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ΓΡΑΜΜΑ To 1990 κύλησε στο παρελθόν. Στο χρόνο που πέρασε, 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας με γενναιότητα,

θάρρος και απεριόριστη αγάπη προς τον Ελληνα πολίτη, 
πάσχισε με όλες του πς δυνάμεις και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, να 
εξασφαλίσει τα αγαθά της ησυχίας και της γαλήνης πάνω στα οποία στηρίζεται 
κάθε προσπάθεια για οικονομική πρόοδο και προσωπική επιτυχία.

Η  Αστυνομική Επιθεώρηση, το περιοδικό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
με την αγάπη και τη συμπαράσταση των συναδέλφων και των 14.000 
ιδιωτών συνδρομητών μας, παρακολούθησε από κοντά όλες πς δραστηριότητες 
του Σώματος και συνέχισε απρόσκοπτα, με συνέπεια και με τη σοβαρότητα 
που απαιτεί το αντικείμενό μας να ενημερώνει τους αναγνώστες της για 
τη μεγάλη κοινωνική προσφορά της Αστυνομίας, σ ’ όλες τις εκδηλώσεις 
της καθημερινής μας ζωής.

Εχοντας συνειδητοποιήσει την πορεία και τη θέση του περιοδικού μας, 
προσπαθήσαμε στο χρόνο που πέρασε να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην 
εμφάνιση και στην ύλη του περιοδικού μας, με σκοπό να ικανοποιήσουμε 
περισσότερο πς δικές σας επιθυμίες. Πραγματικά, νιώθουμε ικανοποιημένοι 
γνωρίζοντας όπ εκτιμάτε σωστά την προσπάθεια που καταβάλαμε μαζί το 
χρόνο που πέρασε για να κάνουμε το περιοδικό μας όσο το δυνατό καλύτερο.

Με τη δική σας αγάπη και συμπαράσταση συνεχίζουμε και φέτος την 
πολύχρονη κυκλοφορία του περιοδικού μας, που με την σπάνια και πρωτότυπη 
ύλη του έχει καθιερωθεί πλέον σ ’ όλο τον Ελλαδικό χώρο και έχει αποκτήσει 
τη δική του φυσιογνωμία και το δικό του αναγνωστικό κοινό και αποτελεί 
εδώ και πολλά χρόνια το συνδετικό κρίκο μεταξύ των αστυνομικών.

Στο σημείο αυτό, κρίνουμε απαραίτητο να ζητήσουμε από τους συναδέλφους 
μας, να μας συγχωρήσουν για κάποιες ατέλειες ή τυχόν λάθη και παραλείψεις 
που παρατηρήθηκαν. Δεν είμαστε επαγγελματίες. Απλά αγαπάμε πάρα πολύ 
αυτό που κάνουμε. Οσον αφορά ορισμένες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν 
σε μερικά τεύχη, αυτές ήταν πέρα και έξω από τη θέλησή μας και οφείλονταν 
σε καθαρά τεχνικοοικονομικούς λόγους.Με την ανάληψη των εκδοτικών εργασιών 
από νέο ανάδοχο για το 1991, που προέκυψε από τον τελευταίο μειοδοτικό 
διαγωνισμό, πιστεύουμε όπ θα εξασφαλίσουμε την τακπκή και έγκαιρη έκδοση 
του περιοδικού μας, η οποία αποτελεί πλέον επιτακπκή ανάγκη και κοινή 
απαίτηση των αναγνωστών μας.

Για το νέο χρόνο, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αναγνώστες 
και τους συνεργάτες μας για τη συμπαράστασή τους στην προσπάθειά μας 
να φπάξουμε το περιοδικό μας καλύτερο και προσβλέπουμε στη συνέχιση 
της ανταπόκρισής σας με πς προτάσεις, τα σχόλια και τα άρθρα σας και 
με τη διάδοση του περιοδικού μας στο ευρύτερο κοινό. Πιστεύουμε όπ η 
ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων και απόψεων για τα θέματα που απασχολούν 
ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία -και την κοινωνία μας γενικώτερα- είναι 
απαραίτητη και αμοιβαία ωφέλιμη. Για μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε 
και σας ευχόμαστε το 1991 να είναι Ευτυχισμένο, Ειρηνικό και Ελπιδοφόρο.
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Ο θάνατος παραμονεύει 
στην Εθνική οδό.

του Τ. Κ. ΦΕΡΝΑΣ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Δ/νσης Τροχαίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
το 1989, 2012 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στους δρόμους της Ελλάδας και 21962 
τραυματίστηκαν - σοβαρά ή ελαφρότερα - ενώ μέχρι και τον Οκτώβριο του 1990, 1650 
άτομα έχασαν την ζωή τους και 17.661 τραυματίστηκαν σε τροχαία δυστυχήματα.

Το αυτοκίνητο έχει γίνει σας μέρες μας μάσαγα σ ’ όλες ας χώρες της Δύσης, 
συνακόλουθο ιης ραγδαίας εξέλιξης, γι’αυτό η Αστυνομική Επιθεώρηση δημοσιεύατο τεύχος 
αυτό με την έναρξη του καινούργιου χρόνου το άρθρο αυτό που παρά την ηλικία του, 
διατηρεί ακόμα και σήμερα ακέραιη τη δραματική του ετπκαιρότητα. Πραγματικά, ο θάχτος 
παραμονεύει στην Εθνική οδό που δημοσιεύτηκε πριν 60 περίπου χρόνια, είναι παρά τη 
σκληρότητα στην έκφρασή του - ή ίσως εξαιτίας αυτής - απόλυτα διδακτικό. Το περιοδικό 
μας αναδημοσιεύει το άρθρο αυτό θέλοντας να ετασημάνει όη η ασφάλεια στους δρόμους 
είναι θέμα προσωπικής ευθύνης του καθενός και όλων μας, είτε είμαστε οδηγοί, είτε πεζοί.

Η δημοσίευση του συνολικού αριθμού ίων 
τραυματιών και των νεκρών από τροχαία ατυ
χήματα δεν καταφέρνει ποτέ να προβληματίσει 
σοβαρά τον αυτοκινητιστή και να τον κάνει 
να συνειδητοποιήσει τους φρικτούς κινδύνους 
που τον παραμονεύουν κάθε φορά που πιάνει

το τιμόνι. Οι ξερές στατιστικές είναι αδύνατο 
να αποδώσουν την αγωνία και την αιματοχυσία 
που συνθέτουν την πραγματικότητα των τρο
χαίων ατυχημάτων. Οι αριθμοί δεν λένε τίποτα 
για τον πόνο και τη φρίκη των άγριων ακρω
τηριασμών - δηλαδή το σημαντικότερο το
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αφήνουν απέξω. Κι όμως πρέπει να δούμε 
από κοντά την κατάσταση. Η ματιά του πε
ραστικού σε μιά άσχημη σύγκρουση ή η είδηση 
πως κάποιος στενός φίλος Βρίσκεται στο νο
σοκομείο με σπασμένη τη σπονδυλική του 
στήλη, θα κάνει τον κάθε οδηγό να “κόψει 
ταχύτητα” . Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι 
η ζωντανή και διαρκής αίσθηση πως κάθε 
φορά που πατά γκάζι ο θάνατος έρχεται να 
καθίσει δίπλα του, περιμένοντας την κατάλληλη 
ευκαιρία. Το ανατριχιαστικό δυστύχημα που 
ίσως είδαμε με τα μάτια μας,δεν είναι μοναδικό 
αλλά κάτι που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε 
ώρα της οποιοσδήποτε μέρας.

Υπάρχουν δικαστές που αντί ποινής για τρο
χαίες παραβάσεις, επιβάλλουν στους απρό
σεχτους οδηγούς να επισκεφτούν το νεκρο
τομείο της πόλης τους για να δούν τους 
νεκρούς από τα τροχαία ατυχήματα. Μα ακόμα 
και τα διαμελισμένα πτώματα πάνω στα μαρ
μάρινα τραπέζια που με την κέρινη χλωράδα 
τους μιλούν τόσο εύγλωττα για τις συνέπειες 
ενός εσφαλμένου υπολογισμού στην οδήγηση, 
δεν συγκρίνονται στο ελάχιστο με την ίδια 
τη σκηνή του δυστυχήματος. Ούτε και υπάρχει 
ζωγράφος που θα μπορούσε να ζωντανέψει 
όλες τις φρικτές λεπτομέρειες σε κάποια από 
τις αφίσες της τροχαίας για την πρόληψη

των ατυχημάτων.
Μόνο μιά ζωντανή κινηματογραφική λήψη 

με ήχο, θα κατάφερνε να δείξει τις μάταιες 
προσπάθειες του τραυματία που σηκώνεται και 
σωριάζεται πάλι πριν σταθεί στα πόδια του. 
Θα άφηνε να ακουστούν εκείνοι οι παράξενοι 
ήχοι, το μούγκρισμα, το κοντανάσαμα, τα 
βογκητά ενός μισοπεθαμένου που καθώς περνά 
το σόκ, νιώθει να τον εξουθενώνει ο πόνος. 
Θα έδειχνε τα χαλαρωμένα χαρακτηριστικά 
στη μορφή του ανθρώπου που ζαλισμένος 
από τη σύγκρουση κοπάζει απορημένος το 
σπασμένο πόδι του που έχει γυρίσει το μπρος 
πίσω, την παράλογη αίσθηση που δημιουργεί 
το σμπαραλιασμένο κορμί ενός παιδιού που 
όλα τα κόκκαλά του έχουν γίνει θρύψαλα, 
την εφιαλτική εικόνα μιάς γυναίκας σε κα
τάσταση υστερίας να ουρλιάζει με ένα στόμα 
σαν τρύπα στο κόκκινο πέπλο που σκεπάζει 
το πρόσωπό της, καθώς στάζει από το μέτωπό 
της το αίμα. Ας μην μπούμε σε άλλες λε
πτομέρειες που όμως θα έπρεπε να φαίνονται 
κι αυτές στην οθόνη: οι αιχμηρές άκρες από 
τα κόκαλα που προβάλλουν μέσα από τις 
σάρκες, τα επιπεπλεγμένα κατάγματα και οι 
σκουροκόκκινες αιμάσσουσες επιφάνειες του 
σώματος εκεί που ρούχα και δέρμα ξεσκί
στηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη.
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Ίσως με όλα αυτά να γυρίζουν τα σωθικά 
σας, αλλά μιά ματιά από κοντά στα απο
τελέσματα που έχε» ο συνδυασμός Βενζίνης, 
ταχύτητας και κακών υπολογισμών ίσως θα 
άξιζε τον κόπο. Αν η πραγματικότητα είναι 
ανατριχιαστική, το φταίξιμο δεν είναι δικό 
μου. Εφόσον κάνετε την επιλογή να οδηγείτε 
με μεγάλη ταχύτητα και να ριψοκινδυνεύετε, 
θα πρέπει να έχετε και τα κότσια να υπο
βληθείτε στην κατάλληλη θεραπεία. Δεν μπο
ρείτε Βέβαια να μπείτε στα νοσοκομειακά 
αυτοκίνητα ούτε και να παρακολουθήσετε τους 
γιατρούς την ώρα που προσπαθούν να σώσουν 
τους τραυματίες - αν σώζονται - αλλά του-

και γωνιά του εσωτερικού του αυτοκινήτου 
μετατρέπεται αμέσως σ ’ ένα Βλήμα που στοχεύει 
ίσια κατά πάνω σας, έτοιμο να σας σκίσει 
ή να σας λιώσει τις σάρκες - αδύνατο να 
του ξεφύγετε.

Τα πάντα μπορούν να συμβούν στο κλάσμα 
του δευτερολέπτου της σύγκρουσης. Οπως 
θα έχετε ακουστά αν είναι κανείς τυχερός 
μπορεί και να γλιτώσει. Υπάρχουν περιπτώσεις 
ανθρώπων που έκαναν Βουτιά μέσα από το 
παρμπρίζ και ξέφυγαν με μερικές επιπόλαιες 
γρατζουνιές. ’Αλλοι, δύο λεπτά μετά από μία 
σύγκρουση που μετέτρεψε τα αμάξια τους 
σ’ ένα σωρό παλιοσίδερα, Βγήκαν σώοι και
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λάχιστον μπορείτε να συνεχίσετε να διαβάζετε. 
Η μετωπική σύγκρουση, η ανατροπή, η πλευ
ρική σύγκρουση, η καθεμιά από αυτές τις 
μορφές ατυχήματος καταλήγει είτε σ ’ ένα από
τομο σταμάτημα ή σε μιά ξαφνική αλλαγή 
της πορείας του αυτοκινήτου και συνοδεύεται 
πάντα από εκκωφαντικό πάταγο και σωρούς 
από συντρίμμια. Και το τραγικότερο: μιά και 
ο επιβάτης - δηλαδή εσείς - συνεχίζει να 
κινείται κατά τη φορά της παλιάς πορείας 
και με την αρχική ταχύτητα - εκτός αν 
φορά ζώνη ασφαλείας - η κάθε επιφάνεια

το έριξαν στον καβγά για το ποιος έφταιγε. 
Μα ακόμα και σ ’ αυτές τις περιπτώσεις ο 
θάνατος είναι παρών - μόνο που ασκεί το 
προνόμιό του να μην είναι συνεπής.

Φέτος την άνοιξη,ένα συνεργείο διάσωσης 
κατάφερε να ανοίξει την πόρτα ενός αυ
τοκινήτου που είχε ανατραπεί σ ’ ένα χαντάκι 
κι από μέσα βγήκε ο οδηγός με μιά γρατζουνιά 
στο μάγουλο και τίποτα άλλο. Η μητέρα του 
όμως βρισκόταν ακόμα μέσα, με ένα θραύσμα 
10 εκατοστών καρφωμένο στον εγκέφαλό της. 
Κι αυτό, γιατί ο γιός της είχε πάρει μία
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γλιστερή στροφή με μεγάλη ταχύτητα. Ούτε 
αίμα ούτε φρικτά σπασμένα κόκκαλα, μόνο 
μιά νεκρή γυναίκα με άσπρα μαλλιά. Ενα 
μήνα αργότερα σ’ αυτή την ίδια στροφή, 
ένα μικρό αυτοκίνητο έπεσε πάνω σ’ ένα 
δέντρο. Στη μέση του μπροστινού καθίσματος, 
μέσα σε σωρούς από γυαλιά βρήκαν ένα 
μωρό εννιά μηνών το οποίο δεν είχε πάθει 
τίποτα. Η τύχη είχε παίξει μιά όμορφη φάρσα 
στον θάνατο - μόνο που το αστείο το χαλούσαν 
οι γονείς του μωρού. Εξακολουθούσαν να 
κάθονται από τη μία και την άλλη μεριά 
του, μα είχαν σκοτωθεί ακαριαία καθώς τα 
κρανία τους σμπαραλιάστηκαν στο ταμπλώ 
του αυτοκινήτου.

Αν συνηθίζετε να προσπερνάτε χωρίς να 
έχετε καλή ορατότητα, Βεβαιωθείτε πως τα 
μέλη της παρέας σας έχουν μαζί τις ταυτότητές 
τους. Η αναγνώριση των νεκρών, όταν το 
πρόσωπό τους έχει πολτοποιηθεί ή τελείως 
ξεγδαρθεί είναι δύσκολη υπόθεση. Ο οδηγός 
μάλιστα είναι ο στόχος που προτιμά ο θάνατος. 
Αν το τιμόνι αντέξει, τότε προκαλεί ρήξη 
του ήπατος και της σπλήνας και ο οδηγός 
πεθαίνει από εσωτερική αιμορραγία. Αν πάλι 
σπάσει, τότε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: 
ο άξονας του τιμονιού καρφώνεται στην κοιλιά 
του.

Οι μετωπικές συγκρούσεις δεν γίνονται μόνο 
στις στροφές. Η σύγχρονη παγίδα μπορεί 
να είναι μιά ευθεία με τρεις λωρίδες κυ
κλοφορίας. Το ξαφνικό θέαμα μιάς ευθείας 
οδού βάζει σε πειρασμό προσπέρασης ακόμα 
και οδηγούς που συνήθως προσέχουν. Ταυ
τόχρονα, κάποιος οδηγός που έρχεται από 
την άλλη μεριά, βγαίνει κι αυτός με ταχύτητα 
στη μεσαία λωρίδα. Την τελευταία στιγμή, 
ο καθένας προσπαθεί να μπεί και πάλι στη 
γραμμή του αλλά το κενό ανάμεσα στα άλλα 
αυτοκίνητα έχει κλείσει. Καθώς τα αυτοκίνητα 
που πηγαίνουν κανονικά αναγκάζονται να πέ
σουν στο χαντάκι με αποτέλεσμα να ανα
τραπούν ή να χτυπήσουν πάνω στο προστα
τευτικό κιγκλίδωμα, τα δύο αυτοκίνητα που 
προσπέρασαν αντικανονικά τρακάρουν σχεδόν 
μούρη με μούρη και η παταγώδης σύγκρουση 
τα στέλνει να πέσουν στριφογυρίζοντας πάνω 
στα άλλα με το πλάι, δημιουργώντας έτσι 
τη γνωστή καραμπόλα.

Να πώς περιέγραψε ένας τροχονόμος ένα 
τέτοιο δυστύχημα :ένας σωρός από πέντε αυ
τοκίνητα που μεταβλήθηκαν σε σιδερικά, επτά

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Ελ.Βενιζελου 15 
Αγ.Βαρβαρα ΑΙΓΑΛΕΩ  

ΤΗΛ.5441 488-5617556

ΔΟ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ  
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο ΥΣ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ

νεκροί επί τόπου, δύο που πέθαναν στον 
δρόμο για το νοσοκομείο και άλλοι δύο αρ
γότερα. Το δυστύχημα το θυμάται πολύ πιό 
ζωηρά από όσο θα επιθυμούσε. Το βιαστικό 
τρόπο με τον οποίο ο γιατρός άφησε τον 
νεκρό άντρα για να εξετάσει μιά γυναίκα 
που είχε σπάσει τη σπονδυλική της στήλη. 
Τα τρία κορμιά έξω από ένα αυτοκίνητο, τόσο 
μουλιασμένα από το λάδι του σπασμένου κάρ- 
τερ που έμοιαζαν περισσότερο με υγρά καφετιά 
πούρα παρά με ανθρώπους. Εκείνο τον άντρα 
που περπατούσε πέρα δώθε και μονολογούσε 
σαν να μην είχε δεί όλους αυτούς τους 
νεκρούς και τους ετοιμοθάνατους, σαν να 
μην αντιλαμβανόταν ακόμα και το αιχμηρό 
κομμάτι από σίδερο που ήταν καρφωμένο 
στον καρπό του ούτε και το αίμα που έτρεχε 
ποτάμι. Μιά όμορφη κοπέλα με σκισμένο το 
μέτωπο που προσπαθούσε να βγεί από το 
χαντάκι παρ’ ότι η λεκάνη της ήταν σπασμένη. 
Μιά τραγωδία πρώτης τάξεως αυτού του είδους 
είναι θέμα κλίμακας και αριθμών - μά η 
αλήθεια είναι πως επτά πτώματα δεν είναι 
περισσότερο νεκρά από ένα.

Το αυτοκίνητο που ανατρέπεται και γκρε-
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μίζεται κατρακυλώντας σε κάποια πλαγιά όχι 
μόνο συνθλίβει και πολτοποιεί τους επιβάτες, 
αλλά μπορεί και να τυλιχτεί γύρω από ένα 
δέντρο με τέτοιον τρόπο, ώστε ο μπροστινός 
κι ο πίσω προφυλακτήρας να μπλέξουν και 
να χρειάζεται συσκευή με φλόγα ασετυλίνης 
για να τους κό
ψουν. Σε ένα πρό
σφατο τέτοιο δυ
στύχημα βρήκαν 
την ηλικιωμένη 
κυρία που καθό
ταν στο πίσω κά
θισμα στην αγκα
λιά της κόρης της 
που καθόταν 
μπροστά. Ή τα ν  
βουτηγμένες η μία 
στο αίμα της άλ
λης, ακρωτηρια
σμένες σε τέτοιον 
βαθμό που δεν υπήρχε κανένας λόγος να 
γίνει αυτοψία για να διαπιστωθεί αν ο θάνατος 
είχε επέλθει από κάταγμα του αυχένα ή ρήξη 
της καρδιάς.

Τα αυτοκίνητα όταν αναποδογυρίζουν προ- 
καλούν ορισμένου είδους κακώσεις. Κάταγμα 
της λεκάνης, για παράδειγμα, πράγμα που 
σημαίνει αρκετούς αγωνιώδεις μήνες στο κρε
βάτι, ακινησία, ίσως αναπηρία για όλη την 
υπόλοιπη ζωή.Ή κάταγμα της σπονδυλικής 
στήλης από την απότομη πλάγια συστροφή.Ή 
άλλες λιγότερο σημαντικές Βλάβες, όπως θρυμ
ματισμένα γόνατα και κομματιασμένες ωμο
πλάτες από τα χτυπήματα στα πλάγια του 
αυτοκινήτου, καθώς εκείνο κατρακυλά με φόρα 
σαν το τρελό τραινάκι του λούνα πάρκ.Ή, 
τέλος, το θάνατο από τα σπασμένα πλευρά 
που τρυπούν την καρδιά και τους πνεύμονες 
με τις αιχμηρές τους άκρες. Το γεγονός 
πως η εσωτερική αιμορραγία που προκαλούν 
πλημμυρίζει την πνευμονική και όχι την κοι
λιακή κοιλότητα δεν είναι κατά κανέναν τρόπο 
λιγότερο επικίνδυνο.

Τα σπασμένα τζάμια συνεισφέρουν κι αυτά 
στο θέαμα. Ακόμα και τα τζάμια ασφαλείας 
μπορεί να αποδειχτούν πως δεν είναι και 
τόσο ασφαλή, όταν το αυτοκίνητο προσκρούει 
σε ένα εμπόδιο με μεγάλη ταχύτητα. Ίσως 
έχετε ακούσει κάποιες ιστορίες φρίκης για 
το πώς ένας άνθρωπος εκσφενδονίστηκε από 
τη θέση του, έκανε μιά στρογγυλή τρύπα

με το κεφάλι του στο γυαλί, αλλά οι πλάτες 
του σκάλωσαν, το τζάμι άντεξε και οι κοφτερές 
του άκρες τον αποκεφάλισαν με μιά καθαρή 
τομή που θα τη ζήλευε και λαιμητόμος.

Ολα αυτά όμως είναι συνηθισμένα πράγματα 
στην εποχή μας. Για να συγκρατήσουν οι

γ ια τροί και οι 
αστυνομικοί στη 
μνήμη τους την 
περίπτωσή σας θα 
πρέπει να γίνει 
κάτι πραγματικά 
ε ξ ω φ ρ ε ν ι κ ό .  
Οπως εκείνη η 
γυναίκα που 
έσπασε το παρ- 
μπρίζ με το κε
φάλι της, γεμίζο
ντας έτσι γυαλιά 
τους υπόλοιπους 
επιβάτες του αυ

τοκινήτου, που στη συνέχεια τουμπάρησε και 
έκοψε το λαιμό της στο πλαίσιο του παρμπρίζ 
από το ένα αυτί ως το άλλο. Ή  μπορεί 
να παρκάρετε νύχτα πάνω σε κάποια στροφή 
και να σταθείτε μπροστά στο πίσω φως του 
αυτοκινήτου για να βγάλετε τη ρεζέρβα. Έτσι 
θα μείνετε στην ιστορία σαν ο άνθρωπος 
που έγινε πίτα -και τί πίτα- ένα μέτρο φάρδος 
και 5 εκατοστά πάχος, γιατί ένα φορτηγό 
που ερχόταν από πίσω έπεσε με φόρα πάνω 
στο αυτοκίνητό σας. Ή  μπορείτε να κάνετε 
κάτι πρωτότυπο όπως εκείνοι οι δύο νεαροί 
που εκσφενδονίστηκαν από το ανοιχτό διθέσιο 
αμάξι τους και τα πλάγια στηρίγματα του 
παρμπρίζ έκοψαν το πάνω μέρος του κρανίου 
και των δύο στο ύψος των φρυδιών.

Τίποτα από όλα αυτά δεν αποτελεί φανταστική 
ιστορία φρίκης, είναι απλώς το ακατέργαστο 
τρομαχτικό υλικό το οποίο συνθέτει τις στα
τιστικές της περασμένης χρονιάς. Κάθε φορά 
που προσπερνάς σε στροφή χωρίς να έχεις 
ορατότητα, κάθε φορά που πατάς γκάζι ενώ 
ο δρόμος γλιστρά, κάθε φορά που αγνοώντας 
τις δυνατότητες των αντανακλαστικών σου α
νοίγεις ταχύτητα, κάθε φορά που κάθεσαι 
στο τιμόνι ενώ οι αντιδράσεις σου είναι μει
ωμένες γιατί έχεις πιεί ένα δύο ποτηράκια, 
κάθε φορά που ακολουθείς τον μπροστινό 
χωρίς να κρατάς απόσταση, σκέψου: Για να 
κερδίσεις λίγα δευτερόλεπτα διακινδυνεύεις 
την ίδια σου τη ζωή.
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Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΒΙΑΣΜΩΝ

Από το περιοδικό της ΙΝΤΕΡΠΟΛ

Παραλληλίζοντας με τα οφέλη από την ανάλυση 
κηλίδων αίματος, παρατηρούμε ότι έχουν σημειωθεί 
πρόοδοι στη γενετική κατάταξη κατά τύπο και κατηγο
ρία του σπέρματος και των άλλων σωματικών υγρών. Η 
μέχρι σήμερα εξέλιξη δίνει ελπίδες για τη βελτίωση 
της διερεύνησης και της ποινικής απόδειξης των περι
πτώσεων σεξουαλικών επιθέσεων με αρκετούς τρό
πους. Κατά πρώτον, οι ιατροδικαστές μπορούν τώρα 
να καθορίσουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα αν ένας 
βιασμός έχει πράγματι συμβεί. Εξίσου σημαντικό είναι 
πως μπορούν να αναπτύξουν μια ανεξάρτητη μέθοδο 
για να επιβεβαιώσουν την αναγνώριση του βιαστή από 
το θύμα.

Ανάμεσα στους εξέχοντες ερευνητές σ' αυτόν τον 
σημαντικό τομέα είναι οι Dr. George Sensabaugh του 
Πανεπιστημίου της Καλλιφόρνιας στο Μπέρκλεϋ, ο Dr. 
Ε.Τ. Blake και η Mr Jan Bashinski. διευθύντρια του 
Αστυνομικού Εγκληματολογικοϋ εργαστηρίου στο 
Όκλαντ της Καλιφόρνιας. Στηριζόμενη στις προό
δους της ιατροδικαστικής, η ομάδα ερευνητών ανέ
λυσε πολλά από τα συστατικά του σπέρματος και άλ
λων σωματικών υγρών.

Οι σηνηθισμένες εξετάσεις των δειγμάτων που 
παίρνονται από θύματα βιασμού (συνήθως εκκρίματα 
από τον κόλπο) ερευνούν για την παρουσία σπερματο
ζωαρίων ή υψηλών ποσοστών όξινου φωσφορικού άλα
τος, προκειμένου να εξακριβώσουν αν ένας βιασμός 
έλαβε χώρα ή είχε επιχειρηθεί. Αν και η παρουσία 
σπερματοζωαρίων και υψηλών ποσοστών όξινου φω
σφορικού άλατος, γενικά δείχνουν ότι βιασμός ή σε
ξουαλική επαφή έχει προηγηθεΐ, η απουσία τους δεν 
αποδεικνύει κατ’ ανάγκη το αντίθετο. Στην πραγματι
κότητα, ο Dr. Sensabaugh και οι συνεργάτες του έχουν 
διαπιστώσει ότι αυτές οι ουσίες μπορούν να εξαφανι
στούν σε μερικές ώρες, αλληλοεπιδρώντας με τα υγρά 
του κόλπου. Από τις λεπτομερείς εξετάσεις των σπερ
ματικών γενετικών δεικτών, ο Dr. Sensabaugh και η 
ομάδα του έχουν ανακαλύψει την παρουσία ενός ιδιαί
τερου πρωτεϊνικοϋ δείκτη ρ30, στο ανθρώπινο σπέρμα, 
το οποίο φαίνεται πως διασώζεται από την αλληλοεπί
δραση με τα υγρά του κόλπου και παραμένει σταθερό 
για ένα αρκετό χρονικό διάστημα.

Αυτή η θεωρητική ανακάλυψη μεταφέρεται τώρα 
στην πράξη. Ο Dr. Sensabaugh και οι συνεργάτες του, 
αναπτύσσουν μια τεχνική που θα βρίσκει και θα καθο
ρίζει την ποσότητα του δείκτη ρ30. Τώρα στη δοκιμα
στική φάση, η τεχνική φαίνεται αρκετά ελπιδοφόρα. 
Επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη έρευνά του, σχε
τικά με το ρ30, ο Dr. Sensabaugh διαπιστώνει ότι, ο 
δείκτης αυτός καθ’ αυτός, είναι πράγματι σταθερός 
και αποτελεί ένα ουσιαστικά ιδιαίτερο συστατικό των 
σπερματικών υγρών, επιπλέον, η διαδικασία για την

αναγνώριση του δείκτη, που μπορεί να διεξαχθεί σε 
οποιοδήποτε συνηθισμένο εργαστήριο, φαίνεται να 
είναι 100 φορές πιό ακριβής και σίγουρη από τις υπάρ- 
χουσες σήμερα τεχνικές, για τον προσδιορισμό της 
παρουσίας του σπέρματος.

Τα οφέλη από την γενετική κατάταξη κατά τύπο και 
κατηγορία αίματος και σπέρματος είναι ήδη ολοφά
νερα. Στο Όκλαντ -  ένα από τα πολλά εργαστήρια που 
έχουν καθιερώσει την εξακρίβωση της κατάταξης κατά 
τύπο και κατηγορία -  η Zan Bashinski θυμήθηκε μια 
πρόσφατη περίπτωση. Τον προηγούμενο χρόνο η 
Αστυνομία του Όκλαντ διεξήγαγε έρευνες για μια 
υπόθεση βιασμού, που αφορούσε ένα μεγάλο αριθμό 
θυμάτων, που όλα (όπως υποψιάζονταν οι ενεργούν- 
τες την έρευνα) είχαν βιασθεί από τον ίδιο το δράστη. 
Βασισμένο σε αποδεικτικά στοιχεία που είχαν συγκεν
τρωθεί από έξι από τα θύματα, είπε η Μις Bashinski. το 
εγκληματολογικό εργαστήριο είχε κατασκευάσει ένα 
βιολογικό περίγραμμα του ύποπτου. Το περίγραμμα 
αυτό αποκάλυψε δείκτες που υπήρχαν μόνο σε 2% του 
πληθυσμού.

Αρκετοί ύποπτοι που είχαν συλληφθεί, αφού το 
αίμα τους κατατάχθηκε κατά τύπο και κατηγορία και
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έγινε σύγκριση με τους δείκτες που είχαν αναγνωρι- 
σθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί δεν υπήρχαν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία . Τότε συνέπεσε η Αστυνομία να 
συλλάβει έναν ύποπτο για διάρρηξη. Πάρθηκε ένα τυ
πικό δείγμα αίματος, σαν μέρος των πρώτων βοηθειών 
που χορηγήθηκαν στον ύποπτο, που είχε τραυματιστεί 
κατά τη διάρρηξη. Η ανάλυση έδειξε ότι ταίριαζε με 
τους ιδιαίτερους δείκτες στο βιολογικό περίγραμμα.

Το επόμενο βήμα ήταν μια αρχή για το Όκλαντ, είπε 
η Mr. Bashinski. Η γενετική ομοιότητα παρουσιάσθηκε 
σαν πιθανή απόδειξη και εκδόθηκε ένταλμα έρευνας. 
Η έρευνα της Αστυνομίας που επακολούθησε, έφερε 
στο φως επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία-όπως για 
παράδειγμα ρουχισμό και παπούτσια που ανήκαν στα 
θύματα -  που συνέδεαν τον ύποπτο με τους πολλα
πλούς βιασμούς. Υπάρχουν όμως και άλλα σημαντικά 
οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα, υπογράμμισε 
η Mr. Bashinski. Ένα πρώτο είναι οι βελτιωμένες τεχνι
κές για τη συλλογή και διατήρηση των αποδεικτικών 
στοιχείων. Σε περιπτώσεις βιασμού για παράδειγμα, τα 
σπερματοζωάρια φθείρονται σε ένα διάστημα 2 ως 4 
ωρών και το σπέρμα αλληλεπιδρά με τα υγρά του κόλ
που σε ένα διάστημα 24 ως 48 ωρών. «Η πλήρης αποξή
ρανση των εκκριμάτων είναι ζωτική», είπε η Mr. Bashin
ski «για να επιβραδυνθεί η φθορά του δείγματος και να 
αυξηθούν οι πιθανότητες για ακριβή κατάταξη κατά 
τύπο και καταγορία». Οι ερευνητές της Καλιφόρνιας, 
έχουν σχεδιάσει ένα δοχείο για δείγματα εφοδιασμένο 
με ένα ξηραντήρα, που τώρα χρησιμοποιείται συστη
ματικά στο εγκληματολογικό εργαστήριο του Όκλαντ, 
για να αποξηραίνουν τα δείγματα το ταχύτερο δυνατό.

Ενα άλλο πρακτικό όφελος προέκυψε από την 
παρατήρηση ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των υγρών 
του κόλπου και του σπέρματος, μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα στην κατάταξη κατά τύπο και κατηγορία 
του σπέρματος. Οι ερευνητές της Καλιφόρνιας έχουν 
επίσης επιβεβαιώσει την αξία των ποσοτικών αναλύ
σεων. Μια εξέταση που ανιχνεύει αυστηρά την παρου
σία ή απουσία μιας ουσίας έχει λιγότερη αξία, σαν απο
δεικτικό στοιχείο, από τις ποσοτικές αναλύσεις που 
υπολογίζουν κατά εκτίμηση την ηλικία και την ποσό
τητα μιας ουσίας. Αυτή η διαδικασία ανάλυσης είναι 
ιδιαίτερα κρίσιμη σε υποθέσεις βιασμού λόγω της 
φθοράς των δειγμάτων, μια διαδικασία που αρχίζει 
πριν ακόμα συλλεχθούν τα δείγματα. Η ποσοτική ανά
λυση αποδίδει ένα βιολογικό πρότυπο, που μπορεί να 
συγκριθεί με τις πραγματικές περιστάσεις κάθε περί
πτωσης ή, όπως εξηγεί ο Dr. Sensabaygh «γνωρίζοντας 
τι είναι πιθανό, μπορούμε να καθορίσουμε από τις 
αναλύσεις αν είναι πραγματικά εφικτό».

Η ομάδα των ερευνητών έχει παρουσιάσει ευρήματα 
από τη μέχρι σήμερα εργασία της, σε άλλους εγκλημα- 
τολόγους στην Αμερικανική Ακαδημία Εγκληματολο
γ ιώ ν  Επιστημών και την Ακαδημία του FBI.

Όπως φαίνεται, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον 
γι’ αυτές τις μεθόδους. «Διαρκώς περισσότεροι απ’ 
αυτούς που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα αναγνω
ρίζουν ότι αυτές είναι πρακτικές ιδέες και όχι ανεφάρ
μοστοι τρόποι προσέγγισης» παρατηρεί η Zan Bashin
ski. Άλλοι χρησιμοποιούν τις ιδέες σταθερά άλλοι μό
λις αρχίζουν. Αλλά η Mrs. Bashinski περιμένει ο αριθμός 
να μεγαλώσει και με την ανταλλαγή ιδεών που θα επα
κολουθήσει, να παρουσιάσει επιπλέον προόδους.

Από τη δεκαετία του 1980 και πέρα.
Η ευαίσθητη διαδικασία για την ανίχνευση του ρ30 

στο σπέρμα, όπως αναπτύχθηκε από τον Dr. Sensa- 
baugh, φαίνεται να είναι ένα ισχυρό μέσο για την επι
βεβαίωση των καταγγελιών βιασμού. Ο Dr. Blake, που 
ακολουθείμια κάπως διαφορετική γραμμή ερευνών, 
ελπίζει να αναγνωρίσει μια σειρά από επιπρόσθετους 
γενετικούς δείκτες. Προς το παρόν, αυτοί οι δείκτες 
που μπορούν να καταταχθούν κατά τύπο και κατηγο
ρία στο αίμα και είναι γνωστό ότι υπάρχουν στο 
σπέρμα, δεν μπορούν να προσδιορισθούν ποσοτικά. 
Αν η νέα ανάλυση αποδειχθεί ακριβής, στην αποκά
λυψη και τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπρόσθε
των δεικτών, τότε η πρόοδος προς την κατεύθυνση 
της χωριστής εξέτασης αυτών των αποδεικτικών στοι
χείων θα κάνει άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τα εμ
πρός.

Θα γίνουν όμως ποτέ τα νέα όργανα μελέτης τόσο 
αξιόπιστα όσο το δακτυλικό αποτύπωμα; Ο εγκλημα- 
τολόγος μετράει την πρόοδο προς αυτό το σκοπό, με 
στατιστικά κριτήρια. Με δεδομένες τις τεχνικές που 
είναι εφαρμόσιμες σήμερα, η πιθανότητα δυο άτομα 
να ταιριάζουν απόλυτα (να έχουν ακριβώς τον ίδιο 
συνδυασμό δεικτών και στις ίδιες ποσότητες) είναι μία 
στα 200 εκατομμύρια, (πιθανότητα για τους περισσό
τερο συνηθισμένους συνδυασμούς δεικτών κηλίδων 
αίματος) ενώ στους σπανιότατους συνδυασμούς δει
κτών, η πιθανότητα για δύο άτομα να ταιριάζουν απα
ράλλακτα, κυμαίνεται από μία στα 10 εκατομμύρια μέ
χρι μία στα 100 εκατομμύρια. Σαφώς ο στόχος της μιάς 
στα 200 εκατομμύρια πιθανότητας, φαίνεται να ση
μειώνει περαιτέρω προόδους.

Παρ' όλα αυτά, κάθε βήμα προς την κατεύθυνση 
αυτού του στόχου, προσλαμβάνει μεγαλύτερη σπου- 
δαιότητα, κάτω από το φως άλλων παραγόντων που 
επίσης οδηγούν στην αποκάλυψη ενός ενόχου. Με δε
δομένα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία μιάς οποιοσδή
ποτε υπόθεσης, η αναζήτηση ενός απολύτως «αταί
ριαστου» περιγράμματος αίματος γίνεται μια διαδικα
σία μειωμένων πιθανοτήτων στην πραγματικότητα, 
μια αυξανόμενη ελάχιστη πιθανότητα για έναν άδικα 
κατηγορούμενο.

Η πρόοδος της εγκληματολογικής επιστήμης έχει 
στην ουσία, σα σκοπό της την ευχερέστερη αναζήτηση 
της αλήθειας. Με προοδευτική ακρίβεια, μπορεί να 
βοηθήσει το δικαστικό σύστημα να πλησιάσει περισσό
τερο στην απόλυτη εξιχνίαση των εγκλημάτων, χωρίς 
καμιά σκιά αμφιβολίας. Μας καθιστούν ικανούς να 
πούμε με αυξανόμενη βεβαιότητα, «μάλιστα κύριοι 
ένορκοι, μπορείτε να καταδικάσεται αυτόν τον κατη
γορούμενο πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία» ή «όχι, 
κάνετε λάθος! Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να απαλλα
χθεί.» βασισμένοι σε αποδεικτικά στοιχεία επιστημο
νικής βεβαιότητας.

Οι δυνατότητες της εγκληματολογικής επιστήμης 
μπορεί να μην είναι ποτέ ισάξιες με τις απαράμιλλες 
ικανότητες του φανταστικού ήρωα Quincy. Αλλά μέσα 
σ’ αυτή τη δεκαετία, μπορούμε να περιμένουμε πως η 
έρευνα θα περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο των 
ανθρώπων -  απ’ όπου ένας ύποπτος μπορεί να ανα- 
γνωρισθεί -  από τις χιλιάδες στις εκατοντάδες και τις 
δεκάδες, και πιθανώς τελικά σε ένα και μόνο άτομο.
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Πώς θα βρούμε 
τα κλεμμένα αυτοκίνητα;

Μια νέα, αποτελεσματική μέθοδος εφαρμόζεται στην Αμερική.

Ήταν λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα 
στη μεγάλη πόλη. Βγήκα έξω από ένα μπαράκι 
και πήρα την 54η οδό για το σπίτι. Η ησυχία 
της νύχτας διακόπηκε ξαφνικά από τον ήχο 
της σειρήνας και τα φώτα που αναδόσΒηναν 
στο καθρέφτη μου. Αστυνομία, σκέφτηκα κα
θώς παρκάριζα προσεκτικά στο πλάι. Λίγα 
δευτερόλεπτα αργότερα βρέθηκα να κοιτάζω 
το στόχαστρο ενός 
απ’ τα καλύτερα 
όπλα της Νέας 
Υόρκης.

Μπορώ να δω την 
άδεια και το δίπλωμα 
οδηγήσης, παρακα
λώ;

Δίνοντας τα χαρ
τιά στον αστυνομι
κό, με ρώτησε για 
ποιό λόγο βρισκό
μουν στο δρόμο τέ
τοια ώρα. Απλά τριγυρνούσα εδώ κι εκεί, 
του είπα, κι άργησα λίγο παραπάνω.

Σας πειράζει να το ελέγξουμε κ. Σπέηντ;
Καθόλου, απάντησα.
Μόλις γύρισε στο περιπολικό αφού είχε 

κοιτάξει προσεκτικά τα δύο σήματα στο πίσω 
παράθυρο, άρχισε να μιλάει για λίγα λεπτά 
στον ασύρματο. Επέστρεψε λίγο αργότερα.

Ολα φαίνονται νάνοι εντάξει κ. Σπέηντ.
Φυσικά, απάντησα. Υπήρχε περίπτωση να μην 

είναι;
Ελπίζουμε ποος όχι, απλά είναι μέσα στο πρό

γραμμα, είπε ο αστυνομικός κι έβαλε μπρος 
το αυτοκίνητο ξεκινώντας για μια άλλη πε
ρίπτωση. Αν ο Φιλίπ Μάρλοου τοποθετούσε 
την ιστορία του στη σύγχρονη Ν.Υόρκη, τότε 
ο ήρωάς του Σαμ Σπέηντ ήταν πολύ πιθανό 
να αντιμετωπίσει την παραπάνω σκηνή. Κι 
αυτό γιατί έχει σχεδιαστεί ένα καινούργιο, 
εκσυγχρονισμένο πρόγραμμα, που θα εμπο
δίζει την κλοπή αυτοκινήτων.

Το 1986 η Αστυνομία της Νέας Υόρκης 
αντιμετώπιζε την προοπτική των 115.000 πιθανά

κλεμμένων οχημάτων. Κρίθηκε απαραίτητη η 
υιοθέτηση μιας πολιτικής, που θα καταπο
λεμούσε αυτή την συνεχώς αυξανόμενη τάση 
ή και θα εξάλειφε το πρόβλημα ολοκληρωτικά. 
Αργότερα, εκείνο το χρόνο, ο γερουσιαστής 
Λέοναρντ Σταβίσκυ πρότεινε ένα πρόγραμμα, 
που σταδιακά θα εξαπλώνονταν σ’ όλη την 
πόλη. Ονομάστηκε Επιχείρηση C.A.T.” ή Αγώ

νας κατά της κλοπής 
αυτοκινήτων (Com
bat Auto Theft). To 
πρόγραμμα συνί- 
σταται στην εθελο
ντική δήλωση των 
πολιτών για τα αυ
τοκίνητά τους, 
όταν σπάνια κυ
κλοφορούν τις 
πρώτες πρωινές 
ώρες (μεταξύ Ιπ.μ. 
και 5 π.μ.) κατα

γράφονται οι λεπτομέρειες όπως μοντέλο, έτος 
κυκλοφορίας, αριθμός αδείας και αριθμός κυ
κλοφορίας. Επίσης ο ιδιοκτήτης δηλώνει το 
όνομά του, την διεύθυνσή του και τον αριθμό 
τηλεφώνου του στο Αστυνομικό τμήμα της 
περιοχής του. Η Αστυνομική Διεύθυνση παρέχει 
στον κάθε πολίτη -μέλος δύο διακριτικά αυ
τοκόλλητα σήματα. Αυτά τοποθετούνται στη 
μέσα πλευρά του πίσου παραθύρου στην αρι
στερή και δεξιά πάνω γωνία. Τα σήματα αυτά 
έχουν κίτρινο χρώμα, που φωσφορίζει. Αν 
λοιπόν, κάποιο περιπολικό εντοπίσει ένα αυ
τοκίνητο σημαδεμένο να κυκλοφορεί στους 
δρόμους μεταξύ 1 και 5 το πρωί, θα το 
ελέγξει για να βεβαιωθεί ότι το οδηγεί ο 
νόμιμος κάτοχός του.

Αξιολόγηση.
Τα αρχικά αποτελέσματα του προγράμματος 

ήταν περισσότερο από θετικά. Τα αυτοκίνητα 
που είχαν καταχωρηθεί στο πρόγραμμα αντι
μετώπιζαν κατά 40% λιγότερες πιθανότητες 
να κλαπούν σε σχέση με τα άλλα. Χαρα
κτηριστικά αναφέρουμε ότι από 21.000 οχή-

Πρωταρχικοί στόχοι ίου προγράμματος

Να αηοτρέψει ας κλοπές αυτοκινήτων.
Να βοηθήσει τους αστυνομικούς 

να αναγνωρίζουν κλεμμένα οχήματα 
Να βοηθήσει στον εντοπισμό 
εγκαταλελειμένων οχημάτων.

Να βελτιώσει
πς δημοσίες σχέσεις της Αστυνομίας.
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ματα που είχαν καιαγραφεί τα τελευταία δύο 
χρόνια, μόνο τα 21 κλαπήκαν. Η επιτυχία 
και οι δυνατότητες του προγράμματος δεν 
πέρασαν απαρατήρητες. Μέχρι στιγμής, 17 κρά
τη μεταξύ των οποίων η Αγγλία και ο Καναδάς, 
έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την αποτε- 
λεσματικότητα του προγράμματος. Η Αστυ
νομική Διεύθυνση της Νέας Υόρκης προάγει 
την εφαρμογή του προγράμματος με σεμινάρια 
και με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων ενώ 
παράλληλα ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη 
για το πρόβλημα κλοπής αυτοκινήτων.

Τα μαζικά μέσα ενημέ
ρωσης στηρίζουν την 
“επιχείρηση C.A.T.” Οι 
New York Times ανα
φέρουν ότι.... είναι ένα εκ- 
συχρονισηκό, ανέξοδο πρό
γραμμα, που υπόσχεται πραγ
ματική ανακούφιση απ’ την 
επιδημία της κλοπής αυτο
κινήτων.

Το κανάλι WNBC της 
τηλεόρασης προέτρεψε.. 
να επεκταθεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα η επιχείρηση 
C.A.T. Το κανάλι WPIX 
είπε... το πρόγραμμα είναι 
πολύ εντυπωσιακό για να 
αγνοηθεί.

Παρ’ όλες όμως τις εντυπωσιακές στατιστικές 
και τις ενθουσιώδεις κριτικές το C.A.T. συ
νάντησε και σοβαρές αντιδράσεις απο μερίδα 
του κόσμου. Υπήρξαν πολίτες, που εκφράσανε 
την άποψη ότι τα αυτοκίνητα με τα διακριτικά 
αυτοκόλλητα σήματα τραβούν περισσότερο την 
προσοχή της Αστυνομίας με αποτέλεσμα να 
δέχονται πολλές φορές και ανεπιθύμητες, φυ
σικά, κλήσεις. Επίσης,ορισμένοι πιστεύουν ότι 
σε μια περίπτωση επείγοντος περιστατικού, 
ο έλεγχος μπορεί να προκαλέσει μια επι
κίνδυνη καθυστέρηση. ’Αλλοι είπαν για οδη
γούς, που στον έλεγχο βρέθηκαν μεθυσμένοι 
και τους ανάγκασαν να υποβληθούν σε αλ
κοτέστ.

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω αντιρρήσεις 
η Αστυνομία υπεράσπιζεται το πρόγραμμα 
C.A.T. Αν και γνωρίζει ότι οι έλεγχοι μπορεί 
να παρενοχλούν ορισμένες φορές τους οδη
γούς, ωστόσο είναι φανερό ότι το πρόγραμμα 
πράγματι δουλεύει. Απαντώντας στην υποθετική 
περίπτωση ενός επείγοντος περιστατικού

ισχυρίζεται ότι ο έλεγχος μπορεί να αποδειχθεί 
θετικός. Η Αστυνομική Διεύθυνση έχει την 
δυνατότητα να παρέχει συνοδεία ή να επι
κοινωνήσει με το κατάλληλο νοσοκομείο μέσω 
ασυρμάτου. Επίσης, αναφέρεται στο μεθυσμένο 
οδηγό λέγοντας ότι από τη μια η συμμετοχή 
στο πρόγραμμα C.A.T. είναι εθελοντική και 
ότι από την άλλη όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα 
αν είναι μέλη ή όχι του C.A.T., θα πρέπει 
να τηρούν τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. στην 
οδήγηση.

Το γεγονός ότι το πρόγραμμα C.A.T. είναι 
αποτελεσματικό και πετυ
χημένο θα το καθιερώσει, 
χωρίς αμφιβολία,σαν μια 
ρεαλιστική προσέγγιση 
στην καταπολέμηση της 
κλοπής αυτοκινήτων 
όπως είπε ένας κλέφτης 
αυτοκινήτων, που κατα
δικάστηκε: Δεν θα έπαιρνα 
ποτέ ένα αυτοκίνητο με αυ
τοκόλλητο σήμα του C.A.T, 
γιατί οι πιθανότητες να με 
σταματήσει η Αστυνομία για 
έλεγχο είναι τριπλάσιες.

Δεν απομένει η παρα
μικρή αμφιβολία, ότι όλα 
τα μεγάλα αστικά κέντρα, 
που αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα της κλοπής αυτοκινήτων, θα πρέπει 
να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα αυτού του 
προγράμματος.

Ελεύθερη μετάφραση της Μαρίας ΓΚσχου του 
άρθρου Combat Auto Theft: N.Y.P.D’S C.A.T. 
program by John Nickolson από το περιοδικό 
Gazette (Vol. 52, No 3, 1990).

πραξιτελους 139, 185 35 πειραιας, τηλ. 41.26.218

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο ΥΣ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ
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Αστυνόμευση και Δικακχτύνη στην Ευρώπη:

ΜΑΛΤΑ
□  Αστυνομία

Τα αντικείμενα ενασχόλησης της Αστυνομίας 
στη Μάλτα είναι η τήρηση της Δημόσιας Τάξης 
και της ειρήνης, η εφαρμογή όλων των νόμων 
της Δημοκρατίας, καθώς επίσης η ανακάλυψη 
και η σύλληψη των δραστών. Το δυναμικό 
του Σώματος είναι 1.676 αξιωματικοί και κα
τώτεροι.

Η διάρθρωση, που ισχύει σήμερα περι
λαμβάνει:

□ 1 Αρχηγό
□ 1 Υπαρχηγό
□ 5 Βοηθούς Αρχηγού
□ 20 Γενικούς Επιθεωρητές
□ 42 Επιθεωρητές
□ 8 Αστυνόμους Α’
□ 28 Αστυνόμους Β’
□ 287 Αρχιφύλακες
□ 1294 Αστυφύλακες, άνδρες και γυναίκες.
Το νησί της Μάλτας, συμπεριλαμβανομένου

του Gozo και του Comino, έχει χωρίσθεί σέ 
δέκα Αστυνομικές περιφέρειες και κάθε πε
ριφέρεια έχει χωρίσθεί σε Διευθύνσεις. Σε 
κάθε Διευθύνση είναι επικαφαλής ένας Επι
θεωρητής, ο οποίος είναι αρμόδιος να ενη
μερώνει το Γενικό Επιθεωρητή (Περιφερειάρχη) 
για ο,τιδήποτε συμβαίνει μέσα στα πλαίσια 
των καθηκόντων του.

Τα τρία νησιά έχουν χωρίσθεί σε δύο τμή
ματα, Α και Β. Το τμήμα Α περιλαμβάνει 
τις περιφέρειες από 1-5 και το τμήμα Β 
από 6-10. όλες οι Αστυνομικές περιφέρειες 
έχουν τα ίδια καθήκοντα, όπως περιγράφονται 
στην πρώτη παράγραφο.

Εκτός από τις περιφέρειες, που αναφέραμε, 
η Αστυνομία της Μάλτας συμπεριλαμβάνει κι 
άλλους κλάδους, που στοχεύουν στην κα
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η Γενική 
Αστυνομική Διευθύνση στη Floriana είναι η 
βάση των Δώσεων Τροχαίας,Ασφάλειας και 
Δίωξης - Εγκλήματος. Επίσης στεγάζει τις 
Δώσεις Αγορανομίας και πληροφορικής. Ο 
τομέας Αδειών έχει μεταφερθεί σε νέα κτίρια, 
στο Crown’s works Ditch, στη Floriana. Οι

Διευθύνσεις Ασφαλείας και Δίωξης Εγκλήματος 
αποτελούνται από τμήματα ντετέκτιβς και έν
στολων. Οι ειδικές Υπηρεσίες που υπάγονται 
στην ΖΥνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιώναπο- 
τελούν την σπονδυλική στήλη της Αστυνομίας.

Περιλαμβάνουν αστυνομικό προσωπικό, εξει- 
δικευμένο στη βαλλιστική, στη φωτογραφία, 
στα δακτυλικά αποτυπώματα και στην εξιχνιάση 
εγκλημάτων.

Επίσης υπάρχει τμήμα Ηθών και τμήμα Οι
κονομικών Εγκλημάτων. Τέλος, υπάρχει η ομά
δα Ειδικών Αποστολών με έδρα στην Takandia. 
Η Αστυνομική Ακαδημία ιδρύθηκε στις 12 
Ιουλίου 1988 και βρίσκεται στο φρούριο St. 
Elmo στη Valletta.

Ολοι οι ταξιδιώτες, που έρχονται, διέρχονται 
(transit) ή αναχωρούν από τα Μαλτικά νησιά, 
ελέγχονται από την Υπηρεσία Αλλοδαπών, η 
οποία είναι τμήμα της Δώσης Ασφάλειας.

Επίσης στην Δ /νση Ασφάλειας υπάγονται: 
το αρχείο οχημάτων, το αρχείο εγκληματιών, 
το γραφείο πυροβόλων όπλων, το γραφείο 
αστυνομικών σκύλων, το γραφείο έκδοσης 
ταυτοτήτων και το γραφείο της Ιντερπόλ. Το 
γραφείο Στατιστικής υπάγεται στην Δώση Δί
ωξης Εγκλήματος, ενώ η έφιππη Αστυνομία 
και η Πυροσβεστική υπάγεται στην Δ/νση Τρο
χαίας.
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□  Δικαιοσύνη

Το νομικό καθεστώς της Μάλτας πηγάζει 
από την θεωρία του διαχωρισμού των εξουσιών, 
που έθεσε για πρώτη φορά ο Sir Thomas 
Maitland το 1851, στα πρώτα χρόνια της Βρετ- 
τανικής επικυριαρχίας.

Εθιμικά, τα Δικαστήρια έχουν διαθαθμισθεί 
σε Ανώτερα και Κατώτερα, όπου το αντικείμενο 
των υποθέσεων καθορίζει και την έκταση της 
δικαιοδοσίας τους.

Στις ποινικές υποθέσεις, τα Κατώτερα Δι
καστήρια έχουν την δικαιοδοσία να εκδικάζουν 
αδικήματα, που είναι παραβάσεις μικρής ση
μασίας ή εγκλήματα τα οποία επιδέχονται 
φυλάκιση μικρής διάρκειας. Επίσης διεξάγουν 
τις προκαταρκτικές έρευνες για όλα τα αδι
κήματα (πχ. εγκλήματα, που υπάγονται στη 
δικαιοδοσία του ποινικού Δικαστηρίου). Εθι
μικά, επίσης τα Δικαστήρια είναι τρία, το 
Ποινικό, το Εμποροδικείο και το Πολιτικό. 
Κάθε ένα από τα Δικαστήρια χρησιμοποιεί 
διαφορετικό Νομικό Κώδικα.

Το Σύνταγμα της Ανεξαρτησίας του 1964 
δημιούργησε ένα Συνταγματικό Δικαστήριο,που 
αποφαίνεται για ζητήματα συνταγματικής φύ
σης. Αποτελείται από τρείς δικαστές, οι οποίοι 
δύνανται σύμφωνα με την νομοθεσία που 
ισχύει στην Μάλτα, να συνθέτουν το Εφετείο, 
το οποίο εκδικάζει τις εφέσεις κατά των απο
φάσεων του Ποινικού Δικαστηρίου. Τέτοιας 
μορφής εφέσεις γίνονται στο Ποινικό Εφετείο, 
που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο της Δι
καιοσύνης και δύο άλλους δικαστές, που ορίζει 
ο Πρόεδρος.

Για τα εγκλήματα, που διαπράττονται από 
νέους υπάρχει το Δικαστήριο Ανηλίκων, το 
οποίο στεγάζεται σε ξεχωριστό κτίριο από 
τα άλλα Δικαστήρια και είναι αρμόδιο για 
τους νέους όλης της χώρας.

Η Μάλτα είναι ενα νησιωτικό κράτος στην 
“καρδιά” της Μεσογείου. Βρίσκεται στα νότια 
της Σικελίας, σε απόσταση 93 χλμ., και απο- 
τελείται απο ενα σύμπλεγμα νησιών (Μάλτα, 
Γκότζο, Κομίνο κ.α.).

Η στρατηγική της θέση προκάλεσε το κα
τακτητικό ενδιαφέρον των άλλων λαών απο 
την αρχαιότητα (Ελληνες, Καρχηδόνιοι, Ρωμαί
οι, Βάνδαλοι, Γότθοι). Με την συνθήκη του 
Παρισιού, το 1814, βρέθηκε στην κατοχή της 
Μ.Βρεττανίας. Το 1945 το Εργατικό Κόμμα 
ζήτησε την ανεξαρτησία της Μάλτας που το

1965 απόκτησε την πλήρη ελευθερία της, ανή
κοντας απο τότε στη Βρεττανική Κοινοπολιτεία. 
Σήμερα το πολιτειακό καθεστώς της είναι η 
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Οι κάτοικοι της Μάλτας είναι Ιταλικής κα
ταγωγής καθολικοί (89%), Αγγλοι (5%) και 
Αραβες. Οι περισσότεροι είναι γεωργοί και 
κτηνοτρόφοι ενω αρκετοί απασχολούνται σε 
εργοστάσια κατασκευής τσιγάρων, σε βαμβα- 
κουργεία, εργαστήρια κατασκευής κοσμημάτων 
κ.α.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Του θεολόγου - Καθηγητή κ. ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ

Είναι συνήθεια η αρχή του νέου χρόνου 
νά εορτάζεται με ποκίλες εθιμικές εορτα
στικές εκδηλώσεις. Πολλοί άνθρωποι εκμα- 
ταλλεύονται την ευκαιρία και επιδίδονται 
σε υπέρμετρη κρεπάλη, γλέντι και καταχρή
σεις. Ομως, χωρίς να αρνούμαστε την κόσμια 
και γνήσια ελληνική διασκέδαση, η αρχή 
του καινούργιου χρόνου πρέπει να είναι ευ
κ α ιρ ία  κα ι γ ια  π ερ ίσκεψ η  και 
προβληματισμό. Ιδιαίτερα πρέπει να προβλη
ματίζεται κάθε συνειδητός χριστιανός, για 
τον οποίο η έννοια του χρόνου έχει μεγάλη 
σημασία. Οι σώφρονες άνθρωποι όλων των 
εποχών αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό την 
έννοια του χρόνου και διατύπωσαν διάφορες 
αντιλήψεις γ ι’ αυτόν.

Για τους αρχαίους Ελληνες, ο χρόνος είχε 
θεϊκή υπόσταση στο πρόσωπο του θεού Κρό
νου (=χρόνου). Αυτός ενώθηκε, σύμφωνα με 
τη μυθολογία, με τη Ρέα (=ρέουσα), η οποία 
“είναι το έμβλημα της κινήσεως, της διαδοχής 
και της διάρκειας” (Ρ. Decharme, Μυθολογία 
της Αρχαίας Ελλάδος, τομ. Α ’ σελ. 50). 
Μαζί της έκανε παιδιά, τα οποία έτρωγε 
κι αυτό συμβόλιζε ότι ο χρόνος μεταβάλλει 
και εξαφανίζει τα πάντα. Τον 6ο π.χ. αιώνα 
ο Ίωνας φιλόσοφος Ηράκλειτος είπε το γνω
στό “ τα πάντα ρεί ”. Στην κατοπινή θεολογία 
της θρησκείας αυτής, τελικά ο Δίας (ο Υπέρ
τατος Θεός) θα νικήσει τον πατέρα Κρόνο 
(Χρόνο), που σημαίνει ότι η προηγμένη πλέον 
αντίληψη περί θεού επιτάσσει τον θεό να 
άρχει του χρόνου.

Οι Βαβυλώνιοι πίστευαν πως πριν ο με
γάλος Θεός Μαρδούκ δημιουργήσει τον κο
σμικό χρόνο για τον κόσμο υπήρχε ο αρ-

χέγονος χρόνος, στον οποίο υπάγονταν και 
οι Θεοί ( βλ. J. LAMBERT, λ. Χρόνος, στο 
Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας σελ. 1017). Ο 
Ζωροαστρισμός πιστός στις δυαρχικές του 
αντιλήψεις διδάσκει ότι ο κοσμικός χρόνος 
είναι δημιούργημα του κακού θεού Αριμάν. 
Ανάλογες αντιλήψεις συναντάμε και σε άλ
λους αρχαίους λαούς και θρησκείες.

Στην Αγία Γραφή αντίθετα η έννοια του 
χρόνου έχει εντελώς διαφορετικό νόημα. Ο 
χρόνος δεν έχει ούτε θεϊκή υπόσταση, ούτε 
ο Θεός υπόκειται στη δική του επίδραση. 
Από τον πρώτο κιόλας στίχο της Γενέσεως 
“εν αρχή εποιήσεν ο Θεός τον ουρανόν και 
την γηΨ\ δηλώνεται κατηγορηματικά ότι η 
χρόνος δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με τον 
κόσμο. “Αμα δημιουργία , άμα και χρόνος 
” τονίζει ο Αυγουστίνος (De Civit ΙΧΙ L41,321) 
και “συμφυής τω  κόσμω και το ίς αυτώ ζώ οις 
και φυτοίς ή του χρόνου διέξοδος υπέστη" 
επισημαίνει ο Μ. Βασίλειος (Εις την Εξα- 
ήμερον ομίλ. 1,G.29,13). Ο χρόνος όπως και 
ο κόσμος έχει αρχή, κάποτε δεν υπήρχε, κά
ποτε θα πάψει να υπάρχει (Μ. Αθανασίου 
Εκθ. Pist.R.G.25,505 Μ. Βασιλ. κατά Εύνομ. 
P.G. 29,701).Ο άναρχος Θεός δεν μπορεί να 
βρίσκεται υπό την επίδραση του χρόνου, που 
είναι δημιούργημά του. “Δια τον αιώνιον 
θεόν δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί , 
ούτε διακρίσεις παρελθόντος και μέλλοντος 
γράφει" ο επιφανής γερμανός Θεολόγος Erich 
Sauer. ”Εκείνος επισκοπεί όλας τας χρονι
κός περιόδους διά μιάς και ώς εκ τούτου  
ο κόσμος καθ ύλην την σύστασιν διά τον 
Θεό αιώνιας παρών. Ε ίναι αληθές ό τι ο δη
μιουργικός του λόγος έδωκεν είς τον κόσμον
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την εν χρόνω ιστορικήν αρχήν του αλλά 
εις την οκέψιν του Θεού ήτο ήδη παρών 
καθ’όλην την αιωνιότητα, ανάρχως και αχρό- 
νως “ (Erich Sauer, Η χαραυγή της Λυ- 
τρώσεως του κόσμου, μετ. Γ. Παπαδάκη σελ. 
16). Η πανθεϊστική αντίληψη ότι ο Θεός 
ταυτίζεται με τον κόσμο και το χρόνο αντι- 
κρούεται πάμπολες φορές στον λόγο του Θε
ού, ” πρό του όρη γενηθείναι και πλααθεί 
την γήν και την οικουμένην και από του 
αιώνος και έως του αιώνος σύ εί.,.ότι χίλια  
έτη  οφθαλμοίς σου ως η ημέρα η εχθές ήτις 
διήλθε και φυλακή εν νυκτί (Ψαλ. πέζαρ.) 
Ο Θεός είναι ο “Βασιλεύς των αιώνων” (Α ’ 
Τιμ. Α ’ 17) καί Αυτός που έφερε στην ύπαρξη 
τους αιώνες (Εβρ. Α ’ 2). "Εξ α ϊδίου δημι
ουργός υπάρχων, ότε βούλεται δημιουργεί 
Λόγω  ομοουσίω και Πνεύματι ” . (I. Δαμα
σκηνού: Κατά Μανιχαίων Π.Γ. 94, 1513 καί 
Μαξ. Ομολογ. Περί Αγάπης VP.G.90,1048).

Ο χρόνος, όπως και ο κόσμος, δόθηκε στον 
άνθρωπο ως μέσο για να πραγματοτοποιήσει 
το μεγάλο του σκοπό, δηλαδή να φτάσει 
από το “κ α τ’ εικόνα  ” στο “καθ’ ομοίωσιν“ 
(Γεν. Α ’ 26 καί I. Χρυσοστόμου ομιλ. είς 
την  Γ ένεσ ιν  7, MOnf. 4,66 Δαμασκηνού 
P.G.94,916 Θεοφίλου Β’ Πρός Αυτόλ. 24 Γρηγ. 
Νύσσης Ρ. G. 44,273). Η πτώση όμως με 
όλες τις τραγικές της συνέπειες, έφερε τρο
μερή αναστάτωση σ’ αυτόν και τη δημιουργία 
(Ρωμ. Η’ 20). Ο χρόνος από πολύτιμο μέσο 
για την πνευματική του πρόοδο γίνεται πλέον 
μέσο και οδός προς την αμαρτία, τή φθορά 
και το Θάνατο (Γεν. Γ ’ 4).

Από τότε ο χρόνος εκτυλίσσεται στη λε
γάμενη μεταπτωτική εποχή και δημιουργεί 
την ανθρώπινη ιστορία με όλο το τραγικό 
της βάθος. Ο Θεός αμέσως μετά την πτώση, 
έθεσε σε λειτουργία το σχέδιο της σωτηρίας 
του κόσμου, που είναι γνωστό ως Θεία Οι
κονομία. Αποκάλυψε διά των Προφητών ότι 
το “Σπέρμα της Γυναικός” (Γεν. Γ ’ 15) θα 
έγκαινίαζε μιά μελλοντική νέα εποχή, ένα 
εύλογο χρόνο. Ονομάζεται “Ημέρα Κυρίου 
η Επιφανής” και γίνεται η έντονη προσδοκία 
των εύσεβών ανθρώπων όλων των κατοπινών

εποχών (Αμώς Ε’ 18, Ησ. Β’ 12, Ζ ’ 14, ΙΑ ’ 
1-9, Ωσηέ Β’ 20). Πρόκειται για τη μεσσιανική 
εποχή, που θα είναι απεριόριστης διάρκειας 
(Ησ. Θ’ 6). Ο χρόνος λοιπόν, τίθεται από 
τον Θεό στην υπηρεσία της Θείας Οικονομίας 
(Ιώβ ΚΔ’ 1 Ιερ. Β’ 27 Ιωαν. Ζ ’ 6 Πραξ Γ ’ 
21, Γαλ. Δ ’ 4,Α’ Τιμ. Σ τ’ 15).

Η “Η ημέρα του Κυρίου” ανέτειλε με τη 
Σάρκωση του Λόγου (Ιωαν. Α ’ 14), που για 
τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους ο ποιητής 
του χρόνου δέχεται να υποταχτεί στο χρόνο 
και μπαίνει στην ιστορία (Ειρηναίου: Ελεγ
χος P.G.7,549, 821,835). Ετσι “ότε ήλθε το 
πλήρωμα του χρόνου” (Γαλ. Δ ’ 4) ο Υιός 
του Θεού γεννιέται ζεί και επεργάζεται τη 
σωτηρία του κόσμου σε σύγκεκριμένη χρο
νική περίοδο (Ωριγένους: Κατά Κλεσου I, 
43). Δι Αυτού ο χρόνος καθαγιάζεται, γίνεται 
“καινή εποχή”, η οποία αποτελεί για τους 
πιστούς το προοίμιο της ατέρμονης “μελ- 
λούσης εποχής” (Δανιήλ Ζ ’ 13-14).

“Η μεταστροφή στο Ευαγγέλιο του Ιησού 
Χριστού αποτελεί για κάθε άνθρωπο μια αλ
λαγή εποχής, γράφει ο διακεκριμένος θε
ολόγος M.j. Lambert. Είναι ένα πέρασμα από 
τον "παρόντα στόν μέλλοντα κόσμο", από 
τον αρχαίο καιρό που σπεύδει προς την κα
ταστροφή του, στους νέους καιρούς που πο
ρεύονται προς την πλήρη ανέλιξή τους. Η 
σπουδαιότητα του χρόνου της Εκκλησίας 
προέρχεται από το γεγονός ότι καθιστά δυ
νατό αυτό το πέρασμα. Είναι ο “δεκτός” 
καιρός “εν ημέρα σωτηρίας”, που τίθεται στο 
εξής στη διάθεση όλων (Β’ Κορ. Σ τ’ 1). Είναι 
το “σήμερα” του Θεού, στη διάρκεια του 
οποίου κάθε άνθρωπος προσκαλείται στη 
μεταστροφή κι έχει τεράστια σημασία να 
ακούσει κανείς με προσοχή τη θεία φωνή 
(Εβρ. Γ ’ 7, Δ ’ 11) (Λεξικό Βιβλικής Θεολογίας, 
στ. 1017).

Η σημασία του χρόνου, λοιπόν, για τον 
Χριστιανό, είναι πολύ μεγάλη. Θεωρούμενος 
ως στάδιο πνευματικού αγώνα και προετοι
μασίας για την αιωνιότητα, τον καλεί 
να αξιοποιήσει αυτό το δώρο του Θεού για 
τη σωτηρία του.
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Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β’ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΛΣΣΙΟΥ

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 82, ίου 
Π.Δ 585/1985 υπηρεσία Θρησκευτικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, λειτουργεί σε επίπεδο 
Τμήματος και έχει σαν αποστολή την εξύψωση 
του Θρησκευτικού συναισθήματος του προ
σωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Υπήρξε διακαής ο πόθος να παρουσιάσουμε 
τη θρησκευτική υπηρεσία μας. Ο λόγος ήταν 
διπλός. Σκεφτήκαμε ότι για τους πολλούς 
συνάδελφους είναι άγνωστη η αποστολή της 
ενώ από κάποιους άλλους θεωρείται ίσως 
μια υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ικανοποι
ητικός αριθμός και λαϊκών υπαλλήλων, για 
να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές εργασίες 
με τις οποίες είναι επιφορτισμένη.

Το γραφείο της θρησκευτικής υπηρεσίας Βρί
σκεται δίπλα στους Παμμέγιστους Ταξιάρχες, 
τον I. Ναό των Σχολών Αστυνομίας, στην 
Αθήνα, μέσα σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. 
Με ψυχική, ανάταση ανεβήκαμε τα λιγοστά 
σκαλιά για να βρεθούμε αμέσως στο απλό 
γραφείο όπου συναντήσαμε τον προϊστάμενο 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας αρχιμανδρίτη π. 
Ευσέβιο Πιστολή. Μας καλωσόρισε με το γνώ

ριμο χαμόγελό του και μας έκανε νεύμα 
να καθήσουμε. Νομίσαμε ότι βρεθήκαμε σε 
ένα μικρό παρεκκλήσι. Στη γωνία δεσπόζει 
ο Εσταυρωμένος. Πολλές εικόνες αναρτημ- 
μένες στους τοίχους τραβάνε την προσοχή 
σου ενώ σε ξεχωριστή θέση είναι οι φω
τογραφίες προκατόχων ιερέων της υπηρεσίας. 
Απέναντι απ’ τον Εσταυρωμένο έχει τοποθετηθεί 
η εικόνα του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Τω Οσιολ. Αρχιμανδρίτη κ. Ευσεβίω Πιστολή. 
Μετά πατρικής αγάπης και ευχών διάπυρων

ο Κωνστανπνουπάλεως Δημήτριος, 
διαβάζουμε στη φωτογραφία που εικονίζεται 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης ενώ σε αναμνη
στική πλακέτα με ημερομηνία Οκτώβρης 1984, 
αναγράφεται:

“ 7ο Σώμα της Χωροφυλακής στον αρχιμανδρίτη 
Ευσέβιο Πιστολή, προϊστάμενο της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας, σε αναγνώριση της πνευματικής του 
προσφοράς .

Είναι πολλά τα ενθύμια που κοσμούν το 
γραφείου του πατέρα Ευσέβιου, όπως πολύ
χρονη είναι και η διακονία του.
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Πριν όμως περιγράφουμε τη συνομιλία που 
είχαμε μαζί ίου ,ας δούμε τι προσέφερε όλα 
τα χρόνια ύπαρξής της, η υπηρεσία θρη
σκευτικού και τι προσφέρει σήμερα.

Η ανάγκη μιας ξέχωρα ιδιότυπης ποιμαντικής, 
της ποιμαντικής των Αστυνομικών, έγινε συ
νείδηση στην ηγεσία της τότε Χωροφυλακής, 
πριν από 56 χρόνια περίπου. Ετσι συστάθηκε 
οργανική θέση Ιερέα για τη Σχολή Αθηνών 
και από τότε ουσιαστικά αρχίζει να λειτουργεί 
θρησκευτική Υπηρεσία του Σώματος.

Σπουδαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες 
διακόνησαν στον τομέα τούτο και αξίζει να 
σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι αναδείχθηκαν αρ
γότερα Αρχιερείς. Από τα στοιχεία που έχουμε 
στη διάθεσή μας διαπιστώθηκε ότι υπηρέτησαν

οι επόμενοι:
0  Αρχιμ. Γερμανός ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ( σήμερα 

Επίσκοπος Συνόδων ΗΠΑ) από το 1940 έως 
1950.

Ο Αρχιμ. Φρουμέναος ΝΑΣΙΟΣ (μετέπειτα 
Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως Κένυα Αφρικής) 
από το 1951 - 1954.

Ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος ΛΕΝΗΣ (σήμερα 
Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας) απ’ 
το 1968 έως το 1976 και ο Αρχιμαδρίτης 
Ευσέβιος ΓΙΙλΊΌΛΗΣ, από το 1977 μέχρι σή
μερα.

Ο αρχιμανδρίτης Ευσέβιος (κατά κόσμον 
Ευάγγελος) Πιστολής, γεννήθηκε από ευσεβείς 
γονείς τον Κων/νο και τη Μαρουδιώ, στο 
παλαιό Καρλόβασι Σάμου, το 1949, όπου και 
περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε 
στο ανώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο της 
Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και είναι 
πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών.

Χειροτονήθηκε διάκονος το 1972 από τον 
αείμνηστο Μητροπολίτη Νίκαιας Κύρο Γεώργιο 
και πρεσβύτερος το 1976 από τον τότε επίσκοπο 
Ρωγών κ. Καλλίνικο, σήμερα Μητροπολίτη Πει
ραιά και χειροθετήθηκε σε Αρχιμανδρίτη. Έχει 
υπηρετήσει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και 
στην I. Μητρόπολη Δημητριάδος.

Ο πάτερας Ευσέβιος διορίστηκε δυνάμει του 
από 27-3-78 Προεδρικού Διάταγματος ως Ιε- 
ροκήρυξ - Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπη
ρεσίας, και ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 
26 Απριλίου 1978 μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ
λάδος.Κατά την τελετή της ορκωμοσίας, μέσα 
σε μία παλλόμενη από συγκίνηση ατμόσφαιρα 
ο νέος τότε Προϊστάμενος τόνισε τις ευθύνες 
που αναλαμβάνει και υποσχέθηκε να μη φει- 
σθεί κόπων και θυσιών για τον ευαγγελισμό 
των Αστυνομικών και την μετάδοση των ιερών 
μηνυμάτων του Λόγου του θεού:

“Πιστεύω στην υπέρτατη αξία της θυσίας, το 
αξεπέραστο δίδαγμα του σταυρικού μαρτυρίου του 
Χριστού, το μήνυμα του οποίου φιλοδοξώ να εν- 
σταλλάξω στις ψυχές των ανδρών που καθημερινά 
σχεδόν σηκώνουν το δικό τους σταυρό αγόγγυστα, 
πιστοί στην ιδέα του ανθρώπου. Ο σταυρός που 
μου προσφέρατε, θα είναι μια συνεχής υπόμνηση 
των χρεώσεων και των καθηκόντων μου .

Ο Πατέρας Ευσέβιος φέρει σήμερα το βαθμό 
του αστυνομικού διευθυντή της Ελλην. Αστυ
νομίας. Καθώς πληροφορούμεθα, παράλληλα
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Τελετή Αγιασμού στη Σχολή Αρχιφυλάκων.

με τις δραστηριότητες του προϊσταμένου της 
Υπηρεσίας Θρησκευτικού της Ελλην. Αστυ
νομίας, μετά από παράκληση του Πυροσβε
στικού Σώματος, ανέλαΒε την εξυπηρέτηση 
και των θρησκευτικών αναγκών του προσω
πικού και των μαθητών του Πυροσβεστικού 
Σώματος.

Η ποιμαντική διακονία του π. Ευσέβιου είναι 
πλούσια σε προσφορά υπηρεσιών. Προϊσταται 
μιας υπηρεσίας με μεγάλη πνευματική και 
κοινωνική προσφορά. Ολες οι δραστηριότητες 
της θρησκευτικής υπηρεσίας, αντανακλούν στο 
πρόσωπο του π. Ευσέβιου αφού δεν προ- 
βλέπεται άλλη θέση ιερέα στην υπηρεσία αυτή.

Το έργο της Θρησκ. υπηρεσίας πέρα από 
τη λειτουργική ζωή και το κήρυγμα παρου
σιάζεται με διαλέξεις και εκδηλώσεις, που 
στοχεύουν στην πνευματική κατάρτιση των 
δοκίμων των Σχολών, στη διαφώτιση πάνω 
σε θέματα Πίστεως, στην ανταλλαγή απόψεων 
σε κοινά και καυτά ζητήματα, με ζωντανό 
και γόνιμο διάλογο. Αναπτύσσονται θέματα 
εθνικού, κοινωνικού θρησκευτικού και Ιστο
ρικού περιεχομένου. Έμφαση δίδεται στις 
αιρέσεις, τα ναρκωτικά, το ΑΙΑΣ, στην ανάγκη 
πειθαρχίας και ενότητας.

Το έργο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας εκ
δηλώνεται επίσης με τις λατρευτικές εκδη
λώσεις που είναι ευκαιρίες πνευματικού ανα
βαπτισμού στην κολυμβήθρα της μυστηριακής 
ζωής της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Σημα
ντική θέση κατέχουν η Ιερά Εξομολόγηση,, 
η Θεία Κοινωνία και η εν γένει πνευματική 
καθοδήγηση.

Η διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, τα 
Χριστούγεννα, το Νέο Έτος, στις 25 Μαρτίου, 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς, πέρα από 
τη ψυχαγωγία και τον ενθουσιασμό,προσφέ
ρουν στον κάθε Δόκιμο τη γοητεία της προ
σωπικής δημιουργίας. Ο κύκλος μελέτης της 
Αγίας Γραφής, ο οποίος λειτουργεί εντατικά 
κάθε χρόνο, προαιρετικά για τους Δόκιμους 
έχει σκοπό την εντρύφηση στα θεία νάματα 
του Ευαγγελίου των νέων, που προβλημα
τίζονται έντονα και σοβαρά και αναζητούν 
την Αλήθεια.

Μέριμνα λαμβάνεται και για τις εκτός των 
Αθηνών υπηρεσίες και τα παραρτήματα της 
Σχολής. Πραγματοποιούνται ποιμαντικές επι-

Γάμος συναδέλφου στον I. Ν. των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών.

σκέψεις και ομιλίες σε Αστυνομικές Διευ
θύνσεις, Αστυνομικά Τμήματα και Παραρτή
ματα της Σχολής στην Κρήτη, την Αμυγδαλέζα 
Αττικής, στο Μαρούσι,στη Ν. Φιλαδέλφεια, 
όπου επιλύονται απορίες και τονώνεται το 
θρησκευτικό συναίσθημα των ανδρών.

Στον Αγιο Ανδρέα Αττικής, όπου υπάρχουν 
μόνιμες κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις, η Θρη
σκευτική Υπηρεσία έχει την ευκαιρία να βρεθεί 
κοντά στους κατασκηνωτές και να βοηθήσει 
στην πνευματική τους καλλιέργεια, αποβλέ
ποντας στη διαφύλαξη της νεανικής ψυχής 
από τους κινδύνους της σύγχρονης κοινωνίας. 
Αυτό το σκοπό εξυπηρετούν οι επισκέψεις, 
οι διαλέξεις και η διανομή χριστιανικών βι
βλίων, η εξομολόγηρη και οι Θείες Λειτουρ
γίες, που τελούνται εκεί τακτικά, οι εορταστικές 
εκδηλώσεις, η προβολή κινηματογραφικών ται
νιών και εγχρώμων διαφανειών.
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Αλλά και η επαρχία 
έχει ιην ευκαιρία να 
δέχεται τη στοργή 
και την αγάπη της 
Θρησκευτικής Υπη
ρεσίας με τις διά
φορες ποιμαντικές 
επισκέψεις και ομι
λίες που γίνονται σε 
Αστυνομικές Διευ
θύνσεις και Υπηρε
σίες.

Ολα τα χρόνια της 
ύπαρξής της, η Θρη
σκευτική Υπηρεσία 
της Ελληνικής Αστυ
νομίας προσέφερε 
μεγάλες υπηρεσίες 
στους άνδρες του 
Σώματος και σαν 
υπηρεσία λειτουργεί 
απρόσκοπτα και υπο
δειγματικά. Ολοι οι 
υπηρετήσαντες πνευ
ματικοί πατέρες και 
ποδηγέτες του Σώ
ματος υπηρέτησαν 
ακούραστα με ζήλο 
και αυξημένη ψυχική 
δύναμη τα ιδιαζούσης φύσεως πνευματικά προ
βλήματα και τις ανάγκες των ανδρών και 
συνείργησαν στην πνευματική καλλιέργεια και 
ολοκλήρωσή τους.

Κατά το διάστημα της τελευταίας δωδεκαετίας, 
με πρωτοβουλία και άγρυπνη φροντίδα της 
θρησκ. υπηρεσίας, αναγέρθηκαν εκ θεμελίων 
αποπερατώθηκαν, διακοσμήθηκαν και εξοπλί
στηκαν τρεις Ιεροί Ναοί: α) στις εγκαταστάσεις 
της Αμυγδαλέζας, β) στις εγκαταστάσεις Λα
γονησίου και γ)στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Ρεθύμνου Κρήτης.

Η πιο σημαντική εργασία έχει γίνει στον
I. Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κε
ντρικής Σχολής, ο οποίος έχει ανακαινιστεί 
εξ ολοκλήρου. Κτίστηκε ο πρόναος, επεν
δύθηκε με πέτρα, έγινε νέα ηλεκτροακουστική 
εγκατάσταση, εγκατάσταση κεντρικής θέρμαν
σης, επίστρωση δαπέδου με μοκέτα, κατασκευή 
ξύλινης εξώθυρας. Έγινε μάλιστα εορταστική 
εκδήλωση το 1986, για τα 50 χρόνια από 
την θεμελίωση και ανέγερσή του, ενώ εκ- 
δόθηκε και μόλις αυτές τις ημέρες κυκλοφορεί

το καλαίσθητο βιβ
λίο με το ιστορικό 
του I. Ναού Ανακαί
νιση έγινε και στο 
ιστορικό παρεκκλήσι 
της Σχολής Παναγία 
Χελωνού, στο οποίο 
κατασκευάστηκε ξυ
λόγλυπτο τέμπλο με 
βυζαντινές εικόνες, 
και έγινε η αγιογρά
φηση της κόγχης 
του Ιερού Βήματος. 
Το 1978 έγινε η ανέ
γερση γραφείου του
I. Ναού και αποτελεί 
πλέον και το γρα
φείο της θρησκευ
τικής υπηρεσίας.

Η Θρησκευτική 
υπηρεσία κατά και
ρούς έχει προβεί με 
συνεργασία και άλ
λων φορέων σε εκ
δόσεις εντύπων, βι
βλίων και εικόνων. 
Απο το 1981 εκδίδει 
το μηνιαίο φυλλάδιο 
Παλμοί της θρησκευ

τικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, που 
είναι κατατοπιστικό, επικοδομητικό, αντιαιρε- 
τικό και ενημερωτικό περιοδικό αποκλειστικά 
για τους άνδρες του Σώματος. Κυκλοφορεί 
μηνιαίως σε 7.000 αντίτυπα και αποστέλλεται 
δωρεάν σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, μέχρι το πλέον απομακρυσμένο 
Αστυν. Τμήμα, απ όπου προωθείται και στον 
πιό μακρυνό Αστυν. Σταθμό.

Η αρθρογραφία στο επίσημο περιοδικό “Αστυ
νομική Επιθεώρηση” είναι ανελλιπής. Αξιοση
μείωτες είναι επίσης οι εκδόσεις: Α  Ανορθόδοξα 
προπαγάνδα - Αιρέσεις εν  Ελλάδι, ο Ναός των 
Σχολών μας, Σημειώσεις περί Αφέσεω ν κ α  πλανών 
για μαθητές των Σχολών, Ο  Αγιος μεγαλομάρτυς 
Αρτέμιος, καλαίσθητο ημερολόγιο τοίχου της θρή
σκευε υπηρεσίας, που κυκλοφόρησε για δύο χρόνια 
κα  η εκ 64  σελίδων ακολουθία του Αγίου με
γαλομάρτυρας Αρτεμίου, μετά κανόνας παρακλητικού 
κ α  τάξεως επισήμου δοξολογίας, που έρχετα να 
συμπληρώσει το κενό που υπήρχε. Ακόμα
η εκτύπωση χιλιάδων εικόνων, μικρών και 
μεγάλων, του Αγίου Αρτεμίου που αναρτή-

Π Α Λ Μ Ο Ι
ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Ό  εορτασμός τής Σννάξεως τών 'Αρχιστρατήγων Μιχαήλ 

χα'ι Γαβριήλ χα'ι τών λοιπών Άσωμάτων Δυνάμεων κατά τήν 8η 
Νοεμβρίου δίδει αφορμή στο να φέρω με τή σχέψι μας στήν υπαρξι 
τών άγγέλων οί όποιοι είναι « άσώματοι»  ( Σ ’ οιχ. σύνοδος), «ον  
σωματιχώς περιγραφόμενοι» ( Δαμασχηνός). Είναι κατά τόν 
Γρηγόριο Ναζιανζηνό «νοερα'ι φύσεις χα'ι νώ μόνον λητιταί».

'Η  άλ.ήθεια τής ύπάρξεως τών αγγέλων είναι «υπέρ λόγον», 
άλλ' όχι «παρά λόγον». Είναι άλήθεια «κατά ?.όγον». Οπως μέσα 
στον ορατό χόσμο υπάρχει ίεραρχιχή διαβάθμισις τών δντων, τα 
όποια διαχρίνονται σέ κατώτερα καί ανώτερα (ανόργανη ΰλη, 
οργανισμοί, φυτά, ζώα, άνθρωποι), έτσι χα'ι στον χόσμο τών λο
γικών δντων είναι δυνατόν νά ύπάρχη ίεραρχιχή διαβάθμισις ( άν
θρωπος, άγγελοι, θεός).

”Οπως ό θαυμάσιος ανθρώπινος πολιτισμός ύφίσταται, έστω χι 
άν τά ψάρια πού ζονν μέσα στή θάλασσα δεν μπορούν νά φαντα- 
σθοϋν xai σν/Δ.άβουν τήν υπαρξι του, έτσι είναι δυνατόν νά υπάρ
χουν υπεραισθητά πνευματικά όντα, έστω χα'ι εάν οί άνθρωποι, 
πού ζονν τρόπον τινά μέσα στή θάύ,ασσα τον νλιχον κόσμον, δεν 
μπορούν νά τά άντιληφθοϋν με τίς αίσθι;σεις τους.

Ό  αείμνηστος Καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας είχε 
γράψει επί τον προχειμένου τά εξής: «ΓΙροδήλως τό δλον ίργον τής 
δημιουργίας παρουσιάζεται άποσχοπονν χαί χατατεϊνον εις τήν 
προσωπικότητα, ήτις ώς ί/χνθέρα χαί αύτοσυνείδητος ΰπαρξις 
αποτελεί τήν κορωνίδα τής αισθητής δημιουργίας. Τό ορυκτόν, 
τό φυτικόν χαί τό ζωικόν βασίλειον ενρίσχονσι τόν σκοπόν χαί τό 
κορύφωμα αυτών έν τώ  άνθρώπω, ώς άντιπροσώπω τον θεού εν 
τώ  κατωτέρω τούτοι χόσμω. Δεν θά άπετέλει λοιπόν άφόρητον 
άλαζονείαν νά βέβαιοί ό μικρός άνθρωπος, δτι ό μέγας θεός δεν 
ή δυνατό νά όημιουργίρη έν τώ  πνευματικό) χόσμω χαί άλλας 
πνευματικός υπάρξεις τελειοτέρας τού ανθρώπου; Μέ ποιον δέ 
δικαίωμα προσβλέπων προς τόν ουρανόν ό αφανής τον γήινου 
πλανήτου κάτοικος θά έλεγεν εις τόν θεόν: Μεταξύ σου χαί έμοΰ 
δεν δύναται άλλ.ο δημιούυγι/μα τελετότερον χαί πνενματιχώτερον 
έμοΰ νά ύπάρχη;» (Δογματική τής Όρθ. Καθολικής Εκκλησίας, 
τόμ. 1, Άθήναι, 1959, α. 410).

'Εάν οί έχπεαόντες άγγελοι άντιστρατενωνται στον θεό χαί 
στο έργο τής σωτηρίας τον ανθρώπου, αντίθετα οι μυριάδες τών 
άγγέλων, πού κατατάσσονται σέ ούράνια άγγελιχά τάγματα, είναι 
«ύμνωδοί θείας μεγαλειότητος, θευιροί δόξης άϊδίου χαί άίδίως» 
( Γρηγόριος θεολόγος), «λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν 
άποστελλόμενα διά τούς μέλλοντας χληρονομεϊν σωτηρίαν» (Έβρ. 
α', 14).

Ε Υ Α ΓΓΕ Δ Ο Σ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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θησαν στα γραφεία των Αστυνομικών υπη
ρεσιών ολοκλήρου της Ελλάδας και διανέ
μονται δωρεάν.

Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε την ιστο
ρική μας αναδρομή για να περιγράφουμε 
τη συζήτηση που είχαμε με τον πατέρα Ευσέβιο, 
την ημέρα που τον επισκεφτήκαμε στο λιτό 
και απέριττο γραφείο του. Μας υποδέχτηκε 
με εγκαρδιότητα. Αντικρύζοντας το γαλήνιο 
πρόσωπό του νομίσαμε ότι το άγχος του 
σημερινού κόσμου είναι ξένο γι’ αυτόν. Αρ
χίζουμε να τον ρωτάμε και εκείνος με ευγένεια 
και καλοσύνη μας απαντά, με τη γνωστή 
ευχέρεια που έχει στο λόγο. Οι λέξεις που 
βγαίνουν απ’ τα χείλη του ηχούν στο μικρό 
γραφείο. Κοιτάζει κατάματα το συνομιλητή του 
ενώ η φωνή του, ζεστή και απόκοσμη μας 
αφοπλίζει.

Πατέρα Ευσέβιε, για ποτό σκοπό ιδρύθηκε η 
θρησκευτική υπηρεσία;

ΑΠΑΝΤ. Δεν διαφεύγει της προσοχής όλων 
όπ ο αμπελώνας του οποίου την καλλιέργεια μας 
εμπιστεύθηκαν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδας και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, 
έχει ιδιαζούσης φύσεως πνευματικά πρόοβλήματα

Απο την παρουσία της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
σας παιδικές εξοχές του Αγ. Ανδρέα.

και ανάγκες. Η  αστυνόμευση πάντοτε και ειδικότερα 
σήμερα είναι έργο τραχύ και επίμοχθο. Το όργανο 
της τάξεως ερχόμενο ως εκ της αποστολής του 
σε άμεση επαφή με όπ ρυπαρό, δυσώδες και 
βδελυρό υπάρχει μέσα στην κοινωνία έχει ανάγκη 
αυξημένης ψυχικής δυνάμεως και περισσεύοντος 
εσωτερικού πλούτου για να μη φθαρεί από την 
ποικιλόνυμη κακία, αλλά να επιτελιέσει άτρωτα την 
υψηλή κοινωνική του αποστολή.

Εχει συνεπώς ανάγκη συνεχούς πνευματικής ενι- 
σχύσεως. Εχει απόλυτο ανάγκη ψυχικής αποτο- 
ξινώσεως και τονώσεως. Εχει επιτακτική την ανάγκη 
πτς αδιάλειπτου ανανεώσεως του πνευματικού του 
οπλοστασίου και βελπώσεως του ψυχικού του δυ
ναμισμού. Έχει ανάγκη από πίστη στο Θεό, από 
ηθική τόνωχση και πνευματική ενίσχυση. Αυτή 
τη θεραπεία των ηθικοπνευματικών αναγκών του 
προσωπικού της ΕΔληνικής Αστυνομίας έχει επω- 
μισθεί η θρησκευτική υπηρεσία και γι’ αυτό ιδρύ
θηκε.

Παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον το
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ποιμαντικό σας έργο. Σήμερα να επισκέπτεστε 
κάποιο νοσοκομείο κοντά στους ασθενείς συ
ναδέλφους ,αύριο να δίνετε μια ενδιαφέρουσα 
διάλεξη στις Σχολές μας σε κάποια ακριτική 
υπηρεσία του Σώματος, τις άλλες μέρες να 
τελείτε θείες λειτουργίες, να χοροστατείτε σε 
ιερές ακολουθίες ,να δέχεστε για ακρόαση 
όσους το επιθυμούν, να εξομολογείτε, να 
παραβρίσκεστε σε όλες τις εκδηλώσεις του 
Σώματος, να είσθε πανταχού παρών. Ολα 
αυτά προϋποθέτουν ώρες πολλές εργασίας, 
κούραση και άγχος, εσείς όμως -δεν είναι 
μόνο προσωπική μας άποψη- φαίνεστε κα
θημερινά ακούραστος, πράος και προσιτός σε 
όλους. Πείτε μας, πού βρίσκετε αυτή τη δύναμη 
για να φέρνετε σε πέρας όλες αυτές τις υποχρεώσεις 
σας;

Προσφορά δώρων Αγάπης σε παιδάκια στη 
διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων.

ΑΠΑΝΤ: Εχοντας της συναίσθηση του χρέους 
κατενώπιον Θεού και ένανπ των υπηρετούντων 
στην Ελληνική Αστυνομία, αντλώ δύναμη γι’ αυτή 
την εργώδη πνευματική προσπάθεια, από τον Ιησού 
μας. Η  εν Χριστώ καλλιέργεια όλων σας είναι 
σκοπός μου.

Δεν είναι όμως μόνο οι γνωστές δραστη
ριότητες του προϊσταμένου της θρησκ.υπη
ρεσίες της Ελλ. Αστυνομίας. 0  αρχιμανδρίτης 
π. Ευσέβιος, κάθε Τετάρτη, στις 12.15’ το 
μεσημέρι ακούγεται στο ραδιοφωνικό σταθμό 
της I. Μητρόπολης Πειραιά, να επιμελείται 
και να παρουσιάζει την εκπομπή Επισημάνσεις. 
Κατά τις ελεύθερες ώρες του είναι Διευθυντής

Ομιλία του Οσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτη κ. Ευ
σεβίου Πιστολή στη διάρκεια εορταστικής εκδήλωσης, 
που διοργάνωσε η Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελλην. 
Αστυνομίας.

του ιδιαίτερου γραφείου (προσφέρει αφιλο
κερδώς τις υπηρεσίες του) του ΣεΒ. Μητρο
πολίτη Πειριαιά κ. Καλλίνικου, ο οποίος και 
τυγχάνει πνευματικός του πατέρας. Επίσης, 
είναι με υπακοή μοναχός στην κοινοΒιακή 
ιερά συνοδική Σταυροπηγιακή μονή Παναγίας 
Χρυσοπηγής και υπεύθυνος του ιεραποστο
λικού και φιλανθρωπικού έργου της, στο Πα- 
γκράτι Αθηνών. Πνευματικός και εξομολόγος 
της νεανικής προσπάθειας της I. Μητρο- 
πόλεως Πειραιώς. Γενικά αναπτύσσει ση
μαντική κοινωνική φιλανθρωπική και ιεραπο
στολική δράση.

Γράφοντας τις γραμμές αυτές, μας έρχεται 
στο νου παλιότερη συνάντησή μας με τον 
π. Ευσέβιο, λίγο πριν σημάνει εσπερινός στο 
μοναστήρι. Τον είχαμε ρωτήσει τότε, να μας 
πει πόσες ώρες εργασίας την ημέρα και τι, 
ώρα ξυπνάει το πρωί για να προφθάσει και 
τα καθήκοντα αυτά.

Αφού χαμογέλασε είπε: Από πρωίας μέχρι 
νυκτός, αφού εκπληρωθούν (όλες οι μοναχικές 
υποχρεώσεις.

ΕΡΩΤ: Με το Π.Δ 398/87, αναγνωρίστηκε 
ως προστάτης του Σώματος ο Αγιος Αρτέμιος. 
Με δική σας πρωτοβουλία και εισήγηση έγινε 
η αναγνώριση αυτή. Πείτε μας τους λόγους 
για τους οποίους προτάθηκε ο Αγιος Αρτέμιος
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ως προστάτης της Ελλην. Αστυνομίας.
ΑΓΤΑΝΤ: Μετά την γενομένη νομοθετικός ενο

ποίηση της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυ
νομίας Πόλεων σε Ελληνική Αστυνομία, οξύτατο 
προέκυψε το πρόβλημα του Προστάτου Αγίου του 
Σώματος. Διό η η μέν Χωροφυλακή άμουσε την 
Αγία Ειρήνη - 5 Μα'ου - η δε Αστυνομία Πόλεων 
τον Αγιο Μηνά -11 Νοεμβρίου. Για λόγους ευ
νόητους δεν ήταν δυνατόν να ορισθεί μια από 
πς δύο ημερομηνίες σαν ημέρα εορτασμού του 
ενοποιημένου Σώματος.

Κατόπιν σχετικής ερεύνης μου εις το Αγιολόγιον 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και έχοντας υπ’ 
όψιν ορισμένες ιδιοτυπίες, χρονικούς περιορισμούς 
και τεχνικές δυσκολίες ως προς την δυνατότητα 
εορτασμού του ορισθησομένου Αγίου, κατέληξα στην 
γνώμη όπ ο πλέον ενδεδειγμένος για την περίστασιν 
Αγιος είναι ο μεγαλομάρτνς Αρτέμιος,του οποίου 
η μνήμη ημάται την 20ην Οκτωβρίου. Ο εν λόγω 
Αγιος είχε επιφορτισθεί υπό του Μεγάλου Κων
σταντίνου με την ευθύνη για την τήρηση της 
τάξεως και ασφάλειας των πολιτών της αυτοκρατορίας 
και την εξασφάλιση της ειρήνης και ευνομίας. 
Αναταχθείς δε μετά παρρησίας στα κατά των Χρι- 
σπανών μέτρα του Ιουλιανού του Παραβάτου, επε-

σφράγισε την Αγία Ζωή του με το αίμα του 
μαρτυρίου. Επί πλέον, επειδή εκ του νόμου και 
της κοινής συνειδήσεως οι Αστυνομικοί έχουν χρέος 
να μεριμνούν για την δημόσια τάξη ,την ευνομία, 
την ειρήνη κ.λπ. των πολιτών και να αναστέκονται 
σας επιβουλές για την κατάλυση του νόμου, οθεν- 
δήποτε προερχόμενες, πρότεινα στο υπουργείο Δη
μόσιας Τάξεως μετά και από την σύμφωνο γνώμη 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
ως προστάτη τον Αγιο Μεγολομάρτυρα Αρτέμιο.

Αποχαιρετίσαμε τον πατέρα Ευσέβιο με την 
καρδιά μας ανάλαφρη από αγαλλίαση.

Των μαρτύρων λαμηρότης Μάρτυς Αρτέμιε, Αστυ
νομίας το Σώμα σκέτε και φύλαπε και οδηγεί 
ασφαλώς αυτών τα βήματα....

Για χάρη των αναγωστών μας, σημειώνουμε 
το τηλέφωνο της θρησκευτικής υπηρεσίας που 
είναι το 77.000.43 και τους πληροφορύμε ότι 
ο Ι.Ναός των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ 
και Γαβριήλ πανηγυρίζει στις 8 Νοεμβρίου. 
Γιορτάζει επίσης στις 5 Μαίου, της Αγίας 
Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και στις 20 Οκτω
βρίου, εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρ
τεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας 
ενώ κάθε Κυριακή τελείται Θεία Λειτουργία.

Πολύτιμη ευκαιρία!
10 ιοις εκατό έκπτωση \ 

για κάθε αγορά 
4 ά τοκες, ισόποσες, 

μηνιαίες δόσεις 
για αγορές
μέχρι 100.000 δραχμές 

7 άτοκες,ισόποσες, 
μηνιαίες δόσεις 
για αγορές
πάνω από 100.000 δραχμές 

Αυτές είναι οι προσφορές 
του “ R I T O R N O ” 

για τους συνδρομητές της 
Αστυνομικής Επιθεώρησης 

με την επίδειξη 
αυτού του κουπονιού

Η ποιότητα ατο δέρμα, 

η κομψότητα οτο αχέδιο 

και η τελειότητα οτην 

εμφάνιση λέγονται

“RITORNO”

IN D U S T R Y  A N D  E X P O R T  C O . 
B O U T IQ U E -S H O W R O O M

Α ΡΑ Π Α Κ Η  27,Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α , 
ΤΗΛ:9585-365 

Π Ο ΣΕ ΙΔΩ Ν Ο Σ 71,Π.ΦΑΛΗΡΟ, 
ΤΗΛ:9838-292

Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ
φ ίΠ Ι
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ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ)

Με τροπολογία του άρθρου 27 του Νόμου 
για την κατάταξη γυναικών στις Σχολές των 
Ενόπλων Δυνάμεων, που κατατέθηκε από τον 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας και ψηφίστηκε από 
τη Βουλή στις 16.11.1990, διαχωρίζεται το Με
τοχικό Ταμείου Στρατού σε δύο ταμεία, δηλαδή 
στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και Μετοχικό Τα
μείο Αστυνομίας.

Η αιφνιδιαστική αυτή τροπολογία προκάλεσε 
τις έντονες διαμαρτυρίες και τα εύλογα πα
ράπονα των μετόχων της πρώην Χωροφυλακής. 
Ο διαχωρισμός έγινε εν αγνοία της ΕΛ.ΑΣ., οι 
μέτοχοι και μερισματούχοι της οποίας αποτελούν 
το 61 τοις εκατό του ΜΤΣ, και χωρίς να προηγηθεί 
οποιαδήποτε αναλογιστική μελέτη από ειδικούς 
αναλογιστές ή αρμόδια όργανα. Σύμφωνα με 
τους ισχυρισμούς των μετόχων, η τροποποίηση 
αυτή κατατέθηκε παρά την κυβερνητική πο
λιτική, η οποία δια στόματος Πρωθυπουργού 
είναι υπέρ της ομαδοποίησης, συγχώνευσης και 
εξυγίανσης των ομοειδών ταμείων.

Όπως είναι γνωστό, η πρώην Χωροφυλακή, 
σαν πρώτο και κύριο Όπλο (ειδικότητα) του 
Στρατού Ξηράς, δημιούργησε το 1853 το ΜΤΣ, 
αρχικά προς αρωγή των ορφανών και χηρών 
των φονευομένων στις συμπλοκές με ληστα
ντάρτες, και ύστερα με τη σημερινή σχεδόν 
μορφή του. Μέτοχοι ήσαν το μόμιμο στρατιωτικό 
προσωπικό, δηλαδή 243 αξιωματικοί των τεσ
σάρων υπολοίπων Όπλων και 1859 άνδρες της 
Χωροφυλακής. Με την πάροδο του χρόνου και 
με την επιμέλεια κατά κύριο λόγο αξιωματικών 
της Χωροφυλακής το Ταμείο ανδρώθηκε με 
τεράστια ακίνητη περιουσία και αποθεματικά. 
Τη διοίκηση αποτελούσαν αξιωματικοί, κατ' ισο- 
μοιρία, από τα πέντε Όπλα, Χωροφυλακή, Πεζικό, 
Πυροβολικό, Ιππικό και Μηχανικό, αφού μέχρι το 
1910 όλοι αυτοί προέρχονταν από τη Σχολή Ευ- 
ελπίδων. Με την κατάργηση των Υπουργείων 
Στρατιωτικών, όπου υπαγόταν και η Χωροφυ
λακή, Ναυτικών και Αεροπορίας και τη δημι
ουργία του Υπουργείου Άμυνας, η Χωροφυλακή 
απωθήθηκε σε άλλον κυβερνητικό φορέα και 
η διοίκηση του Ταμείου περιήλθε ουσιαστικά 
στο Στρατό Ξηράς και στην ευθύνη του Υπουρ
γού Άμυνας, με μόνη τη συμμετοχή ενός απο- 
στράτου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο Πολυμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται χαρα
κτηριστικά σε υπόμνημα, που απέστειλε και στον

κ. Πρωθυπουργό ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αρω
γής Αξιωματικών Χωροφυλακής.

Το 1960, χωρίς να ερωτηθεί η πρώην Χω
ροφυλακή, το Ταμείο καλύπτει με πλήρες μέ
ρισμα 25ετίας χίλιους αξιωματικούς του Στρα
τού, που εξήλθαν εθελουσίως, άνευ εισφορών. 
Το 1962 δημιουργείται η Τράπεζα του Μετοχικού 
Ταμείου με συμμετοχή 68 τοις εκατόν μετόχων 
- μερισματούχων της πρώην Χωροφυλακής, το 
οποίο επεκτείνει τις εμπορικές δραστηριότητες 
με ταυτοχρόνους διορισμούς υπαλλήλων, ενώ 
η τεράστια ακίνητη περιουσία μένει ανεκμε
τάλλευτη ή παρέχεται σε επιτηδείους αντί ευ
τελούς μισθώματος.

Από το 1984 και μετά το Ταμείο αρχίζει να 
αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι στο χρονικό διά
στημα 1974 - 1984 αποκαταστάθηκαν πολλοί 
αξιωματικοί και έλαβαν πλήρες μέρισμα, χωρίς 
την καταβολή εισφορών. Το σημερινό συσσω- 
ρευμένο έλλειμμα του Ταμείου ανέρχεται σε 5 
δισεκατομμύρια περίπου δραχμών.  
Σαν κυριότεροι λόγοι για την κακή οικονομική 
του κατάσταση αναφέρονται:

1. Η λήψη κοινωνικών μέτρων από μέρους 
της πολιτείας χωρίς να ενισχυθεί το Ταμείο 
με το ποσό, που επιβαρύνθηκε.

2. Οι ιδιαίτερα υψηλές λειτουργικές δαπάνες, 
οι οποίες, για παράδειγμα, στα 1988 ανήλθαν 
σε 690.000.000 δρχ., ποσό που αποτελεί το 10 
τοις εκατόν των συνολικών εσόδων του Ταμείου.

3. Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων, 
που αμοίβονται και συνταξιοδοτούνται από τον 
προϋπολογισμό του Ταμείου και προσλήφθηκε 
από τις εκάστοτε Διοικήσεις ερήμην της πρώην 
Χωροφυλακής.

4. Η ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση της ακίνητης 
περιουσίας. Περιουσία δεκάδων δισεκατομμυρίων 
δραχμών αποδίδει δυστυχώς σήμερα κάτω από 
2 τοις εκατό ετησίως.

5. Τα χαμηλά έσοδα του Ταμείου από τη 
Γενική Τράπεζα της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, 
με στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, τα έσοδα 
αυτά ήσαν κατά μέσον όρο 6,5 τοις εκατόν 
περίπου επί του επενδυθέντος κεφαλαίου, όταν 
το μέσο επιτόκιο ΝΠΔΔ ήταν 13 τοις εκατό 
περίπου, το μέσο επιτόκιο εντόκων γραμματίων 
περίπου 17 και ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός 
19,2 τοις εκατό.
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6. Η ζημιά με την οποία λειτουργούσαν τα 
πρατήρια ειδών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

7. Ο διαχωρισμός των κοινωνικών πόρων, που 
έγινε παλαιότερα μεταξύ των τριών Ταμείων, 
Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού. Αν ο δια
χωρισμός αυτός δεν είχε γίνει τα έσοδα του 
ΜΤΣ θα ήσαν σήμερα αυξημένα κατά 75 τοις 
εκατό περίπου.

Συμπεράσματα για την κακή οικονομική κα
τάσταση του ΜΤΣ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρώην 
Χωροφυλακή δε φέρει καμιά ευθύνη για τη μέχρι 
σήμερα κακή οικονομική πορεία του Ταμείου, 
αφού ούτε εξουσία είχε, ούτε δυνατότητα επη- 
ρεασμού των αποφάσεων του Δ.Σ.

Τα πραγματικά αίτια και οι τυχόν υπάρχουσες 
ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τις 
εκάστοτε Διοικήσεις του ΜΤΣ, των οποίων όλα 
σχεδόν τα μέλη ανήκαν στον Στρατό, και σε 
καμιά περίπτωση τους μετόχους και μερισμα- 
τούχους της πρώην Χωροφυλακής, οι οποίοι 
με την εν λόγω τροπολογία καλούνται να πλη
ρώσουν.

Η σημερινή οικονομική κατάσταση.
Οι κυριότεροι πόροι του Ταμείου είναι: 
α. Η επιχορήγηση σε ποσοστό 4 τοις εκατό 

επί των προμηθειών του στρατιωτικού κ.λπ. 
υλικού, που δόθηκε με τον ΑΝ 2149/1939.

β. Οι κρατήσεις 4 τοις εκατό επί των αποδοχών 
του συνόλου των μετόχων του Ταμείου (ΕΛ.ΑΣ 
61 και Στρατός 39 τοις εκατό), 

γ. Τα έσοδα από το ένσημο ΜΤΣ. 
δ. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακί

νητης περιουσίας.
ε. Τα έσοδα από την εκποίηση άχρηστου υλικού 

Στρατού και Αστυνομίας, και 
στ. Τα έσοδα από τη Γενική Τράπεζα 

(180.000.000 δρχ. περίπου το 1989).
Ειδικότερα σήμερα η πρώην Χωροφυλακή πα

ρέχει το χρόνο πόρους 3.200.000.000 δρχ. και 
λαμβάνει μέρισμα 1.800.000.000 δρχ., ενώ η πλει- 
οψηφία είναι -σε στρογγυλοποιημένα νούμερα- 
Χωροφυλακή 27.000 μέτοχοι και 17.000 μερισμα- 
τούχοι, έναντι 26.000 και 16.000 αντίστοιχα του 
Στρατού.

Συνέπειες από το διαχωρισμό του ΜΤΣ.
1. Στο νέο Μ.Τ. Αστυνομίας στις 1.1.1992 θα 

υπαχθούν:
α. Όλο το εν ενεργεία προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., 

που προέρχεται από την τ. Χωρ/κή, καθώς και 
εκείνο που μετά την ενοποίηση ασφαλίζεται 
στα Ταμεία της τ. Χωρ/κής.

β. Όλοι οι συνταξιούχοι της ΕΛ.ΑΣ., που λαμ
βάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ.

γ. Μέρος του πολιτικού προσωπικού, που υπη
ρετεί στο ΜΤΣ και αμοίβεται σήμερα απ' αυτό, 
καθώς και μέρος των ήδη συνταξιούχων πο
λιτικών υπαλλήλων του ταμείου.

2. Δεν καθιερώνονται κοινωνικοί πόροι για 
το νέο Ταμείο της Αστυνομίας.

3. Δεν εξασφαλίζονται τα ήδη χορηγούμενα 
μερίσματα στους συνταξιούχους της τ. Χω
ροφυλακής στο νέο Μ.Τ. Αστυνομίας.

Για να ελπίζει το νέο Μ.Τ. Αστυνομίας ότι 
θα καταστεί βιώσιμο θα πρέπει να μειώσει στο 
1/3 σχεδόν τα χορηγούμενα σήμερα μερίσματα.

- Έτσι με στοιχεία του έτους 1988 στο νέο 
ΜΤΣ θα περιέλθουν 4.7 δις, τα οποία θα δια
τεθούν σε 16.000 μερισματούχους, ενώ στο νέο 
Ταμείο της Αστυνομίας θα περιέλθει 1.3 δις.

- Απ' τα στοιχεία αυτά προκύπτει, πως ένας 
συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μέρισμα
12.000 δρχ. περίπου, αν μεταφερθεί στο νέο 
ΜΤΣ, αυτόματα το μέρισμά του θα διπλασιασθεί, 
ενώ, αν μεταφερθεί στο νέο Μ.Τ. Αστυνομίας, 
αυτόματα το μέρισμά του μειώνεται και θα 
λαμβάνει 5.000 δρχ. το μήνα.

4. Το σύνολο σχεδόν των θεσμοθετημένων 
πόρων, οι οποίοι με στοιχεία του 1988 ξεπερνούν 
τα 3 δις δρχ., περιέρχονται αποκλειστικά και 
μόνον στο νέο ΜΤΣ.

5. Για να συνεχίσει να δίνεται στους συντα
ξιούχους της ΕΛ.ΑΣ. μέρισμα του ίδιου ύψους, 
που χορηγείται σήμερα, θα πρέπει οι παραπάνω 
θεσμοθετημένοι κοινωνικοί πόροι να κατανεμη- 
θούν στα δύο νέα Ταμεία ανάλογα με τον 
αριθμό των ασφαλισμένων τους. Οι θεσμοθε
τημένοι αυτοί πόροι καθιερώθηκαν με το ΑΝ 
2149/1939 και στην εισηγητική του έκθεση χα
ρακτηρίζονται ως επιχορήγηση του Δημοσίου 
προς τους ασφαλισμένους του, που το 61 τοις 
εκατό περίπου αυτών ανήκε στη τ. Χωρ/κή.

Προτάσεις:
Για να αρθεί η καταφανής αδικία σε βάρος 

των 52.000 μετόχων και μερισματούχων της 
ΕΛ.ΑΣ. προτείνεται να αποσυρθεί η επίμαχη τρο
πολογία της παρ. 2 του άρθρου 27 και να
ορισθεί:

α. Ειδικός διαχειριστής στη Διοίκηση του Μ.Τ.Σ. 
και Επιτροπή μετόχων και μερισματούχων, η 
οποία θα μελετήσει το θέμα της εξυγίανσης 
του Ταμείου και θα υποβάλλει τις προτάσεις 
της στα Υπουργεία Εθνικής 'Αμυνας και Δη
μόσιας Τάξης, και

β. Ειδικός Επίτροπος στη Γενική Τράπεζα της
Ελλάδας.

Επιμέλεια: Κ. Δανούσης
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τραπουλόχαρτα
Επιμ£λεια:ΑρτόπουλοςΕλισεκιίος

Ποιος να φανταζόταν ότι τα μικρά πολύχρωμα καρτελάκια 
που έφερναν μαζί τους οι Αραβες, 

τον 14ο αιώνα,όταν κατακτούσαν την Ισπανία, 
θα διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην προπαγάνδα 

των επαναστατικών κινημάτων της Ευρώπης, 
όπως στη Γαλλική Επανάσταση του 1789, 

στη Ρωσική Επανάσταση 
και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Από τα βάθη της Ασίας...
Πιθανότατα η καταγωγή τους είναι ανα

τολικής προέλευσης, αφού λέγεται ότι επι
νοήθηκαν από τους Βραχμάνες των Ινδιών 
και παρίσταναν πολεμικές αλληγορικές πα
ραστάσεις. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή πρω- 
τοεμφανίστηκαν στην Αίγυπτο και είχαν θέματα 
θρησκευτικά. Ομως δεν είναι λίγες οι χώρες 
που ερίζουν γιά την πατρότητά τους, μεταξύ 
των οποίων και η Κίνα. Λέγεται ότι ένας 
Κινέζος ηγεμόνας, γύρω στα 1100 είχε επι
νοήσει τα παιγνιόχαρτα γιά να διασκεδάζει 
τις παλακίδες του.

Σίγουρα όμως επινοήθηκαν γιά ψυχαγωγική 
και συμβολική σκοπιμότητα.

Η τράπουλα - ιταλική λέξη (trappola) που 
σημαίνει παγίδα, δόλο και αργότερα τη δέσμη 
με τα τραπουλόχαρτα - δεν είναι από την αρχή

της μια λαϊκή επινόηση, γιατί το κόστος κα
τασκευής της ήταν σημαντικό και ως εκ τούτου 
ήταν απρόσιτη στις λαϊκές μάζες, για τον 
λόγο ότι τα τραπουλόχαρτα ζωγραφίζονταν 
με το χέρι. Οταν όμως αργότερα ο τρόπος 
κατασκευής τους πέρασε από τη ζωγραφική 
στην ξυλογραφία και ύστερα στη χαλκογραφία 
και στο τύπωμα, το χαρτοπαίγνιο εκλαϊκεύτηκε 
και πέρασε και στις “κατώτερες” τάξεις.

Οι παραστάσεις τους ήταν πάντα επηρεα
σμένες από τη φαντασία των καλλιτεχνών 
και τις πνευματικές απαιτήσεις της εποχής. 
Ζωγράφιζαν θεούς, ήρωες, ζώα, πουλιά ή ονο- 
μαστές καλλονές.

Συναντάμε στις φιγούρες ονόματα από την 
ελληνική αρχαιότητα, όπως: Αλέξανδρος, 
Εκτωρ, Ηρα. Επίσης από την Παλαιά Διαθήκη, 
όπως: Δαυίδ, Ραχήλ, Ιουδήθ, αλλά και από
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ονομαστούς πολεμιστές, όπως: Καρλομάγνος, 
Λανσελότ κ.ά.
Τραπουλόχαρτα με Ηρωες του ’21

Πρώτοι οι Γάλλοι στην επανάσταση του 1789, 
αντικατέστησαν τις κλασικές φιγούρες με συμ
βολικές: την Αδελφότητα, την Ευημερία, τη 
Δικαιοσύνη, το Θάρρος, κ.ά.

Το παράδειγμά τους ακολούθησαν και οι 
Ρώσοι στη δική τους Επανάσταση.

Η συγκινητικότερη όμως μορφή προπαγάνδας 
έγινε στη Βουδαπέστη το 1829, όταν Ούγγροι 
φιλέλληνες τύπωσαν τραπουλόχαρτα με πρω
τεργάτες και προσωπικότητες της Ελληνικής 
Επανάστασης, όπως: τον Υψηλάντη, τον Κα- 
νάρη, τον Μιαούλη, τον Κουντουριώτη, τον 
Μαυροκορδάτο, τον Κολοκοτρώνη, κ.ά.

Επίσης, τύπωσαν και συμβολικές φιγούρες 
με προσωποποιήσεις ιδεών, όπως: την Ελλάδα, 
την Αθηνά, την Καρτερία, κ.ά. Από όλα αυτά 
διασώθηκαν μόνο ένδεκα τραπουλόχαρτα, τα 
οποία και δώρισε ο κάτοχός τους, Ιωάννης 
Μπότασης, στο Ιστορικό Εθνολογικό Μουσείο 
της Αθήνας.

Τα “ουγγαρέζικα” λοιπόν πρώτα ελληνικά 
παιγνιόχαρτα χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ 
στην Ελλάδα από Ελληνες και Φιλέλληνες, 
στην μετεπαναστατική περίοδο. Από το 1884 
η παραγωγή των τραπουλόχαρτων γινόταν στην 
Κέρκυρα, από την εταιρία “Ασπιώτη” .

Η ουγγρική προέλευση της πρώτης ελληνικής 
τράπουλας δεν είναι ανεξήγητη.

Οι Ούγγροι είχαν άμεσες σχέσεις με το 
Βυζάντιο από τον 15ο αιώνα, όταν με ηγεμόνα 
τους, τον Ουνυάδη, στήριξαν αποφασιστικά 
τον αγώνα κατά του οθωμανικού επεκτατισμού 
στα Βαλκάνια. Επίσης, σημαντικές ελληνικές 
κοινότητες φιλοξενούνταν στις πόλεις Βούδα 
και Πέστη (τη σημερινή Βουδαπέστη).

Εκεί τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης 
είχαν αναπτυχθεί ονομαστά ελληνικά τυπο
γραφεία, Ελλήνων αλλά και Ούγγρων Φι
λελλήνων.

Από τα πιό γνωστά ελληνικά τυπογραφεία 
ήταν: της Ουγγρικής Ακαδημίας, του Παν- 
διδακτηρίου του Ιωσήφ Κριστίνη στη Βούδα, 
του Ιωσήφ Λέτνερ και του Φραγκίσκου Πάτζκο 
στην Πέστη.

Τα παιγνιόχαρτα αυτά είναι τυπωμένα με 
τη μέθοδο της χαλκογραφίας, με κύρια χρώ
ματα το μαύρο και το καφέ για το σχέδιο 
και μερικά χρώματα, με εντονότερο το κόκκινο, 
ανάλογα με τις ανάγκες του θέματος.
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Είναι σχεδιασμένα με μερική αφέλεια, χωρίς 
να υπάρχει σχεδιαστική ταύτιση των δύο ανε
στραμμένων μερών κάθε φιγούρας. Ακόμα 
και η χάραξη είναι σχεδόν ερασιτεχνική, αν 
τη συγκρίνουμε με άλλες χαλκογραφίες της 
εποχής.

Τα πρόσωπα των ηρώων, μόλις που θυμίζουν 
την πραγματικότητα και είναι επηρεασμένα 
από λιθογραφίες και μετάλλια της εποχής, 
που μικρή σχέση είχαν με τα πρόσωπα που 
απεικόνιζαν.

Παρ’ όλα αυτά μερικά μοιάζουν με τα πορ- 
τραίτα που είχαν σχεδιάσει ο Γερμανός αξιω
ματικός Γκρατσάϊζεν και ο χαράκτης Λάγκε 
σε 12 μετάλλια με μορφές και σκηνές από

τον αγώνα του 1821.
Αισθητικά (σύνθεση - σχέδιο - χρώμα - 

τεχνική) δεν αντέχουν σε αυστηρή κριτική, 
αλλά κρίνοντάς τα στην περίοδο που έγιναν 
και για το σκοπό που κυκλοφόρησαν πρέπει 
να δεχτούμε ότι έκαναν πολλή καλή δουλειά 
για την υπόθεση της μόλις απελευθερωμένης 
Ελλάδας.

Παράλληλα είχαν εκδοθεί σειρές λιθογρα
φιών, χαλκογραφιών και πιάτων τοίχου, με 
θέματα και μορφές από τον ξεσηκωμό των 
Ελλήνων και την απελευθέρωση της Ελλάδας. 
Οι εκδόσεις αυτές γίνονταν ακόμα και για 
οικονομική ενίσχυση της χώρας μας από τους 
Φιλέλληνες της Ευρώπης.
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:
ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Του Υηαστυνόμου Α’ Ιωάννου Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΥ

Η εξέλιξη των επιστημών της συμπεριφοράς 
μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο είχε σαν απο
τέλεσμα την αναθεώρηση πολλών κοινωνικών, 
ηθικών και ιδεολογικών αξιών.

Τα πορίσματα συστηματικών μελετών επι
στημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των 
άλλων προκάλεσαν σταδιακή αναθεώρηση των 
τάσεων και των αντιλήψεων της μέχρι τότε 
διαμορφωμένης κοινωνικής άποψης για τα 
άτομα με “ειδικές ανάγκες” .

Επιπλέον έθεσαν τα θεμέλια για μια νέα 
και υπεύθυνη προσέγγιση και αντιμετώπιση 
των ειδικών ιατρικών - εκπαιδευτικών και κοι
νωνικών προβλημάτων των ευπαθών πληθυσμια- 
κών ομάδων.

Υπάρχει μία κατηγορία, η οποία λόγω σω
ματικής αναπηρίας, νοητικής καθυστέρησης και 
διαταραχών συμπεριφοράς αδυνατούν να ωφε
ληθούν από το κανονικό πρόγραμμα εκπαί
δευσης.

Για πολλούς αιώνες τα παιδιά αυτά εθε- 
ωρούντο καταδικασμένα από τη μοίρα και 
εχαρακτηρίζοντο “μολύσματα” .

Η ειδική εκπαίδευσή τους ουσιαστικά άρχισε 
περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι πρώτες 
προσπάθειες εντοπίζονται στις θεραπευτικές 
υποδείξεις του Γάλλου Ιατρού Itard, ο οποίος 
ανέλαδε να διαπαιδαγωγήσει το άγριο παιδί 
του Areyron, το Βίκτωρα.

Βαθμιαία αρχίζουν να αναγνωρίζονται οι

ειδικές δυσκολίες και άλλων κατηγοριών παι
διών. Έτσι εμφανίζονται τα πρώτα ιδρύματα 
- ειδικά σχολεία, παράλληλα προς το εν
διαφέρον ιατρών, ψυχολόγων και παιδαγωγών 
για τη μελέτη του προβλήματος και την παι
δαγωγική αντιμετώπισή του. “Τοιουτρόπως 
ωδηγήθημεν από του οίκτου εις το χρέος” 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος I. 
Τσιμπούκης.

Σήμερα, το πρόβλημα των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως κι 
τροπαιδαγωγικό.

Οσον αφορά τον εκπαιδευτικό τομέα στις 
δημοκρατικές χώρες, η ισότητα ευκαιριών στην 
εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδη συνταγματική 
αρχή.

Η ειδική αγωγή, κλάδος της παιδαγωγικής · 
ο οποίος αφορά την αγωγή ατόμων τα οποία 
λόγω ενδογενών ή εξωγενών παραγόντων 
παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις στη μάθηση, 
στη συμπεριφορά και στην κοινωνική προ
σαρμογή.

Η ειδική αγωγή συνίσταται:
α.- Στην αγωγή ατόμων που παρουσιάζουν 

δυσκολία στη μάθηση.
β.- Στην αγωγή καθυστερημένων πνευματικά 

ατόμων ή ασκήσιμων
γ.- Στην αγωγή των ανάπηρων σωματικά.
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δ.- Στην αγωγή κωφαλάλων και βαρήκοων.
ε.- Στην αγωγή ατόμων με διαταραχές στην 

ομιλία.
στ.- Στην αγωγή ατόμων με διαταραχές στη 

συμπεριφορά.
Σκοπός της ειδικής αγωγής είναι να προ

σφέρει τις απαραίτητες κατά το δυνατόν εμπει
ρίες, ώστε το παιδί να είναι σε θέση να 
δώσει ένα νόημα στη ζωή του, να δη
μιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες μά
θησης.

Κατά τον KASZTANTOWICZ, σκοπός είναι 
να αποκατασταθεί η αναπηρία ή να αντι- 
μετωπισθεί κατά το δυνατόν το πρόβλημα του 
παιδιού και να του προσφερθούν δυνατότητες 
αναπλήρωσης.

Ο BLEIDICK λέει ότι πάντα πρέπει να έχουμε 
κατά νου, να μην προσπαθούμε να δημι
ουργήσουμε αυτό που λείπει, αλλά να βελ
τιώσουμε αυτό που υπάρχει.

Με την ειδική αγωγή επιδιώκεται η με
γαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού 
που διαθέτουν τα άτομα με “ειδικές ανάγκες” 
για την απόκτηση γνωσεων και την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων (σχολική ενσωμάτωση) που θα τους 
επιτρέψουν ν’ αντιμετωπίσουν αυτοδύναμα ή 
με την υποστήριξη του περιβάλλοντος τις ανά
γκες της καθημερινής ζωής (προετοιμασία για 
συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία) και 
να ενταχθούν στην ευρύτερη κοινωνίας ως

ισότιμα μέλη (κοινωνική ολοκλήρωση).
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των 

στόχων της Ειδικής Αγωγής είναι η έγκαιρη 
διάγνωση του προβλήματος.

Για την εισαγωγή ενός παιδιού στο ειδικό 
σχολείο εκπαιδευσίμων λαμβάνονται κυρίως 
υπόψη τρία στοιχεία:

1. -Η  νοημοσύνη.
Ο δείκτης νοημοσύνης ή IQ εξάγεται ύστερα 

από ένα test νοημοσύνης.Για να έχει ένα 
τέτοιο test αξιοπιστία, πρέπει να είναι σταθ
μισμένο για μια ορισμένη χώρα και για ένα 
ορισμένο ακόμη μαθητικό πληθυσμό.

Στη χώρα μας χρησιμοποιούνται τα tests 
Hawik και Raven. Ως Βάση τίθεται το 100 
IQ, δηλαδή ο μέσος όρος νοημοσύνης ενός 
αντιπροσωπευτικού πληθυσμού. Εάν ένα παιδί 
έχει 78 IQ, σημαίνει ότι το παιδί υπολείπεται 
κατά 22% του μέσου όρου.

2. -Σχολική - Κοινωνική ανωριμότητα.
Είναι δυνατόν ένα παιδί να μην παρουσιάζει

νοητική καθυστέριση, εν τούτοις όμως να 
έχει σχολική ανωριμότητα. Να μην μπορεί 
να πιάσει, το μολύβι, να αρνείται συνεχώς 
να κάνει αυτό που κάνουν οι συμμαθητές 
του, να μην έχει επίγνωση των στοιχειωδών 
υποχρεώσεών του, να μην έχει τις απαραίτητες 
εμπειρίες για να μπορέσει να παρακολουθήσει 
την πρώτη τάξη του κανονικού σχολείου.

Η κοινωνική ανωριμότητα αφορά τα παιδιά 
που παρουσιάζουν συμπτώματα νηπιακής συ
μπεριφοράς και δεν μπορούν με κανένα τρόπο 
να ενταχθούν σε μια ομάδα. Βρίσκονται εκτός 
τόπου και χρόνου και είναι πάρα πολύ δεμένα 
με τη μητέρα τους (υπερπροστασία, παιδιά 
διαζευγμένων γονέων).

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και παιδιά 
που έχουν μεγαλώσει σε Ορφανοτροφεία ή 
γενικά σε Ιδρύματα. Τα παιδιά αυτά είναι 
ερείπια ψυχικά γιατί δεν γνώρισαν τη στοργή 
της Μάνας, παρουσιάζουν εσωστρέφεια, πα- 
θητικότητα και αδιαφορούν για ότι συμβαίνει 
γύρω τους. Είναι δηλαδή “μικροί γέροι” .

3. -Η  σχολική καθυστέρηση
ή καθυστέρηση στη μάθηση.
Αφορά παιδιά που ήδη έχουν φοιτήσει σε 

κανονικό σχολείο και δεν μπόρεσαν να φθά- 
σουν το “μίνιμουμ” των απαιτήσεών του.
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Η διάγνωση της σχολικής καθυστέρησης 
είναι πάρα πολύ απλή και μπορεί να γίνει 
από τον καθένα μας.

Η καθυστέρηση στη μάθηση δεν είναι ένα 
χαρακτηριστικό ιατρικό, ψυχολογικό ή κοι
νωνικό σύνδρομο, ούτε είναι δυνατόν να 
ταυτισθεί μόνο με γενετικούς παράγοντες. Εί
ναι μια μεταβλητή που κινείται μέσα σε ορι
σμένα όρια και επηρεάζεται από πλήθος εν
δογενών και εξωγενών παραγόντων όπως π.χ. 
ανέχεια, δυσμενείς οικογενειακές συνθή
κες,προβλήματα υγείας, ανύπαρκτες συνθή
κες μόρφωσης, κοινωνική θέση γονέων.

Επίσης σε όλα τα κοινωνικά συστήματα πα
ρουσιάζεται μεγαλύτερο ποσοστό σχολικής κα
θυστέρησης στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα 
καθώς και στις φυλετικές μειονότητες.

Η Ελλάδα, σε σχέση με τις προηγμένες 
χώρες, δεν έχει μακρόχρονη παράδοση όσον 
αφορά την ανάπτυξη του τομέα της ειδικής 
αγωγής.

Το 1937, με βάση τον Αναγκ. Νόμο 453/1937 
ιδρύθηκε στην Καισαριανή Αττικής το πρώτο 
δημόσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο με την επω
νυμία “Ειδικόν Σχολείον Ανωμάλων και κα
θυστερημένων Παιδιών” . Ένα χρόνο αργότερα 
βάσει του Αναγκ. Νόμου 1049/1938 ονομά
σθηκε “Πρότυπον Ειδικόν Σχολείον Αθηνών” .

Μεταπολεμικά το πρόβλημα των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίσθηκε 
και από την ιδιωτική πρωτοβουλία.Κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας 1960 - 1970, τα ιδιωτικά 
ειδικά σχολεία και οικοτροφεία αυξήθηκαν.

Ομως οι ανάγκες του αποκλίνοντος παιδικού 
πληθυσμού δεν ήταν δυνατόν να αντιμετω- 
πισθούν εξ ολοκλήρου από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία.

Σύλλογοι γονέων, σωματεία και επιστημονικοί 
παράγοντες πρόβαλαν το ζήτημα της εκπαί
δευσης και της γενικότερης μέριμνας για 
τα “αποκλίνοντα” άτομα, ως ζήτημα κοινωνικής 
και εθνικής ευθύνης.

Το 1969, στα πλαίσια του Τμήματος προ
γραμματισμού και Μελετών του Υπουργείου 
Παιδείας συστάθηκε “Γραφείο Ειδικής Αγω
γής” . Το 1970 άρχισε να λειτουργεί Τμήμα 
μετεκπαίδευσης δασκάλων στο “Διδασκαλείο 
Εκπαίδευσης” .

Η διάρκεια φοίτησης αρχικά ήταν εξαμηνιαία, 
αργότερα έγινε ετήσια και με το Ν. 227/4- 
12-1975 έγινε διετής.

Το Μάρτιο του 1981 η Βουλή των Ελλήνων 
ψήφισε ομόφωνα το νόμο 1143, με τον οποίο 
η Ειδική Αγωγή καθιερώθηκε ως τομέας του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Στη χρονική περίοδο που ακολούθησε το 
Υπουγείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ανέπτυξε μία σειρά από δραστηριότητες για 
την οργάνωση δομή και λειτουργία της Ειδικής 
Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Ιδρύθηκαν ειδικά Νηπιαγωγεία, 
Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια και 
εφοδιάστηκαν με εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

Οι σημερινές δραστηριότητες του Υπ.Ε.Π.Θ. 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση του Τομέα Ει
δικής Αγωγής για πλήρη σχολική - επαγ
γελματική - κοινωνική ενσωμάτωση του “ει
δικού” μαθητικού πληθυσμού.
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2. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Κ.: Η ειδική εκπαίδευση 

στην Ελλάδα.
3. MOSLEY D: Ειδική εκπαίδευση - Επι- 

βοηθητική αγωγή για προβλήματα μάθησης.
4. Σημειώσεις Κων. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, καθηγητού 

Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας
5. ΔΑΒΑΖΟΓΛΟΥ Αγγελική: Η ειδική αγωγή 

στην Ελλάδα. Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο 
13ο τεύχος του τριμηνιαίου περιοδικού “ΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ” .
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Η βιομηχανία, οι μεταφορές 
και η κεντρική θέρμανση 

έχουν αναγνωρισθα ως οι κύριες πηγές 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας.

Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες 
για την εκτίμηση 

της συμμετοχής κάθε πηγής 
στη συνολική ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Ολες όμως συμφωνούν όη 
σπς αστικές περιοχές, όπως η Αθήνα, 

το αυτοκίνητο συμμετέχει 
τουλάχιστον κατά το μισό (50%) 

στη συνολική ρύπανση.
Η συμμετοχή, λοιπόν, του αυτοκινήτου 

στην ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας 
είναι ένα γεγονός,

που έχει συζητηθεί αρκετά 
και έχει πλέον καταστεί σαφές σε όλους. 

Κατά συνέπεια, η λύση του προβλήματος 
περνάει υποχρεωτικά μέσα από τα μέτρα 

ελέγχου της ρύπανσης
και η πολιτική αυτοκίνητου 

έχει πρώτιστη σημασία.

Διάφορες προτάσεις έχουν γίνει κατά καιρούς 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ακόμα 
έχουν εμφανισθεί στον τύπο ιδέες και συ
σκευές, που ούτε λίγο ούτε πολύ “ως δια
μαγείας” λύνουν το πρόβλημα.

Για την εύρεση, όμως, ορθολογικού τρόπου 
αντιμετώπισης της ρύπανσης από τα αυτο
κίνητα, αρμόδιες είναι οι αυτοκινητοβιομη
χανίες οι οποίες τα τελευταία χρόνια κα- 
τάφεραν να μειώσουν τις εκπομπές αυτές των 
ρύπων, σε σύγκριση με τα αυτοκίνητα του 
1970, κατά 50%!!!!!

Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε με την εφαρμογή 
των καταλυτών σε κινητήρες που κατανα
λώνουν λιγότερα καύσιμα και που πραγμα
τοποιούν τελειότερη καύση.

Εκτός από τους κινητήρες, όμως, οι επι
στήμονες εργάζονται και πάνω στα νέα υλικά, 
τα προηγμένα πλαστικά (κέβλαρ, ανθρακο
νήματα κ.λ.π.), που θα μειώσουν δραστικά 
το βάρος των αυτοκινήτων. Μικρότερο βάρος 
σημαίνει και μικρότερη κατανάλωση/ρύπανση.

Ακόμα και λάστιχα με χαμηλό βαθμό τριβής 
κυλίσεως σχεδιάζουν οι επιστήμονες στην προ- 
σπάθειά τους ν ’ αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, 
για να μην αναφερθούμε στη γνωστή πλέον 
προσπάθεια για καλύτερη αεροδυναμική σχε
δίαση.

ΚΑΤΑΔΥΤΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΝΕΦΟΥΣ

Σ' όλο τον πολιτισμένο κόσμο οι υπεύθυνες 
υπηρεσίες λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα που 
έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Υπάρχει άραγε χαρακτηριστικότερο παράδειγ
μα απ’το Λος ’Αντζελες; Το ξέρετε ότι η 
ποιότητα της ατμόσφαιρας της άλλοτε προ
βληματικής πόλης βρίσκεται σήμερα στα επί
πεδα του 1945 παρ’ όλο που στην ευρύτερη 
περιοχή του Λος Άντζελες κυκλοφορούν πε
ρισσότερα από 6.000.000 οχήματα;

Η μείωση της κατανάλωσης/ρύπανσης δεν 
σημαίνει βέβαια και...εξαφάνιση των πηγών 
μόλυνσης.Οσο υπάρχουν αυτοκίνητα θα υπάρ
χει ρύπανση και προσπάθεια όλων των υπεύ
θυνων ανθρώπων θα είναι να την περιορίσουν 
στο ελάχιστο δυνατό. Ενας συνδυασμός πο- 
λυβάλβιδων κινητήρων φτωχού μείγματος και 
καταλυτικών μετατροπέων ίσως είναι το επό
μενο βήμα.

ΡΥΠ Ο Ι ΚΑΙ ΡΥΠ ΑΝ ΤΕΣ
Την τελευταία 20ετία (1968-1988) τα οχήματα 

της πρωτεύουσας υπερτριπλασιάστηκαν και από 
περίπου 320.000 πλησίασαν το 1.000.000 πε
ρίπου (χωρίς στον αριθμό αυτό να περιλαμ
βάνονται τα δίτροχα κάτω των 50 κυβικών 
εκατοστών, που σύμφωνα με ορισμένες εκτι
μήσεις ξεπερνούν ήδη τις 250.000).
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Ο στόλος των αυτοκινήτων στην Ελλάδα 
αποτελείται κυρίως από αυτοκίνητα, που δεν 
έχουν περάσει κανέναν έλεγχο μετά την κα
τασκευή τους. Από την άλλη, τα αυτοκίνητα 
στην Ελλάδα δεν ανανεώνονται, απλώς αυ
ξάνονται και είναι βέβαιο ότι, παρά τα όποια 
περιοριστικά μέτρα, η αύξηση αυτή θα συτ 
νεχισθεί.

Οι επιβλαβείς ουσίες (ρύποι), που εκπέμπονται 
από την εξάτμιση του αυτοκινήτου είναι κυρίως:

Ι.Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
2. Οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες (H-Cs)
3. Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟχ) Δεν ανα- 

φέρονται το διοξείδιο του θείου (S02) και 
τα σωματίδια (TSP), που εκπέμπονται κυρίως 
από τον πετρελαιοκινητήρες.

Το νέφος φωτοχημικής ρύπανσης δημιουρ- 
γείται από τους άκαυστους υδρογονάνθρακες 
και τα οξείδια του αζώτου με τη βοήθεια 
της ηλιακής ακτινοβολίας και σε συνθήκες 
άπνοιας και θερμοκρασιακής αναστροφής.

Το γεγονός ότι στην πρωτεύουσα κυκλο
φορούν ήδη 800.000 Ι.Χ., δηλαδή το 60% 
των Ι.Χ. της χώρας και από αυτά το 65% 
έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 χρόνων, 
δίνει διάσταση στο πρόβλημα “αυτοκίνητο” .

Ενα “γερασμένο” αυτοκίνητο είναι επόμενο 
να μην λειτουργεί σωστά, άρα να “παράγει” 
περισσότερα καυσαέρια. Και ένα “γερασμένο” 
και αρρύθμιστο αυτοκίνητο, δεν μπορεί παρά 
να μας οδηγεί στα οξυμένα ατμοσφαιρικά 
προβλήματα.

Πάντα κατά τα επίσημα στοιχεία, το αυ
τοκίνητο στην πρωτεύουσα είναι υπεύθυνο 
για το 100% του μονοξειδίου του άνθρακα, 
το 68% των υδρογονανθράκων, το 67% των 
οξειδίων του αζώτου, το 64% του καπνού 
και μόλις για το 8% και 1% αντίστοιχα του 
διοξειδίου του θείου και των σωματιδίων. Συ
νολικά 392.400 τόνους ρύπου έχουμε κάθε 
χρόνο στην πρωτεύουσα εξαιτίας των οχη
μάτων. Μια, ομολογουμένως, από τις σοβα
ρότερες πηγές ρύπανσης.

Χωρίς να παραβλέψουμε πως στην “παρα
γωγή καυσαερίων” από τα οχήματα συμβάλουν 
και οι κυκλοφοριακές συνθήκες στους δρόμους 
της πρωτεύουσας, αλλά και η ποιότητα της 
συντήρησής τους, δεν γίνεται παρά να πα
ραδεχτούμε πως το πρόβλημα “νέφος” δεν 
θα αντιμετωπισθεί στην πρωτεύουσα, αν δεν 
αντιμετωπίσουμε το θέμα <αυτοκίνητο>.

Τα τελευταία μέτρα, που εξαγγέλθηκαν από

τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Στέφανο Μάνο, 
είναι σίγουρο πως κινούνται στη σωστή κα
τεύθυνση για την αντιμετώπιση του προβλή
ματος, μιας και ο Ελληνας καταναλωτής, χάρη 
στα κίνητρα που εξαγγέλθηκαν, θα μπορεί 
να αγοράζει σε τιμές Ευρώπης οποιοδήποτε 
καταλυτικό αυτοκίνητο - μέχρι 2.000 c.c. - 
αποσύροντας από την κυκλοφορία ένα παλαιό 
και κατ’ επέκταση ρυπογόνο αυτοκίνητο. Εκτι- 
μάται δε ότι με την πολιτική αυτή αρχίζει 
μια αντίστροφη μέτρηση για το θέμα “ρύπανση 
από τα αυτοκίνητα”, με στόχο τα 10 χρόνια, 
για την οριστική εξάλειψή του.

Καταλύτες, το επόμενο βήμα για τη χώρα μας. 
Τα καθαρά αυτοκίνητα θα έχουν καταλύτες που 
θέλουν αμόλυβδη βενζίνη. Αν δεν μπει στο ρεζερ
βουάρ αυτών των αυτοκινήτων αμόλυβδη βενζίνη 
καταστρέφονται.

ΚΑΤΑΔΥΤΕΣ ΚΑΙ Α Μ Ο Λ Υ Β Δ Η
Καταλύτες και αμόλυβδη βενζίνη. Είναι η 

νέα πραγματικότητα στο χώρο του αυτοκινήτου 
στην Ευρώπη της κοινής αγοράς και φυσικά 
και στη χώρα μας.

□  Τι είναι όμως ο καταλύτης; Πώς λειτουργεί; 
Μπορεί να τοποθετηθεί και στα αυτοκίνητα 
παλιάς τεχνολογίας;

Σ’ όλες τις απορίες, που υπάρχουν γύρω 
από το θέμα αυτό θα προσπαθήσουμε να 
απαντήσουμε μέσα από τις παρακάτω ερω- 
τοαπαντήσεις.

Τι είναι ο  καταλύτης;
Είναι ένα εξάρτημα (ας το φαντασθούμε
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σαν φίλτρο), που τοποθετείται στην εξάτμιση 
του αυτοκινήτου, λίγο μετά την πολλαπλή 
έξοδο από τους κυλίνδρους. Αποτελείται από 
4 μέρη:

ο) Τον τυρήνα: Είναι μια κυψελωτή διάταξη, 
κατασκευασμένη από ειδικό κεραμικό υλικό, 
που έχει μια λεπτή επίστρωση ευγενούς με
τάλλου, πλατίνας ή ραδίου.

6) Το τφοστατευπκό υπόστρωμα: Είναι ένα με
ταλλικό δίχτυ, μεταξύ πυρήνα και εξωτερικού 
περιβλήματος, για την απόσβεση των κρα
δασμών που θα κατέστρεφαν τον πυρήνα.

γ) Το εξωτερικό περΒλημα: Κατασκευασμένο 
από ανοξείδωτο χάλυβα, αντέχει στις υψηλές 
θερμοκρασίες και στη διάβρωση.

δ) Το θερμικό αερισμό: Στο κάτω τμήμα του 
καταλύτη υπάρχει διάτρητη ανοξείδωτη λα
μαρίνα, που φροντίζει να μην αναπτύσσεται 
μεγάλη θερμοκρασία στο εξωτερικό περίβλημα 
του καταλύτη.

□  Πώς λειτουργεί;
Κατ’αρχήν, ο κινητήρας του αυτοκινήτου πρέ

πει να είναι ειδικά κατασκευασμένος για να 
καίει αμόλυβδη βενζίνη. Εκτός του καταλύτη, 
υπάρχει και μία σειρά άλλων, απαραίτητων 
για την λειτουργία του εξαρτημάτων, μεταξύ 
των οποίων είναι:

- Ο αισθητήρας “λ” , που ρυθμίζει την ανα
λογία αέρα στο μείγμα (που εισέρχεται στον 
κύλινδρο), η οποία πρέπει να είναι πάντα 
μέσα σε κάποια όρια.

- Η κεντρική μονάδα ελέγχου, που είναι 
ένας μικρός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποί
ος επεξεργάζεται τα στοιχεία του αισθητήρα 
λ” και των άλλων οργάνων, δίνοντας τις 
κατάλληλες εντολές.

Πώς λειτουργεί ο  καιαλύτης;
Τα καυσαέρια, καθώς βγαίνουν από την 

πολλαπλή εξαγωγή διέρχονται από τις κυψέλες 
του πυρήνα του καταλύτη, σε πολύ υψηλή 
θερμοκρασία (μεγαλύτερη των 300 βαθμών 
Κελσίου). Εκεί το μεν CO (μονοξείδιο του 
άνθρακα) μετατρέπεται σε C02 (διοξείδιο), οι 
άκαυστοι υδρογονάνθρακες μετατρέπονται σε 
Η20 (νερό) και C02, και τέλος τα ΝΟχ 
(οξείδια του αζώτου) ανάγονται σε Ν2 (άζωτο).

Οι δύο χημικές αντιδράσεις πραγματοποι
ούνται μόνο κάτω από εξαιρετικά ιδιαίτερες 
συνθήκες, που είναι:

■ Η παρουσία καταλύτη.
■ Η αναλογία του καυσίμου μείγματος (14,7 

μέρη αέρα και 1 μέρος βενζίνης).
■ Η παντελής απουσία μολυβδούχου βεν

ζίνης.
□  Επηρεάζεται η απόδοση του κινητήρα 

ενός καταλυτικού αυτοκινήτου;
Σίγουρα ναι. Και αυτή είναι ιδιαίτερα αισθητή 

στα αυτοκίνητα μικρού κυβισμού.’ έναν κι
νητήρα 1.400 κ.ε. για παράδειγμα, “κόβει” 
3 - 4  ίππους. Αυτός είναι και ο λόγος που 
στ’ αυτοκίνητα με λίγα κυβικά δεν χρησι
μοποιείται.

□  Ποιά η διάρκεια ζωής ενός καταλύτη; 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Κατά

μέσο όρο όμως, μπορεί να “βγάλει” από
70.000 χλμ. έως και 100.000 χλμ. Να ση
μειωθεί, ότι από υπολογισμούς έχει μετρηθεί 
ότι σε νορμάλ καταστάσεις, ένα αυτοκίνητο 
διανύει από 20.000 χλμ. έως 25.000 χλμ. 
το χρόνο, στην ανώτερη περίπτωση.

□  Σε περίπτωση, που ο καταλύτης κατα
στραφεί, πόσο κοστίζει η αντικατάστασή του;

Οι τιμές ποικίλλουν, ανάλογα τη μάρκα και
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τον κυβισμό του αυτοκινήτου. Ξεκινούν από
70.000 δρχ. και φθάνουν μέχρι τις 300.000 
δρχ. Σ’ αυτές τις τιμές δεν περιλαμβάνεται 
η εργασία.

Ευνόητο είναι ότι οι τιμές της αγοράς συμ
βαδίζουν με τη ζήτηση. Έτσι, είναι άγνωστο 
πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι τιμές στο 
μέλλον.

□  Τι άλλο, πρέπει, να γνωρίζουμε για ένα 
καταλυτικό αυτοκίνητο;

■ α. Απαγορεύεται η χρήση βενζίνης με 
μόλυβδο. Η ύπαρξη έστω και ίχνους τέτοιας 
βενζίνης καταστρέφει τον καταλύτη.

■ β. Απαγορεύεται ο έλεγχος σπινθήρα με 
αποσύνδεση μπουζοκαλωδίου ή μπουζί κατά 
τη λειτουργία του κινητήρα. Η διακοπή ανά
φλεξης σ ’ έναν κύλινδρο έχει σαν αποτέλεσμα 
μεγάλη ποσότητα άκαυστων υδρογονανθράκων 
να περάσει από τον καταλύτη και να τον 
καταστρέφει.

■ γ. Η πολλαπλή εξαγωγή δεν πρέπει να 
έχει τσακίσματα ή τρύπες, γιατί έτσι επιτρέπεται 
η είσοδος αέρα και η αλλοίωση των ενδείξεων 
του αισθητήρα “λ” . Ο τελευταίος πρέπει να 
λειτουργεί συνεχώς, άρα να θερμαίνεται σωστά. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δυσλειτουργεί ο 
καταλύτης.

■ δ. Απαγορεύεται η προσπάθεια ρύθμισης 
των συστημάτων έκχυσης ή ανάφλεξης, παρά 
μόνο όπου υποδεικνύει ο κατασκευαστής.

■ ε. Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν 
παίρνει εμπρός, απαγορεύεται να το σπρώ

ξουμε, γιατί θα περάσει άκαυστη βενζίνη από 
τον καταλύτη.

□  Στα αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας μπορεί 
να τοποθετηθεί καταλύτης;

Ενα τεράστιο θέμα, που είναι δύσκολο να 
απαντηθεί. Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών πα
λιών αυτοκινήτων, μάλλον θα πρέπει να ξεχάσει 
αυτή τη λύση.

Ας ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι. Για να μπορεί 
να δεχτεί ένα αυτοκίνητο καταλύτη, θα πρέπει 
να καίει αμόλυβδη βενζίνη. Τα αυτοκίνητα 
που είναι κατασκευασμένα πριν το 1985, είναι 
δύσκολο αν όχι αδύνατο, να δεχθούν τις 
μετατροπές που είναι αναγκαίες για την αμό
λυβδη. Υπάρχουν όμως αυτοκίνητα κατασκευ
ασμένα μετά το 1985, που μπορούν να κάψουν 
αμόλυβδη. Ας μην ξεχνάμε κάποιο αυτοκόλ
λητο στο πίσω παρμπρίζ αρκετών αυτοκινήτων, 
που έγραφε: “Καίω και αμόλυβδη". Οι κάτοχοι 
λοιπών τέτοιων αυτοκινήτων μπορούν να θε
ωρηθούν τυχεροί.

Η νέα τεχνολογία, λοιπόν, στο χώρο του 
αυτοκινήτου είναι ένα γεγονός, που θα βο
ηθήσει σημαντικά στη μείωση της ατμοσφαι
ρικής ρύπανσης του λεκανοπεδίου.

Ομως, θα πρέπει να προσεχθούν και οι 
άλλες πηγές ρύπανσης - εργοστάσια, φορτηγά, 
λεωφορεία, ταξί, κεντρικές θερμάνσεις, ποι
ότητα καυσίμων - μιας και ο καταλύτης δεν 
αποτελεί πανάκεια για το πρόβλημα.

Γνπμέλεκ3: Φώτης Μακροζαχύπουλος

35



ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σκοπός των Δημοσίων Σχέσεων 
είναι η δημιουργία και διατήρηση για ένα Οργανισμό, 

“καλής φήμης”, καθώς και πνεύματος κατανόησης, 
επιδοκιμασίας και εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ Διοίκησης 
και προσωπικού, με 6άση την αλήθεια και την ελευθερία.

του Νικολάου Γαρνέλη, Υποστρατήγου τ. Χωρ/κής ε.α.

Το να έχουμε σχέσεις, θα πει να δημι
ουργούμε φιλίες. Ο κανονικός άνθρωπος επι
θυμεί να κάνει φίλους. Αγαπά να διατηρεί 
καλές σχέσεις με το περιβάλλον του, με τους 
συντρόφους στην εργασία του και με τους 
προϊσταμένους του. Οταν ανατίθεται σ ’αυτούς 
είναι γιατί δεν μπόρεσε να βρει άλλη λύση, 
γιατί απελπίστηκε, γιατί του έλειπε μια καλή 
επικοινωνία με τους συναδέλφους ή τους 
προϊσταμένους. Ο σκοπός των Δημοσίων Σχέ
σεων είναι, λοιπόν, να δημιουργεί ή να απο- 
καθιστά αυτές τις επικοινωνίες, να πολλα
πλασιάζει αυτά τα γεφύρια, τις προσωπικές επι
στολές, τις κάθε είδους δημοσιεύσεις, τις εκ
θέσεις, τις συνομιλίες, τις εφημερίδες, τις 
επιχειρήσεις κ.λ.π. δημιουργώντας, πέρα από 
την ιεραρχία και τις σχέσεις αρχής της Δι
εύθυνσης, δεσμούς ανάμεσα στα άτομα και 
στην ολότητα. Ετσι το μεγάλο πρόβλημα θα 
είναι να εξαφανιστούν οι απομονωμένοι, να 
εμποδιστούν οι ανατιθέμενοι και να απαγο
ρευτεί στους ανυπότακτους, να επαναστατή
σουν.

Η βασική ανάγκη κάθε ανθρώπου είναι να 
επικοινωνεί. Το ζωντανό ον επικοινωνεί, ήδη, 
από τη γέννησή του, γιατί η αναπνοή του 
είναι ήδη μια επικοινωνία. Το επικοινωνείν 
σημαίνει: δημιουργώ μια σχέση, έχω χάη το 
κοινό, μοιράζομαι χάη. Ο άνθρωπος επικοινωνεί 
με το εξωτερικό περιβάλλον και με τους άλλους 
ανθρώπους. Αυτό που πρώτα απ’ όλα αναζητεί 
στον κόσμο, είναι η αίσθηση ότι ανήκει κάπου, 
ότι ζει με άλλους. Η μεγαλύτερη δυστυχία 
που μπορεί να του συμβεί είναι η έξοδός 
του, η απόρριψή του από την κοινότητα. Αν 
εξαιρέσουμε το θάνατο, η πιο τρομερή τιμωρία 
που μπορεί να επιβληθεί σ ’ έναν εγκληματία, 
είναι να αποκλειστεί, να απομονωθεί.

Ομως η επικοινωνία δεν κινείται μόνο, προς 
μια κατεύθυνση, απαιτεί πάντα δράση και αντί
δραση. Δεν επικοινωνεί κανείς με έναν τοίχο, 
ούτε με κάποιον που τον περιφρονεί. Επι
κοινωνεί κανείς μονάχα με εκείνους που επι
θυμούν να επικοινωνήσουν. Η προσπάθεια 
των Δημοσίων σχέσεων υπήρξε, πάντα, να 
αντικαταστήσει, όπου αυτό στάθηκε δυνατό,
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το φό6ο με τη φιλία και την πειθαρχία με 
την άσκηση. Ο κυριότερος κανόνας είναι να 
είναι κανείς αρεστός, συμπαθής και να συ- 
γκινεί [J.CHAUMELY-D.HUISMAN: LES RE
LATIONS PUBUQUES]

Τη μεγίστη σπουδαιότητα της ανθρώπινης 
επαφή επεσήμανε και ο μεγάλος φιλόσοφος 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ο οποίος στα ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟ- 
ΜΑΧΕΙΑ, αναφέρει: Η  επικοινωνία και οι φιλικές 
σχέσεις μεταξύ ίων ανθρώπων, είναι αναγκαίες 
προϋποθέσεις της ευδαιμονίας τους.

Οι σχέσεις μεταξύ αρχόντων και αρχομένων 
αποτέλεσαν πάντα ένα λεπτό πρόβλημα, γιατί 
από τις σχέσεις αυτές εξαρτάται η πρόοδος, 
η ευημερία και η δραστηριοποίηση των πο
λιτών, που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
του κράτους.

Οπως πολύ ορθά έγραψε ο ΣΠΙΝΟΖΑ:Ενσ 
κράτος κινδυνεύει περισσότερο από τους πολίτες 
του, παρά από τους εχθρούς του. Σήμερα η 
ανάγκη ύπαρξης καλών σχέσεων ανάμεσα 
στους διάφορους φορείς της Νομοθετικής και 
Εκτελεστικής Εξουσίας και στους πολίτες, προ
βάλλεται περισσότερο επιτακτική και έντονη. 
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι στις σχέσεις 
Κρατικών Αρχών και πολιτών επικρατούν: δυ
σπιστία, καχυποψία, ερωτηματικά, καχεξία.Αυτό 
βασικά οφείλεται στο ότι οι Δημόσιες Υπη
ρεσίες δεν επικοινωνούν ικανοποιητικά με τον 
πολίτη, δεν τον ενημερώνουν, δεν του εξηγούν 
το πρόγραμμά τους, δε ζητούν τη βοήθειά 
του. [ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑ: Πολιτική Δημοσίων Σχέ
σεων],

Σχετικώς ο BERNARD PIERRE ROBIN,συγ
γραφέας μιας θαυμάσιας μελέτης για τις Δη
μόσιες Σχέσεις της Διοίκησης, επισημαίνει, 
μεταξύ άλλων και τα εξής αξιοπρόσεκτα: Η  
Διοίκηση ζει ακόμη σε απομόνωση, παρά πς αξιό
λογες προσπάθειες που κατεβλήθησαν τα τελευταία 
χρόνια. Κι όμως ποιος περισσότερο από τη Διοίκηση 
έχει ανάγκη από τη βοήθεια και τη συνδρομή 
της κοινής γνώμης; Αριθμός υπαλλήλων, κόστος, 
απόδοση, μέθοδος, τόσα και τόσα θέματα που 
υφίστανται, κατά και καιρούς, ης πιο επικίνδυνες 
και συχνά τις πιο άδικες επθέσεις. Ευτυχώς η 
εκ παραδόσεως κακή εικόνα της Διοίκησης ανη- 
καθίσταται, προδευτικά, από μια νέα σε στυλ, εικόνα 
δημοσίου υπαλλήλου. Στη χώρα μας, κατά γενικό 
κανόνα, η εικόνα του δύστροπου, του λε
πτολόγου, του δύσπιστου και του αδιάκριτου

υπαλλήλου ανήκει στο παρελθόν.
Παντού οι δημόσιες Σχέσεις κατέβαλαν επαι

νετές προσπάθειες και αποκατέστησαν ικανο
ποιητική επαφή συνεργασίας και πνεύματος 
καλής θέλησης μεταξύ Κράτους και πολιτών.

Εάν σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο της Δη
μόσιας Διοίκησης οι Δημόσιες Σχέσεις είναι
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απαραίτητες για την πραγμάτωση των προ- 
αναφερομένων σκοπών, αυτές είναι ιδιαίτερα 
αναγκαίες στην Αστυνομία για την αποκα
τάσταση κλίματος αμοιβαίας κατανόησης και 
ειλικρινούς συνεργασίας, με τους πολίτες, στην 
εφαρμογή του Νόμου και γενικότερα των 
επιταγών της Πολιτείας. Η φύση του αστυ
νομικού έργου είναι, αυτή καθ’ εαυτή, άχαρη. 
Η τήρηση από όλους των κανόνων του Δικαίου, 
αποτελεί πικρό καθήκον και δεν εξασφαλίζει 
δημοτικότητα σε έναν αστυνομικό οργανισμό, 
όσο και εάν η συμπεριφορά των συγκεκριμένων 
αστυνομικών, είναι ανθρώπινη. Παντού οι άν
θρωποι κρίνουν υπερβολικά αυστηρά τους 
αστυνομικούς. Απαιτείται, επομένως, η σύγ
χρονη αστυνομία να επεξηγεί, διαρκώς στον 
πολίτη τις ενέργειές της και τα προβλήματά 
της και να ζητεί από αυτόν ουσιαστική συν
δρομή και κατανόηση.

Το λεπτό και δυσχερές αυτό αντικείμενο 
πραγματεύονται οι αστυνομικές Δημόσιες Σχέ
σεις, οι οποίες για να πετύχουν τον επι- 
διωκόμενο σκοπό, πρέπει να έχουν ως θεμέλιο 
την ειλικρίνεια. Κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις,
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βάση για τη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ 
Αστυνομίας και κοινού, αποτελεί η άριστη 
συμπεριφορά προς τους συλλαμβανόμενους 
παραβάτες του νόμου, ιδιαίτερα προς τους 
ανήλικους, η άψογη παράσταση και η ψύχραιμη 
αντιμετώπιση κάθε αντίξοης κατάστασης.

Μεγάλη συμβολή για την επιτυχία της απο
στολής της Αστυνομίας, έχει η ανάπτυξη των 
Ανθρωπίνων Σχέσεων [HUMAN RELATIONS], 
βάσει προμελετημένου προγράμματος, δηλαδή 
η ανάπτυξη εντός 
του Αστυνομικού 
Σώματος, σε όλα τα 
κλιμάκια της ιεραρ
χίας, πνεύματος ει
λικρινούς συνεργα
σίας, αγάπης, αμοι
βαίας εμπιστοσύνης 
και συναδελφικότη
τας. Οι Ανθρώπινες 
Σχέσεις βασίζουν 
την επιτυχία τους 
στην εσωτερική δο
μή, γι αυτό καλού
νται και Εσωτερικές 
Σχέσεις.

Χρειάζονται και 
εδώ οι υπεύθυνοι 
και κατάλληλοι άνθρωποι. Για να δημιουργήσεις 
μία εργασία, πρέπει πρώτα να δημιουργήσεις τους 
ανθρώπους οι οποίοι θα την εκφράσουν [αμε
ρικανική παροιμία].

Η συστηματική και προγραμματισμένη εφαρ
μογή των Ανθρωπίνων Σχέσεων οδηγεί και 
σε ψυχολογικές ικανοποιήσεις, με αποτέλεσμα 
την ενάργεια και την ψυχική υγεία όλων 
των αστυνομικών. Ακόμα η επίδειξη προς 
αυτούς ενδιαφέροντος και στοργής, για την 
επίλυση των ιδιωτικών και υπηρεσιακών τους 
προβλημάτων,εξαγοράζει τον ενθουσιασμό τους 
και την αφοσίωσή τους στο καθήκον, με 
συνέπεια την αύξηση της αποδοτικότητάς τους. 
Ολοι δηλαδή συνειδητοποιούν αυτό που είπε 
ο ΓΙΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο 23ος: η εργασία δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως πηγή εισοδήματος, 
αλλά ως εκπλήρωση ενός καθήκοντος και ως 
παροχή μιας υπηρεσίας. Είναι αυτονόητη η υλο
ποίηση της ρήσης αυτής από τους αστυνο
μικούς οι οποίοι, για να αποδώσουν θετικό 
έργο, πρέπε. να εκτελούν το καθήκον τους

όχι πειθαναγκαζόμενοι αλλά από ηθική πα- 
ρόρμηση και αυξημένη ευθύνη έναντι του 
νόμου και του ανώνυμου πολίτη.

Στη Μεγάλη Βρεταννία, που φημίζεται για 
τους αστυνομικούς της θεσμούς, βάση των 
αστυνομικών δημοσίων σχέσεων αποτελούν 
κυρίως η αποτελεσματική πρόληψη και κα
ταστολή του εγκλήματος, η προς κάθε κα
τεύθυνση εφαρμογή του νόμου, χωρίς εξω
τερικές παρεμβάσεις και η μη ανάμιξη της

Αστυνομίας σε έργα 
ξένα προς την κύ
ρια αποστολή της. 
Είναι γνωστό ότι η 
Βρετανική Αστυνο
μία διατηρεί την 
ανεξαρτησία της. 
Παράλληλα στην 
Αγγλία, οι υπηρε- 
τούντες στις Επιτε
λικές Υπηρεσίες 
αστυνομ ικοί φέ
ρουν, κατά κανόνα, 
πολιτική περιβολή. 
Με τον τρόπο αυτό, 
προάγονται οι σχέ
σεις με το κοινό 
επειδή έχει αποδει- 

χθεί στην πράξη ότι ο κοινός πολίτης αι
σθάνεται κατά την επαφή του με τον αστυ
νομικό που φέρει πολιτική ενδυμασία, άνεση 
και ελευθερία στην έκφραση, πλησιάζει πε
ρισσότερο τον αστυνομικό, τον ενημερώνει 
για τα προβλήματά του και γενικά συνεργάζεται 
μαζί του καλύτερα. Απεναντίας, η στολή απο- 
μακρύνει, καθόσον δημιουργεί αγέρωχο ύφος 
και επί πλέον, δημιουργεί διστακτικότητα, συ
στολή και δέος, πολλές φορές.

Ως προς τις αστυνομικές δημόσιες σχέσεις, 
αξιοσημείωτες είναι και οι απόψεις του Αμε
ρικανού Εγκληματολόγου WILSON, άλλοτε 
Αρχηγού της Αστυνομίας του Σικάγου. Στο 
σχετικό κεφάλαιο του έγκριτου συγγράματός 
του: Police Administration, γράφει μεταξύ άλ
λων: Το κοινό επιθυμεί να γνωρίζει, όπ έχει 
μια επαρκή Αστυνομία στην οποία δύναται να 
στηρίζεται και η οποία επιδιεκνύει ουσιαστικό εν
διαφέρον για τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών. 
Οι παραλήψεις της αστυνομίας δε διαφεύγουν της 
προσοχής της κοινής γνώμης. Η  Αστυνομία, επο-
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μένως πρέπει να επωφελείται από πς καλές υπηρεσίες 
της και να προβάλει αυτές κατάλληλα.

Στατιστικές πληροφορίες ενδιαφέρουν το κοι
νό, καθόσον όλοι μας ενδιαφερόμαστε να 
πληροφορηθούμε τι πράττουμε σήμερα σε σύ
γκριση προς μία παρόμοια χρονική περίοδο 
του παρελθόντος. Μια σταθερή αύξηση του 
δείκτη της εγκληματικότητας μπορεί να απο
δείξει την ανάγκη ανάλογης αύξησης της δύ
ναμης.

Οι Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων της Αστυ
νομίας και των λοιπών κλάδων της Δημόσιας 
Διοίκησης, υποχρεούνται, 6άσει των θεμελιω
δών αρχών του θεσμού να φανερώνουν, στην 
κοινή γνώμη, το αληθινό πρόσωπο τους και 
την κοινωνική τους προσφορά.

Το πνεύμα των Δημοσίων Σχέσεων στην 
Αστυνομία πρέπει να συμφωνεί με το ιδεώδες 
του ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΥ, κατά το οποίο ο δίκαιος 
άνθρωπος μετατρέπει τα λόγια του σε έργα 
και κατόπιν, τα έργα του ακολουθούνται από 
λόγια.

Σαν συμπέρασμα η αποστολική ρήση: Εάν 
ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγ
γέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών 
ή κύμβαλον αλλαλάζον (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΑΟΣ 
Α’ Κορ. ιγ. 1) και το αθάνατο ρητό του 
ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ: Εργα και πράξεις αρετής, ου 
λόγους, ζηλούν χρειών, δηλαδή τα έργα και

τις πράξεις της αρετής πρέπει κάποιος με 
ζήλο να εφαρμόζει, πιστεύω ότι δύναται, να 
αποτελέσουν καθοδηγητικούς φάρους, κατά την 
πρακτική εφαρμογή των Αστυνομικών Δημο
σίων Σχέσεων, για μια καλύτερη αλληλοκα
τανόηση και συνεργασία επικοδομητική μεταξύ 
διοικούντων και διοικουμένων, για μια ευ
τυχέστερη και αρμονικώτερη συμβίωση, στη 
σημερινή ταραχώδη και πανανθρώπινη κοι
νωνία.

Ευτυχώς, σε μας υπάρχουν όλες οι προ
ϋποθέσεις για την πραγμάτωση του σκοπού 
των Δημοσίων Σχέσεων. Κρηπίδωμα, δηλαδή, 
αμετακίνητο, του όλου οικοδομήματος των 
Δημοσίων Σχέσεων, είναι εκείνο το οποίο 
η αλάνθαστη λαϊκή σοφία εκφράζει με τη 
λέξη ανθρωπιά ο αστείρευτος πλούτος της υπε
ρήφανης ελληνικής ψυχής.

Και αξίζει τον κόπο να υπηρετήσουμε όλοι 
μας το ιδανικό αυτό με αληθινή πίστη και 
ενθουσιασμό, καθόσον, όπως πολύ ορθά δια
κήρυξε ο Γάλλος οραματιστής και επανιδρυτής 
των Ολυμπιακών Αγώνων, PIERRE DE 
COUBERTIN: η ζωή είναι ωραία, διό π ο αγώνας 
είναι ωραίος... όχι ο αιματηρός αγώνας, καρπός 
της τυραννίας και των κακών παθών, . αλλά ο 
άγιος αγώνας των ψυχών, ο οποίος αναζητεί 
την αλήθεια, το φως και τη δικαιοσύνη.

39



^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ I

Ο ΧΡΟΝΟΣ
του Αστυν. Υπο&ντή κ. Ιωάννη 

Αθ. Ψαρογιάννη
Το νέο έτος 1991, που θα 

μας έρθει σε λίγες ημέρες με 
το καλό , είναι η αιτία που 
γράφουμε τα λόγια αυτά για 
το χρόνο γενικά.
Ο περιορισμένος χρόνος της 

ζωής δεν σημαίνει τίποτα στη 
διαδρομή του απεριόριστου 
χρόνου. Είναι μια ασήμαντη 
στιγμή της αιωνιότητας.
Ετσι η αξία του χρόνου γίνεται 

ανυπολόγιστη, ώστε όλες οι 
άλλες αξίες να εξαρτώνται από 
αυτόν. Οταν όμως ο χρόνος 
συνδέεται με συγκεκριμένα 
πράγματα, π.χ. με ζωή, μέ πρό
σωπα, με περιστατικά, μέ έργα 
κ.λ.π., τότε αποκτά ξεχωριστό 
ενδιαφέρον.Εχει, δηλαδή, πολύ 
διαφορετική σημασία ο χρόνος 
για τον κάθε άνθρωπο όταν 
αυτός ζεί ή όταν δεν υπάρχει.
Παρά τούτα δεν καταφέρνου

με πάντοτε να ζούμε με αυ
τοσυνείδηση, αφού πολύ χρό
νο μας τον περνάμε χωρίς 
καλά - καλά να τον κατα
λαβαίνουμε.
Αυτό,6έ6αια,συμβαίνει επειδή 

και οι αυξημένες υποχρεώσεις 
της σύγχρονης ζωής μας ανα
γκάζουν πολλές φορές να μην 
κάνουμε καλή χρήση του.

Αλλά ο χρόνος κυλάει συ
νέχεια και σταθερά.Γρήγορα 
περνούν οι ημέρες και φεύ
γουν τα χρόνια.Στο πέρασμά 
του δημιουργεί αμέτρητες με
ταβολές σε όλους και σε όλα 
στη γη.Με τον ερχομό του 
έρχονται στη ζωή και με το 
χρόνο φεύγουν.Είναι ρυθμι
στής στη γέννηση,στην ανά
πτυξη,στη φθορά.Εξαιρέσεις 
δεν χωρούν.
Και οι άνθρωποι,τιποτένιες 

σκιές,συνθέτουν στη ζωή τους 
το ρέοντα χρόνο,σε μια σύν
θεση που αλλάζει κάθε δευ
τερόλεπτο.
Ποτέ ο χρόνος δε βρίσκει 

τους πάντες και τα πάντα στην 
προηγούμενη κατάστασή 
τους,γιατί στο μεταξύ σημει
ώθηκαν διαφοροποιήσεις.
Το μικρό το μεγαλώνει.Το με

γάλο το φθίνει και το πλησιάζει 
καθημερινά στο τέρμα.
Ο χρόνος δυναμώνει τον άν

θρωπο και ο ίδιος τον διαλύει.
Για τις επιπτώσεις και τη φο

βερή επίδραση που έχει ο χρό
νος σε όλα,ασχολήθηκαν ιδι
αίτερα με αυτόν συντ’αναστή- 
θηκ’αρανός και θεμελιώθει ο τό
πος, διάφοροι φιλόσοφοι, ποι
ητές, ζωγράφοι, καλλιτέχνες 
αλλά και απλοί άνθρωποι του 
λαού.

Κανένας δεν διαφώνησε ότι 
στου χρόνου τα φτερά πετούν 
οι πόνοι της ψυχής μας και 
ότι δεν υπάρχει ανάμνηση που 
δεν την σβήνει ο χρόνος.
Η αυγή του κάθε καινούργιου 

χρόνου πρέπει να φέρνει στο 
νου του ανθρώπου μύριους 
στοχασμούς.Με την ευκαιρία 
της Πρωτοχρονιάς ας σταθεί 
με περισυλλογή μπροστά στο 
νέο αυτό χρονικό άνοιγμα, που 
παρά το χαρούμενο χαρακτήρα 
του έχει ένα βαθύτερο νόημα 
γΓαυτόν και τη ζωή του.
Στο τέλος, φυσικά, από αυτή 

την τυπική του αντιπαράθεση 
ο άνθρωπος θα αποδειχθεί ένα 
αχυράκι,που ο ανεμοστρόβιλος 
του ορμητικού χρόνου θα το 
σηκώσει στη δίνη του και ύστε
ρα θα το ρίξει στη λήθη.
Ποιος τον γνώριζε;Ποιός τον 

θυμάται;
Νά γιατί είναι απαραίτητο να 

συνειδητοποιήσουμε την αξία 
και την ανάγκη καλής χρήσης 
του χρόνου μας.
Αυτό το νόημα καλύπτουν οι 

γραμμές αυτές και με αυτή 
την έννοια ολόψυχη είναι η 
ευχή για μια νέα χρονιά με 
υγεία και χαρά,στην οποία να 
προστεθούν και πολλές άλλες 
ίδιες χρονιές.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Ευχάριστη έκπληξη για τους 
Δοκίμους Υπαστυνόμους επι
φύλαξε η Θρησκευτική Υπη
ρεσία της ΕΑ.ΑΣ. λίγο πριν 
τη διακοπή των μαθημάτων για 
τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς.

Με πρωτοβουλία του Προϊ
σταμένου της αρχιμανδρίτη π. 
Ευσέβιου Πιστολή διοργανώ- 
θηκε χριστουγεννιάτικη γιορτή 
με τη συμμετοχή και της παι
δικής χορωδίας του Ιερού Να
ού της Μεταμόρφωσης Παλιάς 
Κοκκινιάς.
Οι Δόκιμοι είχαν την ευκαιρία

να ανταλλάξουν ευχές μέσα 
σε ζεστή ατμόσφαιρα, που 
υπερτόνιζαν οι γλυκές παιδικές 
φωνές. Τα παιδιά τραγούδησαν 
τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα 
και δημοτικά τραγούδια και στη 
συνέχεια χόρεψαν ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς.
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ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΦΙΛΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

(Α.Ε.Φ.Ε.Α).
Στα πλαίσια της σύσφιγξης 

των σχέσεων αστυνομικού πο
λίτη και της προαγωγής του 
αθλητικού πνεύματος η πραγ
ματικά δραστήρια Αθλητική 
Ένωση Φίλων της Ελληνικής 
Αστυνομίας μέ (έδρα το Αι
γάλεω) διοργάνωσε με την ευ
καιρία της συμπλήρωσης δύο 
ετών από την ίδρυσή της έκ
θεση αστυνομικών ζωγράφων 
και πολιτών, στο εκθεσιακό κέ
ντρο του Ο.Λ.Π στον Πειραιά, 
κατά το από 28/11-2/1^90 χρο
νικό διάστημα.
Στην έκθεση έλαβαν μέρος 

με διάφορα αξιόλογα έργα και 
πίνακες, που δείχνουν μιά άλλη 
ευαισθητοποιημένη διάσταση 
του αστυνομικού λειτουργήμα
τος, οι παρακάτω αστυνομι- 
κοί:ΒΙΣΒΙΚΗΣ Παναγιώτης, ΕΥ
ΣΤΡΑΤΙΟΥ Μάξιμος, ΘΕΟΧΑ- 
ΡΙΔΗΣ Στέφανος, ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ 
Κων/νος, ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Διονύ- 
σης, ΛΥΜΠΕΡΗΣ Κων/νος, 
ΝΤΕΛΗΣ Δημήτριος, ΝΤΟΒΟ- 
ΛΟΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΔΗΜΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος και ΠΑ- 
ΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος.
Επίσης, συμμετείχαν και οι 

εξής πολίτες - ζωγράφοι μέλη 
της Α.Ε .Φ .Ε.ΑΤΑΒΑΛΑΣ 
Κων/νος, ΛΑΖΟΣ Αναστάσιος, 
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος, 
ΜΑΡΚΕΑΣ Γεώργιος, ΠΑΠΑ- 
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ και 
ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γεωργία. 
Στις 30-11-90 σε ειδική εκ

δήλωση, βραβεύτηκαν από ει
δική επιτροπή απαρτιζόμενη 
από ανθρώπους των γραμμά
των και των τεχνών, τα 12 
καλύτερα έργα ζωγραφικής, 
παρουσία του β’ Υπαρχηγού 
της ΕΛ.ΑΣ Αντ/γου Κων/νου

ΤΑΣΑΚΟΥ, του βουλευτή Ηλία 
ΒΙΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ, του προέ
δρου του Συλλόγου Ελλήνων 
Ευρωπαϊστών Γιάννη ΚΑ- 
ΝΤΖΟΥ, πολλών δημοτικών 
συμβούλων του Δήμου Αιγά
λεω, σύσσωμο το διοικητικό 
συμβούλιο της Α.Ε.Φ.Ε.Α, των 
τοπικών αρχών και άλλων επι
σήμων.
Στην αρχή της εκδήλωσης, 

ο πρόεδρος της Α.Ε.Φ.Ε.Α κ.

Το Δ.Σ. της Ενωσης και σπγ- 
μιότυπο από την επίδειξη πολεμικών 
τεχνών που έγινε στο εκθεσιακό 
κέντρο του ΟΛΠ, με πρωτο
βουλία της Α.Ε. Φ.Ε.Α.

Αλέξανδρος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣσε σύντομη εμπνευσμένη 
ομιλία του, αναφέρθηκε στους 
στόχους και στις υψηλές επι
διώξεις της Ενωσης σε συ
νεργασία με την αστυνομία, 
ενώ τόνισε τα μέχρι τώρα επι
τεύγματα των μελών στον 
αθλητικό και πνευματικό στίβο.

Στη συνέχεια, επακολούθησε 
επίδειξη καράτε και πολεμικών 
τεχνών, και το κοινό κατα
χειροκρότησε το αθλητικό 
ήθος και την άρτια τεχνική 
κατάρτιση των διαγωνισθέντων. 
Προσκεκλημένος ήταν ο πα
γκοσμίου φήμης δάσκαλος πο
λεμικών τεχνών του καράτε 
RICHARD LEE και συμμετείχαν 
με τις σχολές τους οι δάσκαλοι 
του καράτε Γεώργιος ΠΔΑΚΟΣ 
και Γεώργιος ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ, 
με την παρουσία του προέδροΟ 
του καράτε Παναγιώτη ΓΑΒΑ- 
ΛΑ.
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Από πλευράς Αστυνομίας, 
στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
ο Β’ υπαρχηγός ίου Σώματος 
Κων/νος Τασάκος, ο Υποδ/ντής 
της Δ/νσης Δημ. Σχέσεων 
Αστυν. Υποδ/ντής κ. Μητρό- 
πουλος, ο Αστυνόμος Β’ 
Ασπρούδης Χρήστος, δάσκα
λος του ΚΑΡΑΤΕ στην Ελλη
νική Αστυνομία και πολλοί άλ
λοι αστυνομικοί.
Η όλη γενικά εκδήλωση,στέ- 

φθηκε από απόλυτη επιτυχία, 
με αθρόα και αυθόρμητη συμ
μετοχή πολιτών και αστυνο
μικών, κάτι οπωσδήποτε ση
μαντικό, αφού συμβάλλει τα 
μέγιστα στη σύσφιγξη των με
ταξύ τους σχέσεων. Αξίζει εδώ 
να αναφέρουμε τα ονόματα 
που απαρτίζουν το δραστήριο 
συμβούλιο της Α.Ε.Φ.Ε.Α, που 
μοχθεί και συμπαρίσταται στο 
έργο της αστυνομίας.
Π ρόεδρος: Αλέξανδρος

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Α’ αντιπρό
εδρος: Ελένη ΊΓΖΩΡΤΖΙΝΑ-ΜΙ- 
ΧΑΛΑΡΟΥ,Β’ αντιπρόεδρος

Οι αστυνομικοί και πολίτες ζω
γράφοι, που πήραν μέρος στην 
έκθεση ζωγραφικής της ΑΕΦΕΑ, 
μπροστά στα έργα τους.
Στάμος ΧΑΤΖΗΚΩΤΑΚΗΣ,Γε

νικός Γραμματέας : Δημήτριος 
ΠΕΤΡΟΥ, βοηθός Γεν. Γραμ- 
ματέα:Κυριάκος ΑΡΕΤΗΣ, Τα
μίας: Παναγιώτης ΑΣΗΜΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Υπεύθυνος Αθλητι
σμού: Βασίλης ΜΟΝΕΜΒΑΣΙ- 
ΤΗΣ,Εφορος: Λευκοθέα ΣΟΥ- 
ΛΗ και Υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων: Αγησίλαος ΜΑΡΚΑ- 
ΚΗΣ.

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΑΦΤΙΣΗ 
Μια βάφτιση διαφορετική απ’ 

τις άλλες τελέστηκε στις 27 
Οκτωβρίου, στην Ιερά Μονή 
Αγίας Παρασκευής Βασιλειά- 
δος Καστοριάς.
Η Αστυν. Δ'νση Καστοριάς, 

με ανάδοχο τον Διοικητή του 
Τμήματος Ασφάλειας Αστυνό
μο Β’ Κων/νο ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, 
βάφτισε τον 27χρονο ΜΙΧΑΛΗ, 
ομογενή φυγάδα απ’ την Αλ

βανία και του έδωσε το όνομα 
ΛΑΜΠΡΟΣ. Το μυστήριο τέλεσε 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Καστοριάς κ.κ. Γρηγόριος.
Στη βάφτιση παραβρέθηκαν: 

ο Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας 
Δυτ. Μακεδονίας κ. Θεόδωρος 
ΣΚΡΕΚΑΣ, ο βουλευτής Καστο
ριάς κ. Κων/νος ΣΗΜΑΙΟΦΟ- 
ΡΙΔΗΣ, ο Δήμαρχος Καστοριάς 
κ. Ανδρέας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ο 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Δυτ. 
Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Πα
ντελής ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο 
Περιφερειάρχης Πυροσβεστι
κών Υπηρεσιών Δυτ. 
Μακεδονίας κ. Στυλιανός ΜΑ- 
ΡΙΟΥΣΗΣ,ο Διοικητής Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας Καστο
ριάς κ. Λάμπρος ΚΩΣΤΗΣ,

αστυνομικοί της Αστυν. 
Δ/νσης με επικεφαλής τον 
Αστυν. /Δντή κ. Φώτιο ΡΑΤΣΙΑ- 
ΤΟ και πλήθος κόσμου.
Μετά τη βάφτιση μίλησε ο 

Επιθεωρητής κ. Παντελής ΚΥ- 
ΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο οποίος ανα
φέρθηκε στην κοινωνική απο
στολή της Αστυνομίας και στον 
Ελληνισμό της Βορείου Ηπεί
ρου.Εκλεισε την ομιλία του, 
τονίζοντας ότι:
Εμείς σαν Αστυνομία καθημερινά 
ακούμε τον παλμό αυτών των αν
θρώπων, που έρχονται εδώ με κίν
δυνο της ζωής τους και πολλοί μέ-
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νουν στα σύνορα τραυματισμένοι 
ή σκοτωμένοι. Ακούμε στον παλ

μό τους, αλλά βλέπουμε και τη λα
χτάρα τους να δεχθούν τη Χρι
στιανική Θρησκεία των πατέρων 
τους. Ενα δείγμα, εξ όνυχος του 
λέοντα είναι το σημερινό. Νομίζω 

και ελπίζω ότι πολύ γρήγορα 
όπως ο σημερινός αναδεχτός της 

Αστυνομίας ονομάστηκε Λά
μπρος και φόρεσε τη λευκή στολή 
της ψυχής, έτσι θα είναι λαμπρο
φόρο το μέλλον του Ελληνισμού 
της Βοπείου Ηπείρου, ώστε να 
βρει όλα τα δικαιώματά του εκεί 
και να ζήσουν οι ομογενείς μας 
σαν Ελληνες και κύρια να βρούν 
την θρησκευτική τους Ελευθερία.

Αγορά Κρεάτων
Κόκκινος Μύλος

Αλλαντικά-Τυροκομικά-Κατεψυγμένα Ψάρια

Ποιότηια-Τιμές
Γεώργιος Τυροκόμος

Αγ. Κων/τίνου και Βάρναλη, 
Κάτω Αχαρναί,ιηλ:2317-966

Προμηθευτής εστιατορίων, 
ξενοδοχείων,Νοσοκομείων 

κλττ. Ιδρυμάτων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σε αστυνομικούς υπαλλήλους 

παρέχεται:
10 τοις εκατό έκπτωση για κάθε

αγορά
Διακανονισμός γι’ αγορές πάνω 

από 10.000 δραχμές
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ΝΕΟ ΥΦΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΘΙΕΡΩΣΕ 

Η Α. Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Με πρωτοβουλία της ΑΔ. Αλε

ξανδρούπολης πραγματο
ποιήθηκε, στις 28 Νοεμβρίου, 
μια πραγματικά αξιόλογη συ
νάντηση ανάμεσα στον Αστυν. 
Διευθυντή κ. Αναστάσιο ΤΟΠ- 
ΚΑΡΙΔΗ και στους δημοσιο
γράφους του τοπικού τύπου και 
του ραδιοφώνου.
Για πρώτη φορά στις σχέσεις 

Τύπου - Αστυνομίας έγινε απο
λογισμός των πεπραγμένων - 
συγκεκριμένα του έργου της 
Α. Δ. Αλεξανδρούπολης στο 
πρώτο δεκάμηνο του 1990 - 
με τρόπο υπεύθυνο και δη
μοκρατικό, που χαρακτηρίζει το 
νέο ύφος και ήθος στην ενη
μέρωση του κοινού. Η συ
νάντηση αυτή έδωσε την ευ
καιρία να γίνουν γνωστά τα 
μεγάλα προβλήματα που αντι
μετωπίζει η Αστυνομία και να 
γίνει μια πλατιά ανταλλαγή 
απόψεων.
Στην προσφώνησή του ο 

Αστυν. Διευθυντής κ. Τοπκα- 
ρίδης αναφέρθηκε στους το
μείς δραστηριότητας της Α .Δ. 
Αλεξανδρούπολης: δίωξη ναρ
κωτικών, εξασφάλιση ομαλών 
συνθηκών κυκλοφορίας οχη
μάτων και πεζών, πάταξη των 
αγορανομικών παραβάσεων, 
έλεγχοι σε ύποπτα κέντρα, εξι- 
χνίαση κλοπών. Ιδιαίτερα τό
νισε το θέμα των λαθρομε
ταναστών, λέγοντας:

Θα σας δώσω ορισμένα στα
τιστικά στοιχεία για να δείτε 
το μέγεθος του προβλήματος. 
Το 1989 μπήκαν κρυφά στο 

Ελληνικό έδαφος 316 αλλο
δαποί διαφόρων υπηκοοτήτων, 
εκ των οποίων οι 145 ζήτησαν 
πολιτικό άσυλο, ενώ το Α ’ δε
κάμηνο 1990 μπήκαν κρυφά

1464 άτομα εκ των οποίων 
702 ζήτησαν πολιτικό άσυλο. 
Από τα στοιχεία αυτά θα ήθελα 
να κάνετε τις δικές σας εκτι
μήσεις και να βγάλετε ανάλογα 
συμπεράσματα.
Κλείνοντας τον απολογισμό 

θα ήθελα να αναφερθώ και 
στο θέμα των εγκλημάτων που 
διαπράχθηκαν στην περιοχή 
μας την 31-8-1988 στο χώρο 
του Ε.Ο.Τ., την 24-7-1989 στην 
Ε.Ο.Αλεξ)πολης-Φερών,στις 5- 
11-1990 στο Αεροδρόμιο και 
στις 26-7-1990 στη Μέστη και 
βρήκαν το θάνατο συνολικά 
7 άτομα,γεγονός που έχει ανη
συχήσει την θρακική κοινή 
γνώμη. Εκείνο που θα ήθελα 
να διαβεβαιώσω τόσο εσάς όσο 
και τον απλό πολίτη είναι ότι 
από μέρους μας καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια για 
την εξιχνίαση των εγκλημάτων 
αυτών και πιστεύουμε ακρά
δαντα ότι οι προσπάθειές μας 
αυτές θα στεφθούν τελικά από 
επιτυχία.
Τελειώνοντας αγαπητοί μου 

φίλοι και φίλες, τείνουμε, τόσο 
εγώ ως Διευθυντής της Αστυν. 
Δ/νσης Αλεξ/πολης, όσο και

όλοι οι Αστυνομικοί μας, χέρι 
συνεργασίας σε όλους τους 
πολίτες και τους κοινωνικούς 
φορείς για ένα εποικοδομητικό 
διάλογο και πιστεύουμε ότι με 
την συνεργασία μεταξύ Αστυ
νομικών και πολιτών και με 
την δική σας συμπαράσταση 
θα συνεχίσουμε το έργο μας 
για μέρες με λιγότερη εγκλη
ματικότητα, κακοποιό στοιχεία 
και εμπόρους ναρκωτικών".
Ακολούθησε μικρή δεξίωση 

και η συνάντηση έκλεισε αφή
νοντας τις καλύτερες εντυπώ
σεις και προκαλώντας τα πιο 
κολακευτικά σχόλια τόσο 
στους καλεσμένους όσο και 
στην θρακική κοινή γνώμη.

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Είναι αλήθεια, ότι έχουμε συ
νηθίσει να βλέπουμε την 
Αστυνομία σαν μέσο καταστο
λής του εγκλήματος και τή
ρησης της τάξης και της ευ
νομίας.

Ομως ένα πρωϊνό του Νοεμ
βρίου η Αστυνομία ξάφνιασε 
τους κατοίκους της Καστοριάς. 
Αστυνομικοί απ’ όλες τις υπη
ρεσίες του νομού, φορώντας
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φόρμες αγγαρίας, μαζεύτηκαν 
έξω απ’ την Αστυνομική Δι
εύθυνση. Ξεκινούσαν για ΔΕΝ
ΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ.
Κρατώντας στα χέρια τσάπες 

και σακκουλάκια με πευκάκια 
κατευθύνθηκαν στην περιοχή 
Σκέπη του χωριού Αποσκέπου 
και ανέλαβαν υπηρεσία. Με 
επικεφαλής τον Αστυν. Δ'ντή 
κ. Φώτιο ΡΑΤΣΙΑΤΟ φύτεψαν 
στην πλαγιά πάνω από 1.000 
δεντράκια. Η πρωτοβουλία αυτή 
των συναδέλφων μας σχολιά
στηκε ευμενέστατα από τον το
πικό τύπο και τους ραδιοφω
νικούς σταθμούς, που αναμε- 
τάδιδαν συνέχεια την είδηση 
κατά την διάρκεια της δεν
δροφύτευσης.
Μπράβο, συνάδελφοι! Ας ελ

πίσουμε αυτή η πράξη αγάπης 
για τον τόπο μας να γίνει 
παράδειγμα σε όλους.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στα πλαίσια των κοινωνικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεών 
του, ο Όμιλος Φίλων Αστυ
νομίας Βορείων Προαστείων, 
Πολιτιστικός Όμιλος Κηφισιάς, 
διοργάνωσε πρόσφατα σε κε
ντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών 
ειδική εκδήλωση για τη βρά
βευση 25 αγοριών και κορι- 
τσιών, παιδιών αστυνομικών, 
που υπηρετούν στις περιοχές 
του Ομίλου. Η εκδήλωση απο
σκοπούσε στην αναγνώριση 
της προσφοράς και του έργου 
των αστυνομικών στην περιοχή 
των βορείων προαστείων και 
περιέλαβε, εκτός από τις βρα
βεύσεις, και επίδειξη μόδας 
σε μεγάλο αριθμό παρευρισκο- 
μένων κυριών.
Από πλευράς Αστυνομίας πα

ραβρέθηκαν ο Αρχηγός και ο 
Α’ Υπαρχηγός Αντιστράτηγοι 
κ.κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος 
και Ιωάννης Συμβουλίδης και

άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί. Σε σύντομη ομιλία 
του ο Πρόεδρος του Ομίλου 
κ. Μανωλόπουλος ανάλυσε τη 
σημασία της εκδήλωσης και 
υποσχέθηκε συνεχή συμπαρά
σταση των φίλων της Αστυ
νομίας στους αστυνομικούς για 
την καλύτερη εκπλήρωση της 
δύσκολης αποστολής τους.
Ανταπαντώντας ο Αρχηγός 

της Ελληνικής Αστυνομίας ευ
χαρίστησε τον Πρόεδρο και 
το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ομίλου και συνεχάρει τους 
βραβευθέντες μαθητές για τις 
άριστες επιδόσεις τους, καθώς 
και τους γονείς για τις επι
τυχίες των παιδιών τους..
Στη συνέχεια δόθηκαν τα βρα

βεία από τον Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, τον Πρό
εδρο και τα μέλη του Διοι
κητικού Συμβουλίου του Ομί
λου στους βραβευθέντες μα
θητές και μαθήτριες, οι οποίοι 
δέχτηκαν τα συγχαρητήρια με 
συνεχή χειροκροτήματα των 
παρισταμένων.
Βραβεύτηκαν 7 αγόρια και 

17 κορίτσια αστυνομικών, που

υπηρετούν σε Υπηρεσίες των 
Υποδ/νσεων Αστυνομίας Κηφι
σιάς και Χαλανδρίου, που αρί
στευσαν στις σχολικές τους 
επιδόσεις. Τα ονόματα των 
βραβευθέντων κατά σειρά βαθ
μολογίας είναι:
1. Μόκκα Μαρία του Δημη- 

τρίου με 19 13/14.
2. Γιανναδάκη Αικατερίνη του 

Γεωργίου με 19 8/13.
3. Βανδούλας Ευάγγελος του 

Γεωργίου με 19 6/10.
4. Βανδούλας Γεώργιος του 

Γεωργίου με 19 6/10.
5. Τριάντη Μαρία του Αντω

νίου με 19 5/11.
6. Βούλγαρη Σοφία του 

Κων/νου με 19 5/11.
7. Κουτσοσπύρου Κων/να του 

Αποστόλου με 19 5/14.
8. Σαρίδα Κυριακή του Θε

οφίλου με 19 5/14.
9. Κουτσουνούρης Αντώνιος 

του Ιωάννη με 19 4/13.
10. Δρουβέλη Θεοδώρα του 

Δημητρίου με 19 4/15.
11. Τζανέτου Μαρία του Δη

μητρίου με 19 3/12.
12. Τσάκαλου Αικατερίνη του 

Λάμπρου με 19 3/14.
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13. Χριστακοπούλου Σχολιανή 15. Θεοδουλίδου Παρθένα 
too Παναγιώτη με 19 3/14. του Ευθυμίου με 19 1/12.
14. Αλεξοπούλου Πηνελόπη 16. Μπακού Βασιλική του 

του Αριστοτέλους με 19 2/19. Κων/νου με 19 1/14.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ

ΔΩΡΩΝ
Αντιπροσωπεία της Δ/νσης 

Υγειονομικού του ΥΔΤ με επι
κεφαλής το Διευθυντή της Υπο
στράτηγο κ. Σουρέτη, μαζί με 
δύο γυναίκες αρχιφύλακες και 
αστυνομικούς υπαλλήλους της 
ΓΑΔΑ, επισκέφθηκαν την πα
ραμονή των Χριστουγέννων

τους συναδέλφους που νοση
λεύονταν στο 401 Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο και τους πρόσφε- 
ραν δώρα από μέρους του Σώ
ματος της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Στη συνέχεια επισκέφθη- 
καν και διάφορα άλλα Νο
σοκομεία και Κλινικές της Αθή
νας και πρόσφεραν δώρα 
στους ασθενείς συναδέλφους.

17. Χριστακόπουλος Δημή- 
τριος του Παναγιώτου με 18 
10/ 11.
18. Θεοδουλίδης Τριαντάφυλ- 

λος του Ευθυμίου με 18 11/13.
19. Βαλούρας Θεόδωρος του 

Νικολάου με 18 10/13.
20. Βούλγαρη Βάσω του Αλε

ξάνδρου με 18 11/16.
21. Ταρινίδου Ευθυμία του 

Σταύρου με 18 10/15.
22. Ασημακοπούλου Αθανα

σία του Αλεξίου με 18 9/14.
23. Τσίτουρα Αθανασία του 

Γεωργίου με 18 5/13.
24. Αγγελάκης Νικόλαος του 

Κων/νου με 18 8/14.
25. Ηλιάκη Ευαγγελία του Χα- 

ραλάμπους με 18 7/12.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΣ
Η Ελληνική Αστυνομία, στα 

πλαίσια του κοινωνικού της ρό
λου και ενόψη των Εορτών, 
πραγματοποίησε Χριστουγεν
νιάτικη ψυχαγωγική εκδήλωση 
με τη συμμετοχή της ορχή
στρας της Αστυνομίας στο 
Ιδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ στα Ν. Λιό
σια, συμπαραστεκόμενη στην 
γενικώτερη προσπάθεια παρο
χής επιπρόσθετης βοήθειας στα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα 
οποία τις Αγιες Μέρες έχουν 
περισσότερη ανάγκη την αγάπη 
και το έμπρακτο ενδιαφέρον 
του κοινωνικού συνόλου.
Κατά την διάρκεια της εκ

δήλωσης η ορχήστρα της 
ΕΛ.ΑΣ. έπαιξε τα Χριστουγεν
νιάτικα κάλαντα και συνάδελ
φοι αστυνομικοί μοίρασαν στα 
παιδιά γλυκά και δώρα, ενώ 
για τις ανάγκες των παιδιών 
η Αστυνομία δώρισε στο Ιδρυ
μα ένα ραδιομαγνητόφωνο.

46



(^ Ε Π ΙΣ Η Μ Α Ν Σ Ε ΙΣ  |

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
Με χορούς, ποιήματα, τρα

γούδια, κλόουν και πλούσια 
δώρα γιόρτασαν τα Χριστού
γεννα τα παιδιά και τα μέλη 
των οικογενειών των Δοκίμων 
Υπαστυνόμων και Αρχιφυλά- 
κων σε ειδικές εκδηλώσεις, 
που διοργανώθηκαν στις εγκα
ταστάσεις των Σχολών τους. 
Ειδικότερα στη Σχολή Υπα- 

στυνόμων, τα μικρά παιδιά δια
σκέδασαν με τον Καραγκιόζη 
του Σπαθάρη και με χριστου
γεννιάτικα τραγούδια, που έπαι
ξε η Μουσική του Σώματος.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε 
ο Διοικητής και όλο το μόνιμο 
προσωπικό της Σχολής και ο 
Προϊστάμενος της Θρησκευτι
κής Υπηρεσίας.
Στη Σχολή Αρχιφυλάκων, τη 

διασκέδαση των μικρών κα

λεσμένων ανέλαβαν με πρω
τοβουλία τους οι ίδιοι οι Δό
κιμοι Αρχιφύλακες, οι οποίοι 
ντυμένοι κλόουν και Αγιοβα- 
σίληδες, με δική τους ορχή
στρα και χορωδία, πρόσφεραν 
χαρά και χριστουγεννιάτικα 
δώρα στα παιδιά.

Οι χριστουγεννιάτικες αυτές 
εκδηλώσεις, που ενθουσίασαν 
τα παιδιά, συνέβαλαν επίσης 
στη σύσφιγξη των οικογενει
ακών σχέσεων μεταξύ των Δο
κίμων και πρόσφεραν μια γιορ
ταστική νότα μέσα στη ρουτίνα 
των μαθημάτων.
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Μια μάνα πολεμάει
▼τους

Toy Michael Daly

έμπορους
ναρκωτικών

Ο μεγάλος της γιος είχε 
γίνει τοξικομανής. Τώρα, 
η Μάρθα Τόρρις ήταν πρόθυμη να F 
διακινδυνεύσει τη ζωή της για να 
βοηθήσει στην εξάρθρωση μιας από τις 
μεγαλύτερες σπείρες εμπόρων ναρκωτικών της Αμερικής

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ Δεκέμβρη του 
1983 ο Εντουάρντο Μέρα, έ
νας τριαντάρης μεγαλέμπο- 

ρος ναρκωτικών, μπήκε μαζί με τη 
Ι9χρονη έγκυο γυναίκα του σ ' ένα ξε
νοδοχείο έξω από το Μαϊάμι, στην 
Φλόριντα. Εκεί ο Μέρα χαιρέτησε 
την Μάρθα Τόρρες, την καινούρια 
του διανομέα στην Νέα Υόρκη. Η Τόρ
ρες, σαρανταδύο χρόνων και μητέρα 
τεσσάρων παιδιών, ήταν καλοντυμέ
νη και τα μαύρα της μαλλιά είχαν αρ
χίσει να γκριζάρουν ελαφρά. Ο Μέρα 
φαινόταν ευχαριστημένος που είχε 
στρατολογήσει ένα άτομο κάπως πιο 
εμφανίσιμο από τους συνηθισμένους 
λιανοπωλητές ναρκωτικών -  τα «βα
ποράκια».

«Ο Ντον Εντουάρντο μού ‘ χει πει 
ότι θα γίνω ο Αλ Καπόνε της Νέας 
Υόρκης,» είπε η Μάρθα στη σύζυγο 
του Μέρα.

Αργότερα, η Μάρθα πήγε στο δω
μάτιό της, έβγαλε από την τσάντα της 
ένα μαγνητόφωνο και το παρέδωσε 
στον ντετέκτιβ της αστυνομίας της 
Νέας Υόρκης Ρόμπερτ Τζόνσον. Για

μια ακόμη φορά ο Τζόνσον θαύμασε 
το θάρρος που είχε επιδείξει ο μυστι
κός πληροφοριοδότης με τον κωδικό 
αριθμό SCT-84-0004. Μέσα σε λίγες 
μόνο βδομάδες, ο απίθανος αυτός μυ
στικός πράκτορας είχε καταφέρει να 
διεισδύσει σε μια οργάνωση που είχε 
στο ενεργητικό της τη διανομή ναρ
κωτικών αξίας 3,5 δισεκατομμυρίων 
δολλαρίων.

Η Μαρθα και ο Πεπε Τόρρες αναχώ
ρησαν από την Κεντρική Αμερική 
τον Νοέμβριο του 1975, μαζί με τα 
παιδιά τους, με προορισμό την πόλη 
της Νέας Υόρκης. Ο Πέπε έγινε μά
γειρας σ ’ ένα εστιατόριο στο Μαν- 
χάτταν κι η Μάρθα έπιασε δουλειά σ ’ 
ένα εργοστάσιο φορεμάτων. Τα μι
κρότερα παιδιά έμαθαν γρήγορα αγ
γλικά κι άρχισαν να πηγαίνουν κανο
νικά σχολείο. Μόνο ο υπερευαίσθη
τος μεγάλος τους γιος φαινόταν να 
μην μπορεί να προσαρμοστεί στην 
καινούρια ζωή. Ηλικίας τότε 15 χρό
νων, αρνήθηκε να πάει σχολείο. ' Αρ
χισε να τσακώνεται με τον πατέρα και

τ ’ αδέλφια του. Δανειζόταν λεφτά χω
ρίς να τα επιστρέφει. Μια μέρα η Μάρ
θα ανακάλυψε ότι ο γιος της έπαιρνε 
ναρκωτικά.

Στη διάρκεια των επομένων μηνών 
η Μάρθα πήγε το γιο της σε πολλούς 
γιατρούς. Κανένας τους δεν φαινόταν 
να μπορεί να βοηθήσει. Στο τέλος, ο 
νεαρός μπήκε σε νοσοκομείο. «Τον 
χάναμε,» λέγει η Μάρθα, «και δεν 
γνωρίζαμε πώς να σταματήσουμε το 
κακό.»

Τα άλλα παιδιά εξακολουθούσαν 
να εξελίσσονται ομαλά. Ο δεύτερος 
γιος, ο Χόρχε, έμαθε να «δένει» δια
μάντια και δίδαξε την τέχνη και στην 
Μάρθα, η οποία εξασφάλισε έτσι μια 
δουλειά με μισθό 450 δολλάρια τη 
βδομάδα και κατάφερε να οικονομή
σει αρκετά λεφτά ώστε να αρχίσει 
δική της επιχείρηση.

Ραντεβού στην εκκλησία. Τον Μάρ
τη του 1983 η Μάρθα νοίκιασε λίγο 
χώρο σ ’ ένα κοσμηματοπωλείο στο 
Μανχάτταν που ανήκε στον Ά λ ε ξ  
Πόνσε. Οι δυο τους έγιναν φίλοι, κι ο 
Πόνσε δάνεισε στην Μάρθα χρήματα
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για να πληρώσει την προκαταβολή 
για την αγορά ενός σπιτιού.

Ανάμεσα σ ' αυτούς που επισκέ
πτονταν το κατάστημα του Πόνσε ή
ταν και ο Ραμίρο Μαρτίνες. Η Μάρθα 
του ζήτησε να δουλεύει μερικές ώρες 
την ημέρα ως χρυσοχόος για λογα
ριασμό της. Μια μέρα, καθώς η Μάρ
θα καθάριζε το ψυγείο στο κατάστημα 
του Πόνσε, βρήκε μια πλαστική σακ- 
κούλα της οποίας το περιεχόμενο, ό
πως το περιέγραψε αργότερα, ήταν 
«μια άσπρη σκόνη που δεν έμοιαζε μ' 
εκείνη που χρησιμοποιούμε στη δου
λειά μας ως χρυσοχόοι». Τυχαία, πί
σω από μια βιτρίνα, ανακάλυψε άλλες 
δύο σακκούλες και ακόμη περισσότε
ρες σ ' ένα βαρέλι του εργαστηρίου.

Πριν περάσει πολύς καιρός, ο Μαρ
τίνες συνελήφθη στο Χιούστον, του 
Τέξας,-γιατί πούλησε 6 κιλά κοκαΐνη. 
Οπως κατέθεσε αργότερα η Μάρθα, 

ο Μαρτίνες τηλεφώνησε στο κοσμη
ματοπωλείο και αφού της ζήτησε να 
δώσει στον Πόνσε κάποιο μήνυμα 
σχετικά με χρήματα που του χρω
στούσε ο κοσμηματοπώλης, ρώτησε 
την Μάρθα αν θα ήταν διατεθειμένη 
να τον βοηθήσει. «Του είπα,» θυμάται 
εκείνη, «να με αφήσει να το σκεφτώ.»

Η Μάρθα ζήτησε από το γιο της 
Χόρχε να τη συνοδεύσει στο παράρ
τημα του Ομοσπονδιακού Γραφείου 
Ερευνών (FB I), στο Νότιο Μανχάτ- 
ταν, για να καταγγείλει την ύπαρξη 
ναρκωτικών στο κατάστημα του Πόν
σε. Καθώς έμπαιναν στο κτίριο, εκεί
νος την παρακαλούσε ν ’ αλλάξει γνώ
μη. «Φοβόμουνα,» λέει ο Χόρχε, «τι 
θα μας συνέβαινε.» Μέσα στο ασαν
σέρ εκείνη υποχώρησε, κι έτσι έφυ
γαν.

Αρκετές βδομάδες αργότερα, η Μάρ
θα δέχτηκε άλλο ένα τηλεφώνημα από 
το Χιούστον. Αυτή τη φορά ήταν μια 
γυναίκα που συστήθηκε σαν φίλη του 
Μαρτίνες και ζήτησε από την Μάρθα 
να βάλει το σπίτι της ως μέρος της εγ
γύησης για την αποφυλάκιση του 
Μαρτίνες. Η Μάρθα είπε ότι θα σκε
φτόταν το θέμα.

Στις 7 Οκτωβρίου η Μάρθα τηλε
φώνησε στο γραφείο της Υπηρεσίας 
Διώξεως Ναρκωτικών στο Μανχάτ- 
ταν και είπε ότι είχε πληροφορίες 
σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών.
' Εκλεισε ραντεβού για να συναντηθεί 
με δύο πράκτορες της Δύναμης Διώ
ξεως Ναρκωτικών μπροστά στον κα
θεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου.

«Προτού μιλήσω στους πράκτο
ρες,» λέει η Μάρθα, «μίλησα με τον

Θεό και του ζήτησα να με βοηθήσει.»
Επειτα από μια σύντομη συνέντευ

ξη την άλλη μέρα, η Μάρθα οδηγήθη
κε με αυτοκίνητο στο γραφείο του 
Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα όπου συ
ναντήθηκε με τον ντετέκτιβ Τζόνσον, 
της 9ης Ομάδας της δυνάμεως Διώ
ξεως. Παρά τη 17χρονη πείρα του στη 
δίωξη ναρκωτικών, η εμφάνιση της 
Μάρθας Τόρρες κατέλαβε τον Τζόν
σον εξ απροόπτου. «Είχε την εφμάνι- 
ση της κλασικής μάνας,» λέει, «και 
δεν είχε καμία προπαίδεια γύρω από 
το έγκλημα Τ) τη δουλειά των αστυνο
μικών.»

Για δοκιμή, ο Τζόνσον έβαλε την 
Μάρθα να τηλεφωνήσει στη φιλενάδα 
του Μαρτίνες στο Χιούστον. Η Μάρ
θα έδειχνε τρομαγμένη καθώς σήκωνε 
το ακουστικό, αλλά μπήκε εύκολα 
στο ρόλο της όταν άρχισε να μιλάει. 
Με ήρεμη φωνή, είπε ότι ήθελε να μι
λήσει στον ίδιο τον Μαρτίνες προτού 
βάλει το σπίτι της για εγγύηση. Η γυ
ναίκα είπε ότι θα συναντούσε την 
Μάρθα στο αεροδρόμιο του Χιού
στον.

' Οταν η Μάρθα έκλεισε το τηλέφω
νο, ο Τζόνσον της εξέθεσε ένα απλό 
σχέδιο. Σαν πρώτο βήμα, η Μάρθα 
έπρεπε να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
των μελών της σπείρας. Μετά θα μπο
ρούσε να συστήσει έναν μυστικό πρά
κτορα ο οποίος θα κανόνιζε να αγο
ράσει μια ποσότητα ναρκωτικών, και 
η 9η Ομάδα Διώξεως θα παραμόνευε 
για να κάνει τις συλλήψεις. Ο Τζόν
σον είπε στην Μάρθα να αποφύγει να 
ανακατευτεί απ ’ ευθείας με τα ναρκω
τικά καθώς και ότι πιθανόν να εδι
καιούτο και κάποια αμοιβή. «Του εί
πα,» θυμάται η Μάρθα, «ότι δεν ήθελα 
να μου πληρώσουν τίποτα.» Αρνήθη- 
κε να πάρει ακόμη και χρήματα για τα 
έξοδά της. «Το μόνο πράγμα που ήθε
λα ήταν να μου κάνουν μια ασφάλεια 
ζωής για να προστατευθεί η οικογέ- 
νειά μου σε περίπτωση που θα μου συ- 
νέβαινε κάτι.»

Μέλος της «Οικογένειας». Εκείνο 
το βράδυ η Μάρθα είπε στον άντρα- 
της ότι συνεργαζόταν με τις αρχές και 
ότι ήταν υποχρεωμένη να λείψει από 
την πόλη για λίγες μέρες. Ο Πέπε, 
ένας ήσυχος άνθρωπος που προφανώς 
αγαπάει πολύ τη γυναίκα του, υποχώ
ρησε μπροστά στο επιχείρημα της 
Μάρθας ότι εκείνο που έκανε δεν ήταν 
τίποτε πάρα πάνω από ό,τι έπρεπε να 
κάνει. «Του είπα, “ αυτοί οι άνθρωποι 
έχουν βλάψει το γιο μας, τρομοκρα
τούν κόσμο και βλάπτουν τα παιδιά

του κόσμου, ιδίως όταν κανείς σιω
πά".»

Αργότερα εκείνη την ίδια βδομάδα, 
η Μάρθα πήγε αεροπορικώς στο Χιού
στον, συνάντησε τη γυναίκα και πήγε 
στην τοπική φυλακή για να δει τον 
Μαρτίνες. Οπως κατέθεσε αργότερα 
η Μάρθα, ο Μαρτίνες ισχυρίστηκε ό
τι θα μπορούσε να πετύχει μείωση της 
εγγυήσεως -  που είχε οριστεί σε 999. 
999 δολλάρια -  μόνο αν διέθετε 50.000 
δολλάρια για «λαδώματα». Και τη ρώ
τησε αν ήταν διατεθειμένη να διαβι
βάσει την πληροφορία αυτή στη σπεί
ρα των εμπόρων ναρκωτικών.

Κατά την επιστροφή της στην Νέα 
Υόρκη, παρέλαβε την Μάρθα μια γυ
ναίκα που ονομαζόταν Μπέατρις Χερ- 
νάντες. Σύμφωνα με κατάθεση που δό
θηκε στο δικαστήριο, η Μπέατρις και 
ο άντρας της Αλεχάντρο είχαν ανα- 
μειχθεί στην τελευταία «δουλειά» του 
Μαρτίνες. Στο συνεργείο αυτοκινή
των του Αλεχάντρο, στο Κουήνς, η 
Μάρθα ενημέρωσε το ζευγάρι σχετι
κά με την κατάσταση στο Χιούστον. 
Και αποφάσισε ότι αυτή ήταν η 
καταλληλότερη στιγμή για να κάνει 
το πρώτο βήμα προς το να γίνει μέλος 
της «εμπορικής» οργάνωσής τους.

«Ρώτησα τον Αλεχάντρο,» θυμάται 
η Μάρθα, «αν με θεωρούσε κατάλλη
λη να εργαστώ μαζί του. Αυτός άρχι
σε να γελάει. Με κοίταξε στα μάτια 
και είπε: “ Εννοείς να γίνεις μέλος της 
οικογένειάς μας;” Κι εγώ είπα: “ Γιατί 
όχι;” »

Στις 19 Οκτωβρίου, ο Εντουάρντο 
Μέρα, ο υπαρχηγός της σπείρας, 
μπήκε στο κατάστημα της Μάρθας μ ' 
ένα χαρτοφύλακα που περιείχε 25.000 
δολλάρια. Ζήτησε από την Μάρθα να 
παραδώσει τα χρήματα σε κάποιο 
συνεργάτη του Μαρτίνες στο Χιού
στον.

Την άλλη μέρα η Μάρθα εγκατα
στάθηκε στο ξενοδοχείο Μάρριοτ 
στο Χιούστον. Στο διπλανό της δωμά
τιο έμεναν οι άνθρωποι της 9ης Ομά
δας Διώξεως. Οι πράκτορες είχαν φω
τοτυπήσει τις 25.000 δολλάρια.

Η Μάρθα συναντήθηκε με τη φιλε
νάδα του Μαρτίνες και, αφού παρέ
δωσε τα χρήματα, οι δυο γυναίκες 
πήγαν σ ’ ένα εστιατόριο. Καθώς 
έτρωγαν, η φιλενάδα του Μαρτίνες 
είπε ότι η σπείρα ανησυχούσε μήπως 
ο φίλος της γίνει πληροφοριοδότης 
της αστυνομίας. Μ ίλησε ακόμα για το 
πρόγραμμα των ομοσπονδιακών αρ
χών που εξασφαλίζει καινούρια ταυ
τότητα και κατοικία σε μάρτυρες που
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φοβούνται για την ασφάλεια τους. 
Μετά, γελώντας, είπε στην Μάρθα: 
«Μπορούν ν ’ αλλάξουν τ ’ όνομά σου, 
όμως δεν μπορούν ν ’ αλλάξουν το 
πρόσωπό σου.»

Ανησυχητικά τηλεφωνήματα. Στις 8 
Νοεμβρίου ο Αλεχάντρο κάλεσε την 
Μάρθα στο σπίτι του, στο Κουήνς.

Οταν έφτασε, όπως ανέφερε αργότε
ρα στο δικαστήριο, ο Αλεχάντρο της 
έδωσε δυο σακκούλες με κοκαΓνη. 
«Μου είπε ότι ήθελε να με βοηθήσει, 
κι ότι ο καλύτερος τρόπος για να το 
κάνει ήταν να μου δώσει κοκαΓνη να 
την πουλήσω.» Η Μάρθα έκρινε ότι 
αν αρνιόταν θα προκαλούσε υποψίες.

Πήρε την κοκαΓνη και την παρέδω
σε στην 9η Ομάδα Διώξεως και τους 
είπε ότι ο Αλεχάντρο περ έμενε να του 
πάει 30.000 δολλάρια σε λίγες μέρες. 
Οι πράκτορες υπενθύμισαν στην Μάρ
θα ότι της είχαν πει να μη δεχτεί 
ναρκωτικά.'Και εξέφρασαν το φόβο 
ότι οι ανώτεροι τους πιθανόν να μην 
ενέκριναν την πληρωμή αυτών των 
χρημάτων. «Αυτό,» λέει η Μάρθα, «με 
αναστάτωσε πολύ, γιατί εγώ ήμουν 
υπεύθυνη.»

Έ πειτα  από μερικές μέρες η 9η 
Ομάδα εξασφάλισε 5.000 δολλάρια, 
τα οποία η Μάρθα έδωσε στον Αλε
χάντρο. Αυτός δεν φάνηκε ικανο
ποιημένος και είπε ότι ήθελε να πάρει 
και τα υπόλοιπα πολύ σύντομα. Πριν 
περάσει καιρός, κατέθεσε η Μάρθα, ο 
Αλεχάντρο άρχισε να κάνει απειλητι
κά τηλεφωνήματα. «Ο κ. Χερνάντες 
γινόταν κάθε μέρα και πιο απαιτητι
κός και εγώ μιλούσα κάθε μέρα στους 
πράκτορες γι ’ αυτό. Εκείνοι αναστα
τώνονταν, το ίδιο κι εγώ.» Στο μεταξύ 
ο σύζυγος της Μάρθας είχε αρχίσει να 
λέει ότι η σταδιοδρομία της ως μυστι
κός πληροφοριοδότης ήταν υπερβο
λικά επικίνδυνη.

Τέλος, η 9η Ομάδα Διώξεως εξα
σφάλισε τα υπόλοιπα 25.000 δολλά
ρια και η Μάρθα με τον Χόρχε τα 
παρέδωσαν στον Αλεχάντρο, ο ο
ποίος προειδοποίησε την Μάρθα ότι 
θα έπρεπε να είναι περισσότερο συνε
πής αν ποτέ της θα έκανε τέτοιες 
δουλειές με τον Εντουάρντο Μέρα. 
«Μην κάνεις σ ’ αυτόν ό,τι έκανες σε 
μένα,» της είπε, «γιατί δεν θα προλά
βεις να το ξανακάνεις σ ’ άλλον.»

Στις 18 Νοεμβρίου ο Μέρα επικοι
νώνησε με την Μάρθα και της ζήτησε 
να παραλάβει 10.000 δολλάρια από 
ένα λιανοπωλητή ναρκωτικών στο

Κουήνς. Ο Μέρα της έδωσε οδηγίες 
να μετατρέψει τα χρήματα σε τραπεζι
κές επιταγές και να τις ταχυδρομήσει 
στο Μαϊάμι. Επειδή η 9η Ομάδα 
Διώξεως χρειαζόταν περισσότερες πλη
ροφορίες για τη σπείρα, η Μάρθα είπε 
στον Μέρα ότι θα του παρέδιδε τα 
χρήματα αυτοπροσώπως.

Τρεις μέρες αργότερα η Μάρθα 
συνάντησε τον Μέρα στο Μαϊάμι. 
Την κάλεσε σε δείπνο και, καθώς 
έτρωγαν, της είπε ότι παρουσίαζε 
μεγάλες δυνατότητες σαν διανομέας 
ναρκωτικών. «Μου είπε ότι η οργάνω
σή του είχε βαρεθεί να συναλλάσσε
ται με τους ανθρώπους του δρόμου. 
“ Εξ άλλου,” είπε, “ εσύ δεν μοιάζεις 
με άνθρωπο που ασχολείται με την 
πώληση κοκαΓνης.” »

Τα δάκρυα μιας μάνας. Τη νύχτα 
της επομένης της επιστροφής της 
Μάρθας, ο Μέρα της τηλεφώνησε από 
το Ξενοδοχείο Χίλτον στο Μανχάτ- 
ταν. Της είπε ότι περίμενε κάποιους 
διανομείς του να του παραδώσουν 3,5 
εκατομμύρια δολλάρια σε μετρητά, 
και της ζήτησε να πάει να τον συναν
τήσει. ' Οταν εκείνη απάντησε ότι δεν 
μπορούσε να πάει, εκείνος της είπε 
ότι έτσι θα έχανε την ευκαιρία να 
γνωρίσει τον Σεβέρο Εσκομπάρ, «τον 
μεγάλο αρχηγό της οργάνωσης». Το 
άλλο πρωί η Μάρθα συνάντησε τον 
Μέρα για πρόγευμα. «Μου εξήγησε,» 
θυμάται η Μάρθα, «ότι είχε να μου 
δώσει περίπου 25 κιλά κοκαΓνη.» 
Εκείνη εξέφρασε φόβους. Ο Μέρα 
τη διαβεβαίωσε ότι η οργάνωση είχε 
καλούς δικηγόρους και διέθετε απε
ριόριστα κονδύλια για πληρωμή εγ
γυήσεων. Η γυναίκα είπε ότι χρειαζό
ταν χρόνο για να το σκεφτεί.

Η Μάρθα πληροφόρησε τον Τζόν- 
σον ότι ο Μέρα της έδινε περιθώριο 
ενός μηνός για να πληρώσει. Ο Τζόν- 
σον σκέφτηκε ότι το χρονικό αυτό 
περιθώριο ήταν αρκετό για να τους 
επιτρέψει να επισημάνουν τα υπόλοι
πα μέλη της σπείρας και να συγκεν
τρώσουν αρκετά στοιχεία ώστε να 
εξασφαλίσουν την έκδοση ενταλμά
των συλλήψεως. Ο πράκτορας υπέδει
ξε στην Μάρθα να δεχτεί τη δουλειά.

' Οταν η Μάρθα τηλεφώνησε στον 
Μέρα, εκείνος της είπε να βρεθεί στο 
ξενοδοχείο σε είκοσι λεπτά, αλλιώς η 
δουλειά θα ακυρωνόταν. Εκείνη του 
εξήγησε ότι δεν είχε άδεια οδηγού. 
Με την ελπίδα ότι θα μπορούσε έτσι 
να μπάσει έναν μυστικό πράκτορα

στην υπόθεση, η Μάρθα ρώτησε τον 
Μέρα αν θα μπορούσε να έρθει μαζί με 
κάποιο φίλο της οδηγό. « Ό χ ι , Μα
μά,» απάντησε εκείνος, «εκτός αν ο 
οδηγός είναι ο γιος σου.»

Καθώς η 9η Ομάδα Διώξεως οργά
νωνε στα γρήγορα την παρακολούθη
ση, η Μάρθα και ο Χόρχε έμπαιναν 
στο ξενοδοχείο. Ο Μέρα και τρεις 
συνεργάτες του οδήγησαν την Μάρθα 
σ ’ ένα κοντινό γκαράζ και της έδω
σαν τα κλειδιά .ενός αυτοκινήτου με 
πινακίδες της Φλόβιντα. Μέσα σ τ ’ 
αυτοκίνητο, είπε ο Μέρα, βρισκόταν 
μια βαλίτσα με την κοκαΓνη.

Στο γραφείο της Ομάδας Διώξεως, 
ο Τζόνσον άνοιξε τη βαλίτσα, και 
μέσα βρήκαν, συσκευασμένη σε κου
τιά από αφρολέξ, 24 κιλά άσπρη 
σκόνη, αξίας 12 εκατομμυρίων δολ- 
λαρίων. Η Μάρθα στεκόταν και κοί
ταζε σιωπηλή. Ο Τζόνσον προσπά
θησε να την καθησυχάσει, πειράζον- 
τάς την: «Δεν μου λες, πού θα βρεις 
λεφτά να πληρώσεις γι ’ αυτό; Μανού- 
λα μου, μεγάλος μπελάς σε βρήκε 
τώρα.» Εκείνη είπε απλώς: «Ah Dios, 
ah Dios!» («Αχ Θεέ μου, αχ Θεέ μου»),

Ο Τζόνσον δεν μπορούσε να πιστέ
ψει πώς ήταν δυνατόν ένα καινούριος 
στο επάγγελμα να πετύχει να του 
εμπιστευθούν τόση κοκαΓνη χωρίς 
προπληρωμή -  κι ακόμη δεν μπορού
σε να καταλάβει τι μέρος λόγου ήταν 
αυτή η πληροφοριοδότις του που δεν 
ήθελε να δεχτεί χρήματα ούτε για τα 
έξοδά της Αργότερα, για πρώτη φο
ρά, πίεσε την Μάρθα να αποκαλύψει 
τι την ώθησε να κάνει την καταγγε
λία. «Είπε,» θυμάται ο Τζόνσον, «ότι 
ο γιος της ήταν τοξικομανής και ότι 
ήταν διατεθειμένη να κάνει οτιδήποτε 
για να εξοντώσει ανθρώπους που 
είχαν κάποια σχέση μ ’ αυτό. Έπειτα  
άρχισε να κλαίει.»

Το επόμενο απόγευμα ο Μέρα κά
λεσε την Μάρθα στο δωμάτιό του, στο 
ξενοδοχείο όπου έμενε, και της είπε 
ότι είχε αποφασίσει να δώσει τα 24 
κιλά σε κάποιον πελάτη που ήταν 
πρόθυμος να τα πληρώσει αμέσως 
μετρητά. Η Μάρθα είπε ότι είχε ήδη 
διανείμει το υλικό. Ο Μέρα τότε της 
είπε ότι ήθελε να τον πληρώνει με 
εβδομαδιαίες δόσεις των 175.000 δολ- 
λαρίων.

«Μην τα παρατάς.» Στις 5 Δεκεμ
βρίου ήταν η μέρα που έπρεπε να 
καταβληθεί η πρώτη δόση. Ό μω ς η 
Ουάσινγκτων δεν είχε ακόμη δώσει
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στην 9η Ομάδα Διώξεως την έγκρισή 
της για να καταβάλει τα χρήματα. 
«Την επομένη,» λέει η Μάρθα, «ο κ. 
Μέρα μου τηλεφώνησε πολλές φορές.
' Ηταν θυμωμένος γιατί δεν είχα κρα
τήσει το λόγο μου.»

Η Μάρθα τηλεφώνησε στα γραφεία 
της Ομάδας και είπε ότι ο Μέρα 
φαινόταν οργισμένος. Οι πράκτορες 
έσπευσαν να παραλάβουν την Μάρθα 
και την οικογένειά της και τους 
εγκατέστησαν σ ’ ένα ξενοδοχείο. Σε 
μια πρόσφατη διαφωνία σχετικά με 
μια πολύ μικρότερη ποσότητα κοκαΓ- 
νης, έμποροι ναρκωτικών από την 
Κολομβία είχαν πυροβολήσει ένα 
παιδάκι έξι μηνών. Μια άλλη σπείρα 
είχε δολοφονήσει μια κοπελίτσα που 
έτυχε να προσέχει τα παιδιά κάποιου 
διανομέα ο οποίος καθυστερούσε να 
πληρώσει. «Δεν είναι να προκαλείς το 
θυμό τέτοιων ανθρώπων,» λέει ο Τζόν- 
σον.

Η δοκιμασία ήταν σκληρή για τα 
παιδιά της Μάρθας, ιδιαίτερα για το 
μικρότερο. «' Εκλαιγε όλη τη νύχτα,» 
θυμάται η Μάρθα. «Του είπα ότι αυτό 
που είχα κάνει ήταν σωστό και ότι 
έπρεπε να είναι περήφανος που είχαμε 
κάνει κάτι ώστε να μη συμβεί σε άλλα 
παιδιά εκείνο που είχε πάθει ο μεγά
λος του αδελφός.»

' Οταν ένα από τα παιδιά τηλεφώνη
σε σε κάποιο φίλο του, έμαθε ότι τα 
παράθυρα του σπιτιού των Τόρρες 
στο Κουήνς ήταν σπασμένα. Ο Χόρχε 
πήγε στο σπίτι μαζί μ ' έναν ντετέκτιβ 
και ανακάλυψε ότι το είχαν κάνει 
άνω-κάτω. Κάποιος είχε ψάξει τα 
προσωπικά χαρτιά της οικογένειας, 
αναζητώντας προφανώς κάποια ένδει
ξη για το πού βρισκόταν.

Στο μεταξύ η αστυνομία είχε χάσει 
τα ίχνη του Μέρα, κι ο Τζόνσον είχε 
εξασφαλίσει ένταλμα συλλήψεώς του. 
Καθώς η σπείρα εξακολουθούσε ν' 
αναζητεί την Μάρθα, ο Τζόνσον ήλ- 
πιζε να παρασύρει τον Μέρα σε μια 
συνάντηση. Με οδηγίες του Τζόνσον, 
η Μάρθα τηλεφώνησε στον Μέρα και 
του είπε ότι ήταν έτοιμη να του 
παραδώσει τα χρήματα. Ο Μέρα έδει
ξε κάποια καχυποψία και της έδωσε 
οδηγίες να συναντήσει ένα συνεργά
τη του.

Στις 22 Δεκεμβρίου, η Μάρθα, 
σύμφωνα με την κατάθεσή της, πήγε 
σ ' ένα ξενοδοχείο Σέρατον όπου 
συνάντησε τη συνεργάτιδα του Μέρα, 
Καρολίνα. Η Μάρθα εξήγησε την

απουσία της, λέγοντας ότι είχε κρυ
φτεί όταν μια άλλη δουλειά με ναρκω
τικά κατέληξε σε φόνο. Πρόσθεσε ότι 
δεν εμπιστευόταν πια κανέναν και ότι 
θα παρέδιδε τα χρήματα μόνο στον 
ίδιο τον Μέρα.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα η Μάρ
θα και η οικογένειά της κάθονταν στο 
δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, υπό τη 
φρούρηση της 9ης Ομάδας Διώξεως. 
Η Μάρθα φαινόταν ταραγμένη. « Ί 
σως δεν έπρεπε να τό 'χα  κάνει,» είπε 
στον Τζόνσον. Εκείνος της απάντη
σε: «Εσύ τ ' άρχισες. Εκανες καλή 
δουλειά. Μην τα παρατάς. Σου δίνω το 
λόγο μου ότι θα τους πιάσω.»

Στις δεκατρείς Ιανουάριου ο Μέρα 
συμφώνησε να συναντηθεί με την 
Μάρθα εκείνο το απόγευμα στο ξενο
δοχείο Σέρατον. Στις 3.30 μ.μ. η 
Μάρθα κάθησε στο σαλόνι του ξενο
δοχείου. Εκεί εμφανίστηκε ένα τσιρά
κι του Μέρα με το όνομα Τζάιρο. 
Νιώθοντας σιγουριά που ο Τζόνσον 
ήταν εκεί κοντά, η Μάρθα είπε στον 
Τζάιρο ότι θα παρέδινε τα χρήματα 
μόνο αφού μιλούσε με τον ίδιο τον 
Μέρα. Ο Τζάιρο της έδωσε έναν 
αριθμό τηλεφώνου τον οποίο εκείνη 
έγραψε πάνω σε μια χαρτοπετσέτα. 
Μετά ζήτησε την άδεια να λείψει για 
ένα λεπτό.

Στο χώρο της ρεσεψιόν του ξενοδο
χείου η Μάρθα είδε τον ενωμοτάρχη 
Τζων Σάλλιβαν, της 9ης Ομάδας Διώ
ξεως, και του έδειξε τη χαρτοπετσέτα. 
Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός του τη
λεφώνου ανήκε σε κάποιο εστιατόριο 
στο Κουήνς.

Μισή ώρα αργότερα ο Τζόνσον κι 
ένας ακόμη πράκτορας έμπαιναν στο 
εότιατόριο. Ο Μέρα δεν φαινόταν 
πουθενά. Μια ώρα αργότερα ο Τζάιρο 
φάνηκε να πλησιάζει μαζί μ ' έναν 
άντρα που είχε κατεβασμένο το κα- 
πέλλο του πάνω απ ’ τα μάτια. ' Ηταν ο 
Εντουάρντο Μέρα. Οι δυο τους προ
χώρησαν προς ένα άλλο εστιατόριο. 
Ο Τζόνσον μπήκε μέσα.

Καθώς ο Μέρα σήκωνε το κεφάλι 
του, ο Τζόνσον τράβηξε το περίστρο
φό του και του είπε να μείνει ακίνη
τος. Οι άντρες του Τζόνσον πήγαν τον 
Μέρα με χειροπέδες στο γραφείο της 
Ομάδας. Η Μάρθα ήταν εκεί κι έδωσε 
στον Τζόνσον ένα φιλί. « ' Ηξερα πως 
θα τους έπιανες,» είπε. Τόσο τέλεια 
είχε παίξει τον δικό της ρόλο η 
Μάρθα, ώστε τα υπόλοιπα μέλη της 
σπείρας που συνελήφθησαν -  ο Εσκο-

μπάρ, ο Πόνσί και άλλοι οκτώ -  
κατάλαβαν την αλήθεια μόνο όταν 
τους φόρεσαν τις χειροπέδες.

Οσο κι αν φαίνεται απίστευτο, εξ. 
αιτίας κάποιου γραφειοκρατικού μπερ
δέματος, όπως ήταν η επίσημη εξή
γηση, ο Μέρα και ο Εσκομπάρ αφέ- 
θηκαν ελεύθεροι χωρίς εγγύηση, κι 
εξαφανίστηκαν. Δικάστηκαν ερήμην, 
και η Μάρθα ήταν ο κυριότερος 
μάρτυρας κατηγορίας. Για δέκα μέρες 
έδινε στο δικαστήριο μια σπάνια και 
λεπτομερή εικόνα γύρω από το πώς 
λειτουργεί το κολομβιανό εμπόριο 
ναρκωτικών. Στο τέλος της κατάθε
σής της, ο Βοηθός Ομοσπονδιακός 
Εισαγγελέας 'Ραίημοντ Α. Λεβίτης τη 
ρώτησε γιατί είχε δεχτεί να αντιμετω
πίσει τέτοιο μεγάλο κίνδυνο χωρίς 
κάποιο προφανές προσωπικό όφελος. 
Τότε η Μάρθα διηγήθηκε την ιστορία 
του μεγάλου της γιου. «Σκέφτηκα,» 
είπε, «πως αν εγώ συνεργαζόμουν, θα 
γλίτωναν κάποιοι άλλοι γονείς τον 
πόνο που περάσαμε εμείς.»

Στις 16 Ιουλίου ο Ά λ ε ξ  Πόνσε, ο 
Εντουάρντο Μέρα, ο Σεβέρο Εσκομ
πάρ και οκτώ άλλοι κρίθηκαν ένοχοι 
κατηγοριών για συνωμοσία προς πα
ραβίαση ομοσπονδιακών νόμων σχε
τικών με τα ναρκωτικά. Για ένα μήνα 
η Μάρθα κοιμόταν σ ’ ένα δωμάτιο 
χωρίς παράθυρα, φρουρούμενη από 
ομοσπονδιακούς αστυνομικούς. Τώ
ρα τη μετέφεραν ταχύτατα κοντά στην 
οικογένειά της, που είχε εγκαταστα
θεί σε άλλο μέρος και είχε πάρει 
καινούρια ονόματα, μέσα στα πλαίσια 
του ομοσπονδιακού προγράμματος για 
την προστασία μαρτύρων.

Η Μάρθα υποχρεώθηκε να στερη
θεί το σπίτι της, την επιχείρησή της 
και τ ' όνομά της. Και πάντα θα 
κρέμεται πάνω απ’ το κεφάλι της η 
απειλή της σπείρας των εμπόρων 
ναρκωτικών. Πέρα από το προσωρινό 
επίδομα επανεγκαταστάσεως, που ή
ταν 1.285 δολλάρια το μήνα, η μόνη 
της παρηγοριά ήταν ότι είχε κάνει 
εκείνο που θεωρούσε ότι έπρεπε να 
κάνει.

«Κοιμάμαι ήρεμη,» λέει η Μάρθα 
Τόρρες. « Εχω τη συνείδησή μου 
ήσυχη.»

© 1984 By M ichael Daly Σύμπτυξη απο το "New York" (Nov 12, 84) 

New York Εικονογράφηση Kenneth Francis Dewey
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Με τα από 25-10-90 και 8-1-90 Π.Δ.(Φ.Ε.Κ. 

Γ  184/30-10-90 και 194/20-11-90 αντίστοι
χα), προήχθησαν οι κατωτέρω αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας: 
α)Στο Βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι Α

στυνομικοί Υποδιευθυντές Ειδικών Καθηκόντων 
Θεμιστοκλής ΑρραΒόπουλος (Υγειονομικός) και 
Γεώργιος Λάτος (Χημικός).
6)Στο βαθμό του Αστυνόμου Α’,κατ’εκλογή,οι 

Αστυνόμοι Β’ (Ν.Δ.649/70) Γεώργιος Μπακα- 
λώνης και Αθανάσιος Κουρμπέτης. 
γ)Στο Βαθμό του Αστυνόμου Β’,κατ’αρχαιότητα,οι 

Υπαστυνόμοι Α’ (παραγωγικής Σχολής Αξιω
ματικών) Ιωάννης Κορδονούρης,Κωνσταντίνος 
Ναστούλης,Αναστάσιος Πλατάκος,Γεώργιος 
Μαυρομμάτης,Δημήτριος Σχοινάς,Παναγιώτης 
Καπόγλης,Σπυρίδων Κουνάβης,Παναγιώτης Μα- 
μούτος,Παναγιώτης Χριστοφιλάκης,Ιωάννης Κα- 
λογεράκος,Ευστάθιος Μπαμπουκλής και Λά
μπρος Πατήλας και οι Υπαστυνόμοι Α’ (Ν.Δ. 
649/70) Θεοχάρης Ντοκομές,Στέργιος Λύκος,Θε
όδωρος Λιακόπουλος,Οδυσσέας Κονιστής,Χρή- 
στος Κωνσταντόπουλος,Αθανάσιος Λουκάς,Θε
οχάρης Κρίκας και Ηλίας Αγγελόπουλος. 
δ)Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’,κατ’αρχαι- 

ότητα,οι Υπαστυνόμοι Β’ Ειδικών Καθηκόντων 
(Υγειονομικοί) Γεώργιος Ξηρογιάννης και Α
θανάσιος Μπαδέκας.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ 
α)Με το από 8-11-90 Π.Δ.(Φ.Ε.Κ 194 Γ/20- 

11-90),ανακλήθηκαν μερικώς παλαιότερα Π.Δ. 
και προήχθησαν και αποστρατεύθησαν οι κα
τωτέρω αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, 
με τους εξής βαθμούς:Βασίλειος Πολύζος,Γε
ώργιος Ντζαφέρης,Φώτιος Τζουμάνης,Βασίλειος 
Μήτσου,Γρηγόριος Καπόγλου,Αναστάσιος Αργυ- 
ρόπουλος,Παντελής Αντωνίου και Γεώργιος Σι- 
δέρης με το βαθμό του Ταξιάρχου,Δημήτριος 
Ντάγανος με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή 
Α’ Τάξης, Μάρκος Μανασάκης με το βαθμό 
του Αστυνομικού Διευθυντή (από 16-6-90) και 
Φώτιος ΤζαΒέλας με το βαθμό επίσης του 
Αστυνομικού Διευθυντή,στον οποίο προήχθη α

ναδρομικά,με επιλογή,από 6-5-88. 
β)Με το από 23-11-90 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 198 Γ/5- 

12-90),ανακλήθηκαν μερικώς παλαιότερα Π.Δ. 
και προήχθη σε Αστυνομικό Υποδκυθυντή (Ν.Δ. 
649/70) και αποστρατεύθηκε από 31-12-84 ο 
Ευτύχιος Γρηγοράκης.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με το από 23-11-90 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 198 Γ/5- 

12-90),αποστρατεύθηκαν οι εκτός οργανικών 
θέσεων Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Θεόδωρος 
Καλογεράκης και Δημήτριος Δανιήλ,λόγω συ- 
μπληρώσεως 35ετίας.
Με το από 25-10-90 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 184 Γ/30-

10- 90),αποστρατεύθηκαν οι κατωτέρω αξιωμα
τικοί της Ελληνικής Αστυνομίας:
α)Αστυνόμοι Α’ (Ν.Δ. 649/70) Νικόλαος Τέζας 

και Δημήτριος Ρούγας,αφού προήχθησαν στο 
Βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή,ως ευ- 
δοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους,λόγω συμπληρώσεως 35ετίας. 
β)Υπαστυνόμοι Α’ (Ν.Δ. 649/70) Γεώργιος Για- 

σαφάκης,Φώτιος Φωτόπουλος και Χρήστος 
Τουρλομούσης,αφού προήχθησαν στο βαθμό 
του Αστυνόμου Α’,ύστερα από αίτησή τους. 
Με το από 8-11-90 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 194 Γ/20-

11- 90),αποστρατεύθηκαν οι Υπαστυνόμοι Α’ 
(Ν.Δ. 649/70) Γεώργιος Κουλακίδης,Σπυρίδων 
Τριαντάφυλλου,Κωνσταντίνος Κίτσος και Ιωάν
νης Γεντεκάκης (ύστερα από αίτησή τους) και 
Ιωάννης Ζαμπάρας (λόγω σωματικής ανικανό
τητας),αφού προήχθησαν στο Βαθμό του Α
στυνόμου Α’.
Με το από 23-11-90 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 198 Γ/5-

12- 90),αποστρατεύθηκε κατόπιν αιτήσεώς του,ο 
Υπαστυνόμος Α ’ (Ν.Δ. 649/70) Κήρυκας Λου- 
γιάκης,αφού προήχθη στο Βαθμό του Αστυνόμου
Α’ .
Με τη 207511/9/1ιθ από 19-10-90 απόφαση 

του Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.,ετέθη σε αυτεπάγγελτη 
αποστρατεία λόγω σωματικής ανικανότητας,ο 
Ανθυπαστυνόμος Βασίλειος Κάπης.
Με την 6002/16/129 από 22-10-90 απόφαση 

του Αρχηγού ΕΑ.ΑΣ.,αποστρατεύθηκαν οι Αρ- 
χιφύλακες Μ.Π.Σ. Νικόλαος Κουτσιούκης και
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Παύλος Μανίκας με το Βαθμό του Ανθυπα- 
στυνόμου.
Με τη 206261/1/36 από 27-9-90 απόφαση του 

Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.,απολύθηκε ο Αρχιφύλακας Γε
ώργιος Γ ραμμένος
Με τη 223963/1/5α από 25-10-90 απόφαση 

του Αρχηγού ΕΛΑΣ.,απολύθηκε ο Αστυφύλακας 
Δημήτριος Γεωργακόπουλος,ύστερα από αίτησή 
του.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Τζιαμπίρης του 

ΑΤ.Κιλκίς,τηλ. 031-818680,επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του,που υπηρετεί 
σε υπηρεσία του Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο Αστυφύλακας Κοσμάς Περδικούλης του 

Α,Τ.Αμφισσας,τηλ.0265-28263 και 28223,επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του,που 
υπηρετεί στη ΓΑΔ.Θεσσαλονίκης,στην Α,Δ.Μα- 
γνησίας ή στην Α.Δ.Λάρισας.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αστυν. Υποδ/ντής Γεώργιος Αναγνώσταυ.ΑπεΒί- 

ωσε στις 29-11-90.
Υπαστυνόμος Α’ Νικόλαος Δκαίος.Απεβίωσε στις 

28-11-90.
Αρχιφύλακας Δημήτριος Βούλγαρης.Απεβίωσε 

στις 5-9-90.
Αστυφύλακας Γεώργιος Πιερράκος ΑπεΒίωσε στις 

12-11-90.
Αστυφύλακας Γεώργιος Βούλγαρης.Απεβίωσε 

στις 6-12-90.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ

Με το από 8-11-90 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 191 Γ/19- 
11-90),απονεμήθηκε το αστυνομικό μετάλλιο Α
στυνομικός Σταυρός Β’ Τάξης στους Αστυνομικό 
Διευθυντή ε.α. Ιωάννη Κοκκινάκη και Αστυνομικό 
Υποδιευθυντή Αγγελο Σταμόπουλο,διότι αφού ε- 
πέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα και εξέθεσαν 
τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο,κατόρθωσαν 
μετά από ένοπλη συμπλοκή με πέντε πολύ 
επικίνδυνους κακοποιούς-δραπέτες φυλακών,να 
εξουδετερώσουν τον ένα από αυτούς και να 
εξαναγκάσουν τους υπόλοιπους σε φυγή,με 
αποτέλεσμα να συλληφθούν λίγες μέρες αρ
γότερα.

Με το από 26-7-90 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ 155 Γ/18- 
8-90),απονεμήθηκαν Μετάλλια Ευδόκιμης Αστυ
νομικής Υπηρεσίας Α’,Β’ και Γ’ Τάξης σε 399 
Ανθυπαστυνόμους,490 Αρχιφύλακες και 1673 
Αστυφύλακες αντίστοιχα,για πολυετή ευδόκιμη 
υπηρεσία στον κατεχόμενο Βαθμό.
Ο Δήμος Τήνου,σε ειδική εκδήλωση που έγινε 

στο Πνευματικό Κέντρο του Πανελληνίου Ιερού 
Ιδρύματος Ευαγγελίστριας,απένειμε Χάλκινο Με
τάλλιο μετά Δϊΐλώματος στο Αστυνομικό Τμήμα 
Τήνου,επί τη συμπληρώσει πενήντα χρόνων 
από τον τορπιλλισμό του Ευδρόμου ΕΛΛΗ,στο 
λιμάνι του νησιού.

ΗΘΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 
Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές στο κατωτέρω 

αστυνομικό προσωπικό,διότι συνέλαΒαν ή συ- 
νέΒαλαν στη σύλληψη κατόχων ή εμπόρων 
ναρκωτικών ή καλλιεργητών δενδρυλλίων ιν
δικής κάνναβης:
Αστυνομικό Διευθυντή Χαράλαμπο Σκίτσα της 

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.
Αστυνομικό Υποδιευθυντή Νικόλαο Χριστάκο 

του Δ ’ Τμήματος Ασφάλειας Αθηνών. 
Αρχιφύλακα Ηλία Θεοδωρόπουλο,Αστυφύλα

κες Νικόλαο Τσουνάκα,Δημήτριο Γιαννόπου- 
λο,Διονύσιο ΚαΒΒαδία,Σπυρίδωνα Κατσώ- 
νη,Σταύρο Πατσιά,Ηλία Μανεσιώτη,Ευάγγελο 
Καραϊνδρο,Γεώργιο ΖερΒάκη,Ξενοφώντα Μαλα- 
κώντα (δις), Ανδρέα Πλασάρα,Κωνσταντίνο Ρά- 
ντο,Νικόλαο ΖερΒακάκο,Νικόλαο Τσακτάνη,Πα
ντελή Νίκου,Νικόλαο Βασιλείου,Αθανάσιο Σω- 
τηρόπουλο,Αλέξανδρο Παναγιωτάκο,Χρήστο Το- 
πούλο,Κωνσταντίνο Κρητικό και Γεώργιο Βα- 
σταρδή της Δ/νσης Αμεσης Δράσης Απικής. 
Αστυνομικό Υποδιευθυντή Βασίλειο Καρκά- 

νη,Υπαστυνόμο Α’ Χρήστο Κοντολάτη,Αρχιφύ
λακα Αθανάσιο Μαυροειδή και Αστυφύλακα 
Βασίλειο Κώστα του Τμήματος Ασφάλειας Παλαιού 
Φαλήρου.
Αστυνόμο Α’ Πρόδρομο Μηνασίδη,Υπαστυνό- 

μο Α’ Λάμπρο Μαρκάκη,Ανθυπαστυνόμο Γε
ώργιο Σαμούτη,Αρχιφύλακες Γεώργιο Παπαντω- 
νίου και Νικόλαο Τσιομπανίδη,Αστυφύλακες Ιω
σήφ Διαμαντίδη,Ιωάννη Μπουτζουκίδη,Γεώργιο
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

#

Γιαμουρίδη και Θεόδωρο Νικήτα του Τμήματος 
Ασφάλειας Δράμας.
Αστυνόμο Α’ Αθανάσιο Ααψανά,Υπαστυνόμο 

Β’ Γεώργιο Σουγλιέρη, Ανθυπαστυνόμο Χρήστο 
Στουγκιώτη,Αρχιφύλακες Παναγιώτη Θέο και 
Νικόλαο Σανίδα,Αστυφύλακες Κωνσταντίνο 
Τ ριαν τα φύλλου, Απόστολο Γ ώγο,Δημήτριο 
Μπρέλλα,Χρήστο Πανταζή,Κωνσταντίνο Παπα- 
δημητρίου,Αναστάσιο Σκούρα και Αθανάσιο Ρά- 
ικο του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας. 
Υπαστυνόμο Α’ Κωνσταντίνο Τούζο,Υπαστυ- 

νόμο Β’ Αντώνιο Κουκουβέ,Ανθυπαστυνόμους 
Δημήτριο Μούσχουρα και Χαράλαμπο Γεωρ- 
γακόπουλο,Αρχιφύλακα Ανδρέα Ανδρικόπουλο 
και Αστυφύλακα Βασίλειο Παπαθανασίου του 
Τμήματος Ασφάλειας Αργους.
Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές για διάφορους λό

γους,στο κατωτέρω αστυνομικό προσωπικό: 
Υπαστυνόμο Α’ Κωνσταντίνο Βαλλιάνο,Αρχι- 

φύλακες Χριστόδουλο Κομμάτη,Αντώνιο Σχοι
νά,Χαράλαμπο Σαμουτιάν και Λάμπρο Χαρό- 
βα,Αστυφύλακες Ευστάθιο Μουρατίδη (δις),Γε
ώργιο Μάμαλη,Νικόλαο Κατσαρό,Θεόφιλο Κο- 
ρυφίδη,Γεώργιο Ντούμα,Γρηγόριο Τσιορίδη,Α- 
δάμ Δερμάτη,Σταύρο Αλεβίζο,Νικόλαο Καπετα- 
νανδρέου (δις) .Αναστάσιο Μούρτζη (δις),Ιωάννη 
Κυπαρίσση,Ξενοφώντα Ντόντο (δις),Δημήτριο 
Δαραβίγκα,Γεώργιο Κιτσώνη,Εμμανουήλ Καπε- 
τανάκη,Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο,Μιχαήλ Πα- 
παδάκη,Ανδρέα Χριστόπουλο,Ιωάννη Εικοσιπε- 
ντάκη,Βασίλειο Σιγούρο,Δημήτριο Μαυροεϊ- 
δή,Ιωάννη Παπανικολάου,Ιωάννη Παπαϊωάν- 
νου,Χρήστο Κουλούρη,Ελευθέριο Κόκκινο,Ιωάν
νη Σχοινά και Ιωσήφ Μενιουδάκη της Ανσης 
Αμεσης Δράσης Αττικής.
Αστυνόμο Α’ Γεώργιο Ζαφειρόπουλο και Αρ- 

χιφύλακα Κωνσταντίνο Γκουλιάμα του Τμήματος 
Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.
Ανθυπαστυνόμο Νικόλαο Τρίγκα του Τμήματος 

Ασφάλειας Βέροιας.
Απονεμήθηκαν ηθικές και υλικές αμοιβές στο 

κατωτέρω αστυνομικό προσωπικό,διότι συνέλα
βαν ή συνέβαλαν στη σύλληψη κατόχων ή 
εμπόρων ναρκωτικών ή καλλιεργητών δενδρυλ

λίων ινδικής κάνναβης:
Αστυνομικούς Διευθυντές Δημήτριο Αποστο- 

λόπουλο (τρις) και Γεώργιο Παπαευθυμίου,Α- 
στυνομικό Υποδιευθυντή Ιορδάνη Αποστολίδη 
(δις),Αστυνόμους Α ’ Θεόδωρο Σιμόγλου (δις) 
και Βασίλειο Σεκλερέντο,Αστυνόμους Β’ Πα
ναγιώτη Σταματογιάννη (δις),Γεώργιο Καπου- 
ρελάκο και Αναστάσιο Φλώρο,Υπαστυνόμους 
Α’ Χρήστο Ρουγκαλά (τρις),Κωνσταντίνο Πι- 
τσογιάννη (δις),Γεώργιο Ζέρβα,Γεώργιο Αποστο- 
λάκη καιΓεώργιο Σαξιώνη,Υπαστυνόμο Β’ Ιάσονα 
Κουτσιβίτη,Ανθυπαστυνόμους Δημήτριο Πατρί
κιο,Γεώργιο Πιέρρο,Νικόλαο Παπαδόπουλο και 
Κωνσταντίνο Μπούρα,Αρχιφύλακες Δήμο Κου- 
ζηλό,Ανδρέα Μακαρούνα,Νικόλαο Σωτηρίου και 
Χαράλαμπο Κατρή,Αστυφύλακες Γεώργιο Γενε- 
ράκη,Κωνσταντίνο Κατσικάδη,Σωτήριο Κοντονά- 
σιο,Κωνσταντίνο Κορέλη,Γεώργιο Λαμπρινά- 
κο,Δημήτριο Μαρούδα,Γεώργιο Σωτηράκο,Στυ
λιανό Μαρματάκη (δις),Αθανάσιο Μπουστρούκη 
(δις),Παναγιώτη Μπουσούνη (δις),Νικόλαο Μο- 
νιούδη,Σπυρίδωνα Σταυρουλάκη (δις),Σωτήριο 
Σπυρόπουλο,Δημήτριο Φλέσσα (δις),Γεώργιο Κα- 
ράνταλη,Ηλία Γιόβα,Αγησίλαο Καλαβέσιο,Ευάγ
γελο Καζανά,Χαράλαμπο Ντούλη,Γεώργιο Τρί
γκα,Γεώργιο Μαρινόπουλο,Σταύρο Γκούμα,Κυ
ριάκο Παπαγεωργίου και Νικόλαο Πατέλο της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτκών/ΑΑΑ 
Αστυφύλακες Φώτιο Δημόπουλο και Κωνστα

ντίνο Τζαμαρία της Ανσης Αμεσης Δράσης Αι- 
πκής.
Υπαστυνόμο Α’ Νικόλαο Εταιρίδη,Αρχιφύλακα 

Γρηγόριο Παππά,Αστυφύλακες Ζήση Γιακόπου- 
λο,Ιωάννη Μπλιάμπλια και Γεώργιο Δόγκαλη 
του AT. Δεσκάτης.
Αστυνόμο Β’ Κωνσταντίνο Μαρατσόλα,Υπα- 

στυνόμο Β’ Βασίλειο Αδαμόπουλο,Αστυφύλακες 
Νικόλαο Στασινόπουλο,Βασίλειο Μπουλαλά,Χα- 
ρίλαο Μπεκρή και Λάμπρο Καμπά του Τμήματος 
Ασφάλειας Πύργου.
Αστυνομικό Υποδιευθυντή Νικόλαο Χριστά- 

κο,Υπαστυνόμους Α’ Ιωάννη Καλογεράκη (δις) 
και Κωνσταντίνο Μαχαίρα (δις),Ανθυπαστυνόμο 
Σεραφείμ Σιδέρη,Αρχιφύλακες Ιωάννη Χαϊμαλά

54



και Αναστάσιο Γιαννακάκη και Αστυφύλακες 
Νεκτάριο Μαμαντάκη και Νικόλαο Καλατζή του 
Δ ’ Τμήματος Ασφάλειας Αθηνών.
Αστυνόμο Α’ Μημά Τσιαγκλάγκανο,Υπαστυ- 

νόμο Β’ Γεώργιο Σούγλερη,Ανθυπαστυνόμο Νι
κόλαο Μαλλιάρη και Αστυφύλακα Χρηστό Δι- 
πλάρη του Α.Τ. Παλαμά.
Αστυνόμο Β’ Σέργιο Αποστολίδη,Υπαστυνόμους 

Α’ Δημήτριο Τσακνάκη και Χαράλαμπο Κολ- 
τσίδα,Ανθυπαστυνόμους Σάββα Ασλανίδη και 
Δημήτριο Τσιροτζίδη,Αρχιφύλακες Αντώνιο Κα- 
ρανίκα και Νικόλαο ΑϊΒαζίδη,Αστυφύλακες Πα
ναγιώτη Ρίζο και Παναγιώτη Πανίδη της Υ 
ποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωηκών/ΔΑΘ. 
Αστυνόμο Α’ Αλέξανδρο Τσακιλτζή και Υ- 

παστυνόμο Α’ Κωνσταντίνο Αναγνώστου της 
ΑΔ,Χαλκιδικής.
Αστυνόμο Β’ Νικόλαο Μισίδη,Υπαστυνόμο Α’ 

Κωνσταντίνο Δρόσο,Ανθυπαστυνόμο Αντώνιο 
Μπόζια,Αστυφύλακες Αθανάσιο Γραμματόπου- 
λο,Αθανάσιο Καραμανλή,Νικόλαο Νικολαϊδη,Γε
ώργιο Σακελλαρίδη και Σωτήριο Σιώπη του 
Τμήματος Ασφάλειας Ορεσοάδας.
Αστυνόμο Α’ Γεώργιο Ζαφειρόπουλο,Αστυνόμο 

Β’ Ζήση Μαραγκοζούδη,Αρχιφύλακες Κύρο Κε- 
τσιτζή και Κωνσταντίνο Γκουλιάμα,Αστυφύλακες 
Τριαντάφυλλο Πατλάκα,Ιωάννη Δραγόζη και Νι
κόλαο Καραδέδο του ΤΑΑλεξανδρούπολης και 
του ΑΤ.Φερρών.
Αστυνόμο Α’ Αθανάσιο Τζιαφέτα,Υπαστυνόμο 

Β’ Κωνσταντίνο Ξόλια,Ανθυπαστυνόμους Χρή- 
στο Δουβλαντώνη και Χαράλαμπο Βασταρού- 
χα,Αρχιφύλακες Σωτήριο Παππά και Αναστάσιο 
Ζορμπά και Αστυφύλακα Νικόλαο Μόκκα του 
Α.Τ.Καλαμηάκας.
Αστυνόμο Α’ Αλέξανδρο Αναστασίου,Υπαστυ- 

νόμους Α’ Ευάγγελο Νέλλα,Θεόδωρο Μου- 
τσώκο και Κωνσταντίνο Κρασαδάκη,Ανθυπαστυ
νόμο Ιωάννη Κουτσάφτη,Αρχιφύλακες Σπυρί
δωνα Βαρσαμά και Παναγιώτη Κάκαρη,Αστυ
φύλακες Παντελή Ψαράκη,Γεώργιο Χατζηαντω- 
νάκη και Ανδρέα Μήτσου του Τμήματος Ασφάλειας 
Χαλκίδας.

Απονεμήθηκαν υλικές εμαίές στο κατωτέρω 
αστυνομικό προσωπικό,διότι συνέλαβαν ή συ
νέβαλαν στη σύλληψη κατόχων ή εμπόρων 
ναρκωτικών ή καλλιεργητών δενδρυλλίων ιν
δικής κάνναβης:
Αστυνόμο Β’ Θωμά Μόγια,Ανθυπαστυνόμο Ιω

άννη Δέα,Αστυφύλακες Γεώργιο Καραγκιοζό- 
γλου,Αθανάσιο Παπαδόπουλο και Ιωάννη Σι- 
δερίδη του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας. 
Αστυνόμο Β’ Κωνσταντίνο Παπακώστα,Αρχι

φύλακες Πέτρο Ανδρονίδη και Γεώργιο Κο
πανά,Αστυφύλακες Κωνσταντίνο Γάκη,Θεοφάνη 
Δημητρακόπουλο και Χρήστο Δουβλέτη του Τμή
ματος Ασφάλειας Καστοριάς.
Αστυνομικό Διευθυντή Δημήτριο Αποστολόπου- 

λο,Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ιορδάνη Χολίδη,Υ- 
παστυνόμο Α’ Φώτιο Παπανδρέου,Ανθυπαστυ
νόμο Δημήτριο Πατρίκιο,Αστυφύλακες Χρήστο 
Χατζή και Αθανάσιο Μπουστρούκη της Υπο
διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωηκών/ΔΑΑ. 
Αστυνομικό Διευθυντή Νικόλαο Σταματογιάν- 

νη,Αστυνομικό Υποδιευθυντή Νικόλαο Τασά- 
κο,Αστυνόμο Α’ Δημήτριο Κωνσταντάκο,Αστυ
νόμο Β’ Γεώργιο Καραχάλιο,Υπαστυνόμο Α’ 
Θωμά Τσιαντάκο,Υπαστυνόμο Β’ Σωτήριο Κου- 
λουριώτη,Αρχιφύλακες Διονύσιο Κωνσταντόπου- 
λο,Βασίλειο Πουλόπουλο και Χρήστο Γεωρ- 
γόπουλο,Αστυφύλακες Παναγιώτη Πανούση,Α
θανάσιο Χασομέρη και Δημήτριο Παπαδιώτη 
της Υ .ΔΑ /Α Α Α  και του Τμήματος Ασφάλειας 
Αιγάλεω.
Υπαστυνόμο Α’ Δημήτριο Αλαμανιώτη,Ανθυ- 

παστυνόμους Βασίλειο Βλάχο και Νικόλαο Τσια- 
βό,Αστυφύλακες Φώτιο Μουστάκα,Κωνσταντίνο 
Μπουζινέκη και Ιωάννη Παναγιωτόπουλο του 
ΑΤ.Ιτέας και του ΑΣ,Γαλαξειδίου.
Αστυνόμο Α’ Νικόλαο Μπέτσιο,Υπαστυνόμο Α’ 

Βασίλειο Χαλάτση,Ανθυπαστυνόμο Ευάγγελο 
Μανώλη,Αστυφύλακες Χρήστο Γκαλίτσιο και 
Στέργιο Μπουζούκη του ΑΤ.Ελασσόνας.

Επμέλεια:
Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνος Καραγιάννης
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ΚΑΙ ΣΥ Μ Β Α Ν ΤΑ

Νέο κτύπημα της -17 Ν-
Νέα δολοφονική ενέργεια από 

την -17 Ν-, αυτή ιη φορά κατά 
του επιχειρηματία Βαρδή Βαρ- 
δινογιάννη.
Στη συμβολή των οδών Βάρ- 

ναλη και Γ. Παπανδρέου, στη 
Νέα Ερυθραία, οι επίδοξοι δο
λοφόνοι είχαν σταθμεύσει ένα 
γκρι -Γκάλαντ- και μέσα σ’ 
αυτό είχαν τοποθετήσει δύο 
ρουκέτες, τις οποίες πυροδό
τησαν με τηλεχειρισμό την 
στιγμή κατά την οποία περ
νούσε δίπλα το αυτοκίνητο του 
Β. Βαρδινογιάννη.
Από τις εκρήξεις που επα

κολούθησαν, ευτυχώς, δεν 
υπήρξαν θύματα, γιατί οι ρου
κέτες δεν βρήκαν ακριβώς το 
στόχο τους. Μόνο υλικές ζη
μιές σημειώθηκαν. Επακολού
θησε προκήρυξη της οργάνω
σης -17 Ν-.

Με ρουκέτες εναντίον ... 
της Ε.Ο.Κ.

Με δύο ρουκέτες που εκτο
ξεύτηκαν από το δεύτερο όρο
φο απέναντι πολυκατοικίας, η 
οργάνωση -17 Ν-, έπληξε τα 
γραφεία της Ε.Ο.Κ., στην οδό 
Βασ. Σοφίας 2, στο Σύνταγμα. 
Προξενήθηκαν σοβαρές υλι

κές ζημιές, ενώ τραυματίστη
καν -ευτυχώς ελαφρά- δύο 
διερχόμενες γυναίκες. Των 
εκρήξεων προηγήθηκε τηλεφώ
νημα από την οργάνωση -17 
Ν- σε απογευματινή εφημερί
δα, που ενημέρωνε σχετικά και 
ανελάμβανε την ευθύνη της 
επίθεσης.

-Λευκός θάνατος-... 
στην κούνια μωρού 

Την ανήξερη παράστησε η Δή
μητρα Πράττου για τα έξι κιλά 
ηρωίνης που ανακάλυψαν οι 
αστυνομικοί δίπλα στην κούνια 
του μωρού της.
Η Πράττου, 30 ετών, ήταν 

συνεργάτιδα του Τούρκου με-

γαλέμπορου ναρκωτικών Χα- 
σάνογλου, γνωστού με το ψευ
δώνυμο -Σερίφης-, 
Υπενθυμίζεται ότι η Πράττου 

είχε συλληφθεί πρόσφατα πάλι 
για υπόθεση ναρκωτικών. Συ
γκεκριμένα, είχε πιαστεί για 
κατοχή με σκοπό την εμπορία 
75 γραμμαρίων ηρωίνης. Αρ
χικά είχε προφυλακιστεί μετά 
την απολογία της, αλλά λόγω 
της προχωρημένης εγκυμοσύ
νης της είχε αφεθεί στη συ
νέχεια ελεύθερη.
Σημειώνεται ότι το μωρό της 

30χρονης κατηγορούμενης, 
ηλικίας λίγων ημερών, το φρό
ντιζε μια αστυνομικός, ενώ στη 
συνέχεια το παρέλαβε η γιαγιά 
του.

Ο Ελγίνος ήταν ...μαθητής του
Λεηλατούσε επί 20 χρόνια την 

Ελληνική Ιστορία. Ο λόγος για 
το Γερμανό Στέφαν Γκέρικε, 
59 χρόνων, που γεννήθηκε 
στην Ιάβα της Ινδονησίας, 
σπούδασε στο πανεπιστήμιο 
του Μονάχου αρχαιολογία και 
εδώ και μια εικοσαετία ζει κατά 
διαστήματα στην Ελλάδα.
Ο δόκτωρ της ...αρχαιοκαπη- 

λείας που απασχολεί πάνω από 
20 χρόνια τις αστυνομικές αρ
χές, είχε το προσωπικό του 
-μουσείο- δίπλα στο Αρχαιο
λογικό Μουσείο Αθηνών. Οι 
θεοί των αρχαίων Ελλήνων, 
όμως, δεν τον ευνόησαν...
Ο τύποις καθηγητής συνελύ- 

φθη έξω από το σπίτι του, 
στην οδό Δεληγιάννη 21 στα 
Εξάρχεια, ενώ φόρτωνε χαρ
τοκιβώτια με αρχαία σε αυ
τοκινούμενο τροχόσπιτο.
Δέκα ημέρες παρακολουθού

σαν οι αστυνομικοί του Τμή
ματος Αρχαιοκαπηλείας της 
Ασφάλειας τον πασίγνωστο αρ- 
χαιοκάπηλο. Τον είχαν εντο
πίσει, ύστερα από πληροφο
ρίες, στο Μεταξουργείο και από

τότε δεν τον άφησαν από τα 
μάτια τους.
Ο Γκέρικε έπαιρνε αυστηρά 

μέτρα ασφαλείας. Κυκλοφο
ρούσε με πλαστές ταυτότητες 
και πλαστή άδεια οδήγησης και 
άλλαζε συνέχεια ενφάνιση χρη
σιμοποιώντας περούκες, γενει
άδες και τεχνητό ...δόντι. 
Χρησιμοποιούσε επίσης εναλ

λάξ δύο αυτοκίνητα. Ενα Φολ- 
ξβάγκεν και ένα Νίσαν Τσέρυ. 
Στα άτομα που τον προμή

θευαν με αρχαία δεν πήγαινε 
ποτέ κατόπιν ραντεβού. Ειδο
ποιούσε να τα έχουν έτοιμα 
και περνούσε να τα παραλάβει 
σε ανύποπτο χρόνο.
Στα τρία χαρτοκιβώτια και ένα 

σακ-βουαγιάζ που φόρτωνε στο 
τροχόσπιτο την στιγμή της σύλ
ληψής του, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν πολλά και ανυπο
λόγιστης αξίας αρχαία αντι
κείμενα.
Επίσης, στην κατοχή του Γκέ

ρικε βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν τρεις πλαστές αστυνο
μικές ταυτότητες και μια πλαστή 
πιστωτική κάρτα.
Φορούσε πανάκρ£ο ...μπείμπιλίνο 
-Μπεϊμπιλίνο- αξίας 250.000 

δραχμών φορούσε ο Χιλιανός 
λαθρέμπορος κοκαΐνης Σιπρά- 
νο Λοπέζ, 58 ετών, που συ- 
νελήφθη στο ανατολικό αερο
δρόμιο.
Το περίεργο βάδισμά του τον 

πρόδωσε και οι αστυνομικοί 
ανακάλυψαν ότι πάνω στο σώ
μα του ήταν κολλημένα τέσ
σερα δέματα με κοκαΐνη, βά
ρους τριών κιλών και 740 
γραμμαρίων.
Ο Χιλιανός λαθρέμπορος είχε 

προσαρμόσει κατάσαρκα τρία 
δέματα κοκαΐνης με ειδική αυ
τοκόλλητη λευκή ταινία και από 
πάνω είχε φορέσει μια ολό
σωμη λαστέξ φόρμα.
Πάνω από τη φόρμα φορούσε



τα ρούχα του, αλλά ο όγκος 
της κοκαΐνης τον δυσκόλευε 
στο βάδισμα.
Αυτό κίνησε τις υποψίες των 

αστυνομικών της Δίωξης Ναρ
κωτικών, που τον παρατηρού
σαν καθώς έβγαινε από την 
αίθουσα αφίξεων του ανατο
λικού αεροδρομίου.
Του έκαναν σωματική έρευνα 

και ανακάλυψαν ότι αυτό που 
...φούσκωνε ήταν κοκαΐνη.
Ο Λοπέζ ερχόταν από το Ρίο 

ντε Τζανέϊρο της Βραζιλίας 
στην Αθήνα, μέσω Ζυρίχης. 
Χρησιμοποιούσε δύο πλαστά 
ισπανικά διαβατήρια, ενώ στις 
αποσκευές του βρέθηκαν επί
σης, μια περούκα, 680 δολ- 
λάρια ΗΠΑ και μικροποσά σε 
λιρέτες Ιταλίας και δραχμές.

Αγριος Βιασμός 17χρσνης 
Δύο ανθρωπόμορφα τέρατα, 

όχι μόνο λήστεψαν έναν 
27χρονο, αλλά απήγαγαν την 
17χρονη φίλη του, την οποία 
και βίασαν αργότερα.
Ο ένας από τους δύο βιαστές 

- ληστές έπεσε αργότερα στα 
χέρια των αστυνομικών, ενώ 
καταζητείται ο δεύτερος.
Ο εφιάλτης για την 17χρονη 

Π.Κ.Τ. και το φίλο της Θε
οδόση Αποστολίδη, ιδιωτικό 
υπάλληλο, εμφανίστηκε στο 
τέρμα της οδού Αγίας Παρα
σκευής, στην Λυκόβρυση Ατ
τικής. Ξαφνικά, μέσα από τα 
δένδρα της περιοχής πετάχτη- 
καν δύο άνδρες, οι οποίοι με 
την απειλή ενός κατσαβιδιού 
τους ακινητοποίησαν. Αρπαξαν 
από τον 27χρονο όσα χρήματα 
είχε πάνω του - περίπου 30.000 
δρχ. - και αφού έβαλαν βίαια 
την κοπέλα μέσα σε ένα άσπρο 
αυτοκίνητο εξαφανίστηκαν. 
Τριακόσια μέτρα από το ση

μείο της ληστείας οδήγησαν 
το αυτοκίνητο μέσα στο άλσος 
της Φιλαδέλφειας, όπου Βίασαν
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κατά φύση και παρά φύση την 
ανήλικη.
Βασιζόμενοι στα στοιχεία που 

τους έδωσαν οι δύο νέοι, οι 
αστυνομικοί του παραρτήματος 
Ασφαλείας της Πεύκης κατά- 
φεραν να φτάσουν στη σύλ
ληψη του ενός δράστη. Πρό
κειται για τον Δημήτρη Κο- 
ντογιώργη, 29 ετών, ο οποίος 
και ομολόγησε. Ο δεύτερος 
δράστης είναι ο Παύλος Σω- 
τηρόπουλος, ηλικίας 25 - 30 
ετών, ο οποίος καταζητείται.

Χρυσές δουλειές 
με πλαστά διαβατήρια 

Γνωστή στην πιάτσα με το 
ψευδώνυμο -Μαντάμ Μαρί- 
ήταν η 60χρονη Μαρία Πέννια, 
η οποία έκανε -χρυσές δου
λειές- εφοδιάζοντας αλλοδα
πούς με πλαστά διαβατήρια και 
εισητήρια για χώρες του εξω
τερικού.
Η Πέννια προμηθευόταν τα 

πλαστά διαβατήρια από τον 
29χρονο Ιρανό Αλί Μεϊμάντι 
και στη συνέχεια τα διοχέτευε 
σε αλλοδαπούς αντί του ποσού 
των 2.500 έως 3.000 δολλα- 
ρίων.
Την πλούσια δραστηριότητα 

της -Μαντάμ Μαρί- διέκοψε η 
Ασφάλεια Αττικής, χρησιμοποι
ώντας σαν δόλωμα έναν αλ
λοδαπό , ο οποίος παρουσιά
στηκε σαν αγοραστής.
Κατόπιν συνεννόησης με την 

Ασφάλεια, ο αλλοδαπός έδωσε 
στην Πέννια τρεις φωτογρα
φίες του και 50.000 δραχμές 
σαν προκαταβολή για να τον 
εφοδιάσει με δύο πλαστά δια
βατήρια, ένα τυνησιακό και ένα 
ελληνικό. Ο αλλοδαπός μόλις 
θα έπαιρνε τα διαβατήρια θα 
έδινε άλλες 150.000 δραχμές 
στην Πέννια.
Τα χρήματα προσημειώθηκαν 

από την Ασφάλεια και το ρα
ντεβού ορίστηκε σε κυλικείο

της λεωφόρου Συγγρού. Την 
κατάλληλη ώρα όμως επενέβη 
η Αστυνομία και η Πέννια συ-
νελήφθη.
Λίγο αργότερα έφτασε στο 

σημείο του ραντεβού και ο 
Ιρανός, ο οποίος συνελήφθη 
την ώρα που έπαιρνε 50.000 
δραχμές από την Πέννια σαν 
αμοιβή για την προμήθεια των 
διαβατηρίων. Στην κατοχή του 
βρέθηκαν επίσης άλλα δύο ελ
ληνικά διαβατήρια.

Τον κυνήγησαν για κόκκινο, 
τον έπιασαν για ...άσπρη 

Η περιέργεια και η ικανότητα 
των τροχονόμων της Τροχαίας 
Αττικής αποκάλυψε έναν ακόμη 
κρίκο στο κύκλωμα των ναρ
κωτικών.
Το Σάββατο το πρωί, ένα 

FORD λευκό έκανε τροχαία 
παράβαση στα φανάρια της Μα- 
λακάσας, στην Εθνική οδό 
Αθηνών - Λαμίας. Οι τροχο
νόμοι το είδαν και ένα αυ
τοκίνητο της Τροχαίας ακο
λούθησε το FORD, για να γρά
ψουν οι τροχονόμοι την πα
ράβαση.
To FORD όμως, παρά τα σή

ματα των τροχονόμων δεν στα
ματούσε, αλλά λίγο πιό κάτω 
έστριψε σε έναν χωματόδρομο 
και ο οδηγός του κατέβηκε 
βιαστικός, δείχνοντας στους 
τροχονόμους ότι χρειαζόταν 
επειγόντως τουαλέτα!
Οι τροχονόμοι τον περίμεναν 

υπομονετικά να επιστρέψει. 
Οταν αυτός επέστρεψε, ζήτησε 
ευγενικά συγγνώμη για την 
παράβαση και για την καθυ
στέρηση. Οι τροχονόμοι έψα
ξαν τότε το αυτοκίνητο για 
να τους φύγουν όλες οι υπο
ψίες και αφού δεν βρήκαν 
τίποτα, τον χαιρέτησαν ευγε
νικά και τον άφησαν να φύγει. 
Ομως, δεν είχαν πεισθεί για 

την αθωότητά του και απο-
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φάσισαν να ψάξουν στο μέρος 
που χρησιμοποίησε για υπαί
θρια τουαλέτα. Ψάχνοντας με 
πολύ προσοχή βρήκαν κρυμ
μένες μέσα σε θάμνους δύο 
σακούλες που περιείχαν δύο 
κιλά ηρωίνη.
Αμέσως ειδοποίησαν την 

Ασφάλεια και συνέχισαν την 
περιπολία τους. Μετά από αρ
κετή ώρα, είδαν τον έμπορο 
του λευκού θανάτου να ξα
ναπερνάει θρασύτατα από το 
ίδιο σημείο της Εθνικής οδού, 
προφανώς για να πάρει την 
ηρωίνη και χωρίς να φαντά
ζεται ότι η περιέργεια αλλά 
και η ικανότητα των τροχο
νόμων τον είχαν νικήσει.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εσπασε το κύκλωμα διακί

νησης ναρκωτικών, μέσα στις 
Δικαστικές Φυλακές Θεσσαλο
νίκης. Ενας από τους κρίκους 
της αλυσίδας άνοιξε και φαί
νεται ότι αρχίζει το ξήλωμα 
του κυκλώματος που καταφέρ
νει να περνάει από τους τοί
χους του σωφρονιστικού κα
ταστήματος της Θεσσαλονίκης, 
χωρίς να γίνεται αντιληπτό απ’ 
αυτούς που είναι επιφορτισμέ
νοι με τη φύλαξή του.
Η αρχή έγινε από την ημέρα 

που ο κρατούμενος Ζήσης Κα- 
λαϊτζόγλου βρέθηκε στο κελί 
του σε κωματώδη κατάσταση. 
Λίγο πριν, είχε κάνει χρήση 
ναρκωτικών.
Οπως αποκαλύφθηκε, τέσσε

ρα άτομα αποτελούν ένα από 
τα μέρη της αλυσίδας που είχε 
σκοπό της να διακινεί τα ναρ
κωτικά στις φυλακές. Οι τρεις 
είναι κρατούμενοι. Το τέταρτο 
άτομο, μια κοπέλα, ήταν ο σύν
δεσμος έξω από τη φυλακή. 
Αυτός ήταν ένας από τους 

δίαυλους που διακινεί τα ναρ
κωτικά στις Δικαστικές Φυλακές

Διαβατών Θεσσαλονίκης. Αυ
τός που έπεσε στα χέρια της 
Αστυνομίας.
Οι τρεις κρατούμενοι είναι: 

Γιώργος Λιάρης, Δημήτρης 
Αδαμίδης και Ζήσης Καλαϊ- 
τζόγλου. Ο τελευταίος είχε κα
ταδικαστεί για βιασμό ανηλί
κου, σε χωριό των Σερρών. 
Στη φυλακή, επειδή ήταν ήσυ
χος, είχε κάποια προνόμια και 
βοηθούσε στην αποκομιδή των 
σκουπιδιών. Αυτό του έδινε το 
δικαίωμα να κινείται σε πολ
λούς υπαίθριους χώρους, στον 
αυλόγυρο των φυλακών, κοντά 
στον τοίχο, εκεί που δεν κι
νούνται άλλοι κρατούμενοι.
Η τέταρτη της παρέας είναι 

η Αικατερίνη Μεσάϊκου, από 
τις Σέρρες, εξαδέλφη του Λιά- 
ρη. Αυτή πλησίαζε τις φυλακές 
και άφηνε τα ναρκωτικά, σε 
διάφορα σημεία, όπου μπορού
σε να πλησιάζει ο Καλαϊτζό- 
γλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η 

Μεσάϊκου συνεννοούνταν στο 
επισκεπτήριο, με τους Λιάρη 
και Αδαμίδη. Αυτοί ειδοποιού
σαν τον Καλαϊτζόγλου, πού θα 
έβρισκε τα ναρκωτικά. Ο Κα- 
λαϊτζόγλου τα μάζευε, τους τα 
έδινε και αυτοί αναλάμβαναν 
τη διανομή στους κρατουμέ
νους.
Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε 

όταν, ομολόγησε ο Καλαϊτζό- 
γλου, ο οποίος νοσηλεύεται 
στο ΑΧΕΠΑ.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Εξιχνιάστηκε η μεγάλη κλοπή 

των Ιερών εκκλησιαστικών 
αντικειμένων της Ιεράς Μητρό
πολης Ελασσόνας, που έγινε 
τον Απρίλη του 1987 και από 
τότε παρέμενε ανεξιχνίαστη. 
Αξιωματικοί και άνδρες του 

Α.Τ. Ελασσόνας αφού εργά
στηκαν με μεθοδικότητα σχε

δόν μια διετία, κατάφεραν να 
φτάσουν στο τέρμα και να ανα- 
καλύψουν τον δράστη και εγκέ
φαλο της κλοπής, Σαμαρά Φώ
τη, φωτογράφο, κάτοικο Ελασ
σόνας και τώρα Θεσσαλονίκης. 
Ο Σαμαράς αφού τοποθέτησε 

τα κλεμμένα εκκλησιαστικά μα
ζί με κλεμμένα Ιερά άλλων 
εκκλησιών μέσα σε μεταλλικό 
κιβώτιο, το έκρυψε για ένα 
χρονικό διάστημα σε αγρόκτη
μά του. Στη συνέχεια το έδωσε 
για φύλαξη στον σύνεργό του, 
Παναγιωτίδη Κων/νο, οδηγό 
ταξί, κάτοικο Στεφανοβούνου 
Ελασσόνας.
Ο Παναγιωτίδης αφού επα- 

νατοποθέτησε τα Ιερά κειμήλια 
από το κιβώτιο, μέσα σε δύο 
μεταλλικά κουτιά, τα οποία έθα
ψε σε χωράφι του, με τη συ
γκατάθεση του Σαμαρά, άρχισε 
να ψάχνει για αγοραστές. 
Στο ίδιο κύκλωμα για ανεύ

ρεση αγοραστών συμμετείχαν 
ο Μπόλης Οδυσσέας, κάτοικος 
Ελασσόνας, εργάτης, ο οποίος 
και είχε φωτογραφίσει τα Ιερά 
με αυτόματη μηχανή -Πολα- 
ρόϊντ-, ο Σαρηγιαννίδης Ελευ
θέριος, αγρότης, επίσης κά
τοικος Στεφανοβούνου και ο 
Μπανταβής Πέτρος, κοινοτικός 
φύλακας, κάτοικος Δρυμού 
Ελασσόνας.
Ολοι οι παραπάνω συνεργά

ζονταν και συμμετείχαν σε διά
φορες διαπραγματεύσεις με 
αγοραστές για πώληση των Ιε
ρών, από την οποία πώληση 
θα έπαιρναν προμήθεια.
Μέρος των Ιερών αυτών βρέ

θηκε προ μηνών, σε αγροτική 
περιοχή της Ελασσόνας και πα
ραδόθηκαν στη Μητρόπολη.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Αλλεπάλληλα κτυπήματα κατά 

των εμπόρων του αργού θα
νάτου κατάφερε τον τελευταίο
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καιρό η Ασφάλεια Καστοριάς. 
Σε έρευνα που πραγματοποί

ησε στο σπίτι του Θεόφιλου 
Κωτίδη, 27 ετών, ανακάλυψε 
22 γραμμάρια ακατέργαστης ιν
δικής κάνναβης, μια στρατιω
τική ξιφολόγχη και ένα αμ
φίστομο μαχαίρι.
Συνεργοί του ήταν: ο Φίλιππος 

Τσακίρης, 28 ετών και ο Ιω
άννης Νάνος, 24 ετών. 
Οπως αποδείχθηκε οι παρα

πάνω καλλιεργούσαν πέντε φυ
τείες ινδικής κάνναβης σε 
αγροτικές και δασώδεις περιο
χές των χωριών Μελανθίου, 
Κρανοχωρίου και Νεστορίου 
Καστοριάς. Τα δενδρύλλια ξε
ριζώθηκαν , ενώ οι τρεις συ
νεταίροι έκλεισαν άδοξα την 
σταδιοδρομία τους.

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΊΚΟ 
80 δενδρύλλια ινδικής κάν

ναβης καλλιεργούσαν στην πε
ριοχή -Χούμα- Αργους Ορε- 
στικού, οι: Ιωάννης Πανταδής, 
ετών 25 και Βασίλειος Γού- 
βρος, ετών 21, γουνεργάτες. 
Στην παράνομη συντροφιά 
υπήρχε και τρίτο μέλος, ο Πα
ναγιώτης Μητσάνης, 23 ετών, 
ο οποίος δεν συνελήφθη, γιατί 
προ καιρού αναχώρησε για τη 
Δυτ. Γερμανία.
Εξ άλλου και άλλος -καλ

λιεργητής- συνελήφθη από άν- 
δρες του Α.Τ. Αργους Ορε- 
στικού. Πρόκειται για τον Γκρά- 
ντσιο Αλέξανδρο, 24 ετών, γε
ωργό, ο οποίος καλλιεργούσε 
15 δενδρύλλια ινδικής κάν
ναβης στην αγροτική περιοχή 
-Καλέσοβο-. Σε έρευνα που 
επακολούθησε στο σπίτι του 
βρέθηκαν 15,5 γραμμάρια ακα
τέργαστης ινδικής κάνναβης. 

ΑΡΓΟΣ
Δύο υποθέσεις κλοπών εξί

χνιασε πρόσφατα η Ασφάλεια 
Αργους.
Συγκεκριμένα συνέλαβε τον
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Γεώργιο Ααδά, 39 ετών, δράστη 
της κλοπής που είχε γίνει στη 
βιοτεχνία χυτηρίου - μηχα
νουργείου μετάλλων, που ανή
κει στους: Χριστόπουλο Σω
τήριο και Κωστάκη Θεόδωρο. 
Ο Ααδάς είχε κλέψει από την 
παραπάνω βιοτεχνία κουζινέτα, 
φτερωτές και δίσκους φτερω
τών, αξίας 2,5 εκατομμυρίων 
δρχ. και τα είχε πουλήσει σε 
Τσιγγάνους.
Επίσης εξάρθρωσε σπείρα 

Τσιγγάνων που διέπραταν συ
στηματικά κλοπές, ιδιαιτέρως 
μεγάλης αξίας, στην περιοχή 
Αργολίδας.
Πρόκειται για τους: Καλαμιώ- 

τη Γεώργιο, Πανόπουλο Δη- 
μήτριο και Μόσχο Σταύρο, κα
τοίκους Αγίας Τριάδας Ναυ
πλίου. Οι παραπάνω συνελή- 
φθησαν επ’ αυτοφώρω, ενώ 
προσπαθούσαν να πουλήσουν 
100 φιάλες υγραερίου, οι οποί
ες προήρχοντο από κλοπή του 
Ι.Χ. φορτηγού αυτοκινήτου, του 
Ανδρέα Κούγια, το οποίο ήταν 
φορτωμένο με 460 συνολικά 
φιάλες.
Και οι τρεις Τσιγγάνοι στο 

παρελθόν έχουν καταδικαστεί 
για κλοπές.

ΧΑΝΙΑ
Εξαρθρώθηκε στα Χανιά πε

νταμελής σπείρα εμπόρων του 
λευκού θανάτου, η οποία δια
κινούσε ηρωίνη στις πιάτσες 
της πόλης.
Πρόκειται για τους: Carlos 

Santos, 26 ετών, Πορτογάλο, 
Ramadhan Megeni, 24 
ετών,Τανζανό, Victor Marting, 
24 ετών, από τις Μπαχάμες, 
Manwala Salum, 27 ετών, από 
τη Νέα Γουινέα και τον Χα- 
νιώτη Γεώργιο Τζατζιμάκη, 27 
ετών, οικοδόμο, οι οποίοι κα
τείχαν 127,5 γραμμάρια κα
θαρής ηρωίνης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σκηνές από κορεάτικη ταινία 

καράτε, ξετυλίχτηκαν στο λι
μάνι της Θεσ/κης. Τέσσερις Κο- 
ρεάτες ναυτικοί, γνώστες πο
λεμικών τεχνών της πατρίδας 
τους, ήταν οι πρωταγωνιστές 
του σπάνιου αυτού επεισοδίου. 
Οι τρεις συνελήφθησαν, αλλά 
ο ένας έγινε ...καπνός.
Ολα άρχισαν από την επί

σκεψη ενός ζευγαριού στο λι
μάνι της συμπρωτεύουσας. Ο 
Νίκος Βανιανάκης, ναυτικός, 
θα έφευγε με το καράβι με 
το οποίο ταξιδεύει τελευταία. 
Τον συνόδευε στο λιμάνι η 
αρραβωνιαστικιά του, Δέσποινα 
Φυτρολάκη.
Οταν οι τέσσερις Κορεάτες 

είδαν την κοπέλα άναψαν τα 
αίματά τους! Κατέβηκαν στην 
προβλήτα και πλησίασαν το 
ζευγάρι. Ενας από αυτούς 
έσπρωξε τον ναυτικό, αγκά
λιασε την κοπέλα και ήθελε 
να ...την πάει βόλτα! Επακο
λούθησε συμπλοκή. Προσέτρε- 
ξαν προς βοήθεια του ναυτικού 
μας, εργαζόμενοι στο λιμάνι 
και ναυτικοί από γειτονικά 
πλοία.
Οι τέσσερις Κορεάτες ήξεραν 

όμως, καράτε και άρχισαν να 
εξουδετερώνουν έναν - έναν 
όλους τους αντιπάλους τους.
Κάποιος ειδοποίησε την Αστυ

νομία και στον τόπο της συ
μπλοκής έσπευσαν περιπολικά 
της Αμεσης Δράσης. Οι αστυ
νομικοί μετά από μεγάλη προ
σπάθεια κατάφεραν να ακινη- 
τοποιήσουν τους τρεις από αυ
τούς. Ο τέταρτος κατάφερε να 
διαφύγει.
Οι τρεις συλληφθέντες είναι 

οι: Χι Τζι Γιόλ, 31 ετών, Σον 
Κι Σονγκ και Χουάν Σου Ου, 
25 ετών.

59



_ ρ τ _ ίΛ. β

M l ββ war

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

1990
Επιμέλεια: Ελισσαίος Αρτόπουλος

Το Αστυνομικό πορτραίτο του 1990 είναι μια καταγραφή των rno σημαντικών 
γεγονότων και επιτυχιών της Αστυνομίας, που σκοπό έχει να επισημάνα τον 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει σήμερα, τόσο στην πρόληψη και καταστολή 

της εγκληματικότητας όσο και στον τομέα της καθημερινής κοινωνικής της προσφοράς.
Το σπουδαίο αυτό κοινωνικό έργο της Αστυνομίας είναι ανάγκη να προβληθεί, 

προκειμένου να αναγνωρισθεί και να εκημηθεί σωστά από το σύνολο του Ελληνικού 
λαού, ώστε ο  Ελληνας αστυνομικός νά αποκτήσει τη Θέση που του αρμόζει 
στη συνείδηση όλων των πολιτών και να κερδίσει την αποδοχή και τη συνεργασία 

τους για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του.
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-Κλοπή όπλων και πολεμικού υλικού έγινε 

σε δύο στρατιωτικές αποθήκες στην περιοχή 
Συκουρίου Λάρισας. Πληροφορίες λένε ότι 
η κλοπή είναι έργο τρομοκρατικών οργα
νώσεων.

-Εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ αστυνομικών 
και οπαδών του ΠΑΟΚ δημιουργήθηκαν στο 
γήπεδο Τούμπας λίγο πριν από τη λήξη 
του αγώνα ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Τραυματί
στηκαν 36 αστυνομικοί, 55 φίλαθλοι, ενώ 
έγιναν 15 συλλήψεις.

-Συνελήφθησαν δύο παραχαράκτριες που γέ
μισαν με πλαστά πεντοχίλιαρα καταστηματάρ
χες στο Χαϊδάρι.

-Με αφορμή την αθωωτική απόφαση για 
τον Μελίστα, αναρχικοί προκάλεσαν επεισόδια 
στην περιοχή του Πολυτεχνείου και των Εξαρ- 
χείων. Τραυματίστηκαν 6 αστυνομικοί και πυρ- 
πολήθηκαν αυτοκίνητα.

-Σοβαρά επεισόδια μεταξύ Χριστιανών και 
Μουσουλμάνων έγιναν στην Κομοτηνή, όταν 
οι δεύτεροι πραγματοποίησαν συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας για την δικαστική απόφαση κατά 
του πρώην βουλευτή Ροδόπης Α. Σαδίκ.

-Σπείρα διαρρηκτών, μηχανικών και εμπόρων 
αυτοκινήτων, που έκλεβε και μετέτρεπε σε 
"μαϊμούδες" ή διέλυε και πουλούσε ως εξαρ
τήματα πολυτελή αυτοκίνητα μεγάλου κυβι
σμού, εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια 
Θεσ/κης. Συνολικά ήταν 90 αυτοκίνητα, όλα 
με ξένες πινακίδες. Δράστες οι: Θ. Χα- 
τζηπιρπιρίδης, Κ. Σαρόγλου και Δ. Παπρικίδης.

Φ ΕΒΡΟ ΥΑΡΙΟ Σ
-Πρωτοφανής ληστεία -από μέλη της 17 Νο

έμβρη- έγινε στο Πολεμικό Μουσείο, όταν 
ομάδα 4-5 ατόμων άρπαξαν δύο αντιαρματικούς 
εκτοξευτές, αφού ακινητοποίησαν τον φύλακα 
και εξαφανίστηκαν. Τα κλαπέντα μπαζούκας 
αν και παλιά, σύμφωνα με πληροφορίες, μπο
ρούν να χρησιμοποιηθούν αν τους γίνουν 
ορισμένες μετατροπές. Ακολούθησε προκή
ρυξη της "17 Ν" μαζί με 3 φωτογραφίες 
όπλων που κατέχει η "17 Ν".

-Ανακαλύφθηκε αντιαεροπορικό βλήμα μαζί 
με 2 κλεμμένες πινακίδες αυτοκινήτου σε 
υπόνομο στα Κάτω Πατήσια. Οι αρχές Ασφα
λείας πιστεύουν ότι ανήκουν σε μέλη τρο
μοκρατικών οργανώσεων.

-Βόμβα μολότωφ κατά λεωφορείου της αμε
ρικάνικης βάσης του Αράξου από οργάνωση 
που αυτοαποκαλείται "Αντικαπιταλιστικός-Αντι- 
καθεστωτικός Αγώνας".

-Δολοφονήθηκε στο Κολωνάκι ο ψυχίατρος 
των φυλακών Κορυδαλλού Μάριος Μαράτος. 
Την ευθύνη ανέλαβε με προκήρυξή της η 
οργάνωση "Επαναστατική Αλληλεγγύη" η οποία 
μέχρι τώρα είχε διαπράξει μόνο βομβιστικές 
ενέργειες.

-Συνελήφθη στον ανατολικό αερολιμένα 
έμπορος σκληρών ναρκωτικών με τρία κιλά 
κοκαΐνη. Πρόκειται για τον Ελληνοκαναδό 
Γιώργο Αναγνώστου, ο οποίος ερχόταν από 
Μαδρίτη.

-Τρεισήμισυ κιλά ηρωίνης μετέφεραν, στα 
στομάχια τους, τέσσερις Τανζανοί που συ
νελήφθησαν από τις διωκτικές αρχές της Βό
ρειας Ελλάδας. Το δρομολόγιο ήταν: Σμύρνη, 
Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα.

Μ ΑΡΤΙΟΣ
-Βόμβα σε λεωφορείο της Υποδ/νσης Με

ταγωγών Δικαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ, στα Κάτω 
Πατήσια, έβαλε νεοεμφανιζόμενη οργάνωση 
που αυτοτιτλοφορείται "Αναρχική Ομάδα Μι- 
χάλης Καλτέζας". Η βόμβα βρέθηκε και εξου
δετερώθηκε από άνδρες της ΕΚΑΜ ύστερα 
από τηλεφώνημα αγνώστου σε απογευματινή 
εφημερίδα.

-Βόμβα μολότωφ έριξαν άγνωστοι σε αυ
τοκίνητο της Ασφάλειας Θεσ/νίκης. Την ευθύνη 
για την επίθεση ανέλαΒε με τηλεφώνημα σε 
απογευματινή εφημερίδα της συμπρωτεύουσας 
η οργάνωση "Αϋπνοι αναρχικοί".

-Αγρια δολοφονία του γουνέμπορου Π. Κα- 
ρανίκα στη Βαρβάκειο Αγορά από τον Πολωνό 
Σ. Ζιμάνσκι. Ο δολοφόνος συνελήφθη από 
την Αστυνομία αλλά αυτοκτόνησε μέσα στο 
κρατητήριο του ΣΤ’ Α.Τ., όπου εκρατείτο.

-Ο 67χρονος Σ. Ασλανίδης επιχείρησε να 
ρίξει βόμβα στο Α.Τ. Κρύας Βρύσης Γιαν
νιτσών, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς 
πριν προλάβει να πυροδοτήσει τον εκρηκτικό 
μηχανισμό.

-Εκδόθηκε στη χώρα μας από την Τουρκία 
ο μεγαλέμπορας ναρκωτικών Αντέμ Χουσε- 
ϊνογλου, γνωστός σαν "Μάκης ο Τούρκος".

-12 εκρήξεις βομβών εναντίον αυτοκινήτων 
διπλωματικών αποστολών ανατολικών χωρών 
έγιναν στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες 
την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση "Κοινωνική 
Αντίσταση".

-Ο κρεοπώλης Αθ. Αάβδας από την Αμαλιάδα, 
εκτός από κρέας, πούλούσε και χασίς. Συ
νελήφθη έχοντας στην κατοχή του 40 κιλά 
χασίς άριστης ποιότητας.
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ΑΠ ΡΙΛΙΟ Σ
-4 6όμ8ες εξεράγησαν στην Αθήνα και μία 

στη Θεσ/νίκη, στα κτίρια του ΣΕΒ, της ΓΣΕΕ, 
του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας, στο Σύν
δεσμο Εξαγωγέων Βορ. Ελλάδος. Την ευθύνη 
ανέλαβαν με τηλεφώνημά τους οι οργανώσεις 
"Ε.Λ.Α." και "1η Μάη".

-Συνελήφθη στην Κεφαλονιά ο ναυτιλιακός 
πράκτορας Γ. Βασιλάτος για κατοχή πολεμικού 
υλικού και ναρκωτικών.

-Κατασχέθηκε στην Πάτρα νταλίκα που με- 
τέφερε σωλήνες για το πιο μεγάλο και υπερ
σύγχρονο κανόνι του κόσμου που θέλει να 
κατασκευάσει το Ιράκ.

-Συνελήφθη μετά την άφιξή της, προερχόμενη 
από την Γενεύη, η 25χρονη Αμερικανίδα υπή
κοος Παν. Ψωμά,η οποία είχε κρύψει μέσα 
σε ειδικό γιλέκο, που φορούσε, 15 κιλά χρυσό 
σε πλάκες.

-Η Ασφάλεια Ηρακλείου εντοπίζει και συλ
λαμβάνει το δολοφόνο του αρχιτέκτονα Βαμ- 
βουλά Γεώργιου, ο οποίος δολοφονήθηκε με 
όπλο εξ επαφής στον κρόταφο. Δράστης είναι 
ο Βρέντζος Ιωάννης.

-Μεγάλη σπείρα αρχαιοκαπήλων "έβαλε στο 
χέρι" η Ασφάλεια Πατρών. Μετά από πα
ρακολούθηση και άγρια καταδίωξη συνέλαβε 
6 άτομα, που είχαν κάνει παράνομες ανα- 
σκαφές στην αρχαιολογικής σημασίας περιοχή 
Κεφαλόβρυσου Πατρών.

-Φυτεία χασίς καλλιεργούσε στην Καρδίτσα 
ο Ηλίας Λάϊος, υδραυλικός. Συνελήφθη την 
ώρα που είχε επισκεφθεί τα 541 δενδρύλλιά 
του.

Μ ΑΙΟΣ
-Βόμβα μολότωφ μέσα σε ντισκοτέκ στη 

Λάρισα έριξε ο Γιώργος Τοκμετζής, που συ
νελήφθη στη συνέχεια από αστυνομικούς.

-Τρομοκρατική επίθεση με 7 εμπρηστικές 
ωρολογιακές βόμβες και ένα εκρηκτικό μη
χανισμό στην Εκάλη προκάλεσαν σοβαρές υλι
κές ζημιές. Την ευθύνη των εκρήξεων ανέ
λαβε με προκήρυξη, που έστειλε σε απο
γευματινή εφημερίδα η οργάνωση "17 Ν".

-Συνελήφθη ο σεσημασμένος κλέφτης και 
αρχαιοκάπηλος Νίκος Γεωργαντής, γνωστός 
σαν "Πεταλούδας".

-Για λαθρεμπόριο 12 κιλών χρυσού συνε
λήφθη στο ανατολικό αεροδρόμιο η Γερμανίδα 
Εβελίν Σπάγκεμπεργκ.

-Σπείρα λαθρεμπόρων όπλων και ναρκωτικών 
εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Αττικής. Συ
νελήφθη ο εγκέφαλος της σπείρας Mix. Πάλ-

μος, μηχανικός του Εμπορικού Ναυτικού, ο 
οποίος χρησιμοποιώντας γυναίκες σαν "βα
ποράκια" διακινούσε ποσότητες ηρωίνης και 
όπλων.

-Η μεγαλύτερη φυτεία δενδρυλλίων ινδικής 
κάνναβης, που αποκαλύφθηκε ποτέ (5.000 δεν
δρύλλια), εντοπίστηκε από την Ασφάλεια σε 
δασική περιοχή, στο χωριό Αγιος Πρόδρομος 
Χαλκιδικής. Ιδιοκτήτες της φυτείας είναι ο 
Ναούμ Αδαμίδης και ο Δημήτρης Ιγνατίδης, 
που συνελήφθησαν.

ΙΟ ΥΝ ΙΟ Σ
- Βομβιστική ενέργεια στα γραφεία της FIAT 

στην Αθήνα (Λεωφ. Συγγρού). Σύμφωνα με 
εκτίμηση της Αστυνομίας, πρόκειται για βολή 
από αντιαρματικό πυροβόλο, που έγινε από 
απέναντι κτίριο. Την ευθύνη ανέλαθε η ορ
γάνωση "17 Ν" με προκήρυξη, που έστειλε 
σε απογευματινή εφημερίδα.

-Κύκλωμα ...τροφοδότησης του γιουγκοσλα
βικού καζίνο με τζογαδόρους λειτουργεί στη 
Θεσ/νίκη.Ήδη έγιναν οι πρώτες συλλήψεις 
μελών του από την Υποδ/νση Δημ. Ασφάλειας 
Θεσ/νίκης.

-Συνελήφθησαν από την Ασφάλεια Ρόδου 
οι αρχαιοκάπηλοι που είχαν διαρρήξει το Μου
σείου της πόλης. Εικάζεται ότι είναι οι ίδιοι 
που είχαν διαρρήξει και το Μουσείο Κό
ρινθου.

-Ενα σκοτεινό έγκλημα εξίχνιασε η Ασφάλεια 
Αττικής. Πρόκειται για τους δολοφόνους του 
17χρονου Τσιγγάνου Γιάννη Τσατσάνη, γνω
στού σαν "Μαρσελίνο", τον οποίο αρχικά είχαν 
απαγάγει και στη συνέχεια δολοφόνησαν οι: 
Κων. Σπινάρης, Δημ. Αγαπητός, Δημ. Σκα- 
φτούρος, Σταμ. Γρυπαίος, Ιωάν. Λάζαρου, Ιωαν. 
Αβραμίδης, Ιωάννης Πετράκης και Βασ. Βα
σιλείου ή "Τζίνο".

-Πιάστηκε από την Ασφάλεια Αττικής ο δο
λοφόνος του 24χρονου Σωτήρη Καραγκιόζη. 
Είναι ο σμηνίτης Δημ. Δεπάστας, που δο
λοφόνησε τον Καραγκιόζη έξω από την ντι- 
σκοτέκ "ΟΜΠΡΕ", πιθανότατα για ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών, που αφορούσαν ναρκωτικά.

ΙΟΥΛΙΟΣ
-Ανατινάχτηκε, ενώ προσπαθούσε να εγκα- 

ταστήσει εκρηκτικό μηχανισμό στην κεντρική 
πλατεία της Μυτιλήνης, ο ανθυπασπιστής της 
Πολεμικής Αεροπορίας Μιχάλης Παυλής. Ση
μειώνεται, ότι θα επακολουθούσε πολιτική συ
γκέντρωση στον χώρο αυτό.

-Εξαρθρώθηκε στη Ρόδο μεγάλη διεθνής
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σπείρα, που διέπραιε μεγάλες απάτες με πλα
στές πιστωτικές κάρτες.

-Συνελήφθη αλλοδαπός αρχηγός διεθνούς 
σπείρας, που έκλεβε αυτοκίνητα από την Ευ
ρώπη και τα προωθούσε στη Μέση Ανατολή. 
Πρόκειται για τον ΑιΒανέζο Εμ. Μπουκάρ ή 
Σαμπάχ Σαμίρ.

-Στα αμπάρια του σαπιοκάραβου "Τζαμάλ" 
ήταν στιβαγμένοι 237 λαθρομετανάστες, από 
τη Σρι-Λάνκα, το Πακιστάν και την Ινδία, 
που ήθελαν να καταφύγουν στη χώρα μας. 
Συνελήφθησαν οι 112 και αναζητούνται οι 
υπόλοιποι, που πρόλαβαν και αποβιβάστηκαν 
στην περιοχή του Ααυρίου.

-Μεγάλος αριθμός από αρχαία αντικείμενα, 
που είχαν κλαπεί από το Μουσείο Ρόδου 
τον περασμένο Νοέμβριο, βρέθηκαν μέσα σε 
πλαστικό σάκο πάνω στην Αγία Τράπεζα εκ
κλησίας στην Χαλκίδα.

-Δέκα κιλά ηρωίνης μετέφερε σε δύο κούτες 
από απορρυπαντικά, με το τρένο της γραμμής 
Κωνσταντινούπολη - Θεσ/νίκη - Αθήνα, ο Αχμέτ 
Τζενταχί, ο οποίος συνελήφθη στη Νέα Γέφυρα 
Εβρου.

-Πεντακόσια χασισόδεντρα ξερίζωσαν στην 
Αυλώνα οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκω
τικών. Η φυτεία δεν εξακριβώθηκε σε ποιούς 
ανήκε.

ΑΥΓΟ ΥΣΤΟ Σ
-Συνελήφθη ο Παρίσης Χατζηγιάννης, γιατί 

βρέθηκαν στην κατοχή του 129 συμληρωμένα 
διαβατήρια, τα οποία είχε κλέψει από τη Νο
μαρχία Ανατολικής Αττικής σε δύο δόσεις.

-Βόμβα μολότωφ σε κτίριο του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών κατέστρεψε τα αρχεία του "πόϊντ 
σύστεμ".

-Συνελήφθησαν στη Ρόδο τρεις Λιβανέζοι, 
την ώρα που τοποθετούσαν εμπρηστικό μη
χανισμό σε δάσος της περιοχής "ΦαληράκΓ.

-Ο Γάλλος Μπλάνσετ Λεόν Κλωντ Λουά συ
νελήφθη για αρχαιοκαπηλεία στη Ρόδο.

-Αγρια συμπλοκή με θύματα δύο αστυνο
μικούς -τον Λουκά Παπαλουκά και τον Δημήτρη 
Βούλγαρη- έγινε έξω από το μέγαρο της Αστυ
νομίας, στη Λεωφ. Αλεξάνδρας. Δράστης ο 
σεσημασμένος κακοποιός Αντώνης Καραμα- 
λέγκος, που παραδόθηκε αργότερα στην αστυ
νομία.

-Ενας από τους μεγαλύτερους χασισοκαλ- 
λιεργητές της χώρας μας συνελήφθη, ενώ 
περιποιόταν τα 13.600 χασισόδενδρά του στην 
περιοχή Κάπρη Κιλκίς. Πρόκειται για τον Πέτρο 
Βαφειάδη, γεωργό.

-Στα χέρια του δικηγόρου Στέφανου Πάτσου 
βρέθηκαν τα ομόλογα αξίας 254 εκατομμυρίων, 
που είχαν κλαπεί ξαφνικά μεταξύ Αθήνας και 
Ηρακλείου. Ο Πάτσος συνελήφθη, ενώ προ
σπαθούσε να τα πουλήσει.

ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣ
-Αγρια καταδίωξη και πυροβολισμοί μεταξύ 

αστυνομικών και του κρατούμενου των φυ
λακών Κορυδαλλού Ηλία Μαντούβαλου έγινε 
κατά τη δραπέτευσή του από το Τζάνειο νο
σοκομείο, όπου νοσηλευόταν. Τελικά ο δρα- 
πέτης συνελήφθη και επέστρεψε στο κελί του.

-Περίπου 3.000 χιλιάδες σφαίρες κλάπηκαν 
από το στρατόπεδο Καρτερού στο Ηράκλειο. 
Γίνονται ανακρίσεις για να διαπιστωθεί αν 
οι σφαίρες προορίζονταν για τρομοκρατικές 
ενέργειες.

-Αυτοκίνητο - ψυγείο, που μετέφερε, περίπου,
120.000 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, 
αμερικάνικης και τσεχοσλοβάκικης προέλευ
σης, εντοπίστηκε στο Τελωνείο Πάτρας. Το 
φορτηγό ερχόταν από την Αγκόνα Ιταλίας 
και είχε προορισμό το Ρέθυμνο Κρήτης.

-Σε έρευνα, που έγινε στο αυτοκίνητο του 
Βασ. Καλαντζή από τη Στιμάγκα Κορινθίας, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες εκρη
κτικής ύλης και μικροποσότητα χασίς. Συ- 
νοδηγός του Καλαντζή ήταν ο Θεοφ. Δαρδάνης. 
Ερευνα που επακολούθησε στα σπίτια τους 
απέφερε ένα περίστροφο και σφαίρες.

-Σε ορεινή περιοχή της Κοινότητας Χαλκερού 
Καβάλας εντοπίστηκε από την Ασφάλεια Κα
βάλας, φυτεία με 232 δενδρύλλια ινδικής 
κάνναβης, που ανήκε στον Στυλ. Χατζηρα- 
φαηλίδη, ο οποίος συνελήφθη επ’αυτοφώρω.

Ο Κ ΤΩ ΒΡΙΟ Σ
-Βρέθηκαν από την Ασφάλεια Δράμας τα 

36.000.000, που είχαν κλαπεί προ ημερών 
από τα ΕΛΤΑ Δράμας.

-Εξέγερση κρατουμένων στις φυλακές Αλι
καρνασσού με αίτημα την απομάκρυνση του 
διευθυντή των φυλακών.

-Στις υψικάμινους της Χαλυβουργικής κα
ταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών 
ουσιών που είχαν κατασχεθεί από την Αστυ
νομία τα τρία τελευταία χρόνια.

-Νέα εξέγερση σε φυλακές. Αυτή τη φορά 
στις φυλακές Κορυδαλλού, Πάτρας και Κο
μοτηνής. Οι στασιαστές διεκδικούν καλύτερες 
συνθήκες διαβίωσης.

-Κι άλλος δουλέμπορος συνελήφθη στα ελ
ληνοτουρκικά σύνορα από άνδρες του Α.Τ.
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Διδυμοτείχου, ο οποίος μετέφερε με το φορ
τηγό του 61 Ασιάτες λαθρομετανάστες, στη 
χώρα μας.

-20 κιλά κοκαΐνης, άριστης ποιότητας, ήταν 
κρυμμένα σε πάπλωμα που έφερνε μαζί του 
από τη Βραζιλία, ο Γκαλίλ Τζαφάν, κάτοικος 
Σάο Πάολο. Προορισμός του ήταν ο Λίβανος.

-Αγρια μάχη αστυνομικών και κακοποιών 
στο Καβούρι. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής 
σκοτώθηκε ο καταζητούμενος κακοποιός Γρηγ. 
Πετρίδης, τραυματίστηκε ο Ρουμάνος Αντριάν 
Παποτάν και συνελήφθη ο επίσης Ρουμάνος 
Ιονέλ Πόπα.

Ν Ο ΕΜ Β ΡΙΟ Σ
-Ενα κιβώτιο με χειροβομβίδες του στρατού 

και εκρηκτικά βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένο 
οικόπεδο στην Μάνδρα Αττικής.

-Στα ίχνη τρομοκρατικής οργάνωσης βρί
σκονται οι Αρχές Ασφάλειας μετά τον τραυ
ματισμό του 37χρονου Κυριάκου Μαζοκόπου 
και την ανακάλυψη κρυσφήγετου όπλων στα 
Εξάρχεια. Μέσα στη γιάφκα του Μαζοκόπου 
βρέθηκαν όπλα, εκρηκτικοί και εμπρηστικοί 
μηχανισμοί, χειροβομβίδες, μάσκες, περούκες, 
έντυπα υλικά και διάφορα μέσα για την πραγ
ματοποίηση τρομοκρατικών ενεργειών. Επίσης 
βρέθηκε το πρωτότυπο της προκήρυξης που 
είχε σταλεί από την οργάνωση "Επαναστατική 
Αλληλεγγύη" μετά τη δολοφονία του ψυχίατρου 
Μάριου Μαράτου.

-Τρομοκρατική επίθεση της "17 Ν" κατά του 
επιχειρηματία Βαρδή Βαρδινογιάννη με ρου
κέτες, που είχαν κλαπεί από το στρατόπεδο 
Συκουρίου Λάρισας. Η επίθεση έγινε στη Νέα 
Ερυθραία. Οι ρουκέτες είχαν τοποθετηθεί σε 
σταθμευμένο αυτοκίνητο και πυροδοτήθηκαν 
με τηλεχειρισμό όταν το αυτοκίνητο του Βαρδή 
Βαρδινογιάννη περνούσε δίπλα. Ευτυχώς, 
οι ρουκέτες δεν βρήκαν ακριβώς το στόχο 
τους και δεν υπήρξαν θύματα.

-Αγνωστο άτομο πέταξε μια νάϋλον σακούλα 
γεμάτη εκρηκτικά και σήματα της Αστυνομίας 
σε οικόπεδο στο Χαϊδάρι.

-Εξ άλλου δύο οπλοστάσια βρέθηκαν σε 
μια αποθήκη αγροκτήματος στα Μελίσσια και 
σε διαμέρισμα στα Νέα Λιόσια. Το πρώτο 
ανήκει στο κτηματία Νικ. Πέρρο, που συ
νελήφθη, και το δεύτερο στον ανηψιό του 
Θεοδ. Λιόση ή Γεωργακόπουλο.

-Ηρωίνη βάρους 2,5 κιλών προσπάθησε να 
πουλήσει σε αστυνομικό ο Δημ. Τσομπανίδης 
στην Κοινότητα Σαγηνής Εβρου.

ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΣ
-Για κατοχή και διακίνηση πλαστών δια

βατηρίων συνελήφθησαν από άνδρες της Ασφά
λειας Αττικής η Μαρία Πέννια και ο Ιρανός 
Αλί Μεγμιαντί. Η Πέννια γνωστή σαν "Μαντάμ 
Μαρί" διοχέτευε τα πλαστά διαβατήρια σε αλ
λοδαπούς αντί ποσού 2.500 έως 3.000 δολ- 
λαρίων.

-Ομάδα αστυνομικών εμποδίστηκε από κα
τοίκους του χωριού Βασιλικά Θεσ/νίκης, από 
το να οδηγήσει στην Ασφάλεια τέσσερα άτομα 
που συνελήφθησαν να παίζουν "21" με χρή
ματα! Ο "τσιλιαδόρος" δεν κατάφερε να ει
δοποιήσει έγκαιρα τους παίχτες, όταν όμως 
αντελήφθη τους αστυνομικούς χτύπησε την 
καμπάνα του χωριού και σε χρόνο ρεκόρ 
πάνω από 300 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω 
από το καφενείο δημιουργώντας κλοιό στους 
αστυνομικούς.

-Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός συν- 
δεδεμένος με πυροκροτητή, πλάι στον οποίο 
υπήρχε η φωτογραφία του Υπουργού Δημ. 
Τάξης κ. Βασιλειάδη, βρέθηκε στο δικαστικό 
μέγαρο στο Ηράκλειο, ο οποίος δεν εξεράγη.

-Συνελήφθησαν για εμπορία ναρκωτικών η 
Δήμητρα Πράττου και ο Αντώνιος Νικολό- 
πουλος. Στην κατοχή της Πράττου βρέθηκαν 
6 κιλά ηρωίνης, κρυμμένα κάτω από την 
κούνια του νεογέννητου παιδιού της, ενώ 
μέσα στο αυτοκίνητο του Νικολόπουλου βρέ
θηκαν 1.530 γραμμάρια ηρωίνης.

-Εξήντα χιλιάδες πλαστά μάρκα Δ. Γερμανίας 
πούλησαν δύο άτομα στον έμπορο Γιώργο 
Ζυγούλα, από την Καβάλα, αντί 6.300.000 
δρχ. Οι δύο απατεώνες συνελήφθησαν.

-Σπείρα χασισοκαλλιεργητών εντόπισε η Α.Δ. 
Αρκαδίας. Σε ορεινή δασώδη περιοχή του 
Πάρνωνα ανακάλυψε φυτεία 470 δενδρυλλίων, 
που ανήκε στους: Γεώργιο Βίγκο, Αντώνη 
Νιούλη και Περικλή Ρέντα.

-Νέο κτύπημα τρομοκρατών. Από τον δεύτερο 
όροφο πολυκατοικίας πυροδότησαν δύο ρου
κέτες, οι οποίες επέπεσαν στα γραφεία της 
ΕΟΚ, που βρίσκονται Βασιλίσσης Σοφίας 2 
στο Σύνταγμα. Από τις ισχυρότατες εκρήξεις 
προξενήθηκαν σοβαρότατες ζημιές, ενώ τραυ
ματίστηκαν δύο διερχόμενες γυναίκες.Την ευ
θύνη ανέλαβε με τηλεφώνημά της, σε απο
γευματινή εφημερίδα, η τρομοκρατική οργά
νωση "17 Ν".
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■ΤΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΙΑ fy

Σε επιστολή της προς τον κ. Αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ., η Εθνική Αερολέσχη Ελλάδος εκφράζει 
τις πιο θερμές ευχαριστίες της για τη θετική 
συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην επι
τυχία της Τελετής Αφής Φλόγας Ικαριάδας 
και του Παγκόσμιου Αεραθλητικού Συνέδριου 
F.A.I.,nou έγιναν στην Ικαρία.
Με επιστολή της προς το Τμήμα Τροχαίας 

Κινήσεως Αλεξανδρουπόλεως, η Θρακική Εστία 
Βέροιας εκφράζει τις ευχαριστίες της προς 
τον Διοικητή και το πλήρωμα του περιπολικού 
του Τμήματος, που παρέλαΒε ασθενή από το 
εκδρομικό τους αυτοκίνητο και τον μετέφερε 
τάχιστα στο Νοσοκομείο Αλεξανδρουπόλεως. 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Πύργου Ιστι- 

αίας, με επιστολή του προς το Υπουργείο 
Δημ. Τάξης, εκφράζει τα θερμά του συγχα
ρητήρια στο Δ'ντή του Α.Σ. Ωρεών Ανθ/μο 
Απόστολο Κρίκο και στον Αστ/κα Ηλία Αλεξίου, 
διότι με τις ταχύτατες ενέργειές τους ετέθη 
υπό έλεγχο και κατεσΒέσθη εστία πυρκαγιάς, 
που απειλούσε άμεσα με καταστροφή δασώδη 
περιοχή 40.000 στρεμμάτων.
Ο Νομάρχης Καστοριάς κ. Ξενοφών Στερ- 

γιάδης,με επιστολή του προς τον κ. Υπουργό 
Δημ. Τάξης εκφράζει την ικανοποίησή του και 
τα συγχαρητήριά του προς τον Αστυν. Υποδ/ντή 
Δημήτριο Καλφούντζο, τον αστυνόμο Β’ Μιχαήλ 
Μπεζίκη και τους υφισταμένους τους διότι με 
οξύνεια, μεθοδικότητα και ασυνήθιστη ταχύτητα 
εξίχνιασαν την υπόθεση Βομβιστικής ενέργειας 
κατά υπηρεσιακού οχήματος στο Άργος Ορε- 
στικό.
Με επιστολή του προς τον Γεν. Αστυν. Δ/ντή 

Θεσσαλονίκης, ο Αμερικανός Πρόξενος Θεσ/νί- 
κης κ. Ντόναλντ Μίλλερ εκφράζει την εκτίμηση 
και τις ευχαριστίες του Αμερικανού Πρέσβη 
κ. Σωτήρχου και τις δικές του για την εξαίρετη 
ασφάλεια αλλά και τη συνεχή ανεκτίμητη Βο
ήθεια που προσέφεραν οι υπηρεσίες της ΓΑΔΘ 
στις υπηρεσίες του Προξενείου κατά την επί
σκεψη του κ. ΠρέσΒη στη Θεσσαλονίκη. 
Με επιστολή τους προς τον Γεν. Αστυν. Δντή 

Θεσ/νίκης, η Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η Καρδιο
λογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος και η Ορ
γανωτική Επιτροπή του International Congress 
on Cardiovascular Pharmacotherapy and Car
diomyopathies, εκφράζουν τις θερμότατες ευ
χαριστίες τους για τις διακριτικές υπηρεσίες 
των αστυνομικών στους χώρους, όπου διεξήχθη 
το παραπάνω Συνέδριο και διέμεναν οι δια
κεκριμένοι ξένοι επιστήμονες, που συμμετείχαν 
σ’ αυτό.
Με επιστολή της προς τον κ. Υπουργό Δημ. 

Τάξης, η κ. Βούλα Κουμουτσάκου θεωρεί χρέος 
της να απευθύνει τις θερμές ευχαριστίες της 
στον Ανθ/μο Σταύρο Ανδρεάκο του Α.Τ. Γυθείου 
Λακωνίας, που με προθυμία και ευγένεια, μετά 
από επίμονη και επίπονη μεθοδική προσπάθεια, 
συντέλεσε αποτελεσματικά στην εξεύρεση νε
αρού, ο οποίος με ψευδώνυμο φιλοξενήθηκε 
στο σπίτι των παιδιών της στη Θεσσαλονίκη 
και στη συνέχεια έκλεψε αντικείμενα αξίας.
Οι Αφοί Οικονομόπουλοι, με επιστολή τους 

προς τον κ. Υπουργό Δημ. Τάξης, ευχαριστούν 
τον Αρχ/κα Παν. Κεφαλά και τον Αστ/κα Αντώνιο 
Μπεκρή του Α.Σ. Ν. Φυγαλείας Ηλείας, οι 
οποίοι μετά από επίπονες και ολονύκτιες προ
σπάθειες κατόρθωσαν να συλλάΒουν τρίδυμο 
ανήλικων διαρρηκτών, που λυμαίνονταν την 
περιοχή και να Βρούν κλοπιμαία χρήματα και 
διάφορα άλλα αντικείμενα αξίας.
Η Ενωση Ιδιοκτητών Ταξί Σαλαμίνας με επι

στολή της προς τον κ. Υπουργό Δημ. Τάξης, 
εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια προς την 
Ομάδα Ζ της Άμεσης Δράσης για την φροντίδα, 
που έχει επιδείξει για το καυτό κυκλοφοριακό 
πρόβλημα της πρωτεύουσας με την επιβολή 
της κυκλοφοριακής τάξης και τον έλεγχο της 
οδικής συμπεριφοράς των οδηγών.
Η Ενωση Ξενοδοχείων Κερκύρας με τηλε

γράφημά της προς τον Δ/ντή του Τμήματος 
Ασφαλείας Κερκύρας απευθύνει τα θερμά συγ
χαρητήριά της για την ανακάλυψη και εξάρ
θρωση μεγάλης σπείρας ναρκωτικών, που δρού- 
σε στο νησί με ευνοϊκά αποτελέσματα για 
τον τουρισμό.
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ΑΠΟ:ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΠΡΟΣ.ΌΛΕΣ ΤΕ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:9002/14/15Δ 
20-12-90

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Καινούργιου Χρόνου,στέλνω σε σας 
και τις οικογένειές σας τις πιο θερμές ευχές μου.

Στο χρόνο που έφυγε,επιτελέσατε έργο αντάξιο της κοινωνικής σας αποστολής. 
Σας προτρέπω να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο και επιμονή το δύσκολο έργο που 
έχετε αναλάΒει, ώστε να καταδείξετε στον Ελληνικό Λαό ότι είστε αντάξιοι του σοβαρού 
έργου που σας έχει εμπιστευθεί.-

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΑΠΟ:ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΡΟΣ.ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:9002/14/15 ΙΕ 
20-12-90

Εύχομαι σε όλους σας και στις οικογένειές σας Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος 
ο Καινούργιος Χρόνος 1991.

Τον περασμένο χρόνο,η Ελληνική Αστυνομία,στα πλαίσια της κοινωνικής της απο
στολής,εκτιμήθηκε ότι προσέφερε θετικό έργο.

Ο Καινούργιος Χρόνος πιστεύουμε ότι θα είναι περισσότερο ευοίωνος και ελπιδοφόρος. 
Η αισιοδοξία μας αυτή,με τη δική σας θέληση, θα γίνει πραγματικότητα. Ας συνε- 
χίσουμε,λοιπόν,τις προσπάθειες και στο χρόνο που έρχεται,για το καλό όλων μας.-

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ

Δώρα σε τροχονόμους, που εκιελούσαν υπηρεσία την τελευταία μέρα του 1990 

σε δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, πρόσφερε 

η πολιτική και αστυνομική ηγεσία του ΥΔΤ , με την ευκαρία των εορτών. 
Πρωτοχρονιάτικα δώρα και ευχές στους τροχονόμους πρόσφεραν, επίσης, 

και πολλοί Αθηναίοι και κάτοικοι των επαρχιακών πόλεων, 
σαν αναγνώριση του έργου και της κοινωνικής προσφοράς της Τροχαίας

και της Αστυνομίας γενικότερα.




