επιχειρήσεις που 
αποκαλούνται "Ενοικιάσεις Φόνων"...»

Σ τή σελίδα αυτή ανθο
λογούμε ειδήσεις και 
αποσπάσματα από ρεπορ

τάζ του Ξένου αστυνομι
κού Τύπου. Έτσι, πι
στεύουμε ότι δίνουμε μια 
εικόνα του τρόπου που 
λειτουργούν οι αστυνομι
κές υπηρεσίες της Ευρώ
πης και της Αμερικής.

Από το περιοδικό “BEREITSCHAFTS 
POLIZEI"

της Γερμανικής άμεσης δράσης.

Η Ζώνη ασφαλείας.

«... Μια ηλεκτρική ζώνη ασφαλείας 
προσφέρει συγχρόνως ασφάλεια και 
άνεση.

Η Εταιρεία εξαρτημάτων αυτοκινήτου 
BROSE του COBURG με την ηλεκτρική 
ζώνη ασφαλείας προσφέρει κάτι καινού
ριο για την ασφάλεια του οδηγού.

Το δέσιμο της ζώνης είναι αυτόματο 
και γίνεται μετά το κλείσιμο της πόρτας 
του αυτοκινήτου και την τοποθέτηση της 
ασφάλειας, έτσι ώστε η χρήση της από 
τους οδηγούς στα αυναντώμενα εμπόδια 
να είναι άνετη και χωρίς να προκαλεί 
τραύματα.

Έρευνες του Ιδρύματος για την κυ
κλοφορία στη Δυτική Γερμανία απέδει
ξαν, ότι η χρήση της ζώνης ασφαλείας 
από τους οδηγούς επανέρχεται.

Τα στατιστικά στοιχεία του 1981 για το 
θέμα αυτό αρχίζουν να υποχωρούν. Συγ
κεκριμένα κάνουν χρήση της ζώνης 
ασφαλείας σε,
-  εθνικούς δρόμους το 81%
-  επαρχιακούς δρόμους το 67% και σε
-  δρόμους μέσα στις πόλεις μόνο το

44% των οδηγών.
Το 1981 το 70% των τροχαίων ατυχη

μάτων έγιναν σε δρόμους μέσα στην 
πόλη και κατά τη διάρκεια μικρής δια
δρομής, κατά την οποία εξ ’ αιτίας της 
κοντινής απόστασης δεν έγινε χρήση της 
ζώνης ασφαλείας. Τον ίδιο χρόνο μέσα 
στην πόλη τραυματίστηκαν ή σκοτώθη
καν περισσότεροι οδηγοί από ότι στους 
επαρχιακούς και στους αυτοκινητόδρο
μους μαζί.

Η χρήση όμως της ζώνης ασφαλείας 
δεν εγγυάται μόνο τη σωματική ακεραιό
τητα του οδηγού, αλλά και την εξόφληση 
των ασφάλιστρων από μέρους της Ασφα
λιστικής του Εταιρίας σε περίπτωση ατυ
χήματος.

Γιατί όμως οι οδηγοί χρησιμοποιούν τη 
ζώνη «με το ζόρι»;

Ένας Γερμανός Σύμβουλος για την 
Ασφάλεια στην Οδική κυκλοφορία απαν
τώντας στην ερώτηση αυτή είπε:
-  Με τη ζώνη ασφαλείας πολλοί οδηγοί

δεν αισθάνονται άνετα.
-  Πολλοί οδηγοί ξεχνούν εύκολα να τη 

δέσουν.
Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν την Εται

ρία εξαρτημάτων αυτοκινήτου BROSE 
του COBURG να κατασκευάσει μια ηλε
κτρική διπλή ζώνη ασφαλείας, για τον 
οδηγό και συνοδηγό, το δέσιμο της 
οποίας είναι αυτόματο και γίνεται σε λι
γότερο από δύο δευτερόλεπτα. Με την 
αυτόματη αυτή ζώνη είναι δυνατόν τα 
στατιστικά στοιχεία για την χρήση αυτής 
να ανέλθουν σε 100%...»

Από το περιοδικό “FIRE HOUSE” 
της αμερικάνικης πυροσβεστικής 

υπηρεσίας

Ο πρώτος νόμος, 
για τον εμπρησμό.

«... Ο πρώτος νόμος για τις περιπτώσεις 
εμπρησμού στην Αμερική ψηφίστηκε 
όπως πιστεύεται το 1652 από το Συμβού
λιο των Εκλεκτόρων της Βοστώνης. Ο 
νόμος αυτός ήταν μια αντίδραση στην 
επιδημία των εμπρησμών που είχαν ξε
σπάσει και οφείλονταν κατά κύριο λόγο 
σε θρησκευτικούς φανατισμούς. Ανά
μεσα στις τιμωρίες συμπεριλαμβάνονταν 
το μαστίγωμα και ο θάνατος...»
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“ Τιμωρός” ο τΑι -  Νικόλας

Τα σκεύη και οι εικόνες που έκλεψαν ιερόσυλοι απ' τον Αι Νικόλα -  Αργους.

ΑΡΓΟΣ Δέκα παλιές εικόνες του Αι Νικόλα. 
στο Άργος, έκαναν μέσα σε μια νύχτα φτερά. Η 
παρατηρητικότητα όμως των ανδρών του 
περιπολικού του Τμήματος Ασφάλειας Ά ρ 

γους συνέθαλε στον εντοπισμό των δραστών 
και την άμεση σύλληψή τους.

Φορτηγό αυτοκίνητο Ι.Χ., σταθμευμένο τα 
μεσάνυχτα έξω απ' το Άργος, κοντά στην

Εθνική οδό, κινεί την υποψία στο πλήρωμα 
περιπολικού του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας 
και γ ι’ αυτό αποφασίζεται η στενή παρακολού
θησή του, με τη συνεργασία και του Αστυνομι
κού Τμήματος Άργους.

Ο οδηγός του φορτηγού Πέτρος Τόλιας, 
Τσιγγάνος απ’ τα Άνω Λιόσια, όταν πλησίασε 
στο σημείο που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό 
του και αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυ
νομικών, άλλαξε δρόμο και πλησίασε κοντά σ’ 
ένα άλλο φορτηγό όπου και εναπόθεσε κάποιο 
σάκο που μετέφερε στον ώμο.

Οι αποσκευές του παράξενου... νυχτερινού 
"ταξιδιώτη”  ήσαν γεμάτες ιερές εικόνες που 

πριν από λίγη ώρα είχε αφαιρέσει μαζί με τον 
οδηγό του άλλου αυτοκινήτου, απ' τον I. Ναό 
Αγίου Νικολάου, στο παρακείμενο νεκροτα- , 
φείο Άργους.

Το άλλο φορτηγάκι ανήκε στον Τσιγγάνο 
Αλέξ. Αραπάκη, επίσης κάτοικο Άνω Λιοσίων 
που όταν διαπίστωσε τους αστυνομικούς να 
πλησιάζουν προσποιήθηκε τον κοιμισμένο. 
Τον ύπνο του όμως αυτό τον τάραξαν οι άν- 
δρες του Τ μήματος Ασφαλείας που, μαζί με τον 
ΤΟΛΙΑ, τον οδήγησαν στην υπηρεσία τους.

Μετά από επιτόπια έρευνα που έγινε στον Ά ι 
Νικόλα, μαζί με τον εφημέριο του ναού, διαπι
στώνεται ότι είχαν αφαιρεθεί δέκα εικόνες 
συνολικά και πολλά άλλα Ιερά σκεύη, που όμως 
δε βρέθηκαν στο σάκο που μετέφερε ο Τόλιας.

Στην Ασφάλεια οι δυο Τσιγγάνοι αρνιόντου- 
σαν επίμονα τη συμμετοχή τους στην κλοπή(Ι), 
μέχρι που στον περίβολο του νεκροταφείου 
ανακαλύπτονται ακόμα δύο σάκοι με κλοπι
μαία.

Κάτω απ’ την πίεση των συγκεντρωμένων ι 
στοιχείων, ομολογούν την παράνομη δραστη- 
ριότητά τους και εξασφαλίζουν μια θέση στις... 
δικαστικές φυλακές Ναυπλίου, που ο Τόλιας 
γνώριζε απ’ το παρελθόν, αφού ήταν σεσημα
σμένος κλέφτης και αρχαιοκάπηλος.

Πυρκαγιά από 
σπινθήρα μοτέρ

Από σπινθήρα μοτέρ προκλήθηκε πυρκαγιά 
στις 11,44' ώρα της 19 Δεκέμβρη 1983 σε βιο
τεχνία βάμβακα του Χρήστου Μυλιώνη ιδιο
κτησίας Χρήστου Κατίνου, στην οδό Αριστοτέ- 
λους 105 -  πλατεία Αττικής.

Λόγω των εύφλεκτων υλών που υπήρχαν, η 
φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα προξενώντας ζη
μιές σε αφρολέξ και βαμβάκι αξίας 600.000 
δρχ. ενώ η διασωθείσα περιουσία ανέρχεται 
στο πορό των 30.900.000 δρχ.

Για την κατάσβεση της παραπάνω πυρκαγιάς 
κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Αθηνών με 4 αυτοκίνητα και δύναμη 13 άνδρες 
που μετά από προσπάθεια 1,16' ώρα κατάφε- 
ραν να σβήσουν τη φωτιά.

Στην προσπάθεια του να εμποδίσει την επέ
κταση της φωτιάς έπαθε ελαφρά εγκαύματα ο 
ιδιώτης Νικ. Καραβασίλης που μεταφέρθηκε 
με το 166 στο Νοσοκομείο.

Η βιοτεχνία ήταν ασφαλισμένη στην Ασφα
λιστική Εταιρεία A.Y.AR. αντί άγνωστου ποσού.

ο ηλεκτρολόγος 
ήταν λαθρέμπο

ρος
ναρκωτικών

ΣΟΥΦΛΙ: Τρισήμιση γραμμάρια ηρωίνης σε 
σκδνη, κατασχέθηκε από όργανα του Α.Τ. 
Σουφλίου, σε έρευνα που έκαναν στις 
31-12-83, στο αυτοκίνητο του «ηλεκτρολόγου» 
σεσημασμένου λαθρέμπορου ναρκωτικών Νι
κόλαου Φιλιππάτου 49 χρόνων κατοίκου Αγ. 
Παρασκευής -  Αττικής.

Η ηρωίνη ήταν κρυμμένη με περιτύλιγμα 
χάρτου κάτω από τη μοκέττα ταπετσαρίας του 
υπ’ αριθμ. ΒΧ -  3121 Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του 
δράστη, γνωστού ναρκομανή. Από την προα
νάκριση προέκυψε ότι την είχε αγοράσει από 
Τούρκο λαθρέμπορο ναρκωτικών, στην αγρο
τική περιοχή Αμορίου Διδυμότειχου, κοντά 
στον ποταμό Έβρο. Γι’ αυτό το λόγο είχε έρθει 
ειδικά από την Αθήνα όπου μένει μόνιμα.

Να όμως που η τύχη δεν του χαμογέλασε 
αυτή τη φορά. Το γνώριμο γιαυτόν περιβάλλον 
των φυλακών, τον περιμένει τώρα “ ανυπό
μονα” να τον φιλοξενήσει. ..

Ο “ηλεκτρολόγος” Παν. Φιλιπττάτης με το αυ
τοκίνητο, που μετέφερε την ηρωίνη.
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Ο «δράκος» της Ν. Φιλαδέλφειας

Μετά από ενέδρα και καταδίωξη συνελήφθη στις 6 
Φλεβάρη ο "εφ ιάλτης” των ζευγαριών του άλσους της 
Ν. Φιλαδέλφειας. Πρόκειται για τον ΓιώργοΧαλούς, 44 
χρόνων, κάτοικο Κορυδαλλού, που για τρία ολόκληρα 
χρόνια σκόρπιζε τον τρόμο «χτυπώντας» τουλάχιστον 
μια φορά τη βδομάδα, ανύποπτα ζευγάρια.

Οι καταγγελίες που γίνονταν στο τοπικό Παράρ
τημα Ασφάλειας, κινητοποίησαν το προσωπικό της 
Ασφάλειας Προαστίων που έθεσαν σε εφαρμογή σχέ
δια σύλληψής του.

Ο τρόπος που ενεργούσε ο «δράκος» του άλσους 
ήταν ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις. Φορούσε μια 
μάλλινη κουκούλα, με δυο τρύπες για να βλέπει και με 
ένα ψεύτικο πιστόλι και ένα στιλέτο 20 εκατοστών, 
έχοντας για «καμουφλάζ» το σκοτάδι, ακινητοποιούσε 
τον άνδρα και υποχρέωνε τη γυναίκα σε διάφορες 
ερωτικές περιπτύξεις ή ακατονόμαστες πράξεις, είτε 
με το συνοδό της είτε μαζί του, για να ικανοποιήσει το 
ακόρεστο πάθος του. Μόνο η ογκώδης εμφάνιση και η 
μεταμφίεσή του προκαλούσε ανεπανόρθωτο σοκ στα 
θύματά του.

Για αρκετό καιρό «ζευγάρια» από χωροφύλακες 
καιχωροφυλακίνες προσποιόντουσαν τους... ερωτευ
μένους στα παγκάκια του άλσους περιμένοντας την 
εμφάνιση του ανώμαλου.

Το βράδυ στις 6 Φλεβάρη η τύχη... χαμογέλασε 
στις ομάδες αστυνομικών του Παραρτήματος Ασφά
λειας Ν. Φιλαδέλφειας, που είχαν βάρδια στο άλσος. 
Δέχτηκαν ο ιίδ ιο ιτην άγρια, αυτή τη φορά, επίθεση του 
Χαλούς. Ο χωροφύλακας Μπλέπας τον αντιλαμβάνε
ται πρώτος «λουφαγμένο» πίσω από κάτι θάμνους. Τον 
προστάζει να μείνει ακίνητος αλλά αυτός το βάζει στα 
πόδια. Χωροφύλακες που παρακολουθούν τη σκηνή, 
κυνηγούν κι' αυτοί τον άγνωστο που άρχισε να πυρο
βολεί με το ψεύτικο πιστόλι του για εκφοβισμό. Μια 
πέτρα που έριξε βρίσκει τον Μπλέπα στο πόδι και με το 
στιλέτο προσπαθεί να τον χτυπήσει για ν’ απαλλαγεί 
τελικά απ’ τον διώκτη του. Ο χωροφύλακας Πούλος, 
που καταφτάνει μαζί με το συνάδελφό του Σιούλη, 
δέχεται μια δυνατή γροθιά στο πρόσωπο που τον ρί
χνει στο χώμα. ΚΓ οι τρεις άνδρες πέφτουν πάνω στον 
«δράκο», που προσπαθεί να ξεφύγει και τον ακινητο- 
ποιούν. Ο φόβος κι’ ο τρόμος των ζευγαριών θα ήταν 
απ’ αυτή τη στιγμή παρά ένας περαστικός εφιάλτης.

Ο προσεσημασμένος για κλοπές και διαρρήξεις 
Γιώργος Χαλούς, ομολογεί γύρω στις τριάντα επιθέ
σεις σε ανύποπτα ζευγάρια. Εναντίον του ασκήθηκε 
ποινική δίωξη για παράνομη βία κατά συρροή, αντί
σταση κατά της αρχής, παράνομη οπλοφορία και 
οπλοχρησία και για σωματικές βλάβες. Με ομόφωνη 
γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακίστηκε.

15 ώρες καιγόταν
Δεκαπέντε ώρες περίπου καιγόταν στην επι- 

βιβαστική προβλήτα Περάματος το Παναμαϊκό 
φορτηγό -  ψυγείο πλοίο DRAIHN PROS, 3.693 
κόρων της πλοιοκτήτριας εταιρείας FRIO 
MARS.

Από άγνωστη αιτία ξέσπασε η φωτιά στις 4,56' 
ώρα το πρωί της 5-12-83, και έσβησε μετά από 
προσπάθεια πολλών ωρών.

Στην κατάσβεση πήραν μέρος 6 πυροσβε- 
I οτικά αυτοκίνητα 1 πυρ/κό πλοιάριο και δύ-

το φορτηγό πλοίο
ναμη 65 ανδρών.

Την επιχείρηση κατάσβεσης συντόνιζαν ο 
αναπληρωτής Διοικητή Δ.Π.Υ. Πόλεως Πει
ραιώς Αντιπύραρχος Τσέκος Βασίλειος, βοη- 
θούμενος από τον επιχειρησιακό αξ/κό Πυ- 
ραγο Γ. Ξιφάρα.

Προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν 
την πυρκαγιά διενεργεί το Λιμεναρχείο Πει
ραιά.

Σώθηκε 
περιουσία 
95 εκατ.

Μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 
από άγνωστη αιτία τα ξημερώματα της 
1ης Φλεβάρη 1984 στο ισόγειο κατά
στημα επίπλων του Βασ. Παπαθωμά 
(Λεωφ. Γούναρη 112-116) στην Πάτρα, 
απείλησε επταόροφη πολυκατοικία.

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε, αφού 
είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη, πήρε με
γάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε και σε 
διαμέρισμα του ημιόροφου της ίδιας πο
λυκατοικίας προκαλώντας μεγάλο πα
νικό στους ενοίκους.

Πέντε πυροσβεστικά οχήματα και δε
καπέντε πυροσβέστες της Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας Πατρών, κατάφεραν να 
περιορίσουν τη φωτιά στο κατάστημα και 
να τη σβήσουν ύστερα από υπεράνθρω
πες προσπάθειες δύο περίπου ωρών. 
Από την πυρκαγιά καταστράφηκε τε
λείως το εμπόρευμα του καταστήματος 
και προξενήθηκαν ζημιές στα είδη οικια
κής χρήσης του διαμερίσματος, από την 
έκρηξη δε έσπασαν τα τζάμια των διπλα
νών καταστημάτων. Οι ζημιές ανέρχον
ται στο ποσόν των 6.000.000 δρχ. ενώ η 
διασωθείσα περιουσία στο ποσόν των 
95.000.000 δρχ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εγ
καύματα Α’ και Β' βαθμού έπαθε στην 
παλάμη του αριστερού χεριού του ο Πυ
ροσβέστης Δημ. Παρασκευόπουλος που 
είχε έρθει στον τόπο της πυρκαγιάς για 
να βοηθήσει παρότι ήταν ελεύθερος 
υπηρεσίας.

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε από 
άγνωστη αιτία στις 01.22’ ώρα της 

15 Φλεβάρη 1984 στη Λ. Δημοκρατίας 
στο Μενίδι, σε βιοτεχνία αξεσουάρ αυ
τοκινήτων, με την επωνυμία «Αφοί Γιαν- 
νακόπουλοι» ιδιοκτησίας I. Στριφτού.

Γ ια την κατάσβεση της πυρκαγιάς κι
νητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρε
σία Αθηνών με έξι αυτοκίνητα και δύναμη 
δέκα οχτώ ανδρών που επί 1.22’ ώρα 
προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά.

Οι ζημιές που προξενήθηκαν σε λάδια, 
χαρτιά, πλαστικά και ελαστικά στη βιοτε
χνία ανέρχονται στο ποσό των 16.000.000
δρχ-

Την επιχείρηση κατάσβεσης συντόνιζε 
ο επιχειρησιακός αξιωματικός Επιπυρα- 
γός Κων. Παππάς.

Προανάκριση για τα αίτια που προκά
λεσαν την πυρκαγιά ανέλαβε το Ανακρι- 
τικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρε
σίας Αθηνών.



το δελτίο =  το δελτίο
Στον εισαγγελέα την πρωτοχρονιά η

δμελής σπείρα

Η πενταμελής “παρέα" που διακινούσε ναρκωτικά στη

Πενταμελής σπείρα που διακινούσε ναρκω
τικά εξαρθρώθηκε μετά από συνεργασία των 
Τρημάτων Ασφάλειας Λαμίας και Λειβαδιάς και 
του Αστυνομικού Τμήματος Αμφίκλειας.

Στις 30-12-83, στην Αμφίκλεια, οι άνδρες 
περιπολικού αυτοκίνητου κάνουν σήμα με το 
χέρι στον οδηγό διερχόμενου «FORD» να στα
ματήσει, αλλά αυτή για να αποφύγει τον 
έλεγχο ανάπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να 
εξαφανιστεί.

Το αυτοκίνητο αυτό είχε επισημανθεί νωρί
τερα και ήταν γνωστό στις διωκτικές αρχές 
πως ανήκε σε κάποια τραγουδίστρια "Αν'ιτα” 
του κέντρου Κολούμπια της Λειβαδιάς για την

Στερεά Ελλάδα.

οποία υπήρχε πληροφορία στην Ασφάλεια Λα
μίας ότι κάνει χρήση χασίς.

Ακολούθησε καταδίωξη του ύποπτου αυτο
κίνητου μέχρι το Μπράλο όπου τελικά εγκλω
βίστηκε από περιπολικά και η οδηγός του. 
Αρετή Στεργίου το... κατά κόσμον όνομά της, 
19 χρόνων, μαζί με τη συνοδηγό Β. Τσιλημένη, 
19 χρόνων, επίσης τραγουδίστρια, που κατά τη 
διάρκεια της καταδίωξης πέταξε απ' το παρά
θυρο ένα δέμα, οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια 
Λαμίας.

Σε έρευνα που έγινε στις τσάντες τους και 
στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 11 γραμμάρια χασίς 
σε φούντα.

Ομολόγησαν ότι το χασίς αυτό καθώς και 
εκείνο που περιείχε το δέμα που πέταξαν, 
προμηθεύτηκαν από κάποιον Αντώνη που δεν 
ήταν άλλος απ’ τον Α. Τόλια, 38 χρόνων, κά
τοικο Λειβανάτων.

Την ποσότητα χασίς ο Τόλιας είχε αγοράσει 
μαζί με τον Δ. Κοτρώνη, 45 χρόνων, απ' τον Β. 
Φιλίππου, 54 χρόνων, γεωργό, απ' το Μεγαπλά- 
τανο Λοκρίδας, που καλλιεργούσε το χασίς 
στην αυλή του σπιτιού του.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του Φιλίππου 
ανακαλύφθηκε ποσότητα 174 γραμμαρίων χα
σίς σε φούντα ενώ στο σπίτι του Κοτρώνη πο
σότητα 1.020 γραμμαρίων. Ανήμερα πρωτο
χρονιά οδηγήθηκαν κι' οι πέντε στον εισαγγε
λέα για τα "περαιτέρω” .

Η νταλίκα ήταν... «βαποράκι»!

ΒΟΛΟΣ. Μισό τόνο χασίς θα διοχέτευαν στην ελληνική 
και διεθνή αγορά δυο Ολλανδοί φορτηγατζήδες που συνελή- 
φθησαν στις 18.1.84 απ' τις αστυνομικές αρχές Βόλου. Στο 
φορτηγό τους ανακαλύφθηκαν 505 κιλά χασίς, συσκευα
σμένο σε 996 πλάκες, που είχαν με επιμέλεια τοποθετηθεί 
μέσα σε τρία βαρέλια πετρελαίου.

Η «επιχείρηση» της διακριτικής, στην αρχή, έρευνας και 
της αποτελεσματικής στη συνέχεια ανακάλυψης του χασίς,

στήθηκε μετά από πληροφορίες που υπήρχαν και ανέφεραν 
ότι μέσω της πορθμειακής γραμμής Βόλου -  Συρίας διακι- 
νούνται ναρκωτικά. Μικτά συνεργεία από άνδρες των υπηρε
σιών Χωροφυλακής Βόλου άρχισαν να ελέγχουν συστηματικά 
τα ύποπτα αυτοκίνητα αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Στις 18.1.84 καταπλέει στο λιμάνι του Βόλου το φέρι- 
μπώουτ «Τραπεζίτσα». Μετά την εκφόρτωση των αυτοκινΤμ” 
των και την έξοδό τους απ' το τελωνείο, οι αστυνομικοί αρχί
ζουν τον έλεγχο. Επισημαίνεται το 63 - ΒΒ - 60 ολλανδικό 
φορτηγό (νταλίκα), με οδηγό τον DESONE WIKEN, ετών 38 και 
συνοδηγό τον BOGERS LAMBERTUS - ANDRIANO, ετών 45 
και αφού το «μπλοκάρουν» δυο περιπολικά της τροχαίας, 
άνδρες της Ασφάλειας Βόλου αρχίζουν έναν εξονυχιστικό 
έλεγχο. Διαπιστώνεται ότι κάτω απ’ την καρότσα υπήρχε ένα 
μεγάλο κυλινδρικό δοχείο, που έμοιαζε με εφεδρικό ρεζερ
βουάρ αλλά οι σωλήνες επικοινωνίας του με το κυρίως ρεζερ
βουάρ, στην πραγματικότητα, δεν κατέληγαν πουθενά.

Η νταλίκα οδηγείται σε συνεργείο αυτοκινήτων, όπου με 
τη βοήθεια «οξυγόνου» αποκολλήθηκε το «ρεζερβουάρ» και 
αποσφραγίστηκε για να διαπιστωθεί ότι έκρυβε στο εσωτε
ρικό του τρία σιδερένια βαρέλια πετρελαίου και ένα δοχείο 
λαδιού γεμάτα χασίς, συνολικού βάρους 505 κιλών και 300 
γραμμαρίων, που είχε συσκευασθεί σε 996 πλάκες με κατάλ
ληλο πλαστικό περιτύλιγμα.

Στις αποσκευές του οδηγού βρέθηκαν 1,007 γραμμάρια 
κοκαΐνης, που είχε για ατομική του χρήση.

Οι δυο έμποροι του λευκού θανάτου, μετά το πέρας της 
προανάκρισης και αφού ζητήθηκαν απ' την INTERPOL συμ
πληρωματικά στοιχεία για τη «διεθνή» τους δραστηριότητα, 
οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προφυλακίστηκαν.

Όσο για το «βαποράκι» που έφτασε στο Βόλο με πορ
θμείο, δηλαδή η νταλίκα των Ολλανδών και το «πολύτιμο» 
φορτίο της, κατασχέθηκε.
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Μεγάλη φωτιά στο 
“Μπορντό”

Σάββατο 11 Φλεβάρη 1984 ώρα 19.20! Μια ακόμα 
μεγάλη πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αίτια 
ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας και μετέ
τρεψε σε κάρβουνο και στάχτη το πολυκατάστημα 
«Μπορντό Ελλάς ΕΠΕ» οδός Ερμού 57 και Καπνικα- 
ρέας, θυμίζοντας έτσι την εφιαλτική νύχτα που οι εμ
πρηστές παρέδωσαν στις φλόγες τα πολυκαταστή
ματα «Μινιόν» και «Κατράντζος».

Πανικός δημιουργήθηκε από τους ανατριχιαστι- 
κούς κρότους που προκαλοϋσαν τα ξύλα και οι άλλες 
ύλες που έσκαζαν μπροστά στην καταστροφική μανία 
της φωτιάς και την αποπνικτική μυρωδιά που είχε κα
λύψει την ατμόσφαιρα.

Φωνές κλάματα και λιποθυμίες από το προσωπικό 
και τους ιδιοκτήτες, της επιχείρησης «Μπορντό» και 
των άλλων καταστημάτων που έβλεπαν τον ιδρώτα 
τους και την περιουσία τους να γίνονται από τη μια 
στιγμή στην άλλη «καπνός», συνέθεσαν την οπτικοα- 
κουστική εικόνα της καταστροφής.

Είκοσι μεγάλα γερανοφόρα και αντλιοφόρα αυτο
κίνητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών με δύ
ναμη 60 πυροσβεστών που ήταν ντυμένοι με μάσκες 
και πέτσινα σακκάκια προσπάθησαν να σβήσουν τη 
φωτιά.

Τόνοι από νερό πέφταν συνέχεια πάνω από το 
κτίριο, κανείς δεν ξέρει από που ξεκίνησε η φωτιά. Επί 
5.40' ώρες οι πυροσβέστες αγωνίστηκαν με υπεράν
θρωπες προσπάθειες και κίνδυνο της ζωής τους, δί
νοντας πραγματική μάχη με τη φωτιά και κατόρθωσαν 
να τη σβήσουν αφού την περιόρισαν στο κτίριο της 
Ερμού για να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης και στα 
διπλανά κτίρια.

Στον τόπο της πυρκαγιάς έφτασαν ο Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης Γιάνν. Σκουλαρίκης και ο Γεν. Γραμμα

τέας του υπουργείου Τάκ. Αναγνωστόπουλοςπου μαζί 
με την Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτ. Μο- 
νάντερα και το Αστυνομικό Διευθυντή της Αθήνας 
Μαν. Μποσινάκη συντόνιζαν τις προσπάθειες για το 
σβήσιμο της φωτιάς.

Σοβαρές ζημιές ανυπολόγιστης αξίας έπαθαν εκ
τός από το κατάστημα «Μπορντό» ιδιοκτησίας Δ. Τσώ- 
τσου και Κ. Καφαντάρη και τα καταστήματα Στ. Δημό- 
πουλου με κεντήματα και κλωστές, Μιχ. Δεληγιάννη, 
με είδη γάμου, βαπτιστικά και ιερατικά, Δημ. Ρέντα με 
δερμάτινα είδη, I. Γιαβρόγλου με είδη προικός και Νικ. 
Λαδόπουλου με κάμποτα και λινάτσες. Τα καταστή
ματα ήταν ασφαλισμένα εκτός του Νικ. Λαδόπουλου.

Έρευνα προς κάθε κατεύθυνση και ανακρίσεις για 
τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά κάνει το ανα- 
κριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών

Εγκατέλειψαν τη λεία
Άδοξο τέλος είχε η επιχείρηση της κλοπής των έξι 

πινάκων έργων τέχνης από το Μουσείο Βουδαπέστης, 
για τη διεθνή σπείρα αρχαιοκαπήλων, αφού αναγκά
στηκαν να εγκαταλείψουν τη «λεία» τους, στο προαύλιο 
της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο, ύστερα από το σφί
ξιμο του «βρόγχου» που είχε προκαλέσει γύρω τους, η 
αστραπιαία και μεθοδευμένη δράση της Χωροφυλα- 
κής.

Πάρα του ότι η «υπόθεση» ήταν μπλεγμένη στα δί
κτυα πεπειραμένης σπείρας κακοποιών και η εξιχνίαση 
σχεδόν ακατόρθωτη, οι Έλληνες Αστυνομικοί σε συν
εργασία με Ιταλούς και Ούγγρους συναδέλφους τους 
και την Ιντερπόλ, κατάφεραν να βρουν το «μίτο» μπαί
νοντας στο λαβύρινθο των αδίστακτων κακοποιών και 
«μαφιόζων», εντοπίζοντας τα «κυκλώματα» τής «κλο
πής του αιώνα» όπως χαρακτηρρίσθηκε.

Φανερά ικανοποιημένοι οι Έλληνες Αστυνομικοί 
και οι αλλοδαποί συνάδελφοί τους, παρέδοσαν στην 
αντιπροσωπεία της Ουγγρικής Κυβέρνησης, τους έξι 
πολύτιμους πίνακες, την Τρίτη 24-1-84, στα γραφεία 
της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Προαστίων Πρωτευού- 
σης στον Περισσό, παρουσία της Εισαγγελικής Αρχής.

Ο φάκελλος αυτής της «υπόθεσης» που συγκλόνισε 
την παγκόσμια κοινή γνώμη, δεν έκλεισε. Οι έρευνες 
συνεχίζονται «προς κάθε κατεύθυνση», για την πλήρη 
εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος των αρχαιοκά- 
πηλων.

ΟΙ

τους
αρχαιοκάπηλοι
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“Πολτός, οδηγός 
και φορτηγό ..

«ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ»
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Σε άμορφη μάζα μεταβλήθηκε ο οδη
γός Παν. Μήλας 42 χρόνων όταν το φορ
τηγάκι που οδηγούσε καρφώθηκε με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κολώνα της ΔΕΗ 
στις 16.40' ώρα της 19 Ιανουάριου στο 
τέρμα Καρέα.

Τρία αυτοκίνητα και οχτώ άνδρες της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών έφ
τασαν στο σημείο της τραγωδίας. Επί 
1.20' ώρα προσπαθούσαν οι πυροσβέ
στες κόβοντας με ηλεκτρικά ψαλίδια τις 
παραμορφωμένες λαμαρίνες του αυτο
κινήτου να βγάζουν το πολτοποιημένο 
πτώμα του Μήλα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Συνελήφθησαν στη Θεσσα
λονίκη, η 25χρονη μπαργούμανΤ. Καρακων- 
σταντινίδου και ο άεργος I. Βαφειάδης, 32 χρό
νων γιατί "σερβίριζαν" ναρκωτικά σε ναρκω- 
μανείς. Στο διαμέρισμά τους βρέθηκαν 28 
γραμμάρια χασίς σε φούντα, θαρβιτουρικά, 
χάπια και ένα τεμάχιο βαμβακιού, ποτισμένο 
με ηρωίνη.

«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΑ»
ΝΤΑΛΙΚΑ

Η πυροσβεστική 
πρόλαβε...

Πεντακόσια ενενήντα εννιά εκατομμύρια 
επτακόσιες χιλιάδες δρχ. είναι η διασωθείσα 
περιουσία από τη φωτιά που εκδηλώθηκε από 
άγνωστη αιτία στις 10.53' ώρα στις 25 Γενάρη 
στο σταθμό αυτοκινήτων του Ο.Τ.Ε. στην οδό 
Δοϊράνης και Αγνώστου Στρατιώτου στην Καλ
λιθέα.

Πέντε άτομα λιποθύμησαν από δηλητηρίαση 
που υπέστησαν από τις αναθυμιάσεις στην 
προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά, και ένα 
αυτοκίνητο με αριθμό ΝΡ -1176 καταστράφηκε 
ιδιοκτησίας του Γ. Κωσταρέλλου.

Η φωτιά σβήστηκε πριν πάρει διαστάσεις από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών που 
έφθασε έγκαιρα και αποτελεσματικά με δύο 
αυτοκίνητα και δύναμη πέντε ανδρών.

Προανάκριση για την ακριβή αιτία της πυρ
καγιάς και τον καταλογισμό τυχόν ευθύνης 
διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Διοικήσεως 
Π.Υ. πόλεως Αθηνών.

ΕΚΛΕΒΑΝ ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ... ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ!

ΕΔΕΣΣΑ: Συνελήφθησαν μετά από εντατική 
παρακολούθηση, οι διαρρήκτες επτά εκκλη
σιών στις περιοχές Γιαννιτσών, Αριδαίας και 
Νάουσας. Πρόκειται για τους X. Χρηστίδη, 44 
χρόνων, Γ. Μακρή, 33 χρόνων και Δ. Καραμ- 
πάνο, 23 χρόνων που είχαν αφαιρέσει πολλές 
εικόνες και ξυλόγλυπτα σημαντικής αρχαιολο
γικής αξίας.

Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη περιφρόνησή 
τους προς τα Θεία. Απ' την Αγία Παρασκευή 
Γιαννιτσών έκλεψαν ένα επίχρυσο οστεοφυ
λάκιο και πέταξαν το τεμάχιο λείψανου της 
Αγίας που περιείχε στο εσωτερικά του.

Στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
το σύνολο σχεδόν των κλοπιμαίων. Στο σπίτι 
του Χρηστίδη βρέθηκε ακόμα ένα πιστόλι και 
στο σπίτι του Μακρή 10 φυσίγγια... απαραίτη
τος εξοπλισμός "σύγχρονων" διαρρηκτών.

ΦΛΩΡΙΝΑ, Εκατόν δεκαεπτά κιλά χρυσά κο- 
σμήματα και 3 κιλά γνήσια κατεργασμένα μαρ
γαριτάρια, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων 
δραχμών έκρυβε η ... μαργαριταρένια νταλίκα 
του Θωμά Δούμκου και του γιου του Απόστο
λου.

Τα έφεραν απ’ τη Φρανκφούρτη με τη ντα
λίκα Διεθνών μεταφορών (TIR) που της παρα
βίασαν με... δεξιοτεχνία τις σφραγίδες του τε
λωνείου. Αφού πέρασαν απ’ τα σύνορα και 
σφράγισαν στο τελωνείο της Νίκης τα κιβώτια 
με τα εμπορεύματα, αντί να εμφανιστούν στο 
τελωνείο Καστοριάς—τελικός προορισμός του 
ταξιδιού jo u p  -  πήραν το δρόμο για το χωριό 
τους, το =υνό Νερό. Στο σπίτι τους άρχισαν να 
κατεβάζουν τα κιβώτια με τα λαθραία που εί
χαν φέρει αλλά αιφνιδιάστηκαν απ’ την παρου
σία των αστυνομικών πους τους παρακολου
θούσαν. Μέσα σε δυο χρόνια "έβγαλαν" δυο 
νταλίκες δικές τους που μόνο η αγορά, πριν 
από λίγο καιρό, της δεύτερης στοίχισε 13 εκα
τομμύρια. Το γεγονός αυτό δημιούργησε υπο
ψίες και άρχισε η παρακολούθησή τους απ' τις 
αστυνομικές αρχές Φλώρινας και Καστοριάς.

Στο σπίτι τους βρέθηκαν ακόμα πανάκριβα 
γούνινα παλτά και ερευνάται αν η μεταφορά 
λαθραίων είναι υπόθεση πολύ "παλιά".
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Ο ΠΡΩΤΟΣ ΛΗΣΤΗΣ 
ΤΟΥ 1984

ΦΛΩΡΙΝΑ. Συνελήφθηκε απ' τις  αστυνομι
κές αρχές Φλώρινας ο Γιώργος Δημητριάδης, 
28 χρόνων, που τις πρώτες πρωινές ώρες της 
Πρωτοχρονιάς, οπλισμένος και φορώντας στο 
πρόσωπο ένα γυναικείο μαντήλι, μπήκε στο 
σπίτι δυο ηλικιωμένων γυναικών και τις υπο
χρέωσε να του δώσουν όλες τις οικονομίες 
τους, 56.000 δραχμές συνολικά.

Ανακρινόμενος ομολόγησε και άλλες τρεις 
απόπειρες ληστειών. Την επόμενη νύχτα, 
μπήκε στο σπίτι της Α. Περσίδου και την απεί
λησε ότι θα τη σκοτώσει αν δεν του δώσει τα 
χρήματά της. Η 62χρονη γυναίκα προσποιή- 
θηκε ότι δεν έχει χρήματα και ο δράστης έφυγε 
άπρακτος.

Μια ώρα αργότερα, πήγε στο 22ο χιλιόδρομο 
του δρόμου Φλώρινας -  Κοζάνης και έστησε 
ενέδρα σε δυο οδηγούς επιβατικών αυτοκινή
των. Τους απείλησε να τους τινάξει τα μυαλά 
στον αέρα αλλά και απ' τη "δουλειά'' αυτή δεν 
αποκόμισε οικονομικά οφέλη αφού ο πρώτος 
οδηγός τον έπεισε ότι δεν κρατούσε χρήματα, 
ενώ ο δεύτερος ανάπτυξε ταχύτητα και του 
ξέφυγε.

Ακόμα, το βράδυ των Χριστουγέννων, διάρ- 
ρηξε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και έκλεψε 
ένα στερεοφωνικό συγκρότημα, ενώ τρεις μέ
ρες αργότερα διάρρηξε τα γραφεία του τελω
νείου Φλώρινας, απ' όπου αφαίρεσε ένα περί
στροφο και 175 φυσίγγια.

Η ιδέα πάντως για τις ληστείες του ήρθε 
μετά την παρακολούθηση κινηματογραφικής 

-ταινίας με "ήρωες" κάποιους ληστές.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ 
ΣΠΕΙΡΑ ΝΕΑΡΩΝ 

ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ
Υφάσματα διαφόρων ποικιλιών, αξίας πολ

λών εκατομμυρίων δραχμών, από βιοτεχνίες, 
υφαντήρια και εμπορικά καταστήματα των 
προαστίων της Αθήνας, έκλεβε συστηματικά 
και με εξασφαλισμένο το δίκτυο διοχέτευσης 
στην αγορά, πολυμελής σπείρα νεαρών διαρ
ρηκτών που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύ
θυνση Ασφάλειας Προαστίων Πρωτεύουσας.

Τη σπείρα αποτελούσαν οι I. Κοτσαμπάσο- 
γλου 25 χρόνων, άνεργος, Ν. Κυνηγός 37 χρό
νων, βυρσοδέψης, Δ. Πανάτου, 19 χρόνων, 
άνεργος, Β. Δράκος 25 χρόνων, άνεργος, Θ. 
Σκουλήκας 26 χρόνων άνεργος και οι "Κώ
στας" και "Στέλιος” άγνωστων λοιπών στοι
χείων. Οι τρεις πρώτοι έχουν ήδη συλληφθεί, 
ενώ οι υπόλοιποι κρύβονται και καταζητούνται.

Ό λοι τους, συνέστησαν σπείρα και “ δού
λευαν” σε ομάδες και με προτίμηση τις νυχτε
ρινές ώρες. Αξίζει να τονιστεί η χαρακτηρι
στική συνήθειά τους να ξανακλέβουν τα ίδια 
καταστήματα δυο και τρεις φορές.

Τα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους για “ ίδρυση 
βιοτεχνίας υφασμάτων” σταμάτησαν στην άρ
νηση των αστυνομικών της ΥΑΠΠ να τους χο
ρηγηθεί παρόμοιου είδους... άδεια λειτουρ
γίας.

^-Λ_ Συνελήφθηκε το πρωί της 6-12-83 στην 
i - ί  αίθουσα αφίξεων του Ελληνικού 

προερχόμενος από το ΜΠΑΓΚΟΓΚ Ταϋ- 
λάνδης, ο Χρήστος ΤΣΟΛΑΚΟΣ του Ανέστη, 
από την Λαμία Φθιώτιδας, ο οποίος εισήγαγε 
στη χώρα μας, για προσωπική του χρήση 15,5 
γραμ. ηρωίνης σε σκόνη.

Εφιαλτικές νύχτες 
στη Δ. Μακεδονία

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το Δεκέμβρη του 
1983 τη Δυτική Μακεδονία. Οι νομοί της Βρέ
θηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά 
από τις πυκνές χιονοπτώσεις και τους σφο
δρούς ανέμους.

Εφιαλτικές ήταν οι νύ)ίτες που έζησαν οι κά
τοικοι της Φλώρινας, των Γρεβενών και των 
χωριών Αμμοχώρι, Φλάμπουρο, Κρανιά, Καλλι
θέα, Ροδιά, Πολυμέρη και Λήψη Γ ρεβενών, που 
παρέμειναν αποκλεισμένοι από τα αστικά κέν
τρα της Δ. Μακεδονίας.

Από τη μεγάλη κακοκαιρία προξενήθηκαν 
βλάβες στα δίκτυα του ΟΤΕ και διακοπές στην 
παροχή ρεύματος με αποτέλεσμα πολλές οι
κογένειες να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
θέρμανσης.

Πολλές στέγες αποθηκών και στάνες κατέρ- 
ρευσαν από το βάρος του χιονιού σκοτώνον
τας πολλά ζώα.

Οι οδικές συγκοινωνίες είχαν παραλύσει και 
εκχιονιστικά μηχανήματα ασχολούνταν αδιά
κοπα για την διάνοιξη των δρόμων.

Για την απελευθέρωση 18 ατόμων που είχαν 
εγκλωβισθεί στα χιόνια και τη μεταφορά 3 ατό
μων σε νοσοκομείο εργάστηκαν χωρίς διακοπή 
για αρκετές ώρες οι άνδρες της Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας Φλώρινας που κινητοποιήθηκε 
έγκαιρα με 7 αυτοκίνητα και δύναμη 20 αν- 
δρών.

Ενώ χιόνι έπεφτε στα ορεινά στα πεδινά και 
στη Θεσσαλονίκη η κακοκαιρία συνοδευότανε 
από δυνατούς ανέμους, μεγάλης διάρκειας και 
έντασης, καταρρακτώδεις βροχές και τσου
χτερό κρύο, προξενώντας επίσης προβλήματα 
στους Θεσσαλονικείς, όπως ξερίζωμα δέν
δρων, πτώσεις υπόστεγων, φωτεινών επιγρα
φών, πλημμύρες σε σπίτια, αποθήκες και κατα
στήματα.

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν πρω
τοφανής για τη Θεσσαλονίκη. Οι δρόμοι είχαν 
μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους παρα- 
σέρνοντας αυτοκίνητα και διάφορα αντικεί
μενα που βρίσκονταν στο δρόμο.

Για την άντληση του νερού και την παροχή 
κάθε βοήθειας στους πληγέντες δραστηριο
ποιήθηκε από τα μεσάνυχτα της 7-12-83 και για 
ένα 12ωρο δύναμη 12 ανδρών της Πυροσβε
στικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, χρησιμο
ποιώντας έξι (6) αντλητικά συγκροτήματα.

Οι συνεχείς χιονοπτώσεις, οι δυνατοί θυελ
λώδεις άνεμοι και οι καταρρακτώδεις βροχές 
προκάλεσαν μεγάλη καταστροφή σε περιου
σίες σκορπίζοντας έτσι τον όλεθρο και τη συμ
φορά σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Δυο λαθρέμποροι ναρκωτικών συνελήφθη- 
σαν το Δεκέμβρη στην Αθήνα, απ' την Υπο
διεύθυνση Ασφάλειας Προαστίων Πρωτεύου
σας. Πρόκειται για την άνεργη Ελένη Σέχλα, 39 
χρόνων και τον μπάρμπαν Δημ. Χασεκίδη 29 
χρόνων, κάτοικους Αθήνας.

Η Σέχλα, με τη βοήθεια του Χασεκίδη "ψά
ρευε" τους υποψήφιους αγοραστές και αφού 
συνηγορούσε ο “ εγκέφαλος” της σπείρας Πα
ναγιώτης Μουγιάκος, που διέφυγε την τελευ
ταία στιγμή τη σύλληψη, διοχέτευε σ' αυτούς 
τη "δόση" τους.

Έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας 
εντοπίστηκε και συνελήφθη η Σέχλα, την ώρα 
που διαπραγματευότανε την πώληση 50 γραμ
μαρίων κοκαΐνης αντί 500.000 δραχμών. Ο 
Μουγιάκος, που τις είχε προμηθεύσει πριν από

ΣΤΗΝ «ΤΣΙΜΠΙΔΑ»
ΟΙ ΧΡΥΣΟΧΟΟΙ

ΡΟΔΟΣ. Οι δράστες της μεγάλης κλοπής στο 
χρυσοχοΐο του Γ. Πλατή, στον Αρχάγγελο Ρό
δου, έπεσαν στην παγίδα και συνελήφθησαν. 
Πρόκειται για τους Γ. Παπαδόπουλο, 25 χρό
νων οδηγό και Αριστείδη Πετρόπουλο, 25 χρό
νων άεργο που απ' τη διάρρηξη του χρυσο- 
χοΐου αποκόμισαν χρυσαφικά αξίας 15 εκα
τομμυρίων δραχμών.

Λίγες μέρες μετά τη διάρρηξη, ο Παπαδό- 
πουλος προσπάθησε να βρει αγοραστές για τα 
χρυσαφικά. Το Τμήμα Ασφάλειας Ρόδου όμως 
πληροφορήθηκε τις κινήσεις αυτές και κά
ποιος αστυνομικός, που εμφανίστηκε σαν εκα
τομμυριούχος Αμερικανός, κατόρθωσε να τον 
πλησιάσει. Ύστερα από πολλές αναβολές, η 
συνάντηση κλείστηκε σε δωμάτιο ξενοδοχείου 
όπου διέμενε ο «εκατομμυριούχος».

Γ ια να μη δώσει υποψίες ο Παπαδόπουλος 
ανάθεσε στον 20χρονο Κιαμαλή να μεταφέρει 
το βαλιτσάκι με ένα μέρος των χρυσαφικών και 
στη συνέχεια ανέβηκε στο δωμάτιο κΓ ο ίδιος. 
Τη στιγμή που ο "Αμερικανός” του μετρούσε 
τα εκατομμύρια, όρμησαν μέσα οι αστυνομικοί 
και τον συνέλαθαν. Αργότερα συνελήφθη και ο 
Πετρόπουλος που υπέδειξε την κρυψώνα των 
υπόλοιπων χρυσαφικών.

ΛΙΠΟΘΥΜΗΣΑΝ 
ΠΕΝΤΕ ΑΠ ΤΗ ΦΩΤΙΑ

Πέντε άτομα λιποθύμησαν και ένα αυτοκί
νητο καταστράφηκε από πυρκαγιά που ξέ
σπασε από άγνωστη αιτία στις 10.53' ώρα της 
24 Γενάρη στο σταθμό αυτοκινήτων του Ο.Τ.Ε. 
στην οδό Δοϊράνης και Άγνωστου Στρατιώτου 
στην Καλλιθέα.

Η φωτιά σβήστηκε πριν πάρει διαστάσεις από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αθηνών που 
έφθασε έγκαιρα και αποτελεσματικά με δύο 
αυτοκίνητα και δύναμη πέντε ανδρών διασώ
ζοντας περιουσία 599.700.000 δρχ., ενώ το 
ύψος της ζημιάς που προξενήθηκε ανέρχεται 
σε 300.000 δρχ.

Πέντε άτομα ο Ν. Δημητριάδης, Μ. Ζαλέτας, 
Εμ. Μιχελάκης, Γ. Στασινός και Γ. Κωσταρέλ- 
λος, ιδιοκτήτης του κατεστραμένου αυτοκινή
του μάρκας «Σίμκα» με αριθμό ΝΡ -1176 λιπο
θύμησαν από δηλητηρίαση που υπέστησαν 
από τις αναθυμιάσεις στην προσπάθειά τους 
να σβήσουν τη φωτιά.

Προανάκριση για την ακριβή αιτία της πυρ
καγιάς και τον καταλογισμό τυχόν ευθύνης 
διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Διοικήσεως 
Π.Υ. πόλεως Αθηνών.

λίγη ώρα τα ναρκωτικά, παρακολουθούσε την 
αγοραπωλησία μέσα από μια πολυτελή "Μερ- 
σεντές” . Με την επέμβαση όμως των αστυνο
μικών, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας 
και παρά την καταδίωξή του από περιπολικά 
της Ασφάλειας, κατόρθωσε να διαφύγει.

Λίγες ώρες αργότερα, στην Κυψέλη, συν
ελήφθη και ο Χασεκίδης στο καφέ - μπαρ που 
δούλευε. Την προηγούμενη μέρα είχε αγορά
σει απ' τη Σέχλα μισό γραμμάριο κοκαΐνης αντί 
6.000 δραχμών για να το διαθέσει αργότερα σε 
αστυνομικό του τμήματος δίωξης ναρκωτικών 
που παρουσιάστηκε σαν αγοραστής.

Την κοκαΐνη ο Μουγιάκος εισήγαγε απ’ την 
Ολλανδία και πιστεύεται ότι είναι διεθνής έμ
πορος ναρκωτικών.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ «ΨΑΡΕΨΕ» ΤΟΥΣ 
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
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Για πολλές μέρες το σημάδι που είχαν 
βάλει στα ρολά του παραθύρου οι αστυ
νομικοί της δίωξης ναρκωτικών της Γ ενι
κής Ασφάλειας Αθήνας είχε μείνει αμε
τακίνητο. Στο διαμέρισμα εκείνο έβρι
σκαν καταφύγιο κάποιοι ναρκομανείς κι’ 
έκαναν χρήση ηρωίνης και άλλων ναρκω
τικών.

Ηταν από τις πρώτες αποστολές του 
σημερινού διευθυντή του τμήματος δίω
ξης ναρκωτικών της Γενικής Ασφάλειας 
κ. Γιώργου Ελευθεριάνου. Το 1976, σαν 
υπαστυνόμος είχε τοποθετηθεί στην 
υπηρεσία αυτή. Μικρή η εμπειρία του στο 
θέμα των ναρκωτικών και η αγωνία του 
μεγάλη για την τελική έκβαση της υπό
θεσης. Σήμερα, καθισμένος πίσω από το 
γραφείο του ανάμεσα σε ζυγαριές ακρί
βειας, λουλάδες, πίπες, γυάλινα μπου
κάλια με σκόνη ηρωίνης, πλάκες διαφό
ρων ειδών χασίς-  δείγματα όλα της δρα
στηριότητας των αστυνομικών -  θυμάται 
τα πρώτα του βήματα στην υπηρεσία και 
σκέφτεται πως οι εμπειρίες εκείνες τον 
βοήθησαν στη μετέπειτα καριέρα του.

Η Αγγλίδα

«Ήταν καλοκαίρι -  μας είπε -  και εί
χαμε πληροφορίες ότι σ' εκείνο το δια
μέρισμα μένει κάποια Αγγλίδα. Ταξίδευε 
τακτικά στην Ίο, απ’ όπου προμηθευόταν 
ηρωίνη και επέστρεφε στην Αθήνα για να 
κάνει χρήση με τους φίλους της.

» Δεν ξέραμε τι ακριβώς θα συναντή
σουμε, όταν θα μπαίναμε στο διαμέρι
σμα. Προς το παρόν γνωρίζαμε ότι η ιδιο- 
κτήτριά του και οι φίλοι της έλειπαν. 
Κάθε πρωί ξεκινούσα από το γραφείο 
μου με τους άλλους συναδέλφους και 
πηγαίναμε κάτω από την πολυκατοικία, 
περιμένοντας τους ενοίκους του διαμε
ρίσματος.

» Είχα αρχίσει ν’ απογοητεύομαι, όταν 
κάποιο πρωί διαπίστωσα ότι το .σημάδι 
που είχα βάλει στις γρίλλιες των ρολών 
ήταν μετακινημένο. Κατάλαβα ότι το μι
κρό διαμέρισμα δεν ήταν πλέον άδειο».

Οι κινήσεις των αστυνομικών από δω

και στο εξής, όπως μας τις περιγράφει ο 
συνομιλητής μας, έπρεπε να είναι εξαι
ρετικά προσεκτικές. Ανέβηκαν με προσ
οχή από τις σκάλες και άλλοι με το ασαν
σέρ.

Η αγωνία έφτασε στο κατακόρυφο, 
όταν ήρθε η στιγμή για να εφαρμόσουν 
το σχέδιό τους, κάποιος απ’ αυτούς χτύ
πησε το κουδούνι. Η φωνή ενός νεαρού 
ρώτησε πίσω από την κλειστή πόρτα να 
μάθει ποιος είναι. Ο αστυνομικός προσ
ποιούμενος ότι δεν μιλά καλά τα ελλη
νικά, είπε ότι φέρνει κάποιο γράμμα.

Ήταν τόσο πειστικός, ώστε ο νεαρός 
άνοιξε την πόρτα. Χωρίς να καθυστερή
σουν ούτε δευτερόλεπτο οι αστυνομικοί, 
όρμησαν μέσα για να ακινητοποιήσουν 
τους άγνωστους ενοίκους. Ο φόβος μή
πως στο διαμέρισμα υπήρχε και κάποιος 
αδίστακτος έμπορος ναρκωτικών ήταν 
διάχυτος και οι πιθανές κινήσεις του για 
να γλιτώσει τη σύλληψη άγνωστες.

«Ευτυχώς δεν συναντήσαμε τέτοια 
έκπληξη -  συνεχίζει ο κ. Ελευθεριάνος. 
Το θέαμα, όμως, που αντίκρυσα με γέ

μισε δέος. Εκτός από κείνο το νεαρό που 
μας άνοιξε την πόρτα, καθόταν στο πά
τωμα άλλος ένας. Ήταν και οι δύο υπό 
την επήρεια της ηρωίνης. Αργότερα 
έμαθα και τα ονόματά τους. Τον πρώτο 
τον έλεγαν Γιώργο. Τον άλλο Τάκη. Η Αγ- 
γλίδα δεν ήταν μαζί τους κΓ όμως μάθαμε 
είχε φύγει για την πατρίδα της από την 
Ίο, χωρίς να περάσει από το διαμέρισμα 
της Αθήνας.

Έτρεχε αίμα

» Από τα μπράτσα των παιδιών έτρεχε 
αίμα. Ο Γιώργος μόλις μας είδε έτρεξε 
προς το μπαλκόνι για να πηδήξει από τον 
δεύτερο όροφο στο πεζοδρόμιο. Την τε
λευταία στιγμή προλάβαμε και τον κρα
τήσαμε. Φώναζε ότι είμαστε ληστές. 
Αναστατώθηκε η πολυκατοικία. Κάποιοι 
γείτονες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

» Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έφτασαν τα 
περιπολικά. Ακούγοντας οι αστυνομικοί

τις φωνές του Γιώργου, έτρεξαν γρή
γορα προς το διαμέρισμα. Ήρθαμε αντι
μέτωποι με τα περίστροφά τους».

Η σκηνή θύμιζε αστυνομική ταινία με 
μπόλικο σασπένς. Αστυνομικοί εναντίον 
αστυνομικών και οι δράστες να... φωνά
ζουν για να σωθούν. Γρήγορα, όμως, δό
θηκαν οι απαιτούμενες εξηγήσεις. Σε 
λίγο η Άμεση Δράση αποχωρούσε ενώ ο 
20χρονος Γ ιώργος έπεφτε στον ώμο του 
υπαστυνόμου τότε Ελευθεριάνου ζη
τώντας τη βοήθειά του για να σωθεί από 
την ηρωίνη».

Ένας «κόμπος»

«Ένοιωσα ένα «κόμπο» ν' ανεβαίνει 
στο λαιμό μου -  λέει ο διοικητής του 
τμήματος δίωξης ναρκωτικών. Ήταν η 
πρώτη μου επαφή με ναρκομανή. Δεν 
μπορούσα ποτέ να φανταστώ σε τ ι απελ
πισία έχει φτάσει ένας τέτοιος άνθρω
πος. Ήταν σωστό ράκος.

» Τον πήρα από το χέρι και καθήσαμε 
στον καναπέ. Του εξήγησα ότι ο ρόλος 
μου δεν ήταν να τον χτυπήσω ή να τον 
κάνω να νιώθει ένοχος. Του ύποσχέθηκα 
ότι θα τον βοηθήσω κι’ αυτόν και το φίλο 
του».

Ξεκίνησαν όλες οι απαιτούμενες από 
το νόμο διαδικασίες και οι δύο νέοι οδη
γήθηκαν στο ψυχιατρικό τμήμα των φυ
λακών Κορυδαλλού. Λίγους μήνες μετά, 
το περιστατικό είχε αρχίσει να ξεθωριά
ζει από τη μνήμη του κ. Ελευθεριάνου, 
όταν ένα μεσημέρι πριν ξεκινήσει για το 
σπίτι χτύπησε η πόρτα του γραφείου του.

Θεραπεύτηκε

Κάλεσε τον άγνωστο να μπει μέσα κι' 
όταν εκείνος άνοιξε την πόρτα, ο υπα
στυνόμος αντίκρυσε το Γ ιώργο. Πριν λί
γες μέρες είχε τελειώσει τη θεραπεία 
του και ήθελε να ευχαριστήσει τον αστυ
νομικό που τον βοήθησε να σωθεί από τα 
δεσμά της ηρωίνης.

«Τα περισσότερα παιδιά, που πέφτουν 
θύματα των ναρκωτικών, είναι σπάνιοι 
χαρακτήρες. Πολλά είναι μορφωμένα και 
με υπόληψη στο κοινωνικό σύνολο. Αντι
μετωπίζουν, όμως, πολλές δυσκολίες 
μέχρι να γιατρευτούν τελείως. Κι’ αυτό, 
επειδή δεν αρκεί μόνο η αποτοξίνωση 
αλλά χρειάζεται και ψυχολογική αποδέ
σμευση από τα ναρκωτικά».

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

Είχε νυχτώσει για τα καλά, όταν η 
πόρτα του δωματίου, που είχε νοικιάσει 
σε παραλιακό ξενοδοχείο ο υπαστυνό
μος α' Γ ιώργος Κόκκινης, χτύπησε συν
θηματικά. Η όμορφη αστυφυλακίνα, που 
μέχρι εκείνη την ώρα άναβε νευρικά το 
ένα τσιγάρο μετά το άλλο, τίναξε το 
βλέμμα της προς τα πάνω και συνάντησε 
το ψύχραιμο πρόσωπο του συναδέλφου 
της. Πρέπει να ήταν αυτοί...

Ο υπαστυνόμος και η αστυφυλακίνα 
υποδύονταν το ζευγάρι των χονδρέμπο
ρων σκληρών ναρκωτικών, που ήρθαν 
στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη ψά
χνοντας για μεγάλη ποσότητα ηρωίνης.
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Στη Γενική Ασφάλεια Αθήνας είχε φτάσει 
από μέρες η πληροφορία, ότι κάποιος 
μεσάζοντος τριγυρνούσε στα στέκια της 
Πλάκας ψάχνοντας να βρει άτομο που θα 
αγόραζε από το αφεντικό του ένα κιλό 
ηρωίνης. Το εμπόρευμα ήταν από τα κα
λύτερα και ζητούσε 9.000 δραχμές για 
κάθε γραμμάριο.

Μέσα από πολλές διαδικασίες, και 
αφού αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους 
μεσάζοντες της άλλης πλευράς που εν
διαφέρονταν να αγοράσει το θανατη
φόρο εμπόρευμα, ο Κόκκινης,κατάφερε 
και ήρθε πολύ κοντά με το υπ’ αριθμόν 
ένα πρόσωπο της σπείρας.

«Ήταν απομεσήμερο του περασμένου 
καλοκαιριού, -αφηγείτα ι ο υπαστυνόμος 
-  όταν μπαίνοντας στο γραφείο μου είδα 
τον προϊστάμενό μου και μια ομάδα από 
άλλους συναδέλφους να με περιμένουν. 
Πάνω σε μια καρέκλα είχαν μια βαλίτσα 
γεμάτη με πλαστά δολλάρια που η αξία 
τους υποτίθεται ότι ήταν 3,5 εκατομμύ
ρια δραχμές. Μ’ αυτά θα προσπαθούσα 
να αποκτήσω μισό κιλό από την ηρωίνη 
των μεγαλεμπόρων. Έτσι θα υπήρχε το 
αποδεικτικό στοιχείο για τη σύλληψή 
τους. Μαζί μου θα έπαιρνα και μια συν
άδελφο αστυφυλακίνα που θα την πα
ρουσίαζα σα γυναίκα μου, για να δη
μιουργήσω μια πιο εύπιστη εικόνα».

«Δόλωμα»

Ο υπαστυνόμος μαζί με τη συνάδελφό 
του δεν θα ήταν πλέον μόνο το «δό
λωμα». Ο Κόκκινης είχε αναλάβει να παί
ξει και το ρόλο του αγοραστή. Έπρεπε, 
λοιπόν, να διαπραγματευτεί σκληρά την 
αγορά της ηρωίνης και μάλιστα με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να πείσει τον κακοποιό ότι 
δεν κρύβει τίποτα ύποπτο. Οι συνάδελ
φοί του είχαν νοικιάσει ένα διπλανό δω
μάτιο, ενώ άλλοι φύλαγαν σε διάφορα 
επίκαιρα σημεία.

Η πόρτα του δωματίου 205 επιτέλους 
χτύπησε. Ο Κόκκινης χωρίς να δείξει ότι 
βιάζεται, σηκώθηκε από την καρέκλα του 
και προχώρησε με σταθερά βήματα στο 
διάδρομο. Άνοιξε την πόρτα με προφυ
λάξεις. Πίσω από τη χαραμάδα της διέ- 
κρινε το πρόσωπο, το οποίο είχε συναν
τήσει το προηγούμενο βράδι. Μαζί του 
ήταν κι’ ένας άλλος τύπος με σκληρά χα
ρακτηριστικά. Μετά από τις απαραίτητες 
συστάσεις, ο πρώτος έφυγε. Ο άλλος

ήταν αυτός που θα έφερνε σε συνάντηση 
τον πωλητή και του αγοραστή.

Πέρασε στο δωμάτιο και κοίταξε με 
καχυποψία γύρω του. Η αγωνία των 
αστυνομικών είχε φτάσει στο κατακό- 
ρυφο. Ο ιδρώτας που έτρεχε από τα 
πρόσωπά τους δεν οφειλόταν μόνο στην 
αφόρητη πνιγερή Αυγουστιάτικη ζέστη, 
αλλά και στην αγωνία για την τελική έκ
βαση της υπόθεσης.

Το «πράμα»

«Το πράμα θα είναι σε λίγο στα χέρια 
σου», είπε ξερά στον Κόκκινη. «Που είναι 
το χρήμα;».

Ο υπαστυνόμος του έδειξε μια τσάντα 
-  βαλίτσα λέγοντάς του ότι μέσα υπήρ
χαν 3,5 εκατομμύρια δραχμές σε δολά
ρια. Ο ενδιαφερόμενος σκλήρυνε ακόμα 
πιο πολύ το βλέμμα του.

«Θέλω να τάδω γιατί δεν έχω εμπιστο
σύνη στα δολάρια, κυκλοφορούν στην 
πιάτσα πολλά πλαστά», αποκρίθηκε.

Ο Κόκκινης πήγε στο κρεβάτι, όπου 
είχε ακουμπήσει την τσάντα. Την άνοιξε 
για να δει ο κακοποιός ότι όντως ήταν 
γεμάτη. Στη συνέχεια πήρε ένα από τα 
πλαστά δολάρια και τόδωσε για να το 
ελέγξει. Ήταν μια μπλόφα, που αν 
έπιανε, θα του άνοιγε την πόρτα της επι
τυχίας. Ο κακοποιός πήρε το δολάριο 
στα χέρια του, και το σήκωσε ψηλά προς 
τη λάμπα για να το ελέγξει. Ο υπαστυνό
μος ανακουφίστηκε. Ο αντίπαλός του 
δεν ήξερε να ξεχωρίζει τα γνήσια χαρτο
νομίσματα από τα πλαστά.

«Εντάξει είναι -  είπε. Πάμε κάτω να 
γνωρίσεις το αφεντικό».

«Το αφεντικό»

Από κει κι’ ύστερα ο δρόμος είχε ανοί
ξει. Ο μεγαλέμπορας περίμενε τον υπο
τιθέμενο αγοραστή στο σαλόνι του ξε
νοδοχείου. Αφού αντάλλαξαν τις απα
ραίτητες συστάσεις, έδοσε εντολή στα 
παλικάρια του να πάνε να φέρουν το εμ
πόρευμα.

«Σε λίγο ανεβήκαμε στο δωμάτιό μου -  
συνεχίζει την αφήγησή του ο υπαστυνό
μος. Είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
λαθρέμπορου και μιλούσαμε για τις δου
λειές που θα μπορούσαμε να κάνουμε 
μαζί. Η κουβέντα έφτασε και στους τό
πους καταγωγής μας. Όταν μας είπε ότι 
μέχρι πριν από λίγο καιρό έμενε στη 
Θεσσαλονίκη πάγωσα. Είχα προφασιστεί 
ότι ήμουν και γω από τη Θεσσαλονίκη και 
φοβόμουν μήπως με ρωτήσει τίποτα 
γύρω από τη ζωή μου εκεί, μια και δεν 
είχα ιδέα από την πόλη αυτή. Κανά -  δυο 
φορές μόνο την είχα επισκεφθεί σαν 
τουρίστας. Γυρνούσα την κουβέντα σε 
άλλα θέματα, μέχρι να περάσει η ώρα. Σε 
λίγο ήρθαν τα παλικάρια του με την 
ηρωίνη. Η αγωνία έφτασε στο κατακό- 

'ρύφο.
»Πριν του δώσω τη βαλίτσα, προφασί

στηκα ότι έπρεπε να δοκιμάσω το εμπό
ρευμα πριν το αγοράσω. Έκανα, λοιπόν, 
ένα τηλεφώνημα στη ρεσεψιόν και ζή
τησα ένα τσάι. Μαζί με το φλυτζάνι θα 
μου έφερναν κι’ ένα κουταλάκι για να 
δοκιμάσω δήθεν την ηρωίνη. Ήταν το 
σύνθημα που περίμεναν οι συνάδελφοι 
που περίμεναν κάτω. Ο ένας απ’ αυτούς
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έπαιζε το ρόλο του ρεσεψιονίστα».

Χειροπέδες

Τα πρόσωπα των κακοποιών έλαμπαν 
από ικανοποίηση, καθώς έβλεπαν ότι η 
δουλειά έκλεινε. Η πόρτα του δωματίου 
χτύπησε. Δεν ήταν, όμως, το γκαρσόνι 
του ξενοδοχείου που έφερνε το τσάι. 
Ήταν οι αστυνομικοί της Γενικής Ασφά
λειας με τις χειροπέδες στην τσέπη, 
έτοιμοι να τις φορέσουν σα βραχιόλια 
στα χέρια των κακοποιών. Τα χαρούμενα 
πρόσωπα των εμπόρων του λευκού θα
νάτου, πήραν την κίνηση και το χρώμα 
των αγαλμάτων. Λίγους μήνες αργότερα 
καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 
από δεκαπέντε μέχρι εικοσιπέντε χρόνια 
ο καθένας.

Ο ΝΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Μόνο από φωτογραφία

«Πέρασαν δύο -  τρεις μέρες -  συνεχί
ζει ο κ. Σωτηρίου -  και δεν είχαμε αποτέ
λεσμα. Εκείνο το σούρουπο είχα στηθεί 
πίσω απ’ ένα περίπτερο και περίμενα. 
Ξαφνικά βλέπουν να βγαίνει από την πο
λυκατοικία ο άνθρωπος που γυρεύαμε 
μαζί με κάποιον άλλο. Δεν ξέραμε τίποτ’ 
άλλο γ ι’ αυτόν εκτός από μια φωτογρα
φία του.

»Τους άφησα να πλησιάσουν περισ
σότερο. Εγώ προσποιόμουν ότι τηλεφω
νούσα σε κάποιον. Αυτοί κάτι κατάλαβαν 
και κινήθηκαν να φύγουν. Ήταν, όμως 
αργά. Μαζί με τους άλλους συναδέλ
φους τους ακινητοποιήσαμε».

Οι κρατούμενοι ήταν σκληρά καρύδια 
και δεν μιλούσαν. Οι αστυνομικοί τους 
έψαξαν στις τσέπες αλλά δεν βρήκαν 
ούτε ηρωίνη, ούτε τα κλειδιά του διαμε
ρίσματος. Ήταν σίγουροι, όμως, ότι μέσα 
στο σπίτι υπήρχε αρκετή ποσότητα 
ηρωίνης. Έπρεπε να βρουν τρόπο να 
μπουν μέσα.

Ο συνομιλητής μας έβαλε το μπουφάν 
του φίλου του υπόπτου και προχώρησε 
με τούς συναδέλφους του μέσα στην πο
λυκατοικία. Μόλις έφτασε μπροστά στην 
πόρτα του διαμερίσματος χτύπησε ελα
φρά. Στην ερώτηση της γυναικείας φω
νής, που ήθελε να μάθει ποιος είναι, 
απάντησε μιμούμενος τη φωνή εκείνου 
στον οποίο ανήκε το μπουφάν. Είχε γυ
ρίσει το πρόσωπό του με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να μην φαίνεται από το «ματάκι» 
της πόρτας.

Ξεγελάστηκε

Η γυναίκα ξεγελάστηκε. Άνοιξε την 
πόρτα και οι αστυνομικοί μπήκαν γρή
γορα στο διαμέρισμα. Πάνω στο τραπέζι 
υπήρχε μικρή ποσότητα ηρωίνης, κουτά
λια, λεμόνια και άλλα σύνεργα. Η έρευνα 
επεκτάθηκε σ’ όλα τα δωμάτια. Μέσα στη 
ντουλάπα σ’ ένα κουβάρι με κάλτσες 
βρήκαν την ποσότητα που γύρευαν. 
Μέσα σ’ ένα προφυλακτικό, ήταν κρυμ
μένα 80 γραμμάρια ηρωίνης. Τα είχε πε
ράσει «λουκαριστά» (μέσα στον πρωκτό 
του) από τον έλεγχο των αεροδρομίων, 
όπως ο ίδιος είπε αργότερα στους αστυ
νομικούς. Είχε μετατρέψει το διαμέρι
σμά του σε τεκέ. Εκεί έρχονταν οι γνω
στοί του ηρωινομανείς, τον πλήρωναν, 
κι’ έκαναν επιτόπου την ένεση.

Με τη σύλληψή του άρχισε και τη θε
ραπεία. Όταν έληξε ο χρόνος φυλάκισής 
του επιδόθηκε στην άσκηση του επαγ- 
γέλματός του. Ήταν πολιτικός μηχανι
κός. Η γυναίκα του, όμως, -  ήταν αυτή 
που άνοιξε την πόρτα στους αστυνομι
κούς -  δεν μπόρεσε να τον ακολουθήσει. 
Η ηρωίνη την έκανε να πάει στο Πακι
στάν, όπου νόμιζε ότι θα έβρισκε έστω 
σύντομα τον παράδεισό της. Έπεσε, 
όμως, στα δίχτυα της Αστυνομίας και πέ
ρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στις 
Πακιστανικές φυλακές. Τα ίχνη της χά
θηκαν στις χώρες της Ανατολής.

Ο σύζυγός της ζει τώρα με το κοριτσάκι 
τους, τον καρπό κάποιων μακρινών ευ
τυχισμένων χρόνων, Αυτό που δεν έμαθε 
και δεν θα μάθει ποτέ την αλήθεια για 
όλα αυτά!
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Πριν από λίγες μέρες επιστρέφοντας 
στο σπίτι του μετά από μια κοπιαστική 
μέρα ο αστυφύλακας Νίκος Σωτηρίου 
είδε κάτω από την εξώπορτα μια πρόσ
κληση. Ήταν από κάποιο σύλλογο που 
διοργάνωνε συγκέντρωση για τη διαφώ
τιση του κοινού γύρω από τα ναρκωτικά.

Η φύση της ειδικότητάς του -  υπηρετεί 
στο τμήμα δίωξης ναρκωτικών -  τον 

» έκανε να ενδιαφερθεί. Την επόμενη Τε- 
I  τάρτη πήγε στην αίθουσα, όπου γινόταν 
|  η συζήτηση. Είχε καθυστερήσει αρκετά 
§■ και ήδη είχαν αρχίσει οι ομιλίες από τους 
*  ειδικούς επιστήμονες, αλλά και άλλα 
°  πρόσωπα που κάτι σημαντικό είχαν να 
=. πουν πάνω στο θέμα.
?  § Ο ομιλητής δίπλωσε τα χαρτιά του και 
g 3· κατέβηκε απ’ το βήμα. Τα χειροκροτή- 
”  ?  ματα που ακολούθησαν υποδέχθηκαν 
ΐ ί  2  κάποιο νεαρό που ήθελε να μιλήσει για 
ϊ  . την προσωπική του πείρα πάνω στη 
J  , |  ΧΡήση της ηρωίνης.
Ο

Ο νεαρός

«Μόλις ανέβηκε στο βήμα τά χασα -  
μας είπε ο κ. Σωτηρίου -  καθώς στο 
πρόσωπό του διέκρινα έναν παλιό μι
κρέμπορο και τοξικομανή. Είχε θερα
πευτεί και τώρα είχε αφιερώσει ένα με
γάλο μέρος από τη δραστηριότητά του 
στον αγώνα κατά των ναρκωτικών».

Όπως μας είπε ο συνομιλητής μας, τον 
είχε συλλάβει πριν από πέντε χρόνια με 
τη γυναίκα του και κάποιους φίλους του 
μέσα στο διαμέρισμά του.

Στις πιάτσες των ναρκομανών είχε κυ
κλοφορήσει τότε η φήμη ότι κάποιος 
πήγε στην Ταύλάνδη και κατάφερε να 
φέρει μπόλικο πράμα. Όσο, όμως, κι αν 
έψαχναν οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν 
να εντοπίσουν το άτομο αυτό. Έβγαλαν, 
λοιπόν, το συμπέρασμα, ότι δεν πρέπει 
να κυκλοφορεί το εμπόρευμά του στο 
δρόμο, αλλά να το διακινεί μέσα από το 
διαμέρισμά του.

Η παρακολούθηση τοξικομανών κρά
τησε αρκετές μέρες, μέχρι να εντοπί
σουν οι αστυνομικοί το διαμέρισμα του 
ύποπτου. Όσες ώρες, όμως, κΓ αν περί- 
μεναν απ’ έξω για να τον συναντήσουν 
δεν κατάφεραν τίποτα. Έτσι, αποφάσι
σαν να βάλουν βάρδιες για την παρακο
λούθηση.



Μ

Του Δρα Δημοσθένη Μπούκη Ιατροδικαστή

Η σκηνή εξελίσσεται γρήγορα, δρα
ματικά, νευρικά αλλά και αμήχανα. 

Ο «ύποπτος τοξικομανής» Α.Β. σέρνεται 
με χειροπέδες από τον διάδρομο προς το 
γραφείο μου με μεγάλη δυσφορία, σχε
δόν αγκομαχώντας. Ξαφνικά γυρίζει 
προς την τουαλέττα, να κάνει εμετό. Οι 
άνδρες της Δίωξης τον σπρώχνουν και 
χωρίς καν να σκεφθούν τον απομακρύ
νουν αηδιασμένοι από το θέαμα. Το 
δράμα όμως συνεχίζεται. Τον φέρνουν 
στο γραφείο μου, όπου μια σάμπα ηλε
κτρική -  κουκουνάρι, σπάει την υγρασία 
του δημοσιοϋπαλληλικού χώρου. Ο νέος 
γονατίζει και αγκαλιάζει τη θερμάστρα 
και πάλι οι αστυνομικοί τον απομακρύ
νουν.

Θλίβεται καθημερινά η ψυχή του 
οποιουδήποτε που έχει επαφές με την 
ελληνική πραγματικότητα των «ναρκω
τικών», και θλίβεται γιατί η συσσώρευση 
αναχρονιστικών νοοτροπιών και απωθη- 
μένων έχει φέρει τους αρμόδιους σε μια 
απαράδεκτη στάση απέναντι στους 
νέους, που κάνουν χρήση, από το απλό 
τσιγαριλίκι μέχρι την πρέζα.

Έχουμε λοιπόν, δύο θέσεις ή αντιμα- 
χόμενες παρατάξεις -  άν θέλετε -  που 
προέκυψαν από τα βιώματα μιας εκατον
ταετίας στον ελληνικό χώρο, βιώματα 
σαν απόρροια ιδιόρρυθμης νομοθεσίας, 
αντικοινωνικής και απάνθρωπης -  σε

πολλά -  αντιμετώπισης των «τοξικομα
νών» και αρνητικής διάθεσης για κατα
νόηση των προβλημάτων τους από τις 
αρχές.

Η μια της Αρχής, της εξουσίας, που 
πηγάζει από την νομοθεσία και την όχι 
και τόσο πλατειά θεώρηση του προβλή
ματος από τα όργανα της Τάξεως. Είναι 
γνωστή η νομοθεσία με το Ν.Δ. 743/70, 
όπου η αντιμετώπιση των τοξικομανών 
και των εμπόρων δεν πολυδιαφέρει. Κί
νητρο στη δημιουργία του αυστηρού 
αλλά και αντιφατικού αυτού νόμου ήταν 
η δίωξη των εμπόρων γιαυτό και οι ποινές 
γι αυτούς είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Η 
τραγικότητά του όμως βρίσκεται:

1) στην κατά καιρούς τιμωρία των 
νέων, που κάπνιζαν (χρήση), κατείχαν 
(κατοχή -  πως είναι δυνατόν να μη το 
κατείχαν, αφού το χρησιμοποιούσαν), το 
διέθεταν (διάθεση -  π.χ. ένα τσιγαριλίκι 
στον φίλο *για παρέα) ή το πουλούσαν 
(πώληση -  από μια δόση μέχρι τα «βαπο
ράκια» εκ συστήματος για την εξασφά
λιση της δόσης εκβιαζόμενοι από τον 
έμπορο). Έτσι βλέπει κανείς νέα παιδιά 
με 8 και 10 χρόνια φυλακή, επειδή είχαν 
μια ποσότητα ινδικής κάνναβης που κά
πνισαν (άρα και κατείχαν), έδωσαν στον 
φίλο ή του πούλησαν.

2) στη δυνατότητα του οποιουδήποτε 
συλλαμβανόμενου να καταδίνει άλλον

που του προμήθευσε μια ή περισσότερες 
δόσεις. Η βάση δημιουργίας αυτού του 
άρθρου του Ν.Δ. 1176/72 ήταν η σύλ
ληψη των επικεφαλής της διακίνησης 
της εμπορίας των ναρκωτικών με την 
απλή αλλά και αφελή σκέψη ότι ο χρή
στης θα καταδώσει τον προμηθευτάκο 
του, αυτός τον προμηθευτή, αυτός τον 
έμπορο της περιοχής και πάει λέγοντας 
μέχρις ότου φθάναμε στο «μεγάλο 
αφεντικό».

Η λογική αυτή έρχεται σε αντίθεση με 
την φοβερή πραγματικότητα, που ποιος 
δεν ξέρει ότι όσα βλέπουμε στις αμερι
κανικές ταινίες είναι αλήθεια, δηλαδή σε 
κάποιο σημείο της αλυσίδας ένας κρίκος 
-  ουσιαστικός όμως -  λείπει (κάπου κά
ποιο βαποράκι ̂ τοξικομανής που εκβιά
ζεται για την εξασφάλιση της δόσης του) 
παίρνει το πακέτο και αφήνει κάπου αλ
λού τα χρήματα για να χαθούν τα ίχνη και 
η συνέχεια της αλυσίδας προς τα πάνω).

Έτσι την «πληρώνει» το θύμα, το βα
ποράκι ή ακόμη ο χρήστης που αδυνατεί 
να δώσει τις πληροφορίες που χρειάζον
ται και για να απαλλαχθεί αλλά και να 
συνεχισθεί η ανάκριση προς την κατεύ
θυνση των χονδρεμπόρων, με απίθανες 
ποινές (πάνω από 10 χρόνια πολλές φο
ρές!).

3) στην αντιμετώπιση με τα ίδια κριτή
ρια των χρηστών των ναρκωτικών, χωρίς
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να γίνεται διάκριση του είδους της ου
σίας, της εμπειρίας, των διαθέσεων, των 
συνθηκών, της ηλικίας κ.ά.

Έτσι έχω ακούσει για 7 χρόνια σε νέο 
κάτοχο ή χρήστη 2 γραμ. χασίς, αλλά και 
αποφυλάκιση με εγγύηση εμπόρου, που 
κατέδωσε άλλον χοντρέμπορο.

Κ αι εδώ πρέπει να δώσει κανείς μια 
άλλη' εικόνα του προβλήματος, τη 
θέση των χρηστών.

Η εισαγωγή των ναρκωτικών στην Ελ
λάδα, γύρω στο 1885, και συγκεκριμένα 
στο λιμάνι της Σύρου και μετέπειτα στον 
Πειραιά δημιούργησε μια νοοτροπία του 
χασικλή -  κακούργου, που προήλθε από 
την αυστηρή νομοθεσία της εποχής, της 
αναγκαστικής απομόνωσης των χρηστών 
για να γλυτώσουν τον κλοιό του νόμου, 
την καλλιέργεια της νοοτροπίας του 
κατατρεγμένου -  αποδιοπομπαίου από 
τους ίδιους (που έβγαινε από την παθη- 
τικότητα και αδράνεια της μακρόχρονης 
χρήσης ηδονιστικών ουσιών αλλά και τον 
φόβο της δίωξης) και την «αναγκαστική» 
χρήση τους στις φυλακές για να «ξε
χνούν πίκρες και καημούς και να μετριά
ζουν τον πόνο τους από τον εγκλεισμό».

Αυτό το σλόγκαν ακόμη κυκλοφορεί 
και διέπει όλη την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, από την ώρα της σύλλη
ψης, τη διαδικασία της ανάκρισης, τη 
φυλάκιση και την εκδίκαση.

Και διερωτάται κανείς: είναι έτσι τα 
πράγματα, έχει κανείς μπροστά του κα
κούργους, που αδίστακτα ληστεύουν ή 
σκοτώνουν για να βρουν τη δόση τους ή 
άτομα προβληματικά, που για διάφορους 
λόγους φθάσανε στην άλλη όχθη της 
«υγειούς κοινωνίας» αντιδρώντας για 
την απόρριψή τους και, θέλοντας να επι
βιώσουν σαν άτομα, φθάνουν σε αντικοι
νωνικές πράξεις;

Για να γίνει κατανοητή η σύγχρονη 
θεώρηση του προβλήματος απαιτείται 
εκτεταμένη γνώση και μελέτη όλων των 
παραμέτρων του, από τον χώρο της κοι- 
νωνιολογίας, ψυχολογίας, ιατρικής, ψυ
χιατρικής, νομικής, θρησκείας και της 
Δίωξης. Φυσικό λοιπόν να μη μπορεί κα
νείς σε ένα άρθρο και μόνο να αναλύσει, 
πολύ περισσότερο να εξαντλήσει ένα τέ
τοιο θέμα. Κρίνω όμως αναγκαίο μετά 
από την πολυετή πείρα μου στο θέμα, 
την πολύπλευρη εμπειρία από πάρα πολ
λές διαλέξεις στην Ελλάδα και την μονα
δική μου εμπειρία από τους τρόπους 
αποδοχής του βιβλίου μου «Τα Ναρκω
τικά σήμερα» να αναφερθώ στις αρχές, 
που βασίζεται η αλλαγή νοοτροπίας στην 
αντιμετώπιση των εξαρτημένων ατόμων.

Αν δούμε τους χασισοκαπνιστές την 
ώρα της τελετουργίας (γύρω - γύρω, με 
τη συνοδεία μουσικού οργάνου, με τον 
τελετάρχη να γυρίζει γύρω - γύρω τον 
ναργιλέ) ή τους νέους που καπνίζουν 
μαριχουάνα «πασσάροντας» ο καθένας 
στον διπλανό του το τσιγάρο, διαπιστώ
νουμε μια ανάγκη για επικοινωνία, για 
επαφή σε ομαδικότητα, που ενισχύεται 
από την διαβεβαίωση του καθενός, ότι 
«καπνίζουν» για να βρεθούν σε άλλα 
επίπεδα συνείδησης και να επικοινωνή
σουν με άλλους σε μια προσπάθεια να 
βρουν απαντήσεις ή λύσεις (;) στα προ

βλήματα της εφηβείας (γιατί ζω, υπάρχω, 
εργάζομαι, ποιές οι αξίες της ζωής, τα 
πολιτικά συστήματα κ.ά), που δεν λύνον
ται μόνο με μελέτη αλλά με ανταλλαγή 
απόψεων στο ίδιο επίπεδο.

Αντίθετα βλέπει· κανείς τον ηρωινο- 
μανή που «βαράει» στη φλέβα του, μό
νος του στην τουαλέττα, γιατί αυτός δεν 
έχει πλέον περιθώρια επαφής με τον 
φίλο, τον συγγενή, τον συνάδελφο, έχει 
αποτραβηχτεί και θέλει ΤΩΡΑ τη δόση, 
ΤΩΡΑ να νιώσει την φυγή, ΤΩΡΑ να ξεχά- 
σει, όλα ΤΩΡΑ, αλλά μόνος. Η τραγικό- 
τητά του προσδιορίζεται πέρα από την 
βαρύτητα της μόνωσής του, και από τον 
φόβο της σύλληψης, της ανακάλυψης 
από τους συγγενείς και φίλους, τον χα
ρακτηρισμό του σαν αποδιοπομπαίου 
(που αργότερα το επιδιώκει, σαν δείγμα 
ότι αυτός ξεχωρίζει, είναι ανώτερος) 
αλλά και την συνειδητοποίηση ότι και αν 
ακόμη τον βρουν σε κωματώδη κατά
σταση, δεν θα μπορέσουν εύκολα να τον 
βοηθήσουν, γιατί άλλοι φοβούνται τη 
σύλληψη, αφού το Νοσοκομείο που θα 
καταλήξουν, είναι υποχρεωμένο να 
καταγγείλει τον ασθενή.

'Ολα αυτά, πριν τη σύλληψη, καλύ
πτουν μια ειδική κάστα ανθρώπων, που 
ξεκίνησαν την χρήση από περιέργεια, 
μόδα, μαγκιά, μίμηση, παρέα, πίεση φί
λων ή συγγενών, κακή ενημέρωση(!) σε 
ομιλίες ή άλλες εκδηλώσεις, προσπάθεια 
φυγής, πίστη σε ανεύρεση λύσεων στα 
προθλήματά τους, επαγγελματική προσ
έγγιση (γιατροί, νοσοκόμοι κ.τ.λ.).

Αλλοι ξεκίνησαν αθώα, άλλοι συνέχι
σαν για διάφορους λόγους, κυρίως όμως 
γιατί βρέθηκαν πάνω σε μια ευαίσθητη 
καμπή της εξέλιξής τους, που απαιτούσε 
ωριμότητα, δύναμη, αυτοπεποίθηση και 
δεν θοηθήθηκαν από το περιβάλλον, 
αλλά πολλές φορές από τον εαυτό τους 
που συναισθηματικά ανώριμος και κοι
νωνικά δυσπροσάρμοστος, γονάτισε στη 
πίεση των φίλων, της νοοτροπίας, της 
ανασφάλειας, της έλλειψης αξιών και 
«πιστεύω», της δυσκολίας να προσαρ- 
μοσθούν στα «πρέπει» της κοινωνίας, 
πολλοί, ναι πολλοί, προχώρησαν από 
άγνοια, που φάνηκε τη στιγμή, όταν κά
ποιος μυημένος ε'ιπε: «αντί να καπνίζεις 
για ώρες, δεν ρίχνεις αυτό(;) στη φλέβα. 
Και γρήγορα αλλά και καλύτερα θα νιώ
σε ις».

Η μετάπτωση σε «σκληρό» ναρκωτικό 
έχει γίνει, ανώδυνα, φθηνά (στην 

αρχή) και ειρηνικά. Και οι ευθύνες: Από 
το σημείο της σύλληψης και πριν, οι ευ
θύνες είναι τόσο στο άτομο, που εθελον
τικά προσεχώρησε στο στρατόπεδο των 
ναρκωτικών, όσο και στο Κράτος, που 
δεν τον ενημέρωσε έγκαιρα, υπεύθυνα 
και σωστά. Μετά όμως τη σύλληψή του, 
για οποιοδήποτε αδίκημα, που σχετίζεται 
με αυτά, η ευθύνη είναι αποκλειστική 
των αρμοδίων. Και εξηγούμαι: Στη σύλ
ληψη, όταν αντιμετωπίζεται ένας έφη
βος αντικοινωνικά, απάνθρωπα, αρνη
τικά, χωρίς πολλές φορές να έχει δικη
γόρο στις πρώτες φάσεις, στην προφυ- 
λάκιση, όταν κλείνεται στο κρατητήριο 
με άλλους παραβάτες του Ποινικού Δι
καίου, στην ανάκριση, όταν σέρνεται από 
το ανακριτικό γραφείο, στην Ιατροδικα

στική Υπηρεσία, και μετά στο κρατητή
ριο, με τις χειροπέδες, μπροστά από 
όλους τους συμπολίτες του, άλλους φί
λους, άλλους γνωστούς, στο Δικαστήριο, 
όταν η χρήση του, το πάθος του, στιγμα
τίζεται σαν «φόνος εκ προμελέτης». Πως 
είναι δυνατόν να λογιζόμαστε πολιτι
σμένος λαός όταν, ενώ έχουμε σαν γνώ
μονα την προστασία της υγείας του πολί
του, την κατοχύρωση της αξιοπρέπειάς 
του και της ατομικής του ελευθερίας 
αλλά και των δικαιωμάτων του, σπρώ
χνουμε τους νέους στην άλλη άκρη, κά
νοντας τους αρνητικούς, αντικοινωνι
κούς, γεμίζοντάς τους απογοήτευση, πι
κρία, ανασφάλεια, μίσος και ενισχύοντας 
τα πιστεύω τους για «απόρριψη του κα
τεστημένου, των παραδοσιακών αξιών» 
αντί να ανοίξουμε την αγκαλιά για κατα
νόηση, ζεστασιά, ανθρωπιά, συμπόνια 
και συγχώρηση των «αμαρτημάτων=νο- 
μικών παραστρατημάτων», να τους δεί
ξουμε το σφάλμα, που οδηγούνται, που 
μπορούν να σωθούν, δίνοντάς τους πι
στεύω για την αξία της ζωής, της μάχης 
στον καθημερινό στίβο, την σημασία της 
ελευθερίας και της εξάλειψης και μη 
αναγκαιότητας της εξάρτησης από ου
σίες σαν κι αυτές, το θαύμα της δημιουρ
γικότητας, της ελεύθερης σκέψης αλλά 
και την ανάγκη πειθαρχίας, κατανόησης, 
προσέγγισης στις διαφορές μεταξύ των 
ανθρώπων με βάση την συνέπεια, τη ει
λικρίνεια, τον αλληλοσεβασμό.

Ε ίναι πράγματι δυνατόν να περιμένει 
κανείς από τα νέα αυτά παιδιά 
να «γυρίσουν πίσω» με όσα μοντέρνα 

ιδρύματα ή μεθόδους ή ειδικευμένους 
επιστήμονες διαθέτουμε, όταν τα αντι
μετωπίζουμε σαν μιάσματα της κοινω
νίας. Στο κάτω - κάτω, μήπως θα πρέπει 
να αναλογιστούμε μια κάποια ευθύνη για 
τη ζωή που προσφέραμε στα παιδιά της 
σήμερον, από τον υλισμό, την έλλειψη 
αξιών, τον εξαναγκασμό σε διαβίωση με 
απάνθρωπες «πολιτισμένες» όμως συν
θήκες (διαμερίσματα = χρυσά κλουβιά, 
έλλειψη χώρων για παιχνίδι, καταπίεση 
στη συμπεριφορά, κ.ά.) μέχρι την έλ
λειψη διαλόγου ή την μη παραδοχή των 
σφαλμάτων μας, σημεία ουσιαστικά, σε 
μια σχέση που θέλουμε να λογίζεται αν
θρώπινη, ειλικρινής, αποδοτική.

Πιστεύω, ότι πρέπει να σταματήσουμε 
να βλέπουμε αρνητικά τα παιδιά αυτά, 
όσα επεισόδια και άν δημιουργούν (κλο
πές, μαχαίρωμα φαρμακοποιού πρόσ
φατα), γιατί είναι πολύ εύκολο να λέμε 
ότι «δεν με αφορά το πρόβλημα» ή «δεν 
φταίω εγώ γι αυτό», αλλά τι θα λέγαμε άν, 
την πόρτα μας κτυπούσε ένας αστυνομι
κός για να μας αναγγείλει ότι ο γιός μας 
συνελήφθηκε για χρήση ναρκωτικών, ή 
μας τηλεφωνούσαν από το νοσοκομείο, 
ότι η κόρη μας βρίσκεται σε κώμα. Θα 
ανεχόμαστε μια τέτοια συμπεριφορά, σε 
ένα βλαστάρι που μεγαλώσαμε με θυ
σίες, αγάπη, διάθεση για το καλύτερο και 
όμως βρέθηκε στην απέναντι όχθη. Δεν 
θα το βοηθούσαμε ή θα του κλείναμε την 
πόρτα, όπως γίνεται καμιά φορά.

Ας βοηθήσουμε λοιπόν όλοι ώστε να 
πάψουν να κλείνουν οι πόρτες, για τους 
νέους, που έγιναν για διάφορους λόγους 
εξαρτημένοι, με το να τους βλέπουμε 
διαφορετικά, με κατανόηση και αγάπη.
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Πότε υπάρχει 
παραβίαση 

της κίτρινης 
φωτεινής ένδειξης.

Του ΣΑΒΒΑ ΚΑΒΑΖΙΔΗ 
Τμηματάρχη Οργανώσεως 

της Τροχαίας Αθηνών

Ο πως είναι γνωστό, από 1ης Σεπτεμβρίου 1983 εφαρμό
στηκε και στη χώρα μας οριστικά το ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓ
ΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ (Σ.Ε.Σ.Ο.), γνωστό και ως Μη

τρώο ή Ποινολόγιο των οδηγών και πιο γνωστό σαν POINT 
SYSTEM.

Η εφαρμογή του εν λόγω Συστήματος αποβλέπει στη στα
διακή απομάκρυνση από την κυκλοφορία των επικίνδυνων για 
την οδική ασφάλεια οδηγών, με τελικό στόχο τη μείωση των 
τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία, ατυχώς, την τελευταία δε
καετία εμφανίζουν ανοδική πορεία, με συνέπειες πολύ οδυ
νηρές, όχι μόνο για τους παθόντες και τις οικογένειές τους, 
αλλά και την Εθνική Οικονομία γενικότερα.

Ίσως, το Σ.Ε.Σ.Ο. αποτελεί τη στιγμή αυτή το κυριότερο 
μέσο άμυνας της Πολιτείας κατά των οδηγών εκείνων, που 
συστηματικά περιφρονούν τους κανόνες κυκλοφορίας και 
ειδικότερα τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(ΚΟΚ), που η παραβίασή τους οδηγεί άμεσρ ή έμμεσα στο 
τροχαίο ατύχημα.

Με γνώμονα την παραπάνω σκέψη επιλέχτηκαν και εντά
χθηκαν στο Σ.Ε.Σ.Ο. 25 ομάδες παραβάσεων, η κάθε μια από 
τις οποίες βαθμολογείται, ανάλογα με την επικινδυνότητά
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της, με 2 μέχρι και 5 βαθμούς.
Στις παραβάσεις αυτές διαλαμβάνεται και η παραβίαση 

της κίτρινης φωτεινής ένδειξης των σηματοδοτών (άρθρο 6 
παρ. 1 ΚΟΚ) που χρεώνεται με 3 βαθμούς. (Η παραβίαση του 
ερυθρού σήματος χρεώνεται με 5 βαθμούς).

Από το σύνολο των παραβάσεων που εντάσσονται στο 
Σ.Ε.Σ.Ο., εκείνη που προκάλεσε τις πιο έντονες συζητήσεις, 
αμφιβολίες και ανησυχίες ήταν η παραβίαση του κίτρινου 
σήματος. Μάλιστα, ορισμένοι οδηγοί νόμισαν ότι πρόκειται 
για νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση, για νέο κανόνα κυκλοφορίας, 
μολονότι η σχετική διάταξη ισχύει από το 1977, αφότου δη
λαδή τέθηκε σε εφαρμογή ο Κ.Ο.Κ. (Ν. 614/1977). Το γεγονός 
αυτό είναι ενδεικτικό και της άγνοιας πολλών οδηγών μας, 
πάνω σε βασικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ..'Αγνοια, που δεν ήταν 
άμοιρη συνεπειών, αφού τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του 
μέτρου παρατηρήθηκαν αρκετές συγκρούσεις οχημάτων 
(καραμπόλες) προ του κίτρινου σήματος, που οφειλόταν είτε 
σε αδικαιολόγητες στάσεις των προπορευομένων οχημάτων, 
είτε στην νοοτροπία των οδηγών των οχημάτων που ακολου
θούσαν να μη σταματούν στο κίτρινο φως.

Α ς δούμε, λοιπόν, την επίμαχη αυτή διάταξη και τις παρα
μέτρους της, για την άρση κάθε αμφιβολίας που μπορεί 

να προκαλέσει και στους οδηγούς και στους εφαρμοστές του 
νόμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παραγρ. 1,1 
περιπτ. γ' του Ν. 614/77 “ περί Κ.Ο.Κ.” , ο οδηγός κάθε οχήμα
τος υποχρεώνεται, όταν υπάρχει ένδειξη κίτρινου σταθερού 
φωτός κυκλικής μορφής, να διακόπτει την πορεία του, όπως 
θα έκανε και προ του ερυθρού φωτός, εκτός αν βρίσκεται 
τόσο κοντά στο σηματοδότη, ώστε να αδυνατεί να κάνει αυτό 
με ασφάλεια.

Από την ανωτέρω διατύπωση της διατάξεως, προκύπτει η 
υποχρέωση των οδηγών, κατ’αρχήν, να διακόπτουν την πο
ρεία τους, όπως ακριβώς θα ενεργούσαν και μπροστά στο 
κόκκινο φως.

Όμως, η υποχρέωση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη του 
νόμου, ότι το όχημα βρίσκεται σε τέτοια απόσταση από τους 
σηματοδότες, ώστε να μπορεί ο οδηγός να ακινητοποιήσει 
αυτό με ασφάλεια, δηλαδή χωρίς κίνδυνο για τον ίδιο ή τους 
άλλους οδηγούς ή πεζούς.

Είναι φανερό, ότι κατά την εφαρμογή της σχετικής διαιά- 
ξεως υπεισέρχεται αναγκαία ο παράγοντας της κρίσεως τόσο 
του οδηγού, ο οποίος θα πρέπει να υπολογίσει σωστά' ότι 
μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημά του με ασφάλεια, όσο και 
του αστυνομικού, που θα πρέπει εκτιμήσει αν στη συγκεκρι
μένη περίπτωση έπρεπε να σταματήσει ή όχι το όχημα.

Βέβαια, για τον περιορισμό της ελεύθερης και ίσως αυ
θαίρετης κρίσης και των δύο (οδηγού - αστυνομικού) ο νόμος 
θέτει σαν προϋπόθεση διελεύσεως με κίτρινο φως το πρα
γματικό γεγονός, ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται πολύ κοντά στο 
σηματοδότη και η ακινητοποίησή του δεν μπορεί να γίνει 
ακίνδυνα. Για παράδειγμα αναφέρεται, ότι η ασφαλής ακινη- 
τοποίηση Αστικού Λεωφορείου προ του κίτρινου σήματος, 
όταν αυτό μεταφέρει επιβάτες, συναρτάται με την απόστασή 
του από το σηματοδότη, την ταχύτητα, τον όγκο και το βάρος 
του. Εσφαλμένη εκτίμηση των παραγόντων αυτών και από
τομη τροχοπέδηση για τη μη παραβίαση του κίτρινου, εγκυ
μονεί σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού των ατόμων που 
επιβαίνουν στο λεωφορείο και ιδίως των μικρών παιδιών και 
των γερόντων.

Κ λασσική περίπτωση, θα λέγαμε, εφαρμογής της εν λόγω 
διατάξεως είναι εκείνη που ο οδηγός, από αρκετή από

σταση ενόψη του κίτρινου φωτός, αντί να ανακόψει, συνεχίζει 
με την ίδια ταχύτητα ή και αυξάνει αυτήν, προκειμένου να 
προλάβει και περάσει πριν από το ερυθρό φως, χωρίς βεβαίως 
να αποκλείονται και άλλες περιπτώσεις.

Ασφαλώς, όταν υπάρχει και η ελάχιστη αμφιβολία στον 
αστυνομικό, αν ο οδηγός μπορούσε ή όχι να ακινητοποιήσει 
το όχημα του προ του κίτρινου σήματος, χωρίς κίνδυνο, δεν 
πρέπει να βεβαιώνεται σχετική παράβαση.

Πιστεύουμε ότι οι πιο πάνω διευκρινήσεις ήταν απαραίτη
τες για την ορθή, αντικειμενική και συνετή εφαρμογή της 
σχετικής με το “ κίτρινο” σήμα διάταξης του Κ.Ο.Κ.



Μιλάμε
την ίδια γλώσσα

και μ’εσάς...

■ Οργανωμένες εκδρομές στις πιο 
οικονομικές τιμές

Η Ολυμπιακή σε συνεργασία με 
ταξιδιωτικούς πράκτορες οργανώνει 
όχι μόνο το ταξίδι σας αλλά και τη 

διαμονή σας στο εξωτερικό,ατομικά 
ή με γκρουπ. Σας κρατάει θέση στα 
αεροπλάνα της με τους πιο οικονο
μικούς όρους και συγχρόνως ανα
λαμβάνει υπεύθυνα να σας κλείσει 

ξενοδοχείο,ενώ εσείς πληρώνετε εδώ 
σε δραχμές.

μ Απολαυστικά γεύματα και φιλική 
εξυπηρέτηση

Ταξιδεύοντας θα απολαύσετε το νόστιμο 
φαγητό στο οποίο η Ολυμπιακή έχει 

παράδοση και θα γνωρίσετε τη φιλική 
εξυπηρέτηση στο έδαφος και στον αέρα.

■ 97% ακρίβεια στις ώρες πτήσεων 
■ Εκτεταμένο δίκτυο και διασυνδέσεις 

•Υπερσύγχρονα αεροσκάφη

•  Επικοινωνία... κυριολεκτικά στην ίδια γλώσσα
Έτσι δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα συνεννόησης. Θα αισθανθείτε άνετα και θα νιώσετε 

πραγματικά σαν στο σπίτι σας. Αν λοιπόν ταξιδεύετε για τουρισμό, αλλά και για δουλειές, 
για σπουδές, για ιατρικές εξετάσεις, για να επισκεφθείτε συγγενείς ή για οποιοδήποτε 

άλλο λόγο, θυμηθείτε: Η Ολυμπιακή είναι η δική σας αεροπορική εταιρία.
Γιατί στην Ολυμπιακή πραγματικά μιλάμε την ίδια γλώσσα.

Ξέρουμε ότι όταν ξεκινάτε για τις πασχαλινές διακοπές σας 
στο εξωτερικό ζητάτε κάτι περισσότερο από ένα απλό μέσο 

μεταφοράς. Θέλετε ένα τέλεια οργανωμένο ταξίδι, καλά 
ξενοδοχεία, συμφέρουσες τιμές, σωστή εξυπηρέτηση. 

ΚΓ επειδή σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο, σας 
προσφέρουμε όλ’ αυτά που θα κάνουν το 

ταξίδι σας πραγματικά αξέχαστο:

ΓοαΦεία ΑΘΗΝΑ Λεωφ Συννρού 96, Τηλ 9616. 161, 9292.251 - Όθωνος 6, Τηλ 9292.555 ■ Μητροπόλεως 11, Τηλ 9292-257 - ΟΜΟΝΟΙΑ: Κοτοπούλη 3 
Ρ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Πύργος Αθηνών ■ ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ακτή Μιαούλη 27, Τηλ 4520.968, 9292.797/8 ■ ΚΗΦΙΣΙΑ: Κηφισίας 267, Τηλ 8016.119

ΓΛΥΦΑΔΑ: Αθηνών & Αθ. Διάκου - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚομνηνώV 1 & 3, Τηλ 260.121/9 και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
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ρακρτνς iywxv
Πως η πρωτοχρονιά 

της πεντάχρονης,
Βασιλικής, έγινε 
από “οδύσσεια” 
μια πρωτόγνωρη 

βραδιά...
Η ιστορία είναι λίγο - πολύ γνωστή. 

Συγκίνησε το πανελλήνιο την παραμονή 
της Πρωτοχρονιάς. Η πεντάχρονη Βασι
λική Ακίζογλου περιμένοντας ανυπό
μονα, μαζί με τη μητέρα της στο λιμάνι 
της Ύδρας, τη γιαγιά της που θαρχόταν 
για τις γιορτές μπήκε κατά λάθος στο 
πλοίο “Μυκήναι” για να τη βρει. Το πλοίο 
σάλπαρε με προορισμό την Αίγινα και 
έτσι η μικρή βρέθηκε περιπλανώμενη 
στους δρόμους της πόλης, μόνη της, ζη
τώντας τη μητέρα της. Σε λίγο, όπως 
ήταν φυσικό, βρέθηκε στο αστυνομικό 
τμήμα του νησιού. Μάταια οι αστυνομι
κοί προσπαθούσαν να μάθουν το όνομά 
της. Εξαντλημένη από την περιπέτειά 
της, βρισκόταν σε κακή ψυχολογική 
κατάσταση. Στο ζεστό και φιλόξενο 
περιβάλλον του αστυνομικού τμήματος 
άρχισε σιγά - σιγά να βρίσκει την ηρεμία 
της.

Ήδη είχαν αρχίσει οι διαδικασίες για 
την αναζήτηση των δικών της που αγω- 
νιούσαν στην Ύδρα για την τύχη της.

Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της 
ιστορίας. Το δεύτερο και πιο συγκινητικό 
“ ξετυλίχτηκε” στο ζεστό σπίτι του χω
ροφύλακα Απόστολου Σόφη, 34 χρόνων, 
που μαθαίνοντας στο τμήμα -  όταν πήγε 
να αναλάβει το βράδυ υπηρεσία -  την 
περιπέτεια της μικρής Βασιλικής, προ
θυμοποιήθηκε να την πάρει σπίτι του για 
να περάσει την πρωτοχρονιάτικη νύχτα 
μαζί με τα δύο παιδιά του, την πεντά
χρονη Γεωργία και την τετράχρονη Χρι
στίνα.

Το περιοδικό μας βρέθηκε στην Αίγινα, 
μίλησε με το χωροφύλακα Απόστολο 
Σόφη και την οικογένειά του και μεταφέ
ρει παρακάτω την ιστορία από “ πρώτο 
χέρι” .

Αυθόρμητη ενέργεια.

Ο Απόστολος Σόφης ένας σεμνός και 
λιγομίλητος χωροφύλακας με αρκετή 
πείρα στα υπηρεσιακά θέματα. Υπηρετεί 
στη Χωροφυλακή εδώ και 16 χρόνια και 
στο νησί απ' τον Ιούνη του 82.

Ερώτ.: Πώς αποφασίσατε να πάρετε 
εσείς το κοριτσάκι στο σπίτι σας; Τι ήταν 
εκείνο που σας παρεκίνησε;

Απ.: Η ενέργειά μου αυτή, ήταν αυ
θόρμητη. Το είδα ταλαιπωρημένο και 
κουρασμένο από την περιπέτειά του και
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■ενα πρόσωπό -
σκέφθηκα ότι χρειαζόταν λίγη οικογε
νειακή θαλπωρή και φροντίδα, γιαυτό 
επειδή και εγώ είχα δύο μικρά κοριτσάκια 
στην ίδια περίπου ηλικία, αποφάσισα να 
το πάρω σπίτι μου, μέχρι να βρεθεί λύση 
στο πρόβλημά του. Βέβαια θα πρέπει να 
τονίσω ότι και οι άλλοι συνάδελφοι 
φρόντισαν με πατρική στοργή και ενδια
φέρον το κοριτσάκι, όσο καιρό ήταν στο 
τμήμα.

Το σπίτι λιτό, ζεστό, φιλόξενο, με απλό 
διάκοσμο. Η κυρία Σπυριδούλα πρόθυμη 
και χαμογελαστή για κάθε εξυπηρέτηση. 
Τα δύο κοριτσάκια με χαρούμενα και γε
λαστά προσωπάκια, σε σκλαβώνουν από 
την πρώτη στιγμή.

Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας.

Προσαρμόστηκε αμέσως...

Ερωτ.: Ποια ήταν η αντίδραση της μι
κρής στο νέο περιβάλλον και ποια των 
δικών σας παιδιών;

Απ.: Η μικρή Βασιλική, προσαρμόστηκε 
από την πρώτη στιγμή στο καινούριο γι' 
αυτήν περιβάλλον. Μαζί με τη γυναίκα 

: μου, προσπαθήσαμε να την κάνουμε να 
| νιώσει σαν στο σπίτι της. Πράγμα που το 
καταφέραμε, αφού έπαιξε χαρούμενα 
και ανέμελα με τα παιδιά μας και με τις 
κούκλες και έδειχνε γενικά ευτυχισμένη. 
Στο σπίτι μας κάθησε το βράδυ της 

! παραμονής της πρωτοχρονιάς μέχρι το 
πρωί της άλλης μέρας, που επέστρεψε 
στους δικούς της. Βέβαια εγώ δεν είχα 

I την ευκαιρία να τη βλέπω συνέχεια γιατί 
το βράδυ ήμουνα υπηρεσία 20.00' έως 
03.30' το πρωί (1-1-84). Πέρναγα όμως 
τακτικά από το σπίτι μου για να δω μήπως 
χρειαζόταν τίποτα, κανένα γιατρό επειδή 
ήταν λίγο αδιάθετη. Το ένιωθα σαν δικό 
μου παιδί, γιατί είμαι και γω πατέρας. Με 
τα παιδιά μου γίνανε οι καλύτερες φίλες. 
Δεθήκανε μάλιστα τόσο πολύ που οι κό
ρες μου μου μιλάνε συνέχεια γ ι’ αυτήν, 
πότε θα ξανασυναντηθούνε να παίξουν 
με τις κούκλες, να αστειευθούν.

Ερώτ.: Τι σας έκανε περισσότερη εν
τύπωση από τη συμπεριφορά της, όταν 
ήρθε η ώρα να φύγει;

Απ.: Εκείνο που πραγματικά με συγ
κλόνισε ήταν το περιστατικό που έγινε

σπίτι μου το πρωί της Πρωτοχρονιάς. 
Ήταν γύρω στις 7 το πρωί. Εγώ κοιμό
μουνα στην κρεβατοκάμαρα, κουρασμέ
νος από τη νυκτερινή υπηρεσία. Η Βασι
λική είχε ξυπνήσει νωρίτερα. Ήρθε μέσα 
με ξύπνησε και με αθώο παιδικό βλέμμα 
μου είπε: ΕΣΑΣ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΠΟΛΥ” και 
αφού έσκυψε στο κρεβάτι με φίλησε 
στοργικά. Ήταν κάτι που με ξάφνιασε. 
Από τις πιο υπέροχες στιγμές, γεμάτες 
συγκίνηση και ζεστασιά που έχω ζήσει. 
Κάτι που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ. 
Όταν ήρθε η ώρα να φύγει, έδειχνε δι
ατακτική. Δεν ήθελε. Η μια νύχτα που 
πέρασε μαζί μας, ήταν αρκετή για να ζε
στάνει την παιδική της ψυχή. Έκλαιγε. 
Έπρεπε όμως να πάει στους δικούς της. 
Υποσχέθηκε ότι θα ξανάρθει να μας δει. 
Αφού μας αποχαιρέτησε, μπήκε στο 
περιπολικό για να πάει στο λιμάνι. Εγώ 
αισθάνθηκα ψυχική ικανοποίηση και 
ανακούφιση. Έκανα το καθήκον μου σαν 
να ήταν δικό μου παιδί.

Ερώτ.: Θα ενεργούσατε παρόμοια, αν 
στο μέλλον σας τύχαινε μια ανάλογη 
περίπτωση;

Απ.: Αναμφισβήτητα ναι, γιατί η ζωή και 
η υπηρεσία μου μου έχουν μάθει να υπη
ρετώ το κοινωνικό σύνολο και να είμαι 
πρώτα άνθρωπος με αισθήματα-πράγμα 
απαραίτητο στη σημερινή πεζή εποχή 
μας.

Χαρά...

Τα δύο κοριτσάκια του χωροφύλακα 
μάς μίλησαν για τη χαρά που ένιωσαν το 
ζεστό πρωτοχρονιάτικο βράδυ που πέ
ρασαν με τη Βασιλική και τόνισαν ότι θα 
τους μείνει αξέχαστη αυτή η συνάντηση.

Ο Διοικητής του Τμήματος ανθυπο
μοίραρχος Λάμπρος Πατήλας εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για την «ευτυχή 
κατάληξη» που είχε η περιπέτεια της 
Βασιλικής. ΚΓ έχει κάθε δικαίωμα να κα
μαρώνει για τους άνδρες του...

Παίρνοντας το δρόμο του γυρισμού 
στην πολύβουη Αθήνα, συγκρατήσαμε 
τα λόγια που με πίκρα βγήκαν από τα 
χείλη του Χωροφύλακα: «Ούτε ένα ευ
χαριστώ δεν άκουσα από τα χείλια των 
γονιών της Βασιλικής. Ούτε ένα τηλέ
φωνο. Αλλά δεν πειράζει...»



υπηρεσιακή ενημέρωση
Βραβεύτηκαν οι καλύτεροι τροχονόμοι

Σε εκδήλωση που έγινε στις 5 Δεκέμβρη στα 
εντευκτήρια της ΕΛΠΑ, Πανεπιστημίου 16, 
βραβεύθηκαν οι καλύτεροι τροχονόμοι και 
οδηγοί αυτοκινήτου για το 1983.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο 
Γ.Γ. του Υ.Δ.Τ. Τόκης Αναγνωστόπουλος, ως 
και οι Αρχηγοί της Χωρ/κής και Αστυνομίας 
Πόλεων Μπριλλάκης και Νίτσος. Επίσης παρα- 
θρέθηκαν ανώτατοι και ανώτεροι αξ/κοί των 
δύο Σωμάτων και άλλοι επίσημοι.
. Ο χωροφύλακας της Τροχαίας Ελευσίνας 
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ Βασίλειος και η χωροφύλαξτης 
Τροχαίας Γλυφάδας ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Γεωργία ήταν οι βραβευθέντες από τη Χωρο
φυλακή.

Από την Αστυνομία Πόλεων βραβεύθηκαν ο 
Αστυφύλακας της Τροχαίας Αθηνών ΚΟΝΤΟ- 
ΛΑΤΗΣ Αθανάσιος και η Αστυφύλακα της Τρο
χαίας Πατρών ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική.

Από τους οδηγούς βραβεύθηκαν:
Ο οδηγός λεωφορείου ΔΡΑΓΑΖΗΣ Β. από τη 

Νίκαια Πειραιά, ο οδηγός ταξί ΚΑΛΥΒΑΣ Δ. από 
την Κέρκυρα και ο οδηγός της ΟΒΕΛΠΑ ΑΝΑ
ΓΝΩΣΤΟΥ I. του κλιμακίου Ιωαννίνων.

Επακολούθησε δεξίωση προς τιμή των βρα- 
βευθέντων.

Στη φωτογραφία οι βραβευθέντες.

Νέο διοικητικό συμβούλιο εκλέ
χθηκε στο Σύνδεσμο Φίλων Χωρο

φυλακής Νομού Πιερίας με πρόεδρο τον 
Χαρ. Ζαπουνίδη και γενικό γραμματέα 
την Αλ. Σεϊτανίδου.

Οι αρχαιρεσίες έγιναν στις 10-12-83, 
στην Κατερίνη. Οι Όμιλοι Φίλων Χωρο
φυλακής σ’ όλην την Ελλάδα αναπτϋ-

σουν έντονη δραστηριότητα και προ
βάλλουν κατά θετικό τρόπο το πολύ
πλευρο και κοινωφελές έργο της Χωρο
φυλακής.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους 
έκοψαν σε ειδική εκδήλωση οι 

Όμιλοι Φίλων Χωροφυλακής Προαστίων 
Πρωτευούσης, σε κεντρικό ξενοδοχείο

της Κηφισιάς στις 18-1-1984. Παραβρέ- 
θηκαν ο Α' επιθεωρητής Χωροφυλακής 
υποστράτηγος Νικ. Μπακογιάννης, ο 
Διευθυντής Οργάνωσης του Αρχηγείου 
Χωροφυλακής ταξίαρχος Δημ. Τσαμού
λης, οι πρόεδροι των Ο.Φ.Χ Προαστίων 
,Πρωτευούσης, δήμαρχοι, άλλοι ανώτα
τοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Σώμα
τος και άλλοι επίσημοι.

ΕΠΙΤΥΧΗΣ
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΑ

Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η πρω
τοχρονιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσε 
η Τοπική Διοίκηση Αθηνών, της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) σε κεν
τρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το βράδυ 
της παραμονής της πρωτοχρονιάς.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Γενι
κός Γραμματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης Τάκης Αναγνωστόπουλος, τα 
Διοικητικά Συμβούλια του Εθνικού Τμή
ματος και της Τοπικής Διοίκησης Αθη
νών, πολλοί απόστρατοι αξιωματικοί, και 
πολλοί φίλοι και μέλη της Ι.Ρ.Α. με τις 
οικογένειές τους.

Οι 72 σπουδαστές της Σχολής 
Εθνικής Άμυνας, επισκέφθηκαν 

τις Σχολές Αστυνομίας Πόλεων στο Μα
ρούσι στις 6-12-83.

Ο Διοικητής των Σχολών, Γενικός 
Αστυν. Δ/ντής Μιχελουδάκης, ενημέ
ρωσε τους επισκέπτες για την δραστη
ριότητα των Σχολών και του Σώματος γε
νικότερα.

Μετά την ξενάγηση, επακολούθησε 
δεξίωση που δόθηκε προς τιμή τους.

32 ΠΥΡΑΓΟΙ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τριάντα δύο πυραγοί αποφοίτησαν 

από τη Σχολή Επιμόρφωσης της Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας μετά από τρίμηνη 
εκπαίδευση. Η τελετή λήξης των μαθη
μάτων πραγματοποιήθηκε στις 22 Δε
κέμβρη 1983 και ώρα 12.00' π.μ. στις εγ
καταστάσεις της Πυροσβεστικής Σχο
λής, στο Καλυφτάκι της Κάτω Κηφισιάς.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Αρχηγός 
του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτ. Μο- 
νάντερας, Ο Διοικητής Πόλεως Αθηνών 
Πύραρχος Γ. Ζαφειρόπουλος, ο Διευ
θυντής Μελετών του Αρχηγείου Πύραρ
χος Ν. Αντωνόπουλος, άλλοι ανώτεροι 
αξιωματικοί και οι καθηγητές της Σχο
λής.

Στην ομιλία του ο Αρχηγός του Πυρο
σβεστικού Σώματος μεταξύ άλλων, 
απευθυνόμενος στους αποφοιτήσαντες, 
τόνισε ότι θα πρέπει να φανούν αντάξιοι 
των προσδοκιών του Πυροσβεστικού 
Σώματος και της Πολιτείας, και τους ευ
χήθηκε καλή τύχη και επιτυχία στο έργο 
τους.

Στη συνέχεια μίλησε ο Διοικητής της 
Πυροσβεστικής Σχολής Αντιπύραρχος 
Σταύρος Δρούγκας.

50 Φιάλες 
αίματος 

πρόσφερε 
εθελοντικά η 
Χωροφυλακή 

Σερρών
ΣΕΡΡΕΣ: Πενήντα (50) φιάλες αίματος 

πρόσφεραν εθελοντικά για τα θύματα 
των τροχών, ο Διοικητής της Διοίκησης 
Χωροφυλακής Σερρών αντισυνταγμα- 
τάρχης Ν. Ρουσιάκης, ο Διοικητής του 
Τ.Τ. Κιν. Σερρών μοίραρχος Σπ. Λεωνίδης 
και οι άνδρες της υπηρεσίας του στο νο
σοκομείο Σερρών, στις 2-12-83.

Η προσφορά αυτή έγινε σε ένδειξη κα
λής θέλησης των υπηρεσιών τροχαίας
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INTERPOL 
ΓΙΑ ΤΑ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΝΕΣ. Θέματα παράνομης εμπορίας ναρ

κωτικών, αύξησης των εγκλημάτων βίας, αε
ροπειρατείας και οικονομικών εγκλημάτων, 
συζήτησαν 400 αστυνομικοί από 135 χώρες 
στην 52η Γενική Συνέλευση της INTERPOL που 
συνήλθε πρόσφατα στις Κάνες της Γαλλίας.

Το Σώμα της Χωροφυλακής εκπροσώπησε 
στη σύνοδο ο ταγματάρχης Ν. Φωτεινόπουλος, 
τμηματάρχης του Εθνικού Κεντρικού Γρα
φείου της INTERPOL στην Ελλάδα. Ο Ελληνας 
αντιπρόσωπος, στη διάρκεια των εργασιών της 
συνόδου επέδωσε στον Γ ενικό Γ ραμματέα της 
INTERPOL ANRE BOSSAED, εκ μέρους του 
Αρχηγού Χωροφυλακής αναμνηστικό μετάλν 
λιο, με την ευκαιρία της επ Λ ΐίου  των 150 χρό
νων από την ίδρυση της Χωροφυλακής, (φωτο
γραφία)

Άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν το νομικό 
καθεστώς του Διεθνούς Οργανισμού της Εγ- 
κληματολογικής Αστυνομίας, ενώ ανακοινώ
θηκε η ψήφιση Νόμου από το Γαλλικό Κοινο
βούλιο που αναγνώρισε την έδρα της INTER
POL στο Γαλλικό έδαφος και τη νομική κατά
στασή της.

W 1 |7 * *
!

a-J ρ Β ·—
,1·

προς τους οδηγούς για αρχή μιας νέας 
συνεργασίας μεταξύ τους, εντάσσεται 
στο εικοσαήμερο διαφόρων εκδηλώσεων 
και διαφωτιστικών δραστηριοτήτων που 
οργάνωσε από 13-11-83 μέχρι 2-12-83, η 
Διοίκηση Χωροφυλακής Σερρών, με 
σκοπό την πρόληψη και μείωση των τρο
χαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρ,α που λήφθηκαν περιλάμβα
ναν, συντονισμένο τροχονομικό έλεγχο, 
ανάπτυξη αυξημένης δραστηριότητας 
στον τομέα διαφώτισης και κυκλοφορια- 
κής διαπαιδαγώγησης κοινού και οδηγών 
και δημιουργία τράπεζας αίματος στο 
νοσοκομείο Σερρών από όργανα μόνο 
της Τροχαίας Σερρών.

Την υλοποίηση των μέτρων που απο- 
φασίστηκαν, όνέλαβε το Τ.Τ.Κ. Σερρών, 
που ανάπτυξε μια σημαντική δραστηριό
τητα με την έν.τονη παρουσία όλης σχε
δόν της δύναμής του στους δρόμους, σε 
επίκαιρες διασταυρώσεις και διαβάσεις 
πεζών και με την εκτύπωση και διανομή 
χιλιάδων εντύπων διαφωτιστικού περι
εχομένου σε οδηγούς και πεζούς.

Οι πράξεις αυτές των παραπάνω αν- 
δρών, σχολιόσθηκαν ευμενώς από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και πρόθαλ- 
λαν κατ' αυτό τον τρόπο το τεράστιο κοι
νωνικό έργο της Χωροφυλακής.
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υπηρεσιακή ενημέρωση

Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Με αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου 
Συμβούλιου Κρίσεων Χωροφυλακής, δι
καιώθηκαν και προήχθησαν οι παρακάτω 
αξιωματικοί:

α) Στο βαθμό του ταξιάρχου οι συντα
γματάρχες: Ευάγγελος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑ- 
ΚΗΣ, Ιωάννης ΠΟΥΛΑΚΟΣ και Ηλίας 
ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ.

β) Στο βαθμό του συνταγματάρχη, 19 
αντισυνταγματάρχες (από τότε που 
προήχθησαν οι νεώτεροί τους) που είναι 
οι Κων/νος ΤΣΕΛΙΚΗΣ, Αθανάσιος ΓΟΥ
ΛΙΑΣ, Γεώργιος ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ, Αθανά
σιος ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ, Νικόλαος ΜΑΝΙΑΤΑ- 
ΚΗΣ, Κων/νος ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γεώρ
γιος ΛΙΑΠΠΑΣ, Παναγιώτης ΠΑΠΑΝΙΚΟ- 
ΛΑΟΥ, Θεόδωρος ΚΑΛΠΑΚΟΣ, Βασίλειος 
ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΑΣ, Θεόδωρος ΣΤΕΦΑΝΑ- 
ΚΗΣ, Βασίλειος ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, Λουκάς 
ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Κων/νος ΓΙΑΝ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σταύρος ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ, 
Στέφανος ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ, Μιχαήλ ΠΑΠΑ- 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και Παναγιώτης ΡΕΒΕΛΑΣ.

Εξάλλου, για την πλήρωση κενών ορ
γανικών θέσεων προήχθησαν σε συντα
γματάρχες οι παρακάτω 11 αντισυντα- 
γματάρχες Ευάγγελος ΣΙΟΥΤΑΣ, Νικό
λαος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος 
ΤΥΡΑΚΗΣ, Κοσμάς' ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ, Πέ
τρος ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ, Δημήτριος ΚΑΤΣΙ- 
ΛΙΕΡΗΣ, Παναγιώτης ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ, 
Χρήστος ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ, Μιχαήλ ΣΦΕΝ- 
ΔΟΥΡΑΚΗΣ, Ελευθέριος ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ- 
ΚΗΣ, και Αλέξανδρος ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ.

-  Προήχθησαν στο βαθμό του ανθυ- 
πασπιστή 8 ενωμοτάρχες των Γενικών 
Υπηρεσιών και 8 των ειδικών.

-  Προήχθησαν στο βαθμό του ενωμο
τάρχη, 3 υπενωμοτάρχες των Γενικών 
Υπηρεσιών και 1 των Ειδικών.

-  Προήχθησαν στο βαθμό του Υπενω
μοτάρχη, 141 χωροφύλακες των Γενικών 
Υπηρεσιών και 2 των Ειδικών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΑΝΘΥΠΙΑΤΡΩΝ

Με το από 17-12-83 Π.Δ., που δημο- 
σιεύθηκε στο 417/21-12-83 Φ.Ε.Κ. (τ.Γ'), 
ονομάσθηκαν ανθυπίατροι (ανθυπομοί
ραρχοι) Χωροφυλακής οι απόφοιτοι του 
Ιατρικού Τμήματος τής Στρατιωτικής 
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) 
Ηρακλής ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ του Ευστα
θίου και Νικόλαος ΚΑΤΣΙΠΕΡΗΣ του Σω
τηρίου.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

-  Αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους 
και ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βα
θμό τους οι ταξίαρχοι, Θεμιστοκλής 
ΝΤΟΝΤΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος ΜΑΚΡΥΔΗ- 
ΜΗΤΡΗΣ, Διονύσιος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος ΒΟΛΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
Σωτήριος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος ΑΠΟΣΤΟ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ και Απόστολος ΤΣΙΓΑΡΑΣ.

-  Αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους 
και ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βα
θμό τους, οι ταγματάρχες Ν.Δ. 649/70 
Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και Ανα
στάσιος ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ.

-  Αποστρατεύθηκαν ένα μήνα μετά 
την προαγωγή στο βαθμό τους 10 υπο
μοίραρχοι ΝΔ/τος 649/1970.

-  Αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα, 
επειδή συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας στο 
βαθμό του ανθυπασπιστή 42 ανθυπομοί
ραρχοι και 1 μετά από αίτησή του.

-  Αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα2 
ανθυπασπιστές.

-  Αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους 
10 ενωμοτάρχες.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Αν. Μακεδονίας 
απονεμήθηκε “ ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ” 
στους : ανθυπασπιστή Κων/νο ΑΝΤΩ
ΝΙΟΥ, χωροφύλακα Θωμά ΦΙΛΙΠΠΟΥ του 
Σ.Χ. Πρώτης -  Σερρών και χωροφύλακες 
Γεώργιο ΔΕΜΕΡΤΖΗ και Ηλία ΑΔΑΜΙΔΗ 
του Σ.Χ. Ροδολίθους -  Σερρών γιατί ο 
πρώτος υπηρετώντας ως Διοικητής, με
θόδευσε κατά αποτελεσματικό τρόπο τις 
ενέργειες των υφισταμένων του, με απο
τέλεσμα να ανακαλυφθούν και να συλ- 
ληφθούν 3 ανήλικοι, δράστες διαφόρων 
κλοπών στην περιοχή Θεσσαλονίκης.

Α Γ Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
1) Παραιτήθηκαν από την υπηρεσία οι 

υπάλληλοι Αγροφυλακής κλάδου Αρι 
Δ/κού προσωρινού με 4ο βαθμό και μι- 
σθολογικό 3ο, α) Γεώργιος ΖΑΧΑΡΟΣ και 
β) Γεώργιος ΜΠΟΚΑΡΗΣ.

2) Αποχώρησαν από την υπηρεσία επτά 
(7) υπάλληλοι κλάδου ΣΕ2 Αγροφυλάκων 
και 4 αναπληρωτές Αγροφύλακες.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προήχθησαν οι παρακάτω υπάλληλοι 
Αγροφυλακής α) Κατ' εκλογή από τον 6ο 
στον 5ο βαθμό ο Αγρονόμος υπάλληλος 
κλάδου ΑΤι Δ/κού Δημήτριος ΓΙΩΤΑΚΗΣ, 
θ) Κατ' εκλογή από τον 6ο στον 5ο βαθμό 
υπάλληλος κλάδου ΜΕι Δ/κού Ορέστης 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ και γ) Κατ' εκλογή από τον 
8ο στον 7ο βαθμό ο υπάλληλοςκλάδου 
ΣΕι κλητήρων Παντελής ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ.

Προήχθησαν μισθολογικά οι παρακάτω 
υπάλληλοι Αγροφυλακής, α) Στον 3ο μι- 
σθολογικό βαθμό οι υπάλληλοι κλάδου 
Αρι Δ/κού 1) Δημήτριος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 
και 2) Εμμανουήλ ΚΟΚΚΙΝΗΣ, β) Στον 3ο 
μισθολογικά βαθμό ο υπάλληλος κλάδου 
ΜΕι Δ/κού Γεώργιος ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, γ) 
Στον 4ο μισθολογικά βαθμό οι υπάλληλοι 
κλάδου ΜΕι Δ/κού 1) Κων/νος ΚΟΛΙΟΣ 2) 
Στυλιανός ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, 3) Βασίλειος 
ΤΥΡΛΗΣ, 4) Βασίλειος ΕΡΗΜΟΣ, 5) Στυ
λιανός ΟΡΦΑΝΟΣ, 6) Θεόδωρος ΨΑ- 
ΧΟΥΛΑΣ, 7) Μιχαήλ ΦΡΟΥΣΙΟΣ και 8) 
Αναστάσιος ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ, δ) Στον 5ο μι- 
σθολογικό βαθμό οι Αγρονόμοι: 1) Αθα
νάσιος ΚΥΡΙΑΖΗΣ και 2) Κων/νος 
ΔΡΟΥΤΣΑΣ, ε) Στον 5ο μισθολογικά βα
θμό ο υπάλληλος κλάδου ΜΕι Δ/κού 
Στέφανος ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Με σχετικές εγκύκλιους της Δ/νσης 
Αγροφυλακής, έγινε αποδεκτό, ότι συνι- 
στά παράβαση καθήκοντος, για τον 
Αγροφύλακα, όταν στην περιοχή που 
υπηρετεί, η σύζυγός του ή το ανήλικο 
παιδί του διατηρεί και βόσκει ζώα περισ
σότερα από αυτά που επιτρέπει ο Νόμος 
δηλαδή μέχρι 2 χοίρους, 3 γίδες, 5 πρό
βατα και 5 μεγάλα ζώα.

Αντίθετα δε συνιστά παράβαση, αν 
πρόκειται για τους συνοικούντες γονείς 
του, οι οποίοι μπορούν να διατηρούν όσα 
ζώα θέλουν.

Με την τελευταία εγκ. αριθ. 1/3-1-1984 
της Δ/νσης Αγροφυλακής, αντιμετωπί
ζεται ερμηνευτικά και η περίπτωση, για 
ενήλικο γιο του αγροφύλακα.

Σύμφωνα λοιπόν, με το πνεύμα της πιο 
πάνω εγκυκλίου γίνεται δεκτό ότι, η δια
τήρηση και βόσκηση ζώων -  πέραν του 
επιτρεπόμενου αριθμού -  από ενήλικο 
γιο του αγροφύλακα, στην περιοχή που 
υπηρετεί ο πατέρας του, δε συνιστά το 
αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για 
τον αγροφύλακα.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ | |
Π Ο Λ Ε Ω Ν ΣΩΜΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προήχθη σε Αστυνομικό Διευθυντή Β' 
ο Αστυνόμος Α' Χαράλαμπος ΣΤΑΜΑ- 
ΤΗΣ.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύθηκαν με αίτησή τους οι: 
Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Ιωάν
νης ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ και Χρήστος ΤΣΑΜΑΝ- 
ΤΑΣ, Αστυνόμος Α' Ανδρέας ΝΙΑΡΑΚΗΣ, 
Υπαστυνόμος Α' Ντίνος ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ και ο 
Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος ΛΥΓΕΡΗΣ 
για λόγους υγείας. Επίσης 9 ανθυπαστυ- 
νόμοι και 4 αρχιφύλακες.

ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Με απόφαση του Υ.Δ.Τ. απονεμήθηκε 
ηθική και υλική αμοιβή στους, υπαρχιφύ- 
λακα Νικόλαο ΛΙΟΝΤΑΚΗ, αστυφύλακες 
Κων/νο ΜΠΙΚΑ και Γεώργιο ΠΑΠΑΔΗ- 
ΜΗΤΡΙΟΥ, γιατί με ζήλο και μεθοδικό- 
τητα συνέλαβαν επικίνδυνους κακο
ποιούς.

Αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα από 
τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος 
και αφού συμπλήρωσαν (1) ένα μήνα από 
την προαγωγή στο βαθμό τους ο Πύραρ- 
χος Θεοδ. ΚΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ και 19 Ανθυπο- 
πυραγοί Γενικών Υπηρεσιών.

Αποστρατεύθηκε αυτεπόγγελτα από 
τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος, 
για λόγους υγείας (1) ένα μήνα μετά την 
προαγωγή στο βαθμό του ο Αντιπύραρ- 
χος οδηγός Κων/νος ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ.

Με τη λήξη του χρόνου που έφυγε, 
αποχώρησαν από την «ενεργό υπηρε
σία» των Σωμάτων Ασφαλείας, πολλοί

Εκδηλώσεις για τα παιδιά των ανδρών 
της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας, 
που πέτυχαν στα ανώτατα και ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, έγι
ναν από τα οικεία Αρχηγεία, προκειμέ- 
vou να τιμηθεί και επαινεθεί ο πνευματι
κός κόπος και η φιλομάθεια των επιτυ- 
χόντων.

Στη Χωροφυλακή η εκδήλωση οργα
νώθηκε από τη Σχολή Αξιωματικών Χω
ροφυλακής, στην Εθνική Εστία Αγίων 
Αναργύρων στις 12-12-83, στη διάρκεια 
της οποίας ο Αρχηγός του Σώματος αντι
στράτηγος Εμμ. Μπριλλάκης, βράβευσε 
157 παιδιά των εν ενεργεία και αποστρα
τεία προσωπικού της Χωροφυλακής που 
πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. της Αθήνας και του 
Πειραιά.

Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος του Εθνι
κού Ιδρύματος Νεότητας Ααημ. Τσούνης, 
οι β' υπαρχηγός και γ' επιθεωρητής υπο-

συνάδελφοι που συμπλήρωσαν από το 
όριο ηλικίας.

Συγκεκριμένα: Από τη Χωροφυλακή 
αποστρατεύτηκαν 250 ανθυπασπιστές.

Από την Αστυνομία Πόλεων αποχώρη
σαν 100 υπάλληλοι.

Από το Πυροσβεστικό Σώμα αποστρα
τεύθηκαν 55 άνδρες.

Σε ειδικές εκδηλώσεις τα Αρχηγεία 
των Σ.Α. αποχαιρέτησαν τους αποστρα- 
τευθέντες και τους ευχαρίστησαν για τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφεραν 
στην πολύχρονη σταδιοδρομία τους.

στράτηγοι Γ. Ρομοσιός και Εμμ. Βασιλά- 
κης, πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιω
ματικοί και οι επιτυχόντες φοιτητές και 
σπουδαστές με τους γονείς τους.

Παρόμοια εκδήλωση διοργανώθηκε 
και από το Αρχηγείο Αστυνομίας Πόλεων 
στις 26-1-84 στις εγκαταστάσεις των Σχο
λών στο Μαρούσι, στη διάρκεια της 
οποίας ο Αρχηγός της Α.Π. Γ. Νίτσος 
βράβευσε 67 παιδιά ανδρών απ' όλες της 
υπηρεσίες που πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. Παρα
βρέθηκαν οι α ' και β' υπαρχηγοί Παν. 
Ραφτόπουλος και Γ. Σαμπάνης, πολλοί 
αξιωματικοί και άλλοι επίσημοι.

Από πλευράς Χωροφυλακής έγιναν 
επίσης ανάλογες εκδηλώσεις στη Θεσ
σαλονίκη, Λάρισα, Γιάννινα, Πάτρα και 
άλλες πόλεις, όπου βραβεύθηκαν συν
ολικά 190 παιδιά που πέτυχαν στα ανώ
τατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
των αντίστοιχων πόλεων.

ΠΕΝΘΗ

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

1) Ανθυπασπιστής Αλκιβιάδης ΘΕΟ- 
ΔΩΡΙΔΗΣ, 46 χρόνων του Τ.Α. Πτολεμαΐ- 
δας. Πέθανε στις 9-12-83.

2) Ενωμοτάρχης Κων/νος ΓΙΟΡΔΑ- 
ΜΝΗΣ, 50 χρόνων του Α.Τ. Αερολιμένα 
Ρόδου. Πέθανε στις 28-12-83.

3) Ενωμοτάρχης Τριαντάφυλλος ΚΩΤ- 
ΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, 50 χρόνων της ΥΠΕΑ. Πέ
θανε στις 10-1-84.

4) Ενωμοτάρχης Ιωάννης ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ, 
22 χρόνων του Α.Τ. Ζακύνθου. Πέθανε 
στις 5-1 -84.

5) Υπενωμοτάρχης Ιωάννης ΣΟΦΙΟΣ, 
44 χρόνων του Α.Τ. Ναυπλίου. Πέθανε

στις 26-11-83.
6) Χωροφύλακας Ανδρέας ΚΟΥΤΣΟΥ- 

ΚΟΣ, 36 χρόνων του Τ.Α. Λαμίας. Πέθανε 
στις 28-10-83.

7) Χωροφύλακας Σπυρίδων ΤΡΥΦΩ- 
ΝΑΣ, 40 χρόνων της Δ.Χ. Λέσβου. Πέθανε 
στις 10-11-83.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

1) Αστυνόμος Α’ σε Μ.Δ. Δημήτριος 
ΤΕΜΠΕΛΗΣ, 69 χρόνων. Πέθανε στις 
29-12-83.

2) Αστυνόμος Β' Ευάγγελος ΤΣΑ- 
ΠΡΟΥΝΗΣ, 49 χρόνων της Β' Αστυνομι
κής Υποδιεύθυνσης Πειραιά. Πέθανε 
στις 30-12-83.

3) Υπαστυνόμος Α' σε Μ.Δ. Γεώργιος 
ΚΑΪΛΑΣ, 80 χρόνων. Πέθανε στις 
14-12-83.

4) Αρχιιρύλακας Ανδρέας ΚΟΥΤΡΟΣ, 40 
χρόνων του ΚΑ' Α.Τ. Αθήνας. Πέθανε στις 
2-12-83.

5) Αρχιιρύλακας Γεώργιος ΠΕΤΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, 38 χρόνων της Υ.Τ.Ε. Πέθανε 
στις 1-1-84.

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ

1) Αγροφύλακας Σπυρίδων ΚΑΛΑΦΑ
ΤΗΣ 48 χρόνων, της αγροτικής περιοχής 
Πουλάτων -  Σάμου. Πέθανε στις 
23-12-83.



•  Δώρα αγάπης καί ανθρώπινης 
ζεστασιάς σε διάφορα ιδρύματα και 
άπορες οικογένειες διένειμαν με 
την ευκαιρία των Χριστουγέννων και 
του Νέου Έτους αντιπροσωπείες 
αξιωματικών και οπλιτών της Χωρο
φυλακής και της Αστυνομίας Πό
λεων.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις που κά
λυψαν όλο τον Ελλαδικό χώρο έγι
ναν στα πλαίσια της έμπρακτης από
δειξης στοργής και αλληλεγγύης 
των αστυνομικών προς αναξιοπα- 
θούντας συνανθρώπους μας.

Εξάλλου στις 22-12-83, αντιπρο
σωπεία δοκίμων ανθυπομοιράρχων 
και υπαστυνόμων μαζί με τον προϊ
στάμενο της Θρησκευτικής Υπηρε
σίας Χωροφυλακής π. Ευσέβιο Πι- 
στολή επισκέφθηκαν το Λύρειο μι
κτό ορφανοτροφείο στο Μ ά τι-Α ττ ι
κής και έδωσαν διάφορα δώρα στα 
παιδιά που φιλοξενούνταν εκεί.

Στη φωτογραφία μια χωροφυλακίνα προσ
φέρει δώρα σε γριούλα της Ηπείρου.

Το
αργυρό

μετάλλιο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το αργυρό μετάλλιο για την 

150η επέτειο από την ίδρυση της Χωροφυλα
κής, επέδωσε ο Διευθυντής Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης ταξίαρχος Ηλ. Θεοδωράκης στον 
Πρόεδρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπου
δών καθηγητή Κ. Βαθούσκο, για να τιμηθεί η 
γόνιμη πνευματική προσφορά της Εταιρείας 
στη Μακεδονία.

Η επίδοση έγινε σε ειδική τελετή στις 
23-12-83 στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπου
δών και παρέστησαν εκπρόσωποι του Διοικητι
κού Συμβουλίου, επιστημονικοί συνεργάτες 
και το Διοικητικό προσωπικό της Εταιρείας.

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Εκδηλώσεις για τα παιδιά των ανδρών της 
χωροφυλακής, που πέτυχαν στα ανώτατα και 
ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, πραγματο
ποιήθηκαν το μήνα Δεκέμβρη στις Διοικήσεις 
Χωροφυλακής των πόλεων, όπου υπάρχουν 
πανεπιστήμια.

Στην Αθήνα η εκδήλωση οργανώθηκε απά τη 
Σχολή Αξιωματικών Χωροφυλακής στην Εθνική 
Εστία Αγίων Αναργύρων στις 12-12-83, στη δι
άρκεια της οποίας ο Αρχηγός Χωροφυλακής 
Αντιστράτηγος Εμμ. Μπριλλάκης βράβευσε 
157 παιδιά του εν ενεργεία και αποστρατεία 
προσωπικού της Χωροφυλακής, που πέτυχαν 
στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα της Αθήνας και του Πειραιά, κατά το ακα
δημαϊκό έτος 83-84.

Η εκδήλωση που έγινε μέσα σε χαρούμενη 
ατμόσφαιρα άρχισε με ομιλία του κ. Αρχηγού, 
που αφού συγχάρηκε τους επιτυχόντες, τους 
απεύθυνε ευχές και συμβουλές για το μέλλον 
τους και στη συνέχεια τους πρόσφερε ανα
μνηστικά δώρα για την επιτυχία τους. Επακο
λούθησε δεξίωση προς τιμή των επιτυχόντων.

Στην πραγματικά ωραία αυτή εκδήλωση 
παραβρέθηκαν οι Β' υπαρχηγόι και Γ' επιθεω
ρητής Χωροφυλακής υποστράτηγος Γ. Ρομο- 
σιός και Εμμ. Βασιλάκης, ο Πρόεδρος του 
Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας Ασημάκης 
Τσούνης, πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιω
ματικοί χωροφυλακής και οι επιτυχόντες φοι
τητές και σπουδαστές με τους γονείς τους.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ

ΑΘΗΝΑ Πτυχία σε 48 Μοιράρχους και 20 
Αστυνόμους που αποφοίτησαν από τη Σχολή 
Μετεκπαίδευσης της Α’ Εκπαιδευτικής Σειράς 
1983, επέδωσε στις 16-12-83 ο Γ.Γ. του Υ.Δ.Τ. 
Τάκης Αναγνωστόπουλος.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 
Σχολές Αστυνομίας Πόλεων στο Μαρούσι, πα
ρέστησαν ο Αρχηγός Α.Π. Γ. Νίτσος, οι Α" και Β' 
Υπαρχηγοί Α.Π. Π. Ραφτόπουλος και Γ. Σαμπά- 
νης, ως και άλλοι ανώτεροι και ανώτατοι αξιω
ματικοί των δύο Σωμάτων. Επακολούθησε δε
ξίωση.
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υπηρεσιακή ενημέρωση
Η 19η ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΜΒΕΡΣΑ
Η αποδοχή της Ελληνικής πρότασης για τη διε
ξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) στην Ελλάδα το 
1987 και η αναγνώριση του Κυπριακού Εθνικού 
Τμήματος μετά από πρόταση της Ελληνικής 
αντιπροσωπείας, που εγκρίθηκε παμψηφεί από 
τη Γενική Συνέλευση, ήσαν τα πιο σημαντικά

γεγονότα για την Ελληνική πλευρά, που σημά
δεψαν τη 19η συνέλευση των μελών του Δ ιε
θνούς Συμβουλίου της Ι.Ρ.Α. που πραγματο
ποιήθηκε στην Αμβέρσα του Βελγίου από 11 - 
17/9/1983. Στη συνέλευση πήραν μέρος αντι
προσωπείες από 27 χώρες, οι δε εργασίες διε- 
ξήχθησαν μέσα σε πνεύμα κατανόησης και ε ι
λικρινούς συνεργασίας. Από Ελληνικής πλευ
ράς συμμετείχαν ο συνταγματάρχης Ν. Κου- 
τρουμπής σαν αντιπρόσωπος και ο συνταγμα
τάρχης I. Ρούμπας σαν παρατηρητής.

Μεταξύ των άλλων θεμάτων που συζητήθη
καν ήταν η συμμετοχή της Ι.Ρ.Α. στις εργασίες 
της αρμόδιας επιτροπής του Ο.Η.Ε., που θα 
αυνέλθει το 1985 για την εξέταση και μελέτη 
τρόπων και μεθόδων αντιμετώπισης της εγ
κληματικότητας σε διεθνή κλίμακα, στο προ
ληπτικό και κατασταλτικό στάδιο.

«... Το 1931 η Nancy Holst, επιλέχθηκε 
για να υπηρετήσει σαν Διοικητής στο Πυ
ροσβεστικό Τμήμα του Cedar Hill των 
Η.Π.Α. Η Holst κατόρθωσε να γίνει αργό
τερα η πρώτη γυναίκα αρχηγός στην Πυ
ροσβεστική.

Οι πρώτες γυναίκες πυροσβέστες ε ί
χαν αρχίσει να υπηρετούν από το 1818, 
όταν όπως έγινε γνωστό η Molly Williams, 
μια μαύρη σκλάβα, ήταν εθελοντικό μέ
λος στο 11ο Πυροσβεστικό Τμήμα της Ν. 
Υόρκης. Το σπουδαιότερο είναι ότι η 
Molly, δεν εξαναγκάστηκε να κάνει αυτό 
το επάγγελμα. Απλώς της άρεσε να πο
λεμάει τις φωτιές...»

Δώρα 
στο “401” 

και το 
Ιπποκράτειο

Δώρα σε νοσηλευόμενους άνδρες των 
Σωμάτων Ασφάλειας στο 401 Γ.Σ.Ν. Αθη
νών και το Ιπποκράτειο, πρόσφεραν με 
την ευκαιρία των γιορτών των Χριστου
γέννων και της Πρωτοχρονιάς, αντιπρο
σωπείες αξιωματικών και Οπλιτών των 
Σ.Α. και τους ευχήθηκαν ταχεία ανάρ
ρωση και εκπλήρωση κάθε επιθυμίας

τους με τον ερχομό του καινούργιου 
χρόνου. Παρόμοιες επισκέψεις και 
προσφορές δώρων έγιναν και σε άλλα 
Νοσοκομεία της χώρας.

Στη φωτογραφία Αξιωματικοί με επι
κεφαλής τον υποδιοικητή Διευθύνσεως 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αντιπύ- 
ραρχο Σωτ. Καργάκο προσφέρουν δώρα 
σε νοσηλευόμενους στο 401.

ΑΘΗΝΑ. Δώρα επίσης σε νοσηλευόμε
νους άνδρες της Χωροφυλακής στο 401 
Γ.Σ.Ν. Αθηνών, καθώς και σε ασθενείς 
άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, πρόσ- 
φερε στις 22-12-83 με την ευκαιρία των 
γιορτών των Χριστουγέννων ο Διευθυν
τής Υγειονομικού του Α.Χ. ταξίαρχος Αν. 
Εμμανουηλίδης σαν εκπρόσωπος του 
Αρχηγού Χωροφυλακής αντιστράτηγου 
Εμμ. Μπριλλάκη, συνοδευόμενος από 
τον Φρούραρχο Χωροφυλακής Αθηνών

συνταγματάρχη Αγησ. Καραγιάννη και 
αντιπροσωπεία γυναικών Χωροφυλάκων.

Ο κ. Εμμανουηλίδης διαβίβασε στους 
νοσηλευόμενους άνδρες τις προσωπι
κές του ευχές για γρήγορη ανάρρωση, 
καθώς επίσης και τις ευχές του κ. Αρχη
γού.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Διευθυντής της 
Αστυνομίας ταξίαρχος Ηλ. Θεοδωράκης, 
συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία 
Αξιωματικών και οπλιτών Χωροφυλακής, 
επισκέφθηκε τα νοσηλευτικά ιδρύματα 
της πόλης και πρόσφερε δώρα στους 
εκεί νοσηλευόμενους άνδρες της Χω
ροφυλακής και σ' άλλους ασθενείς. Πα
ρόμοιες επισκέψεις και προσφορές δώ
ρων έγιναν και σε άλλα νοσοκομεία της 
χώρας, όπου νοσηλεύονταν άνδρες και 
γυναίκες της Χωροφυλακής τις μέρες 
των γιορτών.



υπηρεσιακή ενημέρωση

Μετάλλιο 
στο Δήμο 
Ναυπλίου

Αναμνηστικό μετάλλιο για τα 150 χρό
νια από τη σύσταση του Σώματος της 
Χωροφυλακής, επέδωσε στο Δήμαρχο 
Ναυπλίου Γ. Μελίδη, εκ μέρους του Αρ
χηγού του Σώματος αντιστράτηγου Εμμ. 
Μπριλλάκη, Ο Διοικητής Χωροφυλακής 
Αργολίδας αντισυνταγματάρχης Αν- 
δρέας Γαλλής.

Η ιδιαίτερη αυτή τιμή στο Δήμο Ναυ
πλίου, έγινε γιατί δημοσιεύτηκε στο 
21/3-6-1833 τεύχος της εφημερίδας της 
κυβέρνησης, το ιδρυτικό διάταγμα της 
Χωροφυλακής.

Στη φωτογραφία από την επίδοση του 
μεταλλίου.

Τριάντα
σύγχρονες

μοτοσικλέτες
παραδόθηκαν

στην
’Αμεση Δράση

Τριάντα -  30 -  μοτοσικλέτες (750 κυ
βικά) χορηγήθηκαν από το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, στην Υποδιεύθυνση 
Άμεσης Δράσης Αθηνών.

Η παράδοση έγινε από το Γ.Γ. του 
Υ.Δ.Τ Τάκη Αναγνωστόπουλο, σε εκδή
λωση που πραγματοποιήθηκε στα προ
πύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου, την 
18-1-84.

Επίσης παραβρέθηκαν ο Αρχηγός Α.Π. 
Νίτσος ο θ' Υπαρχηγός Σαμπάνης, ο Γε
νικός Αστυν. Δ/ντής Αθηνών Μποσινά- 
κης, ο α' Υποδ/ντής της Α.Δ.Α. Σακέλιος 
και ο Διοικητής της Υποδ/νσης Άμεσης 
Δράσης Αστυν. Δ/ντής Γεωργιακάκης με

τους επιτελείς Αξ/κούς του.
Σε μικρή δεξίωση που επακολούθησε 

στην Άμεση Δράση και που εκτός των 
επισήμων παραβρέθηκαν εκπρόσωποι 
των μέσων ενημέρωσης, ο Διοικητής ευ
χαρίστησε την πολιτεία για την έμπραχτη 
και αμέριστη συμπαράστασή της, στο 
δύσκολο έργο της νευραλγικής αυτής; 
Υπηρεσίας, εξέφρασε την αισιοδοξία του; 
για καλύτερη αστυνόμευση του Αθηναϊ
κού λαού, και απεύθυνε συμβουλές και 
παραινέσεις στους εθελοντές αστυνομι
κούς για μεγαλύτερη επιμέλεια και 
προσοχή στη δημόσια περιουσία που 
χρεώνονται.

Εντύπωση προκάλεσε στους παρα- 
βρεθέντες η παρουσίαση της δραστη
ριότητας του — 100 — για τον περασμένο 
χρόνο και που σε γενικές γραμμές πα
ρουσιάστηκε ως εξής:

Η Άμεση Δράση Αθηνών βεβαίωσε 
20.042 πλημμελήματα, 26.444 πταίσματα 
και έκαμε 55.716 συστάσεις. Κλήθηκε για: 
την παροχή βοήθειας σε 251.303 περι
πτώσεις, για τις οποίες έστειλε περιπο
λικά σε 192.533 περιπτώσεις, στις δε 
υπόλοιπες 58.770 δόθηκαν λύσεις από 
τηλεφώνου.

Η υπηρεσία μοτοσικλετιστών έπιασε 
185 κλέφτες από τους οποίους 13 τσαν- 
τάκηδες.

Σήμερα η δραστηριότητα της κατηγο
ρίας αυτής των κακοποιών θα μειωθεί 
κατά πολύ αφού με τις μοτοσικλέτες που 
παραδόθηκαν αυξήθηκαν στις -  90 -  και 
έτσι στην περιοχή της πρωτεύουσας θα 
αστυνομεύουν ανά 8ωρο -  22 -  μοτοσι- 
κλετιστές αρωγοί στα -  50 περίπου περι
πολικά της αυτής βάρδιας.
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επιστήμη

ί ίκαια η εποχή μας χαρακτηρίζεται 
ως η εποχή της επιστημονικό -  τε
χνικής -  επανάστασης. Αυτό, όμως, δεν 
σημαίνει ότι τα μεγάλα προβλήματα της 

εποχής μας είναι ποτέ δυνατόν να αντι
μετωπιστούν και να επιλυθούν χωρίς βα
θύτητα γνώση των συντελεστών, που 
προσδιορίζουν την ατομική και συλλο
γική στάση και συμπεριφορά των ανθρώ
πων. Ό χι μόνο «εν αρχή», αλλά και μέχρι 
τέλους είναι ο άνθρωπος και ό,τι αυτός 
εκφράζει σε κάθε φάση της ανθρώπινης 
ιστορίας. ΚΓ αυτή η ίδια η επιστημονική -  
τεχνική επανάσταση είναι στοιχείο, που 
προσδιορίζεται από -  και προσδιορίζει 
τον άνθρωπο της εποχής μας. Ακριβώς 
γι’ αυτό και απαιτείται η βαθύτατη γνώση 
των λεγόμενων ανθρωπιστικών επιστη
μών -  της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, 
της ψυχολογίας, κ.ο.κ. -  για τον εντοπι
σμό και την αντιμετώπιση των οποίων 
προβλημάτων ορθώνει η συγκεκριμένη 
πραγματικότητα απέναντι μας. ΜΟΝΟ 
σ’αυτή τη γνώση είναι δυνατή η προσέγ
γιση των αιτίων αυτών και μόνο η διερεύ- 
νηση των αιτίων μας επιτρέπει ν ’ αναζη
τήσουμε τις οποιεσδήποτε λύσεις. Ένα 
από τα σοβαρότατα μειονεκτήματα του 
τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται η 
μάθηση στην εποχή μας είναι ότι έχει 
ανοίξει ένα χάσμα ανάμεσα στον άν
θρωπο της επιστημονικό-τεχνικής επα
νάστασης αυτόν που αποκαλούμε τε
χνοκράτη, και τον άνθρωπο της ανθρω
πιστικής παιδείας, τον ελεύθερο και 
στοχαζόμενο διανοούμενο. Το χάσμα εί
ναι τέτοιο ώστε ένας διάσημος Άγγλος 
συγγραφέας και ατομικός επιστήμονας 
(η σύζευξη είναι σημαδιακή!) μίλαγε για 
δυο ξεχωριστές κουλτούρες, δυο είδη 
πολιτισμών. Οι πρακτικές προεκτάσεις 
αυτής της σχέσης είναι τεράστιες και 
τούτο διότι από το ένα μέρος ο τεχνο- 
κράτης μπορεί να προτείνει μέσα, τρό
πους, μεθόδους για τη «θεραπεία» μιας 
κατάστασης, δεν είναι, όμως σε θέση να 
διατρέξει την διαδρομή της γέννησης 
της και να φτάσει στις ρίζες δηλαδή στα 
αίτια. Από το άλλο, ο διανοητής με ουμα
νιστική παιδεία ξέρει ή μπορεί να φτάσει 
μέχρι τα αίτια, του λείπουν, όμως, τα 

I «εργαλεία» για να παρέμβει αποτελε
σματικά. ΓΤ αυτό, άλλωστε και οι Γάλλοι 
αποκαλούν ορθότατα τον «καθαρό» 
τύπο τεχνοκράτη «παντογνώστη ηλίθιο» 
(IDIOT SAVANT) και ο «καθαρός» δια
νοούμενος είναι τόσο αποτελεσματικός 
και ξεκομμένος από την πραγματικό
τητα.

I I
ΓΙ σημερινή κοινωνική πραγματικό- 

”  τητα, μια πραγματικότητα εξαιρε
τικά σύνθετη και πολύπλοκη όπου τα 
παντα κλονίζονται και αναθεωρούνται με 
μια ταχύτητα πρωτοφανή στην ιστορία 
τΐς  ανθρωπότητας, περιπλέκει εξαιρε
τικά το έργο οποιουδήποτε έτσι καλείται 
να ασκήσει μια μορφή πολιτικής. Ο όρος 
δεν θα πρέπει να ξενίζει, γιατί πολιτική 
ασκούν π.χ. και ο δάσκαλος (εκπαιδευ-

Η
ΣΗΜΑΣΙΑ

ΤΟΝ
Κ0ΙΝ0ΝΙΚ0Ν

ΕΠΙΣΤΗΜΗΝ
ΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟΥ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΤΕΙΟΥ Α.Σ.Π.Ε. ΒΑΣΙΛΗ 

ΦΙΛΙΑ

τική πολιτική) και ο αστυνομικός (αντιεγ- 
κληματική).

Ο χωρισμός στη σφαίρα του σχεδια- 
σμού και στο χώρο της εκτέλεσης, όπου 
υποτίθεται ότι κάποιος «χαράσσει άνω
θεν» την πολιτική γραμμή και άλλοι απλά 
εκτελούν, είναι λαθεμένος και αυθαίρε
τος. Καμιά σωστή εκτέλεση δεν μπορεί 
να γίνει, χωρίς πλήρη συνείδηση της γε
νικής -  κοινωνικής -  και της ειδικής -  
ατομικής -  προβληματικής.

Ο αστυνομικός, συγκεκριμμένα, είναι 
άνθρωπος και αντιμετωπίζει ανθρώπινες 
περιπτώσεις και ανθρώπινες καταστά
σεις. Για να κάνει σωστά τη δουλειά του 
δεν μπορεί να λειτουργεί με «κλισέ» 
κατά τρόπο μηχανιστικό, δεν μπορεί να 
κινείται τυφλά με «στυλιταρισμένες» 
προδιαγραφές. Επομένως το πρώτο 
πράγμα, που θα πρέπει να μάθει και να 
ξέρει είναι ότι πίσω από κάθε «αποκλί- 
νουσα» συμπεριφορά (έγκλημα, κρίση 
ναρκωτικών, χουλιγκανισμός κ.τ.λ.) 
υπάρχει κοινωνική ευθύνη. Η αποκλί- 
νουσα προσωπικότητα είναι προϊόν συγ- 
κεκριμμένων κοινωνικών συνθηκών που 
την δημιουργούν.

Α ν ο αστυνομικός αντιλαμβάνεται το 
έργο του μόνο από την πλευρά του 
καταναγκασμού και της καταστολής 
μπορεί να γίνει άριστος τεχνοκράτης, 

εφ ’ όσον βέβαια έχει εκπαιδευτεί σωστά 
και επιστημονικά, όχι μόνο εμπειρικά, 
αλλά δεν θα είναι ποτέ καλός αστυνομι
κός. Δεν θα είναι, διότι θα αντιλαμβάνε
ται μονόπλευρα την κοινωνική του απο
στολή, θα είναι απλό ενεργούμενο της 
εκάστοτε εξουσίας και θα συλλαμβάνει 
τις ανθρώπινες καταστάσεις μέσα από 
ένα πολοτικό σχήμα καλού -  κακού, χω
ρίς βαθύτερη κατανόηση των συντετα
γμένων του κοινωνικού γίγνεσθαι. Η 
αστυνόμευση στη βάση αυτή δεν κινείται 
στο πλαίσιο της προστασίας της κοινω
νίας -  που σημαίνει πάντοτε και πριν από 
όλα πρόληψη-, αλλά με έσχατο κριτήριο 
μια ανταπόδωση, ένα είδος κοινωνικής 
εκδίκησης σε βάρος του παραβάτη. Η 
κοινωνία όμως και το κράτος δεν εκδι
κούνται ποτέ και αυτό είναι κάτι, που τα 
όργανα της Τάξης πρέπει να καταλάβουν 
περισσότερο από τον καθένα, αν θέλουν 
το έργο τους να έχει πραγματικά κοινω
νικό χαρακτήρα. Γ Γ αυτό ακριβώς, για τη 
γνώση «των πραγματικών αιτίων» χρειά
ζονται οι κοινωνικές επιστήμες στις 
παραγωγικές σχολές των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Τα εφόδια, που ο Αστυνομι
κός θα αποκομίσει από τα μαθήματα αυ
τής της κατηγορίας θα του επιτρέψουν 
να βρίσκετε σε σχέσεις πρόκλησης και 
ανταπόκρισης προς μια συνεχώς μετα
βαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. 
Μόνο στη βάση αυτή, άλλωστε, δεν θα 
βρίσκεται έξω και «από πάνω» από την 
κοινωνία, αλλά μέσα σ’ αυτή. Μέσα σ' 
αυτή, που σημαίνει, όχι περιθωριοποιη
μένος και αρνητικά τοποθετημένος με 
το στίγμα της αντιλαϊκότητας. Ίσως εδώ 
να εντοπίζεται η φιλοδοξία των νέων 
προγραμμάτων διδασκαλίας, μια φιλο
δοξία, οπωσδήποτε βαθύτατα αξιέπαινη.
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Τρεις γνωστοί
Έλληνες ηθο
ποιοί μιλάνε 
στην “Α.Ε.” για 
την εμπειρία 
τους σαν...
αστυνομικοί 
μπροστά στην 
κάμερα ή πάνω 1 1  a 1 1 1

“στο σανίδι” ...
Του
ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΕΡΗ

Με... συμπάθεια θυμούνται τον εαυτό τους, γνωστοί ηθοποιοί, που κάποιο 
στιγμή της ζωής τους διετέλεσαν... αστυνομικοί.

Φυσικά βοηθούσε και ο ρόλος τους αυτός του καλοκάγαθου και γκαφατζή 
αστυνομικού, όπως και κάποια περιστατικά πικάντικα, που έσπαγαν τη ρουτίνο 
της δουλειάς και τη διάνθιζαν με χιούμορ.
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Ο Κώστας Βουτσάς

Νεοσσός στο χώρο του κινηματογρά
φου ο Κώστας Βουτσάς μόλις είχε απο
φοιτήσει από τη δραματική σχολή, και 
βρέθηκε να παίζει το ρόλο του αστυφύ
λακα στην ταινία «Ο σκληρός άντρας», 
συμπρωταγωνιστώντας δίπλα στον Κώ
στα Χατζηχρήστο.

«Ήμουν, λέει ο ίδιος, ένας αστείος 
αστυφύλακας τι άλλο δηλαδή θα μπο
ρούσα να ήμουν...

Σ’ ένα λοιπόν διάλλειμα του γυρίσμα
τος, καταφθάνει μια γριούλα με φωνές 
και μου ζητάει να πάω να συλλάβω τη 
γειτόνισσά της, στο αποπάνω πάτωμα 
γιατί της λερώνει τα ρούχα που είχε 
απλωμένα.

-  «Τούτη τη στιγμή δεν μπορώ να 
έρθω της λέω, γιατί έχω δουλειά.»!

-  «Μα τι μου λες, μου απαντάει. Κι
αυτό που σου ζητάω δουλειά δεν είναι; Τι 
αστυνομικός είσαι συ. Σα δε ντρέπεσαι! 
Πάνε τα σεντόνια μου.....

Εκείνη τη στιγμή επεμβαίνει κάποιος 
από το κινηματογραφικό συνεργείο και 
της εξηγεί ότι ήμουν ηθοποιός και είχα 
ντυθεί έτσι για τις ανάγκες του ρόλου. Η 
γριούλα όμως που να το πιστέψει. Έφυγε 
βρίζοντας για τα... χάλια της αστυνομίας!

Από κείνη όμως την πρώτη φορά ο Κώ
στας Βουτσάς έπαιξε και άλλες φορές το 
ρόλο του αστυνομικού, όπως στην τε
λευταία του ταινία: «Σερίφης ο Μηχανο- 
φάγος». Σ’ αυτή παρίστανε έναν αρχιφύ- 
λακα που κυνηγάει με επιτυχία τους κα
μικάζι και έχει γίνει ο ... φόβος και ο τρό
μος τους.

Όταν προβλήθηκε η ταινία, οι νεαροί 
πάνω στις μηχανές τους τον έβλεπαν στο 
δρόμο και του έλεγαν με χαμόγελο 
«εσένα θέλουμε»! ενώ ο κόσμος του ευ
χόταν... «και σ’ ανώτερα...».

Μια μέρα ένας τροχονόμος σταμάτησε 
μπροστά του και του λέει: «Το σπουδαίο 
είναι ότι έχουμε πράγματι και τέτοιους 
αστυνομικούς»!!

«Α.Ε.» Οπωσδήποτε όμως υπήρχε 
αντίφαση ανάμεσα στο ρόλο σας και την 
πραγματικότητα. Παραήσασταν καλός 
και γκαφατζής για αστυνομικός.

Βουτσάς: Αντίφαση όχι. Δεν νομίζω ότι 
πρέπει σώνει και καλά να θεωρούμε τους 
αστυνομικούς κακούς. Απλώς είναι η 
δουλειά τους που δεν μας αρέσει, και όχι 
τα άτομα! Ο αστυνομικός εκτελεί σπου
δαία αποστολή και πρέπει να κάνει τη 
δουλειά του. Υπάρχουν, ασφαλώς, και

κακοί αστυνομικοί που δείχνουν «υπερ- 
βάλλοντα ζήλο». Κι αυτοί χαλάνε την ει
κόνα του σώματος.

«Α.Ε.» Μια και αναφερθήκαμε στους 
«καμικάζι», ποια είναι η γνώμη σας γιαυ-
τούς;

Βουτσάς: Τα παιδιά αυτά που τα λέμε 
«καμικάζι», βρίσκονται σε μια ηλικία που 
έχουν την ανάγκη να εκτονωθούν, όπως 
και κάθε γενιά στην ηλικία αυτή. Είναι 
όμως μια υγιής νεολαία και την πιστεύω.

Ο Μίμης Φωτόπουλος

Μια πιο ανθρώπινη νότα είναι η περί- 
ι ^τωση του Μίμη Φωτόπουλου, που 

επαιξε το ρόλο του αστυνομικού σε επο
χές που οι σχέσεις αστυνομίας και των 
ανθρώπων που είχαν την κοινωνική φι
λοσοφία του Μίμη, ήταν από τεταμένες 
Μέχρι εκρηκτικές.

* Επαιξα για πρώτη φορά το ρόλο του 
"Πόλισμαν» το 1954 στο θεατρικό έργο 

| “Ουδέν αξιοσημείωτον». Έπαιζα έναν 
πόλισμαν που πήγαινε διάφορα περιστα
τικό στον προϊστάμενό του κι αυτός τα 
διέγραφε λέγοντας: «Ουδέν αξιοση- 
Μείωτον».

Το ωραίο ήταν όταν πήγαμε περιοδεία 
στη Μακεδονία. Εκεί για να είμαι πιο 
κοντά στο κλίμα άλλαξα και από «πόλι
σμαν» έγινα «χωροφύλαξ».

Επειδή λοιπόν δεν είχαμε στολή, και 
επειδή και στα αστυνομικά τμήματα των 
πόλεων και των χωριών που πηγαίναμε, 
δεν είχαν περίσσια, κάθε βράδυ την ώρα 
της παράστασης ερχόταν στα παρασκή
νια ο χωροφύλακας που είχε βάρδια, 
γδυνόταν και μούδινε τη στολή του. 
Καταλαβαίνετε τη εικόνα παρουσίαζα 
κάθε φορά που ο χωροφύλακας ήταν ψη
λότερος, κοντύτερος, η πιο παχύς από 
μένα. Χαμός! Και ο χωροφύλακας έμενε 
γυμνός ως που να τελειώσω το ρόλο και 
να του επιστρέφω τη στολή του...

«Α.Ε.» Πώς αισθανόσασταν παίζοντας 
το ρόλο του αστυνομικού;

Φωτ. Πολύ ωραία!

«Α.Ε.» Μα είχατε κάποτε περιπέτειες. 
Και οι περιπέτειές σας είχαν να κάνουν 
και με την αστυνομία, στο μέτρο που οι 
περιπέτειες ξεκινούσαν από τις πολιτι
κές σας απόψεις. Κι εκτός αυτού δίνατε 
ένα πλασματικό πρόσωπο, αυτό του κα
λού αστυνομικού, που τότε για σας 
προσωπικά δεν θάπρεπε νάχει και καλό 
πρόσωπο.

Φωτ. Το ότι υπήρχε μια ένταση και μια 
ταλαιπωρία και στην προσωπική μου ζωή, 
αυτά δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. 
Έστω κι αν υπάρχουν αυτοί που αμαυ
ρώνουν ένα επάγγελμα, αυτό δεν σημαί
νει ότι μπορεί κανείς να αντιπαθεί και να 
εχθρεύεται όλα τα άτομα του επαγγέλ
ματος. Μην ξεχνάτε επίσης ότι υπήρχαν 
και πολύ άμορφες για μένα εξαιρέσεις. 
Όταν κάποτε βρέθηκα στην εξορία, μαζί 
μου συγκροτούμενοι ήταν αρκετοί 
αστυνομικοί!
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Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος

Kcu ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος 
αντιμετωπίζει με συμπάθεια το αστυνο
μικό σώμα και όχι επειδή έπαιξε πριν δυο 
χρόνια το ρόλο του αστυνομικού διευ
θυντή.

«Όταν έκανα τον αστυνομικό Διευ
θυντή, πριν δύο χρόνια στο θέατρο , μας 
λέει, ήμουν ένας διευθυντής όπως κάθε 
άλλος στο γραφείο του. Γεμάτος δηλαδή 
ανθρωπιά, προβλήματα και ανθρώπινες 
επιθυμίες. Και επειδή ήμουν «διευθυν
τής των ηθών» δεν έπαυα να βλέπω 
όσους παραβιάσανε τον κανονισμό ή το 
νόμο σαν ανθρώπους. Ανθρώπους που 
έπρεπε κανείς να τους φέρεται με κατα
νόηση και να ενδιαφέρεται να διορθώσει 
καταστάσεις και όχι μόνο να τιμωρήσει.

Επίσης κάποτε έπαιξα στο έργο «Η λί
μνη με τα νούφαρα». Ημουν ένας αξιω
ματικός της Χωροφυλακής που είχε το 
ιδίωμα -  επειδή καταγόταν από χωριό -  
κάθε φορά που κάποιος έκανε μια χειρο
νομία και άγγιζε τα αστέρια μου να βγάζει 
ένα μακρόσυρτο «ιιεεεπ»! Και ο άλλος 
τραβούσε μουδιασμένος το χέρι του!

Κάποια μέρα λοιπόν στην Πλατεία 
Συντάγματος με σταματάει ένας αξιωμα
τικός της Χωροφυλακής και μου λέει με... 
παράπονο: «Ε, δεν κάνουμε κι έτσι»!

>

< ,\η 0  τα  λεφ τά  σας
I μ ε τ ρ ά ν ε  περισσότερο

Νέα επιτόκια στις καταθέσεις:
_  _ ι Μέχρι

•  Προθεσμίας.........................  9 Π 0/
•  Με μηνιαίο εισόδημα..........| /0

(κάθε μήνα η επιταγή σπίτι σας) q/
•  Ταμιευτηρίου......................... 1 5  /ο

ρωτήστε μας
για κάθε μορφής κατάθεση 
για καταθέσεις σε συνάλλαγμα

Τράπεζα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
Π Ι Τ Τ Ε Π Τ  θυγατρική της 
I  Ι Ι Ζ .  I  C W Z .  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σανταρόζα 3 - ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3212.371-5, 3250.934-8

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΣ:

ι Μ  ' , ε °  , n c  

i v o  . ν ό τ ι ο ν

•  Μαζί με έρευνες -  

ρεπορτάζ ειδήσεις
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=  μια βραδια στο καθήκον =

κι., ένα ποτήρι νερό!

Το μεγάλο ρολόι τοίχου πάνω από τα 
κεφάλια των ανδρών της Άμεσης Επέμ
βασης έδειχνε 3.15' ξημερώματα. Το τη
λεφωνικό κέντρο του 109 δεχόταν τις 
συνηθισμένες κλήσεις: Μικροεπεισόδια, 
καταγγελίες για διαταράξεις, τροχαία 
ατυχήματα με υλικές ζημιές και άλλα τέ
τοια.

Το τηλέφωνο χτύπησε για άλλη μια 
φορά. Ο τηλεφωνητής σήκωσε το ακου
στικό και σχεδόν αμέσως τα μάτια του 
γούρλωσαν από έκπληξη. Από την άλλη 
μεριά του καλωδίου μια ανδρική φωνή 
του ζητούσε επίμονα ένα ποτήρι νερό.

«Πράγματι εκείνο το βράδι-μας λέει ο 
μοίραρχος κ. Τσιλίκας -  είχαμε στα ανα
τολικά προάστια διακοπή νερού. Πολλοί 
κάτοικοι των περιοχών αυτών μας τηλε
φωνούσαν και μας ρωτούσαν πότε θα 
κάνει η ΕΥΔΑΠ την επανασύνδεση.

» Εκείνος ο άνθρωπος, όμως, ήταν άρ
ρωστος και μόνος του μέσ’ το σπίτι. Δεν 
είχε κανένα να τον βοηθήσει και να του 
ικανοποιήσει αυτή την επιθυμία. Τι 
έπρεπε να κάνουμε; Έτσι λοιπόν, το 
πλήρωμα ενός περιπολικού προμηθεύ- 
ιηκε με δυο καράφες νερό και σε λίγο οι 
Χωροφύλακες χτυπούσαν την πόρτα 
του. ’Οχι βέβαια για να τον... συλλάθουν, 
°λλά για να του προσφέρουν την από
λαυση ενός ποτηριού νερού».

Επιφυλακή

Το μεγαλύτερο μέρος του εικοσιτε
τραώρου ο διοικητής της Άμεσης Επέμ
βασης κ. Γιαννόπουλος βρίσκεται με 
τους άνδρες του. Η δουλειά είναι δύσ
κολη σ’ όλες τις βάρδιες και η αποστολή 
τους λεπτή. Φίλος με τους υφισταμένους 
του έχει την καρδιά και το μυαλό του 
καρφωμένο πάνω στους ασυρμάτους. 
Εκεί που μεταδίδεται ο παλμός του λε
κανοπέδιου της Αττικής και ολόκληρης 
της Ελλάδας.

«Κάθε μέρα -  μας λέει ο κ. Γιαννόπου- 
λος -  δεχόμαστε περίπου τρεις χιλιάδες 
τηλεφωνήματα. Ο αριθμός 109 έχει γίνει 
για τον πολίτη η πόρτα που θα κτυπήσει 
και θα βρει βοήθεια. Δεν σας μιλάω μόνο 
για τις περιπτώσεις εκείνες που μας 
καταγγέλεται κάποιο σοβαρό αδίκημα, 
όπως για παράδειγμα είναι οι ληστείες, οι 
διαρρήξεις, οι αρπαγές τσαντών ή οι φό
νοι. Καθημερινά μας τηλεφωνούν και 
μας ζητούν τη βοήθειά μας για ένα σωρό 
ζητήματα. Μας ρωτούν οι ταξιδιώτες τι 
καιρό θα συναντήσουν στον τόπο προο
ρισμού τους, σε ποια κατάσταση βρί
σκονται οι δρόμοι λόγω της κακοκαιρίας 
και των χιονοπτώσεων. Είμαστε αναγκα
σμένοι από τα πράγματα να επικοινω
νούμε τακτικά με διάφορες υπηρεσίες 
για να μπορούμε με τη σειρά μας να εν
ημερώνουμε τον κόσμο σ’ ότι μας ρωτά».

Πάνω από 5.000 τηλεφωνήματα

Υπάρχουν μέρες, που το Κέντρο επι
χειρήσεων της Άμεσης Επέμβασης δέ
χεται πάνω από 5.000 τηλεφωνήματα. Εί
ναι οι μέρες που η Αττική λαχανιάζει από 
αγωνία μετά από μια σεισμική δόνηση 
(κοντά ή μακριά από την Αθήνα) -  το συ
χνότερο -  πνίγεται από τους καπνούς 
των πυρκαγιών που τρώνε τα λιγοστά 
δάση της. Τότε που ολόκληρη η δύναμη 
της Χωροφυλακής βρίσκεται στο πόδι για 
την αντιμετώπιση των εκτάκτων κατα
στάσεων.

Το... σκυλάκι
Η ώρα περνούσε μέσα στη γεμάτη από 

πομπούς, δέκτες και καλώδια αίθουσα, 
όταν άλλο ένα τηλεφώνημα ήρθε να 
σπάσει τη μονοτονία. Μια κυρία που 
έμενε σε αριστοκρατικό προάστιο ζη
τούσε βοήθεια για να απελευθερώσει το 
σκύλο της, ο οποίος είχε σφηνώσει το 
κεφάλι του ανάμεσα στα σιδερένια κιγ
κλιδώματα της βεράντας της.

Αυτή τη φορά οι Χωροφύλακες εφο
διάστηκαν με σφυριά και λοστούς. Σε 
λίγο, εκτός από τις ευχαριστίες της 
αφεντικίνας του, οι άνδρες του περιπο
λικού δέχονταν τα γεμάτα ευγνωμοσύνη 
γαυγίσματα του συμπαθούς τετράπο
δου .. .
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ψυχαγωγία
Η πρωτοχρονιά  
του . . .  Φλεβάρη

Φλεβάρης, η καρδιά του χειμώνα. Πέρασαν 
τα Χριστούγεννα, η πρωτοχρονιά, τα Φώτα και 
φορτωθήκαμε όλοι μας με ένα χρόνο παρα
πάνω στην . . .  πλάτη. Αν και πέρασαν όμως οι 
γιορτές αυτές, όλο και κάτι μας τις θυμίζει 
ακόμα ή μας κάνει να νομίζουμε ότι δεν τε
λείωσε ο γιορτασμός τους.

Το κόψιμο της πίτας -  πρωτοχρονιάτικο κα
θιερωμένο έθιμο -  δε γίνεται πια, στις μέρες 
μας, την πρωτοχρονιά αλλά.. .  δυο -  τρεις μή
νες αργότερα. Κοντεύει να τελειώσει ο Γενά- 
ρης όταν παίρνεις μια πρόσκληση που σε καλέί 
στο κόψιμο της πίτας της τάδε υπηρεσίας ή 
οργανισμού ή ούλλογου που θα γίνει γύρω στα 
μέσα του Φλεβάρη. Και αφού «τιμήσεις με την 
παρουσία σου· την τελετή αυτή, δέχεσαι ή δί
νεις τις πρωτοχρονιάτικες ευχές: «καλή χρο
νιά . . .  ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος».

Για να μην είμαστε όμως εκτός. . .  τόπου και 
χρόνου, θα έπρεπε να δίνουμε την ευχή «ευ
τυχισμένος και χαρούμενος ο υπόλοιπος χρό
νος που έμεινε ...».

Ένα άλλο γεγονός που μας θυμίζει ακόμα τη 
γιορταστική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων 
και της πρωτοχρονιάς, είναι τα πεταμένα σε 
κάποιο πεζοδρόμιο «Χριστουγεννιάτικα» δέν
δρα. Το στόλισμά τους, ξενόφερτο αλλά καθιε
ρωμένο πατροπαράδοτο κ ι' αυτό έθιμο, γίνεται 
με μεγάλη επιμέλεια και μεράκι.

Όση όμως προθυμία δείχνουμε στην εκλογή 
του δένδρου και στο στόλισμά του, τόση απρο
θυμία μας καταλαμβάνει όταν πρόκειται να το 
ξεστ ολίοουμε.

-  Έλα καλέ Ντίνο, βγάλε τα παιχνίδια απ’ το 
δένδρο...

-Δ ε ν  μπορώ σήμερα Φώφη μου, άστα γ ι ’ αύ
ριο . . .  Και το αύριο γίνεται μεθαύριο με αποτέ
λεσμα να βλέπεις όλο το Γενάρη, μέσα απ' τα 
τζάμια των σπιτιών, ξεχασμένα στη θέση που 
στήθηκαν, δέντρα γεμάτα παιχνίδια και πολύ
χρωμα φωτάκια που αναβοσβήνουν ή να σκον
τάφτεις καθημερινά στο πεζοδρόμιο πάνω στα 
πεταμένα δένδρα που κάποιοι ευκαίρισαν και 
τα ξεστόλισαν...

Και το αστυνομικό ρεπορτάζ στις εφημερί
δες εξακολουθεί να αναφέρεται στον τζόγο 
της πρωτοχρονιάς...

«Σε έφοδο που έγινε σε μπαρμπουτιέρα της 
οδού τάδε, συνελήφθησαν 14 άτομα γιατί έπαι
ζαν ζάρια και κατασχέθηκαν 185.000 δρα
χμές».

«Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σε λέσχη 
της οδού δείνα γιατί έπαιζαν «Θανάση».

«Επτά άτομα συνελήφθησαν για «21» και 
35.000 δραχμές κατασχέθηκαν σε έφοδο που 
έγ ιν ε ...».

Απ' τις ειδήσεις αυτές βγάζουμε το συμπέ
ρασμα ότι οι «εραστές» της πράσινης τσόχας 
δεν πήραν ακόμα χαμπάρι για την αλλαγή του 
χρόνου και ότι το ημερολόγιο, πριν από λίγες 
μέρες έδειχνε 25 Γενάρη ενώ σήμερα δείχνει 
κάποια μέρα του Φλεβάρη.

Αυτά και άλλα πολλά που συμβαίνουν, μας 
θυμίζουν ακόμα την πρωτοχρονιά και ας 
έχουμε Φλεβάρη, όπως οι στολισμένες ακόμα 
με Αί -  Βασίληδες βιτρίνες και οι πρωτοχρονιά
τικες ευχές αυτών που συναντιούνται για 
πρώτη φορά μετά την αλλαγή του χρόνου.

Σειρά μου τώρα να ευχηθώ και γω σε σας!
«Χαρούμενη, χρυσή πρωτοχρονιά».

Δημήτρης Αυκοποριώτης
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Η .. .  δουλειά τους αυξά
νει τους θερινούς μήνες, 2. Η πρω
τεύουσα του Βιετνάμ — Βουλγαρική δυ
ναστεία, 3. Ψάρι για σούπα -  Νικήτρια σε 
αγώνα καλλιστείων, 4. Πάνε με τις . . .  μά- 
ρες -  Ομηρικό . όμως, 5. Σκουλήκι του 
σταριού (καθ) -  Η σκέψη, ο νους, 6. Άρι- 
στη ποιότητα-Χρονικό επίρρημα, 7. Δεν 
τους . , . παίρνεις κουβέντα -  Απογευμα
τινά, 8. Ήταν στην καταγωγή ο Πάμπλο 
Πικάσσο -  Φυτό χωρίς ξυλώδη κορμό, 9. 
Είναι και ο αντιτετανικός, 10. Η θεά της 
φιλονικίας, 11. Σοβιετικό ποτάμι -  Η 
αντίθετη προς τη θάλασσα στερεά επι
φάνεια του πλανήτη μας, 12. Εχθρική 
διάθεση.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΚΑΘΕΤΑ: 1. Θερμές ικεσίες -  Γειτονικά 
σύμφωνα, 2. Κοινά σε γειτονικά κράτη - 
Επίρρημα . . .  διακόνων, 3. Τις κάνουν .. | 
μοδίστρες -  Η περιουσία του ε ίνα ι...; 
μηδέν, 4. Ο μισός ε ίνα ι. . .  μουλάρι - 
Πνευστό λαϊκό μουσικό όργανο, 5. Σήμα 
κινδύνου -  Από την Αμερική ήρθε αυτά 
το πουλί, 6. Συμβολίζουν το Βισμούθιο -  
Ο ταμίας των ανέμων, στη μυθολογία 
μας, 7. Ρανίδες, 8. Ο άρχοντάς ...του 
σκότους, 9. Τον κατάργησε η Ρωσική 
Επανάσταση, 10. Όμορφη εποχή (καθ.)- 
Χημικό σύμβολο του μολυβδαινίου, 11.0 
αριθμός 250 -  Περιστατικό παράδοξο -  
ανεξήγητο.
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ατζέντα
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ΒΙΒΛΙΟ

“Η ΠΛΩΤΗ ΠΟΛΗ” (Μυθι
στόρημα)
Της Μάρως Δούκα 
Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ 1983 
Σελίδες 366 - Τιμή 600 δρχ.

ΜΑΓΟ AOVKA

Ή Πλωτή ΙΙόλη
ΜΓΗίηΤΚΊΙΜΛ

ΚΚΛΡΟΣ 1983

Μετά την «Πηγάδα», το «Πούναι τα 
φτερά», το «Καρρέ Φιξ» και την «Αρχαία 
Σκουριά» που έγινε σήριαλ στην τηλεό
ραση, η Μάρω Δούκα με την «Πλωτή 
Πόλη» - που η ίδια στη σχετική αφιέρωση 
της στο Στρατή Δούκα αποκαλεί «φιλή
συχο μυθιστόρημα» - προσθέτει ένα 
ακόμα δημιούργημα αξιώσεων στη “ βι
βλιοθήκη'’ της Ελληνικής λογοτεχνίας.

Η Όλγα, η ηρωΐδα της, ο καθένας από 
μας, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου 
αυτού μέσα στην πόλη - την πλωτή πόλη 
της Μάρως Δούκα - ζει, ερωτεύεται, απο
γοητεύεται ..................

Αφιέρωμα 
του “Διαβάζω” 
στην αστυνομική 
λογοτεχνία

Αλέξ. Ζήρα, «Ο ψευτοπροβληματισμός 
του κυρίαρχου αστυνομικού αφηγήμα
τος», του Βαγγ. Παραμπούκη, «Ανι- 
χνεύοντας τον κόσμο του Γιάννη Μαρή», 
του Βασ. Σπηλιόπουλου και «Η ηθική 
χρησιμοποίηση του φόνου στο αστυνο
μικό μυθιστόρημα», του Βασ. Ραφαη- 
λίδη.

Στον πρόλογο του αφιερώματος - που 
επιμελήθηκε προσωπικά ο διευθυντής 
του περιοδικού Γιώργος Γαλάντης - τονί
ζεται χαρακτηριστικά: «Μια από τις κα
τηγορίες βιβλίων που έχουν τη μεγαλύ
τερη ζήτηση στον τόπο μας, όπως και σε 
πολλά άλλα μέρη, είναι τα βιβλία της 
αστυνομικής λογοτεχνίας ή αστυνομικά, 
όπως συνηθίσαμε να τα λέμε. Τα αστυ
νομικά βέβαια δεν τα βρίσκει κανείς εύ
κολα σε βιβλιοπωλεία και δημόσιες βι
βλιοθήκες, αλλά η παρουσία τους είναι 
έντονη στα καταστήματα ψιλικών και στα 
περίπτερα. Το παραμελημένο αυτό από 
τους εκδότες, μεταφραστές και μελετη
τές βιβλίο άρχισε τον τελευταίο καιρό να 
προκαλεί την προσοχή. Τα έργα των χα
ρακτηριστικότερων εκπροσώπων του εί
δους επανεκδίδονται σαν σοβαρά δεί
γματα λογοτεχνίας. Περιορισμένες όμως

Με αφιέρωμα στην «αστυνομική λογο
τεχνία» κυκλοφόρησε το προτελευταίο 
τεύχος της δεκαπενθήμερης επιθεώρη
σης βιβλίου «διαβάζω».

παραμένουν οι μελέτες που γράφτηκαν 
γι' αυτά και λίγοι οι μελετητές που ασχο
λήθηκαν συστηματικά με αυτό το αντι
κείμενο.

Στο αφιέρωμα περιλαμβάνονται τα θέ
ματα: «Η προέλευση και η πορεία της 
αστυνομικής φιλολογίας μέσα από τα 
λαϊκά περιοδικά και φυλλάδια», του Δημ. 
Χανού, «Ιστορίες με ντετέκτιβς στη λο
γοτεχνία και τον κινηματογράφο», του 
Στάθη Βαλούκου, «Η τέχνη του φόνου 
και η τεχνική της αφήγησής του», του

Έτσι και μεις, σαν ντετέκτιβς, ανακα
λύψαμε όχι τους δολοφόνους αλλά ορι
σμένους από τους λιγοστούς Έλληνες 
που έχουν ασχοληθεί και προβληματι
στεί με το αστυνομικό μυθιστόρημα, και 
με τα κείμενά τους θα φέρουν τους ανα
γνώστες μας σε μια πρώτη προσέγγιση 
με την αστυνομική λογοτεχνία».

J



ΜΟΥΣΕΙΑ
\____________________ J

Το μουσείο 
των τρένων 
του Ο.Σ.Ε. Ατμάμαξα της οδοντωτής γραμμής 

Διακοφτού -  Καλαβρύτων, κατασκευής 1899.

1 ); mL·
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Αν έχετε ελεύθερο το απόγευμα κάποιας 
Παρασκευής, και κάποιοι λόγοι σας κρατούν 
οτην πρωτεύουσα, σας προτείνουμε να επι- 
σκεφθείτε το μουσείο τρένων του Ο.Σ.Ε.

Εναν ολόκληρο αιώνα τα τρένα «σεργιανί
ζουν» τον Ελληνικό χώρο και παρακολουθούν 
την ιστορία αυτού του τόπου. Τον παλιό σιδη
ρόδρομο, παρουσιάζει εδώ και τέσσερα χρόνια 
το μουσείο, που βρίσκεται απέναντι απ' τα 
πρακτορεία λεωφορείων Β. Ελλάδας (Λιοσίων 
301) και είναι ανοικτά για το κοινό 6 -  8 τ' 
απόγευμα, κάθε Παρασκευή.

Στις έξι αίθουσες ο επισκέπτης, μεταξύ των 
άλλων εκθεμάτων, μπορεί να δει: Χειροκίνητες 
δραιζίνες των ΣΕΚ και ΣΠΑΠ, περιόδου 1884 -  
1940, ατμάμαξα Μεσολογγίου (1888), επιβα
τικό όχημα οδοντωτής γραμμής Διακοφτού -  
Καλαβρύτων, βασιλικό όχημα, κατασκευής 
1888, από ξύλο τικ, σφένδαμο και καρυδιά, 
άμαξα -  καπνιστήριο — του σουλτανικού συρ
μού, λάφυρο των Βαλκανικών πολένων και 
διάφορα μοντέλα τροχαίου υλικού.

Μία στολή ελεγκτή περιόδου 1890 -  1912, 
διατρητικά μηχανήματα εισιτηρίων, σάλπιγγες,

παλαιά εισιτήρια, χάρτες, πίνακες δρομολο
γίων, εκδόσεις των ετών 1888 -  1926.

Τηλεγραφικό και τηλεφωνικό υλικό, κανονι
σμοί και έντυπα των ΣΕΚ, ΣΠΑΠ και ΣΒΔΕ ετών 
1884 -1933, μοναδικά μηχανουργικά εργαλεία 
κατασκευής 1882, όπως ο ποδοκίνητος τόρνος 
και η χειροκίνητη πλάνη.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 
52.28.177 (Δ/ντής μουσείου) και 52.41.323 (Δη
μόσιες Σχέσεις Ο.Σ.Ε).

r

ΘΕΑΤΡΟ

^ __________ _______
Η «Κωμωδία 

μιας τράπεζας»
°το θέατρο “Αποθήκη”

Ένα . . .  .«γκάγκστερ σώου», όπως χα
ρακτηριστικά έγραψε αθηναϊκή εφημε
ρίδα έκανε πρεμιέρα το περασμένο δε
καπενθήμερο στο θέατρο Αποθήκη’’.

Είναι το «Κωμωδία μιας τράπεζας» του 
Φρήντριχ Ντύρενματ, που παρουσιάζει η 
Αλίκη Γεωργούλη με τους συνεργάτες 
της σε σκηνοθεσία Γ. Ρεμοϋνδου, σκη
νικά Γ. Πάτσα, χορογραφία X. Μαντα- 
φούνη, μουσική διασκευή και ενορχή
στρωση Τασ. Καρακατσάνη και διδασκα
λία τραγουδιού Στ. Κυπραίου.

Το έργο πρωτογράφτηκε το 1959 με 
τον τίτλο «Όπερα της τράπεζας» και το 
'64 “μετατράπηκε’’ σε μουσική κωμωδία.

Στη σημερινή του μορφή το έργο κινείται 
μέσα στα “γοητευτικά” πλαίσια του καμ
παρέ όπου “ όλοι χορεύουν και όλοι τρα
γουδούν” όπως δήλωσε σε συνέντευξη 
τύπου ο σκηνοθέτης Γ. Ρεμοϋνδος. Το 
καταλυτικό χιούμορ είναι το κύριο χαρα
κτηριστικό τους " κωμωδία ί της τράπε
ζας” στην οποία παίζουν οι ηθοποιοί: Αλ. 
Γεωργούλη, Γιάννης Μόρτζος, Η. Κυρια- 
κάκη, Αλ. Ζαρταλούδης, Στ. Λιονάκης, Στ. 
Παχής, Α. Πολυτίμου, Ν. Παπακωνσταν
τίνου, Γ. Μπέλος, Ζ. Ντανιάς, Κ. Κλεφτό- 
γιαννης και οι χορευτές Κ. Ζαμπέλα, Ζ. 
Καλογερόπουλος.
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V

ΣΠΟΡ

J ΎΟταν τα σπορ είναι σκοπός

Στη φωτογραφία εικονίζετοι π ποδοσφαιρική ομάδα της Χωροφυλακής: Διοκρινονται πάνω αριστερά οι ποδοοφοιρι- 
στές' Κοπετανάκης, Ποπαϊωάννου, Αλεξίου, Μητράπουλος, Ποοοάς, Κοστονάς, Ανοστοαιάδης και Δροκάπουλος. Κάτω 
αριστερά: Αριτζής, Κοτσικογιάννης, Μαυρομμάτης. Λεμονής και Δεμίρης α οποίος έχει αποχωρήσει οπό την ομάδα.

Ισχυρότατο σύνολο αποτελεί η ποδοσφαι
ρική ομάδα της Χωροφυλακής, που απαρτίζε
ται από γνωστούς παίκτες της Α' Εθνικής κα
τηγορίας. Η ομάδα της Χωροφυλακής συμμε
τέχει σε διάφορους αγώνες, που διεξάγονται 
στα μεγάλα επαρχιακά κέντρα για φιλανθρωπι
κούς σκοπούς (στέγαση υπηρεσιών Χωροφυ
λακής), ενίσχυση τοπικών σωματείων, ανέ
γερση ηρώων, ενίσχυση αναξιοπαθούντων 
ατόμων, ενίσχυση για την ανέγερση Ιερών 
Ναών, αστυνομικών καταστημάτων ή την 
κατασκευή παιδικών εξοχών της Χωροφυλα
κής.

Τον βασικό κορμό της ομάδας αποτελούν οι 
ποδοσφαιριστές — Χωροφύλακες: Αλεξίου, 
Λιάκος (ΠΑΣ Γιάννενα), Καρούλιας (ΠΑΟ), Κα- 
τσικογιάννης, Πίττας (ΕΘΝΙΚΟΣ), Μαυρομά
της, Καστανός (ΑΠΟΛΛΩΝ), Μπαλλής, Στυλια- 
νόπουλος (ΑΕΚ), Ξανθόπουλος, Καφκενάρης 
(ΗΡΑΚΛΗΣ), Μητρόπουλος, Λεμονής (ΟΛΥΜ
ΠΙΑΚΟΣ), Αναστασιάδης, Αριτζής (ΠΑΝΣΕΡΑΙ- 
ΚΟΣ), Πασσάς, Συντιχάκης (ΟΦΗ).

-Γ ια  τη δραστηριοποίηση των αθλητικών 
ομάδων του Σώματος εγκρίνεται κάθε χρόνο 
προγραμματισμός αθλητικών αγώνων από το 
Αρχηγείο Χωροφυλακής. Με τους αθλητικούς

αυτούς αγώνες που διοργανώνονται, επιτυγ
χάνεται η προβολή του Σώματος με το έργο 
που επιτελείται από την Χωροφυλακή στον το
μέα του Αθλητισμού, η διατήρηση ομαδικού 
πνεύματος μεταξύ των αθλητών κάθε ομάδας 
και η πρόοδος των επιδόσεων των αθλητών και 
η τόνωση του επαρχιακού ιδίως αθλητισμού.

Δεύτερη η Αστυνομία 
σε αγώνες σκοποβολής

Διεξήχθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τη 
συμμετοχή πολλών συλλόγων, οι πανελλήνιοι 
αγώνες αεροθόλων όπλων, στις εγκαταστά
σεις της Σχολής Αξιωματικών Αστυν. Πόλεων 
στο Μαρούσι. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν 
στις 26, 27/11/83 και 3,4/12/83 με διοργανώ- 
τρια τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδας. Στο 
αεροβόλο τουφέκι, στην κατηγορία ανδρών ο 
X. Τραγουδάρας της Α.Π. ήλθε 2ος με 567 επι

τυχίες στις 600, ενώ ο Π. Ηλιάδης της Ε.Χ. 3ος| 
με 566 επιτυχίες. Στην ομαδική κατάταξη ηΙ 
ομάδα της Α.Π. ήλθε 2η με 1667 βαθμούς.

Στην κατηγορία γυναικών, στο αεροβόλοΙ 
τουφέκι, οι αθλήτριες Β. Λούντζη, Ε. ΑθαναΊ 
σίου καιΝ. Γαρίνη της Α.Π. ήλθαν 3η, 4η και5με| 
355, 351 και 346 βαθμούς αντίστιχα. Στην ομα·| 
δική κατάταξη η γυναικεία ομάδα της Α.Π. ήλθε I 
2η με 1052 βαθμούς. Στην τελική βαθμολογίαΙ 
στους άνδρεςη Α.Π. ήλθε 3η με 24 βαθμούς και! 
η Ε.Χ. 5η με 10 βαθμούς, ενώ στις γυναίκες η| 
Α.Π. ήλθε 2η με 37 βαθμούς.

☆
 Σε φιλικό αγώνα η ομάδα της Αστυνο-Ι 

μιας νίκησε στο Αίγιο στις 18-1-84 τονI 
Παναιγιάλειο με 3 - 2 .  Η Αστυνομία έπαιζε μβ 

τους: Σκούρας, Τσουμάκης, (86' Κοφινάς), Φώ- j 
της (62' Μαριόλης), Αγγελόπουλος (46' /ωαννί·| 
δης] Μουτάφης, Βρεττός, Αρδίζογλου, Καρα-| 
βίτης, (62' Μαρτίνος), Παπαδημητρίου, Σπανο-Ι 
οωτηρόπουλος, Τσιβγοόλης.
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Οδηγώντας το χειμώνα

/ \  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

'

Μια απ’ τις πιο επικίνδυνες καταστά
σεις που αντιμετωπίζει ένας οδηγός στα 
χειμωνιάτικα ταξίδια του είναι οι χιονι
σμένοι ή παγωμένοι δρόμοι.

Πολλοί οδηγοί άπειροι ή και πεπειρα
μένοι ακόμα, θα θυμούνται έντονα κά
ποιο «μπλοκάρισμα», κάποιο μικρό «ντε-

λαπάρισμα» ή και μια επικίνδυνη «ακινη- 
τοποίηση» για πολλές ώρες, που τους 
συνέβηκε στη διάρκεια του ταξιδιού 
τους. Ίσως δεν ήξεραν τους κίνδυνους 
που έκρυβε το οδόστρωμα ή υπερεκτί
μησαν τη σιγουριά τους, για τις ικανότη
τες που διέθεταν στην οδήγηση και για

το «κράτημα» του αυτοκινήτου τους.
Μια υπενθύμιση βασικών κανόνων για 

την αποφυγή δυσάρεστων περιπετειών 
είναι χρήσιμη και μπορεί να βοηθήσει.

Σπουδαίο ρόλο παίζει, για κάθε περί
πτωση, η σωστή προετοιμασία για το ξε
κίνημα.



Εφοδιαστείτε με αντιολισθητικές αλυ
σίδες, ένα φτυάρι, ένα συρματόσχοινο 
ρυμούλκησης, με μερικά τυποποιημένα 
τρόφιμα, με μια ή περισσότερες κουβέρ
τες και ε'ιδη πρώτων βοηθειών.

Κάνετε έναν έλεγχο για την καλή λει
τουργία του κινητήρα του αυτοκινήτου 
σας, για την πληρότητα με βενζίνη του 
ρεζερβουάρ και —εάν είναι απαραίτητο -  
ένα γενικό «servis» (έλεγχο ταξιδιού).

Η καλή ορατότητα προς άλες τις κα
τευθύνσεις είναι βασικός κανόνας για 
ασφαλή οδήγηση. Το οινόπνευμα λιώνει 
το παγωμένο χιόνι στα τζάμια και στο 
παρμπρίς. Το θάμπωμα του πίσω τζαμιού 
καθαρίζει με την ειδική θερμική αντί
σταση, ενώ το θάμπωμα του παρμπρίς 
αντιμετωπίζεται με το σύστημα εξαερι- 
σμού -  θέρμανσης ή και με το άνοιγμα 
για λίγο κάποιου παράθυρου.

Παρακολουθείτε τις ειδήσεις και τις 
ειδικές εκπομπές του ραδιοφώνου για 
τον καιρό, για τις διακοπές της συγκοι
νωνίας σε σημεία του οδικού δίκτυου 
που πρόκειται να περάσετε και συμμορ
φωθείτε αμέσως με τις υποδείξεις των 
τροχονόμων.

Όταν «πατήσετε» ολισθηρό οδό
στρωμα, χιονισμένο ή παγωμένο, μην 
πανικοβληθείτε αλλά συνεχίσετε την 
οδήγηση (αφού είναι απαραίτητο) με 
ηρεμία και αποφασιστικότητα στο χειρι
σμό του τιμονιού και των πεντάλ. Στην

/  \

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Α: ΜΗΧΑΝΗ ΤΣΕΠΗΣ

Είναι καιρός να πάρουμε στα σοβαρά μερικά 
στοιχειώδη πράγματα όταν θελήσουμε να πα
τήσουμε το κουμπί μιας οποιοσδήποτε φωτο
γραφικής μηχανής και να βγάλουμε μια φωτο
γραφία. Η φωτογραφία μάς έχει κατακτήσει 
σχεδός όλους, γιαυτό θα ήταν ωφέλιμο να 
γνωρίζουμε τις βασικές της αρχές, ώστε να 
αποφύγουμε τα άσκοπα έξοδα.

περίπτωση αυτή απαγορεύεται τελείως 
το απότομο φρενάρισμα και πρέπει να 
τηρείτε μεγαλύτερη -  απ’ τη συνηθι
σμένη -  απόσταση απ’ το προπορευό- 
μενο όχημα. Ανάλογα και με τις συνθή
κες (στροφές, ανηφόρα) χρησιμοποιεί
στε όσο είναι δυνατό μεγαλύτερη ταχύ
τητα για να αποφύγετε τον κίνδυνο «σπι
ναρίσματος» και ντελαπαρίσματος.

Αν οι τροχοί του αυτοκινήτου σας χω
θούν μέσα στα χιόνια ξεχάστε τελείως το 
γκάζι. Κάθε προσπάθεια να «ξεφρακά- 
ρετε» το αυτοκίνητο με τη δύναμη του 
κινητήρα σας φέρνει αντίθετα αποτελέ
σματα, αφού οι τροχοί θα βουλιάζουν 
όλο και περισσότερο. Καθαρίστε το χιόνι 
απ' τους τροχούς που παίρνουν την κί
νηση της μηχανής και απλώστε μερικά 
κλαριά δέντρου ή ακόμα και τα «πατά- 
κια» του αυτοκίνητου. Στο σημείο αυτό, 
με ελαφρό γκάζι, θα καταφέρετε να το 
ξεφρακάρετε.

Σε άλλο κομμάτι της διαδρομής μπορεί 
να εμφανιστεί ξαφνικά ομίχλη και να κα
λύπτει τα όρια του δρόμου, κάνοντας 
αθέατα τα αυτοκίνητα που έρχονται απ’ 
το αντίθετο ρεύμα. Αμέσως θα πρέπει να 
ανάψετε τη μεσαία «σκάλα» ή τα φώτα 
«ομίχλης», άν έχετε. Πολλοί οδηγοί 
αντιδρούν εσφαλμένα, οδηγώντας το 
αυτοκίνητό τους πολύ κοντά στη μεσαία 
διαχωριστική γραμμή -  το μόνο ευδιά
κριτο σημείο του οδοστρώματος -  με

Για ένα σωστό
γιαυτό θα αρκεστούμε μόνο στο πρακτικό της 
μέρος, που συχνά συναντάμε σε κάθε μας φω
τογραφική κίνηση.

Φωτογραφική μηχανή τσέπης

Αυτός ο τύπος φωτογραφικών μηχανών έχει 
γίνει δημοφιλής στους περισσότερους από 
εμάς τα τελευταία χρόνια. Νούμερο 110 είναι ο 
τύπος φωτογραφικής μηχανής το δε φιλμ έχει 
πλάτος 16 χιλιοστά.·

Τύπος φιλμ για την πόκετ 110.

α) Έγχρωμο αρνητικό φιλμ για έγχρωμες 
φωτογραφίες διαστάσεων 9X12, 13X18, Και 
15 X 20 εκατοστών.

β) Έγχρωμο θετικό φιλμ για έγχρωμες δια
φάνειες (SLIDES). Για να προβάλετε τις διαφά
νειες υπάρχουν ειδικοί προβολείς για 110 είτε 
με στρογγυλή θήκη (δίσκος), είτε με συνηθι
σμένη μονοκόματη θήκη.

γ) Κυβοφλάς ή ηλεκτρονικό φλας ειδικά για 
τις 110’μηχανές.

Φακός μηχανής.
Αυτό ακριβώς το σημείο είναι το ποιο σο

βαρό. γιατί με την πρώτη αποτυχία το «βά
ζουμε στα πόδια» και δεν σκεφτόμαστε τ ι έφ
ταιξε. Δηλαδή για την αγορά μηχανής, την 
αγορά φιλμ, την εκτύπωση φωτογραφιών κ.τ.λ. 
Δε θα επεκταθούμε σε γενικά θέματα της φω
τογραφίας, γιατί ο χώρος είναι περιορισμένος,

Οι μηχανές τσέπης, έχουν σταθερό φακό 
εστιακής απόστασης περίπου στα 25 χιλιοστά 
που προσφέρει εκτεταμένο βάθος πεδίου και 
μπορείτε να εστιάσετε από τα 0,50 εκατοστά 
μέχρι το ά π ε ιρ ο ί= άπειρο).Η 110 μηχανή έχει

κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης. Μόνο η 
μείωση της ταχύτητας στη συγκεκριμένη 
περίπτωση μπορεί να σας προστατεύσει, 
αφού έτσι υπάρχειπερισσότερος χρόνος 
για μια γρήγορη επισκόπηση του περι
βάλλοντος και για ένα σχετικά καλό 
προσανατολισμό.

Τέλος, άν τελικά παγιδευτείτε στα χιό
νια, θα πρέπει να μη χάσετε τη ψυχραιμία 
σας και να προετοιμαστείτε να αντιμε
τωπίσετε μια περιπέτεια με άγνωστη 
χρονική διάρκεια και συνέπειες. Προσ- 
παθείστε να διατηρήσετε τα τζάμια και 
τον «ουρανό» χωρίς χιόνια. Όταν χρησι
μοποιείτε το καλοριφέρ, ανοίγετε κά
ποιο παράθυρο να σας φέρνει οξυγόνο. 
Ανοίξτε το ραδιόφωνο για συντροφιά και 
για το άκουσμα κάποιας οδηγίας προς 
τους αποκλεισμένους. Κατά διαστήματα, 
να αναβοσβήνετε τους προβολείς και να 
«κορνάρετε» για να σας εντοπίσουν τα 
σωστικά συνεργεία. Ο ύπνος στη διάρ
κεια της νύχτας έχει θανατηφόρα πολ
λές φορές αποτελέσματα.

Πολλοί είναι πράγματι οι κίνδυνοι που 
καραδοκούν τον οδηγό στη διάρκεια του 
ταξιδιού του, τώρα το χειμώνα. Με λίγη 
προσοχή όμως και αφού έχει υπόψη του 
αυτές τις υποδείξεις -  υπενθύμιση κα
νόνων ασφαλούς οδήγησης -  είμαστε σί
γουροι πως θα τους αποφύγει ή θα τους 
ξεπεράσει ανώδυνα.

«κλικ»
δύο φακούς εστιακής απόστασης, ένα κανο
νικό (νορμάλ) και ένα τηλεφακό με πολλές εκ- 
μεταλλεύσιμες ιδιότητες. Διευκολύνει τη φω- 
τογράφιση από μια απόσταση, που διαφορε
τικά θα ήταν δύσκολο να φωτογραφήσετε.

Η υψηλή απόδοση των φιλμς, ο βελτιωμένος 
φακός και η μαζική αυτόματη εμφάνιση επι
τρέπουν να τυπώσου με φωτογραφίες μέχρι και 
15X12 εκατοστών από ένα αρνητικό που είναι 
διαστάσεων 17X13 χιλιοστά.

Κασέτα 110 -  126. Το φιλμ για τις μηχανές 
πόκετ 110 -  126 είναι μέσα σε μια πλαστική 
κασέτα άμεσης φόρτισης η οποία έχει δύο θή
κες στα άκρα, ένα διάδρομο κίνησης του φιλμ 
και ένα ορθογώνιο άνοιγμα για την εκφώτηση 
του φιλμ.

Πώς τοποθετούμε το φιλμ στη μηχανή.

Οι μηχανές 110 -  και 126 έχουν στο πίσω μέρος 
ή στο πλάι ένα κουμπί «πατητό» ή «συρτα
ρωτό» ώστε ν' ανοίγει εύκολα το καπάκι. Το 
φιλμ για να τοποθετηθεί στη μηχανή, πρέπει να 
είναι στη σωστή του θέση. Τέλος, κλείνουμε το 
καπάκι. Από ένα μικρό άνοιγμα που είναι πάνω 
στο καπάκι βλέπουμε τα νούμερα του φιλμ. Για 
να φανεί η πρώτη στάση «οπλίζουμε» συνέχεια 
το ωστήριο όπλισης) έως ότου δούμε τον αρι
θμό «ένα». Τότε είμαστε έτοιμοι για τη πρώτη 
μας φωτογραφία.

Τα φιλμ, έχουν 24 και 12 στάσεις και όταν . 
φτάσουμε στο τέλος κάνουμε ακριβώς το ίδιο I 
που κάναμε και στην αρχή. Είναι λάθος να βγά- I 
ζουμε αμέσως το φιλμ όταν τραβήξουμε την I 
τελευταία στάση.
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Εγκαινιάστηκε την Δευτέρα 12-3-84 
και θα διαρκέσει μέχρι τις 29-4-84 η έκ
θεση του αείμνηστου μεγάλου γλύπτη 
μας Θανάση Απάρτη.

Στην αναδρομική αυτή έκθεση η 
Εθνική Πινακοθήκη παρουσιάζει 100 
έργα απ' όλες τις εποχές δημιουργίας 
του αξέχαστου «σμιλευτή» της πέτρας, 
δηλαδή από το 1924 μέχρι τις αρχές της 
δεκαετίας του '60.

Ο τιμόμενος γλύπτης Θανάσης Απάρ- 
της γεννήθηκε το 1889 και πέθανε το 
1972, αφήνοντας μια σημαντική κληρο
νομιά, «τα απαράμιλλα», έργα του. Ο 
χαλκός και η πέτρα ήταν οι δυο μεγάλες 
αγάπες του καλλιτέχνη και στις οποίες 
αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του. Η Ελληνική πραγματικότητα 
και η ιστορία καθώς και ότι χτύπησε τη 
«λεπτή» χορδή της «λιονταρίσιας» καρ
διάς του Απάρτη είναι στην οραματική 
διάθεση κάθε φίλου του ωραίου.

/  \

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

V____________________________ )

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ -  
ΓΚΙΚΑΣ

Ταυτόχρονα σε δυο αθηναϊκές αίθου
σες, εκθέτει τα έργα του, ο Νίκος Χατζη- 
κυριάκος Γκίκας, ένας από τους μεγά
λους έλληνες ζωγράφους.

Γιος του Ψαριανού ναύαρχου Αλέξαν
δρου Χατζηκυριάκου και της Υδραίας 
Ελένης Γκίκα, γεννήθηκε το 1906 στην 
Αθήνα. Παράλληλα με τις σπουδές του 
ευτύχησε να μαθητεύσει δίπλα στον 
«μέγα» Παρθένη. Μόλις σε ηλικία 17 
χρόνων, παρουσίασε την «πρώτη δου
λειά του», σε ατομική έκθεση στις Παρι
σινές γκαλερί -  όπου σπούδαζε -  και η 
οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τα 
μάτια των «κορεσμένων» και «δύσκο
λων» Γάλλων κριτικών, αποσπώντας τις 
καλύτερες κριτικές.

Το 1934 «επαναπατρίσθηκε» οριστικά 
στην Ελλάδα και αναγνωρισμένος πια

καλλιτέχνης, συνέχισε μέχρι σήμερα με 
αυξημένη ευθύνη το «παιχνίδι με το φως 
και το χρώμα». Από τον πρώτο καιρό της 
εγκατάστασής του στη χώρα μας, καθιε
ρώθηκε σαν ο κυριότερος εκπρόσωπος 
του κυβισμού στην Ελληνική Τέχνη. 
Πέρα από το «χρωστήρα» ασχολήθηκε
με επιτυχία με την χαρακτική και την λο
γοτεχνία και ήταν από τους πρωτεργά
τες στην έκδοση του καλλιτεχνικού

περιοδικού «Το τρίτο μάτι».
Ο Νίκος Χατζηκυριάκος -  Γ κίκας, με 

την «δουλειά» που παρουσιάζει σήμερα, 
αποτυπώνει τέλεια την πείρα και τα βιώ
ματα του «δάσκαλου του είδους», εναρ
μονισμένα στις απαιτήσεις της σύγχρο
νης εποχής και αντίληψης.

Δίκαια κρίθηκε ότι κατέχει μια ξεχωρι
στή θέση ανάμεσα στους μεγάλους 
Νεοέλληνες ζωγράφους.
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Το σκι σαν χόμπυ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες 
και υπέροχες οπολούσεις οε κάβε επίδοξο σκιέρ.

/  \

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

L  >

Το Σέλι το Συναντάμε στις πλαγιές του 
Βέρμιου, στο ορεινό τείχος μεταξύ Δυτι
κής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Τρεις διαβάσεις οδηγούν προς τα εκεί, 
που αποτελούν στρατηγικά σημεία με
γάλης σημασίας και έπαιξαν σπουδαίο 
ρόλο σ' όλες τις στρατιωτικές επιχειρή
σεις της περιοχής κατά τους Βαλκανι
κούς και παγκόσμιους πολέμους.

Δεκαοχτώ χιλιόμετρα από τη Νάουσα 
και 21 από τη Βέροια, στις κάτασπρες 
πλαγιές του Βερμίου βρίσκεται το μεγα-

Απ' τις χιονισμένες βουνοκορφές του βερμίου, που 
προσφέροντοι γιο σκι και χειμερινές απολαύσεις.

Σέλι:
Με

φόντο
το

«άσπρο»
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Από τα πιο θεαματικά και συναρπαστικά χειμερινά σπορ 
είναι το σκι. Η μαγεία του χιονισμένου τοπίου είναι μια αλη
θινή πρόκληση για τους πολυάριθμους λάτρεις του κορυ
φαίου αυτού αθλήματος, που κατακτάει ολοένα και περισσό-

Ι
τερους θαυμαστές στη χώρα μας.

Αληθινός πειρασμός για κάθε επίδοξο σκιερ μια ολόλευκη 
πίστα που περιβάλλεται από ψηλά βουνά με υπέροχα τοπία 
και σύγχρονες χιονοδρομικές εγκαταστάσεις. Ο καθένας μας 
μπορεί να χαρεί και να απολαύσει τη μαγεία του σκι, αρκεί να 
έχει θέληση, αποφασιστικότητα και έντονη διάθεση για ολό
λευκη δράση. Εκτός απ’ τον κατάλληλο εξοπλισμό και ενδυ
μασία, προϋποθέτει κάποια αντοχή και εξάσκηση στην ισορ
ροπία, σαν αγώνισμα όμως απαιτεί εξαιρετική ανθεκτικότητα, 
δεξιοτεχνία και ταχύτητα αντιδράσεων.

Ο εξοπλισμός του σκιερ είναι ένα ζευγάρι σκι, μπότες, μπα
στούνια, δέστρες, γυαλιά ήλιου και ομίχλης, γάντια, σκούφος, 
θερμικά εσώρουχα, μπουφάν, παντελόνι νάυλον με επένδυση 
υαλοβάμβακα, μπότες και ένας μικρός σάκκος.

Η Ελλάδα προσφέρει μεγάλη ποικιλία βουνών για όσους 
θέλουν να κάνουν χειμερινά σπορ. Οι χιονοδρόμοι μπορούν

να κάνουν σκι στα ελληνικά βουνά που υπάρχει μόνιμα χιόνι, 
σε υψόμετρο 1.800 μ. από τα μέσα Δεκέμβρη μέχρι το τέλος 
Απρίλη.

Το πιο οργανωμένο κέντρο για να μάθει κανείς σκι είναι ο 
Παρνασσός (200 χλμ. από την Αθήνα) όπου λειτουργούν δύο 
σχολές: στις θέσεις Φτερόλακα και Κελλάρια. Άλλα σπουδαία 
κέντρα είναι του Πηλίου, 27 χιλιόμετρα από τον Βόλο, το Σέλι 
του Βερμίου σε απόσταση 92 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη 
ή 28 χλμ. από τη Βέροια και τα Πηγάδια του Βερμίου 12 χλμ. 
από τη Νάουσα, του Τυμφρηστού 11 χλμ. από το Καρπενήσι, 
της οροσειράς της Πίνδου κοντά στο Μέτσοβο και στη Βασι- 
λίτσα κοντά στα Γρεβενά, στον Κίσσαθο 40 χλμ. από τη Λάρισα, 
του Μαινάλου 30 χλμ. από την Τρίπολη, του Λαϊλιά 35 χλμ. από 
τις Σέρρες, στο Βίτσι Πισοδερίου 20 χλμ. από τη Φλώρινα, στο 
Παγγαίο 38 χλμ. από την Καβάλα, στο Φαλακρό 40 χλμ. από τη 
Δράμα, στη Δίρφυ 42 χλμ. από τη Χαλκίδα και της Ζήρειας.

Για γενικότερες πληροφορίες και έντυπο υλικό μπορείτε 
να απευθυνθείτε στην Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας 
και Ορειβασίας (Ε.Ο.Χ.Ο.) Καραγ. Σερβίας 7, Αθήνα τηλ. 
3234.555 και στον Ε.Ο.Τ., Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, 
Αμερικής 2 -  Αθήνα τηλ. 3223.111 (εσωτ. 317).

λύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας 
μας. Στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου 
υπάρχουν 4 SKI -  LIFTS, και ένα απ’ αυτά 
μεταφέρει κόσμο από τη «Λάκκα- Μιρέ» 
(υψόμ. 1500 μ.) μέχρι την κορυφή 
Ασούρμπασι υψ. 1870 μ.

Στο χιονοδρομικό κέντρο υπάρχει ξε
νώνας, που διαθέτει θέρμανση, νερό και 
κουζίνα για 18 άτομα. (Πληροφορίες από 
τον ΕΟΣ Νάουσας τηλ. 0332 -  28567). 
Επίσης υπάρχουν καταφύγια του ΕΟΣ 
Θεσσαλονίκης και του ΕΟΣ Βέροιας σε

υψόμετρο 1400 μ. πάνω από το χωριό 
Σέλι που μπορούν να φιλοξενήσουν 60 
άτομα το πρώτο και 100 άτομα το δεύ
τερο. Διαθέτουν ηλεκτρικό, θέρμανση, 
ντους, κρεβάτια, στρώματα, κλινοσκε
πάσματα, κουζίνα και νερό πηγής, (τηλ. 
0332 -  71208 και 0331 -  26970 αντί
στοιχα). Στη θέση πηγάδια (υψόμ. 1450 
μ.) και 12 χιλ. από τη Νάουσα λειτουρ
γούν καταφύγια και SKI -  LIFTS.

Κοντά στα καταφύγια υπάρχει ένα ΤΕ- 
LESIEGS με 75 θέσεις που κάνει τη δια

δρομή από τα καταφύγια μέχρι την κο
ρυφή «Πύργοι». (Πληροφορίες τηλ. 0331 
-  26970).

Πως θα πάτε: Καθημερινά δρομολόγια 
οδηγούν εκεί, με την οδική αρτηρίαν Κο
ζάνης -  Πολύμηλου -  Καστανιάς -  Βέ
ροιας (τηλ. λεωφ. Κοζάνης 0461 -34455).

Την οδική και σιδηροδρομική συγκοι
νωνία Θεσσαλονίκης -  Φλώρινας (τηλ. 
Ο.Σ.6. Θεσσαλονίκης 031 -517.517) κα
θώς και τη στενωπό που ενώνει τη 
Νάουσα με την Κοζάνη, μέσω Ακρινής.
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αλληλογραφία

Η
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΣΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΑΕΙ 
«Αστυνομική 
Επιθεώρηση» 

Αριστοτέλους 175 
Αθήνα

τηλ. 86.22.311-5

Ευχαριστίες. . .
Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν οι πιο κάτω επιστολογράφοι:

•  Ο εκπρόσωπος στην Ελλάδα της κινηματογραφικής εταιρείας COLUMBIA PICTURES 
TV κ. Δ. Δημητριάδης, στα Αρχηγεία Χωροφυλακής, Αστυν. Πόλεων και Πυρ. Σώματος, για 
τη βοήθεια που πρόσφεραν στο γύρισμα της τηλεοπτικής ταινίας «Πρώτοι Ολυμπιακοί 
αγώνες. Αθήνα 1896».

•  Ο Νομάρχης Φθιώτιδας, στις υπηρεσίες της Α.Δ.Χ. Στερεός Ελλάδας, για την υποδει
γματική τάξη κατά τον εορτασμό της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης του Γοργοπόταμου.

•  Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στους υπαλλήλους της Άμεσης Δράσης Αθηνών, που 
πρόσφεραν αίμα για τα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

•  Ο κ. Μ. Βελησσάριος απ’ την Ιεράπετρα Κρήτης, το διοικητή και τους άνδρες του 
τοπικού Αστυν. Τμήματος για την ανακάλυψη του δράστη της διάρρηξης στο κατάστημά 
του.

•  Ο κ.Σ. Σπυρίδης απ’ τη Λειβαδίτσα Γιαννιτσών, τους αρχιπυροσβέστες Δ. Σοουτλή, Α. 
Βαλαβάνη και πυροσβέστη κ. Παντελίδη της Π.Υ. Θεσ/νίκης, που πρόσφεραν αίμα για την 
άρρωστη σύζυγό του.

•  Η Νομαρχία Καστοριάς στις υπηρεσίες της Δ.Χ. Καστοριάς για τις υπηρεσιακές ενέρ
γειες προκειμένου να αποκατασταθεί το αποκλεισμένο απ' τις χιονοπτώσεις οδικό δίκτυο 
του νομού.

•Ανάλογες ευχαριστίες εκφράζει και η Νομαρχία Φλώρινας προς το προσωπικό της 
Δ.Χ. Φλώρινας.

•  Το κέντρο αιμοδοσίας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, στο προσωπικό των υπηρεσιών Χω
ροφυλακής Β. Ελλάδας γιατί κατά καιρούς πρόσφεραν αίμα.

•  Ο κ. Συριανός απ’ τη Μύκονο, τον αγροφύλακα Μ. Βαρδαλάχο του αγρονομείου 
Ερμούπολης για την ανακάλυψη και σύλληψη των δραστών κλοπής δυο κυνηγετικών 
όπλων του επιστολογράφου.

•  Ο κ. Αγησίλαος Φρονιμάκης, τους άνδρες της Α.Δ.Χ. Κρήτης που συνέβαλαν στη 
σύλληψη των ένοπλων δραστών που τον λήστεψαν και του αφαίρεσαν 1.300.000 δραχμές.

•  Οι «ηλεκτρικοί σιδηρόδρομοι», τους άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την 
εντροχίαση, με χρήση υπηρεσιακού γερανού που εκτροχιάσθηκε στο σταθμό Ηρακλείου 
Αττικής.

•  Η οικογένεια του αποβιώσαντα υποστράτηγου Χωροφυλακής Εμμ. Πριναράκη προς 
την ηγεσία και το προσωπικό της Χωροφυλακής για την συμμετοχή τους στο βαρύτατο 
πένθος.

Η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

-Γρηγ. ΕΥΑΓΓΕΛΛΟΥ (Θεσσαλονίκη): Μικρέ μας 
φίλε, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Πληροφο
ρίες για τις εξετάσεις στις αστυνομικές σχολές, για τα 
μαθήματα, το χρόνο διενέργειας κ.τ.λ., μπορείς να πά
ρεις από το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα της περι
οχής σου.

-Δ ημ . ΠΕΛΛΑ (Κατερίνη): Για να γραφτείτε συν
δρομητής στο περιοδικό μας, πρέπει να στείλετε τα
χυδρομική επιταγή 500 δραχμών, στην παρακάτω 
διεύθυνση: Περιοδικό Αστυνομική Επιθεώρηση» Αρι- 
στοτέλους 175, 112 51 Αθήνα.



θυρίδες
θησαυροφυλακίου

δεν είναι μόνο για θησαυρούς* 
είναι για κάθε πολύτιμο κι 
αγαπημένο που θέλετε 
να τόχετε για πάντα.
Για προσωπικά, αλλά και 
επαγγελματικά μυστικά.
Με πολύ λίγα χρήματα, 
τώρα έχετε τη δική σας θυρίδα.
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ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3 τηλ. 3212371-5*3250934-8
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