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Τώρα που κρατάτε το δεύτερο τεύχος της 
«Αστυνομικής Επιθεώρησης» στα χέρια σας εμείς 
όλοι που δουλεύουμε για να φτάσει σε σας αυτό το 
περιοδικό οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για 
την υποδοχή που του επιφυλάξατε, για τις αμέτρη
τες εκδηλώσεις αγάπης και συμπαράστασης.

Κι’ επειδή, πρώτοι εμείς έχουμε «υιοθετήσει» 
την αυτοκριτική, γνωρίζουμε καλύτερα απ’ όλους τα 
λάθη που έγιναν. Λάθη όχι σκόπιμα, λάθη που η 
πρώτη έκδοση «επιφυλάσσει» για όλα τα έντυπα, 
που το «τρακ» της πρώτης εμφάνισης «ενισχύει» το 
δαίμονα του τυπογραφείου. Για τα λάθη αυτά ζη
τάμε συγνώμη και κατανόηση...

Ακόμα, ολόθερμες είναι οι ευχές μας για το 
Πάσχα, ευχές, για υγεία, ειρήνη και προκοπή.

Σ’ αυτό το τεύχος, υπάρχει το φωτογραφικό 
ρεπορτάζτης 25ης Μαρτίου, αφηγήσεις των ανθρώ
πων των Σ.Α. για το «Πάσχα έξω από την εκκλησία», 
ένα ρεπορτάζ για την επιχείρηση διάσωσης μια οι
κογένειας Ισπανών από το Τμήμα Ειδικών Αποστο
λών της Χωροφυλακής, ένα αποκαλυπτικό άρθρο 
τον Θαν. Αλιφέρη για την «οικονομική πλευρά» των 
ναρκωτικών, συνέντευξη «πρόσωπο με πρόσωπο» 
με το νέο αρχηγό της αστυνομίας κ. Παν. Ραφτό
πουλο. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Αγο
ρανομίας, μια βραδιά στο «199» και πολλά άλλα εν
διαφέροντα θέματα.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Μηνάς Βιντιάδης Νίκος Τάσης

■ ■

ΓΡΑΦ ΕΙΑ-ΤΗΛΕΦ ΩΝΑ
Αριστοτέλους 175 

Τηλ. 8622.411 -  15, (εσ. 229)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΛΗΣ
Δημ. Κάσσιος, Γιώργ. Λεκάκης 

Μαρ. Ροδοπούλου, Λ. Σαριδάκης

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ -  ΜΟΝΤΑΖ
NEW LIGHT -  Α. ΜΑΝΤΕΛΟΣ 

Τρικάλων 24 -  Βύρωνος

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
Τυπογραφείο Χωροφυλακής

ΕΚΤΥΠΩΣΗ -  ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
«Γραφικοί Τέχναι ΑΣΠΙΩΤΗ 

ΕΛΚΑ Α.Ε.»
Νίκος Βενέτης Βουλιαγμένης 276

' ■ ■

Μ Α Κ ΕΤΤΕΣ-ΣΧΕΔ ΙΑ
Γιώργος Παπαδιώτης 

Σοφία Ευθυμιάδη

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού 500 δρχ. 
Εξωτερικού 1500 δρχ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
Δυναμική παρουσία στην παρέλαση 

της 25ης Μαρτίου, έδωσαν τα Σώματα 
Ασφαλείας. Παρουσία που μεταφράζεται 
σε μια αδιάκοπη προσπάθεια εκσυγχρο
νισμού του υλικού, αλλά και μιας υπό
σχεσης των ανθρώπων που τα απαρτί
ζουν για πίστη στο καθήκον, που σημαί
νει αγώνας για τη δημόσια τάξη και 
ασφάλεια...
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Μέσα σε κλίμα εθνικής έξαρσης και υπερηφάνειας γιορτάστηκε και φέτος σ’ 
ολόκληρη την Ελλάδα η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821.

Οι επώνυμοι και ανώνυμοι ήρωες του '21, που με τις ανεπανάληπτες σε δόξα 
και ηρωισμό πράξεις τους έφεραν την πολυπόθητη λευτεριά στη σκλαβωμένη 
πατρίδα μας, διατηρώντας ελεύθερο και αδούλωτο το ελληνικό πνεύμα, τιμήθη
καν με την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια και επιβλητική λαμπρότητα από σύσσωμο το 
ελληνικό έθνος.

Επίκεντρο των τριήμερων γιορταστικών εκδηλώσεων ήταν η Αθήνα, όπου 
στις 25-3-84 έγινε εντυπωσιακή παρέλαση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρα
τίας, Κωνσταντίνου Καραμανλή, και του πρωθυπουργού Ανδρ. Παπανδρέου. Τα 
Σώματα Ασφαλείας έλαβαν μέρος με πεζοπόρο τμήματα ανδρών και γυναικών 
καθώς και με το μηχανοκίνητο εξοπλισμό τους, αποσπώντας τα αυθόρμητα χειρο
κροτήματα και το θαυμασμό του πλήθους που παρακολούθησε την παρέλαση.



Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΓΙΑΝ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η μνήμη του ελληνικού 
λαού στρέφεται και πάλι στην 
κορυφαία στιγμή της ιστορίας 
μας, τον εθνικοαπελευθερω- 
τικό αγώνα του 1821. Τότε οι 
Έλληνες απόκτησαν ένα δικό 
τους κράτος, αλλά οι αγώνες 
τους για εθνική ανεξαρτησία, 
κοινωνική απελευθέρωση και 
δημοκρατία συνεχίστηκαν και 
συνεχίζονται με διάφορες 
μορφές.

Σήμερα στους αγώνες αυ
τούς μετέχουν αποφασιστικά 
και τα Σώματα Ασφαλείας. Με 
το καθημερινό τους έργο εξ
ασφαλίζουν την κοινωνική ει
ρήνη και προστατεύουν το 
δημοκρατικό πολίτευμα και 
τις ατομικές ελευθερίες των 
πολιτών.

Η προσφορά τους αυτή εί
ναι η σημαντικότερη προϋπό
θεση για την οικονομική, κοι
νωνική και πολιτιστική δρα
στηριότητα του λαού.

Το προσωπικό των Σωμάτων 
Ασφαλείας ενωμένο και πει
θαρχικό υπηρετεί με αφο
σίωση την υψηλή και βαριά 
αποστολή του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, κρατώντας 
ζωντανά στη μνήμη του τα δι
δάγματα των εθνικών αγώνων.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης



ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Η ΑΘΗΝΑ καί τό άρχαΐο στάδιό της 

φιλοξένησαν τό 1896 τούς I ’Ολυμπιακούς 
’Αγώνες. Συμμετείχαν 311 άθλητές άπύ 
13 χώρες, πού οί περισσότεροι ήρθαν στήν 
'Ελλάδα μέ δικά τους έξοδα. Για πρώτη 
φορά άκούστηκε ό ’ Ολυμπιακός "Υμνος 
καί γιά πρώτη φορά οί Έλληνες άθλητές 
κέρδισαν δέκα πρώτες ’ Ολυμπιακές νίκες. 
’Εκτός έλάχιστων άλλων έξαιρέσεων οί 
’Αμερικανοί άθλητές κέρδισαν τίς ύπό- 
λοιπες νίκες. Ή ταν μιά πραγματικά καλή 
άρχή πού έπεισε καί τούς πλέον δύσπιστους 
γιά τό μέλλον τών άγώνων.

ΤΟ Π Α ΡΙΣΙ μέ τήν εύκαιρία τής 
Παγκόσμιας ’Έκθεσής του, τό 1900, φιλο
ξενεί τούς II ’ Ολυμπιακούς ’Αγώνες. 
Στόχος τών διοργανωτών ήταν νά προ
βληθούν οί ’Ολυμπιακοί ’Αγώνες όσο τό 
δυνατόν περισσότερο. "Ομως άντί νά 
προβληθούν οί ’Αγώνες προεβλήθη ή 
παγκόσμια "Εκθεση, μετατρέποντάς τους 
σέ διεθνή γιορτή κι όχι σέ άθλητική 
συνάντηση. Τό πρόγραμμα περιείχε 36 
άθλήματα καθώς καί πολλές άλλες περί
εργες έκδηλώσεις όπως, τό ψάρεμα μέ 
πετονιά, άγώνες πυροσβεστικής ικανό
τητας, άεροστάτων, στρατιωτικές άσκή 
σεις, διαγωνισμό περιστεροφίλων, άγώνες 
αύτοκινήτων κ.ά. *0 άριθμός τών συμμε- 
τασχόντων άνέβηκε στά 58.731 άτομα καί 
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οί έκδηλώσεις κράτησαν άπό τίς 14 Μα'ίου 
μέχρι στίς 28 ’Οκτωβρίου τού 1900. *0 
άριθμός τών θεατών στούς άγώνες στίβου 
δέν ξεπερνούσε τούς 3.000 ήμερησίως. 
Δέν έγιναν τελετές ένάρξεως καί λήξεως, 
τά δέ μετάλλια στάλθηκαν στούς νικητές 
μετά άπό πολλούς μήνες.

’Από τά 36 άθλήματα, έκ τών ύστέρων 
μόνο τά 9 άναγνωρίστηκαν ώς ’ Ολυμπιακά, 
τά όποια άποτελοΰνταν άπό 43 άγωνίσματα 
καί συμμετείχαν σ ’ αύτά 1319 άθλητές 
άπό 22 κράτη. Οί ’Αμερικανοί μοιρά
στηκαν τίς πρώτες νίκες μέ τούς Γάλλους.

Ο Α ΓΙΟ Σ Λουδοβίκος τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τής ’Αμερικής διεκδικεΐ καί 
κερδίζει άπό τό Σικάγο τήν έδρα τών III 
’Ολυμπιακών ’Αγώνων τού 1904. Οί 
διοργανωτές συμπεριέλαβαν στό πρό
γραμμα 390 άγωνίσματα, άπ’ τά όποια 
έκ τών ύστέρων άναγνωρίστηκαν μόνο 
τά 88 ώς ’Ολυμπιακά. Ή  συμμετοχή τών 
Εύρωπαίων ήταν περιορισμένη. Συμμε
τείχαν 11 κράτη (Η .Π .Α., Γερμανία, 
'Ελλάς, Νορβηγία, Αύστρία, 'Ελβετία, 
Ούγγαρία, Καναδάς, Κούβα, Νότια ’ Αφρι
κή καί Αύστραλία). Καί πάλι τίς νίκες 
μοιράζονται οί ’Αμερικανοί άθλητές μέ 
ελάχιστες έξαιρέσεις. Στήν άρσι βαρών 
άναδεικνύεται νικητής ό "Ελληνας Κα- 
κούσης καί τρίτος στή δυσκοβολία ό "Ελ- 
νας Γεωργαντάς.

Γιά πρώτη φορά έμφανίζεται στούς 
άγώνες νεγροαμερικανός άθλητής, ό GE- 
ORCE POAGE, πού κερδίζει τήν τρίτη 
θέση στά 200 μέτρα μετ’ έμποδίων.

Τό πρόγραμμα (14 Mat ου—18 Νοεμ
βρίου) παρουσίασε τά πλέον παράδοξα 
άθλήματα πού έχουν παρουσιαστεί μέχρι 
σήμερα στούς άγώνες, όπως άγωνίσματα 
πρωτογόνων φυλών γιά έπιστημονικές 
παρατηρήσεις.

Τά άγωνίσματα στίβου έγιναν στό 
στάδιο τού Πανεπιστημίου Ούάσιγκτον 
μπροστά σ ’ ελάχιστους θεατές. Γιά πρώτη 
φορά χρησιμοποιήθηκαν βοηθητικά μέσα 
σημάνσεως.

ΜΕΤΑ τήν άποτυχία τής II καί III 
’ Ολυμπιάδας οί "Ελληνες πρότειναν νά 
καθιερωθεί ή 'Ελλάδα ώς χώρος μονίμου 
τελέσεως τών άγώνων. Θερμός ύποστη- 
ρικτής τής προτάσεως ήταν καί ό Πρό
εδρος τής ’Αθλητικής Σουηδικής 'Ομο
σπονδίας, στρατηγός Μπάλκ, ό όποιος 
τότε είχε δηλώσει.

« Ή  έπιθυμία ή έκφρασθεϊσα εις ’Αθή
νας περί μονίμου τελέσεως τών διεθνών 
’ Ολυμπιάδων έκεϊ, δέν είναι κατ’ άρχήν 
κακή ιδέα, αλλά μόνον πολύ δύσκολος είς 
τήν πραγματοποίησιν καί δι’ άλλους λό
γους καί διά τήν μεγάλην διάρκειαν τού 
ταξειδίου. ’Αλλά πάντως είναι πολύ προ- 
τιμωτέρα άπό πάσαν όργάνωσιν παρο- 
μοίαν πρός τήν Παρισινήν. Διότι ή γαλ
λική όργάνωσις δέν είχε καμμίαν άπο- 
λύτως σχέσιν μέ τούς ’ Ολυμπιακούς άγώ- 
νας, άλλ’ ήτο μία σειρά έορτών πρός 
τέρψιν καί ψυχαγωγίαν τών έπισκεπτών 
τής έκθέσεως καί κυριολεκτικώς έφό- 
νευσε τούς ’ Ολυμπιακούς άγώνας άντί νά 
τούς ένισχύση».



Τό 1906 ή Ελλάδα διοργανώνει τι
μώντας τήν δεκαετία άπό της τελέσεως 
των πρώτων αγώνων τούς έκτος σειράς 
’ Ολυμπιακούς ’Αγώνες ’Αθηνών. Ί ο  πρό
γραμμά περιελάμβανε 11 αθλήματα μέ 
77 άγωνίσματα. Τήν έναρξη τών αγώ
νων κήρυξε κατά τή διάρκεια μεγαλό
πρεπης τελετής την 22 ’Απριλίου 1906, 
ό Βασιλιάς Γεώργιος, παρουσία πλήθους 
διεθνών προσωπικοτήτων (Βασίλισσα καί 
Βασιλιάς 'Αγγλίας, Βασιλιάς ’Ιταλίας, 
Πρωθυπουργός Γ  αλλικής Δημοκρατίας, 
Μέγας Δούξ Βουλγαρίας ,κ.ά.).
 ̂ Για πρώτη φορά τά αποτελέσματα 

αναγράφονταν σά ένα τεράστιο πίνακα τοϋ 
σταδίου και για πρώτη φορά καθορίστηκαν 
ως έπαθλα  ̂τα χρυσά, αργυρά καί χάλκινα 
μετάλλιά. Επίσης γιά πρώτη φορά καθο
ρίστηκε ο αριθμός τής συμμετοχής τών 
αθλητών κάθε χώρας γιά κάθε αγώνισμα. 
Ά λλο έπίτευγμα ήταν ή συγκεντρωτική 
στέγαση τών αθλητών στό Ζάππειο 
Μέγαρο, πού άποτέλεσε πρόδρομο τών 
Ολυμπιακών Χωριών.

Κατά τούς άγώνες τοϋ 1906 τά περισ
σότερα μετάλλια συγκέντρωσαν οϊ αθλητές 
τής Γαλλίας (20 χ., 10 άργ., 14 χαλ.), 
της Ιταλίας (13 χ., 4 άργ., 4 χαλ.,) τής 
Αμερικής (12 χρ., 6 άργ., 6 χαλκ.) τής 

1 ερμανιας (10 χρ., 15 άργ., 6 χαλκ.), τής 
Ελλάδος (9 χρ., 20 άργ. 13 χαλκ.), τής

(8 11 άργ·> 5 * αλκ·)’ τ ι?Ελβετίας και Ουγγαρίας άπό 4 χρ., της 
Δανίας καί Αύστρίας από 3 χρ., του 
Βελγίου, Σουηδίας καί Φινλανδίας άπό 2 
χρυσά του Καναδά 1 χρυσ. κ.ά.

'Ό μως παρά τις κατ’ έπανάληψη προ
τάσεις ξένων αρμοδίων ούδέποτε οί νι- 
κητές αύτής τής έκτός σειράς ’Ολυμπιά
δας, ανανγωρίστηκαν επίσημα ώς Όλυ- 
μπιονίκες.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ

ΤΟ 1908 οί IX  ’ Ολυμπιακοί ’Αγώνες 
φιλοξενούνται στό Λονδίνο, άντί τής 
Ρώμης πού είχε άρχικά προταθεΐ. Οί 
Αγγλοι έχοντας μόνο δυό χρόνια περιθώ

ριο προετοιμασίας, κατασκευάζουν μέσα 
σέ δέκα μήνες τό ’Ολυμπιακό Στάδιο», πού 
θ αποτελέσει πρότυπο γιά τούς έπόμενους 
αγώνες. Μιά ειδική κατασκευή τοϋ Στα -’ 
δίου έπέτρεπε στούς θεατές νά παρακολου
θούν άπό τό Ιδιο σημείο τούς άγώνες 
στίβου,  ̂ κολυμβήσεως καί ποδηλασίας. 
I ια πρώτη φορά παρουσιάζεται ώς ’ Ολυ
μπιακό άθλημα ή καλλιτεχνική παγοδρο

μία. Επίσης για πρώτη φορά τό μονο
πώλιο τών ’Αμερικανών στά 100 καί 200μ. 
διακόπτεται άπό τον Νοτιοαφρικανό Ρέτ- 
ζιναλντ Ούώλκερ καί τόν Καναδό Ρό- 
μπερτ Κάρ.

Ά π ’ τά παραλειπόμενα: Ό  Ντοράντο 
Πιετρι, Ιταλός Μαραθωνοδρόμος, έφτασε 
στό στάδιο μέ μεγάλη διαφορά άλλά 
έντελώς έξαντλημένος. Μέ τήν είσοδό του
παίρνει λάθος κατεύθυνση. Τοϋ υποδει

κνύουν τή σωστή καί έπιστρέφει. Τέσσε
ρις φορές πέφτει πάνω στον διάδρομο 
τερματισμού. Τόν άπομακρύνουν άπό τή 
γραμμή τερματισμού σέρνοντάς τον οί έκεΐ 
παριστάμενοι παράγοντες. "Ομως οί κρι
τές θεωρούν τήν πράξη σάν «βοήθεια 
τρίτων»^ καί στέφουν νικητή τόν ’Αμερι
κανό Χάκς.

Ή  Βασίλισσα τής ’Αγγλίας ’ Αλεξάν
δρα δικαιώνοντας ήθικά πλέον τόν ήρωΐκό 
Μαραθωνοδρόμο τού άπονέμει χρυσό κύ
πελλο.
> Οί άγώνες διάρκεσαν άπό τις 13—25 
’ Ιουλίου, πήραν μέρος 22 χώρες μέ 1998 
άθλ.ητές (36 γυναίκες).

ΓΙΑ  πρώτη φορά στήν ιστορία τών 
Ολυμπιακών ’Αγώνων άντιπροσωπεύ- 

ονται καί οί πέντε ήπειροι. 28 χώρες μέ 
2.940 άθλητές δίνουν ένα έκπληκτικό πα
ρόν στούς ’Ολυμπιακούς ’Αγώνες τού 
1912 πού οργανώνονται στή Στοκχόλμη.. 
Οί Σουηδοί κατασκευάζουν ένα έκπλη
κτικό ’ Ολυμπιακό Στάδιο σέ μιά έκταση 
πού δωρίζει γι’ αύτόν τόν σκοπό ό Βα

σιλιάς Γουσταϋος ό 5ος.
Οί άγώνες τής Στοκχόλμης έμειναν στήν 

ιστορία σάν δικαιωτές τής ’Εθνικής ταυτό
τητας τών μή άνεξαρτήτων ’Εθνών. Αιτία: 
Οί άντιρρήσεις γιά τή συμμετοχή τής Βοη
μίας καί τής Φινλανδίας άπό μέρους τών 
κυρίαρχων αύτοκρατοριών τής Αυστρίας 
καί τής Ρωσίας. Μέ τήν προσωπική όμως 
παρέμβαση τού Κουμπερτέν άποφασίστηκε 
ή συμμετοχή τών υπόδουλων χωρών μέ τή 
δική τους σημαία, ή οποία θά υψωνόταν 
σέ περίπτωση νίκης ύπεράνω τής σημαίας 
τού κυριάρχου κράτους. Καί ή δικαίωση 
τού Κουμπερτέν ήρθε μέ τις έννέα πρώτες 
νίκες πού άπόσπασαν οί Φινλανδοί, έναντι 
ούδεμιάς τών Ρώσων, μέ άποτέλεσμα οί 
Ρώσοι νά δοΰν έννέα φορές τήν έθνική 
σημαία τής ύπόδουλής τους Φινλανδίας 
ψηλότερα άπό τήν δική τους.

Γιά πρώτη φορά διεξάγονται γυναικείοι 
κολυμβητικοί άγώνες, στούς οποίους συμ
μετέχουν 42 άθλήτριες. ’Επίσης γιά πρώτη 
φορά διοργανώνονται πνευματικοί καί 
καλλιτεχνικοί άγώνες. 'Ο  Πιέρ ντέ Κου
μπερτέν, μέ τά ψευδώνυμα GERGE 
H O H RO D  καί M ARTIN SCHBACH, 
κερδίζει χρυσό μετάλλιο στον διαγωνισμό 
τής λογοτεχνίας μέ τήν « ’Ωδήν εις τόν 
’Αθλητισμόν». 'Ο  Κουμπερτέν γιά νά 
παραπλανήσει τήν έπιτροπή είχε ύπο- 
βάλει τό έργο του στή γερμανική καί γαλ
λική γλώσσα.

Καθιερώνεται ώς έπίσημο ’ Ολυμπιακό 
άγώνισμα τό πένταθλο·

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι
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τα δικά μας

Σεμινάριο 
Δημοσίων Σχέσεων 

για αξιωματικούς

συνολικά 40 αξιωματικοί της Χωροφυλα
κής, 20 της Αστυνομίας Πόλεων και ένας 
της Κυπριακής Αστυνομίας. Στο τέλος 
(6-4-84) δόθηκε μικρή δεξίωση προς τιμή 
των εκπαιδευθέντων, μέσα σε ιδιαίτερα 
εγκάρδια ατμόσφαιρα.

Την έναρξη πενθήμερου Σεμινάριου 
Δημοσίων Σχέσεων που έγινε στο Αρχη
γείο Χωροφυλακής, κήρυξε στις 2-4-84 ο 
γενικός γραμματέας Τύπου και Πληρο
φοριών κ. Σωτ. Κωστόπουλος.

Ο κ. Γενικός, τον οποίο προσφώνησε ο 
θ' υπαρχηγός Χωροφυλακής υποστρά
τηγος Στ. Νόσος, μίλησε προς τους εκ
παιδευόμενους αξιωματικούς επί 2ωρο 
με θέμα «Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης». 
Την εναρκτήρια αυτή ομιλία παρακολού
θησαν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματι
κοί της Χωροφυλακής και της Αστυνο
μίας Πόλεων.

Μίλησαν, εκτός από τον γεν. γραμμα
τέα Τ.Π., ο I. Λαβεντζής «Επικοινωνία και 
Πληροφορική-Μέσα μαζικής επικοινω
νίας», ο Μ. Παυλίδης «Εισαγωγή στις Δη
μόσιες Σχέσεις» και «Το Κοινό των Δημο
σίων Σχέσεων», ο I. Βαλασίδης «Επικοι
νωνία και Κοινωνική Ψυχολογία», η Α. Πι- 
νότση «Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινω
νία», ο Α. Κουσουλής «Τα όρια των Δημο
σίων Σχέσεων», ο I. Λαβεντζής «Εφαρ
μογή των Δημ. Σχέσεων στα Σώματα 
Ασφάλειας», ο Δ. Ευαγγελοδήμος «Εί
δηση -  Αντικειμενικότητα -  Διαμόρφωση 
Κοινής Γνώμης», ο Μ. Βιντιάδης «Η αναγ
καιότητα της έκδοσης εντύπων από τις 
Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων», η Μ. 
Θεολόγου -  Κυπραίου «Ανθρώπινες 
Σχέσεις -  συζήτηση -  επεξεργασία», ο Κ. 
Μαγνήσαλης «Δημόσιες Σχέσεις και Δη
μιουργική», ο Σ. Ζευγαρίδης «Επικοινω
νία και Κυβερνητική» και «Δομή, Ροή και 
Κατανόηση της Πληροφορίας», ο Κ. Νι- 
κολής «Ανθρώπινη επιθετικότητα» και ο 
Δ. Κακαβελάκης «Οι διαμορφωτικές κοι
νωνικές επιδράσεις των μαζικών μέσων 
επικοινωνίας».

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν

Πάνω: Οι αξιωματικοί που συμμετείχαν 
στο σεμινάριο αποκόμισαν σίγουρα πολλά 
χρήσιμα συμπεράσματα.

Κάτω: Ο Γενικός Γραμματέας Τύπου και . 
Πληροφοριών Σωτ. Κωστόπουλος κηρύσ
σει την έναρξη του σεμινάριου (αριστερά).
Στο βήμα ο δημοσιογράφος Δημ. Ευαγγε- 
λοδήμος (δεξιά).
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ΠΑΣΧΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέσα σε γιορταστική ατμόσφαιρα και σύμφωνα με 
τα πατροπαράδοτα έθιμα γιορτάστηκε και φέτος το 
Πάσχα, στις υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας ολό- 
κληρης της χώρας.

Αφθονο κέφι παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες 
επικράτησε παντού. Επίκεντρο του γιορταστικού εν
διαφέροντος οι σχολές των Σ.Α. στην Αθήνα, όπου οι 
δόκιμοι αξιωματικοί και οπλίτες μαζί με την ηγεσία, 
ανώτατους, ανώτερους αξιωματικούς και συγγενείς 
τους, διασκέδασαν και χόρεψαν πατροπαράδοτους 
ελληνικούς χορούς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καρα

μανλής, γιόρτασε το Πάσχα, στην Αστυνομική Διεύ
θυνση Κέρκυρας μαζί με τους αξιωματικούς, τους 
οπλίτες και τις οικογένειές τους.

Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με την 
σύζυγο του Μαργαρίτα επισκέφτηκαν τη Σχολή Πυρο
σβεστικού Σώματος στην Κάτω Κηφισιά, τη Σχολή Χω
ροφυλακής και τη Σχολή Αστυνομίας κάνοντας Πάσχα 
μαζί με τους άνδρες των Σωμάτων.

Επίσης τις σχολές επισκέφτηκε και ο γενικός γραμ
ματέας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης Τάκης Ανα- 
γνωστόπουλος.

Εγκαινιάστηκε η Διοίκηση
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: Πραγματοποιήθηκαν στις 9-3-84 τα εγκαίνια 

της ίδρυσης και λειτουργίας της Διοίκησης Χωροφυλακής 
Ορεστιάδας.

Η λειτουργία της Διοίκησης, που ιδρύθηκε με το υπ’αριθμ. 
420/4-10-83 Προεδρικό Διάταγμα άρχισε στις 20-2-84 και στην 
αρμοδότητά της υπάγεται το ήμισυ και πλέον του βόρειου 
τμήματος του Ν. 'Εβρου.

Η τελετή άρχισε με αγιασμό που έγινε στο οίκημα της Διοί- 
κησης χοροστατούντος του αρχιμανδρίτη Παύλου Καββαδία. 
Στη συνέχεια επακολούθησε δεξίωση σε κεντρικό ξενοδο
χείο, στη διάρκεια της οποίας απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό 
ο πρώτος διοικητής της νεοϊδρυθείσης Διοίκησης αντισυντα- 
Υματάρχης, Λάμπρος Παπαδημητριού, που μεταξύ των άλλων 
αναφέρθηκε στον προστατευτικό και κοινωνικό ρόλο της

Χωροφυλακής Ορεστιάδας

Αστυνομίας στην ευαίσθητη αυτή περιοχή της ακριτικής Ελ
λάδας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του μητροπο
λίτη Διδυμότειχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου, του νομάρχη 
Έβρου, ο διοικητής της Χνΐης Μεραρχίας υποστράτηγος 
Ευάγγ. Σανίδας, ο ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής Θράκης 
ταξίαρχος Νικ. Χαριζόπουλος, ο διοικητής του 3ου Συντάγμα
τος Πεζικού ταξίαρχος Δημ. Τοομπανόπουλος, οι δήμαρχοι 
Ορεστιάδας και Διδυμότειχου Νικ. Ευαγγέλου και Γιάνν. Νι- 
κολαϊδης, ο βουλευτής Έβρου Χαρ. Σταματόπουλος, διοικη
τές Στρατιωτικών Μονάδων της περιοχής, προϊστάμενοι υπη
ρεσιών, εκπρόσωποι επιστημονικών και επαγγελματικών συλ
λόγων και οργανώσεων, αξιωματικοί και οπλίτες της νέας 
Διοίκησης και άλλοι επίσημοι.
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ο ξένος ειδικός τύπος

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 της INTERPOL 

Γ Α Λ Λ Ι Α

Γραφείο για την εκτίμηση 
του αριθμού των διαδηλωτών

«...Με πρωτοβουλία του διευθυντή της 
Αστυνομίας του Παρισιού, άνοιξε πριν λ ί
γους μήνες γραφείο για την εκτίμηση του 
αριθμού των συμμετεχόντων στις δημό
σιες διαδηλώσεις.

Το γραφείο έχει προσωπικό 4 υπαλλή
λους της νομαρχίας, και σκοπός του είναι

να υπολογίζει τον αριθμό των διαδηλω
τών και να εκδίδει σχετικό δελτίο με τα 
αποτελέσματα των ερευνών του.

Οι οργανωτές των διαδηλώσεων και οι 
συντάκτες των εφημερίδων, μπορούν να 
καταφύγουν στο γραφείο αυτό και να ζη
τήσουν οποιαδήποτε πληροφορία θέ
λουν...»

Η γυναίκα εξερευνητής 
του εγκλήματος

«...Για πολλά χρόνια, οι γυναίκες έπαι
ζαν έναν κατά κάποιο τρόπο παθητικό 
ρόλο στο έγκλημα. Συχνά εμπνέονταν 
από αυτό, αλλά λίγες ήσαν αληθινές εγ
κληματίες.

Τα τελευταία όμως χρόνια, με την αλ
ματώδη αύξηση των βίαιων εγκλημάτων, 
οι γυναίκες έχουν πάρει ενεργητικό 
ρόλο. Τις δράστηριότητές τους, τις δια
κρίνει πλέον ο ενθουσιασμός, το πάθος 
και τα ζωηρά χαρακτηριστικά του φύλου 
τους. Φημισμένες τρομοκρατικές οργα
νώσεις έχουν εμπνευστεί, οργανωθεί και 
καθοδηγηθεί από γυναίκες και αυτό 
συμβαίνει όχι μόνο στη Γερμανία.

Αραγε για την ισορροπία της κατάστα
σης, δεν θα πρέπει να υπάρχουν και γυ
ναίκες εξερευνητές του εγκλήματος; 
Μετά από αιώνες ανδρικής κυριαρχίας, 
οι γυναίκες αρχίζουν να ανέρχονται στην 
αστυνομική ιεραρχία και να καταλαμβά
νουν ουσιώδη πόστα. Όλοι σήμερα

παραδέχονται ότι σε ορισμένες μορφές 
εγκλημάτων, οι γυναίκες θεωρούνται πιο 
εξειδικευμένες απ' τους άντρες συν
αδέλφους τους, στον τρόπο εξιχνίασής 
τους. Γι’ αυτό το λόγο αρχικά οι γυναίκες 
αστυνομικοί, χειριζόντουσαν υποθέσεις 
σχετιζόμενες με την παιδική εγκληματι
κότητα και τα σεξουαλικά εγκλήματα. Τα 
θύματα για παράδειγμα των βιασμών, εμ
πιστεύονται ευκολότερα μια γυναίκα από 
έναν άντρα. Σύντομα όμως οι γυναίκες 
εξελίχθηκαν και σήμερα χειρίζονται σο
βαρές υποθέσεις, χρησιμοποιώντας την 
εξυπνάδα τους και τις ιδιαίτερες γνώσεις 
τους. Κάτω από αυτά τα δεδομένα, η 
συμμετοχή τους στις εξερευνήσεις για 
την εξιχνίαση εγκληματικών ενεργειών, 
κρίνεται πολύτιμη και συχνά αποτελε
σματική...»

Α Γ Γ Λ Ι Α

Εξερευνητές του εγκλήματος
και μέσα μαζικής ενημέρωσης

«...Ο Τύπος, το ραδιόφωνο και η τηλε
όραση, παίζουν σπουδαίο ρόλο στην 
εξερεύνηση του εγκλήματος.

Όταν αναφερθεί ένα έγκλημα, οι μάρ
τυρες ίσως ενοχληθούν από τους δημο
σιογράφους που υποβάλλουν ερωτήσεις 
για να τους «δεσμεύσουν» να πάρουν μια 
ορισμένη στάση. Μερικοί τομείς του Τύ
που, παρακολουθούν τα αστυνομικά ρα-
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διοφωνικά μηνύματα. Τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης μπορούν να ασκήσουν με
γάλη πίεση στους ερευνητές, απαιτών
τας άμεσα αποτελέσματα και τη σύλληψη 
των παραβατών.

Ωστόσο βέβαια, μπορούν να αποδει- 
χθούν χρήσιμα, βοηθώντας στην εξι- 
χνίαση του εγκλήματος. Η Αστυνομία 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης, για να ζητήσει από το 
κοινό να τη βοηθήσει σε ορισμένες περι
πτώσεις. Μ' αυτό τον τρόπο, μπορούν να 
συλλεχθούν πληροφορίες και να κυκλο
φορήσει ευρέως το πορτραίτο του εγ
κληματία.

Επίσης είναι δυνατόν να τηρηθεί σιγή 
επιμελώς για ένα συγκεκριμένο γεγονός, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η αστυνο
μική έρευνα. Αυτή η τεχνική της μη δη
μοσιότητας, εφαρμόζεται συχνά σε 
περιπτώσεις απαγωγών.

Ο μοντέρνος αστυνομικός -  εξερευνη
τής, πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμέ
νος, για τα πλεονεκτήματα και τα μειονε
κτήματα της χρησιμοποίησης των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να αντιλη- 
φθεί ότι οι «ειδήσεις» είναι ζωτικής ση
μασίας για τους δημοσιογράφους, ενώ 
ταυτόχρονα η συμπεριφορά του πρέπει 
να είναι ανάλογη με το εκάστοτε παρου- 
σιαζόμενο θέμα.

Κάθε τμήμα που ασχολείται με την 
εξερεύνηση του εγκλήματος, πρέπει να 
ξέρει πώς να κάνει δημόσιες σχέσεις με 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η βρετα
νική Αστυνομία, υπολογίζει σοβαρά τέ
τοια ζητήματα και οργανώνει ειδικά σεμι
νάρια για τους αξιωματικούς, για να τους 
μάθει να εκφράζονται και να απαντούν 
στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων στην 
τηλεόραση».

Από το περιοδικό του F.B.I. 
της αμερικάνικης Αστυνομίας

Τρόπος αναγνώρισης ταυτότητας 
πτώματος

«...Πολλές φορές η αναγνώριση της 
ταυτότητας ενός άγνωστου πτώματος 
καθίσταται δύσκολη, όταν δεν μπορούν 
να ληφθούν δακτυλικά αποτυπώματα ή 
με άλλη συνήθη μέθοδο να διευκρινισθεί 
αν πρόκειται για έγκλημα ή αυτοκτονία.

Η περιστασιακή χρησιμοποίηση των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης, με τη δημο
σίευση φωτογραφίας του θύματος και η 
σύγκριση των δοντιών του, από φωτο
γραφίες που πάρθηκαν εν ζωή και στη 
διάρκεια της αυτοψίας, μπορούν να οδη
γήσουν στην πλήρη αναγνώριση της ταυ
τότητάς του. Η οδοντική σύγκριση είναι 
μια σχετικά νέα τεχνική και πρέπει να 
χρησιμοποιείται, όταν λόγω αποσύνθε
σης του πτώματος δεν μπορούν να λη
φθούν δακτυλικά αποτυπώματα ή να 
χρησιμοποιηθούν άλλες μέθοδοι για την 
αναγνώριση τηή ταυτότητάς του. Σε τέ
τοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να ζητούν
ται από την οικογένεια του θύματος, όσο 
το δυνατό περισσότερες φωτογραφίες 
του στις οποίες να φαίνεται γελαστό. 
Αυτό μπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ 
χρήσιμο για τη μετέπειτα έρευνα.

Δεν πρέπει βέβαια να παραβλεφθεί η

μεγάλη σημασία του Τύπου, στην παροχή 
βοήθειας του κοινού για την αναγνώριση 
της ταυτότητας άγνωστου πτώματος. Αν 
και η σκιτσογράφηση του προσώπου δεν 
είναι τόσο δύσκολη, εν τούτοις απαιτεί 
υπομονή και σχετικό βαθμό καλλιτεχνι
κού ταλέντου. Με την πείρα λοιπόν, τα 
άτομα που ασχολούνται με τη φωτογρά
φηση, τη σκιτσογράφηση του προσώπου 
και συγχρόνως τα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης μπορούν να συνεργαστούν αρμο
νικά για τη λύση του μυστηρίου της ανα
γνώρισης της ταυτότητας ενός πτώμα
τος».

Από το περιοδικό «Fire Command» 
της αμερικάνικης Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας

Η ζώνη ασφάλειας

«...Η ζώνη ασφάλειας «WYDRA» της 
ομώνυμης αμερικάνικης κατασκευά- 
στριας εταιρίας, μπορεί να μετατοπιστεί 
ως προς τη θέση της σε διάρκεια 6 μέχρι 
18 δευτερόλεπτα, παραμένοντας όμως 
σταθερά δεμένη στον κάτοχό της. Εχει 
σχήμα τσεκουριού για να αποτρέπει την 
ταλάντευαη των χεριών. Έτσι επιτρέπει 
στον κάτοχό της πυροσβέστη να αναρρι- 
χηθεί κάνοντας διάφορες κινήσεις με 
ελεύθερα τα χέρια του. Η ζώνη ασφά
λειας WYDRA, δίνει σ’ αυτόν που τη φο
ράει ένα αίσθημα ασφάλειας και εμπι
στοσύνης, επιτρέποντάς του συγχρόνως 
να αυξήσει την παραγωγικότητα του έρ
γου του».

Τάνκερ - πυροσβεστικό φορτηγό

«...Με ένα νέο σύγχρονο τάνκερ, 
έχουν εφοδιαστεί πολλές υπηρεσίες της 
Πυροσβεστικής στην Αμερική. Έχει δο
κιμαστεί στους πλέον ανώμαλους δρό
μους και μονοπάτια της Πολιτείας Ουά- 
σιγκτον και έχει αποδειχτεί ικανό να 
φθάσει σε μέχρι τώρα απλησίαστες περι
οχές. Εφοδιασμένο με 2.000 γαλόνια 
νερό στη δεξαμενή του και με ισχυρές 
αντλίες, μπορεί να φέρνει συνεχώς νερό 
στον τόπο της φωτιάς ή να παραμένει και 
να συμβάλλει στην κατάσβεσή της όπως 
απαιτείται...»

Η πυροσβεστική μηχανή που πετάει

Η πλέον απίστευτη τεχνολο
γική εξέλιξη του αιώνα, στα συστήματα 
φωτιάς και διάσωσης.

Όταν οι φλόγες και τα παγιδευμένα 
θύματα είναι σε πάρα πολύ μεγάλο ύψος 
και η θερμότητα είναι πολύ υψηλή, όταν η 
τοποθεσία του συμβάντος είναι ώρες μα
κριά από την ομάδα διάσωσης, όταν μπο
ρείτε να σωθείτε μόνο με θαύμα τότε η 
λύση είναι η πυροσβεστική μηχανή 
S.M.S.

Η θαυματουργή αυτή μηχανή που είναι 
αιωρούμενη, κρέμεται με ατσάλινο κα
λώδιο από ένα ελικόπτερο σε ύψος μέχρι 
1000 πόδια. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνι
κές συσκευές, εξασφαλίζουν σταθερή 
και συνεχή επικοινωνία μεταξύ του πιλό
του και του πληρώματος της μηχανής 
S.M.S. Η μηχανή μπορεί επίσης να κινεί
ται οριζόντια μέχρι 160 πόδια προς κάθε 
κατεύθυνση.

Εύκολη στο χειρισμό

»Με ένα απλό χειρισμό του χεριού η 
πίεση του αέρα που προκαλείται από τη 
μηχανή του αεροσκάφους, διοχετεύεται 
σε τέσσερις πίδακες ελεγχόμενους με 
κομπιούτερ ενώ το ελικόπτερο παραμέ
νει στον αέρα μακριά από τον κίνδυνο 
της αυξανόμενης ζέστης και του καπνού. 
Η μηχανή S.M.S. κινείται, γυρίζει κάνει 
κύκλους και ακουμπάει κοντά σ'ένα  
παράθυρο, αφήνοντας ομάδες διάσω
σης, εφόδια και μεταφέροντας συγχρό
νως παγιδευμένα θύματα.

Πολύπλευρης - πολλαπλής χρήσης

Η πυροσβεστική μηχανή S.M.S. μπορεί 
να «πετάξει» πάνω από απόκρημνες βου
νοπλαγιές, όπου έχει εκδηλωθεί πυρκα
γιά ή σε βαθιά φαράγγια, ή σε βραχώδεις 
ακτές. Πηγαίνει δηλαδή σε μέρη όπου το 
ελικόπτερο δεν μπορεί να πάει μόνο του, 
προσφέροντας τεράστιας σημασίας 
βοήθεια σε θύματα, πολλές ώρες πριν 
κατορθώσει η ομάδα διάσωσης της ξη
ρός, να φθάσει στο σημείο εκείνο.

Πρόκειται λοιπόν, για μια πραγματικά 
επαναστατική τεχνολογική πρόοδο, που 
σώζει ζωές σε ιδιαίτερα επικίνδυνες 
περιπτώσεις πυρκαγιών ή άλλων συμ
βάντων, ακόμα και στις πιο απρόσιτες 
περιοχές...»
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το δελτίο ■" το δελτίο

ΕΛΟΦΑΝ -ΖΕΛ

Τρομακτική πυρκαγιά ξέσπασε από 
άγνωστη αιτία στις 10 το βράδυ της Τε
τάρτης 21 Μάρτη στο εμπορικό κέντρο 
της Αθήνας απειλώντας 40 καταστήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κατά
στημα με πλαστικά είδη (σελοφάν - ζελα- 
τίνες - νάυλον) του Δημ. Πιτυλάκη που 
βρίσκεται στην οδό Πολυκλείτου 7 κοντά 
στην οδό Αθηνάς.

Το κατάστημα στεγαζόταν σ' ένα παμ
πάλαιο κτίριο με ξύλινη οροφή και κερα
μίδια.

Μαύροι καπνοί έβγαιναν από το κατά
στημα, ενώ οι αλεπάλληλες εκρήξεις εί
χαν σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία επέ
κταση της φωτιάς και στα διπλανά κτίρια 
δημιουργώντας πανικό και δίνοντας την 
εντύπωση μιας μεγάλης καταστροφής.

Δεκατέσσερα μεγάλα αντλιοφόρα και 
γερανοφόρα οχήματα της Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας Αθηνών με δύναμη 50 
πυροσβεστών, έδωσαν πραγματική μάχη 
με τη φωτιά. Το έργο κατάσβεσης δεν 
ήταν και τόσο εύκολο γιατί η φωτιά είχε 
μεταδοθεί αστραπιαία στα διπλανά 
καταστήματα όπου πολλοί παλιοί τοίχοι 
δεν άντεχαν την πίεση του νερού και κα- 
τέρρεαν.

Στον τόπο της πυρκαγιάς έφτασε ο αρ
χηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτ. 
Μονάντερας που διήθυνε το κατασβε

στικό έργο, βοηθούμενος από τον διοι- 
κητή της Διοίκησης Αθηνών πύραρχο Γ. 
Σταυρόπουλο, το διοικητή Α' Πυρ/κού 
Σταθμού αντιπύραρχο Α. Νίκα, τον επι
χειρησιακό αξιωματικό πυραγό Σωτ. Πε- 
τροπουλέα και τον προϊστάμενο κίνησης 
Α' Πυρ/κού Σταθμού αντιπύραρχο Γ. Πα- 
παστάμου.

Επίσης έφτασαν στον τόπο της πυρκα
γιάς ο υπουργός Δημ. Τάξης Γιάννης 
Σκουλαρίκης, ο αρχηγός της Αστυνομίας 
Παν. Ραφτόπουλος και ο αστυνομικός 
διευθυντής της Αθήνας Μαν. Μποσινά- 
κης.

Δέκα περίπου καταστήματα με πλα
στικά, χαρτικά, ξυλεία υφάσματα, μηχα
νήματα τυπογραφείου, κάηκαν. Ανάμεσά 
τους ήταν τα καταστήματα «Δεσμός», οι 
νεωτερισμοί Ιωαν. Γιαννακόπουλου, τα 
ψιλικά Δημ. Δήμου, τα κλωστικά είδη Κα- 
ραμάνου, η αποθήκη χάρτου κ. Τσιπλάκη, 
ενώ άλλα έπαθαν ζημιές από την πτώση 
νερού.

Στην προσπάθειά τους για το σβήσιμο 
της πυρκαγιάς έπαθαν δηλητηρίαση από 
αναθυμιάσεις οι πυροσβέστες Δημ. Κα- 
νέλος και Σπ. Καράγιωργας και μεταφέρ
θηκαν στο 401 Στρ. Νοσοκομείο.

Προανάκριση για τα αίτια που προκά- 
λεσαν τη φωτιά κάνει το ανακριτικό 
Τμήμα της ΠΎ. Αθηνών.



Ένα τσίρκο έγινε στάχτη Κάρβουνο και στάχτη έγινε το φορτηγό 
-  κλούβα του τσίρκου «Μίκυ - Μάους» 
που άρπαξε φωτιά από βραχυκύκλωμα σε 
ηλεκτρικά καλώδια στις 8.20' το βράδυ 
του Σαββάτου, 18 Μάρτη 1984, σ’ ένα οι
κόπεδο που ήταν σταθμευμένο στην οδό 
Πεύκων στην Κηπούπολη Περιστεριού.

Περίπου 300 εκπαιδευμένα ζώα κάη
καν ζωντανά. Χιμπατζήδες, γορίλες, μ ι
κρά πιθηκάκια, φίδια, κροκόδειλοι, σπά
νιες ράτσες παπαγάλων, αξίας
20.000.000 δρχ., ήταν ο ζωολογικός κή
πος του κινητού τσίρκου του Γερμανού 
Γιόχαν Πρινκ που πριν από αρκετά χρό
νια ήρθε στην Ελλάδα και περιόδευε 
όλες τις πόλεις της πατρίδας μας.

Παρά την προσπάθεια 5 πυροσβεστών 
με 2 πυροσβεστικά οχήματα δεν στάθηκε 
δυνατή η διάσωση του τσίρκου γιατί η 
πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί σ ' ολόκληρο το 
φορτηγό και η καταστροφή έγινε σε κλά
σματα δευτερολέπτου.

Σκελετοί ζώων, λαμαρίνες αυτοκινή
του και στάχτη ήταν το θέαμα που αντί
κρισε ο Γιόχαν Πρινκ όταν επέστρεψε 
από τη Θεσσαλονίκη όπου βρισκόταν τη 
νύχτα της πυρκαγιάς.

Κουβαλούσε
χρυσοχοείο!

Συνελήφθη από την Υποδ/νση Γενι
κής Ασφάλειας Κέρκυρας ο Πορτογάλος 
Peraira Neilson - Fernando ετών 28, έμπο
ρος, κάτοικος Ρώμης.

Είχε εισαγάγει λαθραία στην Ελλάδα 
πολύτιμους κι ημιπολύτιμους λίθους 
τους οποίους προσπαθούσε να πουλήσει 
σε καταστήματα της πόλης.

Κατασχέθηκαν ρουμπίνια αξίας
438.000 δρχ., ζαφείρια 300.000 δρχ., ζιρ
κόνια αξίας 12.650 δρχ., μπριγιάν 25.000 
δρχ. και διάφορες άλλες ημιπολύτιμες 
πέτρες συνολικής αξίας 105.000 δρχ.

Ο δράστης με τη δικογραφία που 
σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε 
στον εισαγγελέα.

Αργότερα με εντολή του αφέθηκε 
ελεύθερος αφού προηγουμένως κατέ
βαλε τους αναλογούντες φόρους δη
λαδή 600.000 δρχ.

☆  Η Υποδιεύθυνση Αγορανομίας Πά
τρας τερμάτισε τη «δραστηριό

τητα» του Πατρινού κρεοπώλη Δελέγκου 
Παναγιώτη. Ύστερα από αγορανομικό 
έλεγχο διαπιστώθηκε, ότι πουλούσε αρ
νιά γ ια . .. κατσίκια. Τοποθετούσε ουρές 
κατοικιών στα σώματα των αρνιών, εξα- 
πατώντας έτσι τους πελάτες του.

Το Τριμελές Πλημ/κείο καταδίκασε τον 
«πονηρό» χασάπη σε 3 1/2 χρόνια φυλά
κιση, χωρίς η τυχόν υποβαλλόμενη 
έφεση να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Μανία
πυρκαγιάς

Από την ΥΓΑ Πατρών συνελήφθη και 
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο Ανδρ. 
Γιαννόπουλος του Κων/νου, 27 χρόνων, 
πρώην υπάλληλος τράπεζας, κατηγο
ρούμενος για εμπρησμούς που διέπραξε 
στην Πάτρα σε διαμέρισμα της πρώην συ
ζύγου του, σε δύο αυτοκίνητα από τα 
οποία το ένα καταστράφηκε τελείως, σε 
περίπτερο το οποίο επίσης καταστρά
φηκε τελείως και σε μια αποθήκη ψιλικών 
η οποία έπαθε σοβαρές ζημιές.

Έκλεβε πόνο 
εκκληοίές!

Ύστερα από συντονισμένες προσπά
θειες της Υποδιεύθυνσης Γενικής Ασφά
λειας Πειραιά, πιάστηκε ένας ιδιόρρυ
θμος και παράξενος διαρρήκτης.

Πρόκειται για τον Καρμάο Γαβριήλ 
του Γεωργίου και της Νίκης, 22 χρόνων 
από τη Μυτιλήνη, άεργο, που σε ένα 
χρόνο «δράσης» διέρρηξε συνολικά 57 
εκκλησίες από τις οποίες 14 επισκέ- 
φθηκε για δεύτερη φορά ξεπληρώνοντας 
πιθανόν κάποιο τάμα, αφού σε πολλές 
περιπτώσεις μετά τις κλοπές άφησε τις 
·<ακαθαρσίες» του εκδηλώνοντας έτσι 
την περιφρόνησή του.

Στόχος του ήταν τα παγκάρια και τα 
αφιερώματα των εικόνων. Από τη δρα- 
στηριότητά του αυτή εξοικονόμησε
1.255.000 δρχ. σε χαρτονομίσματα και 
κέρματα καθώς και 411.000 δρχ. από 
χρυσά και αργυρά αφιερώματα. Οι ση
μαντικότερες από τις διαρρήξεις που 
διέπραξε ήταν του I. Ναού Αγίου Γεωρ
γίου Καρύτση με 390.000 δρχ., του Αγ. 
Αντωνίου Αμφιάλης με 308.000 δρχ. και 
της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλα με 150.000 
δρχ-

Ανάλογη δράση είχε και στο Βόλο, 
αφού στις αρχές του 1983 διέρρηξε 6 εκ
κλησίες της πόλης.

Στη φωτογραφία ο ιδιόρρυθμος διαρρήκτης 
εκκλησιών Γαβριήλ Καρμάος.
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Τα κλοπιμαία του Στέφ. Φράσκου, προϊόντα 
από διαρρήξεις ενός χρυσοχοείου και δεκα
πέντε μονοκατοικιών και καταστημάτων.

Πιάστηκε 
ο «φαντομάς» 

της Ξάνθης
ΞΑΝΘΗ: Μετά από πολύμηνες προσ

πάθειες, συνελήφθη ο «φαντομάς» που 
χτυπούσε τις μονοκατοικίες της Ξάνθης 
και είχε γίνει ο πονοκέφαλος για τις τοπι
κές αρχές ασφάλειας.

Πρόκειται για τον δεκαεννιάχρονο 
Στέφανο Φράσκο που απ' το περσινό κα
λοκαίρι, είχε διαρρήξει δεκαπέντε μο
νοκατοικίες και καταστήματα καθώς επί
σης και το χρυσοχοείο του Δ. Αρχοντό- 
πουλου, απ' το οποίο αποκόμισε χρυσα
φικά αξίας 5.000.000 δραχμών. Απ' τις δι
αρρήξεις των μονοκατοικιών και των 
καταστημάτων είχε αφαιρέσει κοσμή
ματα αξίας δεκάδων χιλιάδων δραχμών, 
τρία κυνηγετικά όπλα, ένα περίστροφο 
και ένα πολεμικό όπλο.

Αμέσως μετά τη διάρρηξη του χρυσο
χοείου και την άμεση κινητοποίηση των 
ανδρών του Τμήματος Ασφάλειας Ξάν
θης, προαήχθησαν στο Τμήμα για εξέ
ταση, σαν ύποπτοι διάπραξης των παρα
πάνω αξιόποινων πράξεων οι Χρ. Ασλανί- 
δης, 19 χρόνων και Αθ. Μπατζακίδης, 21 
χρόνων.

Κατά την πορεία της ανάκρισης, 
προσέρχεται στον αξιωματικό υπηρεσίας 
ο φίλος τους και δράστης των διαρρή
ξεων, Στέφ. Φράσκος που με θρασύτητα 
απαιτεί(!) να αφεθούν ελεύθεροι οι δυο 
φίλοι του. Όταν του ανακοινώθηκε όμως 
ότι και ο ίδιος θα παραμείνει στο τμήμα 
για ανάκριση, εξεμάνη και προσπάθησε 
να αποδράαει, σπάζοντας με το κεφάλι 
και τα χέρια, τα τζάμια του παράθυρου.

Ήδη όμως τα στοιχεία που είχαν συγ
κεντρώσει οι ανακριτικοί υπάλληλοι, 
υποδείκνυαν την ενοχή του και γ ι' αυτό 
ομολόγησε τις παράνομες πράξεις, υπο
δεικνύοντας τους χώρους που είχε φυ
λάξει τα κλοπιμαία



■■■■■■■■■■■■

Πιάστηκαν 
«οι ληστές της 

Καλαμάτας»

Ο καταζητούμενος Κων. Κακα- 
ράκης, ο θεωρούμενος σαν «εγκέ
φαλος» της μεγάλης ληστείας της 
Καλαμάτας.

Εξιχνιάστηκε πρόσφατα απ' τις καταδιωκτικές αρχές, μια 
απ' τις μεγαλύτερες ληστείες που έχουν διαπραχθεί στον 
ελλαδικό χώρο, η «ληστεία της Καλαμάτας», απ' την οποία οι 
δράστες είχαν αποκομίσει χρυσαφικά και χρήματα 40.000.000 
δραχμών περίπου.

Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Υποδ/νσης 
Ασφάλειας Προαστίων Πρωτεύουσας, του Αστυνομικού Τμή
ματος Ζαχάρως και του Τμήματος Ασφάλειας Καλαμάτας, 
ανακαλύφθηκαν οι δράστες που είναι οι Κων. Σάσσαλος, 33 
χρόνων, απ’ τη Ζαχάρω, έμπορος, και ο Κων. Κακαράκης, 35 
χρόνων, απ' τον Πύργο, κοσμηματοπώλης.

Οι δυο ληστές έδρασαν κάτω απ' τις ακόλουθες συνθήκες: 
Στις 17-11-83, το βράδυ, φτάνει στην Καλαμάτα ο Διον. Κα- 
τσιμπούμπας, βιοτέχνης -  πλασιέ κοσμημάτων και κλείνει 
δωμάτιο του 3ου ορόφου, στο ξενοδοχείο «Γαλαξίας», για να 
διανυκτερεύσει.

Στις 5 το πρωί, εισέρχεται στο ξενοδοχείο ένας γενειοφό- 
ρος και ξητά απ' τον υπάλληλο ένα δωμάτιο για δυο άτομα. 
Ενώ ο υπάλληλος συμβουλευόταν το σχετικό πίνακα, μπαίνει 
απ' την κεντρική είσοδο ένας μασκοφόρος, κρατώντας στα

χέρια του ένα δίκανο. Με την απειλή του όπλου, υποχρεώ
νουν τον υπάλληλο να τους ακολουθήσει και αφού τον δέ
νουν και τον φιμώνουν, τον κλείνουν σε κάποια τουαλέτα. Στη 
συνέχεια οι δυο επισκέπτες παίρνουν στο τηλέφωνο τον πλα
σιέ κοσμημάτων και τον πείθουν να κατέβει απ' το δωμάτιό 
του, για να συναντηθεί με αστυνομικά όργανα που τον περι
μένουν, επειδή το αυτοκίνητό του έχει υποστεί υλικές ζημιές 
από πρόσκρουση σ' αυτό άλλου αυτοκίνητου.. .

Ο ανύποπτος Κατσιμπούμπας παίρνει το ασανσέρ και την 
ώρα που ανοίγει την πόρτα δέχεται την επίθεση των άγνωστων 
κουκουλοφόρων που τον τραυματίζουν, του αποσπούν 60.000 
δραχμές απ’ τις τσέπες του και αφού τον δένουν και τον 
φιμώνουν, τον κλείνουν κ ι’ αυτόν στην τουαλέτα. Ο ένας απ' 
τους ληστές τρέχει στο δωμάτιο του θύματος και αρπάζει τις 
τρεις τσάντες του που περιείχαν χρυσές αλυσίδες αξίας
35.000. 000 δραχμών περίπου και χρήματα συνολικής αξίας
3.000. 000 δραχμών.

Απ' την ημέρα εκείνη αρχίζει μια, χωρίς προηγούμενο, 
κινητοποίηση των διωκτικών αρχών για την ανακάλυψη και 
σύλληψη των δραστών.

Στο τέλος Δεκεμβρίου, ένα σήμα της Δ.Χ. Μεσσηνίας γνω
στοποιεί την ανεύρεση, σε χαράδρα, ενός αποτεφρωμένου 
αυτοκίνητου, χωρίς πινακίδες, στο 80ό χιλ. της Ε.Ο. Τρίπολης 
-  Πύργου. Απ' τον αριθμό πλαισίου και διάφορα άλλα ίχνη 
συμπεραίνεται ότι ανήκε στους ληστές. Το αυτοκίνητο αυτό 
είχε αγοραστεί, λίγες μέρες πριν τη ληστεία, από «μάντρα» 
της οδού Λιοσίων, στην Αθήνα.

Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της μάντρας και δηλώνει ότι το 
αυτοκίνητο αυτό είχε πουλήσει σε κάποιον Γιώργο Τσάτααλο, 
κάτοικο Αγρίνιου. Απ' το σκίτσο του ενός ύποπτου, που του 
υποδείχτηκε, αναγνωρίζει τον αγοραστή.

Οι έρευνες που έγιναν στο Αγρίνιο αποδείχτηκαν άκαρπες 
γιατί κανείς δεν διέμενε στην πόλη με το όνομα αυτό. Αρχί
ζουν αλλεπάλληλες επισκέψεις αξιωματικών της ΥΑΠΠ στην 
Καλαμάτα και τη Ζαχάρω. Από πληροφορίες που δόθηκαν 
στην Ασφάλεια, προκύπτει ότι ο αγοραστής του αυτοκίνητου 
Τσάτσαλος, διαμένει στη Ζαχάρω και το πραγματικό του 
όνομα είναι Σάσσαλος.

Ο αστυφύλακας 
στάθηκε «βράχος»

Συνελήφτηκε τη στιγμή που προσπα
θούσε να δωροδοκήσει με το ποσό των
10.000 δρχ. τον αστυφύλακα της Άμεσης 
Δράσης Στάθη Σπαντιδάκη ο κατηγορού
μενος Νίκος Κορδόπουλος.

Ο αστυνομικός υπάλληλος ήταν μάρ
τυρας κατηγορίας σε ποινική δίκη του 
παραπάνω κατηγορούμενου και το 
«δώρο» δινόταν για να αλλάξει την κατά
θεση του.

Δεν στάθηκε όμως δυνατό να διαβρώ- 
σει το χαρακτήρα και τη συνείδηση του 
ακάματου εργάτη του νόμου, γι ’ αυτό και 
οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, μαθαίνοντας 
πως υπάρχουν ορισμένα πράγματα στη 
ζωή που δεν εξαγοράζονται ακριβώς 
γιατί έχουν πολύτιμη αξία . . .

Η εντατική παρακολούθηση της 
αγοράς από την Υποδιεύθυνση 

Αγορανομίας Αθήνας, για την προστασία 
του καταναλωτικού κοινού, είχε σαν απο
τέλεσμα να παρουσιάσει την παρακάτω 
δραστηριότητα το τελευταίο δίμηνο.

Έλεγξε 17.485 καταστήματα και βε
βαίωσε 3.808 πλημμελήματα από τα 
οποία 59 αυτόφωρα.

Έλαβε 734 δείγματα από διάφορα είδη 
τροφίμων τα οποία έστειλε για χημική 
εξέταση στο Γ.Χ.Κ. Τα αποτελέσματα για 
τα 83 είδη που εξετάστηκαν απέδειξαν 
πως ήταν μη κανονικά.

Οι περισσότερες παραβάσεις (1.578) 
διαπιστώθηκαν για στέρηση τιμολογίων -  
πινακίδων -  τιμοκαταλόγων. Για παραβά
σεις είσπραξης υπερβολικού κέρδους 
(973) και για παραβάσεις του Υγειονομι
κού Κανονισμού (240).

τ Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυ
χτα της 14ης Μάρτη 1984 στην οδό Μο
ναστηριού 374 στη Θεσσαλονίκη.

Δύο συνεργεία αυτοκινήτων και μια 
αποθήκη κινδύνεψαν να γίνουν στάχτη 
όταν από άγνωστη αιτία ξέσπασε πυρκα
γιά στο ένα από τα συνεργεία και επεκτά
θηκε και στα άλλα, στην περιοχή Νέας 
Αερογέφυρας κοντά στα «Μυτιληνάκια».

Οχτώ αυτοκίνητα και 25 πυροσβέστες 
της Π.Υ. Θεσσαλονίκης έθεσαν σε 
έλεγχο τη φωτιά η οποία σβήστηκε μετά 
από προσπάθεια 5 περίπου ωρών.

Τη διεύθυνση του κατασβεστικού έρ
γου είχε ο διοικητής Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης πύραρχος Γ. 
Παπαδόπουλος.

Άφησαν την. . .  κάρτα τους!
ΣΕΡΡΕΣ: Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Ασφά

λειας Σερρών, οι ληστές Ε.Π., 17 χρόνων, απ' την Άνω Βρον- 
τού Σερρών και Κων. Ζάπρας, 18 χρόνων απ' τις Σέρρες που τα 
ξημερώματα, στις 4 Μάρτη, λήστεψαν την 46χρονη περιπτε- 
ρούχο Αγγ. Μουμτζή που αφού την ακινητοποίησαν, αφήρε- 
σαν απ' το συρτάρι του περίπτερου 5.000 δραχμές και μερικά 
κουτιά τσιγάρα.

Οι «άπειροι» όμως δράστες άφησαν την : .. κάρτα τους στο

χώρο που έδρασαν, μια ατζέντα και δυο αναπτήρες. Ένα απ’ 
τα τηλέφωνα της ατζέντας έγραφε δίπλα την ανορθόγραφη 
λέξη «Διεφθιντής». Το τηλέφωνο αυτό ανήκε στο Ίδρυμα 
Αγωγής Ανηλίκων Πειραιά. Οι καταδιωκτικές αρχές δεν άργη
σαν να εντοπίσουν ποιοι Σερραίοι είχαν διατελέσει τρόφιμοι 
του παραπόνου αναμορφωτήριου.

Ένας απ' αυτούς, ο Ευάγγ. Πουρναζής στον οποίο ανήκε 
και η ατζέντα, αναγνωρίζεται απ' την ποθούσα. Απ' τις 
φωτογραφίες του βιβλίου σεσημασμένων αναγνωρίζεται και ο 
συνεργός του Κων. Ζάπρης, που οι άνδρες του τμήματος τον 
εντοπίζουν εύκολα σε κάποιο σφαιριστήριο.
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ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΑ
Ο Ξένιος 
Δίας, σας 
Ύποδεχε 
σιο Αεροδ

Μια από τις νευραλγικότερες αστυνο
μικές υπηρεσίες είναι το Κέντρο Αλλο
δαπών της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αθηνών.

Από το χειρισμό των υποθέσεων και 
την υπευθυνότητα λύσης των προβλη
μάτων που απασχολούν τους διακινού- 
μενους στη χώρα μας ξένους, εξαρτάται 
ώς ένα σημείο, η προβολή η δυσφήμηση 
της παραδοσιακής ελληνικής φιλοξε
νίας, στον διεθνή τουριστικό στίβο. 
Διοικητής του Κέντρου Αλλοδαπών Αθη
νών είναι ο αστυνομικός δ/ντής Β' Γιάν- 
νης Γκέκης. Οι αξιωματικοί, κατώτεροι 
και διοικητικοί υπάλληλοι που το πλαι
σιώνουν είναι αφενός επιλεγμένοι και 
αφετέρου εξειδικευμένοι και έμπειροι 
στις νέες μεθόδους αστυνόμευσης και 
ταχείας εξυπηρέτησης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του έμψυχου 
δυναμικού του Κέντρου είναι κάτοχος 
ξένων γλωσσών καλύπτοντας ένα με
γάλο μέρος του γλωσσικού μωσαϊκού 
του πλανήτη μας.

Για να φέρει σε πέρας τη δύσκολη 
αποστολή του, που τη διακρίνει η πολλα
πλότητα και η πολυπλοκότητα των πα- 
ρουσιαζομένων προβλημάτων, από τη 
διαφορά εθνικότητας, γλώσσας, θρη
σκείας, πολιτισμού, ηθών και εθίμων των 
χιλιάδων επισκεπτών της χώρας μας, 
καταμερίζεται σε τμήματα, κατά ειδικό
τητα, το όλο έργο.

Ελεγχος αποσκευών και ατόμων με σύγχρονα τεχνικά μέσα.

Έλεγχος διαβατηρίων
Βασικό τμήμα του, αποτελεί η υπηρε

σία ελέγχου διαβατηρίων του αερολι
μένα Ελληνικού του πρώτου, από άποψη 
κίνησης, της χώρας. Λειτουργεί σε 
24ωρη βάση και είναι το κάτοπτρο της 
αστυνομικής υπηρεσίας, αφού με την 
υπηρεσία αυτή, κάνει την πρώτη γνωρι
μία του ο ξένος επισκέπτης. Η δραστη
ριότητα της αστυνομικής αυτής υπηρε
σίας είναι κυρίως ο έλεγχος και η εξυπη
ρέτηση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, 
που ο αριθμός τους κατά το χειμώνα κυ
μαίνεται από 13-15 χιλιάδες και το καλο
καίρι από 35-50 χιλιάδες.

Τμήμα αδειών

Πολυδιάστατο είναι το έργο του τμή
ματος έκδοσης αδειών παραμονής, που 
είναι υπεύθυνο και για την προώθηση 
της σχετικής αλληλογραφίας, για την 
έκδοση άδειας εργασίας από το ομώ
νυμο υπουργείο. Εμπλέκεται και συνερ

γάζεται με συναρμόδιες υπηρεσίες, για 
την έκδοση αδειών γάμου, τη χορήγηση 
της ελληνικής ιθαγένειας σε αλλοδα
πούς, και την εξυπηρέτηση -  συνδρομή 
σε άρρωστους ή άπορους αλλοδαπούς.

Απελάσεις -  Προσ. Ασφάλειας

Διαφορετική είναι η αποστολή του 
τμήματος που επιμελείται την απέλαση 
των αλλοδαπών εκείνων, που παραμέ
νουν παράνομα στη χώρα.

Υπευθυνότητα σε υψηλό βαθμό έχει 
το τμήμα που είναι επιφορτισμένο με την 
προσωπική ασφάλεια των ξένων προσω
πικοτήτων που επισκέπτονται επίσημα ή 
ανεπίσημα την Ελλάδα.

Το μυστικό

Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας 
του έργου που προσφέρει το Κέντρο Αλ
λοδαπών, μας το αποκαλύπτει ο διοικη
τής του.
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«Για να επιτύχουμε το σκοπό μας, 
δουλεύουμε πάνω σε ένα άξονα με δυο 
πόλους. Ο ένας ε'ιναι η δική μας αστυνο
μική οικογένεια. Διοίκηση, αξιωματικοί, 
υπαξιωματικο'ι, αστυφύλακες και διοικη
τικοί υπάλληλοι, έχουμε αναπτύξει έναν 
ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας, όπου ο 
σεβασμός αξιωμάτων και αξιών, λειτουρ
γεί κατά τρόπο υποδειγματικό χωρίς να 
επιβάλλεται. Αυτός είναι ένας λόγος που 
η απόδοσή μας ποιοτικά και ποσοτικά 
βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο και που για 
την παροχή των υπηρεσιών μας, εκφρά
στηκαν με θαυμασμό τόσο οι επίσημοι 
όσο και οι απλοί άνθρωποι που βρέθηκαν 
στη χώρα μας και τους εξυπηρετήσαμε.

Ο άλλος πόλος μας είναι ο κόσμος, για 
την εξυπηρέτηση του οποίου καθημε
ρινά μοχθούμε. Θεωρούμε επιτυχία μας 
όταν κατορθώσουμε να κάνουμε τον 
επισκέπτη να πιστέψει πως τούτη δω η 
χώρα δεν είναι γ ι’ αυτόν εντελώς ξένη. 
Είμαστε οι Έλληνες φίλοι του.

Με τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές

μας, κινούμενοι μέσα στο ισχύον νομικό 
πλέγμα, και υλοποιώντας τις σχετικές 
κυβερνητικές αποφάσεις, δουλεύουμε 
εντατικά, προστατεύοντας στον τομέα 
μας τον ελλαδικό χώρο, και αναβιώνον
τας ταυτόχρονα το πνεύμα του φιλόξε
νου Δία.

Η υπηρεσία μας πεπειραμένη και έχον
τας απόλυτη γνώση των αυξομειώσεων-  
ανάλογα με τη σαιζόν -  των αφιξαναχω- 
ρήσεων αλλοδαπών και ημεδαπών, και 
εν’ όψει της θερινής περιόδου, όπου η 
αύξηση αυτών είναι κατακόρυφη, έχει 
προγραμματίσει διάφορα μέτρα, προκει- 
μένου να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα 
τυχόν προβλήματα. Ένα απ’ αυτά είναι 
και η ενίσχυση των Τμημάτων του Κέν
τρου Αλλοδαπών με προσωπικό, για κα
λύτερο και αποδοτικότερο έλεγχο, αλλά 
ταυτόχρονα και για περισσότερη εξυπη
ρέτηση και άνετη διακίνηση του κοινού».

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ταυ-

Αριστερά: Από την άφιξη μέχρι την αναχώ
ρηση του ξένου επισκέπτη, ο αστυνομικός 
πάντα πρόθυμος στο κάθε πρόβλημά του.

Δεξιά: Έλεγχος διαβατηρίων στο αεροδρό
μιο του Ελληνικού.

τότητα του Κέντρου Αλλοδαπών. Μιας 
αστυνομικής υπηρεσίας με δύσκολη 
πράγματι αποστολή, δεδομένου ότι υπο
χρεώνεται να συνταιριάσει δύο σπάνιες 
αρετές του, που εκ των πραγμάτων 
έχουν αντίθετη φορά: την καλοσύνη και 
τη φιλοξενία, με την επιβολή της τάξης 
και του νόμου, όπου οι περιστάσεις το 
επιβάλλουν.
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“Χριστός 
Ανέστη” 
εκτός. . .  

εκκλησίας
Ονομάζομαι Κων. Πετσούρας. Υπη

ρετώ στον Α' Πυροσβεστικό Σταθμό 
Αθηνών. Αρκετές φορές έχω κάνει Πά
σχα στην υπηρεσία μου. Αυτό που 
έχει μείνει περισσότερο στη θύμησή μου 
ήταν το βράδυ της Ανάστασης του '81.

Είχα οριστεί υπηρεσία από τις 10 το 
βράδυ μέχρι της εφτάμισι το πρωί του 
Πάσχα.

Κατά τις 11 παρά τέταρτο περίπου και 
ενώ ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε, 
σύμφωνα με το έθιμο, το κέντρο 199 μας 
έδωσε μια μεγάλη φωτιά. Όταν φθάσαμε 
στον τόπο του συμβάντος, κάπου στο 
Μπραχάμι, διαπιστώσαμε ότι η πυρκαγιά 
δεν ήταν τόσο μεγάλη σε έκταση και έν
ταση, που να χρειαζόταν να χρησιμο
ποιηθούν και τα δύο αυτοκίνητα της εξ
όδου και το προσωπικό τους. Για το λόγο 
αυτό έμεινε η μισή δύναμη για την κατά
σβεση της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο 
αυτοκίνητο έφυγε για να επιστρέφει στο 
σταθμό. Μετά από λίγο όμως ακούσαμε 
από τον ασύρματο, ότι τρ δεύτερο αυτο
κίνητο όταν γνωστοποίησε στο κέντρο 
την επιστροφή του στο σταθμό, του δό
θηκε εντολή να μεταβεί σε μια άλλη φω
τιά στην περιοχή Κολωνακίου. Μετά από 
αρκετή ώρα και ενώ εμείς είχαμε τελειώ
σει την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επι- 
στρέφοντας στο σταθμό, είδαμε προπο- 
ρευόμενο από μας αυτοκίνητο στην 
περιοχή του Ά ι Γιάννη, στην οδό Βου
λιαγμένης, να έχει πιάσει φωτιά η εξ
άτμιση και το πίσω μέρος του. Ειδοποιή
σαμε το κέντρο ότι θα επέμβουμε, στα
ματήσαμε και σβήσαμε την πυρκαγιά που 
είχε παρουσιαστεί. Κάπως έτσι πέρασε 
εκείνο το βράδυ μέχρι τις έξι η ώρα το 
πρωί, όταν το κέντρο 199 μας έδωσε νέο 
σήμα ότι κάπου στην Ηρώδου Αττικού 
υπήρχε φωτιά. Λόγω της ευαισθησίας 
του χώρου και επειδή στο δρόμο Ηρώδου 
Αττικού, από τη μια πλευρά υπάρχει ο 
Εθνικός Κήπος και από την άλλη το 
Προεδρικό Μέγαρο, σπεύσαμε να εξ
ακριβώσουμε την εστία της πυρκαγιάς.
Όμως, ενώ ψάχναμε γύρω από το κτίριο 
του Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών και 
στα υπόλοιπα κτίρια που υπάρχουν στην 
περιοχή, διαπιστώσαμε ότι οι καπνοί που 
βλέπαμε προέρχονταν από την ίδια την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία, επειδή αρκετοί 
άνδρες από το προσωπικό, είχαν αρχίσει 
να ανάβουν τις φωτιές για το ψήσιμο των 
αρνιών, σύμφωνα με το έθιμο, για τον 
εορτασμό του Πάσχα.

Τα αισθήματά μου αυτή την ημέρα 
ήταν ανάμικτα: από τη μια πλευρά στε
νοχωρημένος γιατί έλειπα από το σπίτι

Αν κάθε βραδιά της Ανάστασης, μέσα στα 
καλά γιορτινά μας ρούχα και με τις πολύχρωμες 
λαμπάδες στα χέρια συνωστιζόμαστε σε λαμ- 
προφορεμένες εκκλησιές για ν’ ακούσουμε γρή
γορα - γρήγορα το «Χριστός Ανέστη» και με το 
«όραμα» της μαγειρίτσας βιαζόμαστε να γυρί
σουμε στα σπίτια μας, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, 
συνάνθρωποί μας, που δουλεύουν εκείνο το 
χαρμόσυνο βράδυ. Οι περισσότερες γυναίκες και 
οι περισσότεροι άνδρες των Σωμάτων Ασφάλειας 
ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Σ’ αυτούς είναι 
αφιερωμένο και το ρεπορτάζ που ακολουθεί...

Γι’ αυτό ζητήσαμε από μερικούς να μας διη- 
γηθούν πώς πέρασαν κάποιο ξεχωριστό Πάσχα 
την ώρα της υπηρεσίας.

στο Αστυν. Τμήμα Αμφίκλειας, αποτε
λούν μια απ’ τις υπηρεσίες της Διοίκησης 
Χωροφυλακής Λαμίας.

Στο τηλέφωνο ο ενωμοτάρχης Δημή- 
τρης Τσάμης, παντρεμένος, με δυο παι
διά, ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι και ένα 
δεκατετράχρονο αγόρι. Υπηρετεί στο 
Σταθμό από το έτος 1979.

Τον ρωτήσαμε αν το βράδυ της Ανά
στασης, του χρόνου που πέρασε, βρέ
θηκε μαζί με την οικογένειά του ή ήταν 
υπηρεσία. Η απάντησή του μας ξά
φνιασε!

«Όχι μόνο πέρσι αλλά και πρόπερσι και 
το '81 είχα διατεθεί υπηρεσία, αφού δυο 
συνάδελφοι κι ο αστυνόμος είμαστε όλοι 
κι όλοι η «δύναμη» του Σταθμού. Στα εί
κοσι έξι χρόνια που υπηρετώ στη Χωρο
φυλακή ελάχιστες χρονιές θυμάμαι να 
γιόρτασα την Ανάσταση με τους δικούς 
μου. Άλλοτε θα ήμουν σκοπός καταστή
ματος, κι άλλοτε θα είχα διατεθεί σε εξ
ωτερική υπηρεσία.

Θυμάμαι το Μ. Σάββατο του 1975 που 
υπηρετούσα στο Σταθμό Χωροφυλακής 
Ανατ. Φραγκίστας Ευρυτανίας, πόσο κιν
δύνεψα μαζί με τον συνάδελφό μου Αν- 
τώνη Μητσόπουλο. Από νωρίς τ ’ από
γευμα βρεθήκαμε στο ιστορικό μονα
στήρι της Τατάρνας, κοντά στο χωριό 
Τριπόταμος, παρά τις αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, χιονόπτωση απ’ το πρωί και 
τσουχτερό κρύο.

Τα μεσάνυχτα που πήραμε, με τα πό
δια, το δρόμο της επιστροφής για την 
έδρα της υπηρεσίας μας, κάπου 18 χιλιό
μετρα, αποκλειστήκαμε απ’ το χιόνι, με 
αποτέλεσμα να μας βρει το χάραμα της 
Κυριακής του Πάσχα κατάκοπους και ξε
παγιασμένους κάτω από ένα δέντρο 
όπου είχαμε καταφύγει. Με πολύ κόπο 
ξαναβαδίσαμε λίγα χιλιόμετρα για να 
φτάσουμε στη διασταύρωση Τσούκας 
απ’ όπου πέρασε κάποιο φορτηγό αυτο
κίνητο και μας πήρε.

Ήταν μια εφιαλτική νύχτα, μακριά απ' 
τις οικογένειές μας που θα μας μείνει 
αλησμόνητη.

«Κουράγιο γιαγιά»...

«Η αστυνόμευση μιας περιοχής
100.000 κατοίκων», μας είπε ο χωροφύ
λακας Ιάκωβος Γαζής που συναντήσαμε 
στο Παράρτημα Ασφάλειας Χαϊδαρίου,
«η έλλειψη πολλές φορές προσωπικού 
και τα λίγα τεχνικά μέσα που διαθέτουμε, 
μας αναγκάζει να βρισκόμαστε μέρα - 
νύχτα στο πεζοδρόμιο για την προστασία 
του πολίτη, χωρίς σταθερό ωράριο εργα-

μου, όπου θα μπορούσα και εγώ να γιορ
τάσω μαζί με την οικογένειά μου, από την 
άλλη πλευρά όμως ήμουν ευχαριστημέ
νος και ενθουσιασμένος επειδή είχα 
βοηθήσει και εγώ ορισμένους ανθρώ
πους που η κακοτυχία της στιγμής ή κά
ποια αμέλειά τους, τους παρουσίασε το 
πρόβλημα της πυρκαγιάς.

«Ψευδαίσθηση...»

Αστυφύλακας Σωκράτης Κώτσιας 
(Άμεση Δράση)

«Υπηρετώ στην Αστυνομία Πόλεων 
δεκαοχτώ χρόνια. Στο χρονικό αυτό διά
στημα μόνο τρία χρόνια (τρεις φορές) 
βρέθηκα με άδεια το Πάσχα. Τα υπόλοιπα 
άκουσα το «Χριστός Ανέστη» εκτελών- 
τας υπηρεσία μέσα στο περιπολικό.

Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια, νύχτα της 
Ανάστασης καθώς ανταλλάζαμε ευχές, 
πήραμε σήμα να πάμε κάπου στο Κολω- 
νάκι γιατί μέσα σε μια πολυκατοικία βρι
σκόταν μια γυναίκα κλέφτης.

Πράγματι πιάσαμε μια όμορφη νέα κο
πέλα που όπως αποδείχτηκε δεν είχε 
μπει για να κλέψει. Είχε σπάσει τη γυά
λινη είσοδο της πολυκατοικίας με τη δύ
ναμη της ψευδαίσθησης που της είχε 
προσφέρει η «χρήση» ναρκωτικών. Η γε
νική εικόνα που αντικρίσαμε, το «μπλέ
ξιμο» με τους γιατρούς και τα νοσοκο
μεία, σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη 
ώρα και μέρα, που συνέβησαν τα γεγο
νότα, ήταν μια ακόμη πικρή εμπειρία μας. 
Όλα ξεπεράστηκαν αργότερα όταν η 
νεαρή κοπέλα αποθεραπευμένη πήρε 
εξιτήριο από το ειδικό νοσοκομείο που 
είχε εισαχθεί, γεμάτη υγεία και δίψα για 
ζωή μετά το στάδιο της αποτοξίνωσης.

Η συμπαράστασή μου προσωπικά, 
όπως και της γυναίκας μου στο δράμα 
της κοπέλας και η ενεργός συμμετοχή 
μας στην «επιχείρηση» διάσωσής της 
μεγάλωσαν τη χαρά που δοκιμάσαμε αρ
γότερα, όταν γνωρίσαμε στο πρόσωπο 
αυτής της κοπέλας έναν ωραίο άνθρωπο, 
μια φίλη που είχε αρχίσει να λοξοδρομεί, 
δέσμια σε μια αλυσίδα συμπτώσεων.

Πάσχα με χιόνι
Ανοίξαμε στην τύχη τον τηλεφωνικό 

κατάλογο Χωροφυλακής. Αναζητούσαμε 
κάποια «μικρή» υπηρεσία για να επικοι
νωνήσουμε μαζί της.

Σελίδα 124. Το μάτι μας πέφτει στο 
Σταθμό Χωροφυλακής Ελάτειας. Μαζί με 
το Σταθμό Κ. Τιθορέας, που υπάγονται
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αίας. Μας ανταμείβει ηθικά όμως η ιδέα 
της κοινωνικής αποστολής μας που μας 
δυναμώνει για να μη σκεπτόμαστε κό
πους και ταλαιπωρίες.

Ό λες σχεδόν τις Κυριακές του Πάσχα 
και όλες τις Αναστάσεις είχα την ...τύχη 
να τις περάσω μαζί με τους συναδέλφους 
στα Τμήματα που υπηρετούσα. Στο 
Παράρτημα Ασφάλειας Χαϊδαρίου που 
υπηρετώ απ’ το 1978, μόνο μια φορά 
έκανα Ανάσταση μαζί με την οικογένειά 
μου. Κάθε χρδνο τα παιδιά μου με ρω
τάνε με παράπονο γιατί τα άλλα παιδάκια 
πηγαίνουν στην εκκλησία μαζί με τον 
μπαμπά τους και τη μαμά τους και εγώ 
δεν ευκαιρώ να τα πάω.

Αμέτρητα είναι τα περιστατικά που 
μου έρχονται στη μνήμη απ’ το παρελ
θόν.

Το Μ. Σάββατο πέρσι, περιπολούσαμε 
με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο στην Ιερά 
οδό. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μας ειδο
ποίησε το κέντρο για κάποια διάρρηξη. 
Οι διαρρήκτες είχαν μπει στο χαμόσπιτο 
κάποιας γριούλας και, αφού της έκαναν 
άνω κάτω τα πράματα, της άρπαξαν το 
κομπόδεμα, που φύλαγε τις οικονομίες 
της, γύρω στις πέντε χιλιάδες δραχμές 
περίπου.

Το ανήσυχο βλέμμα της μας πόναγε 
την καρδιά.

-  Κουράγιο γιαγιά της είπαμε, θα τους 
πιάσουμε τους κλέφτες.

-Δ ε ν  ανησυχώ·για τα χρήματα, απο- 
κρίθηκε, στενοχωριέμαι που για πρώτη 
φορά φέτος δεν θα βρεθώ στην Ανά- 
στάση.

Την ώρα εκείνη από μακριά η καμπάνα 
τ ’ Ά ι Γιώργη ήχησε χαρμόσυνα. Χριστός 
Ανέστη ψιθύρισε και σκούπισε τα δάκρυά 
της».

Το Πάσχα ενός 
αγροφύλακα...

Συναντήσαμε τον αγροφύλακα Ευ
στράτιο Ντουλάκη στον Ασπρόπυργο, 
που υπηρετεί απ’ το 1967, μαζί με άλλους 
τρεις συναδέλφους του. Μας μίλησε για 
τη σταδιοδρομία του στην Αγροφυλακή, 
για την οικογένειά του, για τους ανθρώ
πους που έζησε μαζί τους.

Στην Αγροφυλακή υπηρετεί απ’ το 
1953 και έχει παντρεμένα και τα τέσσερα 
παιδιά του, τρία αγόρια και ένα κορίτσι.

«Οι σχέσεις μας με τους νομοταγείς 
κατοίκους της περιοχής είναι πολύ κα
λές και δεν μας δημιουργούν πρόσθετα 
προβλήματα στη δουλειά μας, μας είπε. 
Το Μ. Σάββατο ή την Κυριακή του Πάσχα, 
κάποιος από μας, κάθε χρόνο, έχει σειρά 
για να εκτελέσει υπηρεσία.

Τη νύχτα της Ανάστασης συνήθως εί
μαστε μαζί με τις οικογένειές μας. Μπο
ρεί όμως, όπως έχει συμβεί κατά το πα
ρελθόν, να μας ζητηθεί απ' τη Χωροφυ
λακή η συνδρομή μας για κάποιο «συν
αφές» συμβάν ή τη σύλληψη κακοποιών 
που καταζητούνται στην εδαφική αρμο- 
διότητά μας και να ξενυχτίσουμε σε κά
ποια περιπολία.

Άλλοτε πάλι, εκτός απ' τα καθημερινά 
αντικείμενα, που μας απασχολούν στη 
δουλειά μας, αγροζημίες, κτηματικές 
διαφορές κ.ά., συμβαίνουν και σοβαρό
τερα ή έκτακτα περιστατικά που επιβάλ
λουν να βρισκόμαστε ολονυχτίς στο 
πόδι».

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΙΝ...
Του
ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Το έθιμο των πυροβολισμών του 
Πάσχα στην Ελλάδα, κρατάει από 
πολύ παλιά. Κάθε τέτοια μέρα, οι 
αρματολοί κι οι Κλέφτες, άρχιζαν να 
πυροβολούν στον αέρα, χορεύον
τας και διασκεδάζοντας με το γρα
φικό τρόπο, που μονάχα τούτοι ήξε
ραν. Με τον καιρό, όμως, το έθιμο 
γενικεύτηκε. Δε γινόταν αρραβώ
νας, γάμος ή πανηγύρι, όπου να μην 
ακουστούν πυροβολισμοί. Μα και 
στις εκλογές βουλευτών, δημάρ
χων, ακόμα και στην εκλογή ηγου
μενοσυμβουλίου, στα μοναστήρια, 
έπρεπε να ξεσηκωθεί το σύμπαν. 
Αλλά το μεγάλο πανηγύ ρι γινόταν τη 
νύχτα της Ανάστασης. Καμιά αρχή, 
ούτε η δημοτική αστυνομία, ούτε η 
Χωροφυλακή, προσπάθησε να εμ
ποδίσει ποτέ τους πυροβολισμούς 
του Πάσχα. Το έθιμο αυτό ήταν ιερό 
κι απαραβίαστο κι είχε σχεδόν δύ
ναμη νόμου. Κι όταν τύχαινε να 
συμβεί κανένα δυστύχημα, κανένας 
δεν έδειχνε αυστηρότητα. Κι αυτό, 
επειδή θεωρούνταν επακόλουθο, 
ενός αθώου κι απαραίτητου έθιμου. 
Άλλωστε κι οι ίδιοι οι αστυνομικοί, 
δεν έμειναν έξω από το χορό. Λά
βαιναν μέρος στό γενικό πανηγύρι 
και πολλές φορές, αν όχι πάντα, 
πρώτοι αυτοί πυροβολούσαν.

Τα βαρελότα, πάλι, έδιναν και 
έπαιρναν. Κανένας, μα απολύτως 
κανένας, ούτε μικρός ούτε μεγάλος, 
γυναίκα ή άντρας, δεν έμενε αμέτο
χος στον πόλεμο αυτό της «τρακα
τρούκας» όπως τον έλεγαν. Εδώ, 
στην Αθήνα, τα χρόνια της ακμής 
του βαρελότου, ένας πασίγνωστος 
φαρμακοποιός, πολύ ειρηνικός άν
θρωπος, είχε τη μανία να φτιάχνει 
βαρελότα μέσα στο φαρμακείο του. 
Ώσπου μια μέρα τον πήρε σβάρνα η 
ίδια του η τύχη και τον άφησε μ’ ένα 
μάτι και μ' ένα χέρι. Είχε τιναχτεί 
στον αέρα καταστρέφοντας, εκτός 
από τον εαυτό του και την περιουσία 
του. Γιατί από το φαρμακείο του δεν 
έμεινε απολύτως τίποτα.

Το Πάσχα του 1844, έπεσε πρώτη 
Απριλίου. Λοιπόν, το Πάσχα αυτό 
ήτανε από τα πιο βροντερά. Η εφη
μερίδα «Αθηνά» εκείνης της χρο
νιάς έγραφε: «Με λύπην μας αναγ- 
γέλλομεν την βάρβαρον συνήθειαν 
των πυροβολισμών και των κροτί
δων, ήτις επανελήφθη εις την πόλιν 
μας κατά τας ημέρας του Πάσχα. 
Ελπίζομεν ότι αι αρχαί δεν θέλουν 
συγχωρήσει του λοιπού την επάνο

δον της τοιαύτης βαρβάρου συν
ήθειας».

Δύο χρόνια αργότερα, πάλι τα 
ίδια. «Η βάρβαρος συνήθεια των πυ
ροβολισμών και των κροτίδων κατά 
τας ημέρας του Πάσχα και εφέτος 
επεκράτησε με κανιβαλλικήν τω 
όντι μανίαν». Τώρα ας πάρουμε τις 
εφημερίδες του 1847: «Περιττόν 
κρίνωμεν όσα ένεκα των εκπυρσο- 
κροτήσεων ηκολούθησαν το παρελ
θόν Πάσχα, καθώς και εφέτος, ότε 
ενομίζαμεν ότι ευρισκόμεθα εις 
στρατόπεδον και όχι εις ευνομου- 
μένην πόλιν. Εν τοσούτω μεταξύ 
των άλλων, αφού και δύο φόνοι ηκο
λούθησαν, διόλου δεν διεκόπησαν 
οι πυροβολισμοί, αν και την κατά- . 
παυσιν, αυτών, πολλάκις διέταξεν η 
αστυνομία μας».

Και το 1848 τι έγινε; Η κυβέρνηση

BAPEJ
ΕΚΔΗΛΩΣ 
Ή Ο «ΤΡΟ

πήρε εκείνη τη χρονιά μέτρα αυ
στηρά. Ούτε πια πιστολιές, ούτε βα
ρελότα θα έπεφταν υποτίθεται. 
Αλλά η απαγόρευση αυτή όχι μο
νάχα άναψε τα αίματα, μα και έγινε 
αφορμή να συμβούν ένα σωρό έκ
τροπα, από τη Μεγάλη Παρασκευή 
ακόμα. Όλοι οι Αθηναίοι ξεχύθηκαν 
στους δρόμους κι ενώ οι Επιτάφιοι 
ήτανε έτοιμοι κι οι καμπάνες χτυ
πούσαν πένθιμα, μερικοί «εθιμολά- 
τρες» άρχισαν να πυροβολούν στον 
αέρα και να ρίχνουν κροτίδες «προς 
γνώσιν και συμμόρφωσιν των αστυ
νομικών οργάνων», που έκαναν την 
... ανοησία να βγάλουν μια τέτοια 
διαταγή.

Μεγάλο Σάββατο, έπειτα από τα 
επεισόδια που προαναφέραμε, ο
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Μητροπολίτης της Αθήνας έστειλε 
μια εγκύκλιό του στους παπάδες 
όλων των ενοριών της πρωτεύου
σας, που έλεγε ανάμεσα στ’ άλλα: 
«Υμείς οι ιερείς έκαστος να είπη εις 
τους ενορίτας του ότι είναι σφοδρά 
διαταγή την ημέρα του Πάσχα, μην 
τύχη και ρίπτωσι τουφέκια, πιστόλια 
και ροκέτες, τα οποία είναι απεχθή 
αλλά και μισητά. Ουδείς πρέπει να 
εγγίση τοιαύτα αντικείμενα τα οποία 
δύνανται να επιφέρουν τον θάνα
τον».

Έγινε τίποτα και μ’ αυτά τα μέτρα; 
Τίποτα! Μερικοί είχαν πει πως αν η 
φοβέρα του Μητροπολίτη ήτανε 
αυστηρότερη, ίσως να ήτανε και 
αποτελεσματικότερη. Δηλαδή, με
ρικοί συντάχτες των εφημερίδων 
ζητούσαν να τους απειλήσει με 
αφορισμό. Μα αυτά τα λέγανε πάλι 
οι κυβερνητικοί, που ξέρανε καλά 
πως τα κατασταλτικά μέτρα για τέ
τοιου είδους παραβάσεις δεν παίρ-

ΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΑΡΑΣ- ΕΚΤΟΝΩΣΗ 
)Σ ΜΙΑΣ ΒΡΑΔΙΑΣ»

νονταν από την Εκκλησία, αλλά από 
την αστυνομία. Τα πράγματα, βέ
βαια, κάθε χρόνο ολοένα και 
αγριεύανε. Την ημέρα του Πάσχα 
ολόκληρη η Ελλάδα έμοιαζε σαν ένα 
απέραντο πεδίο μάχης. Σε κάθε 
πόλη, σε κάθε χωριό, έπρεπε απα
ραίτητα να πέσουν χιλιάδες πυρο
βολισμοί. Η Αθήνα, απ’ άκρη σ’ άκρη, 
μύριζε φρεσκοκαμένη μπαρούτη. 
Τότε ακριβώς φάνηκε κάποιος κα
θηγητής των θρησκευτικών, ο Παν- 
τελεήμων Λαμπίρης, που κήρυξε 
από τον άμβωνα της εκκλησίας ότι 
το έθιμο αυτό ήτανε «βάρβαρον και 
ανθελληνικόν». Ταυτόχρονα, ζή
τησε την κατάργησή του.

Το πλήθος, όσο βρισκότανε μέσα 
στην εκκλησία, δεν έβγαλε λέξη.

Αλλά μόλις η λειτουργία τελείωσε, ο 
δυστυχισμένος Λαμπίρης λίγο 
έλειψε να λυντσαριστεί. Στο τέλος 
τον ανεβάσανε πάνω σε μια ξύλινη 
εξέδρα, που βρισκόταν έξω από το 
ναό και τον υποχρέωσαν να πάρει τα 
λόγια του πίσω.

-Τ α  παίρνω! απάντησε έντρομος 
ο καθηγητής. Τα παίρνω και δε 
βγάνω άχνα από το στόμα μου! Αν 
θέλετε, μάλιστα ρίχνω κι εγώ μαζί 
σας κροτίδες!

Ωστόσο, την επομένη, μερικές 
εφημερίδες πήραν το μέρος του 
Λαμπίρη και στιγμάτισαν την «απάν- 
θρωπον» διαγωγή αυτών που επιτέ
θηκαν ενάντιά του. Από τότε, κάθε 
χρόνο, οι πιο προοδευτικοί δημο
σιογράφοι, γράφαν άρθρα και αρ
θρίδια «υπέρ της καταργήσεως του 
αγρίου εθίμου». Αντίθετα, όμως, άλ
λοι συνάδελφοί τους, ζητούσαν να 
μην αλλάξουν «τα ιερά έθιμα τα 
οποία μας εκληροδότησεν η εθνική 
μας παράδοσις». Η συζήτηση αυτή 
ερχόταν κάθε χρόνο στο προσκήνιο. 
Και στο τέλος καταντούσε να γίνον
ται ομηρικοί καυγάδες ανάμεσα σε 
αυτούς που ήταν υπέρ των πυροβο
λισμών και των άλλων που ήταν 
κατά. Η κατάσταση αυτή κράτησε 
για πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, 
επί Γεωργίου του Α'., σκοτώθηκε την 
ώρα της Ανάστασης ο υπηρέτης του 
μεγάλου μας αρχιτέκτονα Καυτα- 
τζόγλου, από αδέσποτη σφαίρα. Το 
χειρότερο ήταν πως ο αυτουργός 
του φόνου όχι μονάχα δεν ανακα
λύφθηκε, αλλ’ ούτε αναζητήθηκε. 
Έτσι κανένας δεν έμαθε ποτέ ποιος 
ήταν.

Αλλά τι ν’ αναζητήσει η αστυνο
μία; Πυροβολισμοί και βαρελότα, 
έπεφταν όλη νύχτα κι η Αθήνα φλε
γόταν ολόκληρη, λες και γινόταν 
άγριος πόλεμος με αόρατα φαντά
σματα. Ένας αξιωματικός, ο Μ. Δε- 
σύπρης, σκοτώθηκε μόνος του από 
αυτόματη εκπυρσοκρότηση του 
όπλου του. Μια υπηρέτρια του Αρ
σάκειου, η Μόσχω Τσιάρα, καθώς 
έκανε να σκύψει από το παράθυρο 
να δει το πέρασμα μιας εύθυμης 
συντροφιάς που έψελνε το «Χρι
στός Ανέστη» πυροβολήθηκε «και η 
βολή διελθούσα του ενός μαστού 
της, εξήλθε δια του ετέρου», γράφει 
ο «Αιών». Επίσης, «ο ιερεύς της εκ
κλησίας Ρόμπη ψάλλων, προσ- 
εβλήθη υπό τράκας, ριφθείσης κατ’ 
ευθείαν εις το στόμα του, εις τρόπον 
ώστε η λειτουργία να διακοπή».

Αυτά είναι μερικά απ’ τα περιστα
τικά του «Βαρελοτοπόλεμου» που 
συνέβηκαν τον περασμένο αιώνα 
και που ευτυχώς όλο και λιγο
στεύουν στις μέρες μας....
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ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ

Αγορανομικός έλεγχος για την τιμή και την ποιότητα τροφίμων.

Αστυνομικός της Υποδιεύθυνσης Αγορανομίας στο καθήκον.

Ο προστάτης 
της τσέπης και 
της υγείας μας

Του ΓΙΑΝ. ΚΑΠΡΑΛΟΥ 
υτταστυνόμου A 
της Αγορανομίας

Ο μεγαλύτερος διώκτης της κερδοσκοπίας και κάθε 
μορφής νοθείας είναι η ειδική Υπηρεσία της Αγορα
νομίας.

Η σπουδαιότητα της αποστολής των Υπηρεσιών Αγορανο
μίας, θεωρήθηκε πρωταρχική από τους μεγάλους νομοθέτες 
της Αρχαίας Ελλάδας, γ ι’ αυτό σε κάθε σχεδόν νομοθέτημα 
υπήρχαν αυστηρές ποινές για τους παραβάτες των αγορανο- 
μικών κανόνων, τα δε όργανα της Αγορανομίας «οι αγορανό- 
μοι» ήσαν οι πρώτοι αστυνομικοί άρχοντες του Κράτους.

Αλλά και στις σύγχρονες νομοθεσίες των περισσοτέρων 
χωρών του κόσμου, το Αγορανομικό Δίκαιο κατέχει ουσιώδη 
θέση, γιατί η ισχύς του είναι συνυφασμένη με τη ζωή, την 
υγεία και τη συντήρηση του λαού κατά τις ομαλές και κυρίως 
κατά τις επικίνδυνες περιόδους, όπως είναι οι πόλεμοι, οι 
θεομηνίες, οι καταστροφές της παραγωγής από διάφορες 
αιτίες, που δικαιολογούν την πιστή εφαρμογή του.

Στη χώρα μας σήμερα, το Αγορανομικό Δίκαιο είναι σύμ
πλεγμα Ποινικού, Εμπορικού και Δημοσιοοικονομικού Δι
καίου, κύριο δε χαρακτηριστικό του είναι ότι οι διατάξεις του, 
προσωρινής ισχύος συνήθως, ισχύουν, οι μεν αυστηρού τύ
που μέχρι την παρέλευση του κινδύνου και της δεινής περί
στασης, οι δε επιεικείς και ήπιου χαρακτήρα παραμένουν για 
να ρυθμίσουν τις συναλλαγές στις ειρηνικές και ομαλές περι
όδους. Η εφαρμογή της αγορανομικής νομοθεσίας έχει ανα
τεθεί κυρίως στις αστυνομικές αρχές και κατόπιν στις αγορα- 
νομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου.

Το έργο των Υπηρεσιών Αγορανομίας, εκτός του ελέγχου 
των τιμών και της ποιότητας των τροφίμων, των ειδών πρώτης 
ανάγκης και των προσφερομένων υπηρεσιών, συμβάλλει και 
στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής του Κράτους, αν λη- 
φθεί βέβαια υπόψη, ότι οι υπηρεσίες αυτές ελέγχουν το σύ
νολο των διακινουμένων σε όλη τη χώρα αγαθών στα διαμε- 
τακομιστικά κέντρα της χώρας.

Α λλά και η προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας προσ
φορά της Αγορανομίας είναι μεγάλη. Οι Υγειονομικές, 
Αστυϊατρικές, Αστυκτηνιατρικές Επιθεωρήσεις, οι 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι και οι καταστροφές ακατάλληλων 

τροφίμων, συμβάλλουν αποφασιστικό στην προστασία της 
δημόσιας υγείας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι μερίδα του νομι
κού και εμπορικού κόσμου της χώρας μας, υποστήριξε ότι ο 
ισχύων Αγορανομικός Κώδικας και οι άλλοι Αγορανομικοί Νό
μοι και Διατάξεις, πρέπει να καταργηθούν, για να δημιουργη- 
θεί άνετος οικονομικός βίος στα πλαίσια του τεχνητού - οικο
νομικού νόμου της «προσφοράς και ζήτησης» όπως συμβαί
νει σε ορισμένες χώρες της Ε.Ο.Κ.
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Ποιος όμως από αυτούς θα μπορούσε να πείσει, με στοι
χεία, τους έχοντες αντίθετη γνώμη, ότι με το πρόσχημα της 
διευκόλυνσης και επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων ή 
του άνετου οικονομικού βίου, δεν θα εφαρμοσθούν διάφορα 
τεχνάσματα, αποκρύψεις ειδών πρώτης ανάγκης, κρυφές 
διαθέσεις αυτών για πορισμό ασυγχώρητης ωφέλειας και 
υπερβολικού κέρδους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αι- 
σχροκέρδιας και πλεονεξίας και έτσι ο τεχνητός - οικονομι
κός νόμος «προσφοράς και ζήτησης» δεν θα αποβεί σε βάρος 
της Εθνικής Οικονομίας και των οικονομικά ανίσχυρων;

Η άσκηση του αγορανομικού ελέγχου δεν είναι εύκολο 
έργο. Απαιτεί, εκτός της πλήρους γνώσης του Αγορα- 
νομικού Δικαίου, ειδικές γνώσεις χημείας, βιολογίας, 

κοστολόγησης και κυρίως των «τεχνασμάτων» που χρησιμο
ποιούν ασυνείδητοι έμποροι για να κερδοσκοπήσουν ή να

νοθεύσουν, αδιαφορούντες και γ ι’ αυτήν ακόμα την υγεία 
μικρών παιδιών. Στη δραστηριότητα των Υπηρεσιών Αγορα
νομίας συμπεριλαμβάνονται έλεγχοι στις Κεντρικές Λαχανα
γορές και Κρεαταγορές, Σφαγεία, Ιχθυόσκαλες, Βιομηχανίες, 
Αλλαντοποιίες, Ψυγεία Συντήρησης Τροφίμων, Δημοτικές 
Αγορές, Κέντρα Διασκέδασης, Καταστήματα Λιανικού και 
Χονδρικού Εμπορίου κ.τ.λ.

Η σε βάθος ανάλυση της αποστολής και του τρόπου διε
νέργειας ελέγχου στα, κατά αρμοδιότητα, τμήματα και γρα
φεία των Αγορανομικών Υπηρεσιών, θα απαιτούσε τη συγ
γραφή ογκώδους βιβλίου. Επανερχόμενοι όμως από τις ειδι
κές στήλες του περιοδικού μας, θα αναπτύξουμε τα κατά 
μέρος αγορανομικά θέματα, με σκοπό την καλύτερη γνώση 
τους, τόσο από τους ασχολούμενους με την εφαρμογή τους, 
όσο και από τους λοιπούς αναγνώστες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ■ ΝΟΝΙΟΒΕΣΙA ■ ΑΝΑΓΚΕΣ
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εφαρμογή-της αγορανομικής νομοθεσίας έχει ανατεθεί 
σε ειδικές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες είναι:

1. Οι Αγορανομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορίου 
όπως η Γενική Εποπτεία Αγορανομίας και οι επί μέρους Διευ
θύνσεις του (Προϊόντων Ζωικής και Φυτικής Προέλευσης 
κ.τ.λ.).

2. Οι Αγορανομικές Αστυνομικές υπηρεσίες οι οποίες υπό 
μορφή Υποδιεύθυνσης, Τμήματος ή Σταθμού καλύπτουν το 
σύνολο της επικράτειας.

Στις μεγάλες πόλεις της χώρας οι Υποδιευθύνσεις Αγορα
νομίας είναι:

α) Αθηνών: Πλατεία Θεάτρου 22 τηλέφωνα: 3217.056 - 
3214927.

β) Πειραιώς: Αγίου Κων/νου 11 Τηλέφωνο: 4179895.
γ) Προαστίων Αθηνών: Περισσός. Τηλέφωνα: 2519146 - 

2518558
δ) Θεσσαλονίκης: Κέντρον. Τηλέφωνο: 522656.
ε) Πατρών: Γ. Φερραίου -  Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο: 

272714.
3. Οι νομάρχες, οι οποίοι στα πλαίσια της τοπικής αρμο- 

διότητάς τους, εκδίδουν Αγορανομικές Διατάξεις και Δελτία 
Τιμών.

4. Οι δικαστικές αρχές (Εισαγγελία Αγορανομίας) οι 
οποίες, μόνο στις μεγάλες πόλεις, ασχολούνται αποκλειστικά 
με την άσκηση ποινικής δίωξης και εκδίκαση των αγορανομι
κών παραβάσεων.

5. Στις παραπάνω υπηρεσίες και ιδίως στις Αγορανομικές 
Αστυνομικές, μπορούν (και πρέπει) να προσφεύγουν όλοι οι 
πολίτες της χώρας, όταν έχουν να καταγγείλλουν αγορανο
μικές παραβάσεις, ή οτιδήποτε σχετικό με την υγιεινή των 
τροφίμων.

Στις υπηρεσίες αυτές υπάρχει το κατάλληλο εξειδικευ- 
μένο προσωπικό (ανακριτικοί υπάλληλοι, αστυκτηνίατροι, 
αστυΐατροι, χημικοί, κοστολόγοι κ.τ.λ.) οι οποίοι διερευνούν 
κάθε καταγγελία, εξετάζουν τα προσκομιζόμενα στοιχεία 
(αντικείμενα, τρόφιμα κ.ά.) και σχηματίζουν, κατά των υπευ
θύνων παραβατών, τις δικογραφίες που αποστέλλονται στις 
αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

1. Βασικός νόμος για τα αγορανομικά θέματα είναι ο 
«Αγορανομικός Κώδιξ», το Νομοθετικό Διάταγμα 136/1946, 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από τον Α Ν. 782/1948, 
τα Ν.Δ. 2606/1953, 3013/1954, 61/1973, 218/1973, 69/1974, 
τους Ν. 101/1975, 802/1978 και 1401/1983.

2. Ορισμένα άρθρα του Ποινικού Κώδικα, η παράβαση των 
οποίων περιέχει αγορανομικά στοιχεία όπως τα άρθρα 386 
(Απάτη), 405 (Αισχροκέρδεια), 429 (παράβαση διατάξεων περί

τροφίμων), 447 (παραβάσεις περί τα μέτρα και τα σταθμά) κ.α.
3. Οι Αγορανομικές Διατάξεις και τα Δελτία Ανωτάτων 

Τιμών, νόμοι προσωρινής ισχύος, που εκδίδονται από τον 
υπουργό Εμπορίου και τους Νομάρχες.

4. Ο Υγειονομικός Κανονισμός και οι Υγειονομικές Διατά
ξεις, κυρίως όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων.

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ

1. Γενικά:
Τα αντικείμενα, οι παροχές και τα είδη βιοτικών αναγκών 

(αγαθά), κατατάσσονται με Αγορανομικές Διατάξεις που εκ
δίδει ο υπουργός Εμπορίου σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

α. Τα αντικείμενα, παροχές και είδη ουσιώδη για τις ανάγ
κες του λαού, και

β.Τα αντικείμενα, παροχές και είδη επουσιώδη για τις 
ανάγκες του λαού. Τα ουσιώδη αντικείμενα, οι παροχές και τα 
είδη διακρίνονται στα 1) σε επάρκεια και 2) σε ανεπάρκεια 
βρισκόμενα στην αγορά.

Η κατάταξη των αγαθών σε ουσιώδη και επουσιώδη μπορεί 
να είναι ολική ή μερική σε όλη τη χώρα ή και διάφορη ανάλογα 
με τις περιφέρειες. Εφόσον αντικείμενο, παροχή ή είδος δεν 
χαρακτηριστεί σαν ουσιώδες, θεωρείται επουσιώδες.

2. Κριτήρια κατάταξης.
Σαν κριτήρια για την κατάταξη των αγαθών θεωρούνται:
α. Η επιτακτικότητα και η συχνότητα των αναγκών, γιατί 

είναι γνωστό με την κοινή πείρα ότι όσο επιτακτικότερη είναι 
και όσο συχνότερη παρουσιάζεται μια ανάγκη, τόσο πιο ου
σιώδης πρέπει να θεωρείται.

θ. Η επίδραση των οικονομικών αγαθών στο κόστος της 
ζωής, γιατί όσο περισσότερη επίδραση έχει το αγαθό στο 
κόστος της ζωής (τιμάριθμος), τόσο περισσότερο πιο ου
σιώδη θεωρείται.

3. Ουσιώδη σε ανεπάρκεια χαρακτηρίζονται τα αγαθά που 
δεν επαρκούν για να προμηθευτεί όλος ο κόσμος, οπότε 
επεμβαίνει η πολιτεία και καθορίζει ανώτατη τιμή πώλησής 
τους ή ποσοστό κέρδους.

Ουσιώδη σε επάρκεια χαρακτηρίζονται τα αγαθά που είναι 
περισσότερα για τις ανάγκες του λαού, οπότε δεν τίθεται 
ανώτατη τιμή πώλησης, ούτε ποσοστό κέρδους, ελέγχονται 
όμως για υπερβολικό κέρδος και εφαρμόζονται σε αυτά όλες 
οι λοιπές διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα.

Επουσιώδη αγαθά είναι τα μη ουσιώδη, δηλαδή όχι μόνο 
τα θεωρούμενα πολυτελείας, αλλά και εκείνα που δεν θεω
ρούνται σοβαρής σημασίας και σπουδαιότητας για την κά
λυψη των βιοτικών αναγκών. Οι τιμές των επουσιωδών ειδών 
καθορίζονται ελεύθερα και δεν υπόκεινται σε αγορανομικά 
έλεγχο. Οι λοιπές διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα εφαρ
μόζονται και στα επουσιώδη είδη.
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30 μερες

Απόγευμα 5 η ώρα. Χτυπάμε το κου
δούνι του σπιτιού του Αρχηγού της Α.Π. 
Παν. Ραφτόπουλου και «πρόσωπο με 
πρόσωπο» σας τον παρουσιάζουμε. Έτσι 
όπως είναι χωρίς τη στολή...

'•'Μπήκαμν.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων Παν. Ραφτόπουλος με τον διευ
θυντή του περιοδικού μας Μηνά Βιντιάδη.
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ενα πρόσωπό

ίο οπίη
w i n o r

Α ν αναρωτηθήκατε ποτέ ποιο είναι το πρόγραμμα μιας μέρας 
-  της κάθε μέρας -  του Αρχηγού της Αστυνομίας, αν θέλετε 
να μάθετε τι κάνει το 24ωρο του εκτός από τις διαταγές, τις 

συσκέψεις και τον «πονοκέφαλο» να εξασφαλίσει την τάξη και 
την ηρεμία σε μια μεγαλούπολη όπως η Αθήνα, ελάτε μαζί με το 
φακό της «Α.Ε.» να επισκεφτούμε τον κ. Παν. Ραφτόπουλο στο 
σπίτι του, σε μια ήσυχη μικρή πολυκατοικία της οδού Δεληγιώργη 
στον Πειραιά. Ελάτε νά πιούμε καφέ από τα χέρια της κόρης του 
της Βαρβάρας και σε μια γωνιά του σαλονιού να τον αφήσουμε να 
μας παρουσιάσει το «Ραφτόπουλο — άνθρωπο», τον «Αρχηγό χω
ρίς τα όπλα». Και σίγουρα θάχουμε πολλά ενδιαφέροντα ν’ ακού
σουμε...

P j j

-  Ξυπνάω κάθε πρωί στις 6.30' και μέ
χρι τις 7.30' ετοιμάζομαι όπως όλοι. Λίγο 
γάλα, ένας καφές, αυτοσυγκέντρωση και 
αναχώρηση για το γραφείο μου, στο 
Υπουργείο Δημ. Τάξης. Εκεί ενημερώνο
μαι από τους συνεργάτες μου για τα γε
γονότα της προηγούμενης νύχτας. Μετά 
μελετώ τον πρωινό τύπο και μετά μαζί με 
τους άλλους αρχηγούς ενημερώνουμε 
τον γεν. γραμματέα και τον υπουργό. 
Μετά τις απαραίτητες οδηγίες και τον 
προγραμματισμό της μέρας, συνεργάζο
μαι ξανά με τους διάφορους επιτελείς, 
μελετώ την αλληλογραφία και δέχομαι 
πολίτες και αστυνομικούς που ζήτησαν 
να με δουν.

Ο κ. Ραφτόπουλος παρακολουθεί την κόρη 
του Βαρβάρα που παίζει κάποιο κλασικό κομ
μάτι. (πάνω)

Στη βιβλιοθήκη του, σε ώρες περισυλλογής 
(κάτω).

Φωτογραφίες :
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

Όσοι θελήσουν...

-  Πόσοι πολίτες φτάνουν στο γραφείο 
του Αρχηγού της Αστυνομίας Πόλεων;

-  Όλοι όσοι το ζητήσουν κι’ έχουν κά
ποιο σοβαρό πρόβλημα! Εγώ δεν έχω 
ορισμένες ώρες, οποιαδήποτε στιγμή εί
μαι στη διάθεση του πολίτη και του κάθε 
αστυνομικού.

-  Βρίσκουν το θάρρος οι αστυνομικοί 
να σας επισκεφτούν για κάποιο θέμα που 
τους απασχολεί;

-  Βεβαίως. Γιατί πάντα, από τότε που 
ήμουν καθηγητής στις Σχολές, φρόντιζα 
να τους δίνω το θάρρος να με πλησιά
ζουν. Να με βλέπουν μέρα και νύχτα σαν 
ένα άνθρωπο που ναι κοντά τους για 
κάθε τ ι που τους προβληματίζει.

Απόγευμα στο σπίτι.

-  Ας ξαναγυρίσουμε όμως στο «εικο
σιτετράωρό» σας. Τι ώρα γυρίζετε στο 
σπίτι;

-  Γύρω στις πέντε. Και μέχρι τις εφτά 
που ξαναφεύγω για το γραφείο μου, είναι 
ο χρόνος που αφιερώνω στην κόρη μου. 
Τρώμε μαζί -  πάντα με περιμένει -  μελε
τάμε τον απογευματινό τύπο, συζητάμε.. 
Μετά ξεκουράζομαι για μια ώρα περίπου 
και στις εφτά ξανά στο γραφείο μου. 
Εκεί, συνεργάζομαι πάλι με τους διάφο
ρους επιτελείς της αστυνομίας, δέχομαι 
σε ακρόαση όσους θέλουν να με δουν και 
αν δεν υπάρξει τίποτα ξαφνικό, στις 11 
περίπου ξαναγυρνώ στο σπίτι.

-  Αρα ο αρχηγός της αστυνομίας, δεν 
ξέρει τι πάει να πει θέατρο, κινηματο
γράφος, τηλεόραση, ψυχαγωγία με δυο 
λόγια.

-  Σίγουρα. Το μόνο που προσπαθώ να 
παρακολουθώ είναι μερικές παραστά
σεις της Λυρικής Σκηνής που μου αρέ
σουν τόσο πολύ, μαζί με την κόρη μου 
που λατρεύει το πιάνο. Μερικά όμορφα 
κομμάτια που μου παίζει αργά το βράδυ 
και η συντροφιά ενός καλού βιβλίου είναι 
οι λίγες στιγμές που αφιερώνω στην 
προσωπική μου ψυχαγωγία.

-Τ ι  βιβλία σας αρέσουν;
-Πρώτα απ’ όλα η λογοτεχνία και 

ιδιαίτερα κείμενα γύρω από τη γαλλική 
φιλολογία. Διαβάζω ακόμα μελέτες γύρω 
από διάφορα νομικά θέματα που ενδια
φέρουν την αστυνομία, ξένα ειδικά περι-
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οδικά...
-  Διαβάζετε καθόλου αστυνομικά μυ

θιστορήματα;
-  (Χαμογελάει) Σπάνια, μόνο τα αστυ

νομικά που έχουν κάποια ιδιαίτερη λογο
τεχνική αξία.

Το πιάνο...

-  Και η μουσική;
-  Μ' αρέσει πολύ ν’ ακούω τη Βαρβάρα 

να παίζει πιάνο. Και μπορώ να πω ότι κάθε 
βράδυ πριν κοιμηθώ, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση ν’ ακούσω μερικά όμορφα 
κλασσικά κομμάτια που με ξεκουράζουν, 
με ηρεμούν πραγματικά.

Η Γαλλική φιλολογία, το πιάνο με τα 
κομμάτια του Μπαχ και του Μπετόβεν 
ανάμικτα μ ’ένα αδιάκοπο «κυνηγητό» για 
την υψηλή αποστολή, για το καθήκον. Για 
ένα ρόλο χωρίς αυλαία. Ποιο φαγητό (για 
να συμπληρώσουμε τον κύκλο των 
«αδιάκριτων προσωπικών» ερωτήσεων) 
αρέσει στον Αρχηγό της Αστυνομίας; Γε- 
λάει και απαντάει δίχως σκέψη «όλα». Και 
μας «παραπέμπει» στην παρακαθήμενη 
κόρη του που με χαμόγελο το επιβεβαιώ
νει...

Τα «δύσκολα χρόνια»...

-  Πώς, κύριε Ραφτόπουλε, το αγροτό
παιδο από τον Πύργο Φθιώτιδας που δι
ψούσε για γράμματα και μόρφωση, που 
δεν είχε καμία σχέση με το ρυθμό και τα 
προβλήματα της πόλης, είναι ο σημερι
νός Αρχηγός Αστυνομίας Πόλεων. Γιατί 
διαλέξατε αυτό το επάγγελμα;

— Ήμουν το πρώτο παιδί μιας οικο
γένειας που μαζί με τους γονείς και τη 
γιαγιά φτάναμε τον αριθμό 10! Μια φτω
χική αγροτική οικογένεια, που εκτός των 
άλλων είχε ν’ «αντιμετωπίσει» τον πό
λεμο του 40. Έτσι, μόλις τέλειωσα το δη
μοτικό και μέχρι το 1950 που πήγα να 
υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία, 
ήταν χρόνια δουλειάς, πολέμου, μετακί
νησης (αναγκαστήκαμε να κατεβούμε το 
'46 στη Λαμία) και αποχής μου από τα 
θρανία. Μετά το ’50 και μια και τ ’ άλλα 
παιδιά της οικογένειας, είχαν μεγαλώσει, 
άρχισα πάλι, αν και λίγο μεγάλος, να 
σκέφτομαι το σχολείο...

Μερικά ακόμα οικογενειακά στιγμιότυπα...

-  Και τότε τι έγινε;
-  Παρόλο ότι είχα χάσει δέκα χρόνια(!) 

αποφάσισα να έρθω στην Αθήνα να συν- 
εχίσω το σχολείο με στόχο να σπουδάσω. 
Τότε είδα κΓ από κοντά αστυνομικούς, 
γνώρισα αρκετούς κι' έμαθα πολλά για τη 
δουλειά τους. Η αποστολή της αστυνο
μίας μ’ ενθουσίαζε ιδιαίτερα. Έτσι πήρα 
την απόφαση να γίνω αστυνομικός και τις 
ελεύθερες ώρες μου να πηγαίνω νυχτε
ρινό σχολείο.

-  Και οι δυσκολίες αυτού του εξαντλη
τικού συνδυασμού απασχόλησης;

Η δίψα για μόρφωση ήταν μέσα μου 
όπως λέει κι' ο ποιητής «σαν τη σπίθα 
κρυμμένη στη στάχτη». Δεν είχε σβήσει 
ποτέ. Έτσι το καλοκαίρι του ’50 υπέβαλα 
τα δικαιολογητικά γιά εγγραφή στο Γυ
μνάσιο Λαμίας και μπήκα ταυτόχρονα 
στη Σχολή Αστυφυλάκων παίρνοντας 
μετάθεση για γυμνάσιο (νυχτερινό) της 
Αθήνας. Έτσι το 1956, τελειώνω το γυ
μνάσιο, ενώ είμαι ήδη αρχιφύλακας της 
Αστυνομίας...

Η πιο σημαντική στιγμή...

-  Το 1956, συνεχίζει ο κ. Ραφτόπουλος, 
ήταν η πιο σημαντική χρονιά της ζωής 
μου. Παίρνω το απολυτήριο του Γυμνα- 
σίου, δίνω εξετάσεις στη Σχολή Υπαστυ- 
νόμων και μπαίνω πρώτος καθώς επίσης 
επιτυγχάνω στις εξετάσεις για τη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστήμιου της Αθήνας.

Μετά ακολουθούν πολλά. Υπεύθυνες 
θέσεις σε μάχιμες υπηρεσίες, καθηγη
τής στις σχολές, διδασκαλικά κι επιστη
μονικά συγγράμματα, το δεύτερο Πανε
πιστημιακό πτυχίο του Τμήματος Πολιτι
κών και Οικονομικών Επιστημών, το 79 - 
81 Διοικητής Ασφάλειας Αθηνών, μετά 
Αστυνομικός Διευθυντής Αθήνας, το 82 - 
83 α ' υπαρχηγός και από τις 16 Φεβρουά
ριου στο ύπατο αξίωμα, Αρχηγός Αστυ
νομίας Πόλεων...

-  Πώς αισθάνεστε, λοιπόν, σήμερα σαν 
Αρχηγός της Αστυνομίας;

-  Πρώτα - πρώτα αισθάνομαι συγκί
νηση για την τιμή που μου έγινε και βαθιά 
ικανοποίηση. Ταυτόχρονα, αισθάνομαι 
αυτήν την τιμή που μου έκανε η Κυβέρ
νηση σαν ιδανική ευκαιρία απ’ αυτήν την 
υπεύθυνη θέση να αναλωθώ στο καθή
κον και να προσφέρω τον καλύτερο 
εαυτό μου υπηρετώντας πιστά και ευλα
βικά το αστυνομικό λειτούργημα. Γιατί 
πιστεύω απόλυτα στα ιδανικά της Αστυ
νομίας, στη μεγάλη προσφορά της προς 
το λαό και την Πολιτεία. Γ Γ αυτό είμαι 
αισιόδοξος ότι με πίστη και θέληση είναι 
δυνατή κάθε επιτυχία...

Μ' αυτά τα τελευταία λόγια του Παν. 
Ραφτόπουλου στ’ αυτιά μας -  Φεύγουμε 
από το σπίτι του. Τρεις ώρες μαζί με τον" 
Αρχηγό της Αστυνομίας και την κόρη του 
-  που αντικατοπρίζει την ανθρώπινη 
πλευρά του πρώτου άνδρα της αστυνο
μίας -  μας γέμισαν αισιοδοξία.

Και η ματιά στο κουδούνι που γράφει 
«Παν. Ραφτόπουλος -  Αστυνομικός 
Διευθυντής Β '».

-  Όταν τον ρωτήσαμε γιατί δεν άλλαξε 
το χαρτάκι, μας απάντησε «που χρόνος 
για τέτοια» -  ήταν ο επίλογος αυτού του 
απογεύματος μ ' έναν άνθρωπο που πι
στεύει και υπόσχεται πολλά...



υπηρεσιακή ενημέρωση

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ Α' Υπαρχηγός 
Αστυνομίας Πόλεων

Κατάγεται από τον Ελεώνα Θηβών. Είναι έγγαμος 
και έχει δυο γιους και μια κόρη.

Είναι πτυχιούχος της Παντείου Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών και τελειόφοιτος της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Έχει εξειδικευτεί σε Σχολές των Η.Π.Α. σε θέματα 
εκπαίδευσης και αντιμετώπισης «οχλοκρατικών εκδη
λώσεων». Εκπροσώπησε την Αστυνομία Πόλεων σε 
Διεθνή Αστυνομικά Συνέδρια στο εσωτερικό και ε ξ 
ωτερικό. Μιλάει καλά αγγλικά.

Στο Αστυνομικό Σώμα μπήκε το 1953 και από τη 
Σχολή Υπαστυνόμων αποφοίτησε το 1957.

Αποτάχθηκε το 1967 από το δικτατορικό καθεστώς 
και επανήλθε το 1975 μετά τη μεταπολίτευση.

Ως αξιωματικός υπηρέτησε σε διάφορες μάχιμες 
και επιτελικές θέσεις. Τελευταία διετέλεσε διοικητής 
Υ.Γ.Α. Αθηνών και Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής της 
Αστυνομικής Δ/νσης Πειραιά.

Πριν την προαγωγή του σε Α' Υπαρχηγό κατείχε τη 
θέση του Β Υπαρχηγού του Αστυνομικού Σώματος.

Έχει τιμηθεί με μετάλλια και παράσημα.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ Β' 
Αστυνομίας Πόλεων

Υπαρχηγός

Κατάγεται από τον Αβδελά Μυλοποτάμου Ρέθυ
μνου Κρήτης. Είναι έγγαμος και έχει μια κόρη.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπι
στημίου Αθηνών και της Παντείου Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Γενικής Επιμορφώ- 
σεως του Γ.Ε.Σ., της Σχολής Ανωτέρων Αξιωματικών 
του Σώματος και της Σχολής Εθνικής Αμϋνης από τις 
οποίες αποφοίτησε με άριστα.

Έχει μεταβεί στο εξωτερικό και έχει λάβει μέρος σε 
συνδιασκέψεις των Διευθυντών των Σχολών Αστυν< 
μίας των Χωρών της Ε.Ο.Κ.

Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και γνωρί
ζει την αγγλική γλώσσα. Είναι καθηγητής στη Σχολή 
Αξιωματικών της Αστυνομίας από ΙΟετίας.

Στο Αστυνομικό Σώμα μπήκε το 1953 και από τη 
Σχολή Υπαστυνόμων αποφοίτησε το 1959.

Πριν την προαγωγή του σε Β' Υπαρχηγό του Αστυ
νομικού Σώματος ήταν Διευθυντής των Αστυνομικών 
Σχολών.

Έχει τιμηθεί με μετάλλια και παράσημα.



Δραστηριότητα 
Αγορανομίας Πειραιά

Η Υποδ/νση Αγορανομίας Πειραιά στον απολογισμό του 
έργου της, για το μήνα Μάρτη τρέχοντος έτους παρουσιάζει 
την παρακάτω δραστηριότητα.

Έλεγξε 5.562 καταστήματα και βεβαίωσε 684 παραβάσεις 
από τις οποίες 671 έγιναν τακτικές μηνύσεις και 13 ακολού
θησαν την αυτόφωρη διαδικασία.

Έλαβε 145 δείγματα διαφόρων ειδών τροφίμων, από τα 
οποία εξετάστηκαν τα 18 και βρέθηκαν 11 κανονικά και 7 
αντικανονικά. Τα υπόλοιπα εκκρεμούν στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους.

Από το Τμήμα Αστυκτινιατρικοϋ ελέγχου, συντόχθηκαν 87 
Αστυκτινιατρικές εκθέσεις και καταστράφηκαν οι πιο κάτω 
ποσότητες τροφίμων ζωικής προέλευσης που κρίθηκαν ακα
τάλληλα για φάγωμα. Κρέατα γενικώς νωπό 22.192 κιλό, κα- 
τεψυγμένα 1.523 κιλό, ψάρια γενικώς νωπά 690 κιλά, κατεψυ- 
γμένα 535 κιλά, οστρακοειδή 6 κιλά, τυριά 1.190 κιλά, γάλα 
190 κιλά, παγωτά 1.000 κιλά, κρουασάν 1.170 κιλά, κονσέρβες 
704 τεμάχια και διάφορα άλλα είδη 3.360 κιλά.

Η δραστηριότητα του έργου της Υποδ/νσης Αγορανομίας 
Πειραιά για τα τελευταία 2,5 χρόνια παρουσιάζεται ως εξής:

Ελεχθέντα καταστήματα 153.819. Βεβαιωθείσες παραβά
σεις 13.407 από τις οποίες τακτικές μηνύσεις 13.118 και αυ
τόφωρα 289. Ληφθέντα δείγματα 5.622.

Από τις παραπάνω μηνύσεις 3.339 αφορούν σε υπερβο
λικό κέρδος, 493 σε ελλιποβάρεια, 2.484 σε παραβάσεις 
Υγειονομικού Κανονισμού και οι υπόλοιπες 6.802 σε διάφο
ρες άλλες παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα. Από τα 
ληφθέντα δείγματα εξετάστηκαν τα 5.318 και βρέθηκαν 4.931 
κανονικά και 387 μη κανονικά. Η εξέταση των υπολοίπων 304 
εκκρεμεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Από το Αστυκτηνιατρικό Τμήμα της Αγορανομίας Πειραιά, 
καταστράφηκαν 742.152 κιλά διαφόρων ειδών τροφίμων ζωι
κής προέλευσης, που κρίθηκαν ακατάλληλα για φάγωμα. 
Αναλυτικά:

Κρέας σφαγίων 120.386 κιλά, ψάρια 321.236 κιλά, εντόσθια 
103.983 κιλά, ορνιθοειδή 2.393 κιλά, ρέγγες 15.872 κιλά, αλ
λαντικά 504 κιλά, τυριά γενικά 90.284 κιλά, γάλατα 22.864 
κιλά, γάλα σε κουτιά 30.655, γιαούρτι’ 6.244 κιλά, λίπος 202 
κιλά κονσέρβες διάφορες 47.125 κουτιά, αυγά 30.960 τεμά
χια, μαλάκια 23.461 κιλά και διάφορα 4.988 κιλά.
Επίσης έχουν δεσμευθεί, για να καταστραφούν ή να βιομηχα- 
νοποιηθούν 7.185 κιλά κατεψυγμένα καλαμάρια.

Ο οπωσδήποτε μεγάλος αριθμός Αγορανομικών και 
Υγειονομικών παραβάσεων με τις αντίστοιχες καταστροφές 
τροφίμων ζωικής προέλευσης μας έκαμαν να απευθυνθούμε 
στον διοικητή της Υποδ/νσης Αγορανομίας Πειραιά Αστυνο
μικό Δ/ντή Κώστα Κολεύρη και να ρωτήσουμε σε τι ωφείλεται 
η μεγάλη αυτή έξαρση και ο οποίος μας είπε σχετικά:

<■ Π ράγματί ο αριθμός των Αγορανομικών και Υγειονομικών 
παραβάσεων είναι μεγάλος χωρίς αυτό να ωφείλεται σε έξ
αρση εγκληματικότητας αλλά:

α) στην συντονισμένη δραστηριοποίηση των υπαλλήλων 
της Υποδιεύθυνσής μας, που είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρ
θρωση κυκλωμάτων, που επί πολλά χρόνια κερδοσκοπούσαν 
σε βάρος του καταναλωτικού κοινού και διοχέτευαν στην 
αγορά, τρόφιμα ακατάλληλα, επιβλαβή και πολλές φορές επι
κίνδυνα προς βρώση.

β) Στο γεγονός ότι, στην περιοχή ευθύνης μας, υπάρχουν:
1) η μεγαλύτερη στη χώρα μας, σε διακίνηση νωπών και κατε- 
ψυγμένων ψαριών, Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, 2) η Κεντρική 
Λαχαναγορά Αθηνών εντός της οποίας συστεγάζεται και η 
Κρεαταγορά και 3) οι 10 από τις 25 μεγάλες ψυκτικές μονάδες 
συντήρησης και κατάψυξης, που υπάρχουν συνολικά στο Λε
κανοπέδιο Αττικής

Μετά τις πρόσφατες ετήσιες κρίσεις, η ανώτατη ηγεσία 
της Χωροφυλακής διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

-  Αρχηγός παρέμεινε ο αντιστράτηγος Εμμ. Μπριλλάκης.
-  Α' υπαρχηγός τοποθετήθηκε ο μέχρι τότε 6’ υπαρχηγός, 

υποστράτηγος Γ. Ρομοσιός.
-  Β' υπαρχηγός τοποθετήθηκε ο μέχρι τότε θ' επιθεωρη

τής, υποστράτηγος Στυλ. Μάσσος.
-  Α' επιθεωρητής παρέμεινε ο υποστράτηγος Νικ. Μπακο- 

γιάννης.
-  Β' επιθεωρητής τοποθετήθηκε μετά την προαγωγή του, 

ο υποστράτηγος Ηλ. Θεοδωράκης, μέχριχότε Διευθυντής 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

-  Γ' επιθεωρητής τοποθετήθηκε μετά την προαγωγή του, 
ο υποστράτηγος Ανδρ. Γιαννακόπουλος, μέχρι τότε Διευθυν
τής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης 
(Δ.Α.Π.Π.).

Η Α.Ε. παρουσιάζει παρακάτω ένα σύντομο βιογραφικό ση
μείωμα των δύο υπαρχηγών της Χωροφυλακής και των δύο 
πρόσφατα νεοπροαχθέντων β' και γ' επιθεωρητών.

Ο Αρχηγός Χωροφυλακής αντιστράτηγος Εμμανουήλ 
Μπριλλάκης.

Ο α' υπαρχηγός Χωροφυλακής υποστράτηγος Γεώργιος 
Ρομοσιός.

Κατάγεται από τη Μεσοχώρα Τρικάλων. Είναι έγγαμος και 
έχει δύο γιους. Είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αμύνης 
και της Αστυνομικής Ακαδημίας των Η.Π.Α. Έχει διδάξει σε 
πολλά σεμινάρια καθώς και στις Σχολές Αξιωματικών 
Χωρ/κής και Αστ. Πόλεων. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Εισήχθη στη Σ.Α.Χ. το 1955 και οι προαγωγές του γίνονταν 
πάντοτε κατ’ εκλογήν. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. Έχει
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εκπροσωπήσει το Σώμα της Χωροφυλακής σε πολλά διεθνή 
σεμινάρια και αστυνομικά συνέδρια. Πριν την τοποθέτησή 
του στη θέση του α' υπαρχηγού ήταν β' υπαρχηγός Χωροφυ
λακής.

Ο 6' υπαρχηγός Χωροφυλακής υποστράτηγος Στυλιανός 
Μάσσος.

Κατάγεται από τη Μάκρη Αλεξανδρούπολης Έβρου. Είναι 
έγγαμος και έχει δυο κόρες. Είναι πτυχιούχος των Νομικών 
και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστή
μιου Θεσσαλονίκης και απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αμύ- 
νης. Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα.

Εισήχθη στη Σ.Α.Χ. το 1955 και οι προαγωγές του γίνονταν 
" πάντοτε κατ’ εκλογήν. Έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια κα

θώς επίσης και στις Σχολές Αξιωματικών Χωροφυλακής και 
Αστ. Πόλεων. Πριν την τοποθέτησή του στη θέση του β 
υπαρχηγού ήταν β' επιθεωρητής Χωροφυλακής στη Βόρεια 
Ελλάδα.

Ο β επιθεωρητής Χωροφυλακής υποστράτηγος Ηλίας 
Θεοδωράκης.

Κατάγεται από τα Βληθιά -  Σέλινου -  Χανιών. Είναι έγγα
μος και έχει ένα γιο και μια κόρη. Εισήχθη στη ΣΑΧ το 1955. 
Όλες οι προαγωγές του γίνονταν πάντοτε κατ’ εκλογήν. Κα
τέχει την Αγγλική γλώσσα και έχει εκπροσωπήσει τη Χωρο
φυλακή σε διεθνή συνέδρια της INTERPOL στο Παρίσι.

Πριν την τοποθέτησή του στη θέση του β' επιθεωρητή 
ήταν Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Ο γ- επιθεωρητής Χωροφυλακής υποστράτηγος Ανδρέας 
Γ ιαννακόπουλος.

Κατάγεται από την Αχλαδινή Ηλείας. Είναι έγγαμος και 
έχει ένα γιο. Εισήχθη στη Σ.Α.Χ. το 1955 και οι προαγωγές του 
γίνονταν πάντοτε κατ’ εκλογήν. Έχει τελειώσει τη σχολή 
ξένων γλωσσών (Ρωσικά) του Γ.Ε.Σ.

Έχει διδάξει σε αρκετά σεμινάρια. Πριν την τοποθέτησή 
του στη θέση του γ' επιθεωρητή ήταν Διευθυντής στη 
Δ.Α.Π.Π.

Διαγωνισμός για τις σχολές 
αξιωματικών

Με αποφάσεις του υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιάννη Σκουλα- 
ρίκη, προκηρύχτηκαν διαγωνισμοί εισιτηρίων εξετάσεων για τις 
Σχολές Αξιωματικών Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυ
ροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις, στη Σχολή 
Ανθυπομοιράρχων εισάγονται 105 δόκιμοι, από τους οποίους 95 
άνδρες και 10 γυναίκες. Καθ’ υπέρβαση του αριθμού αυτού, θα 
εισαχθούν στη Σχολή 21 ακόμη επιτυχόντες από τους'οποίους οι 2 
θα είναι γυναίκες.

Στη Σχολή Υπαστυνόμων, εισάγονται 62 δόκιμοι από τους 
οποίους 56 άνδρες και 6 γυναίκες. Καθ’ υπέρβαση του αριθμού 
αυτού, θα εισαχθούν στη Σχολή 12 ακόμη επιτυχόντες από τους 
οποίους η μία θα είναι γυναίκα.

Στη Σχολή Ανθυποπυραγών εισάγονται 30 δόκιμοι. Καθ’ υπέρ
βαση του αριθμού αυτού, θα εισαχθούν στη Σχολή 6 ακόμη επιτυ- 
χόντες.

Λεπτομέρειες και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, αναφέ- 
ρονται αναλυτικά, στις εγκύκλιες διαταγές των Αρχηγείων, που 
στάλθηκαν σε όλες τις υπηρεσίες του κάθε Σώματος.

Η Αγροφυλακή 
φυτεύει δένδρα

Δενδροφύτευση καλλωπιστικών δένδρων έγινε από όργανα της 
Αγροφυλακής.

-Στην Κοινότητα Πλατανιάς του νομού Δράμας φυτεύτηκαν 780 
δένδρα (λεύκες και πεύκα).

-Στον οικισμό Τσουκαλάδων Α.Π. Λειβαδιάς φυτεύτηκαν 150 
δένδρα, στη θέση «Περιβόλι» της Α.Π. Υψηλόν της 500 δένδρα από 
Αγροφύλακες και με την καθοδήγηση του Αγρονόμου Λειβαδιάς Δ. 
Δημόπουλου.

-Στην κοινότητα Λεοντιου φυτεύτηκαν 500 δένδρα με την καθο
δήγηση του Αγρονόμου Νεμέας Αριστ. Παπαθεοδώρου και του 
Αρχιφύλακα Παν. Τούντα.

Δενδροφύτευση περιοχής Πλα- 
τανιάς από όργανα Αγροφυλακής 
Δράμας.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύτηκαν πρόσφατα με το 
βαθμό του αντιστράτηγου:

Λόγω 35ετίας ο υποστράτηγος Σπ. ΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. Ως τερματίσας ευδό
κιμα τη σταδιοδρομία του ο υποστράτη
γος Εμμ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ.

Αποστρατεύτηκαν με το βαθμό του 
υποστράτηγου:

-Λόγω  35ετϊας οι ταξίαρχοι: Ευάγγε
λος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ, Ιωάννης ΠΟΥ- 
ΛΑΚΟΣ, Αναστάσιος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
Δημήτριος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ και 
Ηλίας ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ.

-  Ως τερματ'ισαντες ευδόκιμα τη στα
διοδρομία τους οι ταξίαρχοι: Ηλίας 01- 
ΚΟΝΟΜΑΚΗΣ, Κων/νος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Ανδρέας ΛΥΤΑΡΗΣ, Ευάγγε
λος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Χρήστος ΜΠΡΟ- 
ΚΑΛΑΚΗΣ, Ανδρέας ΦΟΥΝΤΑΣ, Νικόλαος 
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ και Γεώργιος ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Προήχθησαν στο βαθμό του ταξιάρχου 
εκτός οργανικών θέσεων, για ένα μήνα 
και αποστρατεύτηκαν οι εξής συνταγμα
τάρχες: α) Ως ευδοκίμως τερματ'ισαντες 
τη σταδιοδρομία τους οι: ΚΥΠΑΡΙΣΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κυπάρισσος, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώρ
γιος, ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ Αλκιβιάδης, ΓΑΛΑ
ΝΗΣ Διονύσιος, ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ Χρίστος, 
ΔΑΛΑΜ ΠΙΡΑΣ Απόστολος, ΤΣΑΦΑΛΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΓΟΥΛΙΑΣ Αθανά
σιος, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Αθανάσιος, ΤΣΕΛΙ- 
ΚΗΣ Κων/νος, ΒΕΛΑΝΑΣ Κων/νος, ΚΑ- 
ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 
Ευστάθιος, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αγησίλαος, 
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ Ιωάννης; ΚΑΛΠΑΚΟΣ Θεό
δωρος, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, 
ΚΟΥΚΟΜΕΛΑΣ Βασίλειος, ΚΟΥΝΤΟΥ- 
ΡΗΣ Βασίλειος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων/νος, ΒΑΡΔΑΚΗΣ Χρίστος, ΚΑΤΣΙ- 
ΛΙΕΡΗΣ Δημήτριος και ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ 
Παναγιώτης.

6) Λόγω 35ετίας οι: Δημήτριος ΚΩΣ- 
ΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης ΡΟΥΜΠΑΣ, Λεωνί
δας ΓΟΓΓΑΚΗΣ, Βασίλειος ΛΑΜΠΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Εμμανουήλ ΦΟΥΜΑΚΗΣ, Ιωάν
νης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Χρύσανθος 
ΦΟΥΝΤΑΣ, Θεόδωρος ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ, 
Πέτρος ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ και Ελευθέριος 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ.

-Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους 
και ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βα
θμό τους οι α) Ταξίαρχοι: Νικόλαος 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ, Κων/νος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, 
Δημήτριος ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΛΙΑΠΠΑΣ, 
Νικόλαος ΜΗΛΙΟΣ, Νικόλαος ΜΑΝΙΑΤΑ- 
ΚΗΣ, Αναστάσιος ΚΟΛΛΙΑΣ, Αθανάσιος 
ΤΑΣΙΑΔΑΜΗΣ, Κων/νος ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ, Λουκάς ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, 
Γεώργιος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Σταύ
ρος ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ, Μιχαήλ ΠΑΠΑΒΑΣΙ- 
ΛΕΙΟΥ, Παναγιώτης ΡΕΒΕΛΑΣ, Δημή- 
τριος ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, Σταύρος ΓΙΑΝ- 
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης ΠΑΠΑΝΙ- 
ΚΟΛΑΟΥ και Στέφανος ΤΣΙΝΤΖΕΛΗΣ.

6) ο συνταγματάρχης Γεώργιος ΑΠΟ- 
ΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,

-Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους 
και ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βα
θμό τους οι ταγματάρχες ΝΔ 649/1970 
Βασίλειος ΜΠΛΑΝΗΣ, Γεώργιος ΧΡΗΣ
ΤΟΥ, Λουκάς ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ, Δημήτριος 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Νικόλαος ΥΦΑΝ
ΤΗΣ και Ιωάννης ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ.

-Αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα 13 
ανθυπομοίραρχοι και 2 με αίτησή τους.

-Αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα 15 
ανθυπασπιστές και 6 με αίτησή τους.

-  Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους 56 
ενωμοτάρχες.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Με απόφαση των αρμόδιων υπηρεσια
κών συμβουλίων προήχθησαν:

-  Στο βαθμό του υποστράτηγου οι τα- 
ξίαρχοι: Ανδρέας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και 
Ηλίας ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, που καταλαμβά
νουν τις θέσεις του Γ' και Β' επιθεωρητή 
αντίστοιχα.

-  Στο βαθμό του ταξιάρχου, για την 
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι 
συνταγματάρχες: Ευάγγελος ΣΑΚΕΛ- 
ΛΑΡΙΟΥ, Αθανάσιος ΜΑΜΟΥΧΑΣ, Σπυρί
δων ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και Κλεόβουλος 
ΝΙΑΡΟΣ.

-Σ το  βαθμό του συνταγματάρχη Χω
ροφυλακής -  Γ ενικού Αρχίατρου οι αντι- 
συνταγματάρχες -  αρχίατροι: Ευθύμιος 
ΡΟΒΒΑΣ, Ανδρέας ΚΑΦΕΤΖΗΣ, Ιωάννης 
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΡΟΥΣΣΟΣ, 
Χρήστος ΓΟΥΛΑΣ και ο Παναγιώτης 
ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΟΣ.

-  Στο βαθμό του αντισυνταγματάρχη -  
αρχίατρου ο ταγματάρχης επίατρος Χω
ροφυλακής Ηλίας ΓΛΕΝΤΗΣ.

-Σ το  βαθμό του αντισυνταγματάρχη 
οι ταγματάρχες Αργύριος ΑΡΓΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ και Αλέξανδρος ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ή 
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ.

-  Στο βαθμό του ταγματάρχη οι μοί
ραρχοι Ηλίας ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ και 
Κων/νος ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ.

-Σ το  βαθμό του μοίραρχου 10 υπο
μοίραρχοι ΝΔ 649/70.

-  Στο βαθμό του υπομοίραρχου ο αν
θυπομοίραρχος Ευστράτιος ΚΑΡΑΒΟ
ΚΥΡΗΣ.

-  Στο βαθμό του ανθυπασπιστή, 4 
ενωμοτάρχες των γενικών υπηρεσιών.

-Σ το  βαθμό του ενωμοτάρχη 10 υπε
νωμοτάρχες.

-  Στο βαθμό του υπενωμοτάρχη 23 
χωροφύλακες.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, 
απονεμήθηκε «ΑΠΛΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» στον 
αντισυνταγματάρχη Δημ. ΧΑΤΖΗΑΛΕ- 
ΞΙΟΥ, Διοικητή του Τ.Α. Βόλου, γιατί ερ
γάστηκε με ιδιαίτερο ζήλο και κατηύθυνε 
μεθοδικά άνδρες της υπηρεσίας του και 
του Τ.Τ.Κ. Βόλου, με αποτέλεσμα να

συλληφθεί ο Γ. Δημακάκος, δράστης αν
θρωποκτονίας σε βάρος του Στεφ. Πα- 
λιόπουλου, προσφέροντας έτσι υπηρε
σία εξαιρετικής σημασίας στη Δημόσια 
Ασφάλεια.

☆

Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Αν. Μακεδονίας, 
απονεμήθηκε «ΑΠΛΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: 
ταγματάρχη I. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Διοικητή του 
Τ.Α. Σερρών, μοίραρχο Κων. ΣΑΛΠΑΡΑ, 
Διοικητή της Υ.Χ. Σερρών και ανθυπα- 
σπιστή Αριστ. ΚΟΡΜΑ Διοικητή του 
Σ.Χ.Ν. Σκοπού -Σερρών, γιατί με μεθοδι- 
κότητα και ζήλο πέτυχαν μέσα σε λίγες 
ώρες να ανακαλύψουν και συλλάβουν 3 
επικίνδυνους ληστές, προσφέροντας 
έτσι σπουδαία υπηρεσία στη Δημόσια 
Ασφάλεια.

☆

Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, απο
νεμήθηκε «ΑΠΛΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: τα
γματάρχη Απ. ΜΑΓΚΛΗ Διοικητή του Α.Τ. 
Ελασσόνας, και υπομοίραρχο Βασ. 
ΜΠΑΡΟΥΤΑ, γιατί εργάστηκαν συστημα
τικά και μεθοδικά, με αποτέλεσμα να 
αποκαλυφθεί και συλληφθεί σπείρα επι
κίνδυνων διαρρηκτών, που είχε διαπρά- 
ξει σωρεία κλοπών στη Λάρισα και τον 
Πλαταμώνα Πιερίας, προκαλώντας έτσι 
τα ευμενή σχόλια του κοινού υπέρ των 
υπηρεσιών Χωροφυλακής.

☆

Με διαταγή της Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας, απο
νεμήθηκε «ΑΠΛΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ» στους: 
υπομοίραρχο Γ. ΝΤΟΥΜΑ και ανθυπο
μοίραρχο Στ. ΚΟΚΚΑΛΗ, γ ια τ'ι υπηρε- 
τούντες στο Τ.Α. Λάρισας συνέλαβαν 
δύο δράστες κλοπής -  διαρρήξεως στην 
Ελασσόνα και ύστερα από μεθοδικές 
προσπάθειες κατάφεραν να αποκαλύ- 
ψουν σπείρα επικίνδυνων κλεπτών 
προσφέροντας έτσι εξαιρετική υπηρεσία 
στη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια.

☆

Με διαταγή του Αρχηγείου Χωροφυλα
κής απονεμήθηκε «ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ 
ΕΠΑΙΝΟΣ» στον Ενωμοτάρχη Νικήτα ΝΙ- 
ΚΟΛΟΠΟΥΛΟ, γιατί υπηρετώντας στο 
επιτελείο της ΥΠΕΑ, και μη διατεταγμέ
νος σε υπηρεσία κινούμενος από αυξη
μένη συνείδηση καθήκοντος με ψυχραι
μία και εξαιρετικό ζήλο, κατόρθωσε να 
συλλάβει επ' αυτοφώρω μετά από κατα
δίωξη με κίνδυνο της ζωής του, τόν επι
κίνδυνο κακοποιό -  διαρρήκτη Εμμ. 
Κωνσταντίνου που είχε αποπειραθεί να 
κλέψει αυτοκίνητο, προσφέροντας έτσι 
σπουδαία υπηρεσία στη Δημόσια Ασφά
λεια.
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-  Με το υπ’ αριθμ. 405/83 Προεδρικό 
Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 152 -  Α' της 19-10-83) 
καταργήθηκε από 27-2-83 το Φρουραρ
χείο Χωροφυλακής Αθηνών. Με το νέο 
διάταγμα συνιστάται στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Προαστίων Πρωτευούσης 
(ΔΑΠΠ), Γραφείο Διερχομένων που στε
γάζεται στο οίκημα του Αρχηγείου Χω
ροφυλακής, Αριστοτέλους 175.

Στο Πολυϊατρείο Χωροφυλακής Αθη
νών, ανατίθεται η παρακολούθηση του 
νοσηλευόμενου προσωπικού της Χωρο
φυλακής σε νοσοκομεία ή θεραπευτήρια 
των Αθηνών, που ανήκει σε περιφερεια
κές υπηρεσίες. Το αρμόδιο γραφείο στε
γάζεται στο Πολυϊατρείο Χωροφυλακής 
Αθηνών, Κοτοπούλη 9, 4ος όροφος τηλ 
5226710.

☆

Με το υπ’ αριθμ. 42/6-2-84 Π.Δ. που 
δημοσιεύτηκε στο 13/17-2-1984 Φ.Ε.Κ. 
τ.Α' (Κύρωση του Κανονισμού Πειθαρ
χίας στη ΧωροφΟλακή) καταργήθηκε ο 
προϊσχύων Κανονισμός Πειθαρχίας Χω
ροφυλακής.

Ο νέος Κανονισμός, η ισχύς του 
οποίου άρχισε από τη δημοσίευσή του 
στο Φ.Ε.Κ., περιλαμβάνει συνολικά 25 
άρθρα. Οι επιβαλλόμενες κατώτερες 
πειθαρχικές ποινές σε όλο το προσωπικό 
του Σώματος (αξιωματικούς, ανθυπασπι- 
στές και οπλίτες) άνδρες και γυναίκες 
είναι α) η παρατήρηση, 6) η επίπληξη και 
γ) το πρόστιμο μέχρις ενός μηνιαίου βα
σικού μισθού του τιμωρουμένου.

Ο νέος Κανονισμός γενικά περιλαμβά
νει αρκετές νέες καινοτομίες προς όφε
λος του προσωπικού της Χωροφυλακής, 
ενώ συγχρόνως καταργεί παλιές ανα
χρονιστικές διατάξεις.

Επίσης στο υπ’ αριθμ. 14/17-2-84 
. Φ.Ε.Κ. (τ.Α-) δημοσιεύθηκε το Π.Δ. 

47/6-2-84, με το οποίο τροποποιήθησαν 
σχετικές διατάξεις των Κανονισμών 
Σ.Ο.Χ. και Σ.Α.Χ. όσον αφορά τις επιβαλ
λόμενες πειθαρχικές ποινές κ.τ.λ. στους 
δοκίμους των παραγωγικών Σχολών Χω
ροφυλακής.

☆

Με την ευκαιρία της αποχώρησής του 
από το Σώμα της Χωροφυλακής, ο μέχρι 
τώρα α' υπαρχηγός υποστράτηγος Σπ. 
Παναγιωτόπουλος, απηύθυνε το παρα
κάτω αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς το 
προσωπικό του Σώματος:
Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Οπλίτες και Πο

λιτικοί υπάλληλοι της Χωροφυλακής.

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι συνεργάτες,
Εξερχάμενος σήμερα από την ενεργά υπη

ρεσία της Χωροφυλακής αισθάνομαι βαθειά 
την υποχρέωση και απόλυτη την ανάγκη να 

_  επικοινωνήσω μαζί σας.
Είναι πράγματι ανθρώπινα δικαιολογημένο 

το να αισθάνεται κανείς τη στιγμή αυτή βαθιά 
συγκίνηση, όταν ύστερα από τριάντα πέντε

ολόκληρα χρόνια αποχωρίζεται εκλεκτούς 
συναδέλφους και αγαπητούς συνεργάτες, με 
τους οποίους τον συνδέουν άρρηκτα κοινές 
προσπάθειες, κοινοί αγώνες, κοινές επιτυχίες 
ή αποτυχίες, κοινές λύπες και κοινές χαρές.

Μετριάζεται όμως η συγκίνηση αυτή και ο 
κάθε εργαζόμενος μεταπίπτει ήρεμα και φυ
σιολογικό στον ιδιωτικό του βίο, όταν πιστεύει 
ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του υπηρεσιακού του 
βίου υπήρξε απόλυτα συνεπής με τη συνεί
δησή του. Όταν πιστεύει συνειδητά ότι ποτέ 
δεν αδίκησε άνθρωπο και ότι συμπαραστάθηκε 
ενεργά και ολόψυχα σε κάθε αδικημένο. Όταν 
δεν συκοφάντησε συνάδελφο, όταν δεν εξ
ήλθε ποτέ από τα όρια, που επιβάλλει η ευγε- 
νής άμιλλα και δεν χρησιμοποίησε ποτέ την 
αποτυχία του συναδέλφου του σαν δική του 
επιτυχία ή τον πόνο του σαν δική του χαρά.

Με αυτές τις αρχές επολιτεύθηκα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του υπηρεσιακού μου βίου.

Η πόρτα του Γ ραφείου μου, αλλά και του 
σπιτιού μου ακόμη, ήταν πάντα ανοικτή για 
οποιονδήποτε συνάδελφο ή πολίτη, ευρέθη 
στην ανάγκη να ζητήσει τη βοήθειά μου.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο σημερινός κόσμος 
έχει πιο πολύ ανάγκη από πραγματικούς αν
θρώπους παρά από αξιώματα.

Δοξάζω το Θεό, διότι με αξίωσε να φθάσω 
στο σημείο αυτό απόλυτα υγιής και συνειδη
σιακά ήρεμος.

Ευγνωμονώ την πολιτεία, διότι με περιέβαλε 
με απεριόριστη εμπιστοσύνη και με ετίμησε με 
όλα τα αξιώματα, που θα μπορούσα να περι
μένω, χωρίς ποτέ να είμαι άπληστος ή αγνώ
μων.

Ευχαριστώ με όλη τη δύναμη της καρδιάς 
μου όλους εσάς, διότι χάρις στη δική σας συμ
παράσταση, τη δική σας βοήθεια και τον κοινό 
μας μόχθο κατόρθωσα να εξαντλήσω όλη την 
κλίμακα της υπηρεσιακής ιεραρχίας.

Πριν τελειώσω θεωρώ καθήκον μου ιερό να 
αναφερθώ ευλαβικά στις θυσίες, τις οποίες η 
Χωροφυλακή έχει προσφέρει στο βωμό της 
κοινωνικής γαλήνης του τόπου στα 150 χρόνια 
της μέχρι σήμερα ζωής της.

Αναλογίζομαι με ευλάθεια τους συναδέλ
φους εκείνους, οι οποίοι όχι μόνο δεν αξιώθη
καν της ίδιας με εμένα προνομιακής τύχης, 
αλλά προσέφεραν την υγεία τους, τη σωματική 
τους ακεραιότητα και τη ζωή τους ακόμη στο

βωμό της Πατρίδας.
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι συνεργάτες,
Τελειώνοντας σας αποχαιρετώ για άλλη μια 

φορά και σας διαθεβαιώνω, ότι η ψυχή και η 
σκέψη ενός ειλικρινούς φίλου και συνεργάτη 
σας, θα ευρίσκεται πάντα κοντά σας, θα χαίρε
ται στις χαρές σας και θα λυπάται στις λύπες 
σας.

Εύχομαι σε όλους σας υγεία, ευτυχία και 
πρόοδο ατομική, οικογενειακή και υπηρε
σιακή.

Ο Α’ Υπαρχηγός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Υποστράτηγος

Μήνυμα του Αρχηγού 
Χωροφυλακής

Με την ευκαιρία των εορτών του ΠΑ
ΣΧΑ, ο αρχηγός Χωροφυλακής αντιστρά- 

• τηγος Εμμ. Μπριλλάκης, απηύθυνε προς 
το προσωπικό του Σώματος το ακόλουθο 
μήνυμα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1984

Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Οπλίτες και Πο
λιτικοί Υπάλληλοι Χωροφυλακής,

Πάντα επίκαιρο το μήνυμα της Αναστάσεως 
του Κυρίου γεμίζει τις ψυχές όλων μας με αι
σιοδοξία και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Είναι ανάγκη να ενστερνιστούμε βαθύτατα 
το μήνυμα αυτό, ιδιαίτερα στην εποχή μας, 
όπου όλες σχεδόν οι αξίες δοκιμάζονται 
σκληρά.

Μόνο έτσι ο ταλαιπωρημένος κόσμος θα 
βρει τη χαρά, τη γαλήνη και την ηθική ανακού
φιση την οποία παρέχει σ’ όλους τους «κο- 
ποιώντας και πεφορτισμένους» το μήνυμα του 
Θεανθρώπου.

Εύχομαι σε σας και στις οικογένειές σας να 
περάσετε τις Ά γιες αυτές μέρες με υγεία, ευ
τυχία και χαρά.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Ο Αρχηγός

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ 
Αντιστράτηγος

Θάνατος στο καθήκον

Θύμα τραγικού αυτοκινητιστικού δυσ
τυχήματος έπεσε την ώρα του καθήκον
τος, ο ενωμοτάρχης Ανδρέας Αθανασίου 
του Τ.Τ.Κ. Λαμίας.

Ο άτυχος ενωμοτάρχης επέβαινε ως 
πλήρωμα μαζί με τους: χωροφύλακα 
Παντελή Βελεσιώτη οδηγό και υπομοί
ραρχο Νικόλαο Ράντζο επικεφαλής πλη
ρώματος, στο περιπολικό της Τροχαίας 
Λαμίας, που προπορευόταν της πομπής 
του πρωθυπουργού που κατευθυνόταν 
στη Λάρισα, στις 31-3-84.

Στο 205 χιλιόμετρο του εθνικού δρό
μου Αθήνας -  Λαμίας, στη γέφυρα της 
Αλαμάνας, έσκασε το πίσω αριστερό λά
στιχο του περιπολικού, που μπήκε στο

αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και καρ
φώθηκε στο μεταλλικό στηθαίο της γέ
φυρας. Αποτέλεσμα της σφοδρής αυτής 
πρόσκρουσης, ήταν να σκοτωθεί ο ενω
μοτάρχης και να τραυματιστούν σοβαρά 
ο οδηγός χωροφύλακας και ελαφρά ο 
επικεφαλής υπομοίραρχος. Το τραγικό 
θύμα, ήταν 43 χρόνων παντρεμένος με 
δυο παιδιά.

Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπαν- 
δρέου που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του 
δυστυχήματος, εξέφρασε τη βαθιά του 
θλίψη για το θάνατο του ενωμοτάρχη και 
υποσχέθηκε κάθε συμπαράσταση στις 
οικογένειες του νεκρού και των δυο 
τραυματιών.



ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΕΩΝ

Προήχθησαν σε Γενικούς Αστυνομι
κούς Δ/ντές, οι Αστυνομικοί Δ /ντές Α': 
Κων/νος Μανώλης, Γεώργιος Γαλλικός, 
Κων/νος Σακέλλιος και Στυλιανός Τζα- 
νάκης.

Οι Αστυνομικοί Δ /ντές Β' σε Αστυ
νομικούς Δ/ντές Α': Κων/νος Κολεύρης, 
Νικόλαος Βούλγαρης και Αθανάσιος Γώ- 
γος.

Οι Αστυνόμοι Α' σε Αστυνομικούς 
Δ/ντές Β': Χρύσανθος Λύτρας, Διαμαν
τής Κακαβάς και Παύλος Λαγιάκος.

Αποστρατεύτηκαν λόγω 35ετ1ας οι 
Αστυνομικοί Δ/ντές Δημήτριος Φαραν- 
τούρης και Ανδρέας Ματσάγγας.

Αποστρατεύτηκε ως ευδοκίμως τερ- 
ματίσας τη σταδιοδρομία του στο Αστυ
νομικό Σώμα ο Γενικός Αστυνομικός 
Δ/ντής Σπύρος Χριστιάς.

Παραιτήθηκαν: Ο Γενικός Αστυνομι
κός Δ/ντής Σταύρος Κατζουράκης, οι 
Αστυνομικοί Δ/ντές Α" Γεώργιος Ραγκα- 
βάς και Γεώργιος Κοκορόγιαννης, οι 
Αστυνομικοί Δ/ντές Β' Ξενοφών Πισπι- 
ρίγκος και Παναγιώτης Τσαλίκης και ο 
Αστυνόμος Α' Γεώργιος Αργύρης.

Παραιτήθηκαν επίσης 5 Ανθυπαστυ- 
νόμοι, 14 Αρχιφύλακες, 2 Υπαρχιφύλα- 
κες ο ένας για λόγους υγείας και μία 
Αστυφύλακας.

1) Αστυνόμος Β' σε Μ.Δ. Κων/νος Μί- 
μης. Πέθανε στις 6-3-84, 2) Αρχιφύλακας 
Ιωάννης Καλκίνης. Πέθανε στις 8-2-84 
και 3), Αστυφύλακας Κων/νος Σταύρος. 
Πέθανε στις 24-2-84.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ -  
ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

α) Παραιτήθηκαν από την υπηρεσία οι 
υπάλληλοι Αγροφυλακής κλάδου ΜΕ1 
Δ/κού 1) Ανδρέας ΤΡΙΓΚΑΣ με βαθμό 4ο 
και 2) Γεώργιος ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ με βαθμό 
4ο και μισθολ. 3ο.

β) Παραιτήθηκε από την υπηρεσία η 
αγρονόμος Ελένη ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ -  ΚΟΥΤ
ΡΟΥΜΠΑ με βαθμό 8ο.

γ) Επανήλθαν στην υπηρεσία 6 υπάλ
ληλοι κλάδου ΣΕ2 Αγρ/κων.

Ανακλήθηκε η ένταξη στον κλάδο ΜΕ1 
Δ/κού με 8ο βαθμό του υπαλλήλου 
Αγρ/κής κλάδου ΜΕ3 Αρχ/κων Πανα
γιώτη ΔΡΑΓΩΝΑ.

δ) Αποχώρησαν από την υπηρεσία 52 
Αγρ/κες κλάδου ΣΕ2 και 4 αναπληρωτές 
Αγρ/κες.

Αποχώρησαν από την υπηρεσία 8 
υπάλληλοι κλάδου ΣΕ2 Αγρ/κων.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

α) Προήχτηκε κατ’ εκλογή στο 4ο βα
θμό η υπάλληλος Αγρ/κής κλάδου ΜΕ1 
Δ/κού με 5ο βαθμό Βασιλική ΡΟΥΣΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ.

β) Προήχτηκε κατ' εκλογή στο 4ο βα
θμό ο υπάλληλος Αγρ/κής κλάδου ΜΕ1 
Δ/κού με 5ο βαθμό Στυλιανός ΚΑΛΑΤ- 
ΖΗΣ

γ) Προήχτηκαν οι κάτωθι υπάλληλοι 
Αγρ/κής: Κατ' εκλογή από τον 5ο στον 4ο 
βαθμό οι αγρονόμοι Ελευθέριος ΛΑΜ- 
ΠΡΑΚΗΣ, Νικόλαος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
Θωμάς ΤΣΟΥΡΗΣ, Εμμανουήλ ΑΝΑΘΡΕ- 
ΠΤΑΚΗΣ, Θωμάς ΡΑΛΛΗΣ και Γεώργιος 
ΣΤΟΥΠΑΣ.

δ) Προήχτηκαν κατ’ εκλογή από τον 5ο 
στον 4ο βαθμό οι υπάλληλοι κλάδου ΜΕ1 
-  Δ/κού, Γ εώργιος ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ και

Χρήστος ΚΩΛΕΤΤΗΣ.
ε) Προήχτηκε κατ' αρχαιότητα από τον 

11 ο στο 10ο βαθμό ο υπάλληλος κλάδου 
ΣΕ2 -  Αγρ/κων Ευάγγελος ΤΡΙΜΠΟΣ.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

-  Προήχτηκε μισθολογικά στον 5ο βα
θμό ο Αγρονόμος με 6ο βαθμό Ιωάννης 
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ.

-  Προήχτηκαν μισθολογικά οι παρα
κάτω υπάλληλοι Αγρ/κής, στον 5ο μισθο- 
λογικό βαθμό, Δήμος ΛΙΑΛΙΟΣ και Πολυ- 
ζώηςΤΣΑΡΟΥΧΑΚΗΣ.

-Προήχτηκαν μισθολογικά οι παρα
κάτω υπάλληλοι Αγρ/κής 1) στον 5ο μι- 
σθολογικό βαθμό ο αγρονόμος Γ εώργιος 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ και 2) στον 5ο μισθολο- 
γικό οι υπάλληλοι κλάδου ΜΕ1 Δ/κού, 
Αναστάσιος ΜΠΑΛΟΣ και Κων/νος ΝΟ- 
ΤΑΚΗΣ.

Το νέο Δ.Σ. 
του Συλλόγου 
Αγροφυλάκων

Στις αρχαιρεσίες που έγιναν στο Σύλ
λογο Αγροφυλάκων το Φλεβάρη 1984 εκ
λέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος: Αν. Πασχαλιάς. 
Αντιπρόεδρος: Βασ. Ρυσάκης.
Γενικός Γραμματέας: Αθαν. Αντωνόπου- 
λος.
Ταμίας: Ηλ. Χούπας.
Μέλη: Παρ. Λεβαντέλος, Δημ. Μπαλά- 
φας, Δημ. Βέργος.
Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Αντ. 
Πασχαλιάς.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΣΩΜΑ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

•  Αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του 
Πυροσβεστικού Σώματος, για λόγους 
υγείας, ένα μήνα μετά την προαγωγή στο 
βαθμό του επιπυραγού Γ ενικών Υπηρε
σιών ο Χαρ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ του Ευθυμίου.
•  Αποστρατεύτηκε από τις τάξεις του 
Πυροσβεστικού Σώματος στις 22-3-84 με 
το βαθμό του πυράρχου ο Ιωάν. ΚΑΠΗΣ 
του Χρήστου.

•  Αποστρατεύτηκε, με αίτησή του, από 
τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος 
με το βαθμό του ανθυποπυραγού -  τε
χνικού, ο πυρονόμος -  τεχνικός Δημ. 
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ, γιατί είχε συμπληρώσει 
τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

•  Προήχθη κατ’ εκλογήν στο βαθμό του 
αντιπυράρχου, για πλήρωση κενής ορ
γανικής θέσης, ο επιπυραγός Γενικών 
Υπηρεσιών (1883) Γεώργ. ΖΕΡΒΑΣ του 
Χρήστου.

ΠΕΝΘΗ
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ

1) Αγροφύλακας Δημήτριος ΑΠΟΣΤΟ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ της περιοχής Αιγών. Πέθανε 
στις 10-2-84.

2) Αγροφύλακας Βασ. ΤΟΛΟΖΗΣ, 37 
χρόνων της περιοχής Ισώματος του 
Αγρονομείου Κιλκίς. Πέθανε στις 
19-2-84.

3) Αγροφύλακας Ιωάννης ΜΙΧΑΗΛΙ- 
ΔΗΣ, 64 χρόνων του Αγρονομείου Αρ- 
ναίας. Πέθανε στις 4-1-84.

4) Υπάλληλος Κλάδου ΣΕ2 Αγροφυλά
κων περιοχής Λουτρών Υπάτης Αγρονο- 
μείου Υπάτης, Βασίλειος ΣΥΛΑΙΟΣ. Πέ
θανε στις 8-2-84.
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Η Παραοικονομικη Εξέλιξη 
Απειλή Για Την Ανθρωπότητα

Του ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΙΦΕΡΗ
Κοινωνιολόγου, Ειδ. Συμβούλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Η παραγωγή, διακίνηση και αγορά 
ναρκωτικών έχει δημιουργήσει 
τη βάση για μια κοινωνικό - οικο

νομική εξέλιξη η οποία απειλεί άμεσα την 
ακεραιότητα της ανθρωπότητας. Το διε
θνές κύκλωμα παραγωγής -  διακίνησης 
και αγοράς ναρκωτικών έχει γίνει κρίκος 
ο οποίος συνδέει τις παραοικονομικές 
δομές σε τοπικά και παγκόσμια επίπεδα, 
τη διεθνή εγκληματικότητα, την εκμε
τάλλευση και αλλοτρίωση της ανθρωπό
τητας -  και πιο συγκεκριμένα, της νεο
λαίας -  την κοινωνική βία, την πτώση της 
παραγωγής σε βιομηχανικοποιημένες 
χώρες και τη διατήρηση της υποαναπτυ
γμένης και περιθωριακής αγροτικής 
παραγωγής και οικονομίας, σε χώρες του 
τρίτου κόσμου. Η οργανωμένη παρα

γωγή, διακίνηση και αγορά ναρκωτικών 
σαν σύνολο, έχει εξελιχθεί σε ένα καθο
λικό αποτελεσματικό όργανο καταστο
λής, καταπίεσης και εκμετάλλευσης των 
λαών, το οποίο δημιουργεί και επιβάλλει 
την άρνηση, την απογοήτευση και την 
απελπισία στο σύνολο της ανθρωπότη
τας υπερθαίνοντας κοινωνικές, ταξικές, 
πολιτικές και πολιτιστικές διαφορές και 
αντιφάσεις.

Παρατηρείται, όμως, ότι και με τα ναρ
κωτικά υπάρχουν συγκεκριμένα «μη- 
τροπολιτικά» κέντρα με οικονομικο-πο- 
λιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και ορ
γανώσεις οι οποίες έχουν εξελιγμένες 
λειτουργικές μεθόδους, με τις πιο προ
χωρημένες τεχνικο-επιστημονικές βά
σεις. Βλέπουμε, ότι δηλαδή στο όλο κύ
κλωμα αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα

Το φημισμένο «Χρυσό Τρίγωνο» στα σύνορα 
Ταϋλάνδης Βιρμανίας και Λάος όπου παρόγον- 
ται τα μεγαλύτερα ποσοστά οπίου στον κόσμο 
(650 τόννοι το 1982 και 700 στο 1983) κρυφό 
εργαστήρια μετατρέπουν το όπιο οε ηρωίνη 
πρώτου γίνει η παράνομη διακίνηση στην το
πική και διεθνή αγορά. Το Χονγκ - Κονγκ είναι 
το μεγαλύτερο κέντρο για την διακίνηση ναρ- 
κωτικών στην νοτιοανατολική Ασία._________
επιστήμονες με πλήρη τεχνολογικό εξ
οπλισμό και αγρότες που καλλιεργούν τη 
γη με τα πιο πρωτόγονα ανθρώπινα ερ
γαλεία, οι οποίοι έχουν ενταχθεί από
λυτα σε μια ενιαία οργάνωση και λει
τουργία. Μέσα σε αυτό το ευρύ φάσμα 
της συνεργασίας αυτής, διαμορφώνεται 
μια οικονομικο-πολιτική και κοινωνική 
πραγματικότητα που επιβάλλεται καθο
λικά. Μια πραγματικότητα που πολύ συ
χνά μένει εκτός των πλαισίων κάθε λαϊ-
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κού ή κυβερνητικού ελέγχου, και η οποία 
έχει μια ανεξάρτητη και αυτόνομη ανά
πτυξη και κατεύθυνση. Επιβάλλεται λοι
πόν, μια ενωτική και οργανωμένη αντιμε
τώπιση του προβλήματος που θα συνδέει 
τις όποιες αποφάσεις και διαδικασίες 
διεθνών συνεδρίων με τη λαϊκή δράση 
μέχρι το χώρο της γειτονιάς. Η λαϊκή 
συναίνεση και συνεργασία είναι καθορι
στική για την εφαρμογή μιας αποτελε
σματικής στρατηγικής απέναντι σε όλο 
το φάσμα του προβλήματος, στα επίπεδα 
της παραγωγής, διακίνησης, και αγοράς 
-  πώλησης.

Π ιο συγκεκριμένα, θα πρέπει πρώτα 
να εξεταστεί η ανάπτυξη της αγο
ράς ναρκωτικών σαν το αρχικό σημείο 

αναφοράς. Σύμφωνα λοιπόν, με στατι
στικές του Ο.Η.Ε., παρατηρείται, π.χ., ότι 
η κατάσχεση συγκεκριμένων ναρκωτι
κών στο διάστημα 1947-1966 έχει ως 
εξής:
1. Όπιο 41.845 κιλά
2. Μορφίνη 264 κιλά
3. Ηρωίνη 187 κιλά
4. Κοκαΐνη 41 κιλά
5. Κάνναβη 342.370 κιλά

Αντίστοιχα βλέπουμε για το 1981 μόνο, 
τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Όπιο 54.452 κιλά
2. Μορφίνη 1.903 κιλά
3. Ηρωίνη 5.609 κιλά
4. Κοκαΐνη 9.548 κιλά
5. Κάνναβη, (φύλλο): 5.349.178 κιλά /
(χασίσι - ρετίνη): 241.381 κιλά / υγρό
κάνναβης: 274 κιλά.

Τα στοιχεία αυτά είναι μια καθαρή έν
δειξη της δραματικής ανόδου της παρά
νομης χρήσης ναρκωτικών σε παγκόσμια 
επίπεδα. (Για τη συνολική εξέλιξη, βλέπε 
το συναπτόμενο σχεδιάγραμμα). Εδώ, θα 
κάνουμε αναφορά στην ανάλυση του 
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών (του R. 
STAMLER και R. FAHLMAN) της κυβέρ
νησης του Καναδά, σχετικά με το κύ
κλωμα της διακίνησης και πώλησης, 
οπίου-ηρωίνης, για να διευκρινιστούν οι 
άμεσες οικονομικές διαστάσεις του
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προβλήματος. Το παράδειγμα εξηγεί 
λοιπόν, ότι στο «χρυσό τρίγωνο» της Νό
τιας Ανατολικής Ασίας, ο αγρότης που 
καλλιεργεί και παράγει όπιο εισπράττει 
από $ 800 - $ 1.500 ($ Καναδά), για 10 κιλά 
όπιο που μετατρέπεται σε 1 κιλό καθα
ρής ηρωίνης. Στην περιοχή εργαστηρίου 
το 1 κιλό ηρωίνης έχει αξία $ 15.000 για το 
φορέα που εκτελεί τη διακίνηση. Όταν 
φτάσει στα μεγάλα αστικά κέντρα (Μόν
τρεαλ, Τορόντο, κ.τ.λ.), το 1 κιλό ηρωίνης 
αντιστοιχεί σε $ 200.000, χονδρική τιμή. 
Σαν τελικό προϊόν, σε κάψουλες, η κάθε 
δόση περιέχει 3% - 5% ηρωίνη και που
λιέται σε $ 35 έως 45, η καθεμία. Σαν 
συμπέρασμα, βλέπουμε λοιπόν, ότι το 1 
κιλό καθαρής ηρωίνης έχει τελική αξία, 
στην αγορά, 15 εκατομμύρια (πάντα σε $ 
του Καναδά). Καθαρά, λοιπόν βλέπουμε 
πως η συνολική διακίνηση και πώληση 
ναρκωτικών στον Καναδά μόνο, εύκολα 
φτάνει σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Επιπλέον υπολογίζεται από την κυ
βέρνηση του Καναδά ότι η παράνομη 
διακίνηση ναρκωτικών αποφέρει το 87% 
του συνόλου των χρημάτων που «παρά
γει» ετήσια η «οργανωμένη εγκληματι
κότητα» της χώρας.

Σαν αποτέλεσμα βλέπουμε πως η δια
κίνηση ναρκωτικών κυρίως στις «μητρο- 
πολιτικές» δυτικές χώρες, όπου συγκεν
τρώνονται μεγάλοι πληθυσμοί, (σημειώ
νεται ότι ο Καναδάς έχει ένα σχετικά μι
κρό πληθυσμό) δημιουργεί τη βάση στή
ριξης ενός τεράστιου παρα - οικονομικού 
δικτύου. Το δίκτυο αυτό παράγει κέρδη 
τα οποία ξεπερνάνε τις εισπράξεις των 
μεγαλύτερων ιδιωτικών πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, αλλά ακόμα και το εθνικό 
εισόδημα πολλών κρατών. Από τα στοι
χεία που υπάρχουν, λοιπόν, βλέπουμε 
καθαρά πως η διακίνηση ναρκωτικών 
μπορεί να αναλυθεί κατ’ αρχάς σαν κα
θοριστικός παράγοντας της παγκόσμιας 
οικονομίας.

Σ τα μεγάλα αστικά κέντρα της μη
τρόπολης, τα ναρκωτικά μετατρέ- 

πονται άμεσα, λοιπόν, σε δισεκατομμύ
ρια δολάρια, γεγονός το οποίο έχει από
λυτα αρνητικές επιπτώσεις στους υγιείς 
τομείς της «Δυτικής» οικονομίας. Τα 
κέρδη από την αγορά ναρκωτικών «ανα
κυκλώνονται» και διεισδύουν στη «θε
μιτή» οικονομία, σαν κεφάλαιο στις τρά
πεζες και ακόμα για επένδυση, πράγμα 
που σημαίνει ότι η γενική οικονομική και 
βιομηχανική ανάπτυξη της Δύσης στηρί
ζεται όλο και περισσότερο σε μια παρά
νομη οικονομική βάση. Στην ουσία, λοι
πόν, βλέπουμε ότι αυξάνεται η εξάρτηση 
των κρατικών οικονομιών και των ανα
πτυγμένων χωρών από τα κέρδη της 
παράνομης διακίνησης και αγοράς ναρ
κωτικών. Παράλληλα, η μαζική κατανά
λωση ναρκωτικών έχει και σαν άμεσο 
αποτέλεσμα την πτώση της παραγωγικό
τητας του εργατικού δυναμικού.

Ταυτόχρονα σημειώνεται ότι η αρνη
τική οικονομική επίδραση της διακίνη
σης ναρκωτικών δεν περιορίζεται σε 
αναπτυγμένες οικονομίες. Η διακίνηση 
συνδέει την κατανάλωση με την παρα
γωγή, δηλαδή στην πραγματικότητα, την 
αναπτυγμένη μητρόπολη με τον ανα
πτυσσόμενο «τρίτο κόσμο». Για την ικα
νοποίηση των αναγκών της αγοράς της 
μητρόπολης, οι παρασιτικοί οικονομικοί 
παράγοντες ελέγχουν και καθορίζουν 
όλο και περισσότερο την αγροτική εξ
έλιξη χωρών παραγωγής ναρκωτικών 
φυτών, γεγονός που σημαίνει ότι, στα
διακά διαλύεται η καλλιέργεια ζωτικών 
προϊόντων, με τα οποία αντιμετωπίζονται 
άμεσα οι οξύτατες ανάγκες των τοπικών 
πληθυσμών των αναπτυσσομένων χω
ρών.

Δηλαδή, η γεωργική οικονομία πολλών 
χωρών του τρίτου κόσμου προσαρμόζε
ται και γίνεται πιο εξαρτημένη από την 
αγορά ναρκωτικών, με άμεσο αποτέλε
σμα να εμποδίζεται η συνολική οικονο
μική ανάπτυξη και ανεξαρτοποίηση των 
χωρών αυτών -  η οποία ανάπτυξη έχει 
σαν προϋπόθεση την υγιή λειτουργία και 
εξέλιξη του αγροτικού τομέα.

(Εδώ θα πρέπει να σημειωθούν οι πολ
λές ιστορικές αναλογίες που υπάρχουν 
μεταξύ διακίνησης και αγοράς ναρκωτι
κών με τη διακίνηση και αγορά των μαύ
ρων δούλων, η οποία, στους περασμέ
νους αιώνες είχε συνδέσει την κοινωνική 
οικονομία της Ευρώπης, της Βόρειας και 
Νότιας Αμερικής με την Αφρική, ουσια
στικά δημιουργώντας τη βάση πάλι για 
μια από τις πιο αρνητικές εξελίξεις στην 
ιστορία της ανθρωπότητας.)

Ο σον αφορά τις κοινωνικο-ψυχολο- 
γικές επιπτώσεις, διαπιστώνουμε 
ότι η διακίνηση και κατάχρηση ναρκωτι

κών κλονίζουν άμεσα τα πιο ευάλωτα 
τμήματα ενός πληθυσμού. Την ίδια στι
γμή που τα ναρκωτικά διεισδύουν στη 
νεότερη γενιά, όλο το φάσμα του πληθυ
σμού δέχεται έντονες πιέσεις εναντίον 
στη θετική εξέλιξη του κοινωνικού συν
όλου. Την πιο άμεση αρνητική επίδραση, 
δέχονται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, 
οι οποίοι, συνήθως, αντιμετωπίζουν τα 
πιο βίαια εγκλήματα στα οποία καταφεύ
γουν οι ναρκομανείς για να ικανοποιή-
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σουν τις σωματικές πλέον ανάγκες τους. 
Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι η παράνομη 
διακίνηση και χρήση ναρκωτικών παρά
γει άμεσα την εγκληματικότητα σε όλα 
τα επίπεδα. Σαν αποτέλεσμα επέρχεται 
αποσύνθεση των κοινωνικών σχέσεων 
και διάλυση της ακεραιότητας και της 
συνείδησης του κοινωνικού συνόλου.

Από ψυχολογικής πλευράς βλέπουμε 
ένα πολύ έντονο φαινόμενο όπου σε 
πολλές περιπτώσεις, οι καταχρήστες 
ναρκωτικών αποκτούν ένα αίσθημα, και 
μια τάση απομόνωσης και αλλοτρίωσης 
απέναντι στο ανθρώπινο και στο υλικό 
περιβάλλον τους.

Η «περιθωριοποίηση» αυτή, του ενός 
τμήματος της νεολαίας, αποτελεί βαρύ 
πλήγμα για την κοινωνική εξέλιξη. Ένα 
δυναμικό μέλος του πληθυσμού απομο
νώνεται και αποσυνδέεται από την 
παραγωγική και δημιουργική σχέση-με 
την κοινωνία. Σαν αποτέλεσμα αυτής της 
ολικής ατομικής αλλοτρίωσης συχνά δη- 
μιουργείται η αντίληψη ότι τα ναρκωτικά 
προσφέρουν μια δυναμική λύση στα έν
τονα ψυχολογικά προβλήματα που προ
κύπτουν.

Ο ναρκομανής χάνει σταδιακά κάθε 
άμεση και δυναμική επαφή με το περι
βάλλον του, και εγκλωβίζεται σε μια συν
εχώς αυξανόμενη υποκειμενικότητα, η 
οποία κάνει κάθε σχέση ή συμμετοχή σε 
ομάδες, ή και στην κοινωνία γενικότερα, 
σπασμωδική και επιφανειακή, και όλο και 
πιο περιορισμένη. Η ατομική κατάχρηση

ναρκωτικών αποκτά τελικά μια αυτόνομη 
λογική που σταδιακά παίρνει, για το ναρ
κομανή, όλα τα χαρακτηριστικά της 
«πραγματικότητας». Το υποκειμενικό 
επιβάλλεται και μετατρέπει το αντικει
μενικό, στα πλαίσια της ατομικής αντί
ληψης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρειά
ζεται κοινωνικο-ψυχολογική θεραπεία η 
οποία έχει ελάχιστες πιθανότητες για 
πλήρη επιτυχία.

Π ώς μπορεί, λοιπόν, να αντιμετωπι
στεί το πρόβλημα των ναρκωτικών 
και πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας; Η 

καθημερινή πραγματικότητα κάνει σα
φές το γεγονός ότι το πρόβλημα ανακύ
πτει στο επίπεδο του λαού. Συνεπώς 
κάθε αντιμετώπιση, η οποία δεν στηρίζε
ται στην άμεση λαϊκή συμμετοχή, θα έχει 
ελάχιστες πιθανότητες για επιτυχία. Θα 
πρέπει λοιπόν να καλλιεργηθεί ένα θε
τικό πνεύμα δυναμικής συνεργασίας 
λαού και Κράτους σε όλα σχεδόν τα επί
πεδα της αντιμετώπισης του προβλήμα
τος — σε όλα τα «μέτωπα». Θα πρέπει να 
οργανωθούν προγράμματα λαϊκής εν
ημέρωσης και επιμόρφωσης, μέσα στα 
πλαίσια της γειτονιάς, σε συνοικιακές 
συνελεύσεις, στα σχολεία, στα εργοστά
σια. Σ’ αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να 
συμμετέχουν ειδικοί κοινωνιολόγοι, ψυ- 
χολόγοι, γονείς, αρμόδιοι αστυνομικοί, 
μαθητές και φοιτητές. Η συνεργασία 
πρέπει να αποκτήσει μια συλλογική και 
μόνιμη μορφή και βάση, πρέπει να επε

κταθεί πέρα από τα πλαίσια σεμιναρίων, 
ή εκπομπών τηλεόρασης και ραδιοφώ- 
νου, και να γίνει μια εφικτή διάσταση της 
καθημερινής ζωής. Θα πρέπει, δηλαδή, 
να δημιουργηθούν, σημεία άμεσης επα
φής, και συνεργασίας λαού και κράτους, 
ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας, για δυ
ναμική πρόληψη και καταπολέμηση του 
όλου προβλήματος σε όλες του τις δια
στάσεις. Το έργο της αντιμετώπισης των 
ναρκωτικών πρέπει να εξελιχθεί σε έργο 
της λαϊκής συνείδησης και συμμετοχής, 
με τη δυναμική υποστήριξη και συντονι
σμού του κυβερνητικού μηχανισμού, σε 
όλα τα επίπεδα.

Η σωστή και αποτελεσματική αντιμε
τώπιση του προβλήματος των ναρκωτι
κών είναι προϋπόθεση για την ομαλή και 
θετική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, 
και ακόμα για την ίδια την ακεραιότητά 
της. Το πρόβλημα αυτό, λοιπόν, πρέπει 
να θεωρηθεί σαν πρωταρχικό, και απαιτεί 
την απόλυτη σύσφιξη και συσπείρωση 
λαϊκών και κρατικών δυνάμεων. Η λαϊκή 
πρωτοβουλία και επαγρύπνηση είναι 
απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση 
του οποιουδήποτε κυβερνητικού προ
γράμματος που μπορεί να καθοριστεί.

Η μάχη εναντίον των ναρκωτικών δίνε
ται, σε τελική ανάλυση, στις γειτονιές, 
στα σχολεία, στα σπίτια, στα εργοστάσια 
και σ’ αυτό το μέτωπο υπάρχει το πιο 
πρόσφορο έδαφος για τη δυναμική συν
εργασία και σύνταξη των λαϊκών και κρα
τικών εξουσιών.
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Δ .804113 
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Δ .1366514 
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Λ .1516626J4.12412771 Δ .228070
2654KG
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10KG 802G 
Δ .206283 
11 KG 636G 

4.197365 
8 KG 438G 

Δ .95917 
1KG 648 

Δ .5487155 
4 KG 31G

447 G

106KG715G 
Δ. 2492120 
19KG 227G 
Δ .1924350 
15KG 826G 
Δ .4129328 
25KG 484G 

Δ .181039α 
69KG 825G 
Δ .9900382 

19KG 778G 

.7785792 
2KG 987G 
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£ΗΜΕΙ2£2Ι£:ΠαπαΡ°6νες,καψούλες,φύλλο του κόκα,σπόρος χαννάβεως και διάφορες ποσότητες αμπούλων,φιαλών χτλ παραλείποντα 
α)£υμπεριλαμβάνει φυτά και ρυτίνη
β) Συμπεριλαμβάνει φυτά όπου σ ι κατασχέσεις αναφέρονται κατά βάρος

γ)Συμπεριλαμβάνει βάρη των φυτών που κατασχέθηκαν ή καταστράφηκαν,όπως αναφέρονται από τη Ν ότια  Αφρική 

δ ) Αφορά όλα τα  ναρκωτικά από διεθνή  έλεγχο εκτός οπίου,μορφίνης,ηρωίνης,κοκκαίνης,κάναβης.Ποσότητες τ έ -  
τοιωνναρκωτικών,συμπςριλαμβάι«υν ψυχοτροποκές ουσίες που κατασχέθηκαν μετά το  1966 φ α ίνοντα ι σ τ ις  ακό
λουθες στήλες

ε )0  αριθμός αυτός δ ε ίχ ν ε ι το μέσο όρο γ ιά  3 χρόνια-χαμ ιά κατάσχεση δεν έχ ε ι αναφερθεί πριν το  1971 
σ τ )  Δόσεις  συμπεριλαμβάνουν αμ πούλες,ενέσεις ,φ ιά λες ,χά π ια  κ'πλ

ζ )0  αριθμός δ ε ίχ ν ε ι τον μέσο όρο γ ιά  7 χρόνια.Καμιά κατάσχεση δεν έχ ε ι αναφερθεί γ ια  το 1967
η )0 ι αριθμοί δείχνουν τον  μέσο όρο γ ιά  6 χρόνια.Καμ»ά κατάσχεση! δεν έ$ε ι αναφερθεί γ ια  το  1967-1968
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Με ομίχλη ανεβήκαμε τις στροφές της 
Πάρνηθας για να βρεθούμε, με αρκετή 
καθυστέρηση, στο καταφύγιο «Μττάφι», 
σε υψόμετρο 1.167 μέτρα. Αφήσαμε το 
αυτοκίνητο στο χώρο στάθμευσης και 
προχωρήσαμε με τα πόδια. Το βαρύ πέ
πλο της νύχτας, που τύλιγε τα χιονι
σμένα έλατα, και η πυκνή ομίχλη που είχε 
φωλιάσει στο προαύλιο του καταφύγιου 
μας έδωσαν το κατάλληλο σκηνικά για να 
ξαναζήσουμε έντονα την περιπέτεια με 
τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών της. 
Ήταν Παρασκευή 23 Μάρτη, γύρω στις 
εξίμισι το βράδυ.

Προκειμένου να δείξει έμπρακτα την 
ευγνωμοσύνη του στους ανθρώπους που 
τους έσωσαν, ο Ισπανός Μανουέλ Σαέζ, 
42 χρόνων, γενικός διευθυντής σουηδι
κής εταιρίας στην Αθήνα, κάλεσε μαζί με 
τις οικογένειές τους τους άνδρες του 
Τμήματος Ειδικών Αποστολών, τους πυ
ροφύλακες και τους υπεύθυνους του 
καταφύγιου, σε μια ζεστή και χαρούμενη 
συνεστίαση, για μια καλύτερη γνωριμία, 
με διαφορετικές συνθήκες πια, στο 1ο 
καταφύγιο της Πάρνηθας απ’ όπου είχε 
ξεκινήσει με τα παιδιά του για μια βόλτα 
και που στάθηκε η αφορμή για να περά
σουν μια εφιαλτική νύχτα.

Μας υποδέχθηκαν με πολλή αγάπη ο 
ίδιος, η γυναίκα του Μαρία, η δεκατριά- 
χρονη κόρη του Φάτιμα και ο δωδεκά
χρονος γιος του Μανουέλ. Καθήσαμε 
όλοι στους πάγκους, τριγύρω τους, 
μπροστά απ' το αναμμένο τζάκι και με 
μεγάλο ενδιαφέρον ακούγαμε με τα 
«σπασμένα» ελληνικά το ξαναζωντάνεμα 
της περιπέτειάς τους. Όπου συμπλήρω
ναν την αφήγηση με αγγλικές λέξεις, πα- 
ρενέβαινε ευγενικά ο κ. Φ. Αναστασίου, 
διευθυντής της ίδιας εταιρίας, για να τις 
ερμηνέψει στους προσκεκλημένους.
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Η περιπέτεια

Η π εριπ έτεια  του Μανουέλ και των δύο 
παιδιών του αρχίζει στις δύο το μεσημέρι 
της Κυριακής, στις 11 Μάρτη, όταν ξεκί
νησαν για μια βόλτα με σκι απ’ τη θέση 
«Αγία Τριάδα». Ο περιφερειακός δρόμος 
που ακολούθησαν είναι γύρω στα 16 χι
λιόμετρα και με τους μετριότερους υπο
λογισμούς θα έπρεπε να ξαναγύριζαν 
στην Αγία Τριάδα σε δυόμισι ώρες περί
που, αφού θα είχαν επωφεληθεί και απ' 
τις κατηφοριές της διαδρομής, που θα 
τους επιτάχυναν αναμφίβολα την επι
στροφή τους. Σε κάποια διασταύρωση 
όμως της διαδρομής πήραν λάθος δρόμο 
και χάθηκαν μέσα στα έλατα και τις χιο
νισμένες πλαγιές.

Σ το μ ετα ξύ  η κυρία Σαέζ, που περίμενε 
να επιστρέφουν, άρχισε να ανησυχεί για 
την αδικαιολόγητη καθυστέρησή τους 
και γ ι’ αυτό κινήθηκε προς το καταφύγιο 
όπου συναντιέται με τον εκπρόσωπο του 
Ορειβατικού Συλλόγου της Αθήνας 
Γιάννη Κατριβάνο και τον ενημερώνει 
για την οικογένειά της. Ο πεπειραμένος 
ορειβάτης φτάνει στη θέση Άγιος Πέ
τρος και εντοπίζει τα «χνάρια» απ’ τα πέ
διλα των τριών σκιερ. Επειδή δεν υπάρ
χει άλλη διέξοδος υπολόγισε ότι θα πρέ
πει να έχουν κατευθυνθεί για τη «Σαλο
νίκη», τοποθεσία όπου τα νιόνια ήταν 
λιωμένα.

h κινητοποίηση

Απ’ την ώρα αυτή -  είχε ήδη νυχτώσει- 
αρχίζει η άμεση κινητοποίηση των ομά
δων διάσωσης του Τμήματος Ειδικών 
Αποστολών.

Ειδοπ οιείται η Υποδ/νση Αστυνομίας 
Αγ. Αναργύρων και το Κέντρο Επιχειρή
σεων του Αρχηγείου Χωροφυλακής που 
με τη σειρά του κινητοποιεί δυο πεντα
μελείς ομάδες του Τμήματος Ειδικών 
Αποστολών (ΤΕΙΔΑ). Γύρω στις 11 το 
βράδυ οι ομάδες αυτές, εξοπλισμένες με 
ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό και μέσα

ξεκινάνε για τον εντοπισμό των σκιερ. Η 
πρώτη ομάδα με αρχηγό τον ταγματάρχη 
Κων. Τασάκο, διοικητή του ΤΕΙΔΑ και 
οδηγούς τον Γ ιάννη Κατριβάνο και πυ
ροφύλακα Χρ. Μπούκη, ξεκίνησε απ’ το 
καταφύγιο με κατεύθυνση τη «Σαλο
νίκη» και η άλλη απ’ τη Μαλακάσα προς 
την ίδια κατεύθυνση.

Οι έρευνες, όπως μας αφηγήθηκε ο 
διοικητής του Τμήματος Ειδικών Απο
στολών, γινόντουσαν μεθοδικά αλλά με 
αντίξοες καιρικές συνθήκες. «Το χιόνι, η 
ομίχλη και το σκοτάδι στάθηκαν εμπόδιο 
στην αναζήτηση των Ισπανών σκιερ και 
με μεγάλη προσοχή προσπαθούσαμε να 
εντοπίσουμε από κάποιο ίχνος, την πο
ρεία που ακολούθησαν. Κάθε χ'ιλια μέτρα 
ρίχναμε φωτοβολίδες και πυροβολι
σμούς στον αέρα για να μας ακούσουν. 
Προχωρούσαμε με την ελπίδα ότι δεν θα 
χουν απομακρυνθεί πολύ και ότι σύν
τομα θα τους βρίσκαμε...

Οι φωνές

»... Στις τρεις παρά τέταρτο το πρωί, η 
ομάδα μου, αφού είχε διανύσει γύρω στα 
δώδεκα χιλιόμετρα, φτάνει στη «Σαλο
νίκη» και ακούει τις φωνές των «Ροβιν- 
σώνων». Κάποιο απ’ τα παιδιά απάντησε 
στα σήματά μας. Πλησιάζουμε και ρί
χνουμε το φως των φακών πάνω τους. 
Είχαν πέσει χαρούμενα στην αγκαλιά του 
πατέρα τους. Η περιπέτειά τους είχε τε
λειώσει. Είχαν σωθεί.

»... Λόγω της υγρασίας, με δυσκολία 
ανάψαμε μια φωτιά και τους προσφέ- 
ραμε λίγο ζεστά τσάι που είχαμε μαζί 
μας. Αφού διαπιστώσαμε ότι ήσαν καλά, 
πήραμε το μονοπάτι που οδηγεί προς τη 
Μαλακάσα, 3 ώρες με τα πόδια. Στα τε
λευταία χιλιόμετρα ο μικρός Μανουέλ 
κουράστηκε και γι’ αυτά έφτασε στο 
λεωφορείο πάνω στις πλάτες των χωρο
φυλάκων. Στο σιδηροδρομικά σταθμό 
Μαλακάσας μας περίμενε υπηρεσιακό 
λεωφορείο και η άλλη ομάδα, που στο 
μεταξύ την είχαμε ειδοποιήσει με τον 
ασύρματο να επιστρέφει».

Και κατάληξε ο κ. Τασάκος με τα ίδια 
λόγια που μας είχε δηλώσει αμέσως μετά 
τη λήξη της επιχείρησης:
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Κάτω: Ο Μανουελ Σαίζ, τα δυο παιδιά του και οι άνδρες του Τμήμα
τος Ειδικών Αποστολών, μαζί με τ^ν συντάκτη μος Δημήτρη Κόσσιο, 
<ττο υπηρεσιακό λεωφορείο, αμέσας μετά τη διάσωσή τους.
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μείνουμε εκεί μέχρι να ξημερώσει.
»...Δεν ανησυχούσα, γιατί ήμουνα σί

γουρος ότι η γυναίκα μου θα ζητούσε 
βοήθεια απ’ τις αρχές. Εξάλλου είμαστε 
καλά ντυμένοι για να αντέξουμε στο 
κρύο της χειμωνιάτικης νύχτας».

«Ανατρίχιασα»

Ο μικρός Μανουέλ τον διακόπτει: 
«Πράγματι δεν φοβηθήκαμε αλλά όταν 
ακούσαμε τα ουρλιαχτά κάποιου ζώου, 
μέσα στη νύχτα, εγώ ανατρίχιασα».

«Προσπάθησα, -  συνέχισε ο κ. Σαέζ -  
να ανάψω φωτιά για να ζεσταθούμε και 
για να μην πλησιάσουν τ’ αγρίμια που 
ακούγαμε και νομίζαμε ότι είναι λύκοι 
αλλά για κακή μας τύχη το αέριο του 
αναπτήρα μου είχε τελειώσει. Τότε 
έδωσα θάρρος στα παιδιά και τους είπα 
ότι δεν θα πρέπει ν' απομακρυνθούν από 
κοντά μου σε περίπτωση που μας πλη
σίαζαν».

-  Δεν υπάρχουν λύκοι στην Πάρνηθα, 
παρεμβαίνει ο κ. Κατριβάνος, μόνο τσα
κάλια ή αγριόσκυλα που όμως δεν επιτί
θενται στον άνθρωπο.

«Μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα -  ξανα- 
πήρε το λόγο ο κ. Σαέζ -  ελπίζαμε ότι θα 
μας έρθει βοήθεια αλλά μετά από λίγο 
πίστεψα πως λόγω της νύχτας θα είχαν 
σταματήσει τις έρευνες για να ξαναρχί
σουν την άλλη μέρα με το χάραμα.

....Κατά τη μία το πρωί ακούσαμε μα
κρινούς πυροβολισμούς αλλά δεν σκάφ
τηκα ότι μπορεί να είναι κάποια ομάδα 
διάσωσης. Νόμισα ότι είναι κυνηγοί. 
Μετά από μια ώρα περίπου οι πυροβολι
σμοί ακούγονταν πιο έντονα. Στο βάθος 
διακρίναμε μια φωτοβολίδα που έσκασε. 
Η νύχτα έγινε μέρα. Καταλάβαμε ότι κά
ποια ομάδα προσπαθεί να μας εντοπίσει. 
Σε κάποια στιγμή μια φωτοβολίδα φώτισε 
όλη την περιοχή τριγύρω μας και μπορέ
σαμε να δούμε τα πρόσωπά μας. Αγκα
λιαστήκαμε και φιληθήκαμε γεμάτοι ικα
νοποίηση. Η περιπέτειά μας είχε τελειώ
σει».

Ευγνωμοσύνη

Ρωτήσαμε τον κ Σαέζ να μας εκφράσει 
τα συναισθήματά του για τους άνδρες 
της Χωροφυλακής που πήραν μέρος στη 
διάσωση.

Μας είπε χαρακτηριστικά: «Τα συναι- 
σθήματά μου είναι φανταστικά, αισθά
νομαι πολύ ευχαριστημένος και ευγνώ- 
μονας γι’ αυτούς τους υπέροχους άν
δρες που πήραν μέρος στην επικίνδυνη 
αποστολή για τη διάσωσή μας. Τις ίδιες 
ευχαριστίες θέλω να εκφράσω και στους 
«οδηγούς» που κόπιασαν μαζί τους.»

Ερώτ.: Αν αύριο, που θα οδηγείτε το 
αυτοκίνητό σας, σας σταματήσει ένας 
τροχονόμος και σας δώσει «κλήση», θα 
αλλάξει κάποιο απ’ τα συναισθήματα που 
προαναφέρατε;

Απ.: «Πάντοτε πίστευα στη δύσκολη 
δουλειά του αστυνομικού. Αν κάνω κά
ποιο λάθος στην οδήγηση, πρέπει να 
υποστώ τις συνέπειες της πράξης μου 
αυτής. Αν με σταματήσει τροχονόμος 
τώρα και με...φιλοδωρήσει με κάποια 
κλήση, πιστέψτε με ότι μάλλον θα με ευ
χαριστήσει η ενέργεια του αυτή γιατί θα 
είναι αφορμή να πω μια καλή μέρα με 
αυτόν που κάποτε υπήρξε ο σωτήρας 
μου».

Ευτυχισμένα χαμόγελα μετά τη διάσωση των 
τριών «Ροβινσώνων».

«Ήταν πράγματι μια κουραστική ανα
ζήτηση αλλά το ότι τους βρήκαμε και μά
λιστα ζωντανούς, έσβησε απ' τα 
πρόσωπά μας κάθε ίχνος κόπωσης. Οι 
άνδρες του ΤΕΙΔΑ είναι άρτια εκπαιδευ
μένοι και σε διαρκή ετοιμότητα για να 
προσφέρουν τη βοήθειά τους όπου και 
άταν χρειαστεί».

Οι πρωταγωνιστές

Καιρός να ξαναδώσουμε το λόγο 
στους πρωταγωνιστές αυτής της «οδύσ
σειας» για να μας αφηγηθούν την περι- 
πέτειά τους απ' την ώρα που πήραν λά
θος δρόμο μέχρι την ώρα που τους 
βρήκε η ομάδα διάσωσης.

Μας είπε ο κ. Σαέζ: «Αφού λοξοδρομή
σαμε και αποπροσανατολιστήκαμε, αρ
χίσαμε να αναζητάμε κάποιο μονοπάτι 
που θα μας οδηγούσε εκεί που πρωτοξε- 
κινήσαμε. Με κεντρικό σημείο ένα ξέ- 
φωτο, προχωρούσαμε 2-3 χιλιόμετρα 
ψηλότερα ή χαμηλότερα με σκοπό να 
βρούμε κάποιο δρόμο που θα μας οδη
γούσε στο καταφύγιο. Είχαμε φτάσει σε 
ένα οροπέδιο όπου δεν υπήρχαν χιόνια 
και γι' αυτό λύσαμε τα σκι απ’ τα πόδια. 
Αφού έπεσε το σκοτάδι και είδα ότι τα 
παιδιά ήσαν κουρασμένα, αποφάσισα να



μια βραδια στο καθήκον

Ώρα 8 το βράδυ. Βρισκόμαστε στο 
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας, το γνωστό σε 
όλους «199», στην καρδιά της Αθήνας, 
για να παρακολουθήσουμε και να κατα
γράψουμε από κοντά τη δραστηριότητα 
και τα υπηρεσιακά απρόοπτα μιας βρα
διάς.

Μιλάμε με τον αξιωματικό υπηρεσίας 
του Κέντρου, πυρονόμο Μιχάλη Καρα- 
σταμάτη. «Το 199» μας λέει «είναι μια 
νευραλγική υπηρεσία. Είναι το κέντρο 
όπου καταγράφεται η κάθε είδους δρα
στηριότητα της Πυρ. Υπηρεσίας στο Λε
κανοπέδιο της Αττικής. Από εδώ διαβι
βάζεται οποιοδήποτε συμβάν έχει σχέση 
με πυρκαγιές, πλημμύρες, παροχές βοή- 

m θείας κ.ά., στα περιπολικά αυτοκίνητα 
του πλησιέστερου Πυροσβεστικού Στα
θμού που επιλαμβάνονται αμέσως».

Το προσωπικό του Κέντρου αποτελεί- 
ται από 24 άντρες αξιωματικούς και κα
τώτερο προσωπικό με επικεφαλής τον 
Διοικητή επιπυραγό Χρήστο Μπάρτζη. 
Κάθε μέρα δέχεται γύρω στα 1.000 τηλε
φωνήματα που σε έκτακτες περιστάσεις 
(πλημμύρες κ’.τ.λ.) φθάνουν τα 2.000 
περίπου. Κάθε βάρδια αηοτελείται από 5 
συνήθως άντρες που καταβάλλουν φιλό
τιμες προσπάθειες να δώσουν λύση σε 
κάθε τηλεφώνημα που δέχονται, ακόμα 
και αν αυτό δεν σχετίζεται με τον κύκλο 
των αρμοδιοτήτων τους.

«Μια γριούλα αναίσθητη»...

Τη συζήτησή μας διακόπτει το κου
δούνισμα του τηλεφώνου. Η αγωνιώδης 
φωνή της γυναίκας ακούγεται έντονα: 
"Παρακαλώ τρέξτε γρήγορα στην οδό 
Σόλωνος 99 στην Καλλιθέα. Μια γριούλα 
είναι αναίσθητη στο μπαλκόνι του 3ου 
ορόφου της πολυκατοικίας. Η πόρτα εί
ναι κλειδωμένη και δεν μπορούμε να

ανοίξουμε». Ο τηλεφωνητής διαβιβάζει 
το σήμα χωρίς καθυστέρηση στο πυρο
σβεστικό αυτοκίνητο που περιπολεί 
κοντά στην Καλλιθέα. Αυτό πηγαίνει 
αμέσως στον τόπο του συμβάντος για να 
κατεβάσει με βραχιονοφόρο όχημα τη 
γριούλα. Πραγματικά μετά από λίγο ο 
επισκέπτης, αναφέρει στο κέντρο λήξη 
της αποστολής και μεταφορά της γριού- 
λας με το 166 στο νοσοκομείο.

«Τέτοια περιστατικά» συνεχίζει ο 
αξιωματικός υπηρεσίας, «χαρακτηρίζον
ται συνηθισμένα όπως είναι επίσης και οι 
εγκλωβισμοί σε ασανσέρ, οι απελευθε
ρώσεις ατόμων από αυτοκίνητα σε περι
πτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, οι μι- 
κροπυρκαγιές κ.τ.λ. Έχουμε βέβαια και 
τα έκτακτα περιστατικά όπως είναι οι 
πλημμύρες σε υπόγεια σπίτια ή κατα
στήματα, στις οποίες κινδυνεύουν 
άμεσα άνθρωποι και περιουσίες, οι σει
σμοί, οι θεομηνίες, οι μεγάλες φωτιές και 
οι εμπρησμοί στα δάση το καλοκαίρι (σ' 
αυτές τις περιπτώσεις η Πυροσβεστική 
συνδράμει κατά μεγάλο ποσοστό τη Δα
σική Υπηρεσία, σε ακατοίκητες πάντα 
περιοχές).

Η βροχή
Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ένα 

πρόσφατο περιστατικό. Τη μεγάλη 
καταρρακτώδη βροχή το βράδυ της 
Παρασκευής 6-4-84. Το κέντρο μας 
«βομβαρδίστηκε» από τα τηλεφωνικά 
Πυρά εκατοντάδων πολιτών. Δεχτήκαμε 
γύρω στις 800 κλήσεις. Χρειάστηκε να 
επεμβεί η υπηρεσία σε 40 σοβαρά περι
στατικά με 15 συνεργεία και δύναμη 200 
περίπου πυροσβεστών που εργάστηκαν 
ακατάπαυστα μέχρι το πρωί της επόμε
νης μέρας.

Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η 
Π.Υ. επεμβαίνει σε πλημμύρες υπόγειων 
χώρων και καταστημάτων που κινδυ

νεύουν άτομα και όχι σε ορόφους πολυ
κατοικιών όπου τα νερά μπορούν να αν
τληθούν από τους ιδιοκτήτες χωρίς κίν
δυνο. ΓΓ αυτό δεν χρειάζεται να πανικο- 
βάλλονται. Θα πρέπει να μάθει ακόμα ο 
κόσμος να μη συγχέει το 199 με το 109, 
γιατί τηλεφωνώντας λάθος χάνεται πο
λύτιμος χρόνος, που σε μερικές περι
πτώσεις μπορεί να αποβεί μοιραίος.

Ρουτίνα

Το επόμενο τηλεφώνημα δεν ξαφνιά
ζει τον τηλεφωνητή. Εγκλωβισμός ατό
μου σε ασανσέρ πολυκατοικίας στα βό
ρεια προάστια. Είναι κάτι το καθημερινό 
πλέον. Οι άντρες των περιπολικών πυρο
σβεστικών αυτοκινήτων είναι συνηθι
σμένοι σε τέτοιου είδους περιστατικά 
ρουτίνας και απελευθερώνουν εύκολα 
τους εγκλωβισμένους -  παγιδευμένους 
σε λίγα μόνο λεπτά.

Απρόοπτα

Δε λείπουν βέβαια και τα απρόοπτα 
της βραδιάς. Το επόμενο τηλεφώνημα 
μας παραξενεύει. Απ’ την άλλη άκρη του 
σύρματος ακούγεται η ευγενική φωνή 
της κυρίας που απαιτεί να σταλεί πυρο
σβεστικό αυτοκίνητο στην πολυκατοικία 
που μένει, για να κατεβάσει από το μπαλ
κόνι του τρίτου ορόφου, δυο μικρά σκυ
λάκια που γαύγιζαν και την ενοχλούσαν, 
μιας και οι ένοικοι του διαμερίσματος 
απούσιαζαν. Φυσικά μια τέτοια απαίτηση 
δεν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί, γιατί 
διαφορετικά θα είχαμε παραβίαση του 
οικιακού ασύλου, τη στιγμή μάλιστα που 
δεν κινδυνεύουν άνθρωποι ή περιου
σίες. Της συνεστήθη λοιπόν να έχει υπο
μονή μέχρι να επιστρέφουν οι ένοικοι.

Σε μια άλλη περίπτωση μας λέει ο τη
λεφωνητής πυροσβέστης Δημήτρης 
Τσιώτας, χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί 
βραχιονοφόρο όχημα με καλάθι, για να 
μεταφερθεί ασθενής από τον 3ο όροφο 
πολυκατοικίας στο νοσοκομειακό αυτο
κίνητο, γιατί ήταν αδύνατη η μεταφορά 
του με φορείο λόγω υπερβολικού βά
ρους.

Ώρα 3 το πρωί

Ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Η νύχτα 
φαίνεται να κυλάει ήρεμα, χωρίς κανένα 
συνταρακτικό γεγονός. Είναι καιρός 
πλέον να αποχαιρετίσουμε την αίθουσα 
του 199. Η επίσκεψή μας αυτή στο κέν
τρο, μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε 
από κοντά τη δραστηριότητά του, την 
κοινωνική αποστολή του και τον συνεχή 
παλμό του.

Εδώ και 18 περίπου χρόνια, από τότε 
που άρχισε η λειτουργία του, το πασί
γνωστο πλέον σ’ όλο το ευρύ κοινό «199» 
προσφέρει πάντα με προθυμία τις υπη
ρεσίες του σ’ όσους έχουν την ανάγκη 
του. Είναι το σωτήριο καταφύγιο του πο
λίτη σε περιπτώσεις που κινδυνεύει η 
ζωή ή η περιουσία του από πυρκαγιές -  
πλημμύρες -  σεισμούς και άλλα έκτακτα 
συμβάντα.

Γ Γ αυτό αξίζει τον δίκαιο έπαινο όλων 
μας, για τις αθόρυβες όσο και πολύτιμες 
υπηρεσίες του, στο κοινωνικό σύνολο.
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= ψυχαγωγία
Δώρον -  άδωρον
Τότε που ζούσαμε στη μικρή κοινω

νία του χωριού μας, τότε που γνωρί
ζαμε το γείτονά μας, ήτανε έθιμο, σε 
κάθε γιορτή, ονομαστική ή θρησκευ
τική, να επισκεπτόμαστε τους συντο
πίτες μας, τα αγαπητά μας πρόσωπα, 
για να τους ευχηθούμε και να τους τι
μήσουμε με την παρουσία μας. Στα χέ
ρια μας δεν κρατάγαμε τίποτα, είχαμε 
όμως φορτωθεί με καλοσύνη, αγάπη 
και ευχές που τα προσφέραμε χωρίς το 
φόβο του «τι θα πουν» και του «θα μας 
παρεξηγήσουν». Μετά απ’ αυτή την 
προσφορά, η οικοδέσποινα μας φίλευε 
με ό,τι καλύτερο διέθετε το νοικοκυ
ριό της.

Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. 
Επίσκεψη με άδεια χέρια; Θεός φυλά- 
ξοι! Προτιμότερο να μην πας καθόλου. 
Εξάλλου τιμάς αυτόν που γιορτάζει με 
την . . .  απουσία σου ή με ένα τηλέφωνο 
που του κάνεις.

-Χ ρόνια  πολλά Τασία μου, η Μπέτυ 
είμαι.

Ξέρεις, ξεκινήσαμε να ρθούμε αλλά 
να δεις τι πάθαμε. . .  Και αρχίζει το 
αράδιασμα δικαιολογιών με το . . .  κιλό.

Ο Τάκης έχει υπερωρίες, ή θα καθυ
στερήσει για κάποιο συμβούλιο ή μόλις 
που ετοιμαστήκαμε, αδιαθέτησε το 
παιδί.

Οι επισκέψεις μας πια δεν εκφρά
ζουν τίποτα άλλο παρά ένα δώρο. Η 
εντύπωση που αφήνει η επίσκεψη με
τριέται με την αξία του δώρου που ου
σιαστικά πρόκειται για .. .αντίδωρο και 
που διαφέρει όμως «παρασσάγγες» σε 
μέγεθος και τιμή απ’ το ταπεινό αντί
δωρο της εκκλησίας, αφού στην πρα
γματικότητα μοιάζει με ηγεμονικό 
μπουναμά!

«Πρέπει να τους πάρουμε κάτι 
ακριβό, όταν είχαν έρθει αυτοί μας εί
χαν φέρει ολόκληρη τοστιέρα που κά
νει πέντε χιλιάδες». Και δώσε οικογε
νειακά παζάρια και πάρε τιμές από 
διάφορα είδη μέχρι που ο ανταγωνι
σμός αυτός ανεβάζει στα ύψη την αξία 
του ταλαιπωρημένου δώρου, λες και 
πρόκειται γ ια . . .  ουγγιά χρυσού.

Μπράβο στην απόφαση κάποιου φι
λικού μας ζευγαριού. Πήρανε στο τη
λέφωνο συγγενείς και γνωστούς. «Αύ
ριο γιορτάζουμε», τους είπανε, «σας 
περιμένουμε, αλλά δεν θέλουμε να 
μας φέρεται δώρο». Την άλλη μέρα η 
οικοδέσποινα υποδέχτηκε τους καλε
σμένους της, συγκέντρωσε στο διά
δρομο τα δώρα των . . .  αμετάπειστων 
και όταν ήρθε η ώρα να φύγουνε, δια
κριτικά, τους έδινε στα χέρια και το 
δώρο που έφεραν.

-  Το δώρο σας να πάρετε . . .
- Μ α . ..
-  Δεν έχει μα, σας είχαμε ειδοποιή

σει.
Το δώρο έχει σκοπό να ευχαριστήσει 

και να ικανοποιήσει αυτούς που το δέ
χονται και όχι για να συγκεντρώσουν οι 
εορτάζοντες στο σπίτι τους αμέτρητες 
μπουκάλες με ποτά ή, όταν πρόκειται 
για νιόπαντρους, για να μαζέψουν ένα 
σωρό από τετζερέδια, που φτάνουν για 
να εξοπλίσουν ολόκληρο εστιατόριο! 
Με άλλα λόγια, έτσι που το καταντή
σαμε είναι δώρον . . .  άδωρον.

Φαντάζομαι πόσες . . .  υποχρεώσεις 
θα είχατε τις μέρες του Πάσχα και 
πόσα δώρα θα κάνατε, ^αφνικά όμως 
διαπιστώνεται ότι, απ' την αιτία αυτή, ο

«14ος μισθός» έχει κάνει φτερά, ενώ 
εσείς θα πρέπει, έστω και .. κατόπιν 
εορτής, να ανταποδώσετε τα δώρα που 
σας έστειλαν. Μην πανικοβληθείτε, 
υπάρχει λύση: Μόνο λίγο χαρτί περι
τυλίγματος θα χρειασθείτε. . .

Ξεσκονίστε τα μπουκάλια και τα τε
τζερέδια που σας έχουν φέρει, τυλίξτε

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

τα με προσοχή, βάλτε τους και μια 
κορδελίτσα και ν α . . .  η ευκαιρία.

Μόνο προσέξτε -  μεταξύ μας η συμ
βουλή -  μήπως μέσα στο κουτί συ- 
σκευασ'ιας ξεχάστε την κάρτα με τις 
ευχές εκείνων που σας τα είχανε δω- 
ρήσει.

Δημήτρης Λυκοποριώτης

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Βουνό της Αιθιοπίας, 2. Υγρόν διαυγές και υφάλμυρο, 3. Κάλεσμα 
ξεπερασμένος τίτλος Έλληνα (αιτ ), 4. Επιρρ. μόριο -  Προτρέπει- Βυζαντινή νότα, 5. 
Όργανα αίσθησης (καθ). -  Το κατά ποσόν ή αξία όμοιο προς άλλο, 6. Μουσική νότα-  
Το μέσον παντός πράγματος, 7. Έτσι κρίνεται ο στρατεύσιμος -  όμοια σύμφωνα, 8. 
Κορυφή γνωστού χιονοδρομικού μας κέντρου-Αρχή παιάνα, 9. Πρώτος βασιλιάς του 
Ισραήλ -  19.

ΚΑΘΕΤΑ: 1. Γενικός όρος που δίνεται σε μη φλεγμονώδεις παθήσεις, 2. Ανήκουν στη 
Γαλατία, 3. Ενδιαφέρει τους εργαζόμενους -  Ναυτικός όρος, 4. Γαλλική μονάδα 
μέτρησης αγροτικών επιφανειών — Νησί Κυκλάδων, 5. Μπορεί να γίνεται και αθορυ ο, 
6 Τρόπος μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας -  Μεγάλος θησαυροφύλακας, 7. Λέγεται 
έτσι και ο απότομος, 8 . 1 1 -  Δάσκαλος του Σαμουήλ, 9. Αναπροσαρμόζεται -  Αγνω
στος.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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:ατζέντα

ΒΙΒΛΙΟ

ΛΕΞΙΚΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕ
ΣΙΑΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ Καννέλού Αντ. 
Κατσαμπούλα
Εκδόσεις «Το χέρι» Σελ. 160.

Με μεγάλη ευθύνη τόσο στο αστυνο
μικό λειτούργημα και το καθήκον, όσο 
και στην προσφορά στον αναγνώστη του, 
κυκλοφόρησε το «Λεξικό παραβάσεων 
νομοθεσίας τροχοφόρων», ο ταγματάρ
χης Χωροφυλακής -  διοικητής της Τρο
χαίας Ελευσίνας Κανέλλος Αντ. Κατσαμ- 
πούλας.

Μέσα στο πυκνογραμμένο περιεχό
μενο των 160 σελίδων του βιβλίου, απο- 
τυπώνεται η νομοθεσία που αφορά τη 
μεγάλη μερίδα των οδηγών τροχοφό
ρων, καθώς και όλων των δημόσιων λει
τουργών που ασχολούνται με το αντικεί
μενο ή είναι «ταγμένοι» στην υπηρεσία 
των τροχοφόρων.

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΤ. ΚΑΤΣΑΜΠΟΥΛΑ 
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΛΕΞΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ 
ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ

(ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ - ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ) 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

POINT SYSTEM - ΒΑΘΜΟΙ κ.λ.π.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΤΟ ΧΕΡΙ»
28ης Οκτωβρίου 40, Τηλ. 56.11.174 

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Με καλοτοποθετημένη ύλη, δίνεται η 
ευκαιρία στο μελετητή, να γνωρίσει τις 
παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., τις συνέπειες 
του αδικήματος που διέπραξε, τα δι

καιώματα που νομικά του παρέχονται και 
το σπουδαιότερο πως μπορεί να μην  ̂
πέφτει σε παραβάσεις. Σε ιδανικό μέγε
θος, μπορεί να το «φέρει» ο οιοσδήποτε 
μαζί του, ώστε σε κάθε στιγμή να είναι 
«συμβουλάτορας» και μοναδικός οδη
γός, απαραίτητα χρήσιμος.

Διαβάζοντας και βιώνοντας το βιβλίο 
του συγγραφέα ένας οδηγός, συνειδη
τοποιεί την παράβαση που διέπραξε και 
βλέπει καθαρά το μέχρι τότε διώχτη του 
τροχονόμο, αληθινό φίλο και συμπαρα
στάτη του.

Η συγγραφική δουλειά του ταγμα
τάρχη Κατσαμπούλα είναι αξιόλογη και 
αξιέπαινη. Ίσως είναι η μοναδική στο εί
δος της, αφού μέσα στον λίγο χώρο του 
βιβλίου «ραφινάρει» τον όγκο των νόμων 
και των διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί 
για το αυτοκίνητο, βρίσκοντας τη 
«χρυσή τομή» της νομοθεσίας.

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμε- 
νους ότι η τιμή του βιβλίου είναι 200 δρχ. 
Ειδικά για τους άνδρες των Σ.Α. προσφέ- 
ρεται 120 δρχ. Όσοι επιθυμούν το βιβλίο 
μπορούν να απευθύνονται στον συγ
γραφέα τηλέφωνο 5546.579 στο Τμήμα 
Τροχαίας Ελευσίνας.

Το Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο

ΜΟΥΣΕΙΑ

Στις 25 Μάρτη σύσσωμος ο ελληνισμός 
γιόρτασε την εθνική του παλιγγενεσία. 
Οι μνήμες γύρισαν 163 χρόνια πίσω, τότε 
που μια φούχτα "Ελληνες αποτίναξαν τον 
ξένο ζυγό και ύψωσαν το λάβαρο της 
λευτεριάς.

Κειμήλια του ιερού αυτού αγώνα 
έχουν εκτεθεί στο Εθνικό Ιστορικό Μου
σείο, που στεγάζεται στο κτίριο της πα
λιάς Βουλής, στην οδό Σταδίου.

Όπλα αγωνιστών απ’ το Σούλι και 
προσωπογραφίες. Σημαίες του 1821 απ’ 
την Κύπρο και τη Λακωνία.

Τα όπλα του Κολοκοτρώνη, του Καραϊ- 
σκάκη, του Πετρόμπεη, του Νικηταρά, 
του Μαυροβουνιώτη και άλλων αγωνι
στών.

Ακρόπρωρα πλοίων της Επανάστασης, 
του Μιαοϋλη, του Τομπάζη, της Μπουμ- 
πουλίνας.

Συνθέσεις με θέματα την πολιορκία 
και την έξοδο του Μεσολογγίου και τη 
ναυμαχία του Ναβαρίνου.

Το γραφείο του Πατριάρχη Γρηγορίου 
Ε' και άμφια ιεραρχών. Προσωπογραφίες 
των μεγάλων δασκάλων του γένους.

Ενθύμια του λόρδου Βύρωνα και άλ
λων φιλελλήνων. Λιθογραφίες που τυ
πώθηκαν στην Ευρώπη για τη διάδοση 
της φιλελληνικής ιδέας.

Οι σημαίες των τριών νήσων Ύδρας, 
Σπετσών και Ψαρών.

Η καρδι’ά του πυρπολητή Κανάρη.
Όπλα και προσωπογραφίες ναυτικών

αγωνιστών. Ζωγραφικά και χαρακτικά 
έργα με ναυμαχίες και πυρπολήσεις.

Εκτός απ’ τα ανωτέρω εκθέματα υπάρ
χουν και άλλα που δείχνουν την ιστορική 
πορεία του "Εθνους απ’ την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης μέχρι τις μέρες 
μας.

Κράνη και πανοπλίες του 14ου, 17ου 
αιώνα. Χαλκογραφίες φρουρίων της 
εποχής.

Φαναριώτες, μεγάλοι διερμηνείς και 
ηγεμόνες. Ναυμαχίες του Λάμπρου Κα- 
τσώνη με τους Τούρκους (ελαιογρα
φίες).

Η Χάρτα του Ρήγα και το γραφείο του 
Κοραή. Ενθύμια Αλ. Υψηλάντη, σημαίες, 
στολή ιερολοχίτη.

Το γραφείο και προσωπικά αντικείμενα 
του πρώτου κυβερνήτη. Ενθύμια του 
Όθωνα και της Αμαλίας.

Το πρώτο Σύνταγμα του 1843 και η ση
μαία της 3ης Σεπτεμβρίου. Σημαίες απ’ 
τα απελευθερωτικά κινήματα Ηπείρου, 
Θεσσαλίας, Μακεδονίας του 1854.

Εικόνες και προσωπικά αντικείμενα 
των πρωθυπουργών της εποχής Γεωρ
γίου Α!

Σημαία απ’ τη Μονή Αρκαδίου. Μακε
δονικός αγώνας. Τα όπλα του Παύλου 
Μελά.

Η σημαία του θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ».
Η πένα με την οποία ο Ελευθέριος Βε- 

νιζέλος υπέγραψε τη συνθήκη των Σε
βρών.

Υδατογραφίες του S. Skene με τοπία 
και μνημεία της Ελλάδας απ’ το 1838 έως 
το 1845.

Σφραγίδες και μετάλλια απ’ τους Βαλ
κανικούς πολέμους.

Στο μουσείο ακόμα υπάρχει πλούσια 
λαογραφική συλλογή που έχει διπλό χα
ρακτήρα, λαογραφικό και ιστορικό γιατί 
τα περισσότερα απ’ τα αντικείμενα ανή
κουν σε ιστορικά πρόσωπα της νεότερης t 
Ελλάδας.

Κεντήματα συρμακέσικα και τερζή- 
τικα. Γιλέκα, φέρμελες και τουζλοψαα. 
Πολλά απ’ αυτά ανήκουν σε γνωστούς 
αρματολούς του Ολύμπου και αγωνιστές 
του ’21, Ξενοκράτη, Χατζηχρήστο, Μή- 
τρο Δεληγιώργη, Γεν. Κολοκοτρώνη κ.ά.

Παραδοσιακές γυναικείες και ανδρι
κές φορεσιές του 18ου, 19ου και 20ού 
αιώνα.

Φορεσιές με το χοντρό μάλλινο αμά- 
νικο σιγκούνι απ’ την Αττική, τη Βοιωτία 
και την Ήπειρο.

Η ασημένια πόρπη της Μόσχως Τζα- 
βέλλα. Οι φορεσιές της Κυριακούλας 
Κριεζή και Λαζαρίνας Κουντουριώτη απ 
την Ύδρα.

Η είσοδος στο μουσείο επιτρέπεται 
καθημερινά απ’ τις 9 μέχρι τις 2, (Σάβ
βατο και Κυριακή μέχρι τις 1) ενώ τη Δευ
τέρα είναι κλειστό.

Το εισιτήριο είναι 50 δραχμές. (Για 
παιδιά και φοιτητές 20 δραχμές, ενώ την 
Πέμπτη η είσοδος είναι ελεύθερη).

42



-  '
ΘΕΑΤΡΟ

«ΕΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΣΤΗΝ
ΕΞΟΧΗ»

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται στο Εθνικό Θέατρο οι 
παραστάσεις του έργου «Ένας μήνας στην εξοχή» του Ρώσου 
συγγραφέα Ιβαν Σεργκεγιεβιτς Τουργκενιεβ, που παρουσιά
ζει ο θίασος του Κρατικού Θεάτρου, σε μετάφραση Α. Ροσό- 
λυμου και σκηνοθεσία Ζυλ Ντασαέν. Τα σκηνικά και τα κο
στούμια είναι του Διον. Φωτόπουλου και τη μουσική έγραψε η 
Ελένη Καραίνδρου.

Η διανομή των ρόλων και η επιλογή των ηθοποιών πάνω 
στα «πρότυπα» που ενσαρκώνουν είναι αξιέπαινη. Το «μοίρα- 
αμα» στους γυναικείους ρόλους έγινε ανάμεσα στις καλλιτέ- 
χνιδες: Κάτια Δανδουλάκη, Αλέκα Κατσέλη, Τζένη Μιχαηλί- 
δου, Όλγα Γκάτζιου, Ναταλία Τσαλίκη και Τζέση Παπουτσή. 
Στους ανδρικούς ρόλους την ερμηνεία έχουν οι: Αντώνης 
Θεοδωρακόπουλος, Γιάννης Κάσδαγλης, Μάκης Πανώριος, 
Κώστας Κωνσταντόπουλος, Γιώργος Πολιτίδης, Γ. Δανής και 
Θόδωρος Συριώτης.

Το έργο στηρίζεται στις καταβολές και τα βιώματα του 
συγγραφέα, την εποχή της σκληρής απολυταρχίας, τότε που 
οι Ρώσοι ευγενείς γαιοκτήμονες εξούσιαζαν τη γη και τους 
ανθρώπους και η δουλοπαροικία ήταν μια μόνιμη κατάσταση. 
Η ψυχική άπνοια που αγκάλιαζε τους επαρχιώτες -  αφού τα

«ανήσυχα πνεύματα» της δίψας για πρόοδο και μάθηση ήταν 
προνόμιο της πρωτεύουσας-αν α μοχλευόταν αναταραγμένη, 
άλλες φορές από έναν έρωτα κρυφό κι ανικανοποίητο, κι 
άλλες από την αναγκαιότητα μιας διψασμένης ζωής από τις 
απαραίτητες έστω μικροαπολαύσεις. Οι χαρακτήρες -  «πύρι
νες λόγχες» -  κεντρίζουν τοΈεατή, κρατώντας τις αισθήσεις 
σε υπερένταση, παρά τη διάχυτη μελαγχολία και θλίψη στην 
ατμόσφαιρα, την ατολμία της ψυχικής διάθεσης, τις παύσεις 
του λόγου και γενικότερα όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την 
«ποίηση» της καθημερινότητας.

Δεν υπάρχει «υστερήσας» από τους εκτελεστές. Η κεν
τρική ηρωίδα Νατάλια Πετρόβνα, που ενσαρκώνει η Κάτια 
Δανδουλάκη, είναι η «αρμονική σύμπραξη» υποκριτικής και 
«κάλλους», δύο «ατού» που κάνουν την ηθοποιό αξεπέραστα 
γοητευτική. Το έργο « Ένας μήνας στην εξοχή» του Τουργκέ- 
νιεβ είναι ένα «αριστούργημα» δοσμένο από το δημιουργό 
του με ανεπανάληπτη μοναδικότητα.

ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ



•  Στιγμιότυπο απ’ την «ανάβαση» της Πορταριάς Βόλου (1983) με οδηγό του αγωνιστικού (OPEL GTE) τον Ηλία Νικολαΐδη, πρώτο νικητή. (Στο 
πρωτάθλημα αναβάσεων 1983, στο γκρουπ Α, πήρε τη δεύτερη θέση).

•  Ο Γιώργος Μοσχούς, σε δυο εντυπωσιακά στιγμιότυπα απ’ το διεθνές ΡΑΛΙ Χαλκιδικής 1983, που κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα 
ΡΑΛΙ 1983, με αυτοκίνητο NISSAN 240 RS.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Οι αγώνες της χρονιάς



Κυκλοφόρησε έγκαιρα το εθνικό αγω
νιστικό ημερολόγιο 1984, της Εθνικής 
Επιτροπής Αγώνων, σύμφωνα με 
προκήρυξη πρωταθλημάτων, κυπέλλων 
και επάθλων. Είναι γεμάτο με πολλές εκ
δηλώσεις που θα δώσουν και φέτος ένα 
ευχάριστο και συναρπαστικό θέαμα 
στους φιλάθλους και πολλά βραβεία 
στους νικητές των αγώνων.

Έτσι έχουμε το 20ο πρωτάθλημα οδη
γών ράλι με τους αγώνες «Ακρόπολις», 
Χαλκιδικής, Πελοποννήσου, Βοιωτίας, 
Φθιώτιδας, Μακεδονίας και άλλους, το 
3ο πρωτάθλημα νέων οδηγών, ανεξάρ
τητα κυβισμού και ομάδας, το κύπελλο 
ασφάλτου, το έπαθλο ασφάλτου Βόρειας 
Ελλάδας, το πρωτάθλημα αναβάσεων 
αυτοκινήτων και το πρωτάθλημα ταχύ
τητας των ομάδων Νορμάλ (Ν), Τουρι
σμού (Α), μεγάλου τουρισμού σπορ (For
mula - Junior).

Για τα πρωταθλήματα θα γίνουν οι 
αγώνες Καμάριζας, Πορταριάς, Πιτίτσας, 
Ριτσώνας και Ζαγκλιβερίου.

Στους αγώνες μπορούν να πάρουν μέ
ρος Έλληνες και ξένοι οδηγοί που έχουν 
άδεια διαγωνιζόμενου και άδεια οδηγού 
αγώνων ΕΘ.Ε.Α.

Για την έκδοση αγωνιστικής άδειας 
απαιτείται να προσκομίσει ο ενδιαφερό
μενος στην Εθνική Επιτροπή Αγώνων 
(Μεσογείων 2 - 4 ,  Αθήνα), αίτηση, φωτο
τυπία του διπλώματος, δυο φωτογρα
φίες, παράβολο και πιστοποιητικό της 
ομάδας αίματος. Το δίπλωμα αυτοκινή
του πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 
πριν ένα χρόνο απ’ την έκδοση της 
άδειας.

Οι αγωνιστικές άδειες διακρίνονται σε 
δυο κατηγορίες, στην εθνική και τη διε
θνή. Με την εθνική, ο κάτοχος μπορεί να 
λάβει μέρος σε όλους τους αγώνες εκ
τός απ’ τους αγώνεςς ταχύτητας (“ σιρ- 
κουΐ,,). Με τη διεθνή άδεια ο κάτοχος 
μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε είδους 
αγώνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Χορηγείται σε όσους -  κατόχους εθνικής 
άδειας -  έχουν τερματίσει σε τέσσερις 
αγώνες ΡΑΛΙ και τέσσερις αγώνες ΑΝΑ
ΒΑΣΕΩΝ ή σε έξι αγώνες ΡΑΛΙ.

Γ ια ενημέρωση των αναγνωστών μας 
παραθέτουμε στη συνέχεια μερικούς απ' 
τους αγώνες που έχουν προγραμματι
στεί για το θ' 1 βνθήμερο Απριλίου και το 
α' 1 βνθήμερο Μαΐου.

28 -  29/4 ΡΑΛΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, περιοχή 
Μακεδονίας.

29/4 ΡΑΛΙ ΣΠΡΙΝΤ, σε περιοχές Λιβα
δειάς και Αγρίνιου.

5 -  6/5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΛΙ, περιοχή 
Πύργου.

12 -13/5 ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, περι
οχή Βόλου.

13/5 Επίδειξη ασφαλούς οδήγησης 
στην περιοχή Σπάτων.

Γ ια σοβαρούς λόγους, οι ημερομηνίες 
διεξαγωγής των αγώνων αυτών ενδέχε
ται να μετατεθούν.

Κλείνοντας την ενημέρωσή μας αυτή 
θα πρέπει να σημειώσουμε τη θετική 
συμβολή του προσωπικού Χωροφυλακής 
και Αστυνομίας Πόλεων, στους αγώνες 
αυτοκινήτου που παίρνουν ουσιαστικά 
μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή τους και 
την προστασία των θεατών από τυχόν 
ατυχήματα.

ΣΠΟΡ Σκοποβολή: Η Αστυνομία 
σημάδεψε . . .  «διάνα»!

Στους Πανελλήνιους Εαρινούς Αγώνες 
Σκοποβολής που έγιναν πρόσφατα στο 
Εθνικό Σκοπευτήριο Καισαριανής, η 
σκοπευτική ομάδα της Αστυνομίας Πό
λεων πήρε την πρώτη θέση στη γενική 
βαθμολογία, στο ατομικό και ομαδικό 
άθλημα, τόσο στους άνδρες όσο και στις 
γυναίκες.

Με αφορμή τη νέα αυτή επιτυχία, βρε
θήκαμε στο σκοπευτήριο και μιλήσαμε με 
τον υπεύθυνο -  προπονητή της ομάδας 
ανθυπαστυνόμο Χριστόδουλο Χριστάκη 
καθώς και τους πρωταγωνιστές της νίκης 
αθλητές και αθλήτριες.

Σε σχετική ερώτηση για το άθλημα και 
την ομάδα ο κ. Χριστάκης μας είπε:

-  Προσπαθούμε να διατηρήσουμε μια 
παράδοση ετών, που θέλει τους αθλητές 
μας να πρωτεύουν. Για να πετύχουμε το 
«στόχο» μας, δουλεύουμε όλοι εντατικά 
και προγραμματισμένα. Διοίκηση και 
αθλητές αποτελούμε ένα αρμονικό σύν
ολο. Το άθλημα της σκοποβολής έχει 
πολλά και διάφορα αγωνίσματα μεταξύ

των οποίων πιστόλιον, πιστόλιον «ΣΤΑΝ- 
ΤΑΡ», αεροβόλον πιστόλιον, αεροβόλον 
τυφέκιον, καραμπίνα, πολεμικόν τυφέ- 
κιον κ.λ.π. Η ομάδα μας σε κάθε αγώνι
σμα σκοποβολής έχει κι' από έναν άξιο 
εκπρόσωπο.

Τη σκοπευτική ομάδα ανδρών στο 
αγώνισμα πιστολιού αποτελούν οι αρχι- 
φύλακες Βαγγέλης Ευαγγελίου και Θύ- 
μιος Παπαχρήστου, ο υπαρχιφύλακας 
Δημήτρης Σιώμος και οι αστυφύλακες 
Βασίλης Κολοβός, Μάριος Πολυχρονάς 
και Βασίλης Κουλάκος.

Στο αγώνισμα καραμπίνας και πολεμι
κού τυφεκίου την ομάδα ανδρών αποτε
λούν οι αρχιφύλακες Θανάσης Περδί- 
κης, Θανάσης Παπαγεωργίου και Γιάννης 
Σκαραφίγκας και οι αστυφύλακες Αλέ
ξανδρος Σέρμπος, Χρήστος Τραγουδά- 
ρας, Τάσος Θεοφιλάτος και Στάθης Αυ- 
γέρης.

Οι περισσότεροι από τους παραπάνω 
σκοπευτές είναι βασικά στελέχη της 
Εθνικής σκοπευτικής ομάδας.

Η αντιπροσωπευτική ομάδα της Αστυνομίας Πόλεων, που πήρε μέρος στους Πανελλή
νιους Εαρινούς Αγώνες Σκοποβολής.

Οι χωροφύλακες 
στον Μπιζάνιο 

Δρόμο
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Στα πλαίσια των γιορταστή 

κών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 71 
χρόνων από την απελευθέρωση των 
Ίωαννίνων τελέστηκε στις 21-2-84 αγώ
νας ανώμαλου δρόμου (11ος Μπιζάνιος 
Δρόμος) απόστασης 11.200 μέτρων.

Η ομάδα της Χωροφυλακής έλαβε μέ
ρος με τρεις (3) αθλητές -  μαραθωνο
δρόμους και μετά από θαυμάσια εμφά
νιση, κάτω μάλιστα υπό αντίξοες καιρικές

συνθήκες, κατέλαβε την 1η, 3η και 4η 
θέση, αποσπώντας έτσι τα κολακευτικά 
σχόλια των επισήμων και του φιλάθλου 
κοινού.

Συγκεκριμένα ο χωροφύλακας Κυριά
κος Λαζαρίδης ήρθε 1ος με χρόνο 34' 
58',οχωρ/κας Γεώργιος Αφορδάκος 3ος 
με χρόνο 35' 44" και ο χωρ/κας Χαρά
λαμπος Γεωργακόπουλος 4ος με χρόνο 
36 08 " Στο ομαδικό επικράτησε η ομάδα 
της Χωροφυλακής με 8 βαθμούς.

Τα έπαθλα στους τρεις πρώτους νικη
τές απένειμε ο πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στον αγώνα σημειώθηκε ρεκόρ συμμε- 

[ τοχής αθλητών και αθλητριών. Πήραν 
I μέρος 127 άνδρες και 11 γυναίκες.
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Οι γυναίκες
Η σκοπευτική ομάδα γυναικών αστυ

νομικών αποτελεϊται από 4 σκοπεύτριες- 
πρωταθλήτριες, τις Ευαγγελία Αθανα
σίου, Ναυσικά Γαρίνη, Βασιλική Λούντζη 
και Βιβή Παπαστεργίου, οι οποίες είναι ο 
κορμός της Εθνικής Ελλάδας. Την ομάδα 
συμπληρώνουν 4 ταλαντούχες νεανίδες 
που προπονούνται εντατικά και προετοι
μάζονται για την αντικατάσταση των πρω- 
ταθλητριών συναδέλφων τους όταν 
χρειαστεί.

Οι 21 αθλητές (13 άνδρες - 8  γυναίκες) 
προπονούνται συστηματικά και προ
γραμματισμένα 6 ώρες την ημέρα. Η 
προπόνηση εντατικοποιείται ακόμη 
περισσότερο στην προετοιμασία αγώ
νων. Κάνουν αυστηρή αθλητική ζωή και 
στερούνται πολλές χαρές, ενώ παράλ
ληλα εκτελούν κακονικά τα αστυνομικά 
τους καθήκοντα στις υπηρεσίες που 
ανήκουν.

Ρωτήσαμε τις γυναίκες σκοπεύτριες 
πώς διάλεξαν ένα κατ' εξοχήν αντρικό 
άθλημα και να τι μας είπαν:

-  Δεν νομίζουμε πως υστερούμε συγ
κριτικά με τους άνδρες συναδέλφους 
μας στη σκοποβολή. Χωρίς αμφιβολία η

οκοποβολή είναι ένα δύσκολο και κου
ραστικό αγώνισμα, αλλά διαθέτουμε ένα 
δυνατό «ατού», τη θέληση. Σαν γυναίκες 
νιώθουμε υπερήφανες και σε σχέση με 
το επάγγελμά μας η σκοποβολή είναι ένα 
συν στον αστυνομικό υπάλληλο. Κά
νουμε πολλή προπόνηση και καταβάλ
λουμε προσπάθειες για να ανταπεξέλ
θουμε στις πολλαπλές υποχρεώσεις μας, 
στοχεύοντας στο να διατηρήσουμε την 
ομάδα μας στην κορυφή. Αξίζει να ση
μειώσουμε ότι η συμμετοχή μας στην 
Εθνική Ελλάδας υπερβαίνει το 60% σε 
όλα τα αγωνίσματα της σκοποβολής.

Ερώτηση: Τι θα είχατε να πείτε στους 
νέους σχετικά με τον αθλητισμό και ειδ ι
κότερα για τη σκοποβολή:

Απάντηση: Ο αθλητισμός είναι πηγή 
ζωής. Όλοι οι νέοι πρέπει να αθλούνται. 
Η σκοποβολή είναι ένα από τα ωραιότερα 
αθλήματα, αλλά για έναν ιδιώτη μάλλον 
πολυδάπανο. Πιθανόν να υπάρχουν νέοι 
που επιθυμούν να επιδοθούν στην σκο
ποβολή αλλά ίσως να μην ξέρουν πολλά 
πράγματα γ ι’ αυτήν λόγω πλημμελούς 
ενημέρωσης. Για να φέρουμε νέους στη 
σκοποβολή χρειάζεται περισσότερη 
προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρω
σης. Σε σχέση με άλλους αθλητές στα

διάφορα αγωνίσματα, εμείς βρισκόμαστε 
στην αφάνεια.

Ερώτηση: Θέλετε να προσθέσετε κάτι 
άλλο;

Απάντηση: Με την ευκαιρία θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε την ηγεσία του 
Αστυνομικού Σώματος για την αμέριστη 
συμπαράστασή της στην προσπάθειά 
μας, για τις διευκολύνσεις και τα τεχνικά 
μέσα που μας προσφέρει. Επίσης να ευ
χαριστήσουμε τους συναδέλφους μας 
της ανδρικής ομάδας που μας συμπαρα
στέκονται ηθικά και με πραγματική συν
αδελφικότητα.

Η ομάδα σκοποβολής της Αστυνομίας 
Πόλεων είναι κομμάτι της Υποδιεύθυν
σης Σωματικής και Πνευματικής Αγωγής 
του Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων, και 
αποτελεί μονάδα στον αθλητισμό του ε ί
δους.

Χάρη στις συστηματικές και επίπονες 
προσπάθειες των αθλητών και τη συμπα
ράσταση πολιτείας και αρμοδίων βαδίζει 
σταθερά τη λεωφόρο των επιτυχιών, τι
μώντας επάξια το Αστυνομικό Σώμα από 
το οποίο προέρχεται αλλά και την πα
τρίδα μας γενικότερα στο διεθνή χώρο.



Πλήρη ομάδα πάλης (και στα δύο στιλ 
ελληνορωμαϊκή και ελεύθερα) διαθέτει 
το Πυροσβεστικό Σώμα, που από το 1970 
μέχρι σήμερα κατέχει την πρώτη θέση 
στα πρωταθλήματα που γίνονται κάθε 
χρόνο μεταξύ των ομάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφάλειας 
εκτός το 1972 που ήρθε δεύτερη.

Την ομάδα αποτελούν οι παλαιστές -  
πυροσβέστες:

Στην κατηγορία 48 κιλών: Χρ. Μπενέ- 
κος.

Στην κατηγορία 52 κιλών: Σωτ. Βέντας 
και Παύλ. Κοσσόβας.

Στην κατηγορία 74 κιλών: Απόσ. Μεσ- 
σιακάρης.

Στην κατηγορία 82: Δημ. Θανόπουλος.
Στην κατηγορία βαρέων βαρών: Ιορδ. 

Καραγεωργίου.
Στην κατηγορία 57 κιλών: Δημ. Κακού- 

ΡΠ9-
Στην κατηγορία 90 κιλών: Κων. Νικη

φόρος.
Στην κατηγορία 100 κιλών: Πολυχρ. 

Καρυπίδης.
Οι παραπάνω αθλητές κατέλαβαν την 

πρώτη θέση στο πρωτάθλημα πάλης 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφά- 

.  λείας με έξι πρώτες νίκες, τρεις δεύτε
ρες και μία τέταρτη.

Επίσης στο πρωτάθλημα ΣΙΣΜ όπου 
έλαβαν μέρος Η.Π.Α., Γαλλία, Μαρόκο, 
Αλγερία, Πορτογαλία, Αγγλία, Ολλανδία, 
Ισπανία, Τουρκία και Ελλάδα διακρίθη- 
καν καταλαμβάνοντας την 1η, 3η και 4η 
θέση οι πυροσβέστες αθλητές Δημ. Θα
νόπουλος, Ιωάνν. Μαυραγάννης, Κων. 
Γκέντζος, Σωτ. Βέντας, Δημ. Κοσσόβας, 
Ιορδ. Καραγεωργίου ως μέλη της Εθνι
κής Ενόπλων.

Τη δεύτερη θέση χάρισε στην Ελ
λάδα ο Δημ. Θανόπουλος στον 

αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου πάλης που 
διεξήχθηκε μεταξύ των ομάδων Ρωσίας, 
Κούβας, Αφρικής και Ασίας.

Επίσης τη 2η και 4η θέση κατέλαβε η 
Ελλάδα στους Μεσογειακούς αγώνες με 
το Δημ. Θανόπουλο και Ιορδ. Καραγεωρ
γίου.

Προπονητής της ομάδας πάλης είναι ο 
επιπυραγός Δημ. Σάββας ο οποίος είναι 
προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πάλης 
της Ελλάδας και της Εθνικής Πάλης 
Ενόπλων Δυνάμεων.

ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και με 
διοργανωτή το Αρχηγείο Χωροφυλακής 
το πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου Εν
όπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφά
λειας του έτους 1984 στη Μυτιλήνη.

Η αντιπροσωπευτική ομάδα της Χω
ροφυλακής έλαβε μέρος με πέντε (5) 
αθλητές άνδρες και μία (1) αθλήτρια γυ
ναίκα. Μετά από θαυμάσια, κατά γενική 
ομολογία εμφάνιση, κατάκτησε την 
πρώτη θέση και στα τρία αγωνίσματα. 
Συγκεκριμένα στο δρόμο των 3.000 μέ
τρων γυναικών, πρώτη ήρθε η χωροφύ- 
λακας Γεωργία Τρουμπούκη με χρόνο 
10 46 .Στο δρόμο 4.000 μέτρων ανδρών, 
μετά από σκληρό συναγωνισμό, πρώτος 
τερμάτισε ο χωροφύλακας Εμμ. Χάντζος 
με χρόνο 10'.52". Και τέλος στο δρόμο 
8.000 μέτρων ανδρών, ο χωροφύλακας 
Κυρ. Λαζαρίδης κατέλαβε την πρώτη

θέση, με μεγάλη διαφορά από τους αντι
πάλους του.

Η άριστη διοργάνωση των αγώνων και 
η κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων 
από την ομάδα της Χωροφυλακής, σχο
λιάστηκε ευμενώς από τους επίσημους 
και τους φιλάθλους που τους παρακο
λούθησαν, καθώς επίσης και από τον 
ημερήσιο αθλητικό Τύπο της χώρας.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ: Φιλική ποδοσφαιρική 
συνάντηση μεταξύ της ομάδας της 

Χωροφυλακής και της ομάδας του Λεβα- 
δειακού πραγματοποιήθηκε τελευταία 
στο στάδιο Λιβαδειάς. Μετά από συναρ
παστικό αγώνα, που ενθουσίασε τους 4.000 
θεατές που τον παρακολούθησαν, η 
ομάδα της Χωροφυλακής νίκησε την 
αντίπαλό της με σκορ 4 -  2.

Τον αγώνα παρακολούθησαν οι αρχές 
της πόλης και πλήθους κόσμου που εξ
ήραν τη συμβολή της Χωροφυλακής στην 
τόνωση του επαρχιακού αθλητισμού και 
την εξυπηρέτηση φιλανθρωπικών σκο
πών.

Τα έσοδα του παραπάνω αγώνα, διατέ
θηκαν αποκλειστικά για τη νοσηλεία του 
παλιού ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού 
Κων. Λουκινά που νοσηλεύεται στο Λον
δίνο.

Φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα έδωσε 
πρόσφατα η ομάδα της Χωροφυλακής με 
τον Α Σ. Σχηματαρίου. Μετά από ωραίο 
αγώνα αναδείχτηκε νικήτρια με σκορ 
4-0. Τα έσοδα του αγώνα διατέθηκαν για 
τη δημιουργία έργων στο εκεί στάδιο.
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ΧΟΜΠΥ
ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ:
Η “άλλη” συγκίνηση

Από τα πιο συναρπαστικά χόμπι που 
προσφέρουν δυνατές συγκινήσεις και 
πρωτοποριακές απολαύσεις ε'ιναι η 
ορειβασία. Το περπάτημα, το σκαρφά- 
λωμα ή η κατάκτηση μιας κορυφής, 
προσφέρουν συγκλονιστικές εμπειρίες 
και δίνουν αίσθημα αυτοπεποίθησης 
στον ορειβάτη.

Η αναρρίχηση στο χιονισμένο ή το γυ
μνό βουνό, στο ήρεμο ή το αγριεμένο, 
στο δασωμένο ή το ξερό είναι κάτι το 
συγκλονιστικό. Συναρπάζει, δελεάζει, 
δυναμώνει το χαρακτήρα, ξεκουράζει το 
μυαλό, αναπτύσσει τη συναδελφικότητα 
και την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Κρύβει 
όμως κινδύνους και ταλαιπωρίες. Γι’ 
αυτό εκτός από τη σωματική χρειάζεται 
και ψυχική προετοιμασία. Αντοχή και εμ
πιστοσύνη στις ικάνοτητές μας, χωρίς 
υπερβολικό ενθουσιασμό.

Ο εξοπλισμός του ορειβάτη είναι

απλός. Ένα ζευγάρι αρθύλες, κι ένα σα
κίδιο, είναι αρκετό για μια πρώτη γνωρι
μία με το βουνό. Με την πάροδο του χρό
νου και ανάλογα με τις επιδιώξεις μας, 
μπορούνε να αγοράσουμε υπνόσακο, 
αντίσκηνο κραμπόν, πιολέ. Κι αν θέ
λουμε να σκαρφαλώσουμε στο βράχο 
καρφιά, σκοινί, κράνος κ.α.

Η χώρα μας προσφέρει μεγάλη ποικι
λία βουνών με σύγχρονες εγκαταστά
σεις για όσους θέλουν να κάνουν ορει
βασία. Σ' όλα τα ελληνικά βουνά λει
τουργούν καταφύγια της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας και Ορειβα
σίας (Ε.Ο.Χ.), στα οποία μπορεί κανείς να 
μείνει αφού προηγουμένως ζητήσει τα 
κλειδιά από τα κεντρικά ή τα τοπικά σω
ματεία των Ε.Ο.Σ. Τα καταφύγια του 
Ολύμπου είναι πάντα ανοιχτά το καλο
καίρι. Τα καταφύγια Πάρνηθας, Πηλίου 
και Βερμίου είναι ανοιχτά όλο το χρόνο.

Σε περίπτωση που τα καταφύγια δεν 
έχουν μόνιμους φύλακες, οι ορειβάτες 
πρέπει να παίρνουν τροφές μαζί τους και 
να φροντίζουν οι ίδιοι για την ασφάλειά 
τους.

Οι Ελληνικοί Ορειβατικοί Σύλλογοι 
έχουν οργανώσει σε διάφορες περιοχές 
της χώρας αναρριχητικές σχολές, που 
λειτουργούν σε ορισμένες χρονικές 
περιόδους, ανάλογα με τις συνθήκες 
που επικρατούν. Για περισσότερες πλη
ροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε 
στην Ε.Ο.Χ.Ο (Καραγ. Σερβίας 7 τηλ. 
3234-555) ή στον Ε.Ο.Σ. Αθηνών (πλατεία 
Καπνικαρέας 2 κάθε μέρα εκτός από 
Σάββατο από τις 07.00 ως τις 10.00 το 
βράδυ, τηλ. 3212-429 και 3212-355).

Ανακαλύψτε λοιπόν έναν νέο τρόπο 
ζωής που προσφέρει η ορειβασία, γνωρί
ζοντας από κοντά το μεγαλείο της φύσης 
και τη σαγηνευτική μαγεία του βουνού.



ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Αρχ. Κόρινθος
Αν έχετε κάποιο Σαββατοκύριακο 

ελεύθερο σας προτείνουμε να επιοκεφ- 
τείτε έναν από τους σημαντικότερους 
αρχαιολογικούς τόπους της χώρας μας, 
την Αρχαία Κόρινθο.

Τη συναντάμε κατεβαίνοντας από την 
Αττική προς την Πελοπόννησο, και κά
νοντας μια παράκαμψη 2 χλμ. από τη γέ
φυρα στη λεωφόρο Αθήνας -  Κορίνθου -  
Πάτρας, στο ύψος της διασταύρωσης 
προς το Άργος.

Αξίζει να την επισκεφτείτε. Θα θαυμά
σετε πολλά μνημεία της που διατηρούν
ται σε αρκετά καλή κατάσταση όπως ο 
Ναός του Απόλλωνα, που έγινε το 600 
π.Χ. και ήταν εξάστηλος περίπτερος δω
ρικού ρυθμού, με τους εφτά σωζόμενους 
μονολιθικούς του κίονες. Ένα μεγάλο 
μέρος της Αρχαίας Αγοράς και το δρόμο 
που έφερνε στο επίνειο της αρχαίας πό-

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

λης το Λέχαιο. Θα δείτε ακόμα τις δυο 
αρχαίες πηγές Πειρήνη και Γλαύκη, το 
θέατρο, τα λουτρά της Ευρυδίκης, το ρω
μαϊκό θέατρο και άλλες αρχαιότητες.

Αξιόλογα ευρήματα της Αρχαίας Κό
ρινθου θα δείτε στο Αρχαιολογικό Μου
σείο που στεγάζεται μέσα στον αρχαιο
λογικό χώρο. Η είσοδος στον αρχαιολο
γικό χώρο και στο μουσείο τις καθημερι
νές στοιχίζει 100 δρχ., τις Κυριακές είναι 
ελεύθερη μόνο για τους Έλληνες.

Επίσης, ακριβώς δίπλα από την Αρχαία 
Κόρινθο και σε απόσταση 3 χλμ. βρίσκε
ται το βουνό Ακροκόρινθος με απαρά
μιλλη θέα για τον επισκέπτη. Αν σας αρέ
σει η πεζοπορία αξίζει να περπατήσετε 
ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα κάστρα 
της Μεσογείου.

Πώς θα πάτε: Πολλά καθημερινά δρο
μολόγια οδηγούν εκεί. Λεωφορεία από 
τα ΚΤΕΛ Κηφισού στην Αθήνα (τηλ. 
5129-233) διαδρομή μιάμιση περίπου ώρα 
και σιδηροδρομική συγκοινωνία από τον 
ΟΣΕ Αθήνας (τηλ. 5240-646).

Εάν πάτε με δικό σας αυτοκίνητο σας 
προτείνουμε στην επιστροφή να ακο
λουθήσετε την εξής διαδρομή. Περνών
τας από το Λουτράκι να πάρετε το δρόμο 
των Αλκιονίδων και περνώντας από Πε-

ραχώρα και Πίσια να καταλήξετε στο 
Αλεποχώρι ή να συνεχίσετε μέχρι Βίλια 
απολαμβάνοντας έτσι τα πανώρια τοπία 
της Κορίνθου.

Πού θα μείνετε: Ξενοδοχείο «Ξενία» 
(τηλ. 0741-31.208) και πανσιόν στην Αρ
χαία Κόρινθο ή στα ξενοδοχεία «Κύψε
λος» (τηλ. 0741-22.451), «Ακρόπολις», 
(τηλ. 26.568), «Εφίρα» (τηλ. 22.434) μέσα 
στην πόλη της Κορίνθου.

Ένας σμήναρχος -  ζωγράφος
Ένας μεγάλος σύγχρονος ζωγράφος και καταξιωμένος 

καλλιτέχνης, ο Σπύρος Καραχάλιος, παρουσίασε τη δουλειά 
του στην αίθουσα «Παρνασσός». Γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρ
καδίας και μαθήτευσε κοντά στον Ιταλό ζωγράφο Br. Valerio.

Σταδιοδρόμησε σαν ιπτάμενος αξιωματικός της Πολεμικής 
Αεροπορίας αφού έβγαλε τη Σχολή Ικάρων, και αποστρατεύ
τηκε το 1976 με το βαθμό του σμήναρχου.

Τα χρόνια που κυριαρχούσε στους αιθέρες, που μέσα στη 
δίνη του ιλίγγου και της ταχύτητας είδε το χρώμα και την 
ομορφιά με άλλο μάτι, ίσως να τούδωσαν πολλά. Σίγουρα 
όμως μέσα σ ’ όλα άφησαν βαριά χαραγμένη επάνω του τη 
σφραγίδα της υπευθυνότητας.

Ρεαλιστής ο Σπύρος Καραχάλιος, αλλά απόλυτος, ευσυ
νείδητος και αφάνταστα αληθινός, δίνει με ακρίβεια το τέλειο 
σε κάθε έκφραση της ιδιόρρυθμης τεχνοτροπίας του.

Μαγεμένος από τη φύση, τη ζωή, τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον του, «παίζει» με το φως και το χρώμα, σ’ ένα 
ατέλειωτο παιχνίδι τελειότητας και αρμονίας, με την λεπτο
μερειακή απεικόνιση της πραγματικότητας.

Η σοβαρότητα και η συνειδητή δουλειά είναι τα βασικά 
πλεονεκτήματα που διαπιστώνει ο θεατής καθώς ατενίζει τα 
χαρισματικά δημιουργήματα του Καραχάλιου.

Στα εξήντα λάδια που παρουσιάζει ο σμήναρχος -  ζωγρά
φος, δεν υπάρχει η μετριότητα, και είναι δύσκολο, αν όχι 
ακατόρθωτο, να ξεχωρίσεις μεταξύ των έργων του, το πιο 
ωραίο. Οι προσωπογραφίες και τα γυμνά του, αποτελούν την 
αποθέωση του τελειότερου δημιουργήματος της γης και τη 
δικαίωση της θυληκότητας της γυναίκας.

Εντύπωση προκαλεί μια πρωτόγνωρη τεχνική του καλλιτέ
χνη, μια νέα διάσταση του χώρου, με την απεικόνιση της 
ατμόσφαιρας και του αέρα που περιβάλλει το θέμα, δοσμένη 
με μοναδικό τρόπο, όπως ακριβώς τον νιώθουμε σαν μια αχλή, 
κάτι σαν θαμπάδα. Η έκθεση της δουλειάς του Καραχάλιου, 
είναι ένα ξάφνιασμα για τους φιλότεχνους, ένα εύνααμα για 
τους συλλέκτες, είναι το γεγονός της χρονιάς στην τέχνη.
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αλληλογραφία

■

ι

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
Α ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΣ

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

Αριστοτέλους 175 
Αθήνα

τηλ. 86.22.411-5

Ευχαριστίες.
Τις ευχαριστίες τους εκφράζουν οι πιο 

κάτω επιστολογράφοι:
•  Ο κ. Κυρ. Καψάλης, προς τον αστυνόμο 
Η. Γεωργοϋση και αρχιφύλακα Α. Ροίδη 
του Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών, τον 
μοίραρχο Γ. Τριαντάφυλλου και ανθυπα- 
σπιστή Κ. Κωστάκη του Αστυν. Τμήματος 
Χολαργού και μοίραρχο Ευθ. Κούκιο του 
Παραρτήματος Ασφάλειας Χαίδαρΐου, 
για την άμεση διεκπεραίωση υπόθεσής 
του.
•  Η κ. Ματ. Χρόνη, απ’ τη Βλαχιώτη Λα
κωνίας, προς τον αγροφύλακα της Καρί- 
τσας, Αντ. Κατσάμπη που πρόσφερε αίμα 
για τη διάσωσή της.
•  Η Μητρόπολη Ζακύνθου, το Αρχηγείο 
Χωροφυλακής, ο νομάρχης Κέρκυρας, 
την Αστυνομική Δ/νση Κέρκυρας και το 
Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, προς το 
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, για 
τη διάθεση της μουσικής των Σωμάτων.
•  Το Σώμα Εθελοντών Αιμοδοτών Ε.Ε.Σ. 
προς τους άνδρες της Άμεσης Δράσης 
Αθηνών, για την προσφορά αίματος.
•  Ο μητροπολίτης Ιωαννίνων προς τους 
άνδρες της Διοίκησης Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Ιωαννίνων, για την κατά
σβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον 
I. Ναό Αγ. Αθανασίου.
•  Η επιτροπή Ολυμπιακών αγώνων, προς 
την Αστυνομική Δ/νση Αθηνών για τη 
διάθεση φορητών πομποδεκτών κατά τη 
διαδρομή της λαμπαδηδρομίας, με την 
ευκαιρία των Ολυμπιακών αγώνων του 
Σεράγιεβο.
•  Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, προς τη Δ/νση Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης για τη συμβολή της 
στην άψογη διεξαγωγή εξετάσεων των 
εκπαιδευτικών υποψηφίων, για από
σπαση σε σχολεία εξωτερικού.
•  Ο κ. Στηβ Ασλεΰντ, συνταξιούχος

αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώμα
τος του Φοίνικος της Αριζόνα, προς τον 
ανθυπομοίραρχο Β. Τσαγκάρη του Τμή
ματος Αλλοδαπών Γλυφάδας για την 
άμεση διεκπεραίωση υπόθεσής του.
•  Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
προς τους υπάλληλους Αγροφυλακής 
νομών Ρεθύμνης, Βοιωτίας, Πρέβεζας 
και Δράμας, που πήραν μέρος στις δει
γματοληπτικές έρευνες του «ζωικού κε
φαλαίου», του ίδιου υπουργείου.
•  Ο κ. Παρ. Ντιλούδης, απ' τα Γιαννιτσά, 
προς τον διοικητή του τοπικού Τμήματος 
Ασφάλειας, τον αγρονόμο Γιαννιτσών 
και τρυς αγροφύλακες Καρυώτισσας, για 
την ανεύρεση του κλεμμένου φορτηγού 
του επιστολογράφου.
•  Ο πολύτεκνος αγροφύλακας Χρ. Δη- 
μόπουλος, προς το Σύλλογο Αγροφυλα
κής Δράμας, για την οικονομική ενί
σχυσή του.

Ο «Μάντζαρος» 
ευχαριστεί

Η φιλαρμονική εταιρία «Μάντζαρος» 
από την πόλη της Κέρκυρας, εκφράζει τις 
πιο θερμές ευχαριστίες της στους αξιω
ματικούς και τα όργανα της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Κέρκυρας.

Μετά το τέλος της παρέλασης της 25ης 
Μαρτίου ακολούθησε επίδειξη των μα- 
ζορετών και του μουσικού σώματος της 
εταιρίας από δρόμους της πόλης.

Για την επίδειξη αυτή η Αστυνομική 
Διεύθυνση Κέρκυρας διέθεσε αστυνο
μικά όργανα, τα οποία με τη φιλότιμη 
προσπάθειά τους βοήθησαν στην όλη 
εκδήλωση.

Η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

•  κ. Εμμ. Κοκοτσάκη, Σ.Χ. Μαυροθάλασσας Σερρών και κ. Αθ. 
Ξουβερούδη, ΣΤ' Α.Τ. Θεσσαλονίκης. Εμπεριστατωμένη 
απάντηση θα πάρετε απ’ τη Δ/νση Οικονομικού/Α.Χ.
•  κ. Νικ. Κωσταβάρα, ταγματάρχη Χωροφυλακής ε.α., Χαλάν
δρι. Την ιστορική αναφορά σας για το Αστυνομικό Τμήμα 
Λαμίας (1940-1943), διαβιβάσαμε στο τμήμα ιστορίας της 
Δ/νσης Οργάνωσης/Α.Χ.
•  κ. Βασ. Ξουλιδη, Νάουσα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας 
λόγια.
•  κ. Π. Τζαβέλλα, ανθ/ρχο ε.α. Τους επιτυχόντες στα Α Ε Ι.

δημοσίευσε η «Ε.Χ.» στο τεύχος Οκτωβρίου 1983. Συνεργα
σίες μπορείτε να μας στέλνετε.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

• Δημ. Παπααωτηρίου, «ΣτονΈλληναΧωροφύλακα», Ποίημα.
•  Άννας Μαρίας Παπαδημητρίου «Μάνα», «Έρμαιο», «Απο
τροπή», ποιήματα.
•  Βασ. Ξουλιδη, «Παλαιστίνιοι -  ώρα μηδέν», ποίημα.
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θυρίδες
θησαυροφυλακίου

δεν είναι μόνο για θησαυρούς· 
είναι για κάθε πολύτιμο κι 
αγαπημένο που θέλετε 
να τόχετε για πάντα.
Για προσωπικά, αλλά και 
επαγγελματικά μυαπικά.
Με πολύ λίγα χρήματα, 
τώρα έχετε τη δική σας θυρίδα.

Τράπεζα
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
n i T T C f W  θυΥατΡ,κή τπς

WCm I  L W & i  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

V

Στην καρδιά της Αθήνας 
ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 3 τηλ. 3212371-5*3250934-8



Znoic . a la carte 
Αγοράστε... a la carte 
Πληρώστε...a la carte 

ue Eurocard

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Eurocard είναι η καθιερωμένη διεθνής 
πιστωτική κάρτα που η Εθνική Τράπεζα 

της Ελλάδος — σε συνεργασία με τις 
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες — θέτει 

στη διάθεση των εκλεκτών πελατών της. 
Η χρήση της εξασφαλίζει πολλαπλές 

εξυπηρετήσεις και υπογραμμίζει 
το κύρος των κατόχων της.


