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Τρεις διακεκρι
μένους δημασιο- 
γ ρ ά φ ο υ ς του 
αοτυνομικού ρε
πορτάζ βράβευσε 
πρόσφ ατα  η 
Γ.Α.Δ.Α. σε ειδική 
εκδήλωση που έγι
νε στο Αμφιθέα
τρο του Αστυνο
μικού Μ εγάρου 
Αθηνών, παρουσία 
του Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως κ. Θεόδωρου Αναγνωστόπουλου, 
του Γενικού Γραμματέα κ. Δημήτριου Καπελαρή, 
του Αρχηγού και του Α’ Υπαρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγων Ιωάννη Συμ- 
βουλίδη και Στέφανου Μακρή και πολλών ανω- 
τάτων και ανωτέρων αξιωματικών.

Πρόκειται για τους βετεράνους αστυνομικούς 
συντάκτες κ.κ Ηλία Μαλάτο, Γεώργιο Βαξεβανίδη 
και Αρη Ξυπολιτίδη, που με το πέρασμά τους 
σφράγισαν τις καλές σχέσεις Τύπου - Αστυνομίας.

Χαιρετισμό απηύθηνε ο Υπουργός Δημοσίας Τά
ξεως κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, ο οποίος 
αφού συνεχάρη τους τρεις τιμηθέντες δημοσιο
γράφους, τόνισε ότι με την παρουσία του στην 
εκδήλωση υποδηλώνει την αναγνώριση της με
γάλης προσφοράς του Τύπου και των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης στον τομέα της σωστής 
πληροφόρησης του κοινού.

Στην ομιλία του, 
ο Διευθυντής της 
Γ.Α.Δ.Α. Υποστ/- 
γος Σίμων Παπα- 
δογιώργος μεταξύ 
άλλων τόνισε: Οι 
τρεις διακεκριμέ
νοι αστυνομικοί 
συντάκτες, υπήρ
ξαν επι σαράντα 
χρόνια κριτές του 
έργου μας αλλά 
και καλοί συνερ

γάτες και φίλοι. Υπήρξαν δάσκαλοι ήθους και 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Πιστεύω ότι μια 
τέτοια συνεργασία δεν πρέπει να τελειώνει απα
ρατήρητη, αλλά αντίθετα να περιβάλλεται από 
δημόσιο έπαινο. Γι’αυτό τους απονέμουμε ανα
μνηστικές πλακέτες, σαν απόδειξη της μεγάλης 
προσφοράς τους στην κοινωνία και των άρρηκτων 
δεσμών τους με την Ελληνική Αστυνομία.

Εκ μέρους των βραβευθέντων μίλησε ο κ. Ηλίας 
Μαλάτος, ο οποίος ευχαρίστησε για την τιμητική 
αυτή διάκριση και αναφέρθηκε στην ανάγκη της 
συνεργασίας των δημοσιογράφων με τους αστυ
νομικούς για τη σωστή ενημέρωση της κοινής 
γνώμης και για την πρόληψη και εξιχνίαση πολ
λών εγκλημάτων. Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα 
οτι η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει την αρχή 
για την ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων μεταξύ 
Αστυνομίας και Τύπου.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ - ΗΠΑ

Σε ανταπόδοση επίσκεψης που 
πραγματοποίησε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής αντιπρο
σωπεία Ελλήνων Αξιωματικών 
με επικεφαλής τον Α’ Υπαρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο Στέφανο Μακρή,

επισκέφθηκαν την χώρα μας 
Αξιωματικοί της Αμερικανικής 
Αστυνομίας της Πολιτείας του 
Illinois.

Την Αμερικανική αντιπροσω
πεία αποτελούσαν: 

α) Jerry Bratcher, Αρχηγός της

Αστυνομίας του Palatine ο οποί
ος ήταν και αρχηγός της Απο
στολής.

β) Gerald Aponte, Αρχηγός 
Αστυνομίας του Rolling Mea
dows.

γ) Fred Engeldrecht, Αρχηγός
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Αστυνομίας του Elk Grove Vil
lage.

δ) William King, Αρχηγός 
Αστυνομίας του Soyth Barrington.

Εκτός των τεσσάρων Αξιωμα
τικών, στην αντιπροσωπεία συμ
μετείχε και ο Ελληνικής κατα
γωγής, Ανώτατος Δικαστής της 
Τρίτης Δικαστικής Περιφέρειας 
του Illinois, James Geocaris 
(Presiding Judge, Third Munici
pal Coyrt District).

Κατά τη διάρκεια της δεκα
ήμερης παραμονής τους, οι ξένοι 
επίσημοι συνοδεύονταν απο τον 
Α’ Υπαρχηγό Αντιστράτηγο κ. 
Μακρή, ως εκπροσώπου του 
Υπουργείου και απο αντιπρο
σωπεία Ελλήνων Αξιωματικών.

Στην αρχή επισκέφθηκαν το 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, 
όπου έγιναν δεκτοί διαδοχικά 
από τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Α στυνομ ίας Α ντισ τρά τη γο  
Ιωάννη Συμβουλίδη και τον 
Υπουργό κ. Θεόδωρο Αναγνω- 
στόπουλο οι οποίοι και τους 
απένειμαν ειδικές αναμνηστικές 
πλακέτες. Στη συνέχεια, τους 
έγινε παρουσίαση του έργου και 
της λειτουργίας του Υπουργείου 
από τον Α’ Υπαρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
Στέφανο Μακρή και τον Αστυ
νομικό Υποδιευθυντή Ιωάννη 
Δημάκη, οι οποίοι και απήν- 
τησαν σε πολλά διευκρινιστικά 
ερωτήματα, που διετύπωσαν οι 
ξένοι επίσημοι πάνω σε θέματα 
δομής, οργάνωσης και λει
τουργίας της Ελληνικής Αστυ
νομίας.

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγ
ματοποίησαν και στην Βουλή, 
όπου ο Γ’ Αντιπρόεδρος Μα
νώλης Δρεττάκης τους απένειμε 
αναμνηστικό μετάλλιο.

Εξ’ άλλου, οι Αμερικανοί 
Αξιωματικοί κατά την εδώ πα
ραμονή τους επισκέφθηκαν τη 
Γ.Α.Δ.Α., όπου στην ειδική αί
θουσα διαλέξεων, ο Αστ. Διευ
θυντής Κων/νος Κελέσης, πα
ρουσίασε το οργανωτικό σχήμα 
της και ανέλυσε την εσωτερική 
διάρθρωση και λειτουργία του 
κάθε Τμήματος.
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Ακολούθως η Αμερικανική 
αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στο 
Κέντρο της Αμέσου Δράσεως. 
Η επίσκεψή τους στη Γ.Α.Δ.Α. 
ολοκληρώθηκε με συνάντηση 
στο γραφείο του Γενικού Ασ
τυ νο μ ικ ο ύ  Δ ιευ θ υ ντο ύ  
Υποστράτηγου Σίμωνα Παπα- 
δογεώργου, κατά την διάρκεια 
της οποίας ανταλλάγησαν ανα
μνηστικά δώρα.

Στο πρόγραμμα φιλοξενίας 
των Αμερικανών Αξιωματικών 
στη χώρα μας περιλαμβάνονταν 
και άλλες εκδηλώσεις που έγι
ναν προς τιμήν τους. 
Συγκεκριμένα δείπνο παρέθεσαν 
διαδοχικά, οι Ομιλοι Φίλων 
Αστυνομίας, Αθηνών, Αιγάλεω 
και Γλυφάδας, ο Ε.Ο.Τ., η δι
οίκηση της ΕΛΠΑ, η Ενωση 
Α ποσ τρά τω ν Α ξ/κω ν και 
Ανθ/των Χωρ/κης Νότιας Ελλά
δος, η Τοπική Διοίκηση Αττικής 
της ΙΡΑ και ο Σύλλογος Αρ
κάδων Κορινθίας.

Στις σύντομες ομιλίες τους, οι 
εκπρόσωποι των Ομίλων και της 
ΕΛΠΑ εξέφρασαν τη χαρά τους 
για την παρουσία των Αμερι
κανών Αξ/κων στη χώρα μας 
και αναφέρθηκαν στους δεσμούς 
φιλίας και συνεργασίας που ανέ
καθεν υπήρχαν ανάμεσα στις 
δύο χώρες.

Η επίσκεψη των Αξιωματικών 
της Αμερικανικής Αστυνομίας 
περιελάμβανε επίσης την ξενά
γησή τους σε αρχαιολογικούς 
χώρους και Μουσεία, στην Επί
δαυρο, το Ναύπλιο, το Λουτράκι 
και το Σούνιο καθώς και κρου
αζιέρα στον Αργοσαρωνικό.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης 
ολοκληρώθηκε με την αποχαιρε
τιστήρια βραδιά, στο ξενοδοχείο 
"ΑΣΤΕΡΑΣ" Βουλιαγμένης, στην 
οποία παρέστησαν ο Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Θεόδωρος 
Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου κ.

Δ η μ ή τρ ιο ς Κ α π ελα ρή ς, ο 
Αρχηγός, οι Υπαρχηγοί και 
άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί της Ελληνικής Ασ
τυνομίας, και αντιπροσωπεία 
της Αμερικανικής Πρεσβείας. 
Κατά τη διάρκεια της πολύ φι
λικής και εγκάρδιας δεξίωσης, 
σ το υ ς επ ίσ η μ ο υ ς προσ
κ εκ λ η μ έν ο υ ς , οι ο π ο ίο ι 
εκφράστηκαν με τα καλύτερα 
λόγια για την ελληνική φιλο
ξενία, προσφέρθηκαν αναμνη
στικά δώρα

Γενικά η επίσκεψη των Αμε
ρικανών στην χώρα μας, σημεί
ωσε μεγάλη επιτυχία αφού κατά 
την εδώ παραμονή τους αντηλ- 
λάγησαν απόψεις πάνω σε πολ
λά υπηρεσιακά θέματα, αναπτύ
χθηκαν οι ήδη υπάρχουσες πολύ 
καλές σχέσεις φιλίας και συ
νεργασίας και τέθηκαν οι βάσεις 
για την περαιτέρω συνεργασία 
των δυο Αστυνομιών.
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ

Συνέντευξη με τον Αρχηγό της Αστυνομίας του Palatine 
και τον Δικαστή της περιφέρειας του Illinois.

Συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως και την ηγεσία του Σώματος για 
την χρησιμοποίηση συγχρόνων μεθόδων για την 
πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος είχαν 
οι ανώτατοι Αξιωματικοί της Αμερικανικής Αστυ
νομίας που επισκέφτηκαν πρόσφατα τη χώρα μας.

Οπως είναι γνωστό βρίσκονται ήδη στο τελικό 
στάδιο οι διαδικασίες για την αγορά του αυ
τόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών 
αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) που παρέχει τη δυνα
τότητα μέσα σε ελάχιστο χρόνο αναγνώρισης της 
ταυτότητας υπόπτων από τα δακτυλικά τους απο
τυπώματα που βρίσκονται κάθε φορά στον τόπο 
του εγκλήματος.

Οι Ελληνες αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν με λεπτομέρειες για τις επιμέρους 
δυνατότητες των υπερσύχρονων αυτών μηχανη
μάτων από τους έμπειρους 
Αμερικανούς συναδέλφους 
τους οι οποίοι χρησιμοποι
ούν παρόμοια μηχανήματα 
εδώ και πολλά χρόνια στη 
δίωξη του εγκλήματος.

Η “Αστυνομική Επιθεώ
ρηση” παρακολούθησε από 
κοντά τις συναντήσεις αυ
τές και ο αρχισυντάκτης 
μας Υπαστυνόμος Α’ Πο- 
λύμερος Νικόλαος εξασφά
λισε χάριν των αναγνω
στών μας μια αποκλειστική

συνέντευξη με τον αρχηγό της Αστυνομίας του 
Palatine Jerry Bratcher και τον ανώτατο δικαστή 
της περιφέρειας του Illinois James Geogaris.

Στίς δέκα η ώρα το πρωί στο Ξενοδοχείο Handri 
της Λεωφόρου Συγγρού συναντήσαμε την Αμε
ρικανική αντιπροσωπεία μαζί με τρεις Ελληνο- 
αμερικανούς επιχειρηματίες τον Χρήστο Ανδρε- 
ουλάκο, τον Γιώργο Καλκούνο και τον Ιωάννη 
Μπακόπουλο, που τους συνόδεψαν στο ταξίδι 
τους από την Αμερική στη χώρα μας και συ
νέβαλαν αποφασιστικά στην ανταλαγή των επι
σκέψεων μεταξύ των δύο αστυνομικών αντιπρο
σωπειών της Ελλάδας και των Η.Π.Α.

Η συζήτησή μας άρχισε με τον ανώτατο δικαστή 
κ. Geocaris, ο οποίος μας δήλωσε:

“ Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία 
για την πρόσκληση να επισκεφτούμε την Ελλάδα 

και για την εγκάρδια φι
λοξενία που μας επεφύλα- 
ξαν οι Ελληνες Αστυνομι
κοί.

Εγώ προσωπικά είμαι ιδι
αίτερα ευτυχής που είμαι 
στην Ελλάδα διότι η κα
ταγωγή μου είναι Ελληνι
κή.

Γεννήθηκα μεν στην Αμε
ρική αλλά οι γονείς μου 
κατάγονται από ένα χωριό 
της Τρίπολης Γιοκαρέϊκα 
και 25 περίπου οικογένειες

...Είμαστε ενθουσιασμένοι 
από την οργάνωση και τη δομή 

της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εχετε το πλεονέκτημα 

μιάς, Εθνικής Αστυνομίας, 
σε αντίθεση με το δικό μας 

σύστημα αστυνόμευσης, 
όπου η κάθε Πολιτεία  

έχει τη δική της Αστυνομία...
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που ζούσαν εκεί ονομάζονταν 
Γιοκαρέοι. Σήμερα οτο χωριό 
υπάρχουν 12 οικογένειες με 
το ίδιο επίθετο. Ετσι μπορώ 
να πω ότι με συνδέουν και 
συναισθηματικοί δεσμοί με 
την Ελλάδα"

Ο κ. Bratcher ο αρχηγός 
της Αμερικανικής αποστολής 
μας είπε: “Αισθάνομαι ιδιαί
τερη χαρά που βρίσκομαι στην 
Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά 
που έρχομαι και οι εντυπώσεις 
μου είναι άριστες. Είχα υπο- 
σχεθεί στον υπαρχηγό σας τον 
αντιστράτηγο κ.Μακρή όταν 
πριν δύο μήνες περίπου επι- 
σκέφτηκε με την Ελληνική 
αντιπροσωπεία την Αμερική, 
ότι θα ανταποδώσουμε την 
επίσκεψή τους και να που μου 
δόθηκε η ευκαιρία να το κά
νουμε και να συνεχίσουμε την 
εποικοδομητική συνεργασία 
που είχαμε αρχίσει εκεί, σε 
διάφορους τομείς για την πρόληψη και καταστολή 
του εγκλήματος.

Α.Ε. Υστερα από τις επισκέψεις σας σε διάφορες 
αστυνομικές υπηρεσίες και μετά την ενημέρωση 
που είχατε από τους Ελληνες συναδέλφους ποιά 
είναι η γνώμη σας για την Ελληνική Αστυνομία;

Bratcher: Επειδή ο χρόνος παραμονής μου εδώ 
ήταν πολύ περιορισμένος, δεν μπόρεσα να σχη
ματίσω σαφή γνώμη για τον τρόπο λειτουργίας

της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
κατώτερο επιχειρησιακό επί
πεδο.

Οσον αφορά όμως την ορ
γάνωση, τη δομή και την εμ
φάνιση και ύστερα από την 
ενημέρωση που είχα και από 
τα λίγα που μπόρεσα να δω, 
μπορώ να πω ότι είμαι πράγ
ματι ενθουσιασμένος.

Φυσικά εσείς έχετε το πλε
ονέκτημα να έχετε μια Εθνική 
Αστυνομία ενώ το δικό μας 
σύστημα αστυνόμευσης διαφέ
ρει πολύ από το δικό σας. 
Για να καταλάβετε τη διαφορά 
αρκεί να σας πω ότι στις 
Η.Π.Α υπάρχουν 17.000 Αστυ
νομικά Τμήματα υπεύθυνα για 
την εφαρμογή των νόμων και 
την τήρηση της τάξεως και 
ασφαλείας. Κάθε πολιτεία έχει 
τη δική της Αστυνομία για την 
εφαρμογή των κατά τόπους 
νόμων ενώ για την εφαρμογή 

των ομοσπονδιακών νόμων αρμόδια είναι η Ομο
σπονδιακή Αστυνομία.

Geocaris: “Υστερα από την ενημέρωση που εί
χαμε μπορώ να σας πω ότι βρίσκω την Ελληνική 
Αστυνομία πολύ καλύτερα οργανωμένη απ’ ότι 
περίμενα. Είναι σημαντικό και θετικό το γεγονός 
ότι έχετε μια ενιαία αστυνομία σ’ όλη την Ελλάδα, 
σε αντίθεση με μας που κάθε πολιτεία έχει τη 
δική της Αστυνομία με αποτέλεσμα όταν κάποιος

Το Σικάγο είναι ένα καζάνι, 
οτο οποίο ουνωοτίζονται 
και ζουν διάφορες φυλές 

του κόαμου, 
με διαφορετικά ήθη, 

έθιμα και νοοτροπίες, 
δηλώνει στόν Αρχ/κτη 

της Α.Ε. 
ο κος Breatcher

Εκπρόσωποι της ΕΛΙΊΑ και της Ενωσης Αποστράτων Αξ/κών και Ανθ/στών της τέως Χωρ/κής 
ανταλλάσσουν αναμνηστικά δώρα με τους Αμερικανούς Αξιωματικούς κατά τη διάρκεια δεξίωσης, 
που παρέθεσαν προς τιμήν των Αμερικανών αξιωματούχων.
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κακοποιός διαφεύγει από την μία πολιτεία στην 
άλλη να δημιουργούνται προβλήματα τοπικής αρ- 
μοδιότητος. Πρέπει δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις 
η μια αστυνομία να ενημερώσει την άλλη και 
να μεταβεί ο αστυνομικός που επελήφθη της υπο- 
θέσεως από την μία περιοχή στην άλλη και σε 
συνεργασία με τους κατά τόπους αρμόδιους αστυ
νομικούς να συνεχίσει την έρευνα. Αυτό όμως 
πολλές φορές απαιτεί χρόνο με αποτέλεσμα να 
διαφεύγει ο δράστης και να δυσκολεύεται το 
έργο της ανάκρισης .

ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α.Ε: Ας ξεφύγουμε λίγο από την Ελλάδα για 

να πάμε στην Αμερική και συγκεκριμένα στο 
Σικάγο. Στην Ελλάδα επικρατεί η εντύπωση ότι 
στο Σικάγο υπάρχει ηυξημένη εγκληματικότητα. 
Μάλιστα όταν θέλουμε να πούμε ότι σε μια πε
ριοχή υπάρχει έξαρση της εγκληματικότητας χρη
σιμοποιούμε τη φράση “Γίναμε Σικάγο”. Ποιά είναι 
η δική σας άποψη.

Bratcher: ‘Σύμφωνα με την προσωπική μου εκτί
μηση και από την εμπειρία που έχω αποκτήσει 
πάνω σε κοινωνιολογικά θέματα, στα οποία και 
έχω σπουδάσει συστηματικά και έχω αποκτήσει 
και Master δεν πιστεύω ότι το Σικάγο είναι η 
πρώτη πόλη στις ΗΠΑ από πλευράς εγκλημα
τικότητας.

Προηγούνται άλλες πόλεις όπως το Λος Αντζε
λες και η Νέα Υόρκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι στο Σικάγο η εγκληματικότητα δεν είναι υψη
λή. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους όπως 
στο ότι: όπως όλη η Αμερική έτσι και το Σικάγο 
είναι ένα μεγάλο καζάνι στο οποίο συνωστίζονται 
και ζουν διάφορες φυλές του κόσμου με δια-

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στους Ο.Φ.Α. 
Αθηνών και Αιγάλεω.

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΙΩΑΝ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 148 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ, ΤΗΛ. 8641-827

φορετικά ήθη και έθιμα και νοοοτροπίες με απο
τέλεσμα όλες αυτές οι κοινωνικοοικονομικές δια
φορές να οδηγούν στη διόγκωση της εγκλημα
τικότητας.

Μπορεί ορισμένου είδους εγκλήματα να πα
ρουσιάζουν πράγματι έξαρση στο Σικάγο, όσον
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αφορά όμως το γενικό ποσοστό της εγκλημα
τικότητας δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις σε σύ
γκριση με άλλες μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ με 
τον ίδιο περίπου πληθυσμό".

Σε ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους απέδωσε 
αυτή τη φήμη και ο Geocaris ο οποίος τόνισε: 
Το Σικάγο απέκτησε τη φήμη της πόλης με ηυ- 
ξημένη εγκληματικότητα από την εποχή που επι
κρατούσε ο γκαγκστερισμός με τον Αλ Καπόνε, 
τότε δηλαδή που σκότωναν ανθρώπους στο δρόμο. 
Αυτό όμως το φαινόμενο δεν υπάρχει σήμερα. 
Μερικές φορές όμως αυτά τα ίδια τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης προβάλουν υπερβολικά ορισμένες 
σκηνές βίας που γίνονται στο Σικάγο και οι 
οποίες υπάρχουν σε κάθε μεγάλη πόλη με απο
τέλεσμα να δημιουργείται η ψευδαίσθηση ή ο 
μύθος ότι μόνο στο Σικάγο συμβαίνουν.

Επιπλέον δεν πρέπει να μας διαφείγει ότι σε 
σύγκριση με άλλες μεγάλες πόλεις το Σικάγο 
έχει ένα ηυξημένο ποσοστό ανέργων με απο
τέλεσμα ο κόσμος να καταφεύγει σε διάφορες 
εγκληματικές πράξεις (Ναρκωτικά, κλοπές, βιο- 
πραγίες) για να εξασφαλίσει τα αναγκαία μέσα 
για να ζήσει. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε 
να πούμε στο Σικάγο υπάρχει μεν διόγκωση της 
εγκληματικότητας όπως και σε όλες τις άλλες 
πόλεις, όχι όμως τόσο μεγάλη όσο παρουσιάζεται.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΑΕ. Στον τομέα της καταστολής πως αντι

μετωπίζει η Αμερικανική Αστυνομία τους υπό
πτους ή τους εγκληματίες ενόψη των αυξητικών 
τάσεων της εγκληματικότητας;

Geocaris: Αμέσως μετά τη σύλληψη κάποιου 
και την προσαγωγή του στο Αστυνομικό Τμήμα 
οι αστυνομικοί του εξηγούν όλα τα δικαιωματά 
του τα οποία δεν διαφέρουν σε τίποτα από αυτά 
που αναφέρονται και στον Ελληνικό Κώδικα Ποι
νικής Δικονομίας. Δηλαδή το δικαίωμα παρά
στασης με συνήγορο, προθεσμία 48 ωρών για

Ανταλλαγή δώρων με Δημοτικό Σύμβουλο του 
Δήμου Αουτρακίου - Περαχώρας.

απολογία, χορήγηση αντιγράφων κ.λ.π.
Στα μικρά εγκλήματα (πταίσματα) δεν είναι 

υποχρεωτική η παράσταση του συνηγόρου. Στα 
σοβαρά όμως πλημμελήματα ή κακουργήματα (αν
θρωποκτονία, βιασμό, κατοχή όπλων, ναρκωτικά) 
πρέπει ο κατηγορούμενος υποχρεωτικά να πα- 
ρίσταται με συνήγορο διαφορετικά ορίζεται στο 
δικαστήριο.

Η μόνη διαφορά την οποία θα μπορούσε να 
εντοπίσει κανείς είναι ότι στα σοβαρά εγκλήματα 
(φόνος, Ναρκωτικά κ.λ.π.) μπορεί ο κατηγορού
μενος, αν δεν έχει εμπιστοσύνη στην κρίση του 
δικαστηρίου, να ζητήσει να συμμετάσχουν στη 
σύνθεση του δικαστηρίου επιπλέον έξι έως δώδεκα 
άτομα τα οποία αποτελούν τους ενόρκους και 
αυτό για να διασφαλισθεί ακόμη περισσότερο 
η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα της κρίσης 
του δικαστηρίου".

Bratcher: Το Σύνταγμά μας κατοχυρώνει ξε
κάθαρα τα ατομικά δικαιώματα του κατηγορου
μένου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν τα 
αστυνομικά όργανα να τα παραβιάσουν.

Ο τρόπος διεξαγωγής της σωματικής έρευνας, 
της έρευνας σε σπίτια ή σε αυτοκίνητα ή της 
κατάσχεσης ορισμένων προσωπικών ειδών ρυθ
μίζονται από τον νόμο και τα αντίστοιχα δι
καιώματα , διασφαλίζονται απόλυτα από την δια- 
κύρηξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που πε
ριλαμβάνεται στο Σύνταγμά μας.

Η μόνη περίπτωση που δικαιολογείται μιά έρευ
να είναι να υπάρχουν από την πλευρά της Αστυ
νομίας σοβαρές υπόνοιες ή συγκεκριμένες σο
βαρές πληροφορίες.

Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις ή χωρίς ένταλμα 
δεν μπορούμε να σταματούμε τυχαία κάποιο στον 
δρόμο και να του κάνουμε έρευνα.

Αν παρά ταύτα σημειωθούν υπερβάσεις ή πα
ραβάσεις, ο πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει μή
νυση.

Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν η έρευνα δεν 
αποδώσει καρπούς, αλλά αν ο αστυνομικός απο
δείξει το βάσιμο της υπόνοιας και ότι όντως 
είχε σοβαρές πληροφορίες, τότε δεν υπέχει καμιά 
ευθύνη.

Σ’ αυτό που δίνουμε μεγάλη σημασία είναι, 
να εξοπλίσουμε τις υπηρεσίες μας με όλα τα 
σύγχρονα επιστημονικά μέσα και μηχανήματα, 
ώστε να εξασφαλίζουμε πιό εύκολα και πιό γρή
γορα, τα ίχνη και τα πειστήρια που ανευρίσκουμε 
στο χώρο των εγκλημάτων και να κάνουμε την 
κατηγορία μας ή τις αποδείξεις που έχουμε πιό 
αξιόπιστες.
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Προχωρούμε δηλαδή σ’ αυτό που ονομάζουμε 
επιστημονική απόδειξη χωρίς να προσβάλλουμε 
κατά το δυνατόν τα ατομικά δικαιώματα.

Αλλά και στην περίπτωση που αυτή η προσβολή 
είναι αναγκαία (όταν το συμφέρον που ικανο
ποιείται είναι πολύ σημαντικό) η προσβολή αυτή 
προσπαθούμε να είναι τουλάχιστον σχετικά σή- 
μαντη.

Η ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Α.Ε. κ. Bratcher είναι γνωστό ότι μιά από τις 
σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους που χρησιμο
ποιείται γιά την εξέταση του κατηγορουμένου 
μετά την κατάργηση του ορού της αλήθειας είναι 
και η χρήση των πολυγράφων, διάφορων δηλαδή 
συσκευών που σας επιτρέπουν να διαπιστώνεται 
την ειλικρίνεια των εξεταζομένων ατόμων από 
την μέτρηση των βιολογικών αντιδράσεων. Στη 
χώρα μας και σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές 
χώρες η χρήση των συσκευών ανιχνευτών ψεύδους 
όπως χαρακτηριστικά λέγονται αποκρούεται από 
την επιστήμη και απαγορεύεται ως προσβάλουσα 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ποιά είναι η δική 
σας άποψη.

Bratcher: Κοιτάξτε, “ο ορός της αλήθειας” όπως 
γνωρίζετε δεν χρησιμοποιείται πλέον, ούτε έχω 
καμιά εμπειρία γιά την αποτελεσματικότητά του.

Τον πολύγραφο όμως, όπως σωστά είπατε, τον 
χρησιμοποιούμε μεν, αλλά μόνο στις περιπτώσεις 
που συναινεί και ο κατηγορούμενος διαφορετικά 
απαγορεύεται.

Αλλά ακόμη και αν χρησιμοποιηθεί και απο- 
δειχθεί ότι ο κατηγορούμενος ψεύδεται, δεν μπο
ρεί τα αποτελέσματα της εξέτασης να προσαχθούν 
στο ακροατήριο ως αποδεικτικό στοιχείο εις βάρος 
του. Απλώς με τη χρήση του πολυγράφου μπορεί 
η αστυνομία να διαπιστώσει αν το εξεταζόμενο 
άτομο ψεύδεται ή όχι και τίποτε άλλο. Δεν στη
ρίζει δηλαδή με άλλα λόγια ο πολυγράφος κα
τηγορίες αλλά βοηθά την αστυνομική ανάκριση 
να κρίνει τα μέχρι την στιγμή εκείνη πορισματά 
της. Είναι απλώς ένα εργαλεία (μέσο) που χρη
σιμοποιείται από τις αστυνομικές αρχές ανεπί
σημα πλέον για τη διευκόλυνση του έργου τους 
και όχι για να προσάγουν τα αποτελέσματά της 
στο δικαστήριο.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΑΕ.: Ας περάσουμε για λίγο από την καταστολή 
στον τομέα της πρόληψης του εγκλήματος. Είναι 
γνωστό ότι έχετε αναπτύξει ορισμένα πρωτοπο
ριακά προγράμματα για την πρόληψη του εγκλή
ματος και ειδικώτερα της παραβατικότητας των 
νέων. Μπορείτε να μας αναφέρετε ορισμένες τέ
τοιες πρωτοβουλίες.

Α ν τα λ λα γή  αναμνηστικών δώρων με τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Αττικής της ΙΡΑ

Geocaris: Απ’ όσο τουλάχιστον βλέπω και γνω
ρίζω τον τελευταίο καιρό η Αμερικανική Κυ
βέρνηση και η Αμερικανική Αστυνομία κάνουν 
ότι καλύτερο μπορούν στον τομέα της πρόληψης. 
Ο πρόεδρος Μπους έχει δώσει μεγάλη σημασία 
στην εκστρατεία ενημέρωσης και ειδικώτερα των 
νέων κυρίως στο θέμα των ναρκωτικών, όχι μόνο 
από αστυνομικούς αλλά και από άλλους φορείς. 
Παράλληλα με τις προσπέθειες που κάνουμε να 
αποκόψουμε τις εισόδους ναρκωτικών στη χώρα 
μας μέσα από λιμάνια, αεροδρόμια κ.λ.π., έχουμε 
χρηματοδοτήσει πολλά προγράμματα για την ενη
μέρωση του λαού μας και ειδικώτερα της νε
ολαίας, για τον κίνδυνο των ναρκωτικών που 
πειλεί την ίδια την υπόσταση της κοινωνίας μας.

Bratcher: Οπως πολύ σωστά έχετε διαπιστώσει 
δίνουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψη του εγκλή
ματος. Η θέση και η άποψή μας είναι ότι η 
εγκληματικότητα δεν είναι πρόβλημα μόνο της 
Αστυνομίας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. 
Γι’ αυτό το λόγο έχουμε προσπαθήσει και κα
ταφέρει ως ένα σημείο να ενεργοποιήσουμε τους 
τους δοαφόρους φορείς της πολιτείας, τους κοι
νωνικούς φορείς όπως τα σχολεία, την εκκλησία, 
τα Δικαστήρια, εθελοντές επιχειρηματίες, συλ
λόγους προς αυτή την κατεύθυνση.

Αυτή η νέα προληπτική προσέγγιση δεν πε
ριορίζει βέβαια την υποχρέωση και την ευθύνη 
της πολιτείας για την καταπολέμηση της εγκλη
ματικότητας, αντίθετα καθιστά αναγκαία την επα
νεξέταση του ρόλου της αστυνομίας, ενόψη μά
λιστα και της συμμετοχής νέων φορέων στην 
πρόληψη του εγκλήματος.

Ετσι η Αστυνομία στα πλαίσια της πρόληψης 
καταβάλλει συνέχεια προσπάθειες ενημέρωσης 
του κοινού. Η ενημέρωση αυτή και τα προγράμ
ματα πρόληψης αφορούν είτε ολόκληρο τον πλη
θυσμό μιας περιοχής, είτε ορισμένες κατηγορίες
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προσώπων, είτε και άτομα 
ξεχωριστά που βρίσκονται 
σε κίνδυνο, αποκαλούμε- 
νες δηλαδή ομάδες υψηλού 
κινδύνου.

Βέβαια δεν έχει δημίουρ- 
γηθεί κάποιος κεντρικός 
κυβερνητικός φορέας ή επι
τροπή που να ασχολείται 
αποκλειστικά με την πρό
ληψη του εγκλήματος.

Ομως σε τοπικό επίπεδο 
έχουμε καταφέρει να ορ
γανώσουμε και να δραστη
ριοποιήσουμε διάφορες 
ενώσεις γειτόνων, συνοι
κιακές ομάδες ή μονάδες 
πρόληψης του εγκλήματος και πολλές φορές ανα
λαμβάνουν από μόνες τους την φύλαξη ή την 
επιτήρηση της γειτονιάς τους.

Παρατήρησα ότι και στην Αθήνα υπάρχουν διά
φοροι Ομιλοι Φίλων Αστυνομίας που συμπαρα
στέκονται στο έργο σας.

Αυτό είναι σημαντικό διότι συντελούν στο να 
φέρουν τον αστυνομικό πιό κοντά στον πολίτη. 
Ομως οι αντίστοιχες δικές μας ενώσεις έχουν 
προχωρήσει ακόμη πιό πέρα. Αποτελούνται όπως 
ξέρετε από πολίτες αποκλειστικά, που αναλαμ
βάνουν την προφύλαξη της γειτονιάς τους από 
το έγκλημα με την έννοια ότι βρίσκονται σε 
επαγρύπνηση και ενημερώνουν την αστυνομία για 
ότι ύποπτο παρατηρούν.

Η Αστυνομία το μόνο που κάνει είναι να τους 
παρέχει συμβουλές για το πως θα καταφέρουν

Στιγμιότυπο από την αποχαιρετιστήρια βραδυά

να προφυλάξουν καλύτερα 
τα  σ π ίτ ια  το υς, τα 
αυτοκίνητά τους ή τη σω
ματική τους ακεραιότητα. 
Είναι πού σημαντικό η 
Αστυνομία να εξασφαλίσει 
καλές σχέσεις με τους πο
λίτες. Η Αστυνομία δεν 
μπορεί να βρίσκεται πα
ντού και πάντοτε όλες τις 
ώρες του 24ώρου γι’ αυτό 
μιά επαγρύπνηση των πο
λιτών βοηθά και τους ίδι
ους, και την πρόληψη του 
εγκλήματος και το έργο 
της Αστυνομίας. Γι’ αυτούς 
τους λόγους λειτουργεί στη 

περιοχή του Κεντάκιν Ειδική Σχολή (Κέντρο) για 
την εκπαίδευση αστυνομικών που θα ασχολούνται 
αποκλειστικά με την πρόληψη του εγκλήματος.

Αυτό ακριβώς το κέντρο είναι ανοικτό για να 
εκπαιδεύσει και ξένους Αστυνομικούς πάνω στις 
σύγχρονες μεθόδους πρόληψης τους εγκλήματος 
και επικοινωνία με το κοινό. Με την ευκαιρία 
σας απευθύνω πρόσκληση τόσο σε σας, όσο και 
σ’ όλους τους Ελληνες αστυνομικούς να έλθουν 
να δουν από κοντά το έργο που επιτελούμε και 
να εκπαιδευθούν στο κέντρο αυτό εφ’ όσον βέβαια 
συνηγορεί και η υπηρεσία σας.

Α.Ε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα όσα εν
διαφέροντα μας είπατε και σας ευχόμαστε καλή 
διαμονή στη χώρα μας και καλή επιστροφή.

Bratcher - Geocaris: Και εμείς ευχαριστούμε που 
μας δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε 
μέσω της Αστυν. Επιθεώρησης με όλους τους 
Ελληνες αστυνομικούς και τους αναγνώστες σας.

Στον τομέα
της πρόληψης του εγκλήματος 

έχουμε κατορθώσει 
να δραστηριοποιήσουμε 

τους πολίτες 
και τους διάιρορους 

κοινωνικούς φορείς, επειδή 
έχει γίνει πλέον συνείδηση, 

ότι η εγκληματικότητα 
δεν είναι πρόβλημα 

μόνον της Αστυνομίας 
αλλά και της κοινωνίας μας .



Ο ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ 
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 

ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Της Μαρίας Πίοχου

Τα τελευταία χρόνια, το γεγονός ότι, 
η έρευνα της σκηνής ενός εγκλήματος 
έχει γίνει περίπλοκη και πολυσύνθετη  

οδήγησε στην ανάγκη της ύπαρξης ενός ειδικού επιστήμονα, 
του εγκληματολόγου-ανθρωπολόγου.

Οι επιστήμονες αυτοί μπορούν να παρέχουν τις γνώ σεις τους 
στην Αστυνομία για την αναγνώριση  

γνω στώ ν ή μη ανθρώπινων υπολειμμάτων.

Η επιστήμη της εγκληματολο- 
γικής ανθρωπολογίας περιλαμ
βάνει αρχαιολογικές ανασκα- 
φές, εξέταση μαλλιών και δα
κτυλικών αποτυπωμάτων, καθο
ρισμό του πιθανού χρόνου θα
νάτου, αναπαράσταση του προ
σώπου, ανάλυση ανατομικών 
στοιχείων και παλαιών τραυμα
τισμών ή ιατρικής περίθαλψης.

Ας δούμε ένα υποθετικό πα
ράδειγμα: ένας σκελετός, που

βρέθηκε σε δασώδη περιοχή με- 
ταφέρεται στο νεκροτομείο ή 
στο εργαστήριο του ανθρωπο
λόγου για εξέταση. Το πρώτο 
βήμα είναι να διαπιστωθεί αν 
τα υπολείμματα είναι από άν
θρωπο, ζώο ή ανόργανο στοι
χείο. Αν είναι από άνθρωπο, τό
τε ο ανθρωπολόγος αναλαμβά
νει να υπολογίσει την ηλικία 
του πτώματος την ώρα του θα
νάτου, την φυλή που ανήκει, το

φύλο και την σωματική του διά
πλαση.

Αν και η πρωταρχική ευθύνη 
του ανθρωπολόγου είναι να κα
θορίσει την ταυτότητα του πτώ
ματος, στην πορεία μπορεί να 
παρέχει την άποψή του, σαν ει
δικός, για το είδος και το μέ
γεθος των όπλων που χρησιμο
ποιήθηκαν και για τον αριθμό 
των πληγμάτων, που δέχθηκε το 
θύμα ενός εγκλήματος βίας. Θα
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πρέπει να σημειωθεί, ότι οι ια
τροδικαστές είναι εκείνοι που 
προσδιορίζουν την αιτία ή τον 
τρόπο που προκάλεσε τον θά
νατο και όχι οι εγκληματολό- 
γοι-ανθρωπολόγοι.

Οι περισσότεροι ανθρωπολό- 
γοι έχουν εξετάσει εκατοντάδες 
ευρήματα και είναι εξοικειωμέ
νοι με την ανθρώπινη ανατομία 
και τις διαφοροποιήσεις της 
στους διάφορους λαούς. Ορισμέ
νοι έχουν ειδικευθεί στην ιατρι
κή ορολογία, την τοξικολογία, 
την αναγνώριση όπλων και ερ
γαλείων, στον χειρισμό αποδει
κτικών στοιχείων και στην φω

τογραφία. Ενας περιορισμένος 
αριθμός ασχολείται με ανάλυση 
δακτυλικών αποτυπωμάτων και 
αναγνώριση δειγμάτων από σά
πια υπολείμματα για τον υπο
λογισμό του πιθανού χρόνου θα
νάτου.

Η πιο πολύτιμη ίσως ικανό
τητα του ανθρωπολόγου είναι 
η εξοικείωσή του με τις λεπτές 
διαφοροποιήσεις του ανθρώπι
νου σκελετού. Αν και οι περισ
σότεροι σκελετοί ενηλίκων 
έχουν  τον ίδ ιο  αριθμό 
οστών(206), δεν υπάρχουν ούτε 
δύο σκελετοί πανομοιότυποι. Γι’ 
αυτό οι παρατηρήσεις του σχε-

διασμού ή των μοναδικών σκε
λετικών χαρακτηριστικών συχνά 
οδηγούν σε θετικές αναγνωρί
σεις. Η μέθοδος που χρησιμο
ποιείται περισσότερο είναι η σύ
γκριση ακτινογραφιών της οδο
ντοστοιχίας πριν και μετά τον 
θάνατο. Επίσης οι παλαιοί τραυ
ματισμοί οστών ή οι διαφορο
ποιήσεις της ανατομίας του σκε
λετού ή άλλες ακτινογραφίες 
μπορούν να παρέχουν τις απα
ραίτητες συγκριτικές αποδείξεις 
που θα εδραιώσουν μια θετική 
αναγνώριση.

Υποθετικό παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι, κυνηγοί 

βρίσκουν ένα σκελετό να κεί- 
τεται στο έδαφος σε μια πυκνή 
δασική περιοχή με τα περισσό
τερα από τα ρούχα του σκισμένα 
και διασκορπισμένα από σαρκο
φάγο ζώα. Καλείται η Αστυνο
μία και ο ιατροδικαστής. Η σκη
νή φωτογραφίζεται με κάθε λε
πτομέρεια και ο σκελετός εξε
τάζεται πριν μεταφερθεί στο νε
κροτομείο της πόλης.

Εκεί ο ιατροδικαστής εξετάζει 
τα αποδεικτικά στοιχεία από 
τραύματα, όπως σημάδια από 
μαχαίρι στο πουκάμισο, αμβλύ 
τραύμα στο κρανίο και την κάτω 
γνάθο και σπασμένα οστά. Οι 
ακτινογραφίες και οι φωτογρα
φίες δεν έδειξαν παρουσία από 
σφαίρες ή σκάγια. Επίσης, η εξέ
ταση των ρούχων δεν αποκά
λυψε πορτοφόλι ή άλλο προ
σωπικό αντικείμενο.

Ο ιατροδικαστής μετά από με
τρήσεις της ηβικής περιοχής 
προσδιόρισε ότι το πτώμα ανήκε 
σε μεσήλικα άνδρα. Δεν υπήρ
χαν χαρακτηριστικά προσώπου 
ή μαλλιών για να καθορίσουν 
την φυλή που ανήκει. Κατά προ
σέγγιση μπόρεσε να υπολογίσει 
τη σωματική διάπλαση. Επίσης 
κλήθηκε ένας εγκληματολόγος- 
οδοντολόγος για να βγάλει 
ακτινογραγίες της οδοντοστοι
χίας. Παρ’ όλο που το θύμα είχε 
αρκετές οδοντικές κοιλότητες
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δεν υπήρχαν στοιχεία που να 
δείχνουν ότι είχε επισκεφθεί 
οδοντίατρο. Σ’ αυτό το σημείο 
ο ιατροδικαστής αναζητά την 
βοήθεια του εγκληματολόγου- 
ανθρωπολόγου, ο οποίος μελετά 
περαιτέρω τα υπολείμματα στο 
εργαστήριο.

Η εξέταση του ανθρωπολόγου 
επιβεβαιώνει την διαπίστωση του 
ιατροδικαστή ότι το θύμα ήταν 
μεσήλικας άνδρας. Παραμένουν, 
όμως, ερωτήματα στα οποία θα 
πρέπει να απαντήσει, όπως:

- Σε ποιά φυλή ανήκε το θύμα;
- Ποιά ήταν η ακριβής του 

ηλικία και η σωματική του διά
πλαση;

- Ποιος ήταν ο χρόνος του 
θανάτου;

- Υπάρχουν στοιχεία τραυμα
τισμού κατά τον χρόνο του θα
νάτου;

- Υπάρχουν κάποια ευδιάκριτα 
σκελετικά χαρακτηριστικά, που 
να μπορούν να βοηθήσουν στη 
εξακρίβωση της ταυτότητας;

- Υπάρχει κάποια ένδειξη για 
μεταθανάτια επέμβαση ή αλλοί
ωση των υπολειμμάτων;

Αναγνώριση φυλής
Το ζήτημα της αναγνώρισης 

της φυλής είναι δύσκολο να 
απαντηθεί, γιατί παρ’ όλο που

η φυλετική ταξινόμηση διακρίνει 
κάποια βιολογικά χαρακτηριστι
κά, είναι γεγονός ότι ουσιαστικά 
βασίζεται σε κοινωνικά κριτή
ρια. Ομως, κάποιες ανατομικές 
λεπτομέρειες, που υπάρχουν ει
δικά στο πρόσωπο προσδιορί
ζουν τη φυλή του ατόμου. Πιο 
συγκεκριμένα, οι λευκοί έχουν 
στενόμακρα πρόσωπα με ίσια 
μύτη και προτεταμένο σαγόνι. 
Οι μαύροι έχουν πλατιά ρινικά 
διαφράγματα και υπορινικές αυ
λακώσεις. Οι Ινδιάνοι της Αμε
ρικής και οι Ασιάτες έχουν πλα
τιά και προτεταμένα μήλα και 
ιδιαιτερότητες στα οδοντικά χα
ρακτηριστικά.

Η εξέταση του συγκεκριμένου 
σκελετού έδειξε ότι το θύμα ανή
κε στη λευκή φυλή. Παραπέρα 
εξέταση του κρανίου εμφάνισε 
υπολείμματα από ξανθές ίσιες 
τρίχες. Η μικροσκοπική εξέταση 
έδειξε ότι ανήκαν σε άτομο της 
λευκής φυλής.

Ηλικία
και σωματική διάπλαση
Συνήθως η εξέταση του ηβικού 

οστού, της οδοντοστοιχίας, του 
κρανίου, των αρθρικών αλλα
γών στην σπονδυλική στήλη και 
οι μικροσκοπικές εξετάσεις των 
οστών οδηγούν τον ανθρωπο

λόγο στον υπολογισμό της ηλι
κίας. Οι εξετάσεις αυτές έδειξαν 
ότι ο άνδρας ήταν μεταξύ 35 
και 45 ετών κατά τον χρόνο 
του θανάτου.

Η εκτίμηση της σωματικής διά
πλασης μπορεί να προσδιορισθεί 
από την μέτρηση ενός ή περισ
σοτέρων ενιαίων μακρών οστών 
κατά προτίμηση του μηριαίου ή 
του οστού της κνήμης. Αν η εκτί
μηση της διάπλασης στηρίζεται 
σε μη ενιαία μακρά οστά, τότε 
θεωρείται επισφαλής. Η μέτρηση 
σε συνδυασμό με ένα σχήμα που 
βασίζεται στη φυλή ή το φύλο 
μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο 
συμπέρασμα. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση η σωματική διάπλαση 
του θύματος εκτιμήθηκε ότι κυ
μαινόταν από 1.71 - 1.77μ.

Ο χρόνος 
που μεαολάβηοε 

από την ώρα του θανάτου
Ο υπολογισμός του χρόνου θα

νάτου μπορεί να είναι εξαιρε
τικά δύσκολος. Συνήθως στηρί
ζεται στην ποσότητα και την 
κατάσταση των μαλακών ιστών, 
όπως μυς, δέρμα και σύνδεσμοι, 
στην κατάσταση των οστών, 
στην οσμή και την δραστηριό
τητα σαρκοβόρων και εντόμων. 
Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθούν

♦ΣΑΛΟΝΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΣ

♦ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
♦ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ

♦ΣΥΝΘΕΤΑ
και ο λ α  τ α  *ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ

ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ Π Α  ΕΠΙΠΛΑ

Τώρα έχεις το δικό οου κατάοτημα. 
Με φιλική εξυπηρέτηοη.
Με καταπληκτικές τιμές.
Αγοράζεις και πληρώνεις, 
όποτε θέλεις και όπως θέλεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Με αγορές πάνω από 100.000 δρχ., 
παίρνεις μέρος στη μεγάλη κλήρωση 
για ένα σαλόνι και πολλά άλλα δώρα, 
που θα γίνει στις 30-12-91.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4 - ΓΙΕΥΚΗ, 8053.046 
Β. ΠΑΥΛΟΥ 111 - Π ΙΑΤΑ 6633.668
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υπόψιν και άλλοι παράγοντες, 
όπως η θερμοκρασία κατά τον 
χρόνο του θανάτου, η ύπαρξη 
διαμπερών τραυμάτων, η υγρα- 
οία/ξηρότητα και η οξύτητα εδά
φους.

Οσο μεγαλύτερο είναι το διά
στημα που έχει περάσει από τον 
θάνατο τόσο δυσκολότερο είναι 
να προσδιορισθεί ο χρόνος, που 
μεσολάβησε. Στο υποθετικό μας 
παράδειγμα, ο ανθρωπολόγος 
υπολόγισε ότι το θύμα είχε πε- 
θάνει πριν από 6-9 μήνες, αφού 
βασίσθηκε στην κατάσταση των 
μαλακών ιστών και στην ποσό
τητα μούχλας στα ρούχα του.

Αποδεικτικό στοιχείο 
τραύματος

Αφού απομακρύνθηκε η βρώμα 
και τα υπολείμματα του δάσους 
από τα οστά με τη χρήση νερού 
και μιας μαλακής βούρτσας, 
ένας αριθμός αχνών κοψιμάτων 
έγινε ορατός στα αριστερά 
πλευρά και στη μέση της πλά
της. Ευδιάκριτα κοψίματα σε 
τρία πλευρά και σ’ ένα σπόν
δυλο έδειξαν ότι ο άνδρας είχε 
μαχαιρωθεί τουλάχιστον τρεις 
φορές. Δεν παρατηρήθηκε άλλο 
αποδεικτικό στοιχείο τραύμα
τος.

Ευδιάκριτα
σκελετικά χαρακτηριστικά
Περαιτέρω εξέταση αποκάλυ

ψε ότι ο άνδρας έφερε κάταγμα 
πάνω από το δεξί μάτι και στην 
άνω σιαγόνα αρκετά χρόνια πριν 
το θάνατό του. Εφερε, επίσης, 
έντονα διαχωρισμένο ρινικό διά
φραγμα και φαινόταν ότι έπασχε 
από χρόνια ρινική μόλυνση. Αυ
τή η παρατήρηση ήταν άνευ ου
σίας, γιατί αν χρειαζόταν ια
τρική βοήθεια για τα κατάγματα 
ή το διάφραγμα θα είχε κάνει 
ακτινογραφίες, που θα πρόσφε- 
ραν μια εξαιρετική δυνατότητα 
για θετική αναγνώριση. 

Διαδικασίες 
μετά την εξέταση

Οταν ο ανθρωπολόγος ολο
κληρώσει την εξέταση, ο ιατρο
δικαστής παρέχει όλες τις πλη

Η εκτίμηση της σωματικής διάπλασης μπορεί να  
προσδιορισθεί από την μέτρηση ενός ή περισ
σοτέρω ν ενιαίω ν μακρών οστών κατά προτίμηση 
του μηριαίου ή του οστού της κνήμης.

ροφορίες στους αστυνομικούς, 
που ερευνούν την υπόθεση.

Στο υποθετικό παράδειγμα, με
τά από αρκετούς μήνες, οι έρευ
νες δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν 
κάποιο αγνοούμενο άτομο, που 
να ταιριάζει σ’ αυτή την περι

γραφή. Γι’ αυτό ο ιατροδικαστής 
με την Αστυνομία επέστρεψαν 
στον εγκληματολόγο-ανθρωπο- 
λόγο και του ζήτησαν να κάνει 
μια αναπαράσταση του προσώ
που.

Δύο τρόποι προσέγγισης υπάρ-
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χουν για την αναπαράσταση της 
εμφάνισης του προσώπου κάποι
ου, ενόσω ζούσε. Πρώτον, ο αν
θρωπολόγος μπορεί να συνερ- 
γασθεί με ένα σκιτσογράφο, που 
έχει ειδικευθεί στη σύνθεση χα
ρακτηριστικών προσώπου με βά
ση τις πληροφορίες, που παρέ
χονται από αυτόπτες μάρτυρες. 
Δεύτερον, ο ανθρωπολόγος θα 
μπορούσε να καλέσει ένα ειδικό 
στις τρισδιάστατες αναπαρα
στάσεις προσώπων, μια τεχνική 
όπου το κεφάλι φτιάχνεται με 
πηλό κατευθείαν πάνω στο κρα
νίο και την γνάθο ή σε πιστά 
εκμαγεία τους. Εξαιτίας των 
περιορισμένων οικονομικών δυ
νατοτήτων και επειδή ένας ει
δικευμένος σκιτσογράφος υπήρ
χε στο προσωπικό, ό ανθρωπο
λόγος συνεργάστηκε μαζί του 
για να φτιάξουν ένα σκίτσο του 
προσώπου με βάση τα υπολείμ
ματα του σκελετού. Το σκίτσο 
παρουσιάστηκε δημόσια στο κοι
νό μέσω των τοπικών μαζικών 
μέσων ενημέρωσης.

Σύντομα εμφανίστηκαν δύο, 
άσχετοι μεταξύ τους, άνδρες, 
που είχαν δει το σκίτσο στην 
τηλεόραση και πίστευαν ότι

μπορεί να ήταν κάποιος συγ
γενής τους. Τα ιατρικά και οδο
ντιατρικά αρχεία και για τα δύο 
άτομα δεν μπόρεσαν να εντο- 
πισθουν αλλά υπήρχαν πρόσφα
τες φωτογραφίες τους, των δύο 
τελευταίων χρόνων.

Με τη χρήση νέων συγκριτικών 
φωτογραφικών τεχνικών, ο αν
θρωπολόγος απέκλεισε αμέσως 
το ένα από τα δύο άτομα. Ει

κόνες το δεύτερου ατόμου, τρία 
χρόνια πριν το θάνατο, έδειξαν 
ότι το άτομο είχε νοσηλευθεί 
για τραυματισμό στο πρόσωπο, 
που είχε προκληθεί από αυτο- 
κινητιστικό ατύχημα.

Η αξία
της εγκληματολογικής 

ανθρωπολογίας
Ο εγκληματολόγος - άνθρωπο 

λόγος συνεισφέρει ουσιαστικά 
σε μια έρευνα. Τα σημαντικό
τερα σημεία είναι: η εξειδικευ- 
μένη εκπαίδευσή του και η 
εμπειρία του να ξεχωρίζει τα 
ανθρώπινα από τα μη ανθρώπινα 
υπολείμματα, η ικανότητά του 
να προσδιορίζει την ηλικία κατά 
τον χρόνο του θανάτου, την φυ
λή, το φύλο, τη σωματική διά
πλαση, το χρόνο που μεσολά
βησε από τον θάνατο, σκελετικά 
τραύματα, μεταθανάτιες φθορές 
και αλλοιώσεις του σκελετού 
και να δίνει εμπεριστατωμένη 
θετική αναγνώριση με βάση σκε
λετικές ή οδοντικές αποδείξεις. 
Τέτοιου είδους πληροφορίες 
μπορούν να προκύψουν από 
ολόκληρα σώματα ή και από 
μερικώς κατεστραμένα από πυρ
καγιά, αεροπορικά ατυχήματα, 
ενσυνείδητους ακρωτηριασμούς 
και διαμελισμούς, εκρήξεις ή άλ
λες μαζικές καταστροφές.

Οι περισσότεροι ανθρωπολό- 
γοι γνωρίζουν τεχνικές ανασκα- 
φών και χαρτογράφισης που εί
ναι απαραίτητες στην ανασύ
σταση αποδείξεων. Κατά συνέ
πεια ο εγκληματολόγος-ανθρω- 
πολόγος θα πρέπει να συμμε
τέχει στις έρευνες εγκλημάτων 
και ειδικά στις περιπτώσεις ανα
κάλυψης σκελετικών υπολειμ
μάτων.

Είναι γεγονός ότι έχουν πολ
λά να συνεισφέρουν στην Αστυ
νομία και στην επιτυχημένη διε- 
λεύκανση μιας έρευνας.

Ελεύθερη μετάφραση του 
άρθρου THE FORENSIC AN
THROPOLOGIST του περιοδι
κού FBI (VOL. 59 - JULY ’90)
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ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

Του Υπαστυνόμου Α’ Ανδρέα ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ

Οταν ο αοτυνομικός αντιλαμβάνεται την απειλή 
ή ακόμη και όταν από ένστικτο αντιδρά ατον κίνδυνο, 

το μυαλό του αντί να είναι συγκεντρωμένο σ’ αυτό που κάνει, 
τρέχει στις συνέπειες, την οικογένειά του, ίσως ακόμα και στους φίλους του 

και οπουδήποτε αλλού μπορεί κανείς να φαντασθεί.
Αυτές οι σκέψεις τον αναγκάζουν να αμφιταλαντευτεί επικίνδυνα, 

απορώντας ακόμη και μπροστά στην ίδια την πραγματικότητα, 
που ποτέ δεν είχε σκεφθεί ότι ίσως θα αντιμετωπίσει.

Ενώ η εγκληματική 
παρόρμηση ενός υπό
πτου τον εξωθεί να 
πυροβολήσει, η ψυχο
λογική κατάσταση 
του αστυνομικού συ
ντελεί πολλές φορές 
στην καθυστέρηση 
της αντίδρασής του.

Μερικοί αστυνομι
κοί αντί να χρησιμο
ποιήσουν το όπλο 
τους, σε περιπτώσεις 
καθ’ όλα νόμιμες, 
προτιμούν να συ- 
μπλακούν σώμα με 
σώμα με τον ύποπτο.
Αλλοι αστυνομικοί 
πιστεύουν ότι αν χρη
σιμοποιήσουν τη δύ
ναμη του όπλου τους 
στις ίδιες νόμιμες πε
ριπτώσεις θα έχουν 
δυσάρεστες συνέπει
ες. Υπάρχουν φυσικά και κάποιες εξαιρέσεις, κατά 
τις οποίες αστυνομικοί δεν μπορούν να χρησι
μοποιήσουν το όπλο τους λόγω ηθικών ή θρη
σκευτικών αναστολών.

Οι αστυνομικοί που ανήκουν στην πρώτη κα
τηγορία αντιδρούν μ’ αυτόν τον τρόπο, επειδή, 
ίσως, δεν είχαν την ευκαιρία να συνειδητοποι
ήσουν μέσα από την εκπαίδευση τη χρησιμότητα 
του όπλου στις ένοπλες συγκρούσεις και το μέ
γεθος της ευθύνης που έχουν αναλάβει έναντι 
της κοινωνίας και του εαυτού τους. Σύμφωνα 
με μία άλλη άποψη αντιδρούν αντανακλαστικά 
με αυτόν τον τρόπο επειδή δεν έχουν πεισθεί, 
ως προς τις ικανότητές τους στο χειρισμό του

όπλου τους. Στην 
πραγματικότητα ξε
χνούν την παρουσία 
του, κάτω από την 
πίεση του στρες.

Εκείνοι που ανή
κουν στην δεύτερη 
κατηγορία, οι οποίοι 
αποτελούν και την 
πλειοψηφία, αποφεύ
γουν να πυροβολή
σουν ακόμα και όταν 
έχουν όλο το δίκιο 
με το μέρος τους. 
Σκέφτονται τις συνέ
πειες των δικαστι
κών και των διοικη
τικών ανακρίσεων. 
Αυτή φυσικά η αντί
δραση στηρίζεται σε 
μία πλήρη σύγχυση 
ανάμεσα σε περιστα
τικά παράνομης χρή
σης του υπηρεσιακού 

όπλου από αστυνομικούς και στη νόμιμη χρήση 
του σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η απόφαση του αστυ
νομικού να πυροβολήσει, ίσως έχει σχέση με προ
ηγούμενες εμπειρίες του. Οι επαφές που είχε 
στο παρελθόν με συγκεκριμένα ύποπτα άτομα, 
που οι αντιδράσεις τους δεν ήταν βίαιες ή που 
κατάφερε να τα λογικέψει τον επηρεάζουν ανά
λογα.

Σε παρόμοιες περιπτώσεις εκδηλώνει την τάση 
εφησυχασμού της επαγρύπνησής του και ξεχνά 
ή δεν θεωρεί αναγκαίο να καλυφθεί, ακόμα και 
όταν οι ύποπτοι είναι οπλισμένοι, ελπίζοντας 
ότι θα τα καταφέρει πάλι να τους λογικέψει.
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Το πρώτο θετικό βήμα για να αποφύγει ο αστυ
νομικός τους κινδύνους, που διατρέχει, είναι να 
προσαρμόσει τη συμπεριφορά του ανάλογα με 
τις κρατούσες συνθήκες και να κατανοήσει την 
νοοτροπία των υπόπτων, λαμβάνοντας σοβαρά 
υπόψη του ότι κάποια μέρα ενδεχομένως θα ανα
γκαστεί να συγκρουστεί μαζί τους.

Θα πρέπει πάντοτε ο αστυνομικός ·να θυμάται: 
α) Το αστυνομικό επάγγελμα είναι επικίνδυνο 

και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.
β) Η νοοτροπία του υπόπτου, το παρελθόν, 

τα κίνητρα και η θέλησή του να πυροβολήσει, 
διαφέρουν από την ψυχολογία του αστυνομικού.

γ) Υπάρχουν ψυχολογικά και υλικά κίνητρα 
που εξωθούν τον ύποπτο να πυροβολήσει εναντίον 
αστυνομικού, ενώ παράλληλα ενεργεί χωρίς κα
νένα ηθικό φραγμό.

δ) Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να χρειαστεί ο 
αστυνομικός να πυροβολήσει, προκειμένου να προ
στατέψει τη ζωή τη δική του ή κάποιου άλλου 

ε) Πρέπει να εξασκείται στο χειρισμό του όπλου 
του υπό πίεση σαν να αντιμετωπίζει μια πραγ
ματική κατάσταση.

ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Η επιβίωση και οι τρόποι εξασφάλισής της πρέπει 

να γίνουν συνείδηση του κάθε αστυνομικού πολύ 
πριν βρεθεί προ του κινδύνου . Αν πιστέψει ότι 
μπορεί να σκεφθεί όλα όσα χρειάζονται εκείνη 
τη στιγμή κάνει λάθος. Αυτή η λανθασμένη αντί
ληψη έχει οδηγήσει πολλούς αστυνομικούς στο 
θάνατο. Αν την υιοθετήσει, η ζωή του θα εξαρτάται 
πια μόνο από την ΤΥΧΗ, ένα παράγοντα που 
δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξει.

Ομως με έναν σωστό σχεδίασμά, ίσως μπορέσει 
ο αστυνομικός να αποφύγει έναν πυροβολισμό 
ή ακόμη και να αποτρέψει την κλιμάκωση μιας 
συμπλοκής. Πρέπει να θυμάται πάντοτε ότι η 
πρόληψη είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος αντι
μετώπισης μιας αντιπαράθεσης. Θα υπάρχουν φυ
σικά περιπτώσεις όπου αυτό θα είναι αδύνατο. 
Τότε, ο σωστός σχεδιασμός θα σου προσφέρει 
τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.

Το θανάσιμο σφάλμα των περισσοτέρων αστυ
νομικών είναι ότι χαρακτηρίζουν μια κλήση ως 
ακίνδυνη ΑΠΕΡΙΣΚΕΠΤΑ και ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙ
ΚΑ. Ετσι, αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο αφού 
έχουν πλησιάσει τόσο κοντά, που είναι αδύνατον 
να τον αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ή απλά 
να υποχωρήσουν.

Καθημερινά διενεργούνται έλεγχοι υπόπτων 
οχημάτων αλλά και ατόμων που στα δελτία συμ
βάντων καταχωρούνται ως έλεγχοι ρουτίνας. Δεν 
είναι όμως πάντα έτσι. Υπήρξαν περιπτώσεις, φαι
νομενικά ασήμαντες, οι οποίες απέβησαν μοιραίες 
για ορισμένους συναδέλφους. Εχει αποδειχθεί ότι

Ο αστυνομική πρέπει να εξασκείται στο χει
ρισμό του όπλου του υπό πίεση, σαν να αντι
μετωπίζει μια πραγματική κατάσταση.

οι περισσότεροι αστυνομικοί σκοτώνονται σε επει
σόδια “ρουτίνας”, επειδή τους παρασύρει η κα
θημερινότητα και ξεχνούν ότι ένα επεισόδιο χα
ρακτηρίζεται ως τέτοιο μόνο μετά την εξέλιξή 
του και ποτέ πριν από αυτή.

Κάποτε ένας αστυνομικός, πλήρωμα περιπολι
κού οχήματος σκοτώθηκε όταν απάντησε σε κλήση 
για οικογενειακό επεισόδιο. Οι συνάδελφοί του, 
του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, είχαν κληθεί 
50 περίπου φορές για τον ίδιο λόγο σε προ
γενέστερο χρόνο. Την 51η φορά, ο αστυνομικός 
που δέχτηκε την κλήση δεν γνώριζε ότι ο σύζυγος, 
που έδερνε τη γυναίκα του, κρατούσε και μια 
κυνηγετική καραμπίνα με την οποία τον πυρο
βόλησε μόνο και μόνο επειδή ανακατεύθηκε και 
επειδή πλησίασε τακτικά απροετοίμαστος.

Ενας γιατρός δολοφονήθηκε όταν έτρεξε να 
προσφέρει τις πρώτες βοήθεις στον οδηγό ενός 
αυτοκινήτου που ανατράπηκε. Ο τραυματίας οδη
γός ήταν ένοπλος φυγάς φυλακών και πυροβόλησε 
τον γιατρό επειδή πίστεψε ότι ήταν αστυνομικός 
και ήθελε να τον συλλάβει.

Ούτε ο αστυνομικός αλλά ούτε και ο γιατρός 
μπορούσαν να γνωρίζουν ή να φαντασθούν ότι 
θα αντιμετώπιζαν τα όπλα των δολοφόνων τους,
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επειδή παρόμοια περιστατικά, χωρίς αυτή την 
εξέλιξη, συμβαίνουν καθημερινά και θεωρούνται 
επεισόδια “ρουτίνας”. Τα περιστατικά των πα
ραδειγμάτων όμως, λόγω της εξέλιξής τους, χα
ρακτηρίζονται ένοπλες συμπλοκές.

Δεν υπάρχει τρόπος να αναγνωρίσει προκα
ταβολικά ο αστυνομικός τέτοιου είδους απειλές. 
Μπορεί όμως να εκπαιδευτεί σε τακτικές, που, 
αν τις εφαρμόσει, η προσέγγισή του θα είναι 
όσο το δυνατόν πιο ακίνδυνη και πιο αποτε
λεσματική.

Κατ’ αρχήν πρέπει ο άστυνομικός να πλησιάζει 
τον χώρο οποιοσδήποτε επεισοδίου έχοντας στο 
μυαλό του την εικόνα μιας ενδεχόμενης ένοπλης 
αντιπαράθεσης.

Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνά ότι όλοι οι ύποπτοι 
έχουν προσχεδιάσει στο μυαλό τους τον τρόπο 
δράσης τους. Ο επαγγελματίας αστυνομικός πρέ
πει να είναι σε θέση να προλαμβάνει το σχέδιο 
αυτό και για να το κατορθώσει αυτό, θα πρέπει 
να είναι πάνω απ’ όλα ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΑ ΠΡΟΕ
ΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΣ και ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ στον τρόπο 
προσέγγισης και δράσης.

Πρέπει ο αστυνομικός να αφήσει τις περιστάσεις 
να του υπαγορεύουν τις τακτικές προσέγγισης 
που θα ακολουθήσει, ώστε οι αντιδράσεις του 
να ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά 
και να μην ενεργεί τυποποιημένα.

Να σκέπτεται πάντοτε τις δυνατότητες και τις 
ευκαιρίες που ενδεχομένως διαθέτει κάποιος και 
που θα τις χρησιμοποιήσει για να τον βλάψει.

Να καλλιεργήσει στο μυαλό του, ώστε να γίνει 
συνήθεια, τον απλό συλλογισμό: “Αν συμβεί αυτό, 
θα κάνω εκείνο”. Αυτός ο συλλογισμός, μετά 
από λίγο χρόνο θα μπορεί να εφαρμόζεται στην 
πράξη.

Αν ο αστυνομικός έχει συνεργάτη, όπως συμ
βαίνει με τά πληρώματα των περιπολικών οχη
μάτων, είναι απαραίτητο να προσχεδιάσουν τις 
κινήσεις τους. Πρέπει να μπορούν να ενεργούν 
σαν ένα άτομο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
συνεργασία μεταξύ τους, θα πρέπει να γίνει αλ
λαγή του συναδέλφου ή να στηριχθεί κάθε αστυ
νομικός μόνο στις δικές του δυνάμεις. Αυτό το 
πράγμα όμως εγκυμονεί κινδύνους. Τα λάθη του 
ενός ίσως αποδειχθούν κάποια στιγμή μοιραία 
και για τους δύο.

Ο αστυνομικός πρέπει να είναι “συστηματικά 
μη συστηματικός”. Συχνά, οι ύποπτοι αναλύουν 
τον τρόπο προσέγγισης των αστυνομικών, ανα- 
τρέποντας τα σχέδια και το πλάνο δράσης τους 
και ισχυροποιώντας έτσι τη θέση τους.

Οταν ο αστυνομικός πλησιάζει μία ύποπτη πε
ριοχή δεν πρέπει να ξεχάσει να προσυννενοηθεί 
με τον συνεργάτη του ως προς τον τρόπο προ
ειδοποίησης για ένα άμεσο κίνδυνο, που ενδε
χομένως θα αντιληφθεί. Να μην πιστεύει ότι είναι 
δυνατόν να αντιληφθεί ο συνάδελφός του απα
ραίτητα ότι αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Οι προ
ειδοποιήσεις σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό πιο σύντομες για να γίνονται 
κατανοητές, αλλά και να αφήνουν περιθώρια για 
άμεση κάλυψη και προετοιμασία, όπως “όπλο, 
μαχαίρι”. Αν είναι δυνατόν, να προσδιοριστεί με 
άλλη μία λέξη η προέλευσή του κινδύνου, όπως 
“όπλο - παράθυρο”. Στο άκουσμα της προειδο
ποίησης δεν πρέπει ο αστυνομικός να “παγώσει” 
στη θέση του, αλλά να κινηθεί προς το πιο κοντινό 
κάλυμα και με τις αισθήσεις του να εντοπίσει 
το ακριβές σημείο του κινδύνου. Οταν ο αστυ
νομικός είναι καλυμένος, έχει το χρόνο να σκεφθεί 
και να αντιδράσει σωστά και με ασφάλεια.
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Δεν υπάρχει ούτε τρόπος ούτε και χρόνος για 
να προετοιμαστεί τέλεια ο αστυνομικός για κάθε 
περίπτωση κινδύνου, που ενδεχομένως θα αντι
μετωπίσει στην αστυνομική του καριέρα.

Υπάρχουν όμως τακτικές που μπορεί να εφαρ
μόσει όταν πλησιάζει μια ύποπτη περιοχή. Οι 
τακτικές προσέγγισης θα βελτιώνονται με την 
πάροδο του χρόνου και με την πείρα που θα 
αποκτά ο αστυνομικός καθημερινά.

Η γνώση του τρόπου προσέγγισης, μαζί με την 
κατάλληλη διανοητική προετοιμασία, μειώνουν σε 
σημαντικό βαθμό το αναπόφευκτο άγχος. 
Έτσι ο αστυνομικός έχει τη δυνατότητα να αντι- 
ληφθεί την προειδοποίηση του κινδύνου, να ανα
γνωρίσει την απειλή και να δώσει όλη του την 
προσοχή στην αντιμετώπισή της.

Οι αστυνομικοί σκοτώνονται επειδή πλησιάζουν 
απρόσεκτα και χωρίς προετοιμασία κάποια επι
κίνδυνη περιοχή, επειδή βιάζονται ή επειδή συγ
χέουν την ανοησία με την αυτοπεποίθηση. Δύο 
αστυνομικοί στα βόρεια προάστεια της πρωτεύ
ουσας σκοτώθηκαν από άτομα που τα θεωρούσαν 
φίλους τους, επειδή πίστεψαν ότι και οι δολοφόνοι 
τους έτρεφαν τα ίδια φιλικά αισθήματα γι’ αυτούς.

πΐ ΜιL nijjJJJa

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ

•  Δεχόμαστε συνταγές όλων των Ταμείων.
•  Σκελετοί & Ηλιου όλων των Ευρωπαϊκών εργοστασίων.
•  Οι συνταγές εκτελούνται με τα τελειότερα 

αυτόματα μηχανήματα

ΦΑΚΟΙ
ΕΠΑΦΗΣ.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 20-25%

ΓΚΥΖΗ 14, ΤΗΛ. 6422758 Τ.Κ. 114 74 ΑΘΗΝΑ

Ο συγγραφέας του άρθρου είναι εκπαιδευτής στο μάθημα 
“Οπλοτεχνική - Σκοποβολή μάχη και Αυτοπροστασία" στο 
Π.Σ.Α. Αμαρουσίου. Πολλά στοιχεία του άρθρου αντλούνται 
από το βιβλίο του Ανθ/μου Περδίκη Αθανασίου “Αστυνομική 
Αυτοπροστασία" που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Είναι ένα εν
διαφέρον βιβλίο που αναφέρεται στη νέα πραγματικότητα 
και τις απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος 
αστυνομικός και στηρίζεται σε μια πλούσια διεθνή βιβλιογραφία 
προσαρμοσμένη από τον συγγραφέα με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στα ελληνικά δεδομένα.
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ

Πολλά απο τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων
θα είχαν γλυτώσει, 

αν οι πρώτοι που έφθαναν κοντά τους 
για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, 

γνώριζαν απο πρίν τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν.

ΘΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ

Κάθε χρόνο ο αριθμός των αν
θρώπων που θυσιάζονται στον 
Μολώχ της ασφάλτου, αυξάνε
ται τραγικά. Η Ελλάδα βρίσκε
ται στις πρώτες θέσεις του μαυ
ροπίνακα των τροχαίων ατυχη
μάτων.

Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία των συγκοινωνιολό- 
γων, στη χώρα μας αντιστοιχούν 
: 12,6 νεκροί/10.000 οχήματα, 
όταν ο παγκόσμιος δείκτης είναι 
7,5 και 6,1 νεκροί/100 εκατ. οχη- 
ματοχιλιόμετρα όταν ο παγκό
σμιος δείκτης είναι 3,6. Αν λά
βουμε υπ’ όψιν οτι στα ποσοστά 
αυτά δεν περιλαμβάνονται οι βα
ριά τραυματισμένοι, που μετά 
απο μέρες υποκύπτουν στα 
τραύματα, τότε καταλαβαίνου
με οτι τα μεγέθη είναι όντως 
απογοητευτικά .

Πολλά όμως απο τα θύματα 
των τροχαίων δυστυχημάτων θα 
είχαν γλυτώσει, αν οι πρώτοι 
που κατέφθαναν κοντά τους για 
να προσφέρουν τις πρώτες βο
ήθειες, γνώριζαν απο πρίν τι 
ακριβώς έπρεπε να κάνουν. Οι 
γιατροί και οι άνδρες τις Τρο
χαίας, παραδέχονται πως οι πε
ρισσότεροι τραυματίες που υπο
κύπτουν, έχουν ταλαιπωρηθεί 
και έχουν πάθει μεγαλύτερη ζη
μιά, απο τους πρόθυμους μέν, 
αλλά αδέξιους, που πρώτοι κα
ταφθάνουν στο τόπο του δυστυ
χήματος.

Επειδή ο καθένας μας μπορεί

να βρεθεί σε ανάλογη κατάστα
ση, καλό είναι να γνωρίζουμε 
ορισμένες βασικές αρχές, για 
σωστή παροχή πρώτων βοηθει
ών. Δεν αποτελεί λύση, το να 
αρπάξουμε κάποιον τραυματία 
και να τον πετάξουμε σαν τσου
βάλι σ’ ένα αυτοκίνητο για να 
φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο, 
τόπαμε άλλωστε πως μόνο η 
προθυμία και η καλή θέληση δεν 
αρκούν.

Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να 
κάνουμε όταν βρεθούμε ξαφνικά 
μπροστά σ’ένα αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΣΩΤΉΡΙΑΣ

1) Απομακρύνουμε το θύμα 
απο τον κίνδυνο. Αν βρίσκεται 
σε ασφαλές μέρος προσπαθούμε 
να τον κρατήσουμε ακίνητο.

2) Ελέγχουμε την αναπνοή 
του. Αν δεν αναπνέει, κάνουμε 
τεχνητή αναπνοή.

3) Ελέγχουμε αν αιμοραγεί. Αν 
ναί, προσπαθούμε να σταματή
σουμε την αιμοραγία.

4) Διαπιστώνουμε αν έχει πά- 
θει σόκ. Αν υπάρχουν τέτοια ση
μάδια προσπαθούμε να τα κα
ταπολεμήσουμε.
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5) Ειδοποιούμε μ’οποιονδήπο- 
τε τρόπο ή μέσον μπορούμε το 
166 ή το 100.

Αν τηρήσουμε τις πέντε πα
ραπάνω αρχές, γρήγορα και 
προσεκτικά, έχουμε συμβάλει 
τα μέγιστα στην σωτηρία κά
ποιου συνανθρώπου μας που εί
ναι τραυματισμένος σοβαρά.

Αναλυτικότερα τώρα, θα εξε
τάσουμε πως εφαρμόζεται κάθε 
μιά απο τις πέντε βασικές αρχές 
σωτηρίας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
- Οταν μετακινούμε ένα τραυ

ματία, υπάρχει πάντα ο κίνδυ
νος να επιδεινωθή η κατάστασή 
του, ιδιαίτερα αν πρόκειται για 
τραύματα στην σπονδυλική στή
λη ή το λαιμό.

Καμμιά φορά όμως, ο κίνδυνος 
είναι μεγαλύτερος αν δεν τον 
μετακινήσουμε. Ισως το αυτο
κίνητο καίγεται ή υπάρχει πολ

λή χυμένη βενζίνη με άμεσο κίν
δυνο πυρκαγιάς. Ισως το θύμα 
να βρίσκεται ξαπλωμένο στο 
δρόμο και κινδυνεύει να το πα
τήσουν τα άλλα αυτοκίνητα. 
Τότε επιβάλλεται, η με πολλή 
μεγάλη προσοχή μετακίνησή 
του. Κανόνα αποτελεί, η απο
φυγή όσο γίνεται των κάμψεων 
και των συστροφών του λαιμού, 
του σώματος και των μελών. Τα 
σπασμένα οστά έχουν αιχμηρές 
άκρες που με απρόσεκτες και 
βεβιασμένες κινήσεις μπορεί να 
προκαλέσουν εσωτερική αιμορα- 
γία.

- Αν χρειαστεί να μετακινηθεί 
κάποιος βαριά τραυματίας, πρέ
πει να του κρατάμε ακίνητο τον 
τράχηλο και να τον σηκώνουμε 
απο τους ώμους.

ΑΝΑΠΝΟΗ
- Κοιτάμε πρώτα απ’ όλα αν 

το θύμα είναι αναίσθητο.

- Ανοίγουμε τις αεροφόρους 
οδούς και βεβαιωνόμαστε πως 
είναι καθαρές. Αν στο στόμα 
του έχει κάποια πληγή, το ίδιο 
του το αίμα μπορεί να τον πνί
ξει.

το θύμα είναι αναίσθητο, 
η γλώσσα μπορεί να πέσει προς
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τα πίσω και να κλείσει το φά- 
ρυγγα. Ελευθερώνουμε τον φά- 
ρυγγα βγάζοντας την γλώσσα 
έξω.

- Βεβαιωνόμαστε αν το θύμα 
αναπνέει ή όχι. Βάζουμε το αυτί 
μας στο στόμα και την μύτη 
του, προσπαθώντας να ακούσου
με ή να αισθανθούμε την ανα
πνοή του. Αν τελικά δεν ανα
πνέει, ετοιμαζόμαστε να κάνου
με τεχνητή αναπνοή στόμα με 
στόμα.

Πως κάνουμε 
τεχνητή αναπνοή.

- Ανοίγουμε το στόμα και τρα
βάμε το κεφάλι προς τα πίσω, 
όπως ακριβώς στην εικόνα. Κρα- 
τάμε την μύτη του κλειστή και 
σφραγίζουμε το στόμα του με 
το στόμα μας. Φυσάμε με δύ
ναμη μέσα στο στόμα, οπότε το 
στήθος φουσκώνει καθώς γεμί
ζει με αέρα. Δεν χρειάζεται μέ
τρημα ή ειδικός ρυθμός στην 
αναπνοή. Οι πνεύμονες είναι 
ελαστικοί και ο αέρας βγαίνει 
μόλις αυτός που δίνει το φιλί 
τραβήξει το στόμα του για να 
αναπνέυσει και να ξαναφυσήξει, ενώ η μύτη μένει πάντα κλει

σμένη. Το φιλί συνεχίζεται μέχρι 
να ξαναρχίσει κανονικά η ανα
πνοή του θύματος.

- Αν το θύμα άρχισε να ανα
πνέει, κράτησέ του το στόμα 
ανοιχτό και πρόσεχέτον γιατί 
μπορεί να ξανασταματήσει.

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ 
Πως την σταματάμε.

- Το καλύτερο που έχουμε να 
κάνουμε είναι να πιέσουμε την 
περιοχή του τραύματος κατ’ευ- 
θείαν με την παλάμη μας, βά
ζοντας πάνω στην πληγή ένα 
κομμάτι ύφασμα. Το ύφασμα 
ανάμεσα στο χέρι και την πληγή, 
θα βοηθήσει στον έλεγχο της 
αιμορραγίας, απορροφώντας το 
αίμα και επιτρ’εποντάς του να 
πήξει. Πρέπει να συνεχίσουμε 
την πίεση έως ότου σταματήσει 
η αιμορραγία τελείως.

- Δεν αφαιρούμε το ύφασμα

αν το διαπεράσει το αίμα, γιατί 
έτσι δυσκολεύεται το πήξιμο του 
αίματος. Στην περίπτωση αυτή 
προσθέτουμε και άλλο κομμάτι 
ύφασμα πιέζοντας συνέχεια και 
με δύναμη.

- Προσπαθούμε να βάλουμε το 
θύμα σε τέτοια θέση, ώστε το 
τραύμα να βρίσκεται σε ψηλό
τερο επίπεδο απο την καρδιά 
(αν υπάρχει ένδειξη για κάποιο 
κάταγμα αποφεύγουμε οποιαδή
ποτε μετακίνηση). Αυτό μειώνει 
την πίεση του αίματος στην πλη
γή και ελαττώνει την αιμορρα
γία.

- Αν παρ’όλα αυτά δεν στα
ματήσει η αιμορραγία απο τραύ
μα στο πόδι ή το χέρι, ακο
λουθούμε διαφορετική μέθοδο. 
Πιέζουμε με το χέρι την αρτηρία 
που αιμορραγεί, ψηλότερα απ’ 
το τραύμα, προς το μέρος της 
καρδιάς. Η πίεση σ’αυτό το ση
μείο σφίγγει την αρτηρία πάνω
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αυτοκίνητα
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ΕΚΘΕΣΗ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΤΟΥ 232, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 9587.031, 9595.002, 9595.024, FAX. 9595.046

στο κόκκαλο. Ενώ όμως τα κά
νουμε αυτά, δεν κατεβάζουμε 
το σηκωμένο πόδι ή χέρι, ούτε 
σταματούμε την πίεση κατ’ευ- 
θείαν πάνω στην πληγή.

- Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις 
όπου η ροή του αίματος δεν 
σταματάει με καμμία απο τις 
προηγούμενες ενέργειες, χρησι
μοποιούμε ως έσχατη λύση, τον 
περιαγωγέα. Ο περιαγωγέας 
είναι ένα λάστιχο που δένεται 
σφικτά γύρω απο την πληγή στα
ματώντας ολοκληρωτικά την 
κυκλοφορία του αίματος και 
μπορεί να δημιουργήσει γάγ
γραινα.

- Ως περιαγωγέας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ένα κομμάτι 
υφάσματος, τουλάχιστον πέντε 
εκατοστά φαρδύ. Δεν πρέπει και 
πάλι να ξεχνούμε πως αποτελεί 
την εσχάτη των λύσεων.

ΣΟΚ (καταπληξία)
Κάθε σοβαρό τρακάρισμα μπο

ρεί να σοκάρει τον τραυματία. 
Το σόκ μπορεί να σκοτώσει, 
ακόμα και αν το τραύμα δεν 
είναι τόσο σοβαρό.

- Οταν κάποιος καταλαμβά
νεται απο καταπληξία, πολλές 
βασικές λειτουργίες του οργα
νισμού του υπολειτουργούν.

Πως καταλαβαίνουμε το σόκ.
- Η επιδερμίδα γίνεται κάτα

σπρη ή υποκύανη ή μπορεί να 
φανούν στίγματα. Σε θύματα με 
πολύ σκούρα απιδερμίδα, ελέγ
χουμε το χρώμα των νυχιών και 
το εσωτερικό του στόματος.

- Ο σφυγμός είναι συνήθως 
γρήγορος αλλά ασθενής.

- Η θερμοκρασία του σώματος 
είναι πεσμένη και παρουσιάζεται 
εφίδρωση.

- Η αναπνοή είναι γρήγορη. 
Οι εισπνοές γίνονται επιπόλαια 
και ακανόνιστα.

- Το θύμα συνήθως είναι ανή
συχο και παραπονιέται για φο
βερή δίψα ή ναυτία.

- Το θύμα έχει χαμένη έκφραση 
και ακαταλόγιστη συμπεριφορά.

- Οι κόρες των ματιών είναι

ορθάνοιχτες (βέβαια δεν είναι 
ανάγκη να δούμε όλες αυτές 
τις ενδείξεις, και μερικές αρκούν 
για να διαπιστώσουμε περίπτω
ση καταπληξίας).

Καταπολέμηση του σόκ.
- Βάζουμε τον τραυματία να 

ξαπλώσει, αυτό είναι καλό για 
την κυκλοφορία του αίματος.

- Τον σκεπάζουμε με οτι πρό
χειρο υπάρχει αυτή τη στιγμή 
για να διατηρίσουμε την θερ
μοκρασία του.

- Αν ο τραυματίας είναι αναί
σθητος και δεν φαίνεται να έχει 
σοβαρά τραύματα, τον ξαπλώ
νουμε στο πλάι ώστε αίμα ή 
υγρά απ’ το στόμα του να τρέ
χουν και να μην τον πνίγουν. 
Παράλληλα φροντίζουμε να 
κρατήσουμε ανοιχτές τις αερο- 
φόρους οδούς.

- Δεν επιτρέπεται η κατάποση 
υγρών.

- Αν έχει τις αισθήσεις του 
και δεν υπάρχουν σοβαρά τραύ
ματα στα πόδια, το υπογάστριο 
ή το στήθος τον βάζουμε να 
ξαπλώσει με τα πόδια ψηλά. Αν 
δεν είμαστε βάβαιοι για τα τραύ
ματά του τον βάζουμε να ξα
πλώσει σε οριζόντια στάση.

TOPΑ ΠΛΕΟΝ 
ΤΑ ΞΕΡΩ ΟΛΑ;

Βεβαίως και όχι. Αυτές είναι 
ελάχιστες αλλά βασικές γνώσεις 
που πρέπει να έχει ο καθένας 
μας για να τα βγάζει πέρα στις 
δύσκολες καταστάσεις, αμέσου 
ανάγκης. Αν κάποιος θέλει να 
αποκτήσει περισσότερες γνώ
σεις, πρέπει να παρακολουθήσει 
τα σχετικά σεμινάρια του Ερυ
θρού Σταυρού ή άλλων φορέων. 
Μπορεί ακόμα να προμηθευθεί 
τα κατάλληλα βιβλία πρώτων 
βοηθειών που κυκλοφορούν ευ
ρύτατα στην αγορά.
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Αλκοόλ ή οδήγηση;
Επιμέλεια: Ελισσαίος Αρτόπουλος

Πρόσφατες δειγματοληπτικές μετρήσεις της Τροχαίας 
απέδειξαν ότι ένας στους εκατό οδηγούς  

που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους είναι μεθυσμένος. 
Τα αποτελέσματα τα διαβάζουμε κάθε Δευτέρα στις εφημερίδες 

και μοιάζουν με πολεμικά ανακοινωθέντα...

Συμπληρώθηκε ένας αιώνας 
από τότε που ο Γερμανός εφευ
ρέτης Gottlieb Daimler παρέδωαε 
στο εμπόριο το πρώτο αυτοκί
νητο παραγωγής.

Από τότε μέχρι σήμερα το αυ
τοκίνητο έπαψε να αποτελεί 
προνόμιο των πλουσίων και κα
θιερώθηκε σαν βασικό μέσο με
ταφοράς, που διευκολύνει και 
δυσκολεύει (!) -σε σημαντικό 
βαθμό- τη ζωή στον πλανήτη 
μας.

Και όταν λέμε δυσκολεύει, εν
νοούμε το κόστος κατοχής του, 
το οποίο -όχι σπάνια- πληρώ
νεται με ανθρώπινο αίμα. Με
γάλο μέρος αυτού του κόστους 
οφείλεται όμως στην παράλληλη 
χρήση οινοπνεύματος από πρό
σωπα που κινούνται στους δρό
μους, είτε σαν οδηγοί είτε σαν 
πεζοί.

Βέβαια, η επισήμανση του προ
βλήματος αυτού δεν είναι νέα. 
Στην πράξη μάλιστα έχει προ- 
ηγηθεί και από αυτήν την ίδια 
την ύπαρξη του αυτοκινήτου, με 
την μορφή νόμων που θεσπίστη
καν τον 19ο αιώνα για την αντι
μετώπιση των μεθυσμένων οδη
γών ιππαμαξών και ατμηλάτων 
οχημάτων, καθώς και όσων κυ
κλοφορούσαν μεθυσμένοι στους 
δρόμους.

Πρόσφατες δειγματοληπτικές 
μετρήσεις της Τροχαίας (με την 
μέθοδο του αλκοτέστ) απέδει
ξαν ότι ο ένας στους εκατό οδη
γούς που κυκλοφορούν στους 
ελληνικούς δρόμους είναι μεθυ
σμένος.

Δεν ξέρω αν το ποσοστό αυτό 
σας φανεί μεγάλο ή μικρό, αλλά 
γνωρίζετε άραγε κανένα νεοέλ
ληνα που να μην καταναλώνει

οινοπνευματώδη ποτά τουλάχι
στον το Σαββατοκύριακο; Κι 
ένας τουλάχιστον από κάθε πα
ρέα θα οδηγήσει στη συνέχεια.

Τα αποτελέσματα τα διαβά
ζουμε κάθε Δευτέρα στις εφη
μερίδες και μοιάζουν με πολε
μικά ανακοινωθέντα, συνοδευ- 
όμενα από φρικιαστικούς τίτ
λους όπως: αίμα, σφαγή, χαμός, 
θυσία στον Μολώχ, κ.α.

Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη 
άνθρωποι που νομίζουν ότι το 
χειρότερο πράγμα γύρω από το 
αλκοόλ είναι ο ...πονοκέφαλος.

Τα πράγματα όμως είναι πολύ 
διαφορετικά. Ακούστε τη δια
δρομή που ακολουθεί το αλκοόλ 
και τις επιπτώσεις που δημιουρ
γεί στον οργανισμό μας.

Ενα μικρό μέρος του οινοπνεύ
ματος, σχετικά ασήμαντο, απορ- 
ροφάται από τη στοματική κοι-
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λότητα και τον οισοφάγο. Το 
μεγαλύτερο όμως μέρος περνάει 
από το στομάχι στα έντερα και 
μέσω του κυκλοφοριακού πλήτ
τει τον εγκέφαλο, την καρδιά, 
το πάγκρεας, το νευρικό σύστη
μα και τέλος το συκώτι, όπου 
μετατρέπεται και στη συνέχεια 
αποβάλλεται από τον οργανι
σμό.

Η απορρόφηση του οινοπνεύ
ματος από το σώμα αρχίζει από 
την πρώτη γουλιά και οι επι
πτώσεις ανάλογα με την κατα- 
ναλωθείσα ποσότητα είναι ακα
ριαίες.

Μείωση της ικανότητας για 
παρατήρηση, δυσκολίες στην 
εκτίμηση των αποστάσεων, μεί
ωση της ευαισθησίας στο κόκ
κινο χρώμα, δυσκολίες στην 
προσαρμογή της όρασης στις με
ταβολές του φωτός, μείωση της 
προσοχής και της ικανότητας 
αντίδρασης (αντανακλαστικά), 
διαταραχή του αισθήματος ισορ
ροπίας, περιορισμός του οπτικού 
πεδίου, είναι ορισμένες από τις 
συνέπειες που προκαλεί το αλ
κοόλ.

Οπως προαναφέραμε το αλ
κοόλ αποβάλλεται από το συ
κώτι. Ομως η μέση ωριαία τα
χύτητα αποβολής είναι 0,10 έως 
0,15 στα χίλια στους άνδρες και 
0,08 έως 0,10 στις γυναίκες, που 
σημαίνει ότι είναι μιά διαδικασία 
παρατεταμένης διάρκειας.

Ενδέχεται κάποιος που κατα
νάλωσε μεγάλη ποσότητα οινο
πνεύματος το βράδυ, να μην εί
ναι σε θέση να οδηγήσει ούτε 
το επόμενο πρωί.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι δεν υπάρχει αποτελεσματι
κός τρόπος για να επιταχυνθεί 
η αποβολή του οινοπνεύματος 
από τον οργανισμό. Ετσι δεν 
οφελεί σε τίποτα το να κάνει 
κάποιος ένα κρύο ντους ή να 
πιεί καφέ ή να πάρει κάποιο 
άλλο διεγερτικό, γιατί απλού- 
στατα το αλκοόλ δεν θα απο
μακρυνθεί γρηγορότερα από τον 
οργανισμό, με κανένα τρόπο.

Μπροστά σ’ αυτό το πολύ σο
βαρό πρόβλημα οι κυβερνήσεις 
των διαφόρων χωρών αντέδρα- 
σαν αμέσως και θέσπισαν νό
μους - σε πολλές περιπτώσεις

...Χάρη σε ένα 
ασφαλιστικό 
πρόγραμμα, 

ειδικά
για αστυνομικούς, 

δεν πρόκειται

να πλήξει και 
την οικογένειά 

σας.

AGF K O SM O S δηλαδή!
Μέλος του Ομίλου Assurances Generates de France 

με παρουσία σε 40 χώρες του χόσμου

Με ένα ελάχιστο 
κόστος ημερησίως 

(όσο περίπου 
ένα πακέτο τσιγάρα) 

μπορούμε
να καλύψουμε εσάς 

και την οικογένειά σας, 
χωρίς να εξαιρούμε 
το επικίνδυνο 8ωρο 
της υπηρεσίας σας. 
Πριν φθάσει κανείς 

να εξαρτάται 
από τη βοήθεια 

των συναδέλφων του, 
ας φροντίσει τώρα 
για το μέλλον του. 

Για άμεση εξυπηρέτηση 
και ενημέρωση,

τηλ. 4138130, 4138131, 
Υποκατάστημα Πειραιά, 

Γρηγορίου Λαμπράκη 93.
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πολύ αυστηρούς - που προέβλε- 
παν επιβολή ποινών (προστίμων, 
αφαίρεση αδειών κυκλοφορίας 
και οδήγησης, αυτόφωρη διαδι
κασία, κ.α.). Η δυσκολία όμως 
ήταν το πώς θα καθορίζετο η 
ποσότητα εκείνη του οινοπνεύ
ματος, πέραν της οποίας ο οδη
γός γινόταν επικίνδυνος για να 
οδηγήσει αυτοκίνητο.

Στο ερώτημα αυτό και σε ορι
σμένα άλλα μας έδωσε πολύ κα
τατοπιστικές απαντήσεις ο Δι
οικητής του Τμήματος Τροχαίας 
Αθηνών, Αστυνομικός Υποδιευ
θυντής Χρήστος Οικονομέας, ο 
οποίος ασχολείται με θέματα 
Τροχαίας επί τριάντα χρόνια.

Α.Ε.: Κύριε Διοικητά, εξηγεί
στε μας πώς καθορίστηκαν οι 
τιμές οινοπνεύματος πέραν των 
οποίων απαγορεύεται η οδήγη
ση;

Οικονομέας: Αν κάνουμε μιά 
σύντομη αναδρομή στο παρελ
θόν, θα δούμε ότι μεταξύ των 
ετών 1920 και 1930 πρωτοκα- 
θορίστηκε ότι ήταν κατά τεκ
μήριο δυνατό να υπολογιστεί με 
την ανάλυση μικρών ποσοτήτων 
αίματος, ούρων ή ακόμα και εκ- 
πνεόμενου αέρα, η ποσότητα οι
νοπνεύματος που είχε προσλη- 
φθεί από κάποιο άτομο.

Η αναπνοή θεωρείται ιδανική 
για την ανίχνευση του αλκοόλ, 
επειδή η αντίστοιχη ανάλυση 
που μπορεί να γίνει άμεσα, είναι 
αξιόπιστη. Ο απαραίτητος εξο
πλισμός είναι απλός και το απο
τέλεσμα μπορεί να καθορίσει 
άμεσα το ποσοστό παρουσίας 
του αλκοόλ στο αίμα. Τα ακραία 
όρια, μέσα στα οποία η οδήγηση 
ήταν νόμιμη, εποίκιλαν από ένα 
έως δύο περίπου μέρη αλκοόλ 
σε χίλια μέρη αίματος, ποσοστό 
που θα μπορούσε να εκφραστεί 
σε 0,5 και 2,0 τοις χιλίοις. 
Τελικά καθορίστηκε σαν ανώ
τατο επιτρεπτό όριο το 0,8 τοις 
χιλίοις, τιμή που ισχύει και σή
μερα.

Ο Διοικητής του Τμήματος 
Τροχαίας Αθηνών Αστυνομικός 
Υποδ/ντής Χρήστος Οικονομέας.

Α.Ε.: Τι ακριβώς είναι το αλ
κοτέστ και πώς γίνεται;

Οικονομέας: Κατ’ αρχήν αλ
κοτέστ είναι η εξέταση στην 
οποία υποβάλλεται κάποιος για 
να διαπιστώσουμε αν έχει κα
ταναλώσει ποσότητα αλκοόλ 
και πόση.

Παλαιότερα, ο οδηγός μέσω 
ενός επιστομίου (πίπας) φυσού
σε μέσα σε μιά σακούλα και 
ανάλογα με το χρώμα που θα 
έπαιρνε η σακούλα θα απεδει- 
κνύετο αν είναι μεθυσμένος ή 
όχι. Η μέθοδος αυτή όμως, δεν 
προσέφερε τις ακριβείς τιμές οι
νοπνεύματος στο αίμα και έτσι 
αντικαταστάθηκε από ένα πλα
στικό σωληνάριο μιάς χρήσης 
που περιέχει κίτρινους κρυστάλ
λους. Ο οδηγός πάλι μέσω επι
στομίου φυσάει μέσα στο σω
ληνάριο. Αν οι κίτρινοι κρύσταλ
λοι πρασινίσουν μέχρι το κόκ
κινο σημείο του ορίου που υπάρ
χει σημαδεμένο επάνω στο σω
ληνάριο, τότε σημαίνει πως ...μι
λάει το κρασί και ο οδηγός πα
ρουσιάζει σοβαρές ενδείξεις μέ
θης.

Η επόμενη κίνηση είναι να με
ταφερθεί στο πλησιέστερο Τμή
μα Τροχαίας, όπου του γίνεται 
λήψη αίματος, το οποίο στέλ
νετα ι στα εργαστήρια της 
Εγκληματολογικής Υπηρεσίας. 
Τα αποτελέσματα των εργαστη
ρίων είναι τελικά, και αν έχουν

ξεπεραστεί τα προβλεπόμενα 
όρια ο οδηγός παραπέμπεται στη 
δικαιοσύνη για πλημμέλημα.

Εκτός όμως από τον προα- 
ναφερθέντα τρόπο έχουμε και 
χρησιμοποιούμε μικρές αλάνθα
στες συσκευές (αλκοόμετρα), 
που ο οδηγός φυσάει και πάλι 
και εμφανίζονται επάνω σε μιά 
οθόνη ακριβείς ενδείξεις.

Εδώ πρέπει να σας πω ότι τους 
ελέγχους για τον εντοπισμό τυ
χόν μεθυσμένων οδηγών, διενερ
γεί πάντοτε τριμελής ή τετρα
μελής ομάδα τροχονόμων με συ
νοδεία αξιωματικού.

Α.Ε.: Υπάρχουν και άλλοι πα
ράγοντες, που κατά τη γνώμη 
σας επιδεινώνουν τις επιπτώσεις 
του οινοπνεύματος στον οργα
νισμό και καθιστούν τον οδηγό 
ανίκανο να οδηγήσει;

Οικονομέας: Βεβαίως υπάρ
χουν. Κατ’ αρχήν είναι η κού
ραση. Ατομα που είναι κατα
πονημένα σωματικά ή ψυχολο
γικά πρέπει να είναι εξαιρετικά 
προσεκτικά με το οινόπνευμα, 
γιατί η παράλληλη κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών επιδει
νώνει το βαθμό της κόπωσης, 
με αποτέλεσμα το ατύχημα να 
είναι πολύ εύκολη υπόθεση.

Αλλοι παράγοντες εξ ίσου σο
βαροί είναι τα φάρμακα και οι 
ναρκωτικές ουσίες. Οι αντιδρά
σεις που προκαλούνται στον ορ
γανισμό από παράλληλη κατα-
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S IG A L  OIL
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ* ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ · ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΝ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 638 · 11251 ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙ1 
ΚΟΙΝΟΧΡΙ ΕΤΏΝ
3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ & λΟΠ ΙΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΣΠΡΙΣΜΑ 
ΦΩΤΑΓΩΓΩΝ
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
8. ΛΦΥΓΡΛΝΣΙI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΝΠΠΛΓΩΠΚΟΥ-ΒΕΛ'ΠΩ- 
ΤΤΚΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΛΙΟΥ-ΜΛΖΟΥΤ

εΥΥ1υπμέ̂ ηκσί
*5^

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 86.21.065 · 86.21.066 - 86.21.040 
86.21.178 · 86.21.198 · 86.58.311

νάλωση φαρμάκων και αλκοόλ 
είναι τόσο πολύπλοκες και 
απρόβλεπτες που μπορούν να 
καταστήσουν τον οδηγό ανίκα
νο για οδήγηση. Οσον αφορά 
τις ναρκωτικές ουσίες πολλοί 
τοξικολόγοι πιστεύουν ότι η 
χρήση ψυχοευεργετικών ναρκω
τικών αυξάνουν τους κινδύνους 
ατυχήματος.

Επίσης, η νικοτίνη και ο καφές 
μπορεί να διεγείρουν το νευρικό 
σύστημα, αλλά συγχρόνως μει
ώνουν τα αποθέματα ενεργητι
κότητας. Η ταυτόχρονη κατα
νάλωση οινοπνεύματος, καφέ, 
τσαγιού και νικοτίνης επιβρα
δύνει την αποβολή του οινοπνεύ
ματος, αφού το συκώτι έχει να 
ασχοληθεί και με άλλες ουσίες.

Για να γίνει κατανοητό πως 
η οδήγηση σε κατάσταση μέθης 
είναι μιά από τις κυριότερες αι
τίες δυστυχημάτων, αρκεί να 
σας πω ότι 20.000 άτομα κάθε 
χρόνο, στα 12 κράτη μέλη της 
ΕΟΚ, σκοτώνονται σε τροχαία 
ατυχήματα, όπου τουλάχιστον 
ένα από τα εμπλακέντα άτομα 
ήταν σε κατάσταση μέθης. Ο 
αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει 
το 22% του συνόλου των νεκρών 
σε τροχαία δυστυχήματα.

Α.Ε.: Θα μπορούσατε να δώ
σετε μερικές χρήσιμες συμβου
λές στους οδηγούς - αναγνώ
στες μας;

Οικονομέας: Ευχαρ ί στως .

& 400CO.
Κατ’ αρχήν, πριν ξεκινήσετε με 
το αυτοκίνητο, αποφύγετε το 
δεύτερο ποτήρι. Ακόμη καλλί
τερα αποποιηθείτε και το πρώτο 
ποτήρι.

Μην πίνετε ποτέ όταν πρό
κειται να ταξιδέψετε με το αυ
τοκίνητό σας. Κάθε εκδρομή τε

λειώνει όταν φθάσουμε στο σπίτι 
μας και όχι όταν ξεκινάμε για 
την επιστροφή.

Μη δεχθείτε να μπείτε σε αυ
τοκίνητο που θα οδηγήσει κά
ποιος που έχει πιει.

Μην πιέζετε κανένα να πιεί, 
όταν πρόκειται να οδηγήσει.

Δώστε στους καλεσμένους 
σας τη δυνατότητα να διανυ- 
κτερεύσουν στο σπίτι σας (αν 
αυτό είναι δυνατόν) ή καλέστε 
ένα ταξί αν διαπιστώσετε ότι 
κάποιος φίλος σας έχει μεθύσει.

Εχετε υποχρέωση να φροντίζετε 
για την ασφάλεια των φίλων σας 
αν κρίνετε ότι ήπιαν κάτι πα
ραπάνω!

Προσοχή στα ποτά που δεν 
γνωρίζετε και μην πίνετε ποτέ 
με άδειο στομάχι.

Γιατί δεν δοκιμάζετε ποτά χω
ρίς οινόπνευμα; Μπορεί να τα 
βρείτε εξ ίσου εξαιρετικά!

Κάποτε πρέπει εκτός από την 
Τροχαία να κινητοποιηθούμε 
όλοι μας, για να σωθούμε. Γιατί 
χανόμαστε άδικα, άδοξα και 
απερίσκεπτα.

Προσοχή! Οχι στην οδήγηση 
υπό την επήρεια του αλκοόλ, 
όχι στην καταστρατήγηση του 
ΚΟΚ, όχι απερίσκεπτα παιχνίδια 
με το θάνατο. Μόνον ο καλός 
Θεός δεν είναι αρκετό για να 
μας φυλάει “Συν Αθηνά και χεί 
ρα κινεί' έλεγαν σοφότατα οι 
αρχαίοι μας πρόγονοί
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OI No 1 ΦΑΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ
®

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΝΠΠΡΟΣΩΠΕΙΑ:
ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185 47

Μοντέλο ΚΧαυτοφορτιζόμενο. 

Φορτίζει στο αυτοκίνητο και στα 

220 V. Ο επίσημος φανός των 
περιπολικώντηςΛστυνομίαςτων 
Η.Π.Α. Περιλαμβάνει: φανό, υπο- 
δοχήαυτοφόρτισης, μετασχηματι
στή, υποδοχή για αυτοκίνητο, 
στήλη μπαταρίας. Φωτεινότητα: 
30.000 κεριά. Μήκος: 31 cm. 
Διάμετρος: 4 cm. Τιμή: 55.900

Μοντέλο SXD-031 για μοντέλα SD. Δερμάτι
νος κρίκος ζώνης (θήκη φανού). Τιμή: 3.090

Μοντέλο M2A01C. MINI MAG LITE. Μήκος: 14,5 cm. Περι-
λαμβάνεε δύο αλκαλικές μπαταρίες, κεφαλή καουτσούκ για εναλλαγή 
φακών, τρία χρώματα φακών, κορδόνι χειρός, κλιπ τσέπης. Τιμή 7990

Μοντέλο ASXC-041 για μοντέλα SC. Δερμάτι
νος κρίκος ζώνης (θήκη φανού). Τιμή: 2.990

τινη ζώνης για το MINI MAGLITE.
Τιμή: 3.290

Μοντέλο 7Β (κόκκινο), 8Β (κίτρινο), 9Β (άσπρο). Πλαστικοί 
κώνοι που προσαρμόζονται σε όλα τα μοντέλα C και D. 
Ιδανικοί για Τροχαία (παράκαμψη κυκλοφορίας, σήματα κιν
δύνου κλπ.). Τιμή: 1.500 έκαστος



—

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙ-ΘΗΤΑ 

ΤΗΛ: 4810.710, 4818.798, 4810.071, FAX: 4811.321

Μοντέλο S6D. Φωτεινότητα: 20.500 κεριά Μήκος: 43 cm. Διάμετρος: 4 cm. Χρησιμοποιείται και σαν γκλομπ για αυτοάμυνα. Τιμή: 13.200

Μοντέλο S3D. Φωτεινότητα: 14.000 κεριά. Μήκος: 31 cm. Διάμετρος: 4 cm. Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα. Τιμή: 11.500

Μοντέλο S6C. Φωτεινότητα: 19.000 κεριά. Μήκος: 42 cm. Διάμετρος: 3 cm. Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα. Τιμή: 12.300

Μοντέλο S5C. Φωτεινότητα: 17.000 κεριά. Μήκος: 37 cm. Διάμετρος: 3 επι.Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα. Τιμή: 11.990

Μοντέλο S4C. Φωτεινότητα: 14.000 κεριά Μήκος: 32 cm. Διάμετρος: 3 cm. Χρησιμοποιείται επίσης σαν γκλομπ για αυτοάμυνα. Τιμή: 11.200

Μοντέλο S2C. Φωτεινότητα: 8.100 κεριά. Μήκος: 29 cm. Διάμετρος: 3 cm. Τιμή: 10 200

[ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ! 
Αδιάβροχοι - ανοξείδωτοι 

Από αλουμίνιο αεροπλάνου 
Δέσμη ιρωτός 

Αντιεκρηκτικοί 
ΑυτοκαΟαριζόμενη επαφή

ε κ ιτ ιή ςη  15%
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
'·

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΜΙ - ΘΗΤΑ ΕΙΡΗΝΗΣ 31β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185 47

Παρακαλώ αποστείλατέ μου ταχυδρομικά με αντικατα ί| 
βολή τα εξής μοντέλα, με έκπτωση 15%:
S3D τεμ..... , S6D τεμ......., S6C τεμ....., S5C τεμ 
S4C τεμ..... , S2C τεμ....... , RX τεμ...... , 7Β τεμ.......,
8Β τεμ..... , 9Β τεμ......., ASXD031 τεμ....... ,
ASXC04I τεμ...... , M2A01C τεμ......., ΑΜ2Α021 τεμ..
ΟΝΟΜΑ:.

ΊΣΗ:....
........... Τ.Κ.............. ΤΗΛ........................



^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ I

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των νέων Δο
κίμων Αστυφυλάκων στο κάλεσμα για προσφορά 
αίματος στην τράπεζα αίματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την κάλυψη των αναγκών του 
προσωπικού του Σώματος.

Η συμμετοχή ιδιαίτερα του παραρτήματος της 
Σχολής Αστυφυλάκων Αμυγδαλέζας ξεπέρασε κά
θε προηγούμενο αφού το ποσοστό των νέων δο
κίμων αστυφυλάκων που συμμετείχαν έφτασε το 
90%.

Σε εξίσου σημαντικά επίπεδα κυμάνθηκε και 
το ποσοστό των άλλων παραρτημάτων Αμαρου

σίου και Φιλαδέλφειας.
Το περιοδικό μας, διερμηνεύοντας πιστεύουμε 

και τα συναισθήματα όλων των συναδέλφων μας, 
τους συγχαίρει και τους ευχαριστεί θερμά για 
την πρωτοβουλία τους αυτή, η οποία είναι σίγουρο 
ότι θα ανακουφίσει πολλές οικογένειες αναξιο- 
παθούντων συναδέλφων μας που έχουν ανάγκη 
αίματος. Εξίσου όμως πρέπει να εξάρουμε το 
ενδιαφέρον και το ζήλο με τον οποίο η Διοίκηση 
και οι εκπαιδευτές των Σχολών Αστυφυλάκων, 
επέδειξαν για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος 
του Σώματος.
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^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ I

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΗ Γ.Α.Δ.Α.

Η Γενική Αστυνομική Δ/νση Αττικής αναγνω
ρίζοντας αναγκαιότητα της πίστεως σαν πενυ- 
ματικού όπλου για την αντιμετώπιση των εξαι
ρετικά δυσχερών προβλημάτων της σημερινής κοι
νωνίας εκάλεσε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκο- 
ποΑθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Σεραφείμ να 
έλθη σε επαφή με τους αστυνομικούς και να 
τελέση αγιασμόν. Ο Μακαριώτατος απεδέχθη την 
πρόσκλησιν και επισκέφτηκε το Αστυνομικό Μέ
γαρο Αθηνών. Τον Μακαριώτατο υπεδέχθη ο 
υπουργός Δημόσιας Τάξης κ.Θεόδωρος Αναγνω- 
στόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου, η Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 
Αττικάρχης, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, 
πλήθος Αστυφυλάκων και υπαλλήλων της Αστυ
νομικής Διεύθυνσης.

Ο Μακαριώτατος αφού ετέλεσε τον αγιασμόν 
βοηθούμενος από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. 
Ευσέβιο Πιστολή απηύθυνε πατρικές παραινέσεις 
προς τους Αστυνομικούς και συνεχάρη τα παιδιά 
των Αστυνομικών που επέτυχαν στα Α.Ε.Ι και 
Τ.Ε.Ι.

Ακολούθως επεσκέφθη το κέντρο επιχειρήσεων 
το λεγόμενο 100" και απηύθυνε εγκάρδιο πατρικό 
χαιρετισμό προς τους εκεί υπηρετούντας.

Στη συνέχεια ο Αττικάρχης υποστράτηγος κ.Πα- 
παδογιώργος εδεξιώθη τους καλεσμένους.

Η επίσκεψη αυτή απέδειξε για μιαν ακόμη φορά 
την πατρική αγάπη και το ενδιαφέρον του Μα- 
καριωτάτου προς τους Αστυνομικούς οι εκδη
λώσεις αγάπης που επακολούθησαν το σεπτό πρό

σωπο του προκαθήμενου της Ελλαδικής Εκκλη
σίας ήταν ένα ακόμη δείγμα του σεβασμού των 
Αστυνομικών προς την Εκκλησίαν.

Ανακαλύψτε 
τα "μυστικά όπλα" των όπλω ν

7 /

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
Ιΐροϊόντα υψηλής ποιότητας 

από τη Σοβιετική Ενωση

Q K ^ I Q  α.β.ε.ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 81, 185 40, Πειραιάς 
τηλ: 4128.960, 4130.119, fax: 4178.915
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ 

ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ
Παρουσία του Υπουργού 

Δημοσίας Τάξεως κ. Θεόδω
ρου Α ναγνω στόπουλου, 
γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λα
μπρότητα στις 20 Οκτωβρίου 
η μνήμη του Μεγαλομάρτυ
ρα Αγ. Αρτεμίου, Προστάτη 
της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στις εγκαταστάσεις των 
Αστυνομικών Σχολών.

Στη δοξολογία χοροστάτη
σε ο Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης Καλαβρύτων και Αι- 
γιαλείας κ. κ. Αμβρόσιος και 
παρέστησαν, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημήτριος Καπελαρής, Βου
λευτές, πρώην Υπουργοί, Γε
νικοί Γραμματείς Υπουργεί
ων, Εκπρόσωποι Κομμάτων,

Ανώτατοι Δικαστικοί, Πρόεδροι 
Οργανισμών, η ηγεσία των Ενό

σημοι.
Στην ημερήσια διαταγή του 

ο Αρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος Ιωάννης Συμ- 
βουλίδης, αναφέρθηκε στη 
σημασία της γιορτής για το 
Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας, καθώς και στο βίο 
και τη δράση του Αγ. Αρ
τεμίου, που ήταν ένας διαρ
κής αγώνας για την παγίωση 
της ειρήνης, την επικράτηση 
του δικαίου και την εδραί- 

ωση της Ορθοδοξίας.

πλων Δυνάμεων και των Σω
μάτων Ασφαλείας με επικε
φαλής τον Στρατηγό κ. Στα- 
θιά, καθηγητές των Σχολών, 
Ανώτατοι και Ανώτεροι 
Αξιωματικοί και άλλοι επί
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^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ I

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων των 
αστυνομικών υπαλλήλων, δηλαδή της Ενωσης 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων 
και της Ενωσης Κατωτέρων Αστυνομικών, δέχθηκε 
Διαδοχικά στο γραφείο του ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο κ. Υπουρ
γός άκουσε τις απόψεις τους για το θέ,μα της 
νομοθετικής ρύθμισης του συνδικαλισμού στην

Αστυνομία και ζήτησε γραπτές προτάσεις για να 
τις μελετήσει.

Ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι θα πρέπει να 
βρεθεί κοινή γλώσσα συνεννόησης μακριά από 
κάθε κομματική εκδήλωση. Θέλουμε να ακούμε 
τα προβλήματά σας και να τα επιλύουμε , τόνισε 
ο Υπουργός, αλλά και εσείς πρέπει να καταλάβετε 
ότι είστε μόνιμοι επαγγελματίες και τον ευαίσθητο 
χώρο της Αστυνομίας πρέπει να τον διαφυλάσσετε 
από κομματισμούς .

Ο Ε.Ε.Σ. ΒΡΑΒΕΥΕΙ ΤΟ ΚΖ’ Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό βραβεύτηκαν 

οι αστυνομικοί του ΚΖ’ Α.Τ. Αθηνών για την 
ευαισθησία και το ενδιαφέρον που επέδειξαν για 
την άρτια διεξαγωγή του χρηματικού εράνου του 
Ε.Ε.Σ. 1990.

Οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Σ., κ. Σπυρακοπούλου,

Διευθύντρια της Υπηρεσίας Εράνου και κ.κ. Στέλ
λα Κωνσταντίνου και Ζωή Δέδε, συνυπεύθυνες 
για την διεξαγωγή του Εράνου στην περιοχή του 
ΚΖ’ Α.Τ., επέδωσαν αναμνηστικό μετάλλιο και 
δίπλωμα στο Διοικητή του Τμήματος, Αστυνόμο 
Α’ Ευστάθιο Λάππα.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
21 αστυνομικοί (δύο αξιωματικοί, δύο υπαξιω- 

ματικοί και δεκαεπτά αστυφύλακες) επιμορφώ- 
θηκαν σε ειδικά τεχνικά θέματα τηλεπικοινωνιών.

ΣΧΟΛΕΙΑ
Η αύξηση του αριθμού των τροχαίων ατυχη

μάτων έχει ευαισθητοποιήσει όλες τις υπηρεσίες 
Τροχαίας, οι οποίες εντείνουν καθημερινά την 
προσπάθειά τους για την πρόληψη των ατυχη
μάτων. Παράλληλα όμως με τις προσπάθειες αυτές 
λειτούργησε και εφέτος με μέριμνα της Σχολής 
Αρχιφυλάκων το Σχολείο Τροχαίας.

Αστυνομικοί από τις υπηρεσίες Τροχαίας όλης 
της χώρας παρακολούθησαν επί τέσσερις (4) συ
νεχείς εβδομάδες μαθήματα σχετικά με το αντι
κείμενό τους, από τους έμπειρους και καταξιω
μένους αξιωματικούς και καθηγητές του Σώματος.

Σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα 
διαλέξεων, τριάντα ένας (31) αρχιφύλακες και 
τρεις (3) λιμενοφύλακες που απεφοίτησαν πρό
σφατα, πήραν τα πτυχία τους από τον Διευθυντή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των αστυνο

μικών πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Εκπαίδευσης 
Τεχνικών Τηλεπικοινωνιών στον Πύργο Ηλείας 
(ΣΕΊΓΤΗΛ) του Ελληνικού Στρατού και ήταν διάρ
κειας 15 εβδομάδων.

Τα θέματα που τους εδίδαξαν οι άριστα κα- 
τηρτισμένοι καθηγητές της ΣΕΤΤΗΛ ήταν: Ηλε
κτρολογία, Ραδιοθεωρία, Ψηφιακή Τεχνική, Συ
σκευές ΣΙΑ MOTOROLA, RAGAL TRA 931, Συ
σκευές Τηλετύπων SAGEM, PHILIPS.

Οι αποφοιτήσαντες πρόκειται σύντομα να στε
λεχώσουν τις τεχνικές υπηρεσίες του Σώματος, 
οι οποίες συνεχώς εκσυγχρονίζονται με την προ
μήθεια μηχανημάτων νέας τεχνολογίας, προκει- 
μένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες 
της κοινωνίας.

ΤΡΟΧΑΙΑΣ
της Σχολής Αρχιφυλάκων, Αστυνομικό Διευθυντή 
Κωνσταντίνο Αλαμάνο και εξέφρασαν την ικα
νοποίησή τους για την άψογη διοργάνωση του 
σεμιναρίου και για το υψηλό επίπεδο γνώσεων 
που απέκτησαν.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Ελ.Βενιζελου 15 
Αγ.Βαρ6αρα ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΗΛ.5441 488-5617556

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
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P E R M A  F O C U S  (Παγκόσμια Αποκλειστικότητα)

Η ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΕΑΓΩΓΉ-ΑΝΤΠΙΡΟΣΟΙΙΗΙΑ;

ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185 47,

2000/196: Καουτσούκ. Αυτόματης εστίασης. 
Δύναμη: 10X50 mm. Οπτική γωνία: 120 
m. Εμβέλεια: άπειρο. Φωτεινότητα: 37,5. 
Κρύσταλλα τετραπλής επίστρωσης. Θήκη- 
τσάντα. Βάρος: 846 gr. Τιμή: 67.900 - 15%

2000/200: Καουτσούκ. Αυτόματης εστίασης. 
Ημέρας και νύκτας (βλέπουν με τη βοήθεια 
ακόμα και ελάχιστου αστρικού φωτός). 
Δύναμη: 7X50 mm. Οπτική γωνία: 114 
m. Φωτεινότητα: 76,5. Θήκη - τσάντα. 
Ιδανικά για όλες τις χρήσεις. Βάρος: 846 
gr. Τιμή: 69.600 - 15%

2000/206: Καουτσούκ. Αυτόματης εστίασης. 
Δύναμη: 10X50 mm. Οπτική γωνία: 120 
m. Εμβέλεια: άπειρο. Φωτεινότητα: 37,5. 
Θήκη - τσάντα. Βάρος: 846 gr. Κρύσταλλα 
τετραπλής επίστρωσης. Τιμή: 74.900 - 15%

1000/295: Πλαστικοποιημένο καουτσούκ. 
Αυτόματης εστίασης. Δύναμη: 7X35 mm. 
Υπερευρυγώνιο. Οπτική γωνία: 165 m. 
Φωτεινότητα: 37,5. Θήκη - τσάντα. Βάρος: 
600 gr. Ί'ιμή: 49.000 - 15%

2000/213: Καουτσούκ. Υπερεπαγγελματικά, 
αυτόματης εστίασης. Δύναμη: 7X50 mm. 
Υ ποβρύχια  - α ντιθα μ π ω τικ ά . Ε νσω 
ματωμένη πυξίδα, όργανο μέτρησης υψομε
τρικής απόστασης. Φωτεινότητα: 76,5. 
Βλέπουν και τη νύκτα με λίγο φως. Οπτική 
γωνία: 120 m. Τιμή: 240.000 - 15%

2000/297: Πλαστικοποιημένο καουτσούκ. 
Αυτόματης εστίασης. Ημέρας και νύκτας 
(βλέπουν ακόμα και με τη βοήθεια ασ- 
τρικού φωτός). Δύναμη: 7X50 mm. Οπτική 
γ ω ν ία : 114 m. Ε μ β έλ ε ια : ά π ειρ ο .
Φωτεινότητα: 76,5. Βάρος: 600 gr.
Τιμή: 62.900 - 15%

1000/296: Πλαστικοποιημένο καουτσούκ. 
Αυτόματης εστίασης. Ευρυγώνια. Δύναμη: 
10X50 mm. Ο π τ ικ ή  γ ω ν ία : 112 m. 
Φ ω τεινότη τα : 37,5. Θήκη - τσάντα . 
Μεγάλης ακρίβειας. Πολλαπλών χρήσεων 
και με ιδιαίτερα ευρύ πεδίο όρασης, ισ
χυρής εμβέλειας. Βάρος: 689 gr.
Τιμή 59.000 - 15%

F1X/1196: Υ π ε ρ α ν θ ε κ τ ικ ό  π λ α σ τ ικ ό . 
Αυτόματης εστίασης. Δύναμη: 10X50 mm. 
Οπτική γωνία: 120 m. Εμβέλεια: άπειρο. 
Φ ω τεινότη τα : 37,5. Θήκη - τσάντα . 
Κρύσταλλα τριπλής επίστρωσης made in 
Hong-Kong. Βάρος: 560 gr.
Τιμή 49.900 - 15%

1. Τα μοναδικά κοάλια στον 
κόσμο, που δεν χρειάζονται 
ρύθμιση.

2. Αυτορυθμιζόμενα - τρισ
διάστατα με αυτόματη εστίαση.

3. Οπτική ακτίνα (άπειρο).
4. Στεγανά - αντιθολωτικά - 

αδιάβροχα - ευρυγώνια.
5. Πρώτο παγκόσμιο βραβείο 

εργονομικοό σχεδιασμού και 
οπτικής τεχνολογίας.

6. Ολα τα μοντέλα σε ελ
κυστική συσκευασία με ειδική 
θήκη - τσάντα.

7. Υποστηρίζονται από ισόβια 
εγγύηση καλής λειτουργίας.
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ΣΤΑ ΚΥΑΛΙΑ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙ - ΘΗΤΑ
ΤΗΛ: 4810.710, 4818.798, 4818.071, FAX: 4811.321

ΟΛΑ ΤΑ Π ΡΟΤΟΝΤΑ JASON ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΛΙΤΟ ΤΟ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΙ.Π.Α 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Μοντέλο Tele 344. 15-
45X50.
Ε π ίγ ε ιο ,  ε π ιτ ρ α π έ ζ ιο  
τηλεσκόπιο. Κάνει ZOOM 
σ α ρ ά ν τα  π έ ν τ ε  φ ο ρ ές , 
δηλαδή φέρνει με ZOOM 
τα 1000 μέτρα στα 22 μέτρα. 
Π ερ ιλ α μ β ά ν ε ι τρ ίπ ο δ ο . 
Βάρος: 1270 gr.
Τιμή: 69.900 - 15%.

Μοντέλο Tele 345.
Ιδια χαρακτηριστικά με το 
344, αλλά  κάνει ZOOM 
εξ ή ν τα  φ ο ρ έ ς , δη λ α δ ή  
φέρνει με ZOOM τα 1000 
μέτρα στα 16 μέτρα. Βάρος: 
1600 gr.
Τιμή: 79.900 - 15%

ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
Μοντέλο 500 (τηλεσκόπιο ROTARY POWER).
* Παγκόσμια πατέντα της JASON.
* Το μοναδικό περιστροφικό τηλεσκόπιο στον κόσμο (χωρίς αλλαγή φα
κών, με μία απλή αξονική περιστροφική κίνηση μπορείτε να δείτε τα 
άστρα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο επίγειο αντικείμενο).
* Με τηλεσκοπικό ανιχνευτή ZOOM, υψηλών προδιαγραφών PERMA 
FOCUS, αυτόματης εστίασης.
* Με ενσωματωμένο ειδικό τρίποδο πολλαπλών χρήσεων.
* Με ειδικά ρυθμιζόμενο διαγώνιο κάτοπτρο διπλής θέσης, κατασκευασμέ 
νο με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές εργονομίας.
* Δυνατότητα προσέγγισης για τα άστρα: 360 φορές.
* Για επίγεια χρήση: 40 φορές (δηλαδή φέρνει τα 40 kms στο ένα km). 
•Τιμή: 114.900-15%

ΚΟΥΠΟΝΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΠΡΟΣ: ΜΙ-ΘΗΤΑ EJI.E., Ειρήνης 31β, Ν.Φάληρο,185 47.

Παρακαλώ αποστείλατέ μου ταχυδρομικά, με αντικα
ταβολή, τα εξής μοντέλα, με έκπτωση 15%:

2000/96 τεμ..... , 2000/206 τεμ....., 1000/295 τεμ.....,
2000/200 τεμ.....  2000/213 τεμ.... , 2000/297 τεμ...... ,
1000/296 τεμ.....  FIX/1196 τεμ......  Tele 344 τεμ ,
Tele 345 τεμ.... , Tele 500 τεμ.......

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:....................
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ΤΑ ΕΠΤΑ “ΨΕΥΑΗ” ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
της J°y Brothers

Ο κόσμος μέσα στον οποία ζούμε είναι ο κόσμος τον οποίο, 
συνειδητά ή ασυνείδητα, έχουμε επιλέξει για να ζήσουμε.

Αν διαλέξουμε την ευτυχία, αυτήν θα απολαύσουμε.
Αν αντίθετα, διαλέξουμε τη δυστυχία, αυτήν θα υποστούμε.

Η πίστη σε αρχές είναι το θεμέλιο της τελειότητας, η βάση της υπεροχής.
Οι αρχές μας είναι συγκεκριμένες, και αποτελούν 

σταθερές οργανωτικές προσεγγίσεις της ικανότητάς μας να αντιλαμβανόμαστε. 
Είναι οι θεμελιώδεις επιλογές που κάναμε σχετικά με το πώς αντιλαμβανόμαστε 

τη ζωή μας και κατ’ ακολουθίαν πώς θα τη ζήσουμε.
Είναι ακόμη ο τρόπος με τον οποίο βάζουμε το μυαλό μας να λειτουργήσει

ή να μη λειτουργήσει.
Ετσι, το πρώτο βήμα προς την τελειότητα είναι να βρούμε τις αρχές, 

τις πεποιθήσεις που μας οδηγούν προς την επιθυμητή έκβαση.
Ο επιτυχής δρόμος συνίσταται στο να διαγνώνουμε την έκβαση των προσπαθειών, 
να ενεργούμε κατάλληλα, να αναγνωρίζουμε τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε 

και να έχουμε την ευελιξία να αλλάζουμε, μέχρις ότου επιτύχουμε.
Το ίδιο ισχύει για τις αρχές.

Πρέπει να βρίσκουμε τις αρχές που οδηγούν στην επιθυμητή έκβαση 
-τις αρχές που μας πηγαίνουν εκεί που θέλουμε να φθάσουμε.

Αν οι αρχές μας δεν μπορούν να το επιτύχουν, πρέπει να τις απορρίψουμε 
και να δοκιμάσουμε μια καινούργια προσέγγιση.

Μερικές φορές οι άν
θρωποι ενοχλούνται 
όταν ακούν τον όρο "τα 
ψεύδη της επιτυχίας ”.
Αλλά αυτό που εν
νοείται πίσω από αυτόν 
τον όρο είναι ότι δεν 
γνωρίζουμε πώς είναι 
πραγματικά ο κόσμος.
Δεν γνωρίζουμε αν μία 
γραμμή είναι κοίλη ή 
κυρτή. Δεν γνωρίζουμε 
αν οι αρχές μας είναι 
αληθινές ή ψευδείς. Αλ
λά εκείνο που μπορού
με να γνωρίζουμε είναι 
αν λειτουργούν, αν δη
λαδή μας ενισχύουν, αν 
κάνουν τη ζωή μας 
πλουσιότερη, αν μας 
κάνουν καλύτερους ανθρώπους, αν βοηθούν εμάς 
και τους άλλους. Η λέξη “ψεύδος” χρησιμοποιείται 
σ’ αυτό το κείμενο σαν μια συνεχής υπενθύμιση 
ότι δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα πώς έχουν 
ακριβώς τα πράγματα.

Η λέξη “ ψεύδος”, λοιπόν, δεν σημαίνει κάτι 
παραπλανητικό ή ανέντιμο, αλλά μάλλον είναι 
ένας χρήσιμος τρόπος για να θυμόμαστε ότι, ανε
ξάρτητα από το πόσο πιστεύουμε σε μία ιδέα

ή έννοια, θα πρέπει να 
είμαστε ανοικτοί τόσο 
σε άλλες πιθανότητες 
όσο και στην αδιάκοπη 
μάθηση.

Κοιτάξτε τις επτά 
αυτές αρχές και απο- 
φασίστε κατά πόσον 
σας είναι χρήσιμες. 
Επανειλημμένα θα δια
πιστώσετε την τήρησή 
τους από επιτυχημέ
νους ανθρώπους, που 
έχετε θεωρήσει σαν 
πρότυπα. Για να έχου
με ένα πρότυπο τελει
ότητας, οφείλουμε να 
αρχίσουμε από τα συ
στήματα των αρχών 
της τελειότητας.

Θα διαπιστώσετε ότι οι επτά αυτές αρχές έδω
σαν σε ανθρώπους τη δυνατότητα να χρησιμο
ποιούν περισσότερα, να κάνουν περισσότερα, να 
ενεργούν δραστικότερα και να παράγουν καλύ
τερα αποτελέσματα. Βέβαια, οι αρχές αυτές δεν 
είναι οι μόνες χρήσιμες αρχές για την επιτυχία. 
Είναι όμως ένα ξεκίνημα. Εχουν βοηθήσει κά
ποιους άλλους ανθρώπους, και αξίζει να δείτε 
αν μπορούν να βοηθήσουν και εσάς.
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ΑΡΧΗ ΠΡΩΤΗ: Τα πάντα συμβαίνουν για κάποιο 
λόγο και με κάποιο σκοπό, και προπαντός μας 
εξυπηρετούν.

Ποια είναι η βασική αρχή που θα σας βοηθήσει 
να ανταπεξέλθετε στις αντιξοότητες; Αποφασίστε 
πως κάθε τι που συμβαίνει οφείλετε να το εκ
μεταλλεύεστε για λογαριασμό σας με οποιον- 
δήποτε τρόπο διαθέτετε. Με τον ίδιο τρόπο, όλοι 
οι επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν την ασυνήθιστη 
ικανότητα να συγκεντρώνουν την προσοχή τους 
σε εκείνο που είναι εφικτό σε μια κατάσταση, 
και στο ποια θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν 
να προκόψουν απ’ αυτήν.

Ανεξάρτητα από το πόσο αρνητικές είναι οι 
πληροφορίες που δέχονται από το περιβάλλον 
τους, σκέπτονται πάντοτε βάσει των δυνατοτήτων 
που υπάρχουν. Ολες σχεδόν οι μεγάλες επιτυχίες 
βασίζονται στο ίδιο διανοητικό πλαίσιο. Ξανα- 
σκεφθείτε για μια στιγμή τις δικές σας αρχές, 
τις δικές σας πεποιθήσεις.

Περιμένετε σε γενικές γραμμές να εξελιχθούν 
τα πράγματα ευνοϊκά για σας ή να πάρουν άσχημη 
τροπή; Περιμένετε ότι οι σκληρές σας προσπάθειες 
θα στεφθούν από επιτυχία, ή προβλέπετε να μην 
καρποφορήσουν; Βλέπετε τις προοπτικές που 
υπάρχουν σε μια κατάσταση ή μόνο τα εμπόδια; 
Πολλοί άνθρωποι έχουν την τάση να συγκεντρώ
νουν το ενδιαφέρον τους στο αρνητικό μέρος 
παρά το θετικό. Το πρώτο βήμα για να αλλάξει 
αυτό είναι να αναγνωρίσετε την ύπαρξή του. 
Η πίστη στα όρια δημιουργεί ανθρώπους με πε
ριορισμένες δυνατότητες. Το κλειδί είναι να ξε- 
χάσετε τους περιορισμούς αυτούς και να δράσετε 
από ένα υψηλότερο επίπεδο επινοητικότητας.

ΑΡΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρ
χουν μόνο αποτελέσματα. (Είναι μια επαγωγική 
της πρώτης αλλά και εξίσου σημαντική αρχή).

Οι περισσότεροι άνθρωποι στον πολιτισμό μας 
έχουν προγμαμματισθεί να φοβούνται αυτό που 
αποκαλείται “αποτυχία”. Και όμως, όλοι μας μπο
ρούμε να θυμηθούμε περιπτώσεις κατά τις οποίες

θέλαμε ένα πράγμα και τελικά αποκτήσαμε κά
ποιο άλλο. Ολοι έχουμε αποτύχει σε κάποιες 
εξετάσεις, υποφέραμε από κάποια ερωτική απο
γοήτευση, φτιάξαμε κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο 
που όμως στο τέλος ναυάγησε. Οι επιτυχημένοι 
άνθρωποι δεν βλέπουν πουθενά την αποτυχία. 
Δεν πιστεύουν σ’ αυτήν. Δεν την υπολογίζουν.

Οι άνθρωποι πάντοτε επιτυγχάνουν να έχουν 
κάποιο είδος αποτελεσμάτων. Οι ιδιαίτερα επι
τυχημένοι δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν απο
τυχίες, αλλά απλώς άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν 
ότι ακόμη και αν επιχειρήσουν κάτι και αυτό 
δεν τους δώσει το αποτέλεσμα που θέλουν, οπωσ
δήποτε είχαν την ευκαιρία να μάθουν κάτι και
νούργιο. Χρησιμοποιούν ό,τι έμαθαν και απλώς 
δοκιμάζουν κάτι άλλο. Προχωρούν σε νέες ενέρ
γειες και παράγουν νέα αποτελέσματα.

Σκεφθείτε το. Ποιο είναι το μόνο απόκτημα, 
το μόνο πλεονέκτημα που έχετε σήμερα έναντι 
του “χθες”; Η πείρα σας βέβαια. Οι άνθρωποι 
που φοβούνται την αποτυχία σκέπτονται προ
καταβολικά το τι θα μπορούσε να μην πάει καλά. 
Αυτό τους εμποδίζει να κάνουν τη μόνη ενέργεια 
που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την εκπλήρωση 
των επιθυμιών τους.

Η αποτυχία είναι κάτι που απλά είναι αδιανόητο 
από τους ανθρώπους που φθάνουν στο μεγαλείο. 
Δεν τους απασχολεί. Δεν συνδέουν αρνητικά συ
ναισθήματα με κάτι που το θεωρούν ανύπαρκτο.

Υπάρχει μια πολύ γνωστή ιστορία για τον Θωμά 
Εντισον. Αφού είχε προσπαθήσει 9.999 φορές να 
τελειοποιήσει τον ηλεκτρικό λαμπτήρα χωρίς επι
τυχία, κάποιος τον ρώτησε, “πρόκειται να συ
μπληρώσεις τις 10.000 αποτυχίες”; κι εκείνος απά
ντησε: “Δεν απέτυχα. Μόλις ανακάλυψα άλλον 
ένα τρόπο για να μην εφεύρω τον ηλεκτρικό 
λαμπτήρα”. Είχε ανακαλύψει πως ένα άλλο σύ
νολο ενεργειών είχε δώσει ένα διαφορετικό απο
τέλεσμα.

Μερικές φορές μαθαίνουμε από τα λάθη μας, 
άλλες φορές από τα λάθη των άλλων. Σταθείτε 
ένα λεπτό και σκεφθείτε τις πέντε μεγαλύτερες 
δήθεν “αποτυχίες” της ζωής σας. Τι μάθατε από 
αυτές τις εμπειρίες; Υπάρχει πιθανότητα οι εμπει
ρίες αυτές να ήταν μερικά από τα πολυτιμότερα 
μαθήματα που πήρατε στη ζωή σας. Αλλά οι 
περισσότεροι από εμάς δεν σκέπτονται έτσι. Κάθε 
πλάνη, κάθε λάθος, τείνει να φορτίζεται συναι
σθηματικά. Και αντανακλά με άσχημο τρόπο επά
νω μας.

Η πίστη στην αποτυχία είναι ένας τρόπος δη
λητηρίασης του νου. Οταν συσσωρεύουμε αρνη
τικά συναισθήματα, επηρεάζουμε τη φυσιολογία 
του οργανισμού μας, τη διανοητική μας λειτουργία 
και την κατάστασή μας γενικότερα. Ενας από
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τους μεγαλύτερους περιοριστικούς παράγοντες 
για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ο φόβος 
τους για την αποτυχία.

Αρχίστε, λοιπόν, τώρα αμέσως να συνειδητο
ποιείτε ότι δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχουν μόνο 
αποτελέσματα. Πάντοτε παράγετε κάποιο απο
τέλεσμα. Αν δεν είναι αυτό που θέλετε, μπορείτε 
να αλλάξετε τις ενέργειές σας και θα έχετε νέα 
αποτελέσματα. Διαγράψτε τη λέξη “αποτυχία”, 
υπογραμμίστε τη λέξη “έκβαση” και υποσχεθείτε 
στον εαυτό σας ότι κάθε εμπειρία σας θα σας 
διδάσκει κάτι.

ΑΡΧΗ ΤΡΙΤΗ: Ο,τιδήποτε και αν συμβεί, ανα
λάβετε την ευθύνη.

Ενα άλλο κοινό γνώρισμα των επιτυχημένων 
είναι ότι λειτουργούν βάσει της αρχής ότι δη
μιουργούν οι ίδιοι τον κόσμο τους.

Η φράση που θα ακούσετε πολύ συχνά είναι: 
“Εγώ είμαι υπεύθυνος. Θα φροντίσω εγώ το θέμα”. 
Δεν είναι συμπτωματικό ότι ακούτε τόσες φορές 
την ίδια άποψη. Οι άνθρωποι που επιτυγχάνουν 
έχουν την τάση να πιστεύουν ότι, ανεξάρτητα 
από το τι θα συμβεί, ανεξάρτητα από αν είναι 
καλό ή κακό, αυτοί το δημιούργησαν. Αν δεν 
το προκάλεσαν με τις φυσικές τους πράξεις, ίσως 
να το έκαναν με το επίπεδο και τη γενική κα
τεύθυνση των σκεψεών τους.

Είβ~,'\  κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να 
αποδείξει ότι οι σκέψεις μας δημιουργούν το 
πραγματικό περιβάλλον μας. Αλλά εμείς γεννούμε 
τις εμπειρίες μας στη ζωή -είτε με τη συμπεριφορά 
μας, είτε με τη σκέψη μας- και μπορούμε να 
διδαχθούμε από όλες αυτές. Αν δεν πιστεύετε 
ότι εσείς δημιουργείτε τον κόσμο σας, είτε πρό

κειται για τις επιτυχίες σας, είτε για τις αποτυχίες 
σας, τότε έχετε αφεθεί στο έλεος των περιστά
σεων. Τα γεγονότα απλώς σας συμβαίνουν. Είστε 
αντικείμενο, όχι υποκείμενο. Και αν επιμένετε 
σε μια τέτοια πεποίθηση, καλύτερα να την εγκα
ταλείψετε αμέσως και να ψάξετε για μιαν άλλη 
νοοοτροπία, έναν άλλο κόσμο, ακόμη και έναν 
άλλο πλανήτη.

Η ανάληψη ευθύνης είναι ένα από τα καλύτερα 
κριτήρια της δύναμης και της ωριμότητας ενός 
προσώπου. Είναι ακόμη ένα παράδειγμα αρχών 
που υποστηρίζουν άλλες αρχές, των συνεργικών 
δυνατοτήτων ενός συνεπούς συστήματος αρχών. 
Αν δεν πιστεύετε στην αποτυχία, αν γνωρίζετε 
ότι θα επιτύχετε την έκβαση που θέλετε, δεν 
έχετε τίποτα να χάσετε και τα πάντα να κερδίσετε 
με την ανάληψη της ευθύνης. Αν είσθε εκείνος 
ο οποίος ελέγχει την κατάσταση, τότε θα επι
τύχετε.

Οσοι αναλαμβάνουν ευθύνη βρίσκονται στην 
εξουσία. Εκείνοι που την αποφεύγουν παραμένουν 
αποδυναμωμένοι. Η ίδια η αρχή της ανάληψης 
ευθυνών ισχύει και σε προσωπικό επίπεδο. Μπο
ρείτε να παράγετε την επικοινωνία που επιθυμείτε 
αν θυμάσθε την έκβαση, -δηλαδή την συμπεριφορά 
που θέλετε να δημιουργήσετε.

Σε σάς εναπόκειται να αλλάξετε τον τρόπο 
συμπεριφοράς, τον τόνο της φωνής, την έκφραση 
του προσώπου σας. Το νόημα της επικοινωνίας 
είναι η ανταπόκριση που έχει το μήνυμά σας. 
Αλλάζοντας τις συνήθειές σας, μπορείτε να αλ
λάξετε την ποιότητα της επικοινωνίας. Διατη
ρώντας την ευθύνη, διατηρείτε και τη δυνατότητα 
να μεταβάλλετε το αποτέλεσμα που παράγετε.
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ΑΡΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Δεν είναι απαραίτητο να κα
ταλαβαίνετε τα πάντα για να μπορείτε να χρη
σιμοποιήσετε τα πάντα.

Πολλοί επιτυχημένοι άνθρωποι εφαρμόζουν μιάν 
άλλη χρήσιμη αρχή. Δεν πιστεύουν ότι οφείλουν 
να γνωρίζουν τα πάντα για κάτι, προκειμένου 
να το χρησιμοποιήσουν. Γνωρίζουν τον τρόπο 
να χρησιμοποιούν κάτι που θα έχει σημασία χωρίς 
να αισθάνονται την ανάγκη να ασχοληθούν με 
όλες τις λεπτομέρειες. Αν μελετήσετε ανθρώπους 
που βρίσκονται στην εξουσία, θα διαπιστώσετε 
ότι γνωρίζουν τα βασικά για πάρα πολλά πράγ
ματα, αλλά συχνά δεν κατέχουν και την πα
ραμικρή λεπτομέρεια αυτού με το οποίο ασχο
λούνται.

Αν σας ζητούσαν να εξηγήσετε πώς λειτουργεί 
ο ηλεκτρισμός, η απάντηση των περισσοτέρων 
θα ήταν από ανύπαρκτη μέχρι ασαφής. Και όμως 
δεν δυσκολεύεσθε να γυρίσετε το διακόπτη και 
να ανάψετε τα φώτα. Οι επιτυχημένοι άνθρωποι 
έχουν μια ιδιαίτερη ικανότητα να διακρίνουν αυτό 
που τους είναι απαραίτητο να καταλάβουν, από 
εκείνο που δεν είναι. Προκειμένου να χρησιμο
ποιήσετε αποτελεσματικά τις πληροφορίες αυτού 
του κειμένου, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε 
αποτελεσματικά όλα όσα αντιπροσωπεύετε σ’ αυ
τήν τη ζωή, θα πρέπει να ανακαλύψετε ότι υπάρχει 
μια ισορροπία ανάμεσα στη χρήση και στη γνώση. 
Μπορείτε να σπαταλήσετε όλο σας το χρόνο 
μελετώντας τις ρίζες του δένδρου ίσως όμως 
προτιμήσετε να μάθετε να παίρνετε τον καρπό 
που χρειάζεσθε.

ΑΡΧΗ ΠΕΜΠΤΗ: Οι άνθρωποι αποτελούν τη 
μεγαλύτερη πλουτοπαραγωγική πηγή.

Τα άτομα που υπερέχουν -δηλαδή εκείνοι οι 
οποίοι παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα- έχουν 
μια εντυπωσιακή αίσθηση σεβασμού και εκτίμησης 
για τους άλλους ανθρώπους. Εχουν την αίσθηση 
της ομάδας, την αίσθηση ενός κοινού σκοπού 
και μιας ενότητας. Αν υπάρχει η αποκάλυψη 
κάποιας βαθύτερης αλήθειας στην καινούργια γε
νιά των επιχειρηματικών βιβλίων, αυτή είναι ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει μόνιμη επιτυχία χωρίς 
την ψυχική επαφή μεταξύ των ανθρώπων, ότι 
ο δρόμος για την επιτυχία είναι ο σχηματισμός 
μιας ομάδας που μπορεί να συνεργάζεται χωρίς 
πρόβλημα.

Ολοι έχουμε δει εκθέσεις για τα ιαπωνικά 
εργοστάσια, όπου οι εργάτες και οι διευθυντές 
τρώνε στην ίδια καφετέρια και όπου και οι δύο 
έχουν λόγο στην αξιολόγηση της απόδοσης. Η 
επιτυχία τους αντικατοπρίζει τα θαύματα που 
μπορούν να επιτευχθούν όταν σεβόμαστε τους 
ανθρώπους, παρά όταν προσπαθούμε να τους με- 
ταχειρισθούμε.

ΑΦΟΙ
ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
◄---------------------------------------------------------

Η ποιότητα στο ανδρικό ντύσιμο 
για επίσημες αλλά και σπορ εμφανίσεις

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΠΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

❖
ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 
ΜΕ ΜΙΚΡΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΙ ΕΞΙ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΣΛΜΛΔΟΥ 16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
_____________________ ΠΙΑ. 4122.728_____________________

Οπως για πολλές από τις αρχές που αναφέ- 
ρονται εδώ, έτσι και γι’ αυτήν είναι ευκολότατο 
να πει κανείς ότι ασπάζεται την ιδέα να φέρεται 
προς τους ανθρώπους -είτε στην οικογενειά του, 
είτε στην εργασία του- με σεβασμό. Δεν είναι 
όμως πάντοτε τόσο εύκολο να το κάνει.

Εκείνοι που επιτυγχάνουν είναι όσοι δεν διστά
ζουν να πουν στους άλλους. “Πώς θα το κάνουμε 
αυτό καλύτερα;” ή “Πώς θα μπορούμε να διορ
θώσουμε αυτό;” ή “Πώς μπορούμε να έχουμε κα
λύτερα αποτελέσματα;”. Γνωρίζουν ότι ένας άν
θρωπος μόνος του, ανεξάρτητα από το πόσο ευ
φυής είναι, μπορεί να δυσκολευθεί πολύ για να 
συναγωνισθεί τις συνδυασμένες ικανότητες μιας 
αποδοτικής ομάδας.

ΑΡΧΗ ΕΚΤΗ: Η εργασία είναι διασκέδαση. Ξέ
ρετε κανέναν που να έχει μεγάλες επιτυχίες κά
νοντας κάτι που μισεί;

Ενα από τα μυστικά της επιτυχίας είναι ο 
επιτυχημένος συνδυασμός εκείνου που κάνετε με 
αυτό που σας αρέσει. Ο Pablo Picasso είπε κά
ποτε: “Οταν εργάζομαι, αισθάνομαι ξεκούραστος. 
Αν δεν κάνω τίποτα ή αν έχω να περιποιηθώ 
επισκέπτες, νιώθω κουρασμένος”. Ισως να μη ζω
γραφίζουμε τόσο καλά όσο ο Picasso, αλλά όλοι 
θα μπορούσαμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια να βρούμε μια εργασία που μας ανα-
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ζωογονεί και μας διεγείρει το ενδιαφέρον. Και 
μπορούμε να εφαρμόσουμε στην εργασία μας πολ
λά από αυτά που κάνουμε όταν διασκεδάζουμε.

Ακούμε πολλά για τους εργασιομανείς στην 
εποχή μας. Και υπάρχουν μερικοί άνθρωποι για 
τους οποίους η εργασία έχει γίνει ένα είδος 
νοσηρής έμμονης ιδέας. Δεν φαίνονται να βρί
σκουν κάποια ευχαρίστηση από την εργασία τους 
αλλά φθάνουν στο σημείο να μην μπορούν να 
κάνουν τίποτε άλλο. Οι ερευνητές διαπιστώνουν 
μερικά περίεργα πράγματα σε ορισμένους εργα
σιομανείς. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν 
μανία με την εργασία τους επειδή τους αρέσει 
πολύ. Τους προκαλεί, τους διεγείρει, εμπλουτίζει 
τη ζωή τους.

Οι άνθρωποι αυτοί τείνουν να βλέπουν την 
εργασία με τον τρόπο που οι περισσότεροι από 
εμάς βλέπουμε τη διασκέδαση. Την βλέπουν σαν 
ένα τρόπο για να αποδώσουν περισσότερο, να 
μάθουν νέα πράγματα, να ερευνήσουν καινούρ
γιους τομείς. Υπάρχουν εργασίες οι οποίες συμ
βάλλουν σ’ αυτήν την κατάσταση περισσότερο 
από άλλες; Βεβαίως υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν εργασίες χωρίς προοπτικές, χωρίς 
μέλλον. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που έχουν χά
σει την αίσθηση της δυνατότητας, άνθρωποι που 
έχουν αποφασίσει να μην αναλαμβάνουν ευθύνες, 
άνθρωποι που αποφάσισαν να μην πιστεύουν στην 
επιτυχία. Δεν πρέπει βέβαια να γίνετε εργασιο
μανής.. Ούτε πρέπει ολόκληρος ο κόσμο σας 
να περιστρέφεται γύρω από την εργασία σας. 
Φτάνει να δείχνετε γι’ αυτήν το ίδιο ενδιαφέρον 
που δείχνετε για τη διασκέδασή σας.

ΑΡΧΗ ΕΒΔΟΜΗ: Δεν υπάρχει μόνιμη επιτυχία 
χωρίς επιμονή και αφοσίωση σ’ αυτήν. Οσοι επι
τυγχάνουν πιστεύουν στη δύναμη της αφοσίωσης.

Αν υπάρχει μια μόνο αρχή που μοιάζει ανα
πόσπαστη από την επιτυχία, αυτή είναι ότι δεν 
υπάρχει μεγάλη επιτυχία χωρίς μεγάλη αφοσίωση. 
Αν κοιτάζετε τους επιτυχημένους ανθρώπους, σε 
οποιοδήποτε τομέα, θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι 
κατ’ ανάγκην οι καλύτεροι και ευφυέστεροι, οι 
ταχύτεροι και οι ισχυρότεροι. Αλλά είναι εκείνοι 
με την μεγαλύτερη υπομονή και αφοσίωση.

Η μεγάλη μπαλαρίνα Αννα Παύλοβα είπε κά
ποτε: “Να επιδιώκεις χωρίς περισπασμούς ένα 
σκοπό: να το μυστικό της επιτυχίας*·. Είναι ένας 
άλλος τρόπος διατύπωσης του απόλυτου κανόνα 
της επιτυχίας: να γνωρίζεις ποια είναι η έκβαση 
που επιδιώκεις, να αντιγράφεις τα πρότυπα που 
λειτουργούν, να κάνεις τις κατάλληλες ενέργειες, 
να αναπτύσσεις την ικανότητα να γνωρίζεις τι 
επιτυγχάνεις και να συνεχίζεις να την βελτιώνεις, 
μέχρις ότου αποκτήσεις αυτό που θέλεις.

Το βλέπουμε αυτό σε κάθε τομέα, ακόμη και

σε εκείνους όπου η φυσική ικανότητα θα νόμιζε 
κανείς ότι παίζει το σπουδαιότερο ρόλο. Πάρτε 
τον αθλητισμό για παράδειγμα. Τι άλλο είναι 
αυτό που δημιουργεί τον πρωταθλητή πέρα από 
την τεράστια αφοσίωση στην επιτυχία; Γυμνάζεται 
σκληρότερα, έχει μεγαλύτερη υπομονή και επι
μονή, παίζει δυνατότερα, θέλει τη νίκη περισ
σότερο. Η διαφορά των καθαρά φυσικών ικα
νοτήτων σπάνια μας λέει κάτι. Εκείνο που ξε
χωρίζει το καλό από το εξαιρετικό είναι η ποι
ότητα της αφοσίωσης.

Οι επιτυχημένοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι και 
έτοιμοι να κάνουν ο,τιδήποτε είναι απαραίτητο 
για να κερδίσουν την επιτυχία. Αυτό είναι που 
τους διακρίνει από το κοπάδι.

ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Υπάρχουν αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην 

τελειότητα; Βεβαίως υπάρχουν. Οσο τις σκέπτε- 
σθε, τόσο το καλύτερο για σας. Να θυμάσθε 
ότι η επιτυχία αφήνει ίχνη. Μελετήστε αυτούς 
που επιτυγχάνουν. Βρείτε ποιές είναι οι βασικές 
αρχές στις οποίες πιστεύουν και που ενισχύουν 
την ικανότητά τους να ενεργούν πάντοτε με απο- 
τελεσματικότητα και να παράγουν εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Οι επτά αρχές για τις οποίες μι
λήσαμε έχουν κάνει θαύματα για άλλους πριν 
από εσάς, και το ίδιο μπορούν να κάνουν και 
για εσάς, αν αφοσιωθείτε σ’ αυτές με συνέπεια.

Ομως, τι γίνεται όταν έχετε αρχές που δεν 
σας ενισχύουν; Τι γίνεται αν οι αρχές σας είναι 
αρνητικές; Πώς αλλάζουν οι αρχές; Ηδη, κάνον
τας αυτές τις ερωτήσεις έχετε κάνει το πρώτο 
βήμα, τη συνειδητοποίηση του προλήματος. Γνω
ρίζετε τι θέλετε. Το δεύτερο βήμα είναι η δράση, 
να μάθετε δηλαδή να ελέγχετε τις εσωτερικές 
παρορμήσεις και πεποιθήσεις σας, να μάθετε πώς 
να ελέγχετε το μυαλό σας.

Εχουμε αρχίσει μέχρι τώρα να συγκεντρώνουμε 
τα κομμάτια τα οποία οδηγούν στην τελειότητα. 
Αναφέραμε πως ο δρόμος για την τελειότητα 
διέρχεται μέσω των προτύπων. Αν μπορείτε να 
βρείτε ανθρώπους με μεγάλες επιτυχίες, μπορείτε 
να αντιγράψετε τις συγκεκριμένες ενέργειές τους 
που παράγουν αποτελέσματα -τις αρχές τους, 
τη νοοτροπία τους και τη φυσιολογία τους- έτσι 
ώστε να έχετε τη δυνατότητα να παράγετε πα
ρόμοια αποτελέσματα σε λιγότερο χρόνο.

Είναι καιρός να μάθετε...
Και είναι, βέβαια, αυτονόητο ότι κάνετε όλα 

όσα χρειάζονται για να επιτύχετε, χωρίς να βλά
πτετε τους άλλους.

* Το άρθρο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
“Επιστημονικό Μάρκετινγκ” (τεύχος 20, Ιανουάριος 
1990). Επιμέλεια προσαρμογής: Λνθ/μος Κωνσταντίνος 
Καραγιάννης
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΚΟΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΡΕΕΙ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΣΑΣ. 
ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 

ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.
ΤΩΡΑ ΥΠΑΡΧΕΙ TO SURVIVAL CLUB

Μπουφάν MAI USAF PILOT.
Made in υΗΑ.Καταακευασμένο από αδιάβροχο, αντιανεμικό 
ύφασμα σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της αμερι
κανικής αεροπορίας. Εχει τσέπες δύο όψεων, τσέπη στο 
μανίκι και εσωτερική επένδυση από ύφασμα χρώματος πορ- 
τοκαλλί, έτσι ώστε φορώντας το ανάποδα ο χρήστης του 
εντοπίζεται πολύ εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
Υπάρχει σε χρώματα χακί, μαύρο, μπλε, μπορντώ και γκρι. 
Μεγέθη S, Μ, L, XL, XXL.
Μεγάλη ποικιλία τύπων από θήκες όπλων και πυρομαχικών 
G&G (USA).
Πιστόλια, περίστροφα και χειροπέδες SMITH & WESSON 
(USA).

S urvival d.
Στείλτε μας τώρα 
το κ ου π όνι για  να σας 
στείλουμε μια γεύση απο 

αίσθηση της φύσης , 
για να γνωρίσετε 
και σεις ολόκληρο 
τον ατέλειωτο κόσμο της 
επιβίωσης.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΑΧΥ KQA ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΗΛΙΚΙΑ ΧΟΜΠΥ

Σας εσωκλείω 150 δραχμές σε γραμματόσημα για τα έξοδα αποστολής των εντύπων που θα μου αποστείλετε

ΚΥΝΕΤΟΥ 4, 
105 55 ΑΘΗΝΑ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 325.0875



ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
* Με το από 3-9-91 Προεδρικό Διάταγμα, που 

δημοσιεύθηκε οτο Φ.Ε.Κ. 156Γ/17-9-91, προήχθησαν 
οι παρακάτω Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας:

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γεώργιος Κατσα- 
βός στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού από 
6-7-91, προτεραία του θανάτου του.

Αστυνόμος Α’ Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο 
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού κατ’ ε
κλογή αναδρομικά από 2-6-88, και στο βαθμό 
του Αστυνομικού Διευθυντού, ύστερα από επιλογή, 
αναδρομικά από 13-3-91.

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γρηγόριος Φιλιπ- 
πόπουλος, ύστερα από επιλογή, στο βαθμό του 
Αστυνομικού Διευθυντού ε.ο.θ.

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ειδικών Καθηκό
ντων (Υγειονομικός) Νικόλαος Δημητριάδης, ύ
στερα από επιλογή, στο βαθμό του Αστυνομικού 
Διευθυντού.

Υπαστυνόμοι Α’ Μηνάς Δαγκανάκης και Γε
ώργιος Πούλαρης, στο βαθμό του Αστυνόμου Β’ 
κατ’ αρχαιότητα, αναδρομικά από 2-4-91.

Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Κωνσταντίνος 
Δύσσαρης, Δημήτριος Γκίζας, Αντώνιος Κατσίρος 
και Νικόλαος Παππάς στο βαθμό του Αστυνομικού 
Διευθυντού αναδρομικά από 13-3-91.

Υπαστυνόμος Α’ Βασίλειος Γάτσας στο βαθμό 
του Αστυνόμου Β’ κατ’ αρχαιότητα, αναδρομικά 
από 2-4-91.

Υπαστυνόμοι Β’ Χαράλαμπος Κόκκοτας και Ιω
άννης Πανόπουλος στο βαθμό του Υπαστυνόμου 
Α’ κατ’ αρχαιότητα, αναδρομικά από 19-7-91.

Υπαστυνόμος Β’ Γεώργιος Παπαδόπουλος α
ναδρομικά στο βαθμό του από 26-7-90.

Υπαστυνόμος Β’ Ελευθέριος Μαγκλής αναδρο
μικά στο βαθμό του από 28-7-89.

Αστυνόμος Α’ Γεώργιος Μερετάκης αναδρομικά 
κατ’ εκλογή στο βαθμό του.

Επίσης, με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ανα
κλήθηκαν μερικά παλαιότερα Π.Δ. και επανήλθαν 
στην ενεργό υπηρεσία ο Ταξίαρχος ε.α. Κωνστα
ντίνος Μαρσέλης με το βαθμό του Αστυνομικού 
Διευθυντού και ο Αστυνόμος Β’ ε.α. Παναγιώτης 
Τσιακουμάκης με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’.

* Με το από 10-9-91 Προεδρικό Διάταγμα, που

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 159Γ/18-9-91, προήχθησαν 
οι παρακάτω Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας:

Αστυνόμοι Β’ Ειδικών Καθηκόντων (Υγειονομι
κοί) Απόστολος Μήτσιος, Ευάγγελος Δροσινός, 
Κωνσταντίνος Καρπούζης, Αντώνιος Κασιμάτης, 
Ηρακλής Βουνοτρυπίδης, Νικόλαος Κατσιπέρης, 
Παναγιώτης Κουμούτσος, Στέφανος Καββαδίας, 
Ευάγγελος Παπαναστασόπουλος, Παναγιώτης 
Π α παλεξανδράκος και (Α στυκτηνίατρος) 
Δημήτριος Νάκος, κατ’ εκλογή, στο βαθμό του 
Αστυνόμου Α’.

Υπαστυνόμος Α’ Γεώργιος Στάθης στο βαθμό 
του Αστυνόμου Β’ από 23-5-91, προτεραία του 
θανάτου του.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Αποστρατεύτηκε λόγω συμπληρώσεως τριακο- 

νταπενταετίας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Χα
ρίλαος Διαμαντάκος.

Προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και απο
στρατεύτηκε ύστερα από αίτησή του, ο Αστυ
νομικός Διευθυντής Ειδικών Καθηκόντων (Υγειον
ομικός) Κωνσταντίνος Αγοράκης.

Προήχθη στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ και α
ποστρατεύτηκε ύστερα από αίτησή του, ο Αστυ
νόμος Β’ Ν.Δ. 649/70 Χριστόφορος Γεωργόπουλος.

Προήχθησαν στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ και 
αποστρατεύτηκαν ύστερα από αίτησή τους, οι 
Υπαστυνόμοι Α’ Ν.Δ. 649/70 Κωνσταντίνος Ελ- 
ληνιτάκης, Ηρακλής Δίπλας, Δάμπρος Ιωάννου 
και Σωτήριος Κατσαρέας.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Υποστράτηγος ε.α. (τέως Ε.Χ.) Ηλίας Ζα- 

φειρόπουλος. Γεννήθηκε στο Πράσινο Αρκαδίας 
το 1910. Απεβίωσε στις 9-10-91.

* Αστυν. Δ/ντής ε.α. (τέως Α.Π.) Απόστολος 
Κατσιόλης. Γεννήθηκε στα Ανω Μέλπια Μεσσηνί
ας το 1907. Απεβίωσε στις 15-10-91.

* Αστυν. Δ/ντής ε.α. (τέως Α.Π.) Κωνσταντίνος 
Παπαϊωάννου. Γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1913. 
Απεβίωσε στις 15-10-91.

* Ανθυπαστυνόμος ε.α. Χαράλαμπος Ταου- 
σανίδης. Γεννήθηκε στο Δρέπανο Κοζάνης το 1934. 
Απεβίωσε στις 23-9-91.

* Αρχιφύλακας Βασίλειος Μπρέντας. Γεννήθηκε 
στο Κομπότι Αρτας το 1946. Απεβίωσε στις 5-10-91.
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ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Υπαστυνόμος Β’ Νικόλαος Ξεζωνάκης του AT. 

Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής (τηλ. 0375 - 32.787 και 
31.211), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής ή των Α.Δ. 
Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, 
Κυκλάδων, Ηλείας, Αχαϊας ή Εύβοιας.

* Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Γκουμπέτης του AT. 
Χαλκίδας (τηλ. 9228.428 και 0221 - 22.100), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ. Αττικής.

* Ο Αρχιφύλακας Αλέξανδρος Τρίγκας του A.T. Φουρ- 
νά Ευρυτανίας (τηλ. 0237 - 51.222), επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Αττικής.

* Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Τελίδης του Α.Σ. Συκιάς 
Χαλκιδικής (τηλ. 0375 - 41.111), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Αττικής.

* Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης Χρυσικός του Α.Τ. Νάξου 
(τηλ. 0285 - 22.100), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής.

* Ο Αρχιφύλακας Βασίλειος Σαλούκας του Τ.Τ. Ρόδου 
(τηλ. 0241 - 26.480), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής.

* Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Τρίγκας του Τ.Τουρ. 
Αστυνομίας Κω (τηλ. 0242 - 22.222), επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Αττικής.

* Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Βλασακίδης του Α.Τ. 
Φλώρινας (τηλ. 0385 - 22.222 και 26.216), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ. Αττικής ή της Α.Δ. Καβάλας.

* Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Μυρωδιάς του Α.Τ. 
Κέρκυρας (τηλ. 0661 - 39.509), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Αττικής.

* Ο Αστυφύλακας Χρήστος Γεωργίου του Τ. Τουρ. 
Κω (τηλ. 0242 - 22.222), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής.

* Ο Αστυφύλακας Βασίλειος Κουρτελάκης του Α.Τ. 
Νέας Μάκρης Αττικής (τηλ. 0294 - 93.333), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία 
των Α.Δ. Ορεστιάδας ή Αλεξανδρούπολης.

* Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Καραγιαννίδης του Τ.Τ. 
Φλώρινας (τηλ. 0385 - 22.202 και 26.193), επιθυμεί

να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία 
των Α.Δ. Θεσσαλονίκης, Δράμας, Σερρών, Αλεξανδρού
πολης, Ορεστιάδας ή Καβάλας.

* Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Τζιαμπίρης του Α.Τ. 
Κιλκίς (τηλ. 0341 - 22.444), επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης.

* Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Κουτίδης του Τ.Τ. Νέας 
Ιωνίας Αττικής (τηλ. 2817.034 και 2817.725), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία 
των Α.Δ. Ροδόπης, Ξάνθης ή Αλεξανδρούπολης.

* Ο Αστυφύλακας Αεωνίδας Παπαχρήστου του Α.Τ. 
Παλαιού Ψυχικού (τηλ. 2280.762), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία των Α.Δ. 
Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης ή Εβρου.

* Ο Αστυφύλακας Στέφανος Σκούρας του Α.Τ. Νέας 
Χαλκηδόνας Αττικής (τηλ. 8675.056), επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

NICK LEATHERS
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΥΝΕΣ

ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
Ιφιγένειας 84-86 (Ταχυδρομείο Καλλιθέας), 

176 72 Καλλιθέα, τηλ. 9523.019
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ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ
Το νέφος, ο ανεπιθύμητος μόνιμος σύντροφος, 

έχει εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας 
πάνω  απο μια δεκαετία, και απειλεί σοβαρά την υγεία μας. 

Ζαλάδες, πονοκέφαλοι, χρόνιες βρογχίτιδες 
είναι μερικά απο τα συμπτώματά του.

Δ εν εξαιρείται κανείς απ’τις επιδράσεις του, 
μικρός ή μεγάλος.

Ολοι “τοξικομανείς” του νέφους.

Η επιστροφή των κατοίκων 
της Αθήνας, ύστερα απο τις θε
ρινές διακοπές, επανέφερε το 
μόνιμο και χρονίζον πρόβλημα 
που είχαμε σχεδόν ξεχάσει τους 
τελευταίους μήνες: το ΝΕΦΟΣ.

Εντάσσεται στο γενικότερο 
ρυπαντικό πρόβλημα που μαστί
ζει την πρωτεύουσα, ενώ κατά 
καιρούς, κάνει την εμφάνισή του 
και σε άλλες μεγαλουπόλεις 
όπως την Θεσσαλονίκη και την 
Πάτρα. Εχει επισκιάσει όλα τα 
άλλα προβλήματα του περιβά- 
λοντος, γιατί είναι το ποιό ζω
τικό και φυσικά προοιωνίζει ή 
συνεπάγεται, σωρό άλλων προ
βλημάτων.

Στην ευρύτερη γνωστοποίηση 
του θέματος, πρωτοστάτησαν, 
κρούοντας τον κώδωνα του κιν
δύνου, τα Μ.Μ.Ε. με ποικίλες 
ανακοινώσεις. Διεθνώς έγινε 
γνωστό, από τότε που διαπιστώ
θηκε οτι ευθύνεται για την κα
ταστροφή των αρχαιοτήτων [με
τατρέπει το μάρμαρο σε ασβέ
στη].

Η Αθήνα, βέβαια, δεν είναι 
η μοναδική πόλη στον κόσμο 
που “διαθέτει” νέφος. Πολλές 
πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας 
και της Αμερικής έχουν παρό
μοιο προμ/νημα. Μερικές απ’αυ- 
τές είναι η Μαδρίτη, το Μιλάνο, 
η Φραγκφούρτη, το Κάιρο, η 
Βομβάη, το Μεξικό. Το Λονδίνο 
και το Λος Αντζελες, είναι οι 
μόνες πόλεις που κατάφεραν να

το αντιμετωπίσουν, με την επι
βολή καίριων και δραστικών μέ
τρων. Το Λονδίνο μάλιστα απο 
το 1952, όταν μέσα σε τέσσερις 
μέρες πέθαναν 4.000 άνθρωποι, 
ενώ το Λος Αντζελες τη δε
καετία του ’60, όταν είχε οξυ- 
μένο πρόβλημα.

ΑΠΟ ΤΟ ’66 Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ
Ποιος πίστευε ποτέ οτι η πά

λαι ποτέ πεντακάθαρη και λα
μπερή Αθήνα θα βρισκόταν στην 
θέση του Λονδίνου και του Λος 
Αντζελες;

Απο το 1966 όμως το Ε Συ
νέδριο Αρχιτεκτόνων προειδο
ποιούσε: “ ...το 64% της ουρανίου 
περιοχής των Αθηνών, φιλοξενεί 
ένα σκοτεινό και απειλητικό μα
νιτάρι καυσαερίων. Απαιτείται 
καλύτερη ποιότητα καυσίμων 
και μέτρα για τη βιομηχανία..”

Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η ατμόσφαιρα κάθε περιοχής 

και το κλίμα είναι μοναδικά, 
όπως μοναδικός είναι και ο συν
δυασμός γεωγραφίας, κλιματο
λογίας και μετεωρολογικών 
συνθηκών, επίσης το είδος και 
η ποσότητα των ρύπων.

Το Λεκανοπέδιο της Αθήνας, 
που περιβάλλεται απο βουνά, 
δεν βοηθάει στην ανανέωση των 
αερίων μαζών, που παγιδεύο
νται χωρίς διέξοδο διαφυγής, με 
αποτέλεσμα την συσσώρευση 
ρυπαντών.
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Οι τοπογραφικές συνθήκες, σε συνδυασμό με 
τις μετεωρολογικές και το φαινόμενο αναστροφής, 
προκαλούν το νέφος, το οποίο αποτελεί συν
δυασμό δύο τύπων, του τύπου αιθαλομίχλης Λον
δίνου και του φωτοχημικού τύπου του Λος Αντζε
λες.

ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΙ ΙΩΝ
Οι σημαντικότεροι παράγοντες έκλυσης ρύπων 

που μολύνουν την ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία νέφους είναι:

α) τα αυτοκίνητα, δίκυκλα, αεροπλάνα,
β) βιομηχανίες,
γ) κεντρική θέρμανση και οικιακές καύσεις.
Η συμβολή στη ρύπανση της ατμόσφαιρας, κάθε 

μιάς απο τις παραπάνω κατηγορίες, ποικίλει από 
πόλη σε πόλη και είναι ανάλογη του αριθμού, 
του είδους και της παλαιότητας των αυτοκινήτων, 
του αριθμού και του είδους των βιομηχανιών 
που είναι εγκατεστημένες κοντά στις κατοικη- 
μένες περιοχές, της σωστής λειτουργίας των 
καυστήρων, αλλά και των εποχών του έτους.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ
Απο τις τοξικές αεριώδεις ουσίες που ρυπαίνουν 

την ατμόσφαιρα, σπουδαιότερες είναι: α) το μο- 
νοξείδιο του άνθρακα, β) το διοξείδιο του αζώτου, 
γ) καρκινιγόνοι υδρογονάνθρακες, δ) μόλυβδος, 
αμμωνία, χλώριο.

Στο κέντρο της Αθήνας υψηλές συγκεντρώσεις 
παρουσιάζουν, ο καπνός και το μονοξείδιο του 
άνθρακα, οι τιμές των οποίων υπερβαίνουν κατά 
πολύ τα επιτρεπτά όρια, καθώς και το διοξείδιο 
του αζώτου, σε χαμηλές τιμές. Υψηλές συγκε
ντρώσεις εμφανίζουν και οι τιμές υδρογονανθρά
κων.

Στο κέντρο του Πειραιά, τα επίπεδα καπνού 
υπερβαίνουν ελαφρώς τα επιτρεπτά όρια, ενώ 
το διοξείδιο του αζώτου, βρίσκεται κοντά στα 
όρια.

Σ’ όλες τις βιομηχανικές περιοχές, εντός και 
εκτός Λεκανοπεδίου, παρουσιάζονται υψηλές τι
μές αιωρούμενων σωματιδίων.

Το διοξείδιο του θείου εχει χαμηλές τιμές, σ’ 
όλους τους σταθμούς μέτρησης.

Οι συγκεντρώσεις του όζοντος δεν υπερβαίνουν 
το όριο που συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Περιπτώσεις ρύπανσης, κατά την διάρκεια των 
οποίων οι συγκεντρώσεις ορισμένων ρυπαντών, 
φτάνουν τα επίπεδα που απαιτείται η λήψη έκτα
κτων μέτρων, χαρακτηρίζονται κύρια απο υψη
λές τιμές καπνού, μονοξειδίου του άνθρακα και 
διοξειδίου του αζώτου σε ολοένα και μεγαλύτερη 
συχνότητα.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Συνηθίσαμε στις μέρες μας πια, τους γραφικούς 

ποδηλάτες, τους επιβάτες μηχανών, ακόμα και 
τους πεζούς, να φορούν προστατευτικές μάσκες 
κατά του νέφους στο πρόσωπό τους. Μοιάζουν 
λίγο με εξωγήινους, αλλά είναι σκηνές καθη
μερινές στο κέντρο της Αθήνας που δεν μας 
εκπλήσσουν.

Είναι δύσκολο όμως να συνηθίσουμε στις εξαγ
γελίες εκτάκτων μέτρων, απ’ τα δελτία ειδήσεων 
ή τις εκατοντάδες κλήσεις που δέχεται το 166 
για ασθενείς με καρδιολογικά και πνευμονολο- 
γικά προβλήματα, καί τους θανάτους ευπαθών 
ατόμων, που σημειώνονται τις μέρες που εμφα
νίζονται υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων.

Το νέφος ευθύνεται και για τα περιστατικά 
χρόνιας βρογχίτιδας, τα οποία στην Αθήνα πα
ρουσιάζουν, σύμφωνα με τις στατιστικές, αύξηση 
κατά 40% .
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΗΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΡΥΠΟΙ τόνοι/έτος %
ΚΑΠΝΟΣ 3.300 64
ΣΩΜ ΑΤΙΔΙΑ 90
S 0 2 (Δ ιοξείδιο του θείου) 1.410 7
ΝΟΧ (Ο ξείδιο του αζώτου) 17.400 67
CO (Μ ονοξείδ ιο του άνθρακα) 323.750 100
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 46.200 65
ΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % 75

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΒΙΟ Μ ΗΧΑΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

τόνοι/έτος % τόνοι/έτος % τόνοι/έτος %
859 17 1.035 19 5.194

21.206 100 21.296
3.690 21 12.848 72 17.796
1.391 5 7.181 28 25.972

380 440 324.579
190 26.900 35 72.200

3 22

Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ
Το 60% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Κοι

νότητας, ζεί στις πόλεις, δηλαδή σε ατμόσφαιρα 
που μολύνεται. Γι’ αυτό στα πλαίσια της προ
στασίας του φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέ
κταση της υγείας των ανθρώπων, η Κοινότητα 
καταρτίζει και επεξεργάζεται προγράμματα ερευ
νών, τα οποία αποτελούν την επιστημονική βάση 
πάνω στην οποία στηρίζεται η κοινοτική νομο
θεσία, σχετικά με το θέμα αυτό.

Για τις ρυπαντικές βιομηχανίες, έχουν τεθεί 
σε εφαρμογή προτάσεις για περιορισμούς του διο
ξειδίου του θείου, του αζώτου, των υδρογοναν
θράκων, του χλωρίου, του φθορίου και των βαρέων 
μετάλλων που εκλύουν.

Οσον αφορά το αυτοκίνητο, καθορίστηκε το 
περιεχόμενο των ζημιογόνων ουσιών που περιέ- 
χονται στα αέρια που βγάζουν οι εξατμίσεις και 
με οδηγίες που στηρίζονται σε πολύχρονες με
λέτες, αποφασίστηκε ήδη απο το 1976 να πε
ριοριστεί ο μόλυβδος τής βενζίνης, που πλήν 
των άλλων επιδρά καταστροφικά στον εγκέφαλο 
των παιδιών επιβάλλοντας τους καταλυτικούς 
κινητήρες αμόλυβδης βενζίνης.

Με το ίδιο ακριβώς πνεύμα λειτουργώντας, η 
13η Διεύθυνση της Ε.Ο.Κ. κατάρτησε τα προ
γράμματα Drive και Police για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας.

Η πολιτική φυσικού περιβάλοντος της Ευρω
παϊκής Κοινότητας αποβλέπει στον έλεγχο της 
προόδου, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια κα
λύτερη ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων.

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΦΟΥΣ
Για τον έλεγχο της βιομηχανικής ρύπανσης, 

η πολιτεία επέβαλε περιορισμούς και κίνητρα, 
για αρχική εγκατάσταση ή μεταφορά των βιο
μηχανικών μονάδων εκτός του Λεκανοπεδίου Ατ
τικής.

Για την καταπολέμηση της ρύπανσης απο τα 
αυτοκίνητα, επιβλήθηκε η εκ περιτροπής κυκλο
φορία στον δακτύλιο, και η αυστηρή εφαρμογή

των διατάξεων περί απαγορεύσεως της στάθμευ
σης. Ως γνω στόν, σε σ υνεργα σ ία  με το 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί 
καθημερινούς ελέγχους με ειδικά συνεργεία 
μέτρησης εκπομπής καυσαερίων.

Δόθηκαν κίνητρα για την αγορά αυτοκινήτων 
νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με καταλύτη 
και αμόλυβδη βενζίνη. Ηδη βρίσκεται υπο μελέτη 
σχέδιο που προβλέπει μετά το 1992 την απα
γόρευση κυκλοφορίας εντός του δακτυλίου των 
αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.

Για την κεντρική θέρμανση επιβλήθηκε έλεγχος 
για την καλή λειτουργία των καυστήρων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

1) Φροντίζετε για την σωστή λειτουργία του 
κινητήρα του αυτοκινήτου.

2) Χρησιμοποιείστε το αυτοκίνητό σας μόνο 
όταν είναι απαραίτητο.

3) Προτιμάτε τα μαζικά μέσα μεταφοράς.
4 ) Μην παρκάρετε παράνομα.
5) Κινηθείτε με το ρυθμό της όλης κυκλοφορίας 

και ιδιαίτερα το ρυθμό των σηματοδοτών. Από
τομα ξεκινήματα και σταματήματα αυξάνουν τις 
εκπομπές καυσαερίων.

6) Αν έχετε σχετικά μεγάλες στάσεις σβήνετε 
τον κινητήρα του αυτοκινήτου.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Κούρος
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Η ΜΥΣΤΙΚΗ
ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

του Pierangelo Narengo

Από τα προβλήματα της διοικητικής μέριμνας 
στα ειδικότερα προβλήματα μιας συνοριακής περιοχής.

Η καθημερινή αλλά και υπεύθυνη εργασία των αστυνομικών 
σε μιά πλούσια και φαινομενικά ήρεμη Ιταλική Επαρχία.

Μια σειρά από αυτοκίνητα προχωράει με κα
τεύθυνση τα σύνορα. Στο βάθος αρχίζει η Ελβετία. 
Δύο αστυνομικοί ελέγχουν ένα προς ένα τα άτομα 
που βγαίνουν από τη χώρα. Ο ένας κρατά ένα 
βιβλίο και κάθε τόσο το συμβουλεύεται. Ο άλλος 
εξακριβώνει τα στοιχεία και αν όλα είναι σύμφωνα 
με το νόμο αποχαιρετά τον οδηγό. Είναι μιά 
χειρονομία στρατιωτικής ευγενείας που γίνεται 
σε όλους, ακόμα και στους γνωστούς κατοίκους 
της συνοριακής γραμμής, που εργάζονται στην 
Ελβετία και επιστρέφουν κάθε βράδυ στην Ιταλία.

Για όποιον δε φοβάται το νόμο, εκείνος ο αστυ
νομικός είναι ο τελευταίος φιλικός χαιρετισμός 
με την Ιταλία. Για τους παρανόμους όμως, είναι 
το τελευταίο εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπε- 
ράσουν πριν περάσουν στην Ελβετία. Τα σύνορα 
φορτωμένα με ξεχωριστή γοητεία και μυστήριο, 
με τους παραλογισμούς και τις σκοπιμότητές τους, 
συμβάλλουν καθοριστικά στην κοινωνική και οι
κονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

Από το γραφ είο  του Nazzareno Montanti,

Διοικητή της Ομάδας του Κόμο, αρκεί να τρα
βηχτεί η κουρτίνα για να φανεί μπροστά μας 
μια σαφής εικόνα του δρόμου και της κυκλοφορίας 
κατά μήκος της παλαιάς οδού Borgo Vico. Χι
λιάδες αυτοκίνητα διασχίζουν τους δρόμους δι
πλής κατεύθυνσης της πόλης, παρελαύνοντας σχε
δόν σαν πομπή μπροστά από το Αστυνομικό Μέγα
ρο, όπου έχουν την έδρα τους ο Διοικητής της 
Ομάδας, ο Λόχος και ο Σταθμός. Μόνο οι πιο 
προσεκτικοί καταφέρνουν να διακρίνουν δύο 
κάμερες που παρακολουθούν το εξωτερικό του 
κτιρίου, ενώ μια επιγραφή διακρίνεται στο τζάμι 
της εισόδου, “Culqualber”, όνομα περίεργο και 
ασυνήθιστο για όποιον δε γνωρίζει την ιστορία. 
Αυτή η γραμμένη με χρυσά γράμματα πινακίδα 
είναι μια ένδειξη τιμής στον Alfredo Seranti και 
τους αστυνομικούς του τάγματός του, που μεταξύ 
Αυγούστου-Νοεμβρίου του ’41 έπεσαν στην ηρωϊκή 
άμυνα του πιό ακραίου σημείου της Ιταλίας, στην 
Ανατολική Αφρική.

Το κτίριο δένει αρμονικά με την παραδοσιακή
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αρχιτεκτονική της πόλης. Κάποτε εδώ ήταν πε
ριφέρεια της περιοχής του Κόμο και τώρα ανα
ρωτιέμαι για το νόημα της στρατηγικής αυτής 
θέοης που μοιάζει να φρουρεί όλη την κοιλάδα.

Στο μεταξύ, ο φρουρός με παρουσιάζει στο 
Διοικητή. Παλαιά, η περιοχή αυτή δεν ήταν όπως 
δείχνει σήμερα. Στα αστυνομικά κρατητήρια συ
νωστίζονταν τότε άτομα που είχαν εμπλακεί σε 
δολοφονίες και κλοπές, συχνά αιματηρές. Το να 
συναντάς σήμερα τον ίδιο Διοικητή, είναι κάτι 
που σε κάνει να σκέφτεσαι τόσο πάνω στο πε
πρωμένο όσο και στο παράδοξο ορισμένων συ
μπτώσεων. Τον ρώτησα: “Τα πράγματα από τότε 
έχουν αλλάξει προς το καλύτερο;

“Υπάρχουν στην Ιταλία περιοχές, που η εγκλη
ματικότητα αντί να εξαπλώνεται, περιορίζεται”. 
Αυτή είναι γνώμη του Διευθυντή της Αστυνομίας 
του Μιλάνου που με έξι ομάδες επιτηρεί τις 
επαρχίες του Μιλάνου, της Παβίας, του Κόμο 
και του Βαρέζε. “Η ομάδα του Κόμο είναι η 
μεγαλύτερη του Βορρά και τη βλέπω με περισ
σότερο σεβασμό, γιατί δουλεύει χωρίς να έχει 
συγκεκριμένα στοιχεία οργάνωσης του υπόκο
σμου, όπως συμβαίνει στο Μιλάνο και την Επαρχία 
του Βαρέζε”.

Παρ’ όλα αυτά, τα σύνορα βαραίνουν από τη 
δραστηριότητα του γκρούπ του Κόμο. Είναι αλή
θεια ότι τα σύνορα με την Ελβετία είναι μια 
γεωγραφική γραμμή, προϊόν μιας συνθήκης ανά
μεσα σε κράτη, και τουρίστες, έμποροι, χρήμα, 
συμφέροντα, παρακάμπτουν κάθε οριοθέτηση για 
να αποφύγουν την καταβολή φόρων. Αυτό ση
μαίνει ότι η παράνομη δραστηριότητα δε σταματά 
μπροστά στο δίκτυο φρούρησης των συνόρων.

Τα σύνορα αντιπροσωπεύουν βέβαια ένα εμπόδιο 
στην εγκληματικότητα, αλλά τα συμφέροντα από 
το παράνομο παιχνίδι είναι τεράστια. Τα ναρ
κωτικά, τα όπλα και το ξέπλυμα του βρώμικου 
χρήματος στη διεθνή αγορά, περνούν από τα σύ
νορα.

“Μια θετική παρατήρηση είναι ότι οι σχέσεις 
μας με την Ελβετική αστυνομία” τονίζει ο Μοη- 
tanti, “είναι άριστες. Βέβαια, η ανταλλαγή πλη
ροφοριών ανάμεσα στις αστυνομίες περισσότερων 
κρατών γίνεται ως γνωστόν μέσω της Interpol. 
Η προσωπική όμως γνωριμία των ανακριτικών 
αρχών σε κάθε συνοριακό σημείο -και εκτός αυ
τών- διευκολύνει τη συνεργασία στον κοινό αγώνα 
για την πάταξη της εγκληματικότητας.

Οι αστυνομικοί της ομάδας του Κόμο για 
παράδειγμα, συμμετείχαν δυναμικά σε μια επι
χείρηση διάλυσης μιας επικίνδυνης σπείρας με 
ειδίκευση στις κλοπές, που για χρόνια είχε σπείρει 
το φόβο στο Kanton Ticino αλλά και στο εσωτερικό 
της Ελβετίας. Τέσσερα μέλη αυτής της σπείρας, 
αφού διέπραξαν πολλές κλοπές εκτός των συ
νόρων, ξαναμπήκαν στην Ιταλία από το πέρασμα 
του Sant’Iorio (διαμέσου ενός ψηλού βουνού με 
υψόμετρο 2.500 χιλιόμετρα). Μόλις όμως έφτασαν 
στην κατοικημένη περιοχή του Garzeno, εντοπί
στηκαν από μια περίπολο και μετά από περιπε
τειώδη καταδίωξη συνελήφθησαν.

Η περιοχή του Κόμο είναι σήμερα μια περιοχή 
σχετικά ήρεμη. Οι κλοπές βέβαια είναι πάντα 
σε ημερήσια διάταξη με στόχο τα ταχυδρομικά 
γραφεία και τα υποκαταστήματα των τραπεζών. 
Υποφέρουμε πολύ σ’ αυτήν την περιοχή από σπεί 

ρες, που έρχονται κυρίως από το Μιλάνο και
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το Βαρεζότο. Η τεχνική τους είναι σχεδόν πάντα 
η ίδια. Χτυπούν, κλέβουν ή αρπάζουν και μετά 
εξαφανίζονται. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πολύ ικα
νοποιημένος από τη δουλειά των αστυνομικών, 
η οποία δεν είναι άμεσα ορατή. Και μιλώ για 
μικρές καθημερινές επιτυχίες, που σιγά-σιγά φέρ
νουν ένα ικανοποιητικό κατασταλτικό αποτέλε
σμα αλλά και συνθέτουν ένα έργο πρόληψης.

Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα ανησυχητικό στοι
χείο που έχει σχέση με τη μεταμόρφωση των 
πρώην λαθρεμπόρων τσιγάρων, που εδώ υπήρχαν 
σε μεγάλη έκταση, σε εμπόρους του λευκού θα
νάτου. Πολυάριθμες έρευνες δείχνουν καθαρά ότι 
εκείνοι που σήμερα διακινούν τον κύριο όγκο 
των ναρκωτικών ήταν πρώην λαθρέμποροι τσι
γάρων. Αλλαγή δηλαδή τρόπου οργάνωσης και 
δραστηριότητας με σκοπό το κέρδος.

Σε κάθε υπόθεση υπάρχει ένας “passatore”, 
δηλαδή ένα άτομο ικανό να ξεπερνά κάθε επι
τήρηση και να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Τα πρώτα 
γνωστά φορτία χασίς, στα τέλη της δεκαετίας 
του ’60, έφταναν από την Ισπανία -δια μέσου 
Ελβετίας- με πούλμαν, που το ταβάνι τους ήταν 
διπλό. Ηταν τα ίδια μεταφορικά μέσα που χρη
σιμοποιούνταν και στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και 
χρυσού μεγάλης αξίας. Ποιοι ήταν στο τιμόνι; 
Μα φυσικά οι πρώην μικρέμποροι τσιγάρων.

Η ανακάλυψη αυτού του φαινομένου έγινε από 
μιά επίλεκτη ομάδα της αστυνομίας του Κόμο 
που επιδόθηκε σε μεγάλες και αποτελεσματικές 
επιχειρήσεις μαζί με τους αστυνομικούς του Τμή
ματος Ναρκωτικών του Μιλάνου. Ετσι, σε αυτές 
τις περιοχές άρχισε ένα ριζικό ξεκαθάρισμα".

Ενα τηλεφώνημα διέκοψε τη συζήτησή μας: Συ
ναγερμός! ανακαλύφθηκε μια περίεργη βαλιτσού- 
λα εγκατελελειμένη στην όχθη της λίμνης, κοντά 
στο Μνημείο των Πεσόντων. Μακάρι να είχε 
ξεχαστεί από κανένα περαστικό. Οποιος όμως 
προστατεύει την τάξη πρέπει να έχει διαφορετική 
αντίληψη. Η βαλιτσούλα μπορεί να περιέχει εκρη
κτικά. Γι’ αυτό είναι επιτακτική η άμεση επέμβαση 
των τεχνικών. “Σε λίγο θα ξέρουμε εάν θα πρέπει 
να πάω,” είπε.

Περιμένοντας νεώτερα ξαναρχίσαμε τη συζή
τησή μας. “Θα πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή 
αναφορά στην ομάδα Campione d’ Italia. To Cam- 
pione είναι ένας χώρος εντελώς κλειστός, ο 
οποίος ανήκει στο έδαφος της Ελβετίας αλλά 
πολιτειακά υπάγεται στην Ιταλία. Βρίσκεται κο
ντά στις όχθες της λίμνης Lugano και παρουσιάζει 
ειδικά προβλήματα γιατί φιλοξενεί ένα από τα 
τέσσερα καζίνο της χώρας και αποτελεί το χώρο 
συγκέντρωσης ενός ετερογενή τουρισμού, που έρ
χεται λίγο-πολύ απ’ όλο τον κόσμο.

Η ομάδα αυτή διαθέτει θαυμάσια εκπαιδευμένα

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

ΝΙΓΔΗΣ 6 ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΤΗΛ. 2753.813

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Π Α  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

σκυλιά που συμετέχουν σε επιχειρήσεις και έρευ
νες που διεξάγονται σ’ όλη την Lombardia. Επίσης 
συνεργάζεται με την ομάδα βοήθειας των αλ
πινιστών του Lecco, η οποία περιλαμβάνει σκιέρ 
και ορειβάτες - αστυνομικούς με μεγάλη πείρα 
σε επεμβάσεις και διασώσεις".

Ο Nazzareno Montanti χαμογελά όταν του ζητώ 
να μου περιγράφει μια συνηθισμένη μέρα. “Δεν 
υπάρχει συνηθισμένη μέρα. Προσπαθεί κανείς να 
προγραμματίσει, αλλά τελειώνει μαθαίνοντας 
να συμβιώνει με το απρόβλεπτο. Είμαστε στην 
υπηρεσία του κόσμου. Προσπαθούμε να κάνουμε 
τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 
γνωρίζοντας καλά πως ο πολίτης μας εκτιμά 
στο μέτρο που βλέπει ότι η δική μας δουλειά 
είναι σοβαρή και η κοινωνική μας αποστολή έχει 
θετικά αποτελέσματα".

Το τηλέφωνο κτυπάει ξανά: στο πάνω μέρος 
της λίμνης όλα εντάξει, η βαλίτσα ήταν ακίνδυνη.

Μου έρχεται στο μυαλό μια σελίδα του Carlo 
Emilio Cradda: “Θα υπάρχει κόσμος που θα σκέ
φτεται άσχημα για τους αστυνομικούς. Και κόσμος 
για τον οποίο οι αστυνομικοί θα σκέφτονται ακό
μα χειρότερα”.

Ελεύθερη μετάφραση από τη Στέλλα Χαρίτου 
του άρθρου “IL FASCINO DISCRETO DEL CON
FINE" (από το περιοδικό “IL CARABINIERE” ).

731



ΡΕΚΟΡ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ 
ΣΤΑ Α.Ε.Ι.
Νέο ρεκόρ επιτυχιών
κατέρριψαν τα παιδιά των συναδέλφων μας 
στις εξετάσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
Εφέτος οι επιτυχόντες στα ΑΕ.Ι. 
είναι υπερδιπλάσιοι απο πέρυσι,
κάτι πολύ σημαντικό για την αστυνομική οικογένεια. 
Στους φερέλπιδες αυτούς νέους και νέες 
αξίζει ένας μεγάλος έπαινος,
γιατί με την εργατικότητα και την μεθοδικότητά τους,
πραγμάτωσαν τα οράματά τους
και δικαίωσαν τις προσδοκίες των γονιών τους.
Στα αξιέπαινα αυτά παιδιά ευχόμαστε και εμείς 
επιτυχημένη φοίτηση και καλή σταδιοδρομία.
Δεν θα πρέπει όμως να παραγνωρίσουμε
και τις προσπάθειες όλων των άλλων παιδιών
που δεν κατάφεραν να επιτύχουν εφέτος τον στόχο τους.
Με σωστή όμως προετοιμασία και προσπάθει,
ο δρόμος των γνώσεων είναι μπροστά τους.

ΟΝΟΜΑΤΕΙ1ΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ βασιλική Απόστολος Φιλολογία Ρεθύμνου Υπαστυνόμος Β' ε.α.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Χρήστος Φυσικό Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος ε.α.
ΑΔΡΑΜΗ Αννα Ολγα Ιατρική Αθήνας Πολιτ. Υπάλ. Λ’, A’ Α.Τ. Πειραιώς
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κων/νος - Θεολογικό Θεσ/κης Υπαστ.Β' ε.α.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Ηλίας Φυσικό Πάτρας Ανθ/μος, Α.Δ. Μεσσηνίας
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική - Παιδαγωγική Θεσ/κης Ανθ/μος, Τ.Μ.Δ. Πάτρας
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κων/λα - Νομική Θράκης Ανθ/μος Τ.Μ.Δ. Πάτρας
ΛΛΠΕΤΖΟΣ Φώτιος Ιωάννης Χημικό Αθηνών Αρχ/κας, Δ Αστ. Αθηνών
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Ιωάννης Ιατρική Ιωαννίνων Αστυνόμος Α’ ε.α.
ΑΝΔΡΕΟΥ Ιφιγένεια Λάμπρος Φιλοσοφική Αθηνών Αρχ/κας, Α.Δ. Μαγνησίας
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας Στέφανος Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης Υποστ/γος ε.α.
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία Κων/νος Γαλλική Φιλολογία Θεσ/κης Πολ.Υπάλ.Β', IB' Α.Τ. Θεσ/κης
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δήμητρα Πέτρος Χημικό Ιωαννίνων Ανθ/μος, Α.Δ. Λάρισας
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ Ευαγγελία Πέτρος Φιλολογικό Ρεθύμνου Αστ. Α Υ.Μ.Δ. Αθηνών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γεώργιος Ευταξίας Μαθηματικό Ιωαννίνων Αρχ/κας, Α.Τ. Ευπαλίου
ΑΡΧΟΝΤΗ Κλεονίκη Νικόλαος Οικονομικό Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Χρυσούπολης
ΒΑΒΛΕΚΗ Κωσταντίνα Ρήγας Πληροφορική Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΒΑΛΑΒΛΝΙΔΟΥ Αναστασία Πέτρος Αγγλική ΦιλολογίαΘεσ/κης Ανθ/μος, ε.α.
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ Κωνσταντίνα Πασχάλης Γεωπονική Αθηνών Αρχ/κας. Δ.Τ.Ε.Ν.Ε
ΒΑΝΔΟΥΛΑΣ Ευάγγελος Γεώργιος Ηλεκτρολ.Μηχαν. Αθηνών Αστυνόμος Β’, Α.Τ.Ψυχικού
ΒΑΡΒΑΚΗ Ευτυχία - Νομική Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Αθανασία Βασίλειος Νομική Θράκης Υπ/γος ε.α.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Αθανάσιος Βασίλειος Νομική Θράκης Ταξίαρχος ε.α.
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Κων/νος Οικονομ.ΓΙανεπ.Αθηνών Αστ. Υπ/ντης, Δ Αστ. Αθηνών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαος Βασίλειος Σχολή Εμπ/ναυπηγών Αρχ/κας, ΚΣΤ’ Αθηνών
ΒΓΟΝΤ/.ΑΣ Αντώνιος Νικόλαος Χημ.Μηχαν.Θεσσαλονίκης Ανθ/μος ε.α.
ΒΕΡΡΑ Προκοπία Γρηγόριος Φαρμακευτική Αθηνών Πολιτ. Υπάλληλος,Κρατική Ασφάλεια
ΒΟΙΒΟΝΤΑΣ Χαράλαμπος Χρήστος Φιλολογικό Ιωαννίνων Ανθ/μος, Α.Δ,Λάρισας
ΒΟΤΖΑΚΗΣ Σταύρος Παύλος Ηλεκτρολ. Ξάνθης Αστυνόμος Β', Δ/νση Δημοσ. Σχέσεων
ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ευαγγελία Φιλώτας Φιλοσοφική Θεσ/κης Ανθ/μος ε.α.
ΓΛΛΛΝΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Αναστάσιος Νομική Αθηνών Υπαστ. Β’, Α.Δ. Μεσσηνίας
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα Αναστάσιος Θεολογικό Αθηνών Υπαστ. Β’, Α.Δ. Μεσσηνίας
ΓΙΑΧΑΛΗΣ Αντώνιος Ανδρέας Γεωπονική Θεσσαλονίκης Αρχ/κας, Α.Δ. Ηλείας
Γ'ΚΑΝΑΣΟΥΛΗ Παρέσσα Γ εώργιος Νομική Αθηνών Υπαστ. Λ', Κρατική Ασφάλεια
ΓΚΙΝΤΙΔΟΥ Ελένη Κυπαρρίσης Φιλοσοφική Ιωαννίνων Αρχ/κας, Α.Δ. Κιλκίς

Πέτρος ΜΑΣΤΑΚΑΣ 
του Θεοδώρου 

(Υιός Υπαστυνόμου Α) 
Πρώτος επιτυχών 

στο
ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Σύνολο μορίων 5898
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΓΚΟΒΑΡΗΣ Κων/νος Γεώργιος Οικονομικό Πειραιώς Ανθ/μος, Υ.Α.Β.Ε
ΓΚΡΕΚΑ Χριστίνα Φώτιος Νομική Θράκης Ανθ/μος, Α Α  Καστοριάς
ΓΟΥΤΣΙΑ Κωνσταντία Λάμπρος Οικονομικό Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Δ. Φθιώτιδος
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Κων/νος Θεολογικό Θεσσαλονίκης Ανθ/μος ε.α.
ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ Απόστολος Ιωάννης Μηχαν.Ηλεκτ.Θεσσαλονίκης Ανθ/μος ε.α.
ΔΑΒΟΥΛΟΣ Χρηστός Ιωάννης Γυμναστική Ακ/μία Αθηνών Αστυνόμος Β’, Δ/νση Αστ. Προσωπι.
ΔΑΒΟΥΛΟΥ Μαρία Ιωάννης Παιδαγωγική Αθηνών Αστυνόμος Β’, Δ/νση Αστ. Προσωπι.
ΔΑΝΙΗΛ Καλυψώ - Οικονομικό Θεσσαλονίκης Υπαστ. A’, Τ.Τ. Κατερίνης
ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ Διογένης Ηλίας Γεωργικό Παν/μιο Αθηνών Αστυν.Δ/ντής, Α.Α Ρέθυμνου
ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ Δημήτριος - Χημικό Πατρών Ανθ/μος ε.α.
ΔΕΑΙΧΑ Ευμορφία-Μαρία Θεοφάνης Μαθηματικό Ηρακλείου Αστυν.Υπ/ντής, Υ.Α. Πειραιά
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Κων/νος Ιωάννης Ναυπηγών Αθηνών Πολιτ.Υπάλ. Α \ Δ/νση Μελετών
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευσταθία - Φιλολογικό Ιωαννίνων Ανθ/μος ε.α.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Δημήτριος Οικονομικό Θεσσαλονίκης Αρχ/κας, ΑΑ. Δράμας
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα Ανδρέας Νομική Αθηνών Αρχ/κας, Δ/νση Αστυν. Προσωπικού
ΔΗΜΟΥ Χαρίκλεια Γεώργιος Θεολογικό Θεσ/κης Αρχ/κας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος Δημήτριος Πολιτ. Μηχαν.Θεσ/κης Υπαστ. Α’, Δ/νση Υγειονομικού
ΔΟΣΗΣ Βασίλειος Κων/νος Μηχαν.Ηλεκτρ.Θεσ/κης Αρχ/κας, A.T. Ζαγκλιβερίου
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρα Αχιλλέας Φιλολογία Ιωαννίνων Υπαστ. A’, Α.Τ. Ορχομενού
ΔΡΕΤΑΚΗ Δέσποινα Εμμανουήλ Φιλολογικό Ιωαννίνων Αστυν ε.α.-
ΔΡΟΣΟΥ Αφροδίτη Γρηγόριος Φυσικό Πάτρας Αστ. Υπ/ντής, Δ/νση Αστ. Προσωπ.
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ Ιωάννης Γεώργιος Γεωπονική Θεσ/κης Αρχ/κας, Τ.Α  Καβάλας
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Μαρία Αναστάσιος Γυμναστική Ακ/μία Θεσ/κης Αρχ/κας ε.α
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος - Ιατρική Θεσσαλονίκης Ανθ/μος, Τ.Τ. Κατερίνης
ΖΑΧΑΡΑΚΗ Μαρία Χρήστος Φιλολογικό Θεσσαλονίκης Αρχ/κας Υ.Ε.Φ.Φ. Λάρισας
ΖΑΧΑΡΑΣ Ιωάννης Αθανάσιος Θεολογική Θεσ/κης Αρχ/κας, ΑΑ. Αλεξανδρούπολης
ΖΑΧΑΡΗ Πανωραία Νικόλαος Γυμναστική Ακ/μία Θεσ/κης Αρχ/κας, ΑΑ. Αρτας
ΖΑΧΑΡΗΣ Ευάγγελος Νικόλαος Μαθηματικό Ιωαννίνων Αρχ/κας, Α.Α Αρτας
ΖΑΧΟΥ Γεωργία Σεραφείμ Παιδαγωγικό Θεσ/κης Αστυν.Υπ/ντής, ΑΑ. Τρικάλων
ΖΕΡΒΟΣ Βαλάντης - Διεθνών Οικ Σπουδών Θεσ/κης Ανθ/μος ε.α.
ΖΙΑΚΑ Ευαγγελία Ιωάννης Νομική Θεσ/κης ΑστυνΑ/ντής, ΑΑ. Σερρών
ΖΙΑΚΟΣ Δημήτριος -Πανεπιστήμιο Θεσ/κης Υποσ/γος ε.α.
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ Ευαγγελία Μάριος Νομική Αθηνών Υπαστ.Α', ΑΔ. Μαγνησίας
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Βασίλειος Γεωλογικό Αθηνών Αρχ/κας, Τ.Α. Χολαργού
ΙΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστός Κωνσταντίνος Νομική Θράκης ΑστυνΑ/ντής, Α  Γεν. Αστ/σης
ΘΑΝΟΥ Νικολέττα Αθανάσιος Φιλοσοφική Θεσ/κης Ανθ/μος ε.α.
ΘΕΜΕΛΗΣ Γεώργιος Χρήστος Φυσικό Ηρακλείου Ανθ/μος, A T. Αγίου Νικολάου
ΘΕΟΔΩΡ ΙΔΟΥ Ευθυμία Παναγιώτης Νομική Θεσ/κης Αρχ/κας, Γ  Τ.Τ .Θεσ/κης
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Χρηστός - Παιδαγωγική Θράκης Αστυν.Υπ/ντής, ΑΔ. Αχαίας
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή Γεώργιος Νομική Θράκης Υποστρ/γος ε.α.
ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χριστίνα Παναγιώτης Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ενωμ/ρχης ε.α.
ΚΑΚΟΥΡΑΚΗ Μαρία Εμμανουήλ Θεολογικό Αθηνών Ανθ/μος, Αστυνομική Ακαδημία
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ Αλέξιος Νικόλαος Τοπογρ.Μηχαν .Αθηνών Ανθ/μος ε..
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Παναγιώτης - Θεολογική Αθηνών Υπαστυν. ε.α.
ΚΑΖΑΣ Νικόλαος Ιωάννης Ναυπηγών Αθηνών Ταξίαρχος ε.α.
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος Νικόλαος Μαθηματικό Ιωαννίνων Αστυνόμος Β’, Αστυνομική Ακαδημία
ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΑΟΥ Χριστ/λίνα Αλέξανδρος Φιλοσοφική Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΚΑΛΟΓΙΑΝΙΔΟΥ Ευδοξία Ιωάννης Παιδαγωγικό Ιωαννίνων Ανθ/μος ε.α.
ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ Κων/νος Εμμανουήλ Σχολή Ευελπίδων Υπαστυν. A’, Ζ ’ A.T. Πειραιώς
ΚΑΜΜΕΝΟΥ Μαρία Βασίλειος Γεωπονική Αθηνών Αρχ/κας, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε
ΚΑΝΤΖΟΥ Βασιλική Ηλίας Φιλολογικό Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ Ιωάννης Λυκούργος Φιλοσοφική Ιωαννίνων Αστυνόμος Α’ ε.α.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος Θωμάς Πληροφορική Θεσσαλονίκης Ανθ/μος, Σ.Ε.Φ.Φ. Κω
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ Βασιλική Χρήστος Νομική Θεσ/κης Υπ/μος Α', Ασφ. Πρ .Δημοκρατίας
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Ευάγγελος Γεώργιος Σχολή Ευεπλίδων Αρχ/κας ε.α.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Παναγιώτης Γεώργιος Σχολή Ευελπίδων Αρχ/κας ε.α.
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Χαράλαμπος Σωτήριος Θεολογικό Αθηνών Ανθ/μος, Τ.Τ. Τρικάλων
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Παναγιώτα Σωτήριος Στρατ. Σχολή Αξ/κών Ανθ/μος, Τ.Τ. Τρικάλων
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ Ειρήνη Βασίλειος Χημ.Μηχαν.Θεσσαλονίκης Αστυν.Υποδ/ντής, ΑΑΚαστοριάς
ΚΑΡΑΚΑΗΑΣ Χρήστος Γεώργιος Θεολογικό Θεσ/κης Ενωμ/ρχης ε.α.
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ Δημήτριος Παναγιώτης Φιλοσοφική Αθηνών Ανθ/μος, Τ.Α,Αγίου Σπυρίδωνος
ΚΑΡΑΚΩΝΤΙΝΟΥ Αικατερίνη Ιωάννης Βιολογικό Θεσσαλονίκης Αστυν. Δ/ντής, Κρατική Ασφάλεια
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ Νικολέτα Ευάγγελος Παιδαγωγικό Πάτρας Αστυν.Δ/ντής, ΑΑ. Ημαθίας
ΚΑΡΑΣΕΙΤΑΝΙΔΗ Αικατερίνη Αναστάσιος Πάντειο Αθηνών Πολιτ.Υπάλ., Α’ Δ/νση Οικινομικών
ΚΑΡΒΟΥΝΗ Βάϊα Κωνσταντίνος Κοινωνιολογία Αθηνών Αρχ/κας, Α.Δ. Σερρών
ΚΑΡΔΙΜΑΚΗ Αννα Κωνσταντίνος Διοίκηση Επιχ. Θεσσαλονίκης Αρχ/κας, Α.Δ. Ξάνθης
ΚΑΣΣΕΑΑΚΗΣ Αντώνιος Θεόδωρος Σχολή Ευελπίδων Υπαστυν. ε.α.
ΚΑ'ΓΟΥΦΑ Παρασκευή Ηλίας Νομική Κομοτηνής Ανθ/μος ε.α.
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ Κωνσταντίνος Γ εώργιος Νομική Θεσ/κης Αρχ/κας, Α Τ.Τ .Θεσ/κης
ΚΑΤΣΙΡΟΥ Ακριβή Χρήστος Χημ. Μηχαν. Θεσσαλονίκης Υπαστυν.Α’, Τ.Α. Καλογρέξας
ΚΕΣΟΓΛΟΥ Μαριάνθη Αριστείδης Νηπιαγωγών Αθηνών Ταξίαρχος ε.α.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ Ελένη Ευάγγελος Πληροφορική Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Δ. Σερρών
ΚΙΟΣΣΕΣ Δημήτριος Θεόδωρος Νομική Θεσσαλονίκης Ανθ/μος ε.α.
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ Δήμητρα Ιωάννης Αγγλική Φιλολογία Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΚΟΙΝΑΚΗ Μαρία Εμμανουήλ Νομική Αθηνών Υπαστυν. Β’, Δ/νση Μελετών
ΚΟΚΚΟΤΑΣ Γεράσιμος Χρήστος ΤΕΦΑΑ Θράκης Αστυν. Δ/ντής, Α Α  Μεσσηνίας
ΚΟΛΙΟΥ Κων/να Βασίλειος Νομική Θεσσαλονίκης Ανθ/μος, Α.Τ. Προσοτσάνης
ΚΟΝΙΑΡΗ Φωτεινή Δημοσθένης Βιολογικό Πάτρας Ανθ/μος Α.Δ. Λάρισας
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Λάμπρος Ιωάννης Φυσικομαθηματικό Θεσ/κης Υπαστ. Β’ ε.α.
ΚΟΡΛΟΣ Απόστολος Βύρων Μηχανολ.Μηχαν.Θεσ/κης Υπαστ. A’, ΑΑ. Λάρισας
ΚΟΡΜΑΣ Ιωάννης Παναγιώτης Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Αστυν. Υποδ/ντής, Τροχαία Αττικής
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗ Χριστίνα Νικόλαος Ιατρική Ιωαννίνων Ανθ/μος, Α Α  Ιιυαννίνων
ΚΟΤΣΙΑΦΙΤΗ Νικόλαος -Φιλοσοφική Θράκης Ασυν. ε.α.-
ΚΟΥΒΡΑΚΗ Ελένη Βασίλειος Τηλεπικοιν.-ΜΜΕ Αθηνών Αρχ/κας, Δ.ΑΕ. Θεσ/κης
ΚΟΥΚΙΟΣ Παναγιώτης Πέτρος Φυσικό Αθηνών ΑστυνΑντής, Δ.Αστυν. Δυτ. Αττικής
ΚΟΥΡΕΤΑ Καννέλα Γεώργιος Φιλοσοφική Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΚΟΥΣΕΡΗΣ Ιωάννης Χαράλαμπος Στρατιωτική Ιατρική Αρχ/κας, Δ.Α.Ε. Αττικής
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ Ειρήνη Σπυρίδων Φυσικό Θεσ/κης Ανθ/μος, Α Σ. Αγίων Παρασκιών
ΚΟΥΓΡΟΥΜΑΝΗ Σοφία Διονύσιος Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης Ανθ/μος ε.α.
ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ Στέφανος Δήμος Ιατρική Αθηνών Αστυν.Υπ/ντής, Υ.Α. Αιγάλεω
ΚΥΠΡΑΙΟΣ Νικόλαος Δημήτριος Χημικό Θεσ/κης Υπαστ. Β’ ε.α.
ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γρηγόριος Ιωάννης Μηχαν.Ηλεκτρ. Πάτρας Ανθ/μος ε.α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημήτριος Νικόλαος Ιατρική Θεσ/κης Αστυνόμος Β’, ΣΤ’ Α.Τ. Αθηνών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παναγιώτης Ιωάννης Γεωπονική Θεσ/κης Αστυν. Υπ/ντής, Γ.ΑΑΑ/Τμ. Εσ. Λειτ.
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Δήμος - Σχολή Ευελπίδων Ανθ/μος ε.α.
ΚΩΤΟΥΛΑΣ Σπυρίδων - Σχολή Ναυτικών Δοκίμων Ανθ/μος ε.α.
ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ Βαϊα Αντώνιος Ιατρική Αθηνών Υποστ/γος, Δ.Α. Αττικής
ΛΑΠΠΑΣ Γεώργιος - Θεολογικό Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΛΕΚΕΑ Ιωάννα-Βιργινία Βασίλειος Φιλοσοφική Αθηνών Αστυνόμος Α’, ε.α.
ΛΕΩΝΙΔΗΣ Θεόδωρος - Οικονομικό Θεσ/κης Ανθ/μος ε.α.
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Χρήστος Ηλεκτρολ.Μηχαν. Αθηνών Α στΑ ντης, ΔΆστ. Αθηνών
ΛΙΑΤΣΟΥ Κων/να Σπυρίδων Φιλοσοφική Αθηνών Αστυν. Υποδ/ντής, Υ.Α. Γλυφάδας
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Λυκούργος Γεωπονική Αθηνών Αρχ/κας, Τ.Τ. Καλλιθέας
ΑΥΡΟΥ Ολγα Δημήτριος Ηλεκτρ. Θεσ/νικης- Αρχ/κας Α.Δ. Αιτωλίας-
ΜΑΝΔΡΑΚΗ Μαρία Κωσταντίνος Νομική Αθηνών Αστ. Υποδ/ντής, Α.Δ. Εύβοιας
ΜΑΝΙΟΥ Αναστασία Γεώργιος Φιλολογικό Αθηνών Υπαστ. ε.α.
ΜΑΝΩΛΗ Μαρία Ιωάννης Οδοντιατρική Θεσ/κης Αστυν. Υπ/ντής ε.α.
ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Δημήτριος Δημάρατος Μαθηματικό Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Ειδομένης
ΜΑΡΓΑΡΗΣ Δημήτριος Παντελής Πληροφορική Θεσ/κης Υπ/γος ε.α.
ΜΑΡΓΕΛΟΥ Μαρία Νικόλαος Νηπιαγωγών Ιωαννίνων Υπαστ. Α’, Α.Δ. Ροδόπης
ΜΑΡ1ΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Αντώνιος Νομική Αθηνών Αστυνόμος A’, Α.Τ. Ρόδου
ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΥ Ολγα Μενέλαος Δασολογία Θεσ/κης Υπαστ. ε.α.
ΜΑΣΤΑΚΑΣ Πέτρος Θεόδωρος Πάντειο Πανεπιστήμιο Υπαστ. Α', Κρατική Ασφάλεια
ΜΗΤΣΕΛΟΥ Μαρία Παναγιώτης Γεωργικό Παν.Αθηνών Ταξίαρχος Δ.Α. Αττικής
ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ Γεώργιος Ιωάννης Γυμναστική Ακ/μία Θεσ/κης Ανθ/μος ε.α.
ΜΙΧΟΥ Μαρία Βασίλειος Αγγλική Φιλολογία Αθηνών Αρχ/κας, Ε’ A T. Αθηνών
ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ανδρέας Σταύρος Οικονομικό Αγρίνιου Αρχ/κας, Αστυνομική Ακαδημία
ΜΟΥΓΙΟΥ Αγγελική Γεώργιος Μαθηματικό Ηρακλείου Αρχ/κας, ΙΣΤ A T. Πειραιώς
ΜΟΥΣΟΥΡΟΣ Κυριάκος Αντώνιος Νομική Αθηνών Ταξίαρχος, Δ/νση Υγειονομικού
ΜΠΑΚΟΥΑΛ Εβελύνα-ΣπυρΑα Κωνσταντίνος Πάντειος Αθηνών Αρχ/κας, Τουριστ. Αστυν. Αθηνών
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ Ολγα - Παιδαγωγικό Θράκης Αστυν.Υποδ/ντής ε.α.
ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ Σταύρος Παναγιώτης Φιλοσοφική Αθηνών Υπαστυν. Α’, Τμ. Αλ/πών Ελευσίνας
ΜΠΑΜΠΑΛΗ Αθανασία Κωνσταντίνος Φιλοσοφική Αθηνών Αρχ/κας, Γ  A T. Αθηνών
ΜΠΡΑΚΗ Ευφροσύνη Νικόλαος Πολιτ.Μηχαν.Αθηνών Αντ/γος ε.α.
ΜΥΛΩΝΑ Ειρήνη Βασίλειος Θεολογική Αθηνών Αρχ/κας, Α.Δ .Μαγνησίας
ΜΩΚΟΣ Ηλίας Χρήστος Γεωπονική Αθηνών Ανθ/μος, Α ΑΠρέβεξας
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Ειρήνη Λεωνίδας Νομική Θεσ/κης Αστ.Υποδ/ντης, Α.Δ. Αλεξανδρούπολης
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Νικόλαος Φυσικό Κρήτης Ανθ/μος ε.α.
ΝΙΚΟΛΑΟΥΛυδία Νικόλαος Χημικό Ηρακλείου Αστυν. Υπ/ντής, Α.Δ. Πέλλας
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Λεωνίδας Ιατρική Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία Γεώργιος Παιδαγωγική Ιωαννίνων Ενωμ/ρχης ε.α.
ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΥ Παντούλα Ελευθέριος Φιλοσοφική Ιωαννίνων Υπαστ. Β’, Α.Δ. Φωκίδος
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης - Μηχαν. Ηλεκτρ. Πατρών Αστυνόμος Α’, ε.α.
ΞΕΡΑ Χαρίκλεια Χρήστος Φιλοσοφική Αθηνών Αρχ/κας, Τ.Τ. Αγίας Παρασκευής
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ Παναγιώτα Σπυρίδων Φιλοσοφική Αθηνών Ανθ/μος, A.T. Π. Φαλήρου
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ Μάλαμα Σπυρίδων Νηπιαγωγών Θεσ/κης Αρχ/κας, Ε’ A T. Θεσ/κης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Μαρία Λεωνίδας Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αρχ/κας, Γ  Τ.Τ. Θεσ/κης
ΠΑΝ ΕΛΛΗ Ελισσάβετ Βασίλειος Αγγλική Φιλολογία Θεσ/κης Αστυν. Υπ/ντής ε.α.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Αντιγόνη Εμμανουήλ Φιλοσοφική Αθηνών Αστυν. ε.α.-
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης Λεωνίδας Μηχανολ.Μηχαν. Αθηνών Αστυν.Β’, ΑΔ. Μαγνησίας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ορέστης Νικόλαος Σχολή Ευελπίδων Αρχ/κας, A.T. Επιβατών
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Αμανάτιος Φιλοσοφική Ιωαννίνων Αρχ/κας, Α.Σ. Χωριστής
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΓΟΝΕΑ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΟΝΕΑ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Βασιλική - Χημικό Ιωαννίνων Ανθ/μος ε.α.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ιωάννα Κωσταντίνος Ηλεκτρ.Μηχαν. Αθηνών Υπαστυνόμος Β’ ε.α.
ΠΑΙΙΛΝΙΚΟΛΑΟΥ Αννα Σπυρίδων Βιολογικό Θεσ/κης Ανθ/μος ε.α.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Μαρία Θεόδωρος Φιλοσοφική Θεσ/κης Ανθ/μος, ΕΆ.Τ. Θεσ/κης
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Στυλιανή Δημήτριος Μαθηματικό Κρήτης Ανθ/μος ε.α.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Υβόννη Δημήτριος Φιλοσοφική Αθηνών Πολ. Υπάλ., Διαχείρηση Χρηματικού
ΠΑΣΧΟΣ Δημήτριος - Μηχαν. Ηλεκτρ. Πατρών Υπαστυν. Β’ ε.α.
ΠΑΤΣΙΛΙΒΑ Ευσταθία Παναγιώτης Νηπιαγωγών Αθηνών Πολ. Υπαλ. Α \ Δ/νση Πολιτ. Προσ.
ΠΕΝΤΑΡΗΣ Φραγκίσκος Ευτύχιος Πληροφορική Αθηνών Αστυν. Υπ/ντής, Δ.Α.Α. Αττικής
ΠΕΡΠΕΡΑ Δωροθέα Αριστείδης Φιλολογικό Ρεθύμνου Υπαστ. Α’, ΛΔ. Μαγνησίας
ΠΙΛΑΤΟΥ Μαρία Παναγιώτης Φιλολογικό Ιωαννίνων Ανθ/μος, Α.Δ. Λάρισας
ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗΣ Μιχαήλ Ιωάννης Φαρμακευτική Αθηνών Αστυνόμος Β’, ΛΔ. Ηρακλείου
ΠΟΥΛΙΟΥ Φωτεινή - Φιλοσοφική Θεσ/κης Πολιτ. Υπαλ., Α Λ  Καρδίτσας
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ Χάρις - Οδοντιατρική Αθήνας Αστ. Υποδ/ντής, Α.Δ. Κερκύρας
ΠΡΩΤΟΓΈΡΟΥ Αθανάσιος Δημήτριος Φαρμακευτική Αθήνας Αστ .Δ/ντής, Κεντρ. Ιατρείο Πειραιώς
ΡΟΥΒΑ Ανδρομάχη Νικόλαος Παιδαγωγική Ιωαννίνων Αρχ/κας, ΛΤ. Ν. Σεπολίων
ΣΑΒΒΙΔΗ Θεοπίστη Σάββας Νομική Αθηνών Αστυν. Υποδ/ντής, Δ/νση Εκπαίδευσης
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ιωάννης Αναστάσιος Φυσικό Ηρακλείου Ανθ/μος, ΛΤ. Αγίου Νικολάου
ΣΑΡΙΔΑΚΗ Σοφία Ανδρέας Οικονομικό Αθηνών Αρχ/κας Α.Δ. Ηρακλείου
ΣΕΜΠΡΟΥ Αγορή Δημήτριος Μαθηματικό Θεσ/κης Ανθ/μος, ΛΤ. Τρικάλων
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας Ελευθέριος Πανεπιστήμιο Πειραιά Αστυν. Δ/ντής, Α.Δ. Καβάλας
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή Νικόλαος Νομική Αθήνας Πολ. Υπάλ., Κρατική Ασφάλεια
ΣΙΟΥΜΠΑΡΑ Ελισσάβετ Παρασκευάς Παιδαγωγική Πάτρας Αστυν. Υπ/ντής, ΛΔ. Λασιθίου
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ Αννα Μιχαήλ Νομική Αθηνών Ταξίαρχος .Επιθ. Αστ. Κρήτης
ΣΚΑΛ1ΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ζαχαρίας ΤΕΦΑΑ Αθηνών Υπασ. A’, Α.Τ. Παπάγου
ΣΜΥΡΝΗΣ Παναγιώτης Στυλιανός Σχολή Ευελπίδων Υπαστ. ε.α.
ΣΠΥΡΑΚΗ Μαρία Χριστόφορος Σχ. Καλών Τεχνών Θεσ/κης Υπαστυν. Β’, ΛΔ. Φθιώτιδος
ΣΤΑΜΟΥ Μαρία - Νομική Θράκης Αστυν. Δ/ντής, ΛΔ. Αχαϊας
ΣΤΑΝΙΩΤΉ Αικατερίνη Αστέριος Φιλοσοφική Θεσ/κης Αρχ/κας, Τ.Α. Δράμας
ΣΤΕΦΑΝΗΣ Αναστάσιος Νικόλαος Οικονομικό Πειραιώς Αστ. Υπ/ντής, Ελεγκτήριο Αθηνών
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ανδρέας Μηχ. Ηλεκ. Υπ/στών Πάτρας Αστυν. Δ/ντής, Δ.ΛΕ. Θεσ/κης
ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ Κων/νος - Γυμναστική Ακ/μία Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελπίδα Ιωάννης Νηπιαγωγών Αθηνών Αρχ/κας, ΙΑ’ ΛΤ. Αθηνών
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗ βεοδούλα Εμμανουήλ Παιδαγωγικό Πάτρας Αστυν. Δ/ντής, Δ. Αστ. Δυτ. Αττικής
ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ Μάριος Γεώργιος Σχολή Ικάρων Αστυν. ε .α .·
ΣΩΦΡΟΝΑΣ Γεώργιος Κων/νος Νομική Κομοτηνής Αστυν. Υπ/ντής, Α.Δ. Δώδεκα νήσου
ΤΑΓΑΡΗ Μαρία Ανδρέας Αρχαιολ. Ιστορικό Αθήνας Αρχ/κας, Α.Τ. Λεβιδίου
ΤΖΑΝΑΚΗ Μαριάννα Ιωάννης Πάντειο Πανεπιστήμιο Αρχ/κας, Υ.Α.Β.Ε
ΤΖΕΜΗ Μαρία Νικόλαος Φιλοσοφική Ιωαννίνων Υπαστ. Α', Γ.Α.Δ.Α/Τμ. Εσωτ. Λειτ.
ΤΟΜΖΑΣ Παύλος Βασίλειος Μουσικών Σπουδών Θεσ/κης Αρχ/κας ε.α.
ΤΡΑΓΟΥΔΑ Αθανασία Γεώργιος Πληροφορική Αθηνών Αρχ/κας ε.α.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Δήμητρα - Παιδαγωγική Θεσ/κης Υπαστ. ε.α.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ολγα Παναγιώτης Φυσική Αγωγή Αθηνών Αρχ/κας ε.α.
ΤΡΙΑΝΤΗΣ Τριαντάκης Παναγιώτης Οικονομικό Ρεθύμνου Αστυν. Δ.Δ. Ασφαλείας
ΤΣΙΑΚΑ Ευαγγελία Νικόλαος Παιδαγωγικό Θεσσαλίας Ενωμ/ρχης ε.α.
ΤΣΙΑΝΤΗ Ευανθία Δημήτριος Θελογική Αθηνών Αστυν. Υπ/ντής ε.α.
ΤΣΙΑΠΑΛΟΣ Μιχαήλ Νικόλαος Γυμναστική Ακ/μία Θεσ/νίκης Ανθ/μος ε.α.
ΤΣΙΟΡΤΟΥ Μαρία Θεόδωρος Αγγλική Φιλολογία Αθηνών Αστυν. Δ/ντής, Δ/νση Μελετών
ΤΣΙΟΥΠΛΗ Γεωργία - Φιλοσοφική Ιωαννίνων Ανθ/μος ε.α.
ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ Βασίλειος Γεώργιος Ιατρική Αθηνών Υπαστ. Α’, Ελεγκτήριο Δαπανών
ΤΣΙΦΟΥΝΤΟΥΔΗΣ Ιωάννης Πέτρος Στρατιωτική Ιατρική Αντ/γος ε.α.
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Ιωάννης Αριστείδης Στρατιωτική Ιατρική Θεσ/κης Αστυν. Υποδ/ντής, ΛΔ. Λάρισας
ΦΙΛΗΣ Χρήστος Αγγελος Θεολογικό Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΦΑΝΤΑΚΗ Ευαγγελία Πέτρος Φιλολογικό Ρεθύμνου Αστ.Α’, Υ.Μ.Δ. Αθηνών
ΦΟΥΡΛΑ Παναγιώτα Σπυρίδων Φιλοσοφική Αθηνών Ανθ/μος, Δ.Τ.Ε.Ν.Ε
ΦΡΑΓΚΑΚΗ Ελένη Εμμανουήλ Φιλοσοφική Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Τ. Τρικάλων
ΦΥΝΤΑΝΑΚΗΣ Αργύριος Δημήτριος Μαθηματικό Θεσ/κης Αρχ/κας, Α.Δ. Σερρών
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευαγγελία Σπυρίδων Γυμναστική Ακ/μία Αθηνών Ανθ/μος ε.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική Φώτιος Φιλολογία Αθηνών Αστυν. Α ε.α.
ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ Μαρίνα Κωσταντίνος Παιδαγωγική Αθηνών Αρχ/κας, Επικ. Ταμείο Ελ. .Χωρ/κής
ΧΑΡΠΟΥΖΑΝΗ Ζωή Δημήτριος Ιστορικό Αρχ/γικό Ιωαννίνων Υπαστ. Β’ ε.α.
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ Δέσποινα Εμμανουήλ Νομική Αθηνών Αστ. Υποδ/ντής, Δ/νση Αγ/μίας Αττ.
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντία Δημήτριος Νηπιαγωγών Θεσ/κης Ανθ/μος ε.α.
ΧΡΗΣΤΟΥ Γεωργία Κωνσταντίνος Φιλοσοφική Κρήτης Αρχ/κας, Α.Δ. Καρδίτσας
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Θεοφάνης Αγγ. Φιλολογία Αθηνών Αστ. Υπ/ντης, Δ’ Αστ .Αθηνών
ΨΑΡΑΚΙ ΙΣ Αντώνιος Εμμανουήλ Πάντειο Πανεπιστήμιο Αστυν. ε.α.
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Αυτή τη φορά ο προβληματισμός της στήλης, 
που πάντα αντιμετωπίζει το πρόβλημα του περιορισμένου χώρου, 

για το ποιες από όλες αυτές τις περιπτώσεις θα παρουσιάσει μεγάλωσε, 
αφού στον κατάλογο των εγκλημάτων που αναφέρουμε 

υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες, όπου το προσωπικό του Σώματος 
έρχεται συνεχώς αντιμέτωπο με το κοινό έγκλημα, 

προσπαθώντας να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις αντικανονικές ενέργειες των ατόμων εκείνων που διάλεξαν 

το κοινωνικό περιθώριο και την παρανομία για την επιβίωσή τους.
Ολες αυτές οι περιπτώσεις της καθημερινής προσφοράς του Σώματος 

αξίζουν το φως της δημοσιότητας, παρόλο ότι αναγκαστικά μερικές φορές 
πολλές απ’ αυτές παραχωρούν τη θέση τους σε άλλες.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η στήλη αισθάνεται την ανάγκη 
λόγω του περιορισμένου χώρου να ζητήσει προκαταβολική αίτηση συγνώμης. 
Ετσι και το μήνα που πέρασε, το γεγονός που συγκλόνισε το πανελλήνιο, 

ήταν η δολοφονία Τούρκου διπλωμάτη έξω από το σπίτι του, 
από την τρομοκρατική οργάνωση “17 Νοέμβρη”.

Εξ άλλου, πλούσια ήταν η σοδειά από κατασχεθέντα ναρκωτικά 
που ανακάλυψαν οι υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών 

και ειδικότερα στην περιοχή της Αττικής.
Επίσης, 49χρονος εκτέλεσε με καραμπίνα 29χρονο συνένοικό του, 
με αφορμή την ένταση με την οποία άκουγε μουσική το θύμα.

Στο Λουτράκι, 25χρονος έσφαξε τον πατέρα του με μαχαίρι,
για ένα κασετόφωνο.

Τελωνειακός κατηγορείται ότι αφαιρούσε διάφορα αντικείμενα 
από αποθήκες του Τελωνείου και τα πουλούσε.

Μεγάλη κομπίνα με πλαστές πιστωτικές κάρτες και θύματα 
εκατοντάδες ανύποπτους Ελληνες, αποκάλυψε η Ασφάλεια Αττικής.

Οπλα και σφαίρες είχαν κρυμμένα στα αυτοκίνητά τους, 
τρεις Ελληνες που συνελήφθησαν στην Αλεξ/λη.

Κλεμμένες εικόνες προσπάθησαν να πουλήσουν σε αστυνομικό, 
τρεις Βορειοηπειρώτες στη Θεσ/κη.

Τεράστια φυτεία χασίς αποτελούμενη από 2.100 δενδρύλλια 
ανακαλύφθηκε σε αγροτική περιοχή της Αχαϊας, 

ενώ παράνομο εργαστήριο τυποποίησης και νοθείας ελαιολάδου με σπορέλαιο
εντοπίστηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Ανανδρη εκτέλεση 
Τούρκου διπλωμάτη στο Παγκράτι

Για μια ακόμη φορά οι σφαίρες των αδίστακτων 
τρομοκρατών έστειλαν στον θάνατο ενα ανύποπτο 
άτομο, που τη φορά αυτή ήταν ο Τούρκος βοηθός 
ακολούθου Τύπου της Τουρκικής Πρεσβείας. Πρό
κειται για τον Τσεντίν Γιοργκού, 28 ετών, που

εργαζόταν στην Πρεσβεία της χώρας του στην 
Αθήνα, εδώ και 28 μήνες.

Ο Γιοργκού διέμενε με την σύζυγό του (είχε 
παντρευτεί πριν ένα μήνα) στην οδό Ναϊάδων 
στο Παγκράτι, περίπου ένα χρόνο.

Ηταν περίπου 9 το πρωί όταν ο Τούρκος δι
πλωμάτης βγήκε απ’το σπίτι του και κατευθύνθηκε
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προς την λευκή Μερσεντές του, που ήταν παρ- 
καρισμένη στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πρόλαβε 
καλά - καλά να καθίσει στη θέση του οδηγού 
όταν αντίκρυσε ξαφνικά έξω απο την πόρτα του 
αυτοκινήτου του δυό άτομα μέτριου αναστήματος 
να τον σημαδεύουν με 45αρια πιστόλια με σι
γαστήρα. Εξι σφαίρες καρφώθηκαν στο κορμί και 
το κεφάλι του άτυχου διπλωμάτη που εξέπνευσε 
ακαριαία.

Απο τα πρώτα στοιχεία της βαλλιστικής εξέ
τασης αποδείχθηκε οτι το 45αρι με το οποίο 
πυροβολήθηκε ο Τούρκος, είναι ίδιο με αυτό που 
είχαν δολοφονηθεί αρκετά θύματα της τρομο
κρατικής οργάνωσης “17 Νοέμβρη”, η οποία και 
ανέλαβε την ευθύνη της δολοφονίας με προκήρυξή 
της.

Η ειδεχθέστατη αυτή τρομοκρατική ενέργεια 
καταδικάστηκε με αποτροπιασμό απο το σύνολο 
του πολιτικού κόσμου και του Ελληνικού λαού, 
γιατί είναι φανερό οτι στρέφεται εναντίον της 
Ελλάδος και των Ελληνοτουρκικών σχέσεων σε 
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τα εθνικά μας 
θέματα.

40.000 δόσεις κοκαΐνης για την Κρήτη
Σφήνα σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης από 

τη Βραζιλία στην Κρήτη μπήκε η Δίωξη Ναρ
κωτικών και έπιασε τρία μέλη της σπείρας, κα- 
τασχέτοντας και δύο κιλά κόκας.

Αλλα δύο κιλά μαριχουάνας και τρεις Νιγη- 
ριανοί που την έφεραν στην Ελλάδα έπεσαν στα 
χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας Αττικής.

Η πρώτη υπόθεση τελείωσε όταν συνελήφθησαν 
στο αεροδρόμιο του Ελληνικού οι Βραζιλιάνοι 
Ρόμπσον Ζοζέ Γκαρσία Μέντες 21 χρόνων και 
Μπέντο Φερέϊρα 23 χρόνων. Μέσα στα τοιχώματα 
μιάς βαλίτσας που κουβαλούσαν βρέθηκαν 2 κιλά 
υδροχλωρικής κοκαΐνης.

Οι νεαροί Βραζιλιάνοι επρόκειτο να παραδώ
σουν την κοκαΐνη στον Γεώργιο Παπαδάκη 28 
χρόνων, ο οποίος θα την μετέφερε στο Ηράκλειο 
Κρήτης.

Με τη συνεργασία των δύο Βραζιλιάνων, πιά
στηκε ο Παπαδάκης σε ξενοδοχείο της Αθήνας. 
Στο διαμέρισμά του, στο Ηράκλειο, η αστυνομία 
βρήκε 220 γραμμάρια ύποπτης σκόνης, 2 γραμ-

ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΛΣΎΎΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 249 - Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΊΉΛ. 2759 000
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μόρια χασίς και υπολείμματα χασισέλαιου.
Σαν εγκέφαλος της οπείρας αναζητείται και 

άλλος Βραζιλιάνος με το όνομα Κάρλος. Επίσης 
γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων 
μελών της σπείρας.

Στην άλλη περίπτωση, μεγάλες ποσότητες μα
ριχουάνας πιστεύεται ότι εισήγαγαν στη χώρα 
μας τρεις Νιγηριανοί, που πιάστηκαν στην Ομό
νοια και έκρυβαν δύο κιλά μαριχουάνα στο αυ
τοκίνητό τους.

Πρόκειται για τους Τζον Οχα 24 χρόνων, Τζού- 
στους Ολουνταμιλόλα 24 χρόνων, Χους Οτζίντι 
28 χρόνων. Οι δύο τελευταίοι σπούδαζαν στην 
Αθήνα και διακινούσαν τη μαριχουάνα που με
τέφερε στην Ελλάδα ο Τζον Οχα.

Μέσω Βουλγαρίας ο τελευταίος, χρησιμοποι
ώντας ψευδή στοιχεία, μετέφερε τη μαριχουάνα 
στην Αθήνα, από το Λάγος της Νιγηρίας.

ΠΑΤΡΑ
Τεράστια φυτεία αποτελούμενη από 2.100 δεν

δρύλλια ινδικής κάνναβης, ανακαλύφθηκε σε 
αγροτική περιοχή του Δήμου Τριταίας Αχαϊας.

Είναι η τέταρτη κατά σειράν φυτεία χασίς που 
εντοπίζεται στην ίδια περιοχή, 40 χιλιόμετρα μα
κριά από την Πάτρα.

Οι άνδρες της Ασφάλειας, ύστερα από παρα
κολούθηση δέκα ημερών, συνέλαβαν τον Ανα
στάσιο Γιωτόπουλο 36 χρόνων και λίγο αργότερα 
τον συνεταίρο του, Θεόδωρο Αγγελόπουλο 36 
χρόνων. Ο τρίτος που είναι και αρχηγός της 
σπείρας, ο 40χρονος Παναγιώτης Δαραμούσκας 
καταζητείται. Η φυτεία με τα δενδρύλλια ύψους 
4 μέτρων το καθένα, βρισκόταν σε απόμακρη 
αγροτική περιοχή, γεγονός που διευκόλυνε την 
καλλιέργειά της από τους παραπάνω δράστες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δώδεκα εκκλησιαστικές εικόνες διαφόρων δια

στάσεων, οι οποίες εμπίπτουν στο νόμο περί αρ
χαιοτήτων, προσπάθησαν να πουλήσουν τρεις Βο
ρειοηπειρώτες, αλλά ο αγοραστής, που έδειξε

ενδιαφέρον για το εμπόρευμά τους, ήταν αστυ
νομικός.

Πρόκειται για τον Παναγιώτη Μπεζάνη, 46 χρό
νων, τον γιό του Βασίλη, 22 χρόνων, και τον 
κουνιάδο του Σωτήρη Βλάχο, 28 χρόνων, από 
το Αργυρόκαστρο. Οι φυγάδες είχαν εγκαταστα
θεί προσωρινά με τις οικογένειές τους στο Πευ- 
κοχώρι Χαλκιδικής, όπου έκρυβαν και τις εικόνες.

Οι φυγάδες που συνελήφθησαν, ισχυρίστηκαν 
ότι τις εικόνες τις μάζεψαν από τις εκκλησίες 
που είχε κλείσει το καθεστώς του Αλία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Μικρό οπλοστάσιο εισήγαγαν από τη Βουλγαρία 

τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν στο Ορμένιο 
Εβρου από αστυνομικούς, μετά από πολυήμερη 
παρακολούθηση.

Πρόκειται για τους Πασχάλη Μέλλιο, 47 χρόνων 
γιατρό, Γιώργο Κρώνη, 42 χρόνων βιοτέχνη και 
Σίμο Καραμπελιά, 19 χρόνων φοιτητή, κατοίκους 
Αλεξανδρούπολης.

Στα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα των δύο πρώτων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21 πιστόλια και 2 
περίστροφα διαφόρων τύπων, από τα οποία τα 
περισσότερα τύπου Μάγκνουμ, 12 γεμιστήρες και 
720 φυσίγγια περιστρόφων διαφόρων διαμερτρη- 
μάτων.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι τον οπλισμό 
τον είχαν αγοράσει από Βούλγαρους, με τους 
οποίους είχαν συναντηθεί κοντά στο Τελωνείο 
του Ορμενίου Εβρου.

Οι τρεις συλληφθέντες ισχυρίστηκαν ότι τα ήθε
λαν για τις ιδιωτικές τους συλλογές και ο ένας 
από αυτούς ότι δήθεν τα προόριζε για σκοπευτικό 
σύλλογο της περιοχής Εβρου.

ΧΑΝΙΑ
Δύο άτομα συνελήφθησαν στα Χανιά, από άν

δρες της Ασφάλειας, τα οποία μετέφεραν 105 
γραμμάρια καθαρής ηρωίνης.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι ο Στέλιος 
Νταγκουνάκης, 40 χρόνων, άεργος, κάτοικος Σού
δας και ο Γιώργος Παπασηφάκης, 31 χρόνων, 
κάτοικος Χανίων, είχαν μεταβεί στην Αθήνα, προ- 
κειμένου να αγοράσουν ηρωίνη. Επίσης, σύμφωνα 
με πληροφορίες της Ασφάλειας και οι δύο θα 
επέστρεφαν στα Χανιά, αεροπορικώς, μέσω Ηρα
κλείου.

Ετσι, κατόπιν συνεννόησης με την Ασφάλεια 
Ρεθύμνου, έστησαν μπλόκο στην είσοδο του Ρε- 
θύμνου.

Η ηρωίνη που κατασχέθηκε μπορούσε να δώσει 
μέχρι 4.000 δόσεις.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τροχονόμοι 
οπλιομένοι με... βίντεο!

Οι βιντεοκάμερες χειρός δεν 
χρησιμεύουν μόνο για να ομορ
φαίνουν τις, ήδη, όμορφες στιγ
μές οικογενειακής ευτυχίας: 
πρόσφατα βρήκαν μια χρήση πο
λύ πιο αποτελεσματική για 
όσους φροντίζουν την τήρηση

του νόμου και, μάλλον, δυσά
ρεστη για τους απρόσεκτους 
ο δ η γ ο ύ ς .  Στα χέρ ι α των 
τροχονόμων, οι παντοδύναμες 
βιντεοκάμερες χρησιμεύουν ως 
τεκμήριο για τις παραβάσεις των 
οδηγών.
Το μέτρο δεν έχει πολύ καιρό 

που υιοθετήθηκε. Ηδη όμως 
υπάρχουν αρκετά περιπολικά 
που οργώνουν τους μεγάλους 
α υ τ ο κ ι ν η τ ό δ ρ ο μ ο υ ς  της  
Ευρώπης αναζητώντας κάποιον 
που τρέχει με υπερβολική τα
χύτητα ή οδηγεί επικίνδυνα επι
χειρώντας απρόσεκτες προσπε
ράσεις. Οχι μόνο για να του επι
βάλουν πρόστιμο, αλλά και για 
να αποτυπώσουν τις πράξεις του 
στο βίντεο που διαθέτουν.
Καλούμε τους παραβάτες στο 

περιπολικό αυτοκίνητο και τους

δείχνουμε το βίντεο, θα πει ένας 
τροχονόμος. Οι περισσότεροι 
διαπιστώνουν με έκπληξη τα λά
θη που κάνουν όταν οδηγούν. 
Και προσθέτει ότι τα βίντεο αυτά 
στην πλειονότητά τους κατα- 
στρέφονται και καταχωρούνται 
σε αρχείο μόνο εκείνα που αφο
ρούν πολύ σοβαρές παραβάσεις.

Οπως και να’ χει, ίσως ο άγρυ
πνος παρατηρητής των δρόμων 
ταχείας κυκλοφορίας να απο
τελεί στο μέλλον τον κανόνα 
και να είναι σε θέση ανά πάσα 
στιγμή να μας ελέγξει υπενθυμί
ζοντας τα λάθη που έχουμε 
κάνει σε βάρος της ομαλής 
κυκλοφορίας. _____

__________

ΕΙΔΙΚΟ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΙΚΑΡΩΝ

Σ.Μ.Α. 

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 

Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ 

Σ.Σ.Α.Σ.

Σ Υ. Δ 

Σ.Μ.Υ. 
Σ.Μ.Υ.Ν. 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

■■'W · Μ

Γ. Α Σ Π Ρ Ο Υ Λ Η Σ  
Α. Κ Α Β Ο Υ Ρ ΙΔ Η Σ

Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ Ι Κ Ο  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 41 & ΣΟΛΩΝΟΣ ΤΗΛ 3631672 · 3604797

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
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ΘΥΣΙΑ
ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Εναν ακόμα ήρωα αστυνομικό, 
που έπεοε κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος, θρηνεί η Ελ
ληνική Αστυνομία. Πρόκειται 
για τον 33χρονο Αστυφύλακα 
Δημήτριο Κώστα, της Ομάδας 
Ζ της Αμέσου Δράσεως, ο οποί
ος δολοφονήθηκε την παραμονή 
της γιορτής του, ενώ κατεδίωκε 
ένοπλους ληστές που λίγη ώρα 
πριν είχαν ληστέψει το Υποκα
τάστημα των ΕΛ.ΤΑ. Καλλιθέας.

Η δολοφονία του άτυχου συ
ναδέλφου έσπειρε βαθειά θλίψη 
και συγκλόνισε την ελληνική 
κοινωνία, γιατί οι δολοφονικές 
σφαίρες και αυτή τη φορά στρά
φηκαν εναντίον εκείνων που με 
φιλότιμες προσπάθειες, θάρρος, 
τόλμη και κίνδυνο της ζωής και 
της σωματικής τους ακεραιότη
τας, μοχθούν καθημερινά για τη 
διατήρηση της τάξης και της 
ασφάλειας των πολιτών.

Δεν πρόλαβαν καλά-καλά να 
κλείσουν οι πληγές που άφησαν 
πίσω τους οι δολοφονηθέντες 
συνάδελφοι, Παπαλουκάς και 
Βούλγαρης και ακριβώς ένα χρό
νο μετά, η Ελληνική Αστυνομία 
θρηνεί ένα ακόμη άξιο τέκνο 
της, που δολοφονήθηκε εν ψυ- 
χρώ, όπως και οι προηγούμενος 
απο τις σφαίρες των αδίστακτων 
δολοφόνων.

Ο άτυχος συνάδελφος γεννή
θηκε το 1958 στην Κύμη Εύβοιας, 
ειοήλθε στη σχολή Αστυφυλά
κων το 1983 και απο το 1985 
υπηρετούσε στην ομάδα “Ζ”της 
Αμεσης Δράσης.

Ηταν άριστος Αστυνομικός, 
αμέμπτου ήθους και χαρακτήρα 
και είχε τιμηθεί “πέντε” φορές 
με επαίνους για εξαίρετες πρά- 
ξεις.

Ο θανατος είχε στήσει καρτέρι 
στον άτυχο συνάδελφο, το πρωί 
της 25-10-91 στην οδό Αλ. Πό
ντου στην Καλλιθέα, όταν δέ

χθηκε επείγουσα εντολή απο το 
Κέντρο της Αμεσης Δράσης, για 
εντοπισμό της κόκκινης Ασκόνα 
με τα στοιχεία ΥΥΒ 9769, στην 
οποία επέβαιναν κακοποιοί, οι 
οποίοι λίγες ώρες πριν είχαν λη
στέψει το υποκατάστημα των 
ΕΛ.ΤΑ. Καλλιθέας.

Ο άτυχος συνάδελφος εντό
πισε το ύποπτο αυτοκίνητο κο
ντά στην Λεωφ. Συγγρού και 
στην προσπάθειά του να τους 
ακινητοποιήσει, δέχθηκε τους 
πυροβολισμούς των αδίστακτων 
ληστών, οι οποίοι τον τραυμά
τισαν θανάσιμα στην θωρακική 
χώρα.

Αιμόφυρτος και σπαρταρώ
ντας απο τους πόνους, μόλις 
που κατάφερε να ψελλίσει τα 
τελευταία του λόγια στον ασύρ
ματο της μοτοσυκλέτας του, για 
τον τραυματισμό του.

Λίγη ώρα μετά, οι γιατροί του 
Νοσοκομείου Ευαγγελισμός κα
τέβαλαν υπεράνθρωπες προσπά
θειες να τον κρατήσουν στη ζωή, 
πλήν όμως δεν το κατόρθωσαν 
λόγω τις σοβαρότητας των τραυ
μάτων του.

Ενας ακόμη αστυνομικός πλή
ρωσε με τίμημα την ζωή του 
την εντολή για καταδίωξη και 
εντοπισμό των κακοποιών. Αλλη

μια οικογένεια ορφάνεψε, αφού 
ο άτυχος συνάδελφος άφησε πί
σω του μια κόρη δέκα ετών και 
την σύζυγό του Νίκη, έγγυο 
οκτώ μηνών. Τραγική φιγούρα 
και οι άτυχοι γονείς του εκλι- 
πόντος, οι οποίοι είδαν μέσα σε 
τρία χρόνια να χάνεται και το 
δεύτερο παιδί τους. (Ο αδελφός 
του εκλιπόντος, Σταμάτιος, 33 
ετών, τραυματίσθηκε θανάσιμα 
σε τροχαίο ατύχημα και αυτός 
την παραμονή της γιορτής του).

Η αστυνομική οικογένεια για 
μια ακόμη φορά πλημμύρησε από 
θλίψη, ενώ η Αμεση Δράση θρη
νεί με οργή και απέραντη αγα
νάκτηση το τρίτο θύμα της. 
Η κοινή γνώμη δεν έμεινε ασυ
γκίνητη. Χιλιάδες τα συλληπη- 
τήρια τηλεγραφήματα και οι εκ
δηλώσεις συμπαράστασης του 
κοινού για τον αδικοχαμένο συ
νάδελφο και την άτυχη οικο- 
γένειά του, που είχε ιδιαίτερη 
ανάγκη από την παρουσία και 
την προστασία του.

Ο πρωθυπουργός κ. Κων/νος 
Μητσοτάκης, στο συλληπητήριο 
τηλεγράφηματου, εκφράζει τη 
λύπη του ιδίου και της κυβέρ
νησης, τονίζοντας χαρακτηρι
στικά ότι στον αστυφύλακα Δη- 
μήτρη Κώστα ανήκει η ευγνω
μοσύνη ολόκληρου του Ελλη
νικού λαού”. Συλληπητήρια τη
λεγραφήματα έστειλαν επίσης 
ο Υπουργός και ο Γεν. Γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως, οι οποίοι δήλωσαν 
ότι η Πολιτεία θα συμπαραστα
θεί υλικά και ηθικά στην οι- 
κογένειά του, καθώς και εκπρό
σωποι των κομμάτων.

Ανώνυμος πολίτης άνοιξε τον 
υπ’αριθμό 1.34/617956/87 λογα
ριασμό καταθέσεως στην Εθνική 
Τράπεζα, και ο τηλεοπτικός 
σταθμός “ΑΝΤΕΝΑ” τον υπ’αριθ- 
μό 669760684/20 λογαριασμό
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στην ίδια Τράπεζα, για 
την οικονομική ενίσχυ- 
οη της οικογένειας του 
δολοφονηθέντος αστυ- 
φύλακα.

Ο ύστατος χαιρετι
σμός στον αείμνηστο 
συνάδελφο δόθηκε μέσα 
σε ένα κλίμα σπαραγ
μού, έντονης συγκίνη
σης, οργής και θλίψης, 
έτσι όπως τα ιρ ιάζει 
στους γενναίους, με την 
απόδοση τιμών από ένοπλο άγη
μα και τη Μουσική του Σώματος 
και με την παρουσία πολλών 
αστυνομικών της Ομάδας Ζ, που 
κατέκλυοαν με τις μοτοσυκλέ- 
τες, τους αναμένους φάρους και 
τις μαύρες κορδέλες το εκκλη
σάκι του Νεκροταφείου της 
Καλλιθέας.

Πλήθος λαού, επώνυμοι και 
ανώνυμος συνόδεψαν τον άτυχο 
συνάδελφο στην τελευταία του 
κατοικία. Λνάμεσά τους, ο Αντι
πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. 
Τζαννής Τζαννετάκης, η πολι
τική και αστυνομική ηγεσία του 
Σώματος, οι Μητροπολίτες Πει
ραιά και Νέας Σμύρνης κ.κ. Καλ
λίνικος και Αγαθάγγελος, βου
λευτές εκπρόσωποι των κομμά
των, Γενικοί Γραμματείς Υπουρ
γείων, ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί και πολλοί συνά
δελφος συγγενείς.

Εκ μέρους της Ελληνικής

j  ϊ4

Αστυνομίας τον επικήδειο λόγο 
εκφώνησε ο Υπαστυνόμος Α’ Εμ
μανουήλ Χαχαριδάκης, προϊστά
μενος της Ομάδας Ζ, ο οποίος 
μεταξύ άλλων τόνισε:

“Αγαπητέ Αημήτρη, βαθειά 
θλίψη και απέραντος πόνος 
πλημμυρίζουν τις καρδιές μας 
για τον άδικο χαμό σου. Ανα
χωρείς ο'ένα ταξίδι χωρίς επι
στροφή, για να συναντηθείς με 
τους άλλους συναδέλφους που 
είχαν την ίδια τύχη με σένα. 
Οι δολοφονικές σφαίρες που σε 
χτύπησαν θανάσιμα, τραυμάτι 
σαν κι εμάς και την κοινωνία 
μας.

Από τη θλιμένη ψυχή μας βγαί 
νει μια υπόσχεση: τους δολο
φόνους θα τους βρούμε., θα  στα
θούμε δίπλα στην οικογένειά 
σου που τόσο απρόσμενα σε στε
ρήθηκε, συμπαραστάτες σε κάθε 
της βήμα. Αναλαμβάνουμε, να 
κρατήσουμε ζωντανή τη θύμισή 
σου και να πούμε στο παιδί σου,

που σε λ ίγο  θα έλθει 
στον κόσμο χωρίς να 
προλάβεις να το αγκα- 
λιάσεις, πως έπεσες σαν 
ήρωας στο βωμό του κα
θήκοντος για την προ
άσπιση των έννομω ν  
αγαθών. Η θυσία σου θα 
μας διδάσκει τί σημαίνει 
αφοσίωση προς το κα- 

*1 θήκον, και ο θαυμασμός 
και ο σεβασμός όλων μας 
θα σε συνοδεύει στο με

γάλο σου ταξίδι.
Αιωνία σου η μνήμή."
Εξ ίσου συγκινητικοί ήταν και 

οι επικήδειοι που εκφώνησαν ο 
Μητροπολίτης Πειραιά, ο Δή
μαρχος Καλλιθέας και ο Πρό
εδρος της Ενωσης Αξιωματικών, 
οι οποίοι αναφέρθηκαν στο νό
ημα και στη σημασία της θυσίας 
του συναδέλφου μας.

Ο αείμνηστος Δημήτριος Κώ
στας, μι: τη θυσία της πολύτιμης 
ζωής του, πρόσθεσε ένα ακόμα 
πολύτιμο λίθο στην Ιστορία της 
Αστυνομίας, η οποία είναι γε
μάτη από Ουσίες για την προ
στασία του κοινωνικού συνόλου.

Η λάμψη της θυσίας του θα 
δείχνει σε όλους εμάς τους συ
ναδέλφους του το δρόμο του 
καθήκοντος. Και του υποσχόμα
στε ότι δε θα πάψουμε να αγω
νιζόμαστε τον αγώνα το σκληρό 
και τον τίμιο, για να φέρουμε 
σε πέρας την αποστολή μας.



ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μέαα οε πανηγυρικά ατμό
σφαιρα και παρουσία της πολι
τικής και της Αστυνομικής ηγε
σίας του Σώματος έγινε στις 
εγκαταστάσεις της Αστυνομικής 
Ακαδημίας η τελετή έναρξης 
των μαθημάτων στη Σχολή Αξιω
ματικών.

Την έναρξη των μαθημάτων 
κήρυξε ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως Θεόδωρος Αναγνωστό- 
πουλος.

Η nupouoia του Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως του Γενικού 
Γραμματέως και του Αρχηγού 
του Σώματος στην τελετή αγια
σμού για την έναρξη των μα
θημάτων, αποδεικνύει έμπρακτα

το αμέριστο ενδιαφέρον του 
Υπουργείου για την αναβάθμιση 
των Αστυνομικών Σχολών, ώστε 
οι νέοι υπαστυνόμοι να μπορούν 
να ανταποκριθούν πλήρως στα 
καθηκοντά τους και στις απαι
τήσεις των καιρών.

Στην αρχή της εκδήλωσης τε- 
λέσθηκε Αγιασμός από τον Πα- 
νασιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη 
Ευσέβιο Πιστολή και επακολού- 
θηκε απονομή βραβείων από τον 
Υπουργό Δημοσίας Τάξεως Θε
όδωρο Αναγνωστόπουλο προς 
τους αριστεύσαντες μαθητές της 
Β’ και Γ’ τάξεως.

Οι βραβευθέντες Δόκιμοι Υπα- 
στυνόμοι ήσαν:
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Από τη Β’ τάξη
Κιούσης Γ., Κωνσταντινίδης 

Ν., Αγάθος Γ., Λαζαρίδης Δ. 
Από τη F  τάξη 
Μιχαλόπουλος Ν., Τσιοχλάς 

Ν., Καστανής Γ., Βαρβιτσιώτης 
Ελ., Μπουλούγαρης Γ., Ρωμα- 
ϊδης Π., Λίτινα Γ., Γατσιός Δ.,

Χαρώνη Π., Μπεκατώρος Θ.
Επακολούθησε ομιλία του Δι- 

οικητού της Σχολής, ο οποίος 
αφού συνεχάρη τους πρωτοετείς 
Δοκίμους Υπαστυνόμους, τους 
καλωσόρισε και τους επεσήμανε 
τις υποχρεώσεις τους κατά τη 
φοίτησή τους στη Σχολή.

Στο σύντομο επίσης χαιρετι
σμό του, ο Υπουργός Δημοσίας 
Ταξεως κ. Θεόδωρος Αναγνω- 
στόπουλος, απηύθυνε συμβου
λές και παραινέσεις προς τους 
Δοκίμους Υπαστυνόμους.

Η εκδήλωση έληξε με μικρή 
δεξίωση.

743



ΖΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ...
Ξαναχτύπησαν οι άνανδροι 

και στυγνοί δολοφόνοι.
Νέο φόρο αίματος πληρώνει 

η Ελληνική Αστυνομία, πριν κα
λά στεγνώσει στους δρόμους της 
Καλλιθέας το αίμα του αστυ
φύλακα Δημήτριου ΚΩΣΤΑ 

Οι δολοφόνοι τρομοκράτες 
χτύπησαν και πάλι άναδρα και 
πισώπλατα, λίγο μετά τα με
σάνυχτα της 2/11/91, μι: ρουκέ
τες, λεωφορείο γεμάτο αστυνο
μικούς που ήταν εντεταγμένοι 
για τη φρούρηση της ευρύτερης 
περιοχής των Εξαρχείων.

Αποτέλεσμα, ο φρικτός θάνα
τος του αστυφύλακα Ιωάννη 
ΒΑΡΗ και ο τραυματισμός άλ
λων έξι συναδέλφων μας.

Είναι πρωτοφανές και συγκλο
νιστικό! Η Ελληνική Αστυνομία 
μέσα σε μιά εβδομάδα θρηνεί 
δύο επίλεκτα στελέχη της.

Δεν υπάρχουν μάτια που να 
μη δάκρυσαν, χείλη που να μη 
ψέλλισαν από αγανάκτηση ένα 
αυθόρμητο γιατί, και καρδιές 
που να μην σκίρτησαν από τον 
πόνο για τον άναδρο χαμό του 
παλληκαριού.

Ο άτυχος αστυφύλακας Ιωάν
νης Βάρης του Αθανασίου και 
της Αγγελικής γεννήθηκε το 
1965 στο χωριό Αραχωβίτικα 
Αχαϊας. Εξήλθε από τη Σχολή 
Αστυφυλάκων στις 31/5/91 και 
από τον περασμένο Αύγουστο 
υπηρετούσε στη Διεύθυνση 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

Η ρουκέτα που εκτόξευσαν οι 
δολοφόνοι τρομοκράτες από μι
κρή απόσταση, χτύπησε το λε
ωφορείο της πρώτης Διμοιρίας 
στο πίσω μέρος, με: αποτέλεσμα 
το θάνατο του άτυχου συναδέλ
φου μας και τον τραυματισμό 
άλλων έξι.

Σκηνές φρίκης έξησαν οι συ
νάδελφοί μας που βρίσκονταν 
στο λεωφορείο. Σκηνές που θα 
μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη 
τους, όπως ανεξίτηλη θα μείνει

και η μνήμη του αγαπημένου 
τους συνάδελφου που χάθηκε 
τόσο άδικα σ’ αυτή την κόλαση.

Ποτέ άλλοτε ομάδα κρατικών 
λειτουργών δεν είχε τόσες θυ
σίες. Ποτέ τόσοι λίγοι δεν πρό- 
οφεραν τόσα πολλά.

Οχι, δεν είναι αυτή η δουλειά 
μας. Δεν είναι η δουλειά μας 
να σκοτονώμαστε κάθε μέρα.

Αυτό είναι αυτοθυσία, είναι 
ηρωισμός, είναι χρέος τιμής. 
Γιατί ενώ μπορούμε να απαντή
σουμε μι: βία στη βία, προτι
μούμε, με κίνδυνο της ζωής μας, 
το δρόμο του διαλόγου.

Το μόνο που ζητάμε, είναι η 
κατανόηση των δυσχερειών του 
έργου μας και η συνεργασία με 
τον πολίτη, για να μείνει η πα
τρίδα μας έξω από τη λαίλαπα 
του εγκλήματος και του τρόμου.

Οχι, δεν σκοτώθηκε απλά ένας 
ακόμα αστυφύλακας. Το τρα
γικό εκείνο βράδυ, συγκρούοτη- 
καν η φιλοσοφία της Δημοκρα
τίας με το μηδενισμό και τη 
βία και ο διάλογος με την ωμή 
αυθαιρεσία.

Είναι καιρός πλέον να αντι- 
δράσουμε. Να συστρατευτούν 
ενεργά όλες οι πολιτικές δυ
νάμεις και οι κοινωνικοί φορείς, 
σε ένα κοινό αγώνα εναντίον 
της ωμής βίας και της φασισ
τικής τρομοκρατίας.

Είναι ανάγκη η κοινωνία μας 
να θωρακιστεί απέναντι στην 
τρομοκρατία για να διαφυλά
ξουμε την πολιτική ομαλότητα 
και την κοινωνική μας γαλήνη, 
που απειλούνται άμεσα. Μόνο 
έτσι θα υπάρχει κάποια παρη
γοριά ότι η θυσία του άτυχου 
Γιάννη δεν πήγε χαμένη.

Στις 3 Νοεμβρίου, η Ελληνική 
Αστυνομία με επικεφαλής τον 
Υπουργό Δημοσίας Τάξεως 
κ.Θεόδωρο Αναγνωστόπουλο, 
με δακρυσμένα μάτια και κο
νεμένη ψυχή κηδεύει άλλον ένα 
ήρωά της στη γεννετειρά του, 
στα Αραχωβίτικα της Αχαϊας.

Χιλιάδες λαού χειροκροτούν 
τον ήρωα και του απευθύνουν 
ύστατο χαιρετισμό, συντροφιά 
μι: την οργή και την οδύνη συ
ναδέλφων, συγγενών και φίλων.

Ο Διοικητής του άτυχου Γιάν
νη Υπαστ. Α’ Χαράλαμπος Χρι- 
στοφορίζης, μι: κομένη από τη 
συγκίνηση φωνή, απευθύνει τον 
ύστατο επικήδειο λόγο.

Η εκκλησία και ο γύρω χώρος, 
δεν επαρκούν για να χωρέσουν 
την αγάπη, την ευγνωμοσύνη, 
και τα στεφάνια δόξας για τον 
ήρωα.

Απεικόνιση του ατέλειωτου 
πόνου οι τραγικοί γονείς του.

Αείμνηστε Γιάννη, μι: τη θυσία 
της πολύτιμης ζωής σου, εισήλ- 
θες στο πάνθεον των ηρώων της 
Αστυνομίας. Κοιμήσου ήσυχος 
γιατί ο θάνατός σου δεν κλόνισε 
το ηθικό μας. Αντίθετα μας πα
ροτρύνει και μας ενισχύει, να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για 
τη σύλληψη και παραδειγματική 
τιμωρία των δολοφόνων. Που 
αυτή τη φορά δεν θα την απο
φύγουν, γιατί έχουν να αντιμε
τωπίσουν ολόκληρη την Ελλη
νική κοινωνία.

Σημ.: Οι δολοφονίες των συ
ναδέλφων βρήκαν το Περιοδικό 
μας επί του πιεστηρίου.



ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ
Το όνομα του αστυφύλακα Δη- 

μήτρη Βούλγαρη, που έπεσε νε
κρός απο τις δολοφονικές σφαί
ρες του Αντώνη Καραμολέγκου, 
στις 23 Αυγούστου 1990 έξω απο 
το μέγαρο της Γ.Α.Δ.Α. στη Λε- 
ωφ. Αλεξάνδρας, ξανάζησε πάλι 
στις μνήμες πολλών συναδέλ
φων, συγγενών και φίλων του, 
με την ευκαιρία της βάπτισης 
της κόρης του που έγινε στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης στην 
Κυψέλη.

Παρευρέθηκαν 
ο Γενικός Γραμ
μ α τέα ς του 
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ  
Δημοσίας Τάξεως 
κ. Δημήτριος Κα- 
πελαρής, ο Αρχη
γός της Ελλη
νικής Αστυνομίας 
κ. Ιωάννης Συμ- 
βουλίδης, ο Α’
Υ π α ρ χη γό ς  κ.
Σ τέφ α νο ς Μ α- 
κρής, Ο Δ/ντής 
Γ.Α .Δ.Α. Υ πο
στράτηγος Σίμων 
Παπαδογιώργος, 
ο Δ/ντής Προσω
πικού Υποστράτηγος Αλέξαν
δρος Κοντογιάννης, ο Διοικητής 
και ο Υποδιοικητής της Αμέσου 
Δράσεως Ταξίαρχος Γεώργιος 
Κατσίφης και Αστυν. Δ/ντής

Κων/νος Κελέσης, Αξιωματικοί 
της Αμέσου Δράσεως και πολλοί 
συνάδελφοι.

Το νεοφώτιστο πήρε το όνομα 
του δολοφονηθέντος πατέρα

του. Οταν απο το στόμα της 
νονάς ακούστηκε: “και το όνομα 
αυτής Δήμητρα” δάκρυα κύλη
σαν απο τα μάτια της χήρας 
μάνας και των συγγενών και 
ρίγη συγκίνησης διαπέρασαν 
τους δεκάδες συναδέλφους, που 
έδωσαν το “παρών” τους στο 
ιερό μυστήριο.

Η συγκίνησή ήταν διπλή: για 
τη χαραυγή μιας καινούργιας 
ζωής που γεννήθηκε και την 
ανάμνηση μιας άλλης που χά

θηκε τόσο άδικα 
και πρόωρα.

Ο Γεν ι κός  
Γραμματέας του 
Υπουργείου Δη
μοσίας Τάξεως 
και ο Αρχηγός 
του Σώματος, ευ
χαρίστησαν την 
ανάδοχο και ευ
χήθηκαν τόσο 
σ’αυτήν όσο και 
στη χήρα μάνα 
του νεοφώτιστου 
“να τους ζήσει” 
και κάθε ευτυ
χία.

Ε π ι σ ή μ α ν α ν  
επίσης οτι η ηγεσία της Αστυ
νομίας θα είναι πάντα συμπα
ραστάτης τους, όπως έπραξε και 
μέχρι τώρα, σε κάθε τους πρό
βλημα.




