
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
________________________________ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1992
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ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Το περίπτερο της Ελληνικής 
Αστυνομίας επισκέφτηκε ο Πρω
θυπουργός Κωνσταντίνος Μη- 
τσοτάκης συνοδευόμενος από 
κυβερνητικό κλιμάκιο στα πλαί
σια των επισκέψεών του στα πε
ρίπτερα της 57ης Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτη
καν ο Αρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος Στέφανος Μα- 
κρής και ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος Κωνσταντίνος Του- 
λιάς.

Ο Πρωθυπουργός συνέχαρη 
τον κ. Αρχηγό για την όλη εμ
φάνιση του περιπτέρου και επε- 
σήμανε την μεγάλη προσφορά 
της Αστυνομίας στο κοινωνικό 
σύνολο.

Στο βιβλίο των επισκεπτών ο 
κ. Πρωθυπουργός σημείωσε: 
Στην Ελληνική Αατυνομία, 

πάντα με εμπιατοσύνη 
και αγάπη.

Μετά τις προσφωνήσεις ο Αρ
χηγός της Αστυνομίας προσέ- 
φερε στον κ. Πρωθυπουργό τι
μητική πλακέτα του Σώματος.
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Λευκός Πύργος και η Θεοοαλονίκη 

έχουν και το φετινό Σεπτέμβριο την τιμητική τους.
Η 57η Διεθνής Εκθεση άνοιξε τις πύλες της 
για να υποδεχθεί τους χιλιάδες επισκέπτες.

Η συμπρωτεύουσα αυτές τις μέρες ζει στον αστερισμό της Δ.Ε.Θ. 
Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν τη Θεσσαλονίκη 

για να διαπιστώσουν την παραγωγή των κρατικών, 
κλαδικών και ιδιωτικών εταιριών και οργανισμών 

και να παρακολουθήσουν από κοντά τις διάφορες πολιτιστικές 
και πνευματικές εκδηλώσεις που συνοδεύουν τη λειτουργία της Εκθεσης.

Η αστυνόμευση της συμπρωτεύουσας, ιδίως αυτές τις ημέρες, 
είναι ιδιαίτερα έντονη και δύσκολη και παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες. 

Η Α.Ε θέλοντας να προβάλει όσο το δυνατόν πληρέστερα 
την προσφορά της Αστυνομίας στην συμπρωτεύουσα επισκέφτηκε την πόλη 

και μίλησε με τους υπευθύνους των Υπηρεσιών της Αστυνομίας 
καθώς και με παράγοντες της ζωής της πόλης.

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πρωτεύουσα του ελληνικού Βορρά, η Θεσσα
λονίκη, χτίστηκε τον έβδομο αιώνα π.Χ. Τότε 
άκουγε στο όνομα Θέρμες. Τον πέμπτο αιώνα 
υπήρχαν άλλοι 25 οικισμοί, σκορπισμένοι από 
την παραλία μέχρι το σημερινό Καραμπουρνού.

Ο βασιλιάς της Μακεδονίας Κάσσανδρος, το 
315 π.Χ., ένωσε αυτούς όλους τους οικισμούς 
και ίδρυσε μιά πόλη που κέντρο είχε τις Θέρμες.

Την πόλη αυτή ονόμασε Θεσσαλονίκη, όπως 
δηλαδή έλεγαν και τη σύζυγό του.

Δεν ήταν όμως τυχαίο το γεγονός της ίδρυσης 
της πόλης και μάλιστα στον ιδιαίτερο αυτό χώρο.
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Την εποχή εκείνη, και μετά το θάνατο του Μ. 
Αλεξάνδρου, έπρεπε να υπάρχει ένας σύνδεσμος 
της Μακεδονίας με τη Μέση Ανατολή, που οπωσ
δήποτε να είναι θαλάσσιος. Ετσι, και από την 
ίδρυσή της ακόμα, η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε και 
αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ λαών και πολι
τισμών.

Το 168 π.Χ., η πόλη κυριεύθηκε από το στρατηγό 
της Ρώμης Αιμίλιο Παύλο, που αφού τη λεη
λάτησε, την έκανε πρωτεύουσα επαρχίας της Ρω
μαϊκής αυτοκρατορίας.

Οι καλές εποχές έρχονται πάλι στην εποχή 
του Θεοδοσίου του Μεγάλου (377-395). Τότε είναι 
η εποχή που λήγει η Ρωμαϊκή περίοδος της Θεσ
σαλονίκης και αρχίζει η Βυζαντινή που διήρκεσε 
χίλια περίπου χρόνια.

Την εποχή αυτή, η Θεσσαλονίκη γνώρισε τε
ράστια ακμή, έγινε το σπουδαιότερο κέντρο της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας αλλά και ταλαιπω
ρήθηκε από συνεχείς επιδρομές πειρατών, μέχρι 
το 1350 μ.Χ., όταν οι αυτοκράτορες Ιωάννης Πα- 
λαιολόγος και Ιωάννης Κατακουζηνός, μπήκαν 
στην πόλη με επίσημη τελετή.

Το 1387 η πόλη κυ
ριεύθηκε από τους 
Οθωμανούς, που ήδη 
από το 1354 είχαν 
αφανίσει τη Βυζαντι
νή αυτοκρατορία.

Το 1402, η Θεσσα
λονίκη ένιωσε ξανά 
τον αέρα της ελευθε
ρίας, ενώ το 1414 υπο
δέχτηκε το Βυζαντινό 
αυτοκράτορα Εμμα
νουήλ Β’.

Στις 26 Μαρτίου του 
1430 και μετά από πο
λυήμερη πολιορκία, οι 
Τούρκοι μπήκαν στην 
πόλη, και η Θεσσαλο
νίκη έπεσε στα χέρια 
της Οθωμανικής αυτο
κρατορίας.

Η εποχή της Τουρ
κοκρατίας επηρέασε 
πολύ τη μορφή και την 
παράδοση της πόλης.

Το 1912 είναι η χρο
νιά που η Θεσσαλο
νίκη γιορτάζει την απελευθέρωσή της, μετά από 
482 χρόνια υποδούλωσης στους Τούρκους.

Το ευχάριστο γεγονός συνέπεσε με την ημέρα 
της εορτής του πολιούχου της πόλης Αγίου Δη- 
μητρίου, δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 
(1914-1918), η Θεσσαλονίκη απετέλεσε το κέντρο 
δράσης των συμμαχικών δυνάμεων.

Η μεγάλη πυρκαϊα του 1917 θα καταστρέφει 
ολοκληρωτικά μια περιοχή 100 εκταρίων στο κέ
ντρο της πόλης. Μετά την πυρκαγιά, με τη σύ
νταξη νέου πολεοδομικού σχεδίου στην περιοχή 
κτίστηκαν καινούργια κτίρια.

Οι πρόσφυγες που είχαν αρχίσει να συρρέουν 
μετά την απολευθέρωση της Θεσσαλονίκης από 
τους Τούρκους, αυξήθηκαν σημαντικά μετά την 
Μικρασιατική καταστροφή του 1922, περιμένοντας 
στιβαγμένοι στους δρόμους και σε κάποια δωμάτια 
ξενοδοχείων επαγγελματική και οικονομική απο
κατάσταση. Σιγά σιγά όμως, η Θεσσαλονίκη θα 
ξαναβρεί το ρυθμό της και θα αποκτήσει και 
πάλι ένα έντονο δυναμισμό. Οι πρόσφυγες θα 
μπουν στο εμπόριο και τη βιοτεχνία με νέες 
ιδέες και προοδευτικό χαρακτήρα.

Η Θεσσαλονίκη, που υπήρξε πάντοτε στην ισ
τορία της προσφυγομάνα, κατάφερε σε ελάχιστο 
χρόνο να απορροφήσει, να αφομοιώσει και να 
ενοποιήσει οργανικά το μεγαλύτερο μέρος των

προσφύγων της Μι
κρασιατικής Κατα
στροφής.

Ετσι, γεννήθηκε μια 
γ ε ν ιά , που ε ίνα ι 
σήμερα περήφανη για 
τη δ ιπλή  της κα
τα γω γή , από τη 
Μικρασία και τη Μα
κεδονία. Μια γενιά 
που έδειξε την ευ
γνωμοσύνη της προς 
τη συμπρωτεύουσα, με 
τη σκληρή δουλειά 
και το προοδευτικό 
πνεύμα.

Χρόνια και αιώνες 
πέρασαν, η πόλη απέ
κτησε το σημερινό της 
όνομα και περίπου 
ένα εκατομμύριο κα
τοίκους. Σήμερα η συ
μπρωτεύουσα της Ελ
λάδας, ονομάζεται 
από τους “εραστές” 
της, “Αρχόντισσα του 
Βορρά”, ενώ οι ξένοι 

τη θεωρούν “Μιλάνο” του Ελληνικού Βορρά.
Αναμφίβολα, χρυσός μήνας της Θεσσαλονίκης 

θεωρείται ο Σεπτέμβριος με τη Διεθνή Εκθεση, 
που συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου που κατα
κλύζουν την πόλη.
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου του 1912, ο 
Υπομοίραρχος της τότε Χωροφυλακής Κων
σταντίνος Μανωλκίδης έμπαινε πρώτος οτη Θεσ
σαλονίκη, για να ακολουθήσει τρεις ημέρες μετά 
ο Αντισυνταγματάρχης Ανδρέας Μομφεράτος, επι
κεφαλής εκατόν πενήντα Κρητών Χωροφυλάκων.

Η Νύφη του Θερμαϊκού ήταν πια ελληνική. 
Ετσι αρχίζει μια νέα ιστορική περίοδος για την 
πόλη, που πολλές από τις σελίδες της συν
δυάστηκαν με την έντονη παρουσία της Αστυ
νομίας, που φέτος συμπληρώνει 80 χρόνια καθημε
ρινής προσφοράς. Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια, η 
Θεσσαλονίκη γνώρισε μια τεράστια αλλαγή σε 
όλους τους τομείς και σήμερα αποτελεί τη δεύτερη 
σε πληθυσμό πόλη της χώρας, με ένα περίπου 
εκατομύριο κατοίκους και το κύριο συγκοινω
νιακό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο όλης 
της Βόρειας Ελλάδας.

Παρουσιάζει μία διαρκώς αυξανόμενη βιομη
χανική εξέλιξη, ενώ το λιμάνι της και η Διεθνής 
Εκθεση τη μετατρέπουν σε εμπορικό πνεύμονα 
των Βαλκανίων. Ετσι, σήμερα, η συμπρωτεύουσα 
από πλευράς αστυνομικού ενδιαφέροντος, παρου
σιάζει προβλήματα ανάλογα με εκείνα των 
μεγάλων αστικών κέντρων.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της κοινωνικής δομής 
της πόλης είναι το γεγονός ότι η συμπρωτεύουσα 
σήμερα αποτελεί “πέρασμα” των νόμιμα αλλά 
και παράνομα διακινούμενων στη χώρα. Μέχρι 
πριν τα γεγονότα στην πρώην Γιουγκοσλαβία, 
σχεδόν όλοι όσοι εισέρχονταν στη χώρα οδικώς 
περνούσαν απ’ τη Θεσσαλονίκη ενώ στον αριθμό 
αυτό θα πρέπει να προστεθούν και εκείνοι που 
διακινούνται μέσω του Διεθνούς Αεροδρομίου της 
Μακεδονίας και του λιμανιού.

Το στοιχείο αυτό, καθώς και η αυξημένη του
ριστική κίνηση της πόλης δίνουν μεν ένα κο
σμοπολίτικο χαρακτήρα στην συμπρωτεύουσα, 
χρωματίζουν όμως και ανάλογα το δείκτη εγκλη
ματικότητας, στη διαμόρφωση του ύψους του οποί
ου συντελούν σημαντικά.

Για να αντιμετωπίσει τα διαρκώς αυξανόμενα 
αστυνομικά προβλήματα η Ελληνική Αστυνομία, 
παρά τη σχετική στενότητα σε προσωπικό, έχει 
ενισχύσει σημαντικά τη δύναμη της Γ.Α.Δ.Θ.

Ετσι, σήμερα η Θεσσαλονίκη αστυνομεύεται 
από: επτά Διευθύνσεις (Αστυνομίας, Ασφάλειας, 
Τροχαίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Αμεσης 
Δράσης, Αγορανομίας και Τουριστικής Αστυνομί
ας), οι οποίες υποδιαιρούνται σε δεκαπέντε Υπο
διευθύνσεις, το Κεντρικό Ιατρείο Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης, την Υπηρεσία Αστυνόμευσης Κρατικού

Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, σε είκοσι εξ Αστυ
νομικά Τμήματα, δέκα τρία Τμήματα Ασφάλειας, 
πέντε Τμήματα Τροχαίας, τρία Τμήματα Αγο
ρανομίας, ένα Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας και 
είκοσι Αστυνομικούς Σταθμούς. Η προβλεπόμενη 
δύναμη είναι 3.940 αστυνομικοί ενώ η υπάρχουσα 
3.716.

Με τον τρόπο αυτό κατανομής των υπηρεσιών 
της, η Αστυνομία και προσφέρει στους πολίτες 
της Θεσσαλονίκης τις υπηρεσίες της και συντελεί 
στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.

Σ’ αυτό βέβαια συντελεί σημαντικά και το κοινό 
της συμπρωτεύουσας που συμπαρίσταται στο έργο 
της και συνεργάζεται μαζί της αυξάνοντας έτσι 
το βαθμό αποδόσεως των αστυνομικών.

Ετσι, αθόρυβα, διακριτικά και μεθοδικά, όλες 
οι υπηρεσίες της Αστυνομίας δίνουν το δικό τους 
παρόν στη συμπρωτεύουσα και αυτό το βλέπουν 
και το ζουν καθημερινά οι Θεσσαλονικείς.

Το σύγχρονο κέντρο Αμεσης Δράσης της συ
μπρωτεύουσας αποτελεί την καρδιά του όλου 
συστήματος αστυνόμευσης. Είναι ο δέκτης των 
αιτημάτων των πολιτών και ο προστάτης τους, 
αφού με ένα τηλεφώνημα, σε οποιαδήποτε ώρα 
του 24ώρου, και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο πο
λίτης έχει δίπλα του τον αστυφύλακα να ακούσει 
με κατανόηση κάθε του αίτημα και να επιλύσει 
κάθε του πρόβλημα.

Παράλληλα με τις Υπηρεσίες της Τροχαίας, 
που χάρη στις άοκνες προσπαθειές τους, ανα
κουφίζουν αισθητά το κυκλοφοριακό άγχος στη 
συμπρωτεύουσα, οι Υπηρεσίες Ασφάλειας, Αγο
ρανομίας, Αλλοδαπών και Τουρισμού δίνουν το 
δικό τους καθημερινό αγώνα για την εξιχνίαση 
των διαπραττομένων εγκλημάτων, την προστασία 
του καταναλωτικού κοινού και την εξυπηρέτηση 
των τουριστών που επισκέπτονται την πόλη.
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διεθνούς εμπορικού ενδιαφέροντος. Την περίοδο 
αυτή, λόγω της άφιξης μεγάλου αριθμού επισήμων 
προσώπων και επισκεπτών, Ελλήνων και ξένων, 
οι υποχρεώσεις της Γενικής Αστυνομικής Διευ- 
θύνσεως είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Τα προβλήματα, όμως, αντιμετωπίζονται κατά 
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, χάρη στις 
φιλότιμες προσπάθειες όλων ανεξαιρέτως των ασ
τυνομικών Υπηρεσιών, οι οποίες ενισχύονται και 
από άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Τί προβλήματα αντιμετωπίζετε καθημερινά σε 
κάθε τομέα αστυνομικής δράσεως;

Ενα μεγάλο μέρος της αστυνομικής δύναμης 
απασχολείται με τη λήψη μέτρων τάξεως σε 
χώρους αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και στις 
διάφορες συγκεντρώσεις και συναθροίσεις.

Η  πρόληψη και καταστολή της αυθαίρετης 
δόμησης απασχολεί ιδιαίτερα τις Υπηρεσίες που 
αστυνομεύουν τις παράκτιες περιοχές του Νομού. 
Στις περιοχές αυτές κατά τη θερινή περίοδο παρα- 
τηρείται αυξημένη κίνηση ημεδαπών και αλλο
δαπών και κατά συνέπεια οι υποχρεώσεις της 
Αστυνομίας είναι περισσότερες.

Στον τομέα της ασφάλειας η Υπηρεσία μας 
έχει να παρουσιάσει θετικό έργο στη δίωξη 
σοβαρών αδικημάτων, όπως εμπορίας ναρκωτι
κών, ληστειών, κλοπών, διαρρήξεων κλπ.

man =
η μ ό δ α  στο α υ τ ο κ ί ν η τ ο

Δημιουργίες για το σαλόνι του αυτοκινήτου σας 
σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων.

Καλύμματα από ευρωπαϊκά υφάσματα με 3 χρόνια εγγύηση. 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΑΚΑΥΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΟΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΨΑΘΕΣ - ΤΑΠΕΤΑ

ΓΙΑ Ο ΛΟ ΥΣ ΤΟ ΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Είμαστε κατασκευαστές και γι' αυτό μπορούμε και πουλάμε φθηνά 
ΓΪΑ~ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

1ο) ΚΑΤ. ΘΗΒΩΝ 356 & Ρ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ - ΑΓΑΛΕΩ, Τηλ. 5620.480
2ο) ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 67 - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Τηλ. 5616.488_________
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Ας αφήσουμε, όμως, το Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο Κων
σταντίνο Τουλιά να μας μιλήσει ο ίδιος:

Από πλευράς αστυνομικού ενδιαφέροντος, η 
Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει προβλήματα ανάλογα 
με εκείνα των μεγάλων αστικών κέντρων.

Τα προβλήματα αυτά οξύνονται ιδιαίτερα κατά 
την περίοδο λειτουργίας της Διεθνούς Εκθέσεως, 
κατά την οποία η Θεσσαλονίκη καθίσταται κέντρο



Η  εγκληματικότητα παρουσιάζει βέβαια μικρή 
ανοδική τάση κυρίως στα αδικήματα της νομοθεσί
ας περί ναρκωτικών. Ιδιαίτερη επί πλέον δρασ
τηριότητα αναπτύσσεται στην αντιμετώπιση των 
εγκλημάτων (κυρίως κλοπών) από αθιγγάνους, 
η ανακάλυψη των οποίων, λόγω των συνεχών 
μετακινήσεων, καθίσταται δυσχερής.

Η  Διεύθυνση Ασφάλειας με τη δραστηριότητά 
της και τη συνεργασία με τους πολίτες, έχει 
εμπεδώσει το αίσθημα ασφαλείας στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης και τούτο συνάγεται από τις επι
τυχίες της τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο 
και στον τομέα της καταστολής του εγκλήματος.

Η  δραστηριότητα των Υπηρεσιών μας σε θέματα 
τροχαίας είναι εξ ίσου αξιόλογη. Οι Υπηρεσίες 
μας αστυνομεύουν, σε 24ωρη βάση, εκτός από 
το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, 
του οποίου το κυκλοφοριαό πρόβλημα είναι οξύ, 
και το οδικό δίκτυο (εθνικό και επαρχιακό) του 
Νομού, συνολικού μήκους 1.000 περίπου χλμ.

Η  τροχονομική αστυνόμευση στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει ορισμένες ιδιαι
τερότητες, όπως:

α. η ιδιάζουσα ρυμοτομική δομή και πολεοδομική 
σύσταση του κέντρου της πόλης, από το οποίο 
λείπουν δρόμοι διανομής της κυκλοφορίας.

β. η ανυπαρξία χώρων στάθμευσης.
γ. η συγκέντρωση του χονδρεμπορίου, των 

Δημοσίων Υπηρεσιών και του συνόλου σχεδόν 
της επαγγελματικής και επιστημονικής στέγης 
στον κεντρικό τομέα της πόλης.

δ. η έλλειψη ανισόπεδων οδικών κόμβων και 
ενιαίου φορέα φωτεινής σηματοδότησης, και τέλος

ε. η εγκατάσταση των αφετηριών και τερμάτων 
των αστικών λεωφορειακών γραμμών κοντά στις 
κεντρικές αρτηρίες.

Με τη συνεχή παρουσία τροχονόμων στο οδικό 
δίκτυο και την ενέργεια αυστηρών τροχονομικών 
ελέγχων επιτυγχάνεται η εξασφάλιση κυκλοφο- 
ριακής τάξης και η πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων.

Επίσης, έμπειροι Αξιωματικοί της Τροχαίας συμ
μετέχουν στην κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση 
του κοινού με διαλέξεις που δίδονται σε μαθητές 
σχολείων, με παραινέσεις και συμβουλές σε 
οδηγούς και πεζούς, καθώς και με συνεντεύξεις 
στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Α ξιόλογη δραστηριότητα παρουσιάζουν οι 
Υπηρεσίες Αγορανομίας Θεσσαλονίκης, που με 
τους τακτικούς αγορανομικούς και αστυκτηνια- 
τρικούς ελέγχους, τις δειγματοληψίες και τον 
έλεγχο των τιμών πώλησης αγαθών βιοτικής 
ανάγκης, στέκονται νύκτα - μέρα στο πλευρό 
του καταναλωτή.

Επίσης η Διεύθυνση Τουριστικής Αστυνομίας,

η οποία εφαρμόζει την τουριστική νομοθεσία, 
συμβάλλει αποτελεσματικά στην τουριστική 
ανάπτυξη και προβολή της Χώρας μας.

Σημαντικό, τέλος, έργο προσφέρουν στην  
αστυνόμευση της πόλης και οι Διευθύνσεις Αμεσης 
Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οι οποίες 
συνδράμουν αποτελεσματικά με τις δυνάμεις τους 
τις άλλες αστυνομικές υπηρεσίες.

Το θέμα της αναβάθμισης των σχέσεων Πολίτη 
και Αστυνομίας είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. 
Πώς το αντιμετωπίζει η Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης;

Η  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 
αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση και 
αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ αστυνομίας και 
κοινού. Σημαντική συμβολή στην εξυπηρέτηση του 
σκοπού αυτού, αποτελεί η συνεργασία αστυνομι
κού και πολίτου. Είναι ανάγκη να συνειδητο
ποιήσει ο πολίτης ότι ο αστυνομικός είναι συ
νεργάτης, φίλος και προστάτης του και ότι η 
επιτυχία της Αστυνομίας στον κοινωνικό ρόλο 
της στηρίζεται πάνω στα αισθήματα σεβασμού, 
αλληλεγγύης, κατανόησης και αλληλοβοήθειας. 
Γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια, ώστε κατά την 
άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων να πρυ
τανεύουν οι αρχές της ισονομίας, της αντι
κειμενικότητας, της δικαιοσύνης, αλλά και της 
επιείκιας στα πλαίσια του ανθρωπισμού, που 
πρέπει να χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία.

Πάνω σ’ αυτές τις αρχές και κατευθύνσεις 
στηρίζεται η αστυνόμευση της περιοχής μας.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ ΜΑΣ

Η Αστυνομική Επιθεώρηση επισκέφθηκε παρά
γοντες της πόλης και συζήτησε μαζί τους για 
τη συμβολή της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της Θεσσαλονίκης.

Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης
κ. Παναγιώτης Χατζηνικολάου:
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

ΝΙΓΔΗΣ 6 ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΤΗΛ. 2753.813

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Pane

Το καλό και μοντέρνο ντύσιμο 
για όλες τις ηλικίες και ώρες.

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ  
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

Κ ΑΙ ΕΝΑ ΔΩΡΟ - ΕΚΠΑΗΞΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 55, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 6919.367

Η Ελληνική Αστυνομία επιτελεί πολύμορφο, πο
λύπλευρο και άκρως σημαντικό έργο το οποίο: 
α) διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της κρα
τικής μηχανής, β) εξασφαλίζει τη ζωή, την τιμή 
και την περιουσία των πολιτών, γ) κατοχυρώνει 
την κοινωνική γαλήνη και δ) συμβάλλει τα μέγιστα 
στην προστασία των νέων και γενικώτερα των 
κατοίκων στον ευαίσθητο χώρο της Β. Ελλάδος, 
έναντι των ναρκωτικών, των τροχαίων αττυχη- 
μάτων και της εμπεδώσεως γενικώτερα του απα
ραίτητου για κάθε επιτυχή προσπάθεια σε όλους 
τους τομείς του αισθήματος ασφαλείας.

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
κ. Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος:
Η  Αστυνομία της Θεσσαλονίκης επιτελεί σπου

δαίο έργο στον τομέα της αποστολής της και 
καταβάλλει προσπάθειες στη διαχείρηση της Δη
μοσίας Τάξεως και Ασφαλείας, ανταποκρινόμενη 
αρκετά ικανοποιητικά στα καθήκοντά της.

Η  συμβολή της στην παγίωση του αισθήματος 
ασφαλείας των κατοίκων της συμπρωτεύουσας 
είναι μεγάλη. Με τις φιλότιμες και επίπονες προ
σπάθειες του προσωπικού της εξασφαλίζεται η 
ευταξία, ευκοσμία, καθαριότητα και η κυκλο- 
φοριακή τάξη στην πόλη της Θεσσαλονίκης και 
γενικότερα προστατεύεται η ζωή και η περιουσία 
των πολιτών.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται με την 
Αστυνομία στην εξασφάλιση της καθαριότητας 
στους κοινόχρηστους χώρους και στην αντιμε
τώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πό
λης. Πιστεύω ότι με αύξηση των αστυνομικών 
περιπολιών και ιδιαίτερα των πεζών, αλλά και 
των δικυκλιστών της Αμέσου Δράσεως (ομάδος 
Ζ) η αστυνόμευση της πόλης θα γινόταν πε
ρισσότερο αποτελεσματική.

Η μέχρι σήμερα συνεργασία μας με την Αστυ
νομία είναι άριστη και όταν ζητείται η συνδρομή 
της παρέχεται αμέριστα.
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Νομάρχης Θεσσαλονίκης
κ. Ευγένιος Χαϊτίδης:
Οπως έχω ήδη ενημερώσει το Υπουργείο Δη

μοσίας Τάξεως με εμπιστευτικές εκθέσεις μου 
από το Μάιο του 1990, η Αστυνομία Θεσσαλονίκης 
στο σύνολό της ανταποκρίνεται με απόλυτη επι
τυχία στα καθήκοντά της και επιτελεί σπουδαίο 
έργο.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και αστυφύλακες 
όΟλων των ειδικοτήτων και αρμοδιοτήτων, δια- 
κρίνονται για την ευσυνειδησία, την προσήλωση 
στο καθήκον και την απόδοσή τους.

Η  συνεργασία τους με τις πολιτικές αρχές είναι 
άριστη και η συμπεριφορά τους στους πολίτες 
είναι η ενδεδειγμένη.

Για μιά ακόμη φορά ως Νομάρχης Θεσσαλο
νίκης, εκφράζω τις ευχαριστίες και τα συγχα
ρητήριά μου για το έργο και τη μέχρι σήμερα 
συνεργασία της Νομαρχίας με την Αστυνομία 
Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα με τον τέως Γενικό 
Αστυνομικό Διευθυντή και ήδη Α ’ Υπαρχηγό κ. 
Παναγιώτη Κοσμά, τον τέως Διευθυντή Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης και ήδη Αστυνομικό Διευθυντή Ρο
δόπης κ. Θεόδωρο Αθανάσαρο, και τον τέως 
Διευθυντή Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και ήδη 
Διευθυντή Ασφαλείας Αττικής Υποστράτηγο κ. 
Νηστικάκη καθώς και το Γενικό Αστυνομικό Δι
ευθυντή Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Τουλιά.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η αύξηση της εγκληματικότητας στις χώρες της Ευρώπης αποτελεί πλέον 
μια πραγματικότητα και το πιό επείγον ζήτημα της τελευταίας δεκαετίας. 

Ο αριθμός των ανεξιχνίαστων εγκλημάτων αυξάνεται, 
ενώ οι περισσότεροι εγκληματίες διαφεύγουν τη σύλληψη.

Οι αρχηγοί Αστυνομίας των πρωτευουσών Ευρωπαϊκών χωρών, 
που συμμετείχαν πρόσφατα στη 14η Συνδιάσκεψη που έγινε στο Λονδίνο, 

διεπίστωσαν ότι τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα 
η Αστυνομία είναι κοινά σε όλο τον κόσμο.

Μόνο οι λεπτομέρειες διαφέρουν ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες
και τις τοπικές παραδόσεις.

Στην Ανατολική ιδίο'ς Ευρώπη λόγω των πολιτικών αλλαγών, 
του λαθραίου μεταναστευτικού κύματος και της φτώχειας, 

οι δείκτες εγκληματικότητας παρουσίασαν σημαντική αύξηση 
και βρήκαν τις αστυνομικές δυνάμεις ανέτοιμες, 

με μειωμένο δυναμικό και ελλιπή εξοπλισμό.
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o  STAKIS ST. ERMIN’S HOTEL

TO ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο η 

14η Συνδιάσκεψη Αρχηγών Αστυνομίας Πρωτευ
ουσών Ευρωπαϊκών Κρατών στην οποία συμμε
τείχαν 26 Αστυνομικές Αντιπροσωπείες από τις 
χώρες της Ευρώπης . Την Ελληνική Αστυνομία 
εκπροσώπησε ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Ατ
τικής Υποστράτηγος Αντώνιος Λαμπαδιάρης και 
βοηθούμενος από τους Αστυν. Δ/ντή Λεωνίδα 
Τζεφεράκο της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και 
τον Αστυν.Υποδ/τή Δημήτρη Μητρόπουλο της 
Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων. * *-

Ενα από τα συμπεράσματα, της Συνδιάσκεψης 
ήταν ότι δεν υπάρχει τίποτα στην Ευρωπαϊκή 
Κοινωνία που να απειλεί τόσο καθαρά και να 
απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, όσο η αυξανόμενη 
εγκληματικότητα. Η κατάσταση είναι ίδια σε όλες 
τις χώρες. Μόνο οι λεπτομέρειες διαφέρουν ανά
λογα με τις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές 
συνθήκες. Για τ<?υς απλούς ανθρώπους, που προσ
παθούν να ζήσουν ήσυχα τη ζωή τους, οι στατ
ιστικές της εγκληματικότητας αποτελούν πλέον 
ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο ανάγνωσμα.

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θέτει τις χώρες της 
Κοινότητας μπροστά σε νέα προβλήματα, στα 
οποία για να ανταποκριθούν οι αστυνομικές δυ
νάμεις χρειάζεται εκσυγχρονισμός του τεχνικού 
εξοπλισμού, αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ειδί
κευση του προσωπικού και ανάπτυξη της διεθνούς 
συνεργασίας στον αγώνα κατά του εγκλήματος.

Η Ανατολική ιδίως Ευρώπη εισήλθε αιφνίδια 
στην τροχιά του δυτικού εγκλήματος και ιδιαίτερα 
σε εκείνη που αφορά τις ληστείες, τις επιθέσεις 
στο δρόμο, τα ναρκωτικά και την πορνεία.

Οι κυβερνήσεις και οι αστυνομικές δυνάμεις 
συντονίζουν τις προσπαθειές τους και κάνουν 
ότι μπορούν. Το ίδιο όμως κάνουν και οι εγκλη
ματίες.

Η Αστυνομική Επιθεώρηση παρουσιάζει στους 
αναγνώστες της ορισμένες από τις πιό σημαντικές 
εισηγήσεις καθώς και τα γενικά συμπεράσματα 
της συνδιάσκεψης.

ΛΟΝΔΙΝΟ

Η αλλαγή του Αστυνομικού 
Σώματος σε Αστυνομική Υπηρεσία.

Ο υπαρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας 
του Λονδίνου κ. Peter Winship αναφερόμενος στο 
θέμα της Αστυνόμευσης στην περιοχή του Λον
δίνου ανέφερε ότι στη Βρεττανία εξακολουθεί 
να υπάρχει, μία φιλοσοφική διαμάχη γύρω από 
τη πραγματική φύση της Αστυνόμευσης: διαμάχη 
μεταξύ “σώματος και υπηρεσίας”.

Στα τέλη τηε δεκαετίας του 1980, η εφαρμογή 
του δόγματος του καταλωτισμού στις Δημόσιες 
Υπηρεσίες άρχισε να κερδίζει έδαφος. Στην καρ
διά του επιχειρήματος, υπήρχε η αντίληψη, ότι 
η αστυνόμευση ήταν μία “επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών” και το κοινό ήταν οι “καταναλωτές” 
αυτής της επιχείρησης.
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Στην καρδιά του κοινού οτο Λονδίνο, υπάρχει 
μία περίπλοκη σύνθεση ανθρώπων που αναπό
φευκτα προβάλλουν διαφορετικές και ανταγω
νιστικές απαιτήσεις. Δεν είναι εύκολο να προσ
διορίσει κανείς με συνέπεια τι ζητάει ο πελάτης. 
Ωστόσο, έχει περάσει ένα σαφές και καθολικό 
μήνυμα.

Το κοινό του Λονδίνου, μας έχει μειωμένη εμπι
στοσύνη. Και κάτι ακόμα πιό ανησυχητικό είναι 
η αυξανόμενη έλλειψη αυτοπεποίθησης και πα- 
ρατηρείται μεταξύ των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
αφού παρατηρήθηκαν κρούσματα κυνισμού και 
απογοήτευσης.

Δεδομένων αυτών των φαινομένων ο Αρχηγός 
κάλεσε εμπειρογνώμονες και συμβούλους από 
έξω, για να μελετήσουν αυτά τα θέματα, τα συ- 
μπτώματά της “αδιαθεσίας” που συμπεριλάμβαναν 
τα εξής: Ελλειψη κοινού στόχου. Φτωχή οργά
νωση. Προβλήματα διοίκησης. Ανάρμοστη συμπε- 
ροφορά. Δυσκολίες επικοινωνίας. Κακή εμφάνιση.

Συγκροτήθηκε μία μικρή ομάδα, η οποία ανέλαβε 
να καταρτίσει ένα πρόγραμμα εργασίας, με σκοπό 
τη λήψη μέτρων, για συγκεκριμένα προβλήματα.

Ετσι γεννήθηκε το 1989 το πρόγραμμα “PLUS” 
το οποίο εκπονήθηκε από τον Αρχηγό με σκοπό 
κυρίως, τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών 
που παρέχουν “ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥΣ ΟΣΟ 
ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΟΝ ΑΛΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΡ
ΓΑΝΩΣΗ”.

Ετσι σταδιακά η ιδέα του σώματος παραχώρησε 
τη θέση της, στην ιδέα της Υπηρεσίας με τελικό 
σκοπό να βελτιωθούν οι σχέσεις της Αστυνομίας 
με το κοινό. Οταν τονώνεται η εμπιστοσύνη του 
κοινού, αυξάνεται η συνεργασία και η υποστήριξη. 
Το αποτέλεσμα αυτού είναι προσφορά βοήθειας 
στην πράξη και η παραχή πληροφοριών και στοι
χείων ώστε να επιτυγχάνεται πληρέστερα η διε- 
λεύκανση εγκλημάτων και να εδραιώνεται η εμπι
στοσύνη του κοινού προς την Αστυνομία.

Τομεακή αστυνόμευση 
και κοινωνικά προβλήματα

Ο Δ/τής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Αστυ
νομίας του Λονδίνου κ. David Stevens παρουσίασε 
το μεταβαλλόμενο στυλ Αστυνόμευσης, την το
μεακή Αστυνόμευση όπως αποκαλείται σε μια 
προσπάθεια πρόληψης της εγκληματικότητας.

Οπως τόνισε ο ομιλητής, κατά παράδοση, η 
Αστυνομία στη Βρετανία Αστυνομεύει από πάντα 
με τη συναίνεση του κοινού. Σεβόμενη αυτή την 
αρχή, η Μητροπολιτική Αστυνομία καταβάλλει 
προσπάθειες για να βελτιώσει την ποιότητα των 
Υπηρεσιών της, με σκοπό να μπορεί να αντα- 
ποκριθεί καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 
της κοινωνίας που υπηρετεί.

Οπως όλες οι πρωτεύουσες, έτσι και το Λονδίνο 
πλήττεται σε κάποιο βαθμό από τα κοινωνικά 
δεινά, τα προβλήματα στέγης, η φτώχεια η βία, 
η αύξηση του εγκλήματος κατά της περιουσίας 
και η αύξηση της παράνομης χρήσης ναρκωτικών 
συμβάλλουν στη μείωση της ποιότητας ζωής, για 
πολλούς κατοίκους. Η Αστυνομική Υπηρεσία του 
Λονδίνου, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην επί
λυση των προβλημάτων.

Η τομεακή αστυνόμευση, θα φέρει πιό κοντά 
στην Αστυνομία και το κοινό, για να αντιμε
τωπίσουν μαζί τα αίτια των προβλημάτων και 
να καταπολεμήσουν τα συμπτώματα.

Αυτό θα γίνει ως εξής:
- Με τη διαίρεση της Αστυνομικής περιοχής, 

σε μικρές καθορισμένες κοινότητες, που θα απο- 
καλούνται “τομείς” και που λόγω του μικρού 
τους μεγέθους, θα διοικούνται ευκολότερα.

- Με το διορισμό σε κάθε τομέα ενός διοικητή 
Αστυνόμευσης και μιας αφοσιωμένης ομάδας 
Αστυνόμευσης, εμπνέοντας τους ένα μεγαλύτερο 
αίσθημα “ιδιοκτησίας των προβλημάτων”.

- Χρησιμοποίηση αστυνομικών σε χρόνο και 
κατά τρόπο, που να ανταποκρίνονται καλύτερα 
στις τοπικές ανάγκες, ώστε να γίνεται καλύτερη 
εκμετάλλευση του περιορισμένου δυναμικού.

- Συνεργασία με κοινοτικές και άλλες υπηρεσίες 
με σκοπό την εξεύρεση ικανοποιητικών και ορι
στικών λύσεων των πιεστικών προβλημάτων.

Η ουσία του νέου στυλ Αστυνόμευσης είναι 
οι μικρές ομάδες Αστυνομικών, που να γνωρίζουν 
τον τομέα τους και να είναι ευαίσθητοι στις 
ανάγκες του, να συνεργάζονται στενά με τις 
κοινοτικές και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, προς 
ένα κοινό σκοπό: τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωή στον τομέα τους.
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ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ TO 
ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ ΤΟ

MoLOK A
Q u K K fiT  7 0

Η ΑΠ Ο ΛΥΤΗ  ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ  ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ Α 

Τ Ο Υ  Α ΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΟ Υ ΣΑ Σ

Η AudioLOK σε συνεργασία με την
LOW+FLETCHER παρουσιάζει για πρώτη φορά 

το μοναδικό ύψιστης ασφάλειας προϊόν 
για το ηχητικό σας σύστημα.

• Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
βρετανικό ατσάλι.

• Κλειδαριά ασφαλείας τύπου κρυπτονάΐτ 
(kryptonlte) της LOW + FLETCHER τεσ
σάρων σημείων.

• Συνοδεύεται με 2 μοναδικά κωδικοποιημένα 
κλειδιά ασφαλείας από τη γραμμή παρα
γωγής.

• Ταιριάζει σε όλους τους τύπους ραδιο- 
κασετοφώνων και cd (και με αποσπώμενη 
πρόσοψη) ακόμα και σε αυτά που δια
θέτουν αντικλεπτική θήκη χωρίς να την 
καταργεί.

• Τοποθετείται σε 5 λεπτά χωρίς “τρυπή
ματα”, “κοψίματα" ή παρόμοιες επεμβάσεις 
στο αυτοκίνητό σας.

• Αποτρέπει κάθε ερασιτέχνη και επαγγελ- 
ματία διαρρήκτη να καταστρέψει το τζάμι 
ή την κλειδαριά του αυτοκινήτου.

Το  να  μεταφ έρετε τ ο  κα σ ετόφ ω νο  σας 
π α ντο ύ  και π ά ν τ ο τε  ε ίν α ι μια λ ύ σ η (;) .

Το να  το  α σ φ α λ ίζε τε  με μ ία  μ ό νο  κ ίνη σ η  
ε ίν α ι η ΙΔΑΝΙΚΗ λύ σ η  I

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ Σ Τ Ο Υ Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ  8.850 δρχ.
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ΜΟΣΧΑ
Η απάντηση της Αστυνομίας στην αλλαγή
Για τα προβλήματα αστυνόμευσης στη Μόσχα 

μίλησε ο Αρχηγός Αστυνομίας της Μόσχας κ. 
Arkady Murashen, (που διορίσθηκε μετά το πρα
ξικόπημα) τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής:

Η Αστυνομία της Μόσχας, κατά τα γεγονότα 
του Αυγούστου 1991, δεν υπερασπίστηκε κανένα.

Εχει 120.000 άτομα, μαζί με τους Πυροσβέστες, 
φρουρούς φυλακών κ.λ.π. και αστυνομεύει 
9.000.000 κατοίκους και 3.000.000 εργαζόμενους 
τουρίστες.

Η Αστυνομία συνολικά έχει 60.000 άτομα, οι 
υπόλοιποι ανήκουν σε άλλα σώματα. Η εγκλη
ματικότητα αυξάνει τα τελευταία δύο χρόνια πά
ρα πολύ, σχεδόν έχει διπλασιαστεί. Κάθε χρόνο 
η Αστυνομία παραπέμπει 10.000 άτομα στα Δι
καστήρια.

Τα μισά εγκλήματα δεν καταχωρούνται. Από 
τα καταχωρηθέντα τα τελευταία δύο χρόνια ανήλ- 
θαν σε 64.000 εγκλήματα, εκ των οποίων 400 
φόνοι το χρόνο.

Υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα σε αδικήματα 
κατά της περιουσίας (κλοπές, ληστείες, απάτες 
κ.λ.π.) λόγω των οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Οι μισθοί των Αστυνομικών δεν είναι μεγάλοι 
και ο πληθυσμός έχει απαιτήσεις. Οι περισσότεροι 
αστυνομικοί κατάγονται από την επαρχία και 
δεν γνωρίζουν τα προβλήματα των πόλεων, γι’ 
αυτό είναι δύσκολο να αστυνομεύουν σωστά.

Εχουν πρόβλημα διαφθοράς Αστυνομικών, ιδίως 
των ασχολουμένων με καθήκοντα τροχαίας, οι 
οποίοι δωροδοκούνται.



Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις οδήγησαν και 
στην ανεργία και όταν προκηρρύσουν διαγωνισμό 
για την Αστυνομία, έχουν προσφορά 1 προς 700, 
δηλαδή για μία δέση έχουν 700 αιτήσεις.

Υπάρχουν επίσης προβλήματα, τεχνικού εξο
πλισμού (αυτοκίνητα, τεχνητά, ηλεκτρονικά μέσα 
κ.λ.π.) καθώς και νομικά σχετικά με το Νομικό 
πλαίσιο, που θα ακολουθούν, γιατί ακόμη οι πα
λιοί νόμοι δεν έχουν καταργηθεί.

Γενικά αντιμετωπίζεται, το θέμα αναδιάρθωσης 
της Αστυνομίας και η ίδρυση τοπικών Δημοτικών 
Αστυνομιών. Η Αστυνομία σήμερα υπάγεται στο 
Υπουργείο εσωτερικών.

Τα προβλήματα της Αστυνομίας της Μόσχας 
τόνισε ταυτίζονται με τα προβλήματα των Αστυ
νομιών των άλλων Ανατολικών χωρών.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Προβλήματα από τη συγχώνευση 

των Αστυνομικών Υπηρεσιών 
Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου.

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη 
του Βερολίνου, μίλησε ο Αρχηγός Αστυνομίας 
Δρ. G. Eorc Shertz, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε:

Η ενοποίηση ενός Δημοκρατικού αστυνομικού 
Σώματος και ενός σώματος προϊόν ενός ολο
κληρωτικού καθεστώτος, μετά από 42 χρόνια από
λυτου χωρισμού δεν έγινε χωρίς προβλήματα. 
Χρειάστηκε πολύς κόπος και προσπάθεια αφού 
στην ανατολική πλευρά της πόλης υπήρχε ένα 
αστυνομικό σώμα, που θεωρούσε τον εαυτό του, 
προέκταση μιας απάνθρωπης κομμουνιστικής δι
κτατορίας και έτσι συμπεριφερόταν.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ & ΕΙΣ ΑΓΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

3  < > Ι ϋ
ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΑΥΤΟΚΙΝ Η ΤΟΥ 
7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ  ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ

ΑκινητοττοιεΙ μηχανικά το όχημα κλειδώνο
ντας συγχρόνως το κιβώτιο ταχυτήτων και 
το σύστημα χειρόφρενου.

2 Διαθέτει ρυθμιζόμενο τηλεσκοπικό μηχανι
σμό με κλειδαριά ασφαλείας 2.000 συνδυ
ασμών.

3 Διατίθεται σε έξι διαφορετικούς τύπους. Tat- 
ριάζει και σε αυτόματα μοντέλα.

4 Αγγλικό προϊόν κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας βρετανικό ατσάλι τελειωμένο σε 
ζωηρό κίτρινο χρώμα, ειδικά επιλεγμένο για 
να διακρίνεται νύχτα ή μέρα αποθαρρύνο
ντας επαγγελματίες και ερασιτέχνες διαρ
ρήκτες.

5 Τοποθετείται σε δευτερόλεπτα και αποθη
κεύεται εύκολα στο ντουλαπάκι του συνο- 
δηγού ή στη θήκη της πόρτας.

6 Δεν χρειάζονται καλώδια ή μηχανικοί σύν
δεσμοι (βίδες, πριτσίνια κ.λ.π.) για την το
ποθέτησή του.

7 To Autolok συνιστάται και επιδεικνύεται από 
την αγγλική αστυνομία σε ειδικά σεμινάρια 
και διαλέξεις για την ασφάλεια των αυ
τοκινήτων.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ Σ Τ Ο Υ Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ  7.500 δρχ. 
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Δύο νεαροί αστυνομικοί από την πρώην Ανα
τολική Γερμανία, φορώντας ακόμα τις παλιές 
στολές τους, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα 
ιδιαίτερα αβέβαιο μέλλον στην ενοποιημένη γερ
μανική αστυνομία.

Στην άλλη πλευρά αναπτύχθηκε μια Αστυνομία, 
που ένοιωθε να δεσμεύεται από το νόμο και 
να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Η διαχωριστική γραμμή έκοβε την πόλη στη 
μέση. Για 29 χρόνια υψωνόταν ένα απόλυτα αδια
πέραστο τείχος.

Ο απόλυτος χωρισμός των δύο πλευρών της 
πόλης και η πλήρης έλλειψη επικοινωνίας, μεταξύ 
των δύο Αστυνομιών είχε σαν αποτέλεσμα τα 
δύο σώματα, να έχουν, μια οργάνωση εντελώς 
διαφορετική.

Στη δυτική πόλη, η Αστυνομία διαιρείται σε 
20 Αστυνομικές Επιθεωρήσεις και 172 Αστυνομικά 
Τμήματα, σύμφωνα με τη διοικτική διαίρεση της 
πόλης και η συνολική δύναμή της, συμπεριλαμ
βανομένου και του διοικητικού προσωπικού, ανήρ- 
χετο σε 20.000.

Στην ανατολική πλευρά της πόλης η VOLK- 
POLIZEI (Αστυνομία του λαού), όπως αποκαλείτο 
είχε 11.797 μέλη κατανεμημένα στις διάφορες υπη
ρεσίες, 11 επιθεωρήσεις και

υπόκειτο στον κεντρικό έλεγχο του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Λ.Δ.Γ.

Η ενοποίηση των Αστυνομικών σωμάτων που 
πραγματοποιήθηκε στις 1-10-1990 είχε ως απο
τέλεσμα, ο Αρχηγός Αστυνομίας του Βερολίνου 
(δηλαδή του Δυτικού Βερολίνου) να αναλάβει 
την ευθύνη, ενός επιχειρησιακού χώρου αυξημένου 
κατά 60% (συνολικά 3,5 εκατομμύρια κατοίκων).

Αν συμπεριλάβουμε και τα περίχωρα του Βε
ρολίνου, η αύξηση του πληθυσμού, για ότι αφορά 
την Αστυνομία ανέρχεται στα 100% (δηλαδή 4,5 
εκατομμύρια κάτοικοι).

Εκπαίδευση
στο Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο

Ενώ στο Δυτικό Βερολίνο η διάρκεια της εκ
παίδευσης στους κατωτέρους Αστυνομικούς ήταν 
2 1/2 χρόνια, στο ανατολικό Βερολίνο ήταν μόνο 
11 μήνες από τους οποίους, μόνο οι 5 ήταν ακα
δημαϊκή εκπαίδευση. Τον υπόλοιπο χρόνο, η εκ
παίδευση συνίστατο στην απόκτηση πρακτικής 
πείρας σε κάποιο αστυνομικό τμήμα.

Είναι κατά συνέπεια σαφές ότι ο Αστυνομικός 
του λαού αποκτούσε ημιτελή εκπαίδευση ώστε 
να μη μπορεί να ενεργήσει ανεξάρτητα και να 
του δίνονται πάντα “οδηγίες από πάνω”.

Η ενοποίηση των δύο Σωμάτων προχώρησε με 
φοβερά ταχύ ρυθμό έτσι που ο Αρχηγός της 
Αστυνομίας του Δυτ. Βερολίνου ανέλαβε επίσημα 
και τα καθήκοντα του αρχηγού της Αστυνομίας 
του λαού στις 1 Οκτωβρίου 1990.

Η επέκταση των εξουσιών της Αστυνομίας του 
Δυτικού Βερολίνου σε ολόκληρο το ανατολικό 
τμήμα της πόλης και η ανάληψη όλων των δι
οικητικών καθηκόντων από αστυνομικούς του δυ
τικού τμήματος της πόλης και "πό ανάμεικτο 
προσωπικό, είχαν σαν αποτέλεσμα την αποτε- 
λεσματικότητα των επιχειρήσεων της Αστυνομίας 
σε ολόκληρο το Βερολίνο, από την πρώτη μέρα 
της ενοποίησης (1-10-1990).

Ο υλικός εξοπλισμός όμως της Αστυνομίας του 
λαού αποδείχθηκε πολύ χειρότερος από ότι πι
στευόταν. Η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών 
ήταν συμβατική -η κατάσταση των οχημάτων κα
ταστροφική, έτσι που ένας αριθμός οχημάτων 
(TRABANT) έπρεπε αμέσως να αποσυρθούν..

Η κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων 
ήταν απελπιστική. Το τηλεφωνικό δίκτυο, για 
τα έκτακτα περιστατικά ήταν οργανωμένο σε 
αποκεντρωμένη βάση. Τα πρώην μέλη της Αστυ
νομίας του λαού, δεν γινόταν αποδεκτά από
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το κοινό του Δυτικού Βερολίνου - ακόμα και 
στο Ανατολικό άρχισαν να μη γίνονται αποδεκτά.

Ετσι έπρεπε να αλλάξουν πολλά πράγματα, 
όπως η εμφάνιση. Η διαφορά στην εμφάνιση έπρεπε 
να εξαλειφθεί, δίνοντας στους πρώην ανατολικούς 
στολές της αστυνομίας του Δυτικού Βερολίνου.

Λόγω του τελείως διαφορετικού νομικού συ
στήματος, 8.000 περίπου πρώην αστυνομικοί της 
Αστυνομίας του λαού έπρεπε να επανεκπαιδευ- 
τούν. Αυτό γίνεται ακόμα στα βασικά, συμπλη
ρωματικά και ειδικά σεμινάρια, καθώς επίσης και 
σε ένα τελικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που συ
νοδεύεται από πρακτική εξάσκηση, για τους ανώ
τερους βαθμούς. Το εν λόγω πρόγραμμα ανα
μένεται, να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 
1994.

Εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτηματης πρώιμης 
συνταξιοδότησης, μετά την ενοποίηση, πολλά μέ
λη της αστυνομίας του λαού συνταξιοδοτήθηκαν 
και έτσι δόθηκε η δυνατότητα κατάταξης 9.600 
μελών της πρώην Αστυνομίας του λαού.

Σήμερα υπάρχουν 29.000 υπάλληλοι -άνδρες και 
γυναίκες- κατανεμημένοι σε 7 διευθύνσεις, ο πλη
θυσμός των οποίων δεν υπερβαίνει τις 600.000 
χιλιάδες κατοίκους, και σε 48 αντίστοιχα τμήματα.

Η εγκληματικότητα το 1991 αυξήθηκε σημαντικά 
και μετά την πτώση του κουμουνισμού η αστυ
νομία είχε να αντιμετωπίσει ένα κύμα ληστειών 
σε τράπεζες και κλοπών από κακοποιούς οι οποίοι 
σε σχέση με τα δυτικά πρότυπα εμφανίζονται 
απελπιστικά αφελείς.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΡΑΚΗ
ΑΡΧΓΓΕΚΊΏΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ D.E.S.A. 

(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΕΙΩΝ)
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΚΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΑΡΙΓΙΟΛΟΥ 11, 106 82 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 8237.037, 8223.518, FAX: 8227.912

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η 14η Συνδιάσκεψη σημείωσε απόλυτη επιτυχία, 

αφού τα θέματα που συζήτησαν οι 26 αστυνομικές 
αντιπροσωπείες είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
δεν περιορίστηκαν μόνο στα προβλήματα αστυ
νόμευσης των μεγάλων πόλεων αλλά επεκτά- 
θηκαν και σε πολλούς τομείς όπως η τεχνολογία 
στην αστυνόμευση (αυτόματη αναγνώριση δακτυ
λικών αποτυπωμάτων, περιγραφή DNA κλπ) κα
θώς και στην αντιμετώπιση συγρόνων μορφών 
βίας (χούλιγκανς, ομάδες αναρχικών).

Πολλά δε Ευρωπαϊκά συστήματα και μέθοδοι 
Αστυνόμευσης που αναπτύχθηκαν, θα μελετηθούν 
από την Ελληνική αντιπροσωπεία, ώστε να εξε- 
τασθεί η δυνατότητα προσαρμογής τους στην 
Ελληνική πραγματικότητα.
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Παπατζήδες
Γραφικοί τύποι του πεζοδρομίου 

ή επαγγελματίες απατεώνες;
του Ελισσαίου Αρτόπουλου

Ολοι λίγο πολύ θα τους έχετε συναντήσει 
σε γωνίες και πεζοδρόμια στην οδό Αθηνάς, στην οδό Αδριανού, 

στην πλατεία Ψυρρή και σε πολλά ακόμη στέκια, 
όπου συχνάζουν αφελείς, περίεργοι και ανυποψίαστοι επαρχιώτες. 

Είναι οι πασίγνωστοι πιά “παπατζήδες”.

Είναι συνήθως ομάδες των 
τριών - τεσσάρων ατόμων ή 
και περισσοτέρων, όλοι του 
“σχοινιού και του παλουκιού”, 
που λένε.

Είναι αετονύχηδες και άσσοι 
στο μπέρδεμα και στο ανα
κάτεμα των χαρτιών. Απλώ
νονται σε ειδικά σημεία και 
“περάσματα” ...αφελών και αρ
χίζουν μιά καλοστημένη “πα
ράσταση” τζόγου, στην αρχή 
μόνοι τους. Βεβαίως, όλοι οι 
“παίκτες” κερδίζουν εύκολα 
και πολλά!

Ο αρχιπαπατζής έχει τρία 
τραπουλόχαρτα, που ένα από 
αυτά είναι ο Ρήγας ή “παπάς” 
όπως αποκαλείται, εξ ου και 
το όνομά τους, “παπατζήδες”.
Λοιπόν, ο “μάστορας” αρχίζει 
και ανακατεύει τα τρία αυτά τραπουλόχαρτα 
ταχυδακτυλουργικά και συγκεντρώνει την προ
σοχή των παρευρισκομένων.

Μόλις “μυριστούν” ότι υπάρχει “θύμα” αρχίζουν 
οι αβανταδόροι να βρίζουν τον αρχιπαπατζή με 
γνωστά επίθετα, όπως “κορόϊδο”, “καραγκιόζη”, 
“ψόφιο”, κ.λπ για να “τσιμπήσουν” οι αφελείς. 
Αρχίζουν τότε και προτρέπουν τον υποψήφιο παί
κτη να ποντάρει κι αυτός, για να μην τους κάνει 
τον μάγκα ο αρχιπαπατζής.

Η παγίδα είναι καλοστημένη και μόλις ο “ξε
νέρωτος” μπει στο παιχνίδι δεν θα έχει καταλάβει 
για πότε θα έχει μείνει χωρίς κομπόδεμα.

Το μεροκάματο έχει βγει και τότε γίνεται η 
μοιρασιά.

Η πιό γνωστή μπλόφα του αρχιπαπατζή γίνεται 
όταν βλέπει κάποιον του οποίου το μάτι πέφτει

πάντα στο φύλλο που κερ
δίζει. Τον προτρέπει τότε να 
παίξει χωρίς λεφτά, χωρίς να 
ρισκάρει τίποτα λέγοντάς του 
ότι αν το βρει θα του δώσει 
ένα πεντοχίλιαρο. Το θύμα 
συνήθως δέχεται και τότε αυ
τός με ατζαμίδικο ανακάτεμα 
στην ουσία του υποδεικνύει 
που είναι ο “παπάς”. Αυτό 
είναι η αρχή. Μετά δεν τον 
αφήνουν να φύγει με τίποτα.

Αλλες φορές ποντάρουν 
στην ψυχολογία, στο φιλότιμο 
και τον εγωισμό των αφελών. 
“Αν σου βαστάει παίξε” ή 
“αφού δεν έχεις φράγκα, τι 
κοιτάς;”

Αν το υποψήφιο θύμα απα
ντήσει Έ χω ” τότε πλακώνουν 
όλοι οι “βοηθοί” και δημιουρ

γούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα παιχνιδιού. Τον 
προτρέπουν. “Μην τον φοβάσαι. Ψόφιος είναι...”.

Οι ρυθμοί επιταχύνονται και στη σύγχυση που 
επικρατεί χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί 
τη μάνα.

Ο αρχιπαπατζής φωνάζει: “Αν δεν βάλλετε λε
φτά επάνω στα φύλλα δεν πιάνεται. Να βλέπω 
λεφτά. Πολλά βάζετε πολλά παίρνετε.”

Τα φύλλα ξαναανακατεύονται και αφού τα 
απλώσει ρωτάει, πού είναι ο παπάς.

Οι “κράχτες” φωνάζουν: “στη μέση, στη μέση”. 
Ο “καινούργιος” πέφτει στη “λούμπα” και φυσικά 
χάνει. Τα “κοράκια” όμως δεν τον αφήνουν να 
απογοητευθεί. Του ασκούν ασφυκτική πίεση λέ
γοντάς του να ξαναπαίξει, για να πιάσει “την 
καλή” και να ρεφάρει.

Η συνέχεια είναι πάντοτε η ίδια. Ο “άτυχος”
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τζογαδόρος θα πάει σπίτι με τα πόδια.
Θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από τους φω

νακλάδες αβανταδόρους υπάρχει πάντα και κά
ποιος σοβαρός και ήσυχος τύπος, ανώτερος πάσης 
υποψίας, που παίζει συστηματικά, και άλλοτε 
κερδίζει, άλλοτε χάνει.

Εχει πάντα στα χέρια του ένα μάτσο λεφτά, 
να φαίνονται, καπνίζει ασταμάτητα και έχει το 
βλέμμα του καρφωμένο στα χέρια του αρχιπα- 
πατζή, αδιαφωρώντας για το τί γίνεται γύρω 
του.

Αυτός “τραβάει” στο παιχνίδι και τους πιό δύ
σπιστους. Είναι το “δόλωμα”.

Αν τώρα κάποιος τη “μυριστεί” τη δουλειά και 
κάνει το λάθος να αναλάβει την υπεράσπιση κά
ποιου χαμένου, λειτουργεί αυτόματα μηχανισμός 
απώθησης και του συστήνεται να πάει σπίτι του, 
για το “καλό του”.

Οταν θεωρήσουν ότι βγήκε το μεροκάματο, η 
αφορμή για τη διακοπή βρίσκεται εύκολα, είτε 
επειδή τσαλακώθηκαν τα χαρτιά και γνωρίζονται, 
είτε επικαλούμενοι ότι έρχεται η Αστυνομία.

Γεγονός πάντως είναι ότι οι παπατζήδες έχουν 
καταντήσει μία από τις σύγχρονες μάστιγες. Ανύ
ποπτοι περαστικοί καθημερινά “λεηλατούνται” μέ
ρα μεσημέρι και χρήματα αλλάζουν χέρια χωρίς 
κόπο και ιδρώτα. Λέτε να φταίει και το πάθος 
του νεοέλληνα για το τζόγο;

ΜΑΘΕΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

“ PICASSO ”
ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Είκοσι χώρες στον κόσμο μιλάνε, 
τραγουδάνε και ερωτεύονται στα Ισπανικά!

* ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
* ΜΕ ΊΓΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
* ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ DELE (BASICO - SUPERIOR)
* ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
* ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

<*'*&»*

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Δημητρακοπούλου 143 και Παναγή Τσαλδάρη, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 9523.952 - 9329.5% 
(100 μέτρα από τον Ηλεκτρικό Σταθμό "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ’)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ PARSON
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ

Του Αναστασίου Π. Παπανικολάου
Εγκληματολόγου-Ποινικολόγου, μέλους της Αμερικάνικης Ενωσης Ποινικής Δικαιοσύνης

Είναι παγκοσμίως παραδεκτό ότι η φύση της 
υπηρεσίας του κάθε αστυνομικού είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με τη βία, με αποτέλεσμα την προ
σφυγή του αστυνομικού στη βίαιη δυναμική ισχύ 
προκειμένου να κάμψει και να καταστείλει κάποια 
παράνομη αντίσταση. Η μαθηματική πρόοδος αυ
τής της απαιτούμενης ισχύος καταστολής, απο- 
τέλεσε τη βάση του μοντέλου που σχεδιάσθηκε 
από τον καθηγητή Εγκληματολογίας και πρώην 
αστυνομικό Kevin Parson στις ΗΠΑ το 1980, με 
σκοπό τη χρήση του σε δικαστικές υποθέσεις 
όπου κατηγορούνται αστυνομικοί για χρήση βίας.

Το κεντρικό νόημα του μοντέλου Parson, γνω
στού σαν Parsons Continuum, είναι ότι: το αστυ
νομικό όργανο έχει την υποχρέωση, αναλόγως 
των συνθηκών, να χρησιμοποιήσει τόση δυναμική 
ισχύ όση απαιτείται, προκειμένου να καταστείλει 
παράνομη αντίσταση και όχι περισσότερη, όταν 
ο σκοπός του έχει επιτευχθεί. Στο δικαστήριο 
το μοντέλο αυτό εξετάζει σταδιακά γιατί ο συ
γκεκριμένος αστυνομικός χρησιμοποίησε βία, τι 
είχε ν’ αντιμετωπίσει, πώς αλλιώς μπορούσε να 
το αντιμετωπίσει και πόση βία χρησιμοποίησε, 
δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο δικαστήριο να 
κρίνει πιο αντικειμενικά την πράξη του αστυ
νομικού οργάνου.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, το μοντέλο Parson 
έχει γίνει βασικό μέρος της εκπαίδευσης των 
αστυνομικών στις Ην. Πολιτείες, τον Καναδά, 
την Αγγλία και τη Γερμανία. Πρόσφατα παρα
κολουθήσαμε στην τηλεόραση τα επεισόδια στο 
Λος Αντζελες και σε πολλές άλλες κεντρικές 
πόλεις των Η.Π.Α., που προκλήθηκαν λόγω της

αθώωσης των τεσσάρων αστυνομικών οι οποίοι 
κακοποίησαν μοτοσυκλετιστή. Από το βίντεο και 
μόνο της κακοποίησης φαίνεται καθαρά ότι κάθε 
άλλο παρά μοντέλο Parson χρησιμοποίησαν. Δεν 
γνωρίζουμε πόση αντίσταση προέβαλε ο μοτο- 
συκλετιστής, αλλά από τη στιγμή που βρισκόταν 
στο έδαφος ανήμπορος να προβάλλει περαιτέρω 
αντίσταση, ο ξυλοδαρμός του από τέσσερις αστυ
νομικούς μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ωμή βία, 
και οι αστυνομικοί θα πρέπει να θεωρηθούν νομικά 
υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του /όμου, γιατί κάθε άλλο παρά σαν 
επαγγελματίες ενήργησαν.

ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το μοντέλο Parson, ισχύει από την πρώτη επαφή 
του αστυνομικού με το άτομο προς σύλληψη 
μέχρι τη στιγμή που το άτομο αυτό θα φορέσει 
τις χειροπέδες, και αποτελείται από τέσσερα στά
δια εκ των οποίων τα τρία πρώτα είναι γνωστά 
σαν την πολιτισμένη μέθοδο και το τέταρτο σαν 
τη βίαιη μέθοδο. Το κάθε αστυνομικό όργανο 
έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει το κάθε 
στάδιο με τη σειρά του γιατί μόνο έτσι μπορεί 
να μετρηθεί η μαθηματική πρόοοδος της αυξα
νόμενης βίας, ιδιαίτερα όταν στο μέρος που επι- 
χειρείται η σύλληψη υπάρχουν πολίτες σαν αυ- 
τόπτες μάρτυρες.

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την δύναμη της 
πειθούς, όπου ο αστυνομικός ζητάει ήρεμα από 
τον πολίτη να τον ακολουθήσει στο περιπολικό. 
Αποτυχία αυτού μας φέρνει στο δεύτερο στάδιο 
της μηχανικής συνοδίας, όπου το άτομο συνο-
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δεύεται από τον αστυνομικό βαστάζοντας τον 
από το χέρι. Αν ο πολίτης δεν συμμορφωθεί 
με αυτό και προβάλλει κάποια αντίρρηση, τότε 
εισερχόμαστε στο τρίτο στάδιο της χρήσης πόνου, 
όπου συναντάμε τις μεθόδους συνοδίας με στρί
ψιμο του καρπού, κεφαλοκλειδώματος κ.α. Με 
αυτό το στάδιο συμπληρώνουμε την πολιτισμένη 
μέθοδο Parson. Από αυτό το σημείο και πέρα, 
οποιαδήποτε αντίσταση προβάλλει το άτομο μας 
φέρνει στο τέταρτο και ευαίσθητο στάδιο της 
αντίστασης κατά της αρχής, όπου θεωρείται ανα
γκαστική η χρήση, εκ μέρους του αστυνομικού 
οργάνου, όπλων σύγκρουσης και καταστολής, τα 
οποία αποτελούν την τελευταία προσφυγή του 
αστυνομικού για βίαιη καταστολή πριν τη χρήση 
του πυροβόλου όπλου, που θεωρείται ως θανα
τηφόρο μέσον.

Καθότι στην καριέρα ενός αστυνομικού η χρήση 
αυτών των όπλων είναι πολύ πιό συχνή από 
την χρήση του υπηρεσιακού περιστρόφου, και επει
δή συμβαίνει να προκαλούνται πολλές κοινωνικές 
διαμαρτυρίες και υπηρεσιακά προβλήματα, θα 
σταθούμε σε αυτό το σημείο για να εξετάσουμε 
τα υπέρ και τα κατά της χρήση τους. Επίσης 
είναι καλό να διευκρινίσουμε ότι αν και τα όπλα 
αυτά θεωρούνται ως μη θανατηφόρα, η κακή χρη
σιμοποίησή τους, από τα χέρια ανεκπαιδεύτου 
σε αυτά αστυνομικού, μπορεί ν’ αποβεί μοιραία.

Σε έρευνα που διεξήχθη το 1987 από τη Διεθνή 
Ενωση Αρχηγών Αστυνομίας (I.A.C.P), σε 2.914 
αστυνομικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, Καναδά, Αγ
γλία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, απεδείχθη 
ότι αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν τη χρήση των 
κάτωθι όπλων σύγκρουσης:

89% νυχτερινοί φακοί τύπου Maglite μήκους 
43 εκ., 16% μικρά δερμάτινα γκλόμπς, 75% ξύλινα 
ή αλουμινένια γκλόμπς, 54% ξύλινα γκλόμπς με 
πλάγια λάβη τύπου (PR-24 Batons), 50% σπρέϋ 
δακρύων, και 15% όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης.

Οι παραπάνω πληροφορίες περί του οπλισμού 
σύγκρουσης των αστυνομικών, παρουσιάσθηκαν 
στο Ριτσμοντ της Βιρτζινίας των Η.Π.Α., το Μάρ
τιο του 1989, από την Αστυνομική Διεύθυνση 
τους Λος ΑντίΙελρ.Γ, κατά τη διάρκεια Πανα-
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μερικανικού Εγκληματολογικού Συμποσίου, στο 
οποίο ο συγγραφέας αυτού του άρθρου είχε την 
τύχη να παρευρίσκεται.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΦΑΚΟΣ (MAGLITE)

ΥΠΕΡ
1. Είναι συνήθως έτοιμος για χρήση, ιδιαίτερα 

το βράδυ, και θεωρείται μέρος της υπηρεσιακής 
εξάρτησης.

2. Η εμφάνισή του δεν δίνει την εντύπωση επι
θετικού όπλου.

3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δευτερόλεπτα 
όταν κρατείται στο χέρι.

4. Το φως του (20.500 κηρίων) μπορεί να τυ
φλώσει τον αντίπαλο για αρκετά δευτερόλεπτα 
ώστε να μπορεί ο αστυνομικός να δράσει πρώτος.

5. Είναι αποτελεσματικό όπλο σύγκρουσης και 
μπορεί να καταφέρει χτύπημα μεγάλης ισχύος.

ΚΑΤΑ
1. Οι κατασκευάστριες εταιρείες εγγυούνται την 

εν ζωή λειτουργία του, αλλά η εγγύηση δεν 
ισχύει όταν χρησιμοποείται σαν όπλο σύγκρουσης, 
άσχετα αν το λανσάρουν σαν φακό και όπλο 
αυτοάμυνας.

2. Είναι κοντότερο από το ξύλινο γκλόμπ.
3. Οι φακοί έχουν κοφτερά σημεία τα οποία 

μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνα κοψίματα 
στο άτομο που θα δεχθεί το πλήγμα.

4. Αυτού του είδους οι φακοί είναι πολύ βαριοί 
και ένα χτύπημα στο κεφάλι μπορεί να σκοτώσει 
ή να προκαλέσει παράλυση.

5. Ο αστυνομικός που φέρει το φακό θα διστάσει 
να τον πετάξει και να τραβήξει το γκλομπ. Εστω 
και αν τον πετάξει, τότε μπορεί να πέσει στα 
χέρια του αντιπάλου και να χρησιμοποιηθεί ενά
ντια στον αστυνομικό. Δεν πρέπει όμως να πα- 
ραβλέψουμε το γεγονός ότι ο αστυνομικός έχει 
εκπαιδευτεί στη χρήση του γκλόμπ και όχι του 
φακού αυτοάμυνας.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΚΛΟΜΠΣ
ΥΠΕΡ
1. Είναι μικρά, κρύβονται εύκολα στην τσέπη, 

είναι ελαφριά και κατάλληλα για τους αστυ
νομικούς με πολιτική περιβολή.

ΚΑΤΑ
1. Πολύ μικρά για να είναι δραστικά όπλα.
2. Εχουν μυτερές άκρες στις ραφές του δέρ

ματος.
3. Από κατασκευή τους χρησιμοποιούνται για 

χτυπήματα στο πρόσωπο και κεφάλι με τα ίδια 
επικίνδυνα αποτελέσματα όπως και ο φακός.

ΓΚΛΟΜΠ - ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ
Κατασκευάζεται από σκληρό ξύλο, αλουμίνιο 

ή συνθετικό πλαστικό, και έρχεται σε διάφορα 
μεγέθη.
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ΥΠΕΡ
1. Είναι ελαφρύ και χαμηλού κόστους όπλο.
2. Ο κόσμος έχει συνηθίσει να βλέπει τους 

αστυνομικούς να περιφέρονται με αυτά τα 
γκλόμπς.

3. Εχει μεγαλύτερη ακτίνα δράσης από τους 
φακούς, τα δερμάτινα γκλόμπς και είναι πολύ 
πιο εύχρηστο.

4. Το χτύπημά του μπορεί ν’ ακινητοποιήσει 
το αντιστεκόμενο άτομο ή να το αφοπλίσει σε 
περίπτωση που φέρει αλυσίδα, μαχαίρι κ.α.

5. Για τη χρήση του είναι εύκολο να βρεθούν 
εκπαιδευτές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

6. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αμυντικό όπλο 
για την απόκρουση χτυπημάτων.

7. Οι κατασκευαστές του το προτείνουν για 
χρήση από τους αστυνομικούς και εγγυούνται 
την ανθεκτικότητά του που συμφέρει οικονομικά 
την υπηρεσία.

ΚΑΤΑ
1. Δεν βολεύεται εύκολα, λόγω μεγέθους, στις 

εξαρτήσεις, γι’ αυτό πολλές φορές το ξεχνούν 
στο περιπολικό.

2. Δεν δύναται να το φέρει αστυνομικός με 
πολιτική περιβολή.

3. Αποτελεί εμπόδιο στο τρέξιμο και μπορεί 
να πέσει από τη θήκη με αποτέλεσμα να περιέλθει

στα χέρια κάποιου άλλου και ν’ αποτελέσει κίν
δυνο.

4. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής, είναι αδύνατο

έ κ π τ ω σ η

2 0 - 3 0  %

, α0τυνομνκους

ΑΓΓΕΛΟΣ
------------------------------------------------------------------- k

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ

•  Δεχόμαστε συνταγές όλων των Ταμείων.
•  Σκελετοί & Ηλιου όλων των Ευρωπαϊκών εργοστασίων.
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να αποφευχθούν χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία 
μπορούν να επιφέρουν στιγμιαίος ή μετά από 
μερικές ημέρες τον θάνατο, λόγω εσωτερικών 
αιματωμάτων. Το γκλομπ αυτό έχει κατασκευ- 
ασθεί για χτυπήματα στο σώμα και όχι στο κεφάλι. 
Συνιστάται η εντατική και πολύωρη εκπαίδευση 
και επανεκπαίδευση των αστυνομικών στη χρήση 
του, για να μειωθούν οι πιθανότητες τέτοιων 
ατυχημάτων τα οποία μπορούν να βλάψουν την 
καριέρα του αστυνομικού και την επαγγελμα
τικότητα της υπηρεσίας.

Το γκλομπ τύπου PR-24 Baton με πλάγια λάβη 
θεωρείται πιο αποτελεσματικό διότι έχει τις ίδιες 
ικανότητες με το απλό γκλομπ και επιπλέον είναι 
πιό δύσκολο να το αποσπάσει κάποιος από τα 
χέρια του αστυνομικού, και προσφέρει περισσό
τερες δυνατότητες αμυντικής χρήσης.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε και 
την ύπαρξη του μεταλλικού πτυσσομένου γκλόμπ, 
ιαπωνικής κατασκευής, του Tokushu Keibo, το 
οποίο χρησιμοποιείται από την Ιαπωνική Αστυ
νομία από το 1966 και πρόσφατα εγκρίθηκε προς 
χρήση στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα των 
Η.Π.Α. και Γερμανίας. Είναι πλέον το επίσημο 
γκλομπ των με πολιτική περιβολή αστυνομικών, 
λόγω του μεγέθους του και της ευχρησίας του. 
Το κλασικό προσόν του Tokushu Keibo είναι ότι 
μπορεί να καταφέρει πιο δραστικά χτυπήματα 
από οποιοδήποτε άλλο γκλομπ και συγχρόνως 
προκαλεί λιγότερες βλάβες στους ιστούς από 
τα άλλα γκλομπ.

ΣΠΡΕΎ ΔΑΚΡΥΩΝ
ΥΠΕΡ
1. Είναι χαμηλού κόστους.
2. Είναι ελαφρύ, μικρό, μεταφέρεται εύκολα 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένστολους και 
με πολιτικά αστυνομικούς.

3. Το σπρέϋ δεν χρειάζεται πολύωρη εκπαίδευση.
4. Κατά τη χρήση του, ο αστυνομικός δεν χρει

άζεται να έρθει σε σωματική επαφή με το αντι- 
στεκόμενο άτομο.

5. Πωλούνται στο εμπόριο, ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες σαν μέσον άμυνας κατά επιθέσεων βια
σμού. Συνιστάται όμως, η τουλάχιστον τετράωρη 
εκπαίδευση του αγοραστή ή της αγοράστριας από 
την αστυνομία, γεγονός το οποίο υποβοηθεί την 
σύσφιγξη καλών σχέσεων μεταξύ του πολίτη και 
της αστυνομίας.

ΚΑΤΑ
1. Το σπρέϋ δεν φέρει αποτελέσματα όταν χρη

σιμοποιείται σε άτομα τα οποία βρίσκονται υπό 
την επήρεια ορισμένων ναρκωτικών ή αλκοόλ.

2. Ορισμένα άτομα γίνονται ακόμα πιό βίαια 
όταν χρησιμοποιείται το σπρέϋ επάνω τους, λόγω

του πόνου που προκαλεί στα μάτια το χημικό.
3. Υπάρχει πιθανότητα να μην σταματήσει τον 

επιτιθέμενο αρκετά γρήγορα.
4. Μπορεί να τυφλώσει για πάντα άτομα που 

υποφέρουν από τα μάτια, ή να προκαλέσει πνιγμό 
σε όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα.

5. Οι αλλαγές της φοράς του ανέμου μπορεί 
να στρέψει το σπρέϋ στα μάτια του ίδιου του 
αστυνομικού ή γενικότερα εκείνου που το χρη
σιμοποιεί.

ΟΠΛΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
Από τα τελευταία επιτεύγματα της τεχνολογίας 

είναι το αμυντικό/επιθετικό όπλο των τύπων επα
φής και αποστάσεως. Η ισχύς του σπινθήρα είναι 
50.000 Volts και 0,3 jcmles. Εχει την ικανότητα 
να αναισθητοποιεί εκείνον που δέχεται την εκ
κένωση για περίπου 20 λεπτά.

Τα επαφής όπλα είναι εκείνα που πρέπει να 
ακουμπήσουν στο σώμα του επιτιθέμενου προ- 
κειμένου να δώσουν την εκκένωση.

Τα αποστάσεως είναι πιο καινούργια, τύπου 
Taser, τα οποία πυροβολούν μικρά βέλη συνδε- 
δεμένα με σύρμα. Θεωρούνται, και είναι, πιό ασφα
λή από τα όπλα επαφής, γιατί ο αστυνομικός 
μπορεί να διατηρεί μια απόσταση 4-5 μέτρων 
από τον επιτιθέμενο. Και οι δύο όμως τύποι ηλε
κτρικών όπλων φέρουν ακριβώς τα ίδια απο
τελέσματα.

ΥΠΕΡ
1. Μεταφέρονται εύκολα, είναι ελαφριά και χα

μηλού κόστους.
2. Δεν απαιτείται μακροχρόνια εκπαίδευση.
3. Είναι αποτελεσματικότατα ακόμα και σε άτο

μα υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ.
4. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κοντρόλ 

και σε μη εγκληματικά αλλά βίαια άτομα, λόγω 
πνευματικών διαταραχών.

5. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ιδιαίτερα το Tasser, 
αντί του υπηρεσιακού περιστρόφου, σε άτομα 
που φέρουν μαχαίρι ή άλλο κοφτερό αντικείμενο.

ΚΑΤΑ
1. Ο ηλεκτρικός σπινθήρας προκαλεί καψίματα 

στο δέρμα.
2. Είναι επικίνδυνα σε άτομα με αδύνατη καρδιά.
3. Ο σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 

πυρκαϊάς, εάν κατά τη χρήση του όπλου υπάρχουν 
στο άμεσο περιβάλλον εύφλεκτα υλικά.

4. Μερικοί αντιεπαγγελματίες αστυνομικοί μπο
ρεί να το βρούν διασκεδαστικό να παιδεύουν 
κρατούμενο με ηλεκτρικές εκκενώσεις.

5. Τα εξ επαφής όπλα είναι επικίνδυνα διότι, 
αν ο επιτιθέμενος γραπωθεί από τον αστυνομικό, 
η εκκένωση θα επιδράσει και στον αστυνομικό 
αφήνοντας και αυτόν αναίσθητο.
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Μεγάλη “πρεμιέρα” στα σχολεία αυτό το μήνα!
Το κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτυπά.

Μαθητές, μικροί και μεγάλοι, ξαναβρίσκουν το δρόμο που οδηγεί στα θρανία
ύστερα από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Με χαμόγελο ή χωρίς χαμόγελο θα ξανανθίζουν το βιβλίο 
και θα αρχίσει μια ακόμα μάχη για την κατάκτηση της γνώσης.

Οι γονείς προσπαθούν αυτοσχεδιάζοντας, 
κατά κανόνα χωρίς επιστημονική υποστήριξη, να τα βγάλουν πέρα 

με το περίφημο “διάβασμα στο σπίτι”, 
με την άρνηση συχνά του παιδιού τους να πάει σχολείο, 

με τις τυχόν μαθησιακές δυσκολίες του...

Η προετοιμασία

Πώς πρέπει να προετοιμάσουν οι γονείς το 
παιδί για την καλή προσαρμογή του στο σχολείο;

Η πρώτη επαφή με το σχολείο είναι φυσιολογικά 
ένα πολιτισμικό σοκ. Νέα πρόσωπα, νέοι συναι
σθηματικοί δεσμοί που πρέπει να δημιουργήσει 
το παιδί, νέες απειλές - φανταστικές ή πραγ
ματικές. Βέβαια, η ύπαρξη βρεφονηπιακών σταθ
μών και νηπιαγωγείων διευκολύνει το πέρασμα 
στο σχολείο αλλά πάντα θα υπάρχουν και οι 
εξαιρέσεις. Γιατί, πέρα από τη ύπαρξη του νέου 
περιβάλλοντος, το παιδί καλείται να περάσει από 
τον προφορικό στο γραπτό λόγο. Και γι’ αυτό 
είναι απαραίτητο να σεβαστούμε την προοδευτική 
ωρίμανση του παιδιού. Αν όμως το παιδί έχει 
προετοιμασθεί καλά και έχει ενθάρρυνση από 
τους γονείς του, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Το 
“κλασσικό” λάθος που κάνουν οι Ελληνες γονείς 
είναι να λένε πολλά ψέμματα στα παιδιά για 
το σχολείο. Λόγου χάρη: “Η δασκάλα θα είναι 
καλή και όμορφη” (ενώ μπορεί να προκύψει στριμ
μένη δασκάλα ή... δάσκαλος), “Τα άλλα παιδιά 
θα σε αγαπούν” (που δεν είναι καθόλου βέβαιο),

Το καλύτερο είναι να λένε οι γονείς την αλήθεια. 
Λόγου χάρη:'Το σχολείο θα σου μάθει καινούργια 
πράγματα”, “Θα υπάρχουν κι άλλα παιδιά για 
να παίζετε”, “Το σχολείο δεν θα είναι σαν το 
σπίτι και θα χρειασθεί να μοιράζεσαι ορισμένα 
πράγματα” κ.λ.π. Η προετοιμασία αυτή θα πρέπει 
να αρχίσει οπωσδήποτε ένα χρόνο πριν.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, όταν το παιδί 
αρνείται να πάει στο σχολείο;

Η σχολική φοβία, που εκδηλώνεται με κλάμα, 
πονοκέφαλο, εμετούς, πυρετό, έντονο κοιλιακό 
πόνο κ.λ.π. ή καθαρή άρνηση του παιδιού να 
πάει σχολείο είναι ένα από τα συχνότερα παιδικά 
προβλήματα και μπορεί να παρουσιασθεί όχι μόνο 
στην πρώτη επαφή με το σχολείο αλλά και αρ
γότερα. Μπορεί να έχει σχέση α) με το σχολείο 
ή τον δάσκαλο (οπότε είναι καλύτερο να αλλάξει 
το παιδί σχολείο)

β) με την οικογενειακή κατάσταση (ανασφάλεια 
και άγχος αποχωρισμού από τη μητέρα του, που 
επιτείνεται στα παιδιά που απέκτησαν πρόσφατα 
αδελφάκι και σκέφτονται ότι, ενώ αυτά βρίσκο
νται στο σχολείο, το μωρό θα μονοπωλεί την 
αγάπη της μητέρας τους και αντιδρούν).
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Θα πρέπει να πούμε ότι τα μοναχοπαίδια, σε 
μεγάλο ποσοστό, έρχονται ευχάριστα στο σχολείο 
βρίσκοντάς το σαν μια διέξοδο επαφής και επι
κοινωνίας με άλλα παιδιά.

Αν το παιδί είναι συναισθηματικά ώριμο, λίγη 
ενθάρρυνση από τους γονείς και η θετική στάση

του δασκάλου (αγάπη, καλοσύνη, κατανόηση), 
αρκούν. Αν όμως έχει έντονα ψυχολογικά προ
βλήματα, το ότι δεν θέλει να πάει στο σχολείο 
είναι ένα δείγμα της δυσκολίας του στις δια
προσωπικές σχέσεις. Σε αυτή την περίπτωση χρει
άζεται συστηματική επιστημονική βοήθεια.

Η προσαρμογή

Τα αγόρια ή τα κορίτσια προσαρμόζονται κα
λύτερα στη σχολική ζωή;

Τα αγόρια είναι κατά κανόνα πιο δυσπροσάρ- 
μοστα γιατί θεωρούνται βιολογικά και συναισθη
ματικά πιο ευάλωτα. Επίσης πιέζονται περισσό
τερο από το οικογενειακό και κοινωνικό περι
βάλλον τους να έχουν καλή σχολική απόδοση 
και αυτό τους προσθέτει άγχος. Τα κορίτσια είναι 
πιο έξυπνα (τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα τεστ 
ευφυΐας, ίσως γιατί έχουν μεγαλύτερη λεκτική 
ικανότητα από τα αγόρια) και μαθαίνουν από 
το περιβάλλον τους να είναι πιο πειθαρχικά και 
πιο εργατικά. Γι’ αυτό και τα καταφέρνουν κα
λύτερα στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής.

Οι επιδόσεις

Ποια ηλικία είναι η καλύτερη για αποδοτική 
μάθηση;
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Η ανάγκη για μάθηση είναι φυσικό ένστικτο 
του παιδιού. Αν η ατμόσφαιρα του σχολείου είναι 
καλή, το παιδί αναπτύσσει τη δημιουργικότητά 
του, μαθαίνει να σκέπτεται και να ερευνά. Από 
βιολογική άποψη, τα παιδιά μετά την ηλικία των 
8-9 χρόνων και έως την ηλικία των 17-18 χρόνων 
μαθαίνουν γρηγορότερα και είναι έτοιμα να απο
δώσουν περισσότερο (παρά την έλευση της εφη
βείας και τα έντονα ψυχολογικά προβλήματα 
που τη συνοδεύουν).

Πρέπει να γίνεται βαθμολόγηση της σχολικής 
επίδοσης του παιδιού;

Κάποια βαθμολόγηση της σχολικής επίδοσης 
(π.χ. με το σύστημα Α,Β,Γ) είναι χρήσιμη, γιατί 
το παιδί μαθαίνει να υπόκειται σε αξιολόγηση, 
την οποία θα συναντά συνεχώς στην ανταγω
νιστική κοινωνία όπου θα ζήσει. Βέβαια, η βαθ
μοθηρία απορρίπτεται.

Η μελέτη

Η μελέτη πρέπει να συνεχίζεται στο σπίτι;
Η μελέτη στο σπίτι πρέπει να είναι ελάχιστη. 

Το παιδί πρέπει να έχει χρόνο να παίζει και 
να ζει την οικογενειακή ζωή.

Το ελληνικό φαινόμενο των παιδιών, που περ
νούν “τροχάδην” από το σχολείο στο σπιτικό 
διάβασμα και από κει στο φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών, στη σχολή του μπαλέτου ή του πιάνου 
κ.λ.π. θεωρείται από τους ειδικούς απαράδεκτο.

Η σχολική μελέτη, η ξένη γλώσσα, η μουσική

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Η  πείρα μας,
η αγάπη και η φροντίδα για  το παιδί, 
σε ένα ζεστό και σύγχρονο περιβάλλον, 

πλιίρως εξοπλισμένο 
για  τις ανάγκες του παιδιού σας, 

σε συνδυασμό
με τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας, 

είναι μερικοί από τους λόγους, 
που θα κάνουν να μας εμπιστευθείτε.

Θηβών 408 & Φυλλίδος 5, Περιστέρι 
τηλ. 5740.941, 2610.289

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

και η άθληση θα έπρεπε να γίνονται μέσα στο 
σχολικό ωράριο, στη θέση των χαμένων ωρών 
με τις άσκοπες επαναλήψεις.
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σκάλων, εκπαιδευτικού ψυχολόγου και παιδοψυ- 
χιάτρου. Παράλληλα, πρέπει να γίνεται ενισχυτική 
διδασκαλία στα μαθήματα, στα οποία το παιδί 
δεν τα καταφέρνει καλά. Αν το παιδί έχει μικρή 
διανοητική καθυστέρηση, σωματική αναπηρία, 
ελαφρά ψυχολογική διαταραχή κ.λ.π., μπορεί να 
παρακολουθεί το κανονικό σχολείο και να βο- 
ηθείται με παράλληλη ενισχυτική διαδασκαλία. 
Αν όμως έχει βαριά διανοητική καθυστέρηση είναι 
καλύτερο να βρίσκεται σε ίδρυμα με ειδικό σχο
λείο.

Το ιδανικό σχολείο

Οι γονείς πρέπει να έχουν τακτική επικοινωνία 
με το δάσκαλο ή τους καθηγητές;

Αν το παιδί δεν παρουσιάζει προβλήματα, δεν 
χρειάζεται οι γονείς να επισκέπτονται συχνά το 
δάσκαλο ή τον καθηγητή και να ανακατεύονται 
στο έργο του. Μία επίσκεψη κάθε δύο-τρεις μήνες 
αρκεί. Αν όμως το παιδί παρουσιάζει προβλήματα, 
η στενή συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών 
είναι απαραίτητη.

Οι δυσκολίες

Πώς θα αντιμετωπισθούν τυχόν μαθησιακές δυ
σκολίες;

Τα μαθησιακά προβλήματα, που απασχολούν 
ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, δεν είναι τόσο 
γνωστά όσο θάπρεπε. Ενας μεγάλος αριθμός παι
διών με μαθησιακά προβλήματα τα ξεπερνούν 
μόνα τους χωρίς να έχουν τη βοήθεια των δα
σκάλων ή των γονέων. Οταν ένα παιδί έχει δυ
σκολίες στο να γράψει ή όταν γράφει με αντι
στροφή των στοιχείων (όπως, για παράδειγμα, 
αντί να γράψει το γράμμα φι με τη γραμμή 
προς τα κάτω θα γράψει το θήτα ή αντί να 
γράψει το έψιλον θα βάλει κατοπτρικά τον αριθμό 
τρία), η πρώτη αντίδραση είναι ότι το παιδί είναι 
απρόσεκτο ή αδιάφορο. Στα σχολεία των προ
ηγμένων χωρών υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευτικοί 
ψυχολόγοι, οι οποίοι με εκπαιδευτικά τεστ και 
γενικότερη εξέταση του παιδιού με μαθησιακή 
δυσκολία, αποφαίνονται αν το πρόβλημα είναι 
ψυχολογικό ή οφείλεται σε οργανική διαταραχή.

Αν πρόκειται για ψυχολογικά προβλήματα του 
παιδιού σε σχέση με το σχολείο ή την οικογένεια 
(και αυτή πιθανότατα είναι η αιτία στο 70-80% 
των μαθησιακών δυσκολιών), το παιδί ή και η 
οικογένεια πρέπει να βοηθηθούν από παιδοψυ- 
χίατρο.

Αν πρόκειται για οργανική διαταραχή (π.χ. δυσ
λεξία, διαταραχή της προσοχής σε υπερκινητικά 
παιδιά κ.λ.π.), απαιτείται στενή συνεργασία δα-

Ποιό είναι το ιδανικό σχολείο;
Τρεις παράγοντες διαμορφώνουν την ποιότητα 

ενός σχολείου:
1. Η γενική ατμόσφαιρα του σχολείου (αν είναι 

αυστηρό, χαρούμενο κ.λ.π.), που εξαρτάται από 
τους εκπαιδευτικούς του και ιδιαίτερα τον δι
ευθυντή.

2. Οι ίδιοι οι δάσκαλοι, δηλαδή αν αγαπάνε 
τη δουλειά τους και αν έχουν την ικανότητα 
να καταλαβαίνουν το παιδί και να το βοηθάνε 
να αναπτύσσει την προσωπικότητά του (γι’ αυτό 
στις προηγμένες χώρες, ο δάσκαλος υποβάλλεται 
σε τεστ προσωπικότητας και συνέντευξη πριν αρ
χίσει την πανεπιστημιακή εκπαίδευσή του και 
πριν προσληφθεί στο σχολείο).

3. Η εκπαιδευτική πολιτική του κράτους.
Το ιδανικό σχολείο προσφέρει στο παιδί ελευ

θερία με πειθαρχία, χωρίς αυταρχισμό και με 
σεβασμό της προσωπικότητάς του. Οι δάσκαλοι 
το βοηθάνε, με κέφι και μεράκι, να επεκτείνει 
τις γνώσεις του μέσω της δημιουργικότητάς του 
καθορίζοντας τα όρια μέσα στα οποία θα μπορέσει 
να κινηθεί μέσα στην τάξη (να μπορεί να πάει 
ώς ένα άλλο θρανίο, να σχεδιάσει με τη φαντασία 
του κάτι, να βγει έξω από την τάξη κ.λ.π.).

Η καταπίεση από ένα κακό σχολείο μπορεί 
να προκαλέσει στο παιδί όχι μόνο μαθησιακές 
δυσκολίες αλλά και προβλήματα στη γενικότερη 
συμπεριφορά του ως ενηλίκου. Ας σημειωθεί, ότι
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η ποιότητα του σχολείου δεν έχει σχέση με την 
πολυτέλεια του. Γι’ αυτό, είναι απαραίτητο να 
επισκεφθεί ο γονιός το σχολείο, να ζήσει για 
λίγο την ατμόσφαιρα στα διαλείμματα, να γνω
ρίσει το δάσκαλο.

Αν οι ίδιοι οι γονείς αδυνατούν να κατανοήσουν 
και να ανακαλύψουν τις αιτίες που οδηγούν τα 
παιδιά τους σε κάθε είδους αποτυχία στη ζωή 
θα πρέπει να συμβουλεύονται τον σχολικό ψυ
χολόγο, τον δάσκαλο του παιδιού τους και κάθε 
άλλο ειδικό, μα πάνω απ’ όλα να προσπαθούν 
μόνοι τους να εφαρμόζουν θετική στάση απέναντι 
στα παιδιά τους. Παράλληλα θα πρέπει πολλοί 
γονείς να αναθεωρήσουν και τη στάση έναντι 
του σχολείου. Είναι ανάγκη να θεωρούν τον δά
σκαλο συνεργάτη και να τον βοηθούν στο έργο 
του.

Πρέπει να σεβαστούμε τα παιδιά δίνοντάς τους 
την ευκαιρία να αναπτύξουν σε ανώτατο βαθμό 
την ψυχοσωματική και πνευματική τους προσω
πικότητα.

Μέσα από ένα συλλογικό πνεύμα αλληλοκα
τανόησης, αγάπης, δικαιοσύνης και σεβασμού στις 
αξίες, θα μπορούμε να ελπίζουμε σε μια νέα 
γενιά, απαλλαγμένη από πλέγματα και νευρώσεις, 
μια γενιά που θάναι δραστήρια, δημιουργική, ευ
τυχισμένη.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
* ΦΕΒΡΩΝΙΑ *

Παρέχουμε:
Μεταφορά, Πλήρη διατροφή,

Ιατρική παρακολούθηση,
Ωράριο κατόπιν συνεννοήσεως

Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν: 
Μουσική (φλογέρα) - Τραγούδι, 

Εκμάθηση χορών - Μουσικοκινητική, 
Δραματοποίηση, Αγγλικά, 

Κουκλοθέατρο, Φανελοπίνακα, 
Κατασκευές - Αγγειοπλαστική, 

Ζωγραφική - Χειροτεχνία - Αθλοπαιδειές κ.α

Φιλοξενούμε παιδιά από δύο μηνών 
έως πεντέμιση ετών.

Σόλωνος 14, Πευκάκια, Ν. Ιωνία
_____________τηλ. 2778.297_____________

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α

Η A I A MI X .  Π Α Π Α Φ Α Κ Λ Η
Γ Α Λ Λ ΙΚ Α  - ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ
10 Λ. Χ"ΚΥΡΙΑΚΟΥ 23 -  ΤΗΛ. 4525216 
20 ΑΡ. ΚΑΛΛΙΓΑ 20 -  ΤΗΛ. 41 81 021 
30 ΠΛ. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 80 -  ΤΗΛ. 4513288 
40 Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 59 -  ΤΗΛ. 45 26350

Π Ε I

: Γ Ν Ο Σ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ -  ΓΥΜΝΑΣΙΟ -  ΛΥΚΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΔΕΣΜΕΣ 1 η 2η 3η 4η
Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 65 -  ΤΗΛ. 41 85035 

Ρ A I Α Σ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
LOWER - PROFICIENCY - CERTIFICAT

ΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
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Το άγχος των μαθητών - θυμάτων στα σχολεία
της Γυμνασιάρχου Εφης Στυλιανέα

Ο κακός χειρισμός των παιδιών 
- τόσο από τους γονείς όσο και από τους δασκάλους - 

μπορεί να τα μεταβάλει σε θύματα και όλους εμάς, 
που πασχίζουμε γι’ αυτά, άθελά μας σε θύτες.

Το άγχος είναι μια δυσάρεστη συναισθηματική 
κατάσταση, που χαρακτηρίζεται από ένα συναί
σθημα αδικαιολόγητης αγωνίας, και επηρεάζει 
σημαντικά την ανθρώπινη συμπεριφορά γιατί προ- 
καλεί εσωτερικές καταστάσεις, που έρχονται σε 
σύγκρουση με τη διάθεση του ατόμου να ικα
νοποιήσει τις διάφορες ανάγκες του.

Το αγχώδες άτομο φοβάται ότι κάτι τρομερό 
πρόκειται να του συμβεί αλλά δεν γνωρίζει τί 
και πότε. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται μέσα 
του ένταση, φόβος, διστακτικότητα και τάση απο
φυγής δυσάρεστων καταστάσεων.

Ο Freud απέδωσε το άγχος στις αναπόφευκτες 
συγκρούσεις, που συντελούνται στον εσωτερικό 
κόσμο του ανθρώπου, δύο στοιχείων: του εγώ 
και του υπερεγώ. Οι συγκρούσεις αυτές οδηγούν 
σε πολύ μεγάλη ένταση που ο Freud ονόμασε 
άγχος.

Το άγχος αρχίζει από την απλή πίεση που

νιώθει ένα άτομο, όταν βρίσκεται αντιμέτωπο 
με ένα εμπόδιο και δυσκολεύεται να το ξεπεράσει 
για να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη του. Στην 
περίπτωση αυτή η μορφή του είναι ήπια και εξα
φανίζεται γρήγορα όταν επιτευχθεί ο επιδιωκό- 
μενος στόχος.

Οταν, όμως, η ένταση επαναλαμβάνεται συχνά 
και σταθεροποιείται στο άτομο, τότε τα όριά 
της αγγίζουν τα όρια του άγχους που εύκολα 
μπορεί να εξελιχθεί σε νεύρωση. Αυτό συμβαίνει, 
όταν π.χ. πιέζουμε κάποιον να ανταποκριθεί σε 
απαιτήσεις, που δεν έχει την ικανότητα να πραγ
ματοποιήσει, και υποχρεώνεται ως εκ τούτου να 
καταβάλει προσπάθεια που ξεπερνά κατά πολύ 
τα μέτρα του.

Ο αγχώδης άνθρωπος μεταφέρει και γενικεύει 
συνήθως την αγωνία του από τη μια κατάσταση 
στην άλλη με αποτέλεσμα να αποκτά στο τέλος 
ένα υπερβολικό φόβο για όλα.
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Το παιδί, που συστηματικά υποβάλεται σε τι
μωρίες για να υιοθετήσει κοινωνικά αποδεκτές 
συνήθειες, οδηγείται πολλές φορές σε κατάσταση 
άγχους και σε σύγκρουση με το περιβάλλον ανα
πτύσσοντας έτσι παράλογους φόβους. Μπορεί επί
σης να οδηγηθεί σε αδράνεια, παραίτηση ή άρνηση 
να πάρει μέρος στη διαδικασία επιτυχίας στόχων 
από το φόβο μήπως αποτύχει. Για παράδειγμα, 
ένας μαθητής, εξαιτίας του φόβου αποτυχίας στις 
εξετάσεις, εξωθείται στο να εγκαταλείψει το σχο
λείο προκειμένου να μη δοκιμάσει την αποτυχία.

Το άγχος στην παιδική ηλικία

Το άγχος μπορεί να αρχίζει από την παιδική 
ηλικία. Η πιο συνηθισμένη μορφή για το παιδί, 
που φυσικά είναι δεμένο με το σπίτι του, ξεκινά 
από το φόβο να αποχωριστεί τους γονείς του 
και να φοιτήσει στο σχολείο.

Πολλές φορές ο ψυχολογικός μηχανισμός δεν 
είναι εύκολο να αποκαλυφθεί στις εξωτερικές 
εκδηλώσεις της συμπεριφοράς του ατόμου. Πα
ρατηρούμε, όμως, ότι η έλλειψη συγκέντρωσης 
προσοχής του παιδιού μπορεί να προέρχεται από 
την ανάθεση ευθυνών στις οποίες δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί.

Οι αντιδράσεις σχετικά με τη φοίτηση στο σχο
λείο μπορεί να κλιμακωθούν. Από την απλή τάση 
να παραμείνει στο σπίτι μέχρι την ολοκληρωτική 
άρνηση για το σχολείο και την οριστική εγκα
τάλειψη της φοίτησης. Εκτός από την κοινωνική 
φοβία, το φόβο για το σχολείο, το φόβο του 
αποχωρισμού από το οικογενειακό περιβάλλον, 
υπάρχει περίπτωση το άγχος να πηγάζει και από 
φόβο για κάποιο συγκεκριμένο μάθημα. Αποτέ
λεσμα, μια άρνηση περιορισμένου βαθμού να κα- 
ταλήξει σε γενικότερη απόρριψη του σχολείου.

Εκδηλώσεις άγχους στο σχολείο είναι πιθανόν 
να έχουν σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν 
στο οικογενειακό περιβάλλον π.χ. ψυχική κατά
πτωση των γονιών, κάποια ασθένεια, εργαζόμενη 
μητέρα κ.λ.π.

Στην περίπτωση που το παιδί δεν είναι ιδιαίτερα 
κοινωνικό είναι δυνατόν να εκδηλώσει μεγάλο 
άγχος, όταν πρόκειται να συναναστραφεί συνο- 
μήλικούς του. Αναπτύσσει, τέλος, φοβίες και από 
διάφορες άλλες αιτίες: αβεβαιότητα για τον εαυτό 
του, ανασφάλεια στις προσωπικές του σχέσεις 
ή και έλλειψη αυτοπεποίθησης για τα αισθήματα 
των σημαντικών προσώπων. Συναντάμε, επίσης, 
περιπτώσεις παιδιών που αγωνιούν για την υγεία 
των γονιών τους ή για το ενδεχόμενο να τους 
συμβεί κάποιο ατύχημα.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
πολλά παιδιά οδηγούνται σε φοβίες και άγχος

εξαιτίας τόσο του οικογενειακού περιβάλλοντος 
όσο και του σχολείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
το “σωματοποιούν” και παρουσιάζουν παθολογικά 
συμπτώματα όπως πόνους στην κοιλιά ή στο 
κεφάλι, εμετούς, ζαλάδες κ.λ.π.

Ο ψυχισμός των γονιών, η ψυχική τους υγεία 
και ισορροπία είναι βασικοί παράγοντες για να 
προφυλάξουν τα παιδιά από αυτό το πρόβλημα. 
Οι αγωνίες, αντίθετα, των γονιών, η δεσποτική 
αλλά και η υπερπροστατευτική συμπεριφορά τους 
είναι σοβαρές αιτίες, που το εντείνουν.

Το άγχος της εφηβείας

Στην εφηβεία φαινόμενα άγχους προκαλούνται 
από διαφορετικές αιτίες. Εδώ, σημαντικό ρόλο 
παίζουν τόσο οι προσδοκίες του εφήβου για τον 
κόσμο όσο και οι ψυχολογικές του αλλαγές ή 
οι κοινωνικές απαιτήσεις, που πιέζουν τον έφηβο. 
Πολλές από τις εμπειρίες, που συνδέονται με 
τη μάθηση, είναι δυνατό να προκαλέσουν άγχος.

Μερικές πηγές άγχους είναι εντονότερες σ’ αυτή 
την ηλικία: Ο κίνδυνος π.χ. να βλαφθεί η φυσική 
δύναμη του ατόμου ή ο φόβος να στερηθεί τα 
αισθήματα των οικείων (των σημαντικών του προ
σώπων), η έλλειψη ικανότητας προσαρμογής ή 
η αγωνία της επαγγελματικής και πνευματικής 
του καταξίωσης.

Το άγχος αυτής της μορφής στηρίζεται άλλοτε 
σε περισσότερο κι άλλοτε σε λιγότερο ρεαλιστικά 
στοιχεία.

Η ενοχή είναι μια ιδιάζουσα μορφή άγχους 
στην εφηβεία. Χαρακτηρίζεται από την υποτίμηση 
των ικανοτήτων του και από έλλειψη αυτοεκτί
μησης. Ο φόβος της αρρώστιας προκαλεί πρό
σθετες αγωνίες στον έφηβο. Συμπερασματικά, θα 
λέγαμε, το άγχος για ανεξαρτητοποίηση εκδη
λώνεται, κυρίως, στον έφηβο που επιθυμεί να 
κερδίσει την αυτονομία του και εξαρτάται από 
το κατά πόσο είναι ικανός να καταφέρει να 
σταθεί μόνος στα πόδια του και να αναλάβει 
τις ευθύνες για τη ζωή του.
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Αντιμετωπίζοντας τέτοια προβλήματα ο έφηβος 
είναι ενδεχόμενο να στραφεί στην ασφάλεια της 
παιδικής ηλικίας. Αυτή όμως η εσωτερική εξάρ
τηση, από την οποία δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί, 
εκδηλώνεται με έντονη αγωνία. Ετσι κάθε έφηβος 
κλυδωνίζεται γερά μέχρι να αποκτήσει θετικό 
συναίσθημα για τον εαυτό του.

Νιώθει υποχρεωμένος να αιτιολογεί τα πάντα, 
υποβάλλοντας έτσι τον εαυτό του σε έντονη αυ
τοκριτική.

Οσο απομακρύνεται από το οικογενειακό πε
ριβάλλον (από τη δέσμευση των γονιών και το 
περιορισμένο οικογενειακό πλαίσιο) τόσο η ανά
γκη να τον αποδεχθούν οι συνομήλικοί του είναι

πιο πιεστική. Του χρειάζονται και η δύναμη και 
η αποδοχή και πασχίζει να τα αποκτήσει με 
κάθε θυσία.

,Την περίοδο της εφηβείας συντελείται επίσης 
το ξεκαθάρισμα των ρόλων του φύλου των εφή
βων. Αυτό συνιστάται στις πνευματικές αναζη
τήσεις, που προσιδεάζουν σε κάθε φύλο, στα ιδι
αίτερα ενδιαφέροντα, στα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας, στα κίνητρα και στις επιδεξιό- 
τητες, αν και συχνά φαίνονται να εξαρτώνται 
από κάποια στερεότυπα.

Στην εφηβεία εκδηλώνεται επίσης πολύ έντονη 
η ανάγκη για εδραίωση ηθικών και πνευματικών 
αξιών. Ολες οι μορφές άγχους, που προαναφέρ- 
θηκαν, χωρίς να είναι αρχικά ιδιαίτερα επικίν
δυνες θα μπορούσαν όμως να γίνουν, επειδή η 
εφηβεία είναι η περίοδος που τα συναισθήματα 
είναι καθοριστικά για τη ζωή του ατόμου.

Μηχανισμοί άμυνας κατά του άγχους 
Ο ρόλος του σχολείου

Είναι γεγονός, ότι στα σχολεία καλλιεργείται 
ο ανταγωνισμός, η φιλοδοξία, η ηγετικότητα. Η 
επιθετικότητα εντείνεται, εξαιτίας του ανταγω
νισμού, στην προσπάθεια να φθάσει ο νέος τα 
κοινωνικά αποδεκτά πρότυπα. Τα σχολεία μας 
είναι σχεδιασμένα για την υποδοχή ενός καθο
ρισμένου προτύπου μαθητή. Το πρόβλημα είναι 
ότι πολλοί νέοι δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτόν 
τον ιδεότυπο.

Οι δάσκαλοι δεν μπορούν να έχουν την ευθύνη 
να “θεραπεύσουν” το άγχος, που θα διαπιστώσουν 
στους μαθητές, έχουν όμως την ευθύνη να προ
λάβουν να μη δημιουργηθεί. Πρέπει το σχολείο 
να δημιουργεί ατμόσφαιρα παραδοχής και ελεγ
χόμενης επιτρεπτικότητας, ώστε να τους δίνεται 
η ευκαιρία μέσα από την προσπάθεια, που κα
ταβάλουν, να επιβεβαιώνονται σταθερά.

Πολλά προβλήματα στο σχολείο φαίνονται να 
είναι δημιουργήματα των δασκάλων. Ο ανταγω
νισμός, η βαθμοθηρία, οι απειλές σαν μέσο σω
φρονισμού και πίεσης για μάθηση επιτείνουν πε
ρισσότερο την κατάσταση.

Ισως οι βαθμοί να είναι η πιο σοβαρή αιτία 
άγχους στο σχολείο και, βέβαια, δεν θάπρεπε 
να είναι το μόνο στοιχείο αξιολόγησης του μα
θητή, αφού ο δάσκαλος καλείται με την βαθ
μολογία να ανταμείψει κάθε μορφή απόδοσης 
του παιδιού. Παρότι πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σαν σύμβολα, ώστε να μην είναι δυνατόν να 
βλάψουν τον συναισθηματικό κόσμο των μαθητών, 
καταφέρνουν τελικά να παίζουν σημαντικό ρόλο 
με ποικίλες επιδράσεις. Και αυτό γιατί τα παιδιά 
ερμηνεύουν τους βαθμούς όχι σαν αξιολόγηση
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ΔΩΡΟ
Π Α  ΤΟΥΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Συμπληρώ νοντας το 

παρακάτω  κουπόνι και με 8 
άτοκες ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις των 8.730 δρχ. 
προσφ έρετε στο πα ιδ ί σας 

την ευκα ιρ ία  να μάθει 
σωστά αγγλικά.

Η μέθοδος Ml Children, 
αξίας 69.890 δρχ. 

περ ιλαμβάνει 36 κασέτες, 
10 έγχρωμους τόμους και 3 

βοηθητικά βιβλία σε δύο 
ωραία βαλιτσάκια.

Η  π ρ ο σ φ ο ρ ά  ισ χ ύ ε ι  μ έ χ ρ ι  
15-10-92

Με το H i Children
απίστευτα εύκολα αγγλικά!!!

Τ Ω Ρ Α  Μ Π Ο Ρ Ε ΙΣ  ΚΑ Ι  Σ Υ  ΝΑ Μ ΙΛ Α Σ  Α Γ Γ Λ Ι Κ Α  ΣΑ Ν . . .  Α Γ Γ Λ Ο Σ

T o H i Children:
• Είναι η πιο σύγχρονη ενεργοοπτικοακουστική μέθοδος για την εκμάθηση της Αγγλικής 

Γλώσσας.
• Είναι ειδικά προσαρμοσμένη στην ψυχολογία και στις ανάγκες των Ελλήνων.
• Αρχίζει από το Good Morning και σας φτάνει στο πτυχίο.
• Είναι ο πιο σωστός τρόπος για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας όταν ευκαιρείτε και με 

το δικό σας ρυθμό.
Πρόσκληση και πρόκληση Να συγκρίνετε το Hi Children με οποιαδηποτε άλλη μέθοδο

ε 1 ώ ρ α  ε υ χ ά ρ ισ τ η ς  μ ε λ έ τ η ς  τ η ν  η μ έρ α , το  π α ιδ ί μ α θ α ίν ε ι ν α  μ ιλ ά ε ι, ν α  δ ια β ά ζ ε ι και ν α  γ ρ ά φ ε ι  
I  [ ’  I I  σ ω σ τ ά  τη ν  α γ γ λ ικ ή  γ λ ώ σ σ α .

237 ε ιδ ικ ο ί ε π ισ τ ή μ ο ν ε ς  κα ι δ ε κ ά δ ε ς  τ ε χ ν ικ ο ί και κ α λ λ ιτ έ χ ν ε ς  δ ο ύ λ ε ψ α ν  σ κ λ η ρ ά  6 χ ρ ό - 
w c ^ i c R a  π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  σ τα  π α ιδ ιά  σ α ς  — γ ια τ ί ό χ ι  και σ ε  σ α ς  — τη ν  π ιο  σ ύ γ χ ρ ο ν η  ε ν ε ρ γ ο ο π τ ικ ο α κ ο υ σ τ ικ ή  
μ έ θ ο δ ο  ε κ μ ά θ η σ η ς  α γ γ λ ικ ώ ν .

Με τη  μ έ θ ο δ ο  HI C h ild re n  η μ ά θ η σ η  γ ίν ε τ α ι « π α ιχν ίδ ι» .

Ο* Ο  
ΙΟ

C O
-----to
c r  »—
77> a

Σημείωση: Η τιμή 
πώλησης

είναι 89.900 δρχ. 
μετρητοις.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Προς Hi Children 

Τ.Θ. 75148. 176 10 Αθήνα 
Παρακαλώ στείλτε μου την παραπάνω σειρά

Θ α  π λ η ρ ώ σ ω  μ ε: □  D in e rs  □  Ε θ ν ο κ ά ρ τ α  □  Ε μ π ο ρ ο κ ά ρ τ α  □  Τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ή  ε π ιτ α γ ή
□  ά λ λ η  (σ η μ ε ιώ σ τ ε  τ ο ν  τ ρ ό π ο  π λ η ρ ω μ ή ς ) ................................................................................ ................
□  Δ ε ν  σ τ έ λ ν ω  χ ρ ή μ α τ α .  Π α ρ α κ α λ ώ  χ ρ ε ώ σ τ ε  μ ο υ  τ η ν  κ ά ρ τ α  μ ο υ  μ ε  τ ο  α ν τ ίσ τ ο ιχ ο  π ο σ ό  α μ έ  
σ ω ς  μ ε τ ά  α π ό  τ η ν  π α ρ α λ α β ή :
□  Θ α  σ τ έ λ ν ω  κ ά θ ε  μ ή ν α  8 .7 5 0  δ ρ χ .  μ ε  τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ή  ε π ιτ α γ ή .

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.............................................. .......... .................................... ΤΗΛ.:.............................................
OAOL:..........................................  ΑΡΙΘΜ.: ...................ΤΑΧ.ΚΩΛ...................... ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ........................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /  /   ΑΡΙΘΜ.ΚΑΡΤΑΣ: | | | Τ~| M i l l  Τ Ι  M i l l
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:................ / .................. ΑΡΙΘΜ.ΑΣΓ.ΤΑΥΤ.:..................ΥΠΟΓΡΑΦΗ:........ .....................

της σχολικής τους εργασίας αλλά σαν αξιολόγηση 
του εαυτού τους γενικότερα. Και το χειρότερο, 
σαν μέτρο σύγκρισης με τους άλλους. Ετσι οδη
γούνται σε εσωτερικές συγκρούσεις και σε μείωση 
της αυτοεκτίμησης τους. Η υπερβολική έμφαση 
στους βαθμούς καταλήγει σε άγχος ή προκαλεί 
αδιαφορία σαν μορφή άμυνας, που αναπτύσσει 
το παιδί για να διατηρήσει την ισορροπία του

ή να αποφύγει την σύγκρουση. Οι βαθμοί στο 
σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελούν πλέον 
αυτοσκοπό και καταλήγουν στην εξαργύρωση με 
ένα δίπλωμα, σύμβολο της ακαδημαϊκής υπευ
θυνότητας, που απομακρύνει, όμως, από την αλη
θινή μάθηση.

Η αυταρχικότητα και η έντονη απειλή του δα
σκάλου, προς τους λιγότερο επιμελείς μαθητές,
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ότι η κακή επίδοση θα σηματοδοτήσει δυσμενή 
αποτελέσματα, διασπά ουσιαστικά την απαραί
τητη για τη μάθηση “ερωτική” κατά τον Πλάτωνα 
έλξη μεταξύ μαθητή και δασκάλου. Ο δάσκαλος 
δεν θα πρέπει να θέτει τον εαυτό του σε σύ
γκρουση με τους αργούς μαθητές. Αντίθετα επι
βάλλεται ν’ ακούει την άποψή τους και με λογικά 
επιχειρήματα να προσπαθεί να τους οδηγεί στην 
ορθή αντίληψη.

Η διαλογική συζήτηση ωφελεί τους μαθητές 
και οικοδομεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ καθη- 
γητού και μαθητού. Πρέπει ο καθηγητής να πείσει 
τους μαθητές ότι η σκέψη ποτέ δεν απορρίπτεται, 
ελέγχεται όμως η ορθότητά της. Αν δεν καταφέρει 
να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με όλους τους μα
θητές θα δημιουργήσει θύματα - αποτυχημένους 
στο σχολείο και στη ζωή και η ευθύνη του θα 
είναι αναμφισβήτητη.

Οι μαθητές που αισθάνονται τον αρνητικό ρόλο 
του εκπαιδευτού θ’ αρχίσουν την αντεκδίκηση 
και την εκτόξευση αλληλοκατηγοριών. Αποτέ

λεσμα οι ομαδικές τιμωρίες για παραδειγματισμό. 
Η επιβολή τιμωρίας προκαλεί επανάσταση και 
διάφορες απαράδεκτες ενέργειες με στόχο να 
προκαλέσουν το ενδιαφέρον του κοινωνικού συ
νόλου, επειδή θεωρούν τους εαυτούς τους αδι
κημένους. Οι ενέργειες αυτές πολλές φορές επε- 
κτείνονται και στο οικογενειακό περιβάλλον, όταν 
οι γονείς συμμερίζονται τους καθηγητές και κα- 
ταφέρονται από κοινού εναντίον των νέων.

Ετσι ο μαθητής μάχεται σε δύο στρατόπεδα, 
σχολείο και οικογένεια, και γίνεται θύμα πολ
λαπλών αντεγκλήσεων. Επιπλέον οι υπερβολικές 
απαιτήσεις και οι αδικαιολόγητα αυστηρές τι
μωρίες τον εμποδίζουν να προσαρμοστεί ομαλά 
στο οικογενειακό, στο σχολικό και κατ’ επέκταση 
στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι καταστάσεις αυτές 
δεν δημιουργούν μόνο άγχος, κατάθλιψη και υπο- 
τονικότητα στα παιδιά αλλά μπορεί να προκα
λέσουν και αντίθετες καταστάσεις, όπως μίσος 
και βίαιες εκδηλώσεις και τάσεις φυγής από το 
σπίτι. Σαν συνέπεια αυτών το άτομο είναι υπο
χρεωμένο να ενταχθεί σε κάποια παρακοινωνική 
ομάδα απ’ όπου αρχίζει ένας νέος κύκλος επι
θετικότητας. Δεν απορρίπτει μόνο τους γονείς 
του αλλά και όλους τους γονείς, εχθρεύεται όχι 
μόνο τους δασκάλους αλλά όλο το σύστημα.

Η ελπίδα να επανέλθουν οι νέοι αυτοί δεν 
είναι μεγάλη, αφού οι περισσότεροι καταφεύγουν 
σε μικροκλοπές, στα ψυχοφάρμακα και τα ναρ
κωτικά και έτσι αποκόπτονται οριστικά από το 
κοινωνικό περιβάλλον. Χωρίς τη διάθεση να επι
δοκιμάσουμε τις παρεκλίσεις αυτές, τις θεωρούμε 
συνέπεια μακράς επιθετικής και λανθασμένης συ
μπεριφοράς μερίδας εκπαιδευτών και γονέων που 
υποτιμώντας την προσωπικότητα των παιδιών, 
δεν τους αναγνωρίζουν δικαιώματα και θέλουν 
να επιβάλλονται με τη βία.

Η ζωή για το νέο άτομο έχει αντιξοότητες 
που αγωνίζεται καθημερινά να τις αντιπαρέλθει. 
Δεν πρέπει ν’ αφήσουμε τις αποτυχίες να το 
οδηγήσουν σε παραίτηση και αντικοινωνική συ
μπεριφορά. Επειδή το πρόσωπο που πάσχει (ο 
νέος-θύμα) δεν μπορεί πολλές φορές να σκεφτεί 
λογικά, επιβάλλεται να βρεθεί κάποιος άλλος, 
εκπαιδευτικός, φίλος, συγγενής για ν’ αναλάβει 
την καθοδήγησή του. Να τον πείσει να ξανα
δοκιμάσει και προπάντων να πιστέψει ότι η ελπίδα 
ανήκει σ’ όλους τους ανθρώπους. Η νιότη έχει 
μια μαγεία που δεν έχουμε δικαίωμα να κα
ταστρέψουμε. Ισως νάναι ευκολότερο να φτά
σουμε στου ωκεανού το βάθος παρά στο βάθος 
της ανθρώπινης καρδιάς.

(Αποσπάσματα από την ομιλία της συγγραφέα 
στο Δικηγορικό Σύλλογο, που οργάνωσε η Ελ
ληνική Εταιρία Θυματολογίας).
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Στον κόσμο: της επιβίωσης' στον κόσμο του 
Survival Club δεν υπάρχουν No 2. Ολοι, και οι 
6 ISO που είναι μέλη του είναι για μας όπως ο 

πρώτος. Είναι No 1
Ολοι αυτοί, που αποδέχονται την πρόκληση της 

φύσης, που κατακτούν βουνοκορφές, που 
μετράνε βήμα βήμα τη γη κυνηγόνιας την 

περιπέτεια σε χαράδρες, οτους βάλτους ή στις 
ρεματιές. Αυτοί, που αναμετριούνισι με το 

χιόνι, τον πάγο, ιη ζέστη, την κούραση και την 
εξάντληση και την νικούν, δεν είναι ποτέ μόνοι, 
ποτέ δεν είναι απροετοίμαστοι. Ολοι αυτοί, που 

δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, απαιτούν απ' 
τον εξοπλισμό τους το μέγιστο δυνατό σε 
αντοχή, ποιότητα και αξιοπιστία Το ίδιο 

απαιτούν και απο τη λέσχη τους.
To Survival Club είναι η λέσχη τους. Η λέσχη 
των επαγγελματιών της επιβίωσης, και αυτοί 

είναι οι 6150 Ασσοι του! 
Αποφασίστε, γίνετε εσείς ο 6151, ο επόμενός 

No 1, και αποκτήστε αμέσως ολα τα 
πλεονεκτήματα που παρέχει το Survival Club 

στα μέλη του.
Στέλνοντας το κουπόνι και 200 δραχμές σε 

γραμματόσημα στη διεύθυνση του Survival Club 
-χωρίς καμμία άλλη υποχρέωση- θα αποκτήσετε 

την επώνυμη καρτα μέλους, το σήμα 
αναγνώρισης και τον πολύχρωμο, πολυτελή 

20σέλιδο κατάλογο με τον αυστηρό επιλεγμένο 
εξοπλισμό που διαθετει το Club σε ειδικές 

τιμές και με προσθετή έκπτωση 15% 
αποκλειστικά γιά τα μέλη του. 

Συμπλήρωσε τώρα το κουπονι και γίνε εσύ ο 
νέος Ασσος του Survival Club

S urvivalOsrtttitiWtiCM

ΚΥΝΕΤΟΥ 4.105 55 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 325 0875 - 321 2420

S urvival
Οι επαγγελματίες της επιβίωσης



ΙΜΒΡΟΣ - ΤΕΝΕΔΟΣ: Σε π τ έ μ β ρ ιο ς  1922
70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΚΛΗΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

του Αστυφύλακα Κωνσταντίνου Κούρου

Μετά τη στρατιωτική ήττα της Ελλάδος το 1922, 
έγινε δεκτό από τις δυτικές Δυνάμεις στη Συνδιάσκεψη της Λωζάννης, 

το γεωπολιτικό επιχείρημα της Τουρκίας, 
που θεωρούσε την Ιμβρο και την Τένεδο, 

ως φυσικά στρατηγικά ερείσματα του Ελλησπόντου 
και γι’ αυτό δε θά’πρεπε να κατέχονται από ξένη δύναμη 

εχθρική ίσως προς την Τουρκία.
Ετσι το γεωπολιτικό και στρατηγικό κριτήριο 
υπερίσχυσε του ιστορικού και δημογραφικού.

Δηλαδή, οι πολιτικές σκοπιμότητες παραμέρισαν την ελεύθερη βούληση.
Οι νησιώτες διαμαρτυρήθηκαν έντονα 

για την υποδούλωσή τους σε ξένο δυνάστη, αλλά μάταια.
Οι Μεγάλοι είχαν πλέον αποφασίσει...

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Η αρχή της ιστορίας της Ιμβρου χάνεται στα 

βάθη των αιώνων. “Ιμβρον παιπαλόεσσαν” την 
αναφέρει ο Ομηρος. Κρίνοντας από τα πελασγικά 
υπολείματα που σώζονται ενταγμένα στη μεσαι
ωνική τοιχοποιία του κάστρου, που βρίσκεται 
στο ομώνυμο παραθαλάσσιο σημερινό χωριό, οι 
πρώτοι κάτοικοι της Ιμβρου, πρέπει να ανήκαν 
στην πανάρχαια κρητομινωϊκή οικογένεια, όπως 
πολύ εύστοχα υποστηρίζει ο Γ. Τενεκίδης.

Το νησί πήρε το όνομά του από τον Ιμβραμο 
που ήταν επίθετο του θεού Ερμή, όπου κατ’ εξοχή 
λατρευόταν μαζί με τους Κάβειρους. Σύμφωνα 
με τον Ευστάθιο (Παρεκβολές εις Διονύσ. Περιηγ.

ΤΟΝ ΝΗΣΙΩΝ
522-524), Ιμβραμος στην καρική γλώσσα εσήμαινε 
τον Ερμή και επειδή τύγχανε μεγάλης λατρείας 
στο νησί, το ονόμασαν Ιμβρο.

Στα κλασσικά χρόνια οι Αθηναίοι, στην προ- 
σπάθειά τους να εξασφαλίσουν το δρόμο προς 
τον Εύξεινο πόντο, είχαν μόνιμα στραμμένο το 
ενδιαφέρον τους προς την Ιμβρο που τελικά έγινε 
κληρουχία της τότε θαλασσοκράτειρας (494 π.Χ.).

Σημαντική ανάπτυξη σημείωσε η Ιμβρος μετά 
τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κρά
τους στο Βυζάντιο, ενώ κατά τη περίοδο της 
φραγκοκρατίας, κατακυρώνεται στη μερίδα των 
Βενετών.
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To 1262 όταν η Κωνσταντινούπολη ανακτήθηκε 
από τους Βυζαντινούς, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος 
επανέφερε το νησί στους κόλπους της αυτοκρα
τορίας. Αργότερα παραχωρείται μαζί με τα άλλα 
νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου στο γενο
βέζικο οίκο των Gattilusi.

Κατά τους χρόνους της Οθωμανικής αυτοκρα
τορίας προσαρτήθηκαν όλα τα νησιά του βο
ρειοανατολικού Αιγαίου στο Οθωμανικό κράτος 
με ειρηνικό τρόπο και οι φορολογικές επιβα
ρύνσεις στάθηκαν σε λογικά πλαίσια, όπως γενικά 
ανεκτοί ήταν οι όροι ζωής των νησιωτών και 
ειδικά στην Ιμβρο, όπου ο δυνάστης δεν αξίωσε 
κεφαλικό φόρο. Ολοι αυτοί οι παράγοντες θα 
συντελέσουν στην ακώλυτη επιβίωση του ελλη
νισμού της Ιμβρου ως την απελευθέρωσή της το 
1912 από τον ελληνικό στόλο.

ΤΕΝΕΔΟΣ
Η θέση της Τενέδου ανάμεσα στη Λήμνο και 

τα μικρασιατικά παράλια είχε ανέκαθεν ύψιστη 
σημασία για τον έλεγχο και την οργάνωση της 
περιοχής. Ο σημαντικός της ρόλος είχε επισημαν- 
θεί από τους αρχαίους χρόνους.

Κατά τον Τρωικό πόλεμο, όταν οι Ελληνες 
προσποιήθηκαν ότι έλυναν την πολιορκία της 
Τροίας, η Τένεδος υπήρξε το προσωρινό τους 
αγκυροβόλιο. Εκεί περίμεναν για να γυρίσουν 
και να καταλάβουν την πόλη.

Στην αρχαιότητα το νησί ονομαζόταν Λεύκο- 
φρυς, Κάλυνδα και Λυρνησσός. Την ονομασία 
Τένεδος την πήρε από τον Τέννη, τον γιό του 
Κύκνου και εγγονό του Ποσειδώνα.

Στους ιστορικούς χρόνους το νησί αποικήθηκε 
από Αιολείς της Λέσβου, αλλά μετά την Ιωνική 
επανάσταση (494 π.Χ.) καταλήφθηκε από τους 
Πέρσες. Μετά τους περσικούς πολέμους πήρε 
μέρος στην Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία.

Γνώρισε πολλούς δυνάστες, ώσπου το 1912 με 
το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων ελευθερώ
νεται από τον ελληνικό στόλο όπως και η Ιμβρος.

ΑΝΕΜΟΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
Η απελευθέρωση των δυο νησιών από τον ελ

ληνικό στόλο και το ύψωμα της γαλανόλευκης 
ήταν πόθος αιώνων γιά τον πληθυσμό των νησιών 
που αποτελείτο σε συντριπτικό ποσοστό από Ελ
ληνες. Η Συνθήκη των Σεβρών του 1920 - που 
δεν επικυρώθηκε από τις Δυτικές Δυνάμεις ούτε 
και από την Τουρκία - παραχωρούσε τα δυό 
νησιά στην Ελλάδα (αρθ.84).

Η απόλυτη ελευθερία των νησιών που κράτησε 
δέκα χρόνια, αποτελούσε τη συνέχεια ενός ημιε- 
λεύθερου καθεστώτος υπό τη σκιώδη οθωμανική 
κυριαρχία προ του 1912. Η Ελλάδα ως αντάλ
λαγμα έδινε εγγυήσεις για τη μη οχύρωση των 
νησιών. Επίσης δεν θα επιτρεπόταν στην Ελλάδα 
να τα χρησιμοποιήσει, ούτε και να αφήσει να 
χρησιμοποιηθούν από τρίτους ως ναυτικές βάσεις.

Η Συνθήκη των Σεβρών όμως δεν επικυρώθηκε 
ούτε από τις μεγάλες Δυνάμεις ούτε από την 
Τουρκία. Είχε “γυάλινα πόδια”.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ
Λίγα χρόνια αργότερα από την υπογραφή της 

αίολης Συνθήκης των Σεβρών, το ελληνικό εκ- 
στρατευτικό Σώμα στη Μικρά Ασία ετρέπετο σε 
άτακτο φυγή και οι Ελληνες αποδεκατιζόμενοι 
έπαιρναν το δρόμο της προσφυγιάς αφήνοντας 
πίσω τους την ιστορία αρκετών χιλιάδων ετών 
και τα καλύτερα κομμάτια της ψυχής τους.

Η Ελλάδα σύρεται στη Συνδιάσκεψη της Λω- 
ζάννης και υπογράφει την ομώνυμη Συνθήκη το 
καλοκαίρι του 1923.

Σύμφωνα με τους όρους της Συνθήκης, η Ελλάδα 
υποχρεώνεται να εκκενώσει την Ανατολική Θράκη 
και το Βιλαέτιο της Σμύρνης, τα οποία ανακτούσε 
η Τουρκία μαζί με την Ανδριανούπολη, τα Δαρ- 
δανέλλια και το Βόσπορο, μέχρι την ανατολική 
όχθη του ποταμού Εβρου. Πλην της Ιμβρου και 
της Τενέδου, η Τουρκία αναγνώριζε ρητώς την 
ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου, 
εξαιρουμένης της Δωδεκανήσου, που περιήρχετο
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κυριαρχία (άρθρο 15) και της Κύ-πρου, που 
προσηρτάτο στη Μεγάλη Βρεττανία (άρθρο 20). 
Στη Συνθήκη προσαρτήθηκε και η Ελληνο
τουρκική Σύμβαση περί ανταλλαγής πληθυσμών, 
σύμφωνα με την οποία 1.300.000 Ελληνες εγ- 
κατέλειψαν την Ιωνία και 355.000 Τούρκοι τις 
ελληνικές περιοχές. Πανάρχαιες ελληνικές πα
τρίδες, όπως η Πέργαμος, η Εφεσσος, η Αττά-λεια, 
η Σμύρνη, η Προύσσα, το Αϊβαλί, η Μάκρη, 
ερημώνουν από το ελληνικό στοιχείο. Ο τόπος 
απ’ τον οποίο θα περάσει ο Τούρκος μεταβάλλεται 
σε ερείπια, έγραφε από το 16ο αιώνα ο Αραβας 
ιστορικός Ιμπν Τουλούν.

Οι διατάξεις της Συνθήκης “ρυθμίζουν” τα γε
νικότερα δικαιώματα για την προστασία των Μει
ονοτήτων στην Τουρκία όπως, των Κούρδων των 
Αρμενίων και των Ελληνορθόδοξων. Οι διατάξεις 
αυτές αναφέρονται στην απόλυτη προστασία της 
ζωής και της ελευθερίας, την ελεύθερη άσκηση 
λατρείας, την ελευθερία μετακίνησης, και εν γένει 
την ισονομία, ανεξάρτητα από καταγωγή, εθνι
κότητα, γλώσσα ή θρησκεία.

Εκτός από τους γενικού χαρακτήρα κανόνες, 
που αφορούν όλους τους μη μουσουλμανικούς 
πληθυσμούς της Τουρκίας, η Συνθήκη της Λω- 
ζάννης περιλαμβάνει ειδική διάταξη τοπικής εφαρ
μογής (άρθρο 14) που καθιερώνει ειδικό νομικό 
καθεστώς τοπικής αυτοδιοίκησης, στο οποίο υπά
γονται η Ιμβρος και η Τένεδος, και έχει ως εξής:
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Ο Κέφαλος της Ιμβρου
Αι νήσοι Ιμβρος και Τένεδος, παραμένουσαι υπό 

την τουρκικήν κυριαρχίαν, θα απολαύουν ειδικής 
διοικητικής οργανώσεως, αποτελουμένης υπό το
πικών στοιχείων και παρεχούσης πάσαν εγγύησιν 
εις τον αυτόχθονο μη μουσουλμανικόν πληθυσμόν 
όσον αφορά την τοπικήν αυτοδιοίκησιν και την 
προστασίαν των ατόμων και των αγαθών.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη Συν
θήκη της Λωζάννης υπέρ των νησιωτών είναι 
πολύ σημαντικά. Ομως εξ ίσου σημαντική είναι 
και η απόσταση που χωρίζει τη θέσπιση από 
την εφαρμογή τους. Γιατί οι Τούρκοι βέβαια δεν 
τήρησαν κανέναν από τους όρους της Συνθήκης. 
Το 1927 ψηφίζεται ο νόμος 1151 περί Νήσων 
Ιμβρου και Τενέδου (Ανταλάρ Κανονού), βάσει 
του οποίου επιβάλλονται ήπια αρχικά μέτρα, που 
υποχωρούν ή οξύνονται, ανάλογα με τις δια
κυμάνσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Από το 1927 και σε πλήρη αντίθεση με το 
πνεύμα του κειμένου της Συνθήκης της Λωζάννης 
η τουρκική κυβέρνηση αρνείται την επιστροφή 
66 Τενεδίων που είχαν φύγει έντρομοι το 1922 
χαρακτηρίζοντάς τους ως ανεπιθύμητους.

Τα καταπιεστικά μέτρα που εφαρμόζονται, κυ
ρίως από το 1964 και μετά, δημιουργούν ένα 
αφόρητο κλίμα για τους γηγενείς.



Περιορίζονται τα δικαιώματα των ντόπιων και 
μεταφέρονται έποικοι από τα βάθη της Ανατολής 
και στρατός, άοχετα αν η Συνθήκη όριζε ρητά 
πως τα νησιά έπρεπε να παραμείνουν αποστρα- 
τικοποιημένα. Οι παραβιάσεις αυτές επεκτάθηκαν 
και στην εκπαίδευση, τη θρησκεία και τα αν
θρώπινα δικαιώματα περί ατομικής ελευθερίας, 
ατομικής περιουσίας και σεβασμού της ανθρώ
πινης ζωής.

Αλλοτε η ελληνική γλώσσα κυριαρχούσε στα 
δυό νησιά. Ηταν η γλώσσα που πριν από το 
1912 χρησιμοποιούσαν οι νησιώτες γιά την αλ
ληλογραφία τους με την οθωμανική κυβέρνηση. 
Στις 20 Νοεμβρίου 1927, οι τουρκικές αρχές αυ
θαιρετώντας θα κλείσουν την Κεντρική Σχολή 
της Ιμβρου. Οι τουρκικές αρχές κατορθώνουν 
-αργά αλλά σταθερά- να εκτουρκίσουν την παι
δεία.

Την δεκαετία του ’60 μιά ανοικτή αγροτική 
φυλακή εγκαθίσταται στην Ιμβρο. Ατμόσφαιρα 
πανικού επικρατεί παντού. Η βλοσυρότητα των 
αλλοεθνών δεσμοφυλάκων και η επιθετικότητα 
των κρατουμένων, που κυκλοφορούν ελεύθεροι 
και οπλισμένοι, θα μετατρέψουν την Ιμβρο σε 
νησί τρόμου και ανασφάλειας.

Οι κάθε μορφής εξευτελισμοί, ξυλοδαρμοί και 
λιθοβολισμοί των Ιμβρίων -κυρίως μετά το 1963- 
φθάνουν στο αποκορύφωμά τους το 1974 με την 
εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο.

Ο Πύργος της Ιμβρου

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αρτεμις I. Κιτσαρά

* ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

* ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

* ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

* ΜΗΧΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

* ΘΕΡΜΟΔΙΑΓΠΣΤΩΣΗ

* ΜΑΛΑΞΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Αετιδέων & Ερατούς 41, 
155 61, Χολαργός 

τηλ. 6545.185, 6522.146
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Την ίδια εποχή παραβιάζονται απροσχημάτιστα 
οι διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης περί 
μειονοτήτων. Απαγορεύτηκαν οι θρησκευτικές τε
λετές. Και μη φθάνοντας αυτό ακολουθεί σειρά 
βανδαλισμών και λεηλασιών των ναών. Οι νησιώ
τες στερούνται των θρησκευτικών τους δικαι
ωμάτων κατά παράβαση των άρθρων 38, παρά
γραφος 2, 40 και 42, παράγραφος 3 της Συνθήκης 
της Λωζάνης καθώς και του άρθρου 9 της Σύμ
βασης της Ρώμης για την προάσπιση των δι
καιωμάτων του ανθρώπου. Ολα μαρτυρούν ότι 
τα μέτρα για τον πλήρη εκτουρκισμό των δύο 
νησιών εκτελούνται βάση ενός προσεκτικά με
λετημένου σχεδίου.

Για την Ελλάδα που είχε υποστεί πανωλεθρία, 
η Συνθήκη της Λωζάννης σήμαινε όχι μόνον τον 
ενταφιασμό των εθνικών ονείρων ολοκλήρων 
γενεών αλλά και τη στέρηση της προοπτικής 
ανάπτυξης του Ελληνισμού σε ευρύτερους ορί
ζοντες.

Η Μικρασιατική Καταστροφή, καρπός της οποί
ας υπήρξε η Συνθήκη της Λωζάννης, συνιστά 
τραγωδία συγκλονιστικού και απροσμέτρητου ισ
τορικού βάθους. Το 1922 είναι έτος, του οποίου 
η ανάμνηση οδηγεί σε περίλυπο στοχασμό.

Η ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Στην Εκθεση της Οργάνωσης για την Προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Helsinki Watch”, 
που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο 1992 στη Ν. Υόρκη, 
τονίζεται ότι:

...Οι όροι του άρθρου 14 της Συνθήκης της 
Λωζάννης ποτέ δεν τηρήθηκαν.

...Το 1927 ψηφίσθηκε ένας τουρκικός νόμος No 
1151/1927, ο οποίος προσδιόριζε κανόνες για τη 
διοίκηση των νησιών: η αυτοδιοίκηση καταργείται.

...Ο νόμος 1151 προέγραφε επίσης τη διδασκαλία 
της Ελληνικής γλώσσας στα σχολεία, παραβιά
ζοντας κατ’ ευθείαν το άρθρο 14 της Συνθήκης 
της Λωζάννης, το οποίο προέβλεπε την ελεύθερη 
διδασκαλία της γλώσσας στα παιδιά της μει
ονότητας.

...Το 1965 η κυβέρνηση δημιούργησε στην Ιμβρο 
ανοικτές αγροτικές φυλακές για καταδίκους του 
τουρκικού κράτους.

...Μεταξύ των 1960 και 1990 έχει αναφερθεί 
ότι 200 περίπου εκκλησίες καταστράφηκαν. Επί
σης απαλλοτριώθηκε εκκλησιαστική ιδιοκτησία.

...Μερικοί Ελληνες που ζουν στην Ιμβρο είναι 
παραλήπτες απειλητικών για τη ζωή τους επι
στολών, που αναφέρουν ότι θα έχουν την ίδια 
τύχη με τον Δεληκωνσταντή, ο οποίος δολο
φονήθηκε το 1990, αν δεν εγκαταλείψουν το νησί, 
ή δεν πουλήσουν και τα τελευταία ακίνητα που 
κατέχουν και δεν έχουν απαλλοτριωθεί ακόμη.

ΠΙΝΑΞ 1
Πληθυσμός της νήσου Ίμβρου 

Δημογραφική αλλοίωση

Χρονολογία
Συνολικός

πληθυσμός Ελληνες Τούρκοι

1960 5.776 5.487 289
1970 6.591 2.571 4.020
1985 7.610 496 7.114
1990 7.500 300 7.200

___________________ ΠΙΝΑΞ 2___________________
Σχηματική παράσταση δημογραφικής αλλοίω
σης της νήσου Ιμβρου. Ετη 1960 - 1990:
κάτοικοι 

8 . 000 -  -

7 .0 0 0 -  -

6. 000-  -

5 .0 0 0 -  -

4 .0 0 0 - -

3 .0 0 0 -  -

2. 000-  -  

1.000 - -

έτη

Ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής 
Ιάκωβος, Ιμβριος στην καταγωγή, είπε στην Ορ
γάνωση “Helsinki Watch” ότι κανείς από τους 
εναπομείναντες Ελληνες Ιμβριους δεν είναι κάτω 
των 65 ετών. “Αισθάνομαι φοβερά κατησχυμμένος 
που δε μπορώ να κάνω τίποτα για την Ελληνική 
κοινωνία. Είναι μιά τραγική κατάσταση. Εχω παύ- 
σει να ελπίζω και φοβάμαι ότι τα προβλήματα 
αυτών των λίγων ανθρώπων δε θα συγκινήσουν 
τις καρδιές των δυνατών”.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
* Γ ιώ ρ γο ς  Τ ενεκ ίδ η ς : Ιμβρος κ α ι Τ ένεδ ο ς , Θ εσ σ α λο ν ίκ η  

1986.

* Δημ. Κ α λούμ ενος: Η  σ υ ρ ρ ίκ νω σ η  το υ  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Ε θνου ς.

* Υ πόμνημα Ισ το ρ ικ ό ν  π ερ ί τη ς νή σ ου  Ιμβρου, Α.. Μ ου- 

σ το ξύ δ ο υ  - Β. Κ ου τλουμ ου σ ιανού .

* Θ εω ρ ία  κ α ι Κ είμ ενα  Δ ιεθ νο ύ ς  Δ ικα ίο υ , Κ ω ν /νο υ  Σ κ α λτσ ά .

* ΙΜ Β ΡΟ Σ, μ η ν ια ία  έκδοσ η  το υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Ιμ β ρ ίω ν  Α θη νώ ν.
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ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ένα ολοκληρωμένο ιατρικό σύστημα

του ιατρού Σκύρου Διαμαντίδη,
πρόεδρου του Ινστιτούτου Ερευνών και Εφαρμογών Ομοιοπαθητικής Ιατρικής

Η ομοιοπαθητική ιατρική είναι ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό ούοτημα 
που οι ρίζες του φθάνουν, μέχρι την αρχαιότητα.

Πρώτος ο Ιπποκράτης, ο πατέρας ιατρικής, διατύπωσε την θέση ότι 
“τα όμοια των ομοίων εισίν ιάματα”, δη^δή, π* όμοια θεραπεύουν τα όμοια, 

και εφάρυρσξν°σ?ην πράξη την'-^ομίμοπαθητική.
Αναβιωτής της Ομοιοπαθητικής.Ιατρικής, 

υπήρξε πριν 200 περίπου χρόνια, 
ο Γερμανός γιατρός Samuel Hahnemann.

Ο Hahnemann θεμελίωσε μ$. αυστηρή επιστημονική μεθοδολογία 
τις αρχές και τ^ώ*  ̂ν ό μ ό ρ α ^ |ς /  ̂ ριοπαθητικής, 

και την κατέστησβ μια, α ^  τις ίαχυ^ότερες μεθόδους

για την αντιμετώπιση π Ι Ι  περισσοτέρων ασθενειών 
και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.

Ο βασικός νόμος της ομοιοπαθητικής 
“τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια” εξη
γείται απλά με το παρακάτω παράδειγ
μα: Ενα παιδί που πάσχει από οστρακιά 
εμφανίζει απότομο υψηλό πυρετό, κα- 
τακόκκινο πρόσωπο, τα μάτια του γυ
αλίζουν, διαστέλλονται οι κόρες, η 
γλώσσα του πρήζεται και παρουσιάζει 
προοδευτικά μια νευ
ρικότητα, μια υπερέ
νταση η οποία φτάνει 
μέχρι παραληρήματος.
Ενα άλλο παιδί, που 
έχει υποστεί την επί
δραση μιας φαρμακευ
τικής ουσίας που βγαί
νει από το φυτό Bel- 
ladona atropa, παρου
σιάζει μια παρόμοια ει
κόνα, δηλαδή υψηλό 
απότομο πυρετό, κα- 
τακόκκινο πρόσωπο, 
τα μάτια του γυαλί
ζουν και οι κόρες διαστέλλονται ενώ ταυτόχρονα 
εμφανίζει υπερένταση και νευρικότητα που φτάνει 
μέχρι παραληρήματος. Αυτές οι δύο εικόνες της 
οστρακιάς και του μπελλαντονισμού συνιστούν 
“όμοιον πάθος”. Με βάση το νόμο των ομοίων, 
η φαρμακευτική ουσία Μπελλαντόνα όταν πα

ρασκευαστεί ως ομοιοπαθητικό φάρμακο, 
έχει την ιδιότητα να θεραπεύσει τη συ
γκεκριμένη ασθένεια της οστρακιάς, και 
μάλιστα με τρόπο σύντομο, ανώδυνο και 
ασφαλή. Η κλινική εμπειρία έχει επα- 
ληθεύσει τη βασική αυτή αρχή της ομοι
οπαθητικής στα διακόσια περίπου χρόνια 
που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο.

Στόχος του ομοιοπα- 
θητικού ιατρού, όταν 
αντιμετω πίζει έναν 
οποιονδήποτε ασθενή, 
είναι να βρεί ποιό από 
τα  ο μ ο ιο π α θ η τικ ά  
φάρμακα παρουσιάζει 
την μεγαλύτερη δυνα
τή ομοιότητα με το σύ
νολο των σωματικών 
και ψυχοδιανοητικών 
ενοχλημάτων, που πα
ρουσιάζει ο ασθενής. 
Το σύνολο αυτό των 
συμπτω μάτω ν, που 

ονομάζεται διαφορετικά και ιδιοσυγκρασία, απο
τελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την διάγνωση 
και την θεραπεία με την ομοιοπαθητική. Γι’ αυτό 
ακριβώς τον λόγο, λέμε ότι η Ομοιοπαθητική 
Ιατρική αντιμετωπίζει τον ασθενή και όχι μόνο 
την ασθένεια.
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Τι είναι τα ομοιοπαθητικό φάρμακα

Τα ομοιοχαθητικά φάρμακα παρασκευάζονται 
από φυτικές, ορυκτές και ζωικές ουσίες. Ο τρόπος 
παρασκευής τους ονομάζεται “δυναμοποίηση” και 
περιλαμβάνει δύο στάδια: την πολύ μεγάλη αραί- 
ωση και την κρούση. Με την δυναμοποίηση τα 
φάρμακα αυτά αποκτούν τις δύο βασικές ιδιότητες 
που τα χαρακτηρίζουν, δηλαδή την έλλειψη πα- 
ρενεργειών και την πολύ μεγάλη θεραπευτική 
δραστικότητα.

Η ομοιοπαθητική απευθύνεται σε κάθε πάσχοντα 
οργανισμό, ανεξάρτητα από την πάθηση που πα
ρουσιάζει. Η καθημερινή κλινική εμπειρία των 
200 χρόνων εξάσκησης της ομοιοπαθητικής αλλά 
και οι πολλές έρευνες, που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια, αποδεικνύουν με αδιαμφσβήτητο τρόπο 
την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει στον πά
σχοντα οργανισμό. Η ομοιοπαθητική μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσουμε ασθενείς 
που πάσχουν από τα πιό απλά μέχρι και τα 
πιό σοβαρά νοσήματα.

Η δράση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου εξα- 
σκείται και στα τρία επίπεδα του ανθρώπου, δη
λαδή στο ψυχικό, στο διανοητικό και στο σω
ματικό. Οποιο κι αν είναι το πρόβλημα, για το 
οποίο ο ασθενής έχει επισκεφθεί τον γιατρό, το 
ομοιοπαθητικό φάρμακο θα βοηθήσει το άτομο 
τόσο σωματικά όσο και ψυχοδιανοητικά.

Η ομοιοπαθητική ιατρική συνεργάζεται αρμο
νικά με όλες τις ιατρικές ειδικότητες, έχοντας 
σαν μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του ασθενή. 
Οταν η κλινική κατάσταση του ασθενή το απαιτεί, 
τα ομοιοπαθητικά φάρμακα μπορούν να συνδυ
αστούν με οποιαδήποτε άλλα φάρμακα. Οσο η 
κατάσταση του ασθενή, βελτιώνεται με την ομοι
οπαθητική θεραπεία ο γιατρός σταδιακά μειώνει 
τις δόσεις των αλλοπαθητικών φαρμάκων, μέχρις 
ότου αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα και ο 
ασθενής παραμένει μόνο με την Ομοιοπαθητική 
θεραπεία. Επειδή το ομοιοπαθητικό φάρμακο δρα 
αιτιολογικά στην διαταραχή που προκάλεσε την 
ασθένεια, το άτομο που έχει θεραπευτεί με αυτή 
τη μέθοδο κάποια στιγμή παύει να χρειάζεται 
και τα αντίστοιχα φάρμακα.

Σήμερα η ομοιοπαθητική γνωρίζει μια πολύ με
γάλη εξάπλωση, που οφείλεται στη συνεχή προ
σπάθεια των ομοιοπαθητικών γιατρών, αλλά κυ
ρίως στα σημαντικά θεραπευτικά της αποτελέ
σματα στην κλινική πράξη. Μια έρευνα, που έγινε 
σε 7 χώρες της ΕΟΚ με εντολή και χρηματοδότηση 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 
1987, έδειξε ότι ο Ευρωπαϊκός πληθυσμός κα
ταφεύγει σε ποσοστό 18-75% στις εναλλακτικές 
ιατρικές μεθόδους και κατά κύριο λόγο στην 
ομοιοπαθητική. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώ
ρες είναι αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα στο 
Πανεπιστήμιο και ενταγμένη στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας των χωρών αυτών.

Το Ινστιτούτο Ερευνών και Εφαρμογών Ομοι
οπαθητικής Ιατρικής συμμετέχει σαν ιδρυτικό μέ
λος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ολιστικής Ιατρι
κής. Το Συμβούλιο αυτό προωθεί την ίδρυση Ευ
ρωπαϊκής Σχολής Ομοιοπαθητικής. Στην Ελλάδα 
με υπουργική απόφαση ιδρύθηκε το 1988 η Ομοι
οπαθητική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία έχει σαν έργο 
να εξετάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την άσκηση της ομοιοπαθητικής στην Ελλάδα. 
Η επιτροπή αυτή, στοχεύει στη δημιουργία Ομοι
οπαθητικής Ιατρικής Ειδικότητας στην Ελλάδα 
καθώς και την ένταξη της ομοιοπαθητικής στη 
νοσοκομειακή περίθαλψη.
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ: 
ένας ύπουλος εχθρός

του Υπαστυνόμου Α’ Αγγέλου Γραμμένου

Ο,τι επαναλαμβάνεται, κα
ταγράφεται από το κέντρο 
μνήμης ενός οργανισμού, κω- 
δικοποιείται, και αποτελεί 
πλύση εγκεφάλου. Ο συστη
ματικός καπνιστής, εθισμένος 
σωματικά αλλά κυρίως ψυ
χολογικά στην κίνηση που 
έχει επαναληφθεί άπειρες φο
ρές, ανοίγει το πακέτο και 
με τρόπο τελετουργικό προ- 
c φέρει στον εαυτό του την 
“απόλαυση” του καπνίσματος 
ενός τσιγάρου.

Με το άναμα η θερμοκρασία 
της καύτρας (που φθάνει και 
τους 800 βαθμούς Κελσίου) 
απελευθερώνει 4000 περίπου 
διαφορετικές χημικές ουσίες. 
Με μια βαθειά ρουφηξιά όλες 
αυτές οι ουσίες ταξιδεύουν μέσω 
της τραχείας στους πνεύμονες, 
και εκεί απορροφώνται (κύρια 
η νικοτίνη σε ποσοστό 80-90%) 
από τη μεγάλη εσωτερική επι
φάνεια των πνευμόνων, όπου 
βρίσκονται οι αεραγωγοί και οι 
κυψελίδες.

Με το φαινόμενο της διαπί
δυσης και της ανταλλαγής των 
στοιχείων, μεταφέρονται όλες 
αυτές οι ουσίες με το οξυγο
νωμένο αίμα στην καρδιά και 
με ταχύτατο τρόπο στον εγκέ
φαλο και στις πιο απομακρυ
σμένες περιοχές του σώματος. 
Σε διάστημα 10’ η νικοτίνη βρί
σκεται και κινείται ανάμεσα στα 
εγκεφαλικά κύτταρα. Ο εγκέ
φαλος αντιδρά απελευθερώνο
ντας μια σειρά από χημικές ου
σίες, όπως αδρεναλίνη, αρτερε- 
νόλη και ντοπαμίνη, με αποτέ
λεσμα την αύξηση των σφυγμών 
της καρδιάς, την άνοδο της αρ
τηριακής πίεσης και το χαλά- 
ρωμα των μυών.

Επίσης, προκαλείται υπερέκ- 
κριση γαστρικών υγρών και κα
θυστέρηση της διαδικασίας της 
πέψης κατά 40’ (με τις γνωστές 
συνέπειες). Η απορροφημένη, 
από τους πνεύμονες, νικοτίνη 
εκκρίνεται από τους σιελογό- 
νους αδένες, καταπίνεται και 
παγιδεύεται στα γαστρικά υγρά 
του στομάχου για να ξανααπορ- 
ροφηθεί από τον οργανισμό.

Οι κυριότερες επιπτώσεις 
εντοπίζονται στο αναπνευστικό, 
το καρδιαγγειακό, και το κε
ντρικό νευρικό σύστημα και εί
ναι: χρόνια αποφρακτική πνευ
μονοπάθεια, πνευμονικό εμφύ
σημα, χρό ν ια  β ρ ο γ χ ίτ ιδ α , 
βρογχικό άσθμα, καρκίνος των 
πνευμόνων, της γλώσσας, του 
οισοφάγου, του λάρυγγος, της 
ουροδόχου κύστεως, του πα- 
γκρέατος, του ήπατος, των νε
φρών και άλλων οργάνων.

Ακόμη το κάπνισμα αποτελεί 
σημαντική αιτία σεξουαλικής 
ανικανότητας. Στην Ελλάδα πά
σχουν από σεξουαλική ανικα

νότητα περισσότεροι από 
250.000 άνδρες, από τους 
οποίους το ποσοστό πάνω 
από 50% είναι οργανικής αι
τιολογίας και στο ποσοστό 
βέβαια αυτό το κάπνισμα 
παίρνει την μερίδα του λέ- 
οντος.

Παρά τις καταστροφικές 
συνέπειες και τις προειδοποι
ήσεις των ειδικών επιστημό
νων, το κάπνισμα του τσιγά
ρου μειώνεται ελάχιστα στον 
τόπο μας, μάλιστα σε μερικές 
περιπτώσεις, ειδικότερα στη 
νεολαία αυξάνεται. Ετσι, τα 
πορίσματα μιας μελέτης που 
έκανε το Τμήμα Επισκεπτών 
- Επισκεπτριών Υγείας των 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι άκρως 

απογοητευτικά. Οι μαθητές 
αρχίζουν το κάπνισμα στα 15 
τους και οι φοιτητές, που στο 
μ έλλο ν  θα α κολουθήσ ουν 
επαγγέλματα υγείας, καπνίζουν 
αρείμανίως ξεπερνώντας κατά 
πολύ τους άλλους συναδέλφους 
τους.

Κάπνισμα και εγκυμοσύνη
Εκεί όμως που οι επιπτώσεις 

είναι τραγικές είναι όσες αφο
ρούν την εγκυμοσύνη και τη λο
χεία. Σε έρευνα της Εταιρίας 
Ιατρικών Σπουδών ανακοινώθη
κε ότι αν οι μητέρες που κα
πνίζουν διέκοπταν το κάπνισμα, 
θα μειώνονταν οι αποκολλήσεις 
του πλακούντα κατά 19%, οι 
γεννήσεις προώρων και χαμηλού 
βάρους παιδιών κατά 22%, οι 
θάνατοι στην ηλικία από 1-5 
ετών κατά 41%. Από έρευνα της 
Ελληνικής Εταιρίας Προγεννη
τικής Ιατρικής αποδείχθηκε 
όμως, ότι σε ομάδα εγκύων, που 
κάπνιζε, μόνο το 12% σταμάτησε 
το κάπνισμα. Εχει επίσης απο-
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δειχθεί πως όταν η μη- Γ~ . ,  ^  »
τέρα καπνίζει, το παι- UaU " Ρ " ** ν  w  u a n u o
δί μπορεί να γεννηθεί 
200-250 γραμμάρια λι
γότερο από το φυσιο
λογικό βάρος, υπάρχει 
περίπτωση να γεννη
θεί κοντότερο και με 
μικρότερη διάμετρο 
του κεφαλιού του, αυ
ξάνεται ο κίνδυνος 
βρεφικού θανάτου και κινδυνεύ
ει να πάθει συχνότερα λευχαι
μία, λέμφωμα, νεφρικό καρκίνο 
ή να γίνει πνευματικά καθυστε
ρημένο. Ακόμη βλάπτεται η γο
νιμότητα του άνδρα και λόγω 
κακής αιμάτωσης, η ωοθηκική 
λειτουργία της μητέρας.

Μιά άλλη πρόσφατη μελέτη, 
που προέρχεται από το Αμερι
κανικό Κέντρο Ελέγχου Επιδη
μιών, αποδεικνύει ότι η διάρκεια 
της ζωής των καπνιστών μει
ώνεται τουλάχιστον κατά 20 
χρόνια. Το κάπνισμα είναι η 
πρώτη α ιτ ία  θανάτου στις 
Η.Π.Α. με δεύτερο το αλκοόλ. 
Αλλά το τσιγάρο προκαλεί δι
πλάσιους θανάτους από ό,τι το 
αλκοόλ και τα ναρκωτικά μαζί. 
Από όσους πέθαναν εξ αιτίας 
του τσιγάρου, το 67% ήταν άν- 
δρες, το 32% γυναίκες και το 
1% παιδιά κάτω των 5 ετών, 
που είχαν γεννηθεί με συγγενή 
προβλήματα, λόγω καπνίσματος 
της μητέρας κατά την εγκυμο
σύνη.

Παρά τα δυσάρεστα νέα όμως 
που προέρχονται από αυτή τη 
χώρα, υπάρχουν και στοιχεία εν
θαρρυντικά, που λένε ότι μει
ώθηκε ο αριθμός των καπνιστών 
από το 1965 μέχρι σήμερα, κατά 
30%, (όταν ο αμερικανός ιατρός 
Λούθερ Τέρι δημοσίευσε για 
πρώτη φορά τα καταστροφικά 
αποτελέσματα του τσιγάρου). 
Για να γίνει κατανοητό πόσο 
σοβαρά έχουν πάρει οι Αμερι
κανοί την εκστρατεία κατά του 
καπνίσματος, αρκεί να αναφέ
ρουμε ότι δικαστήριο του Νιου 
Τζέρσεΰ υποχρέωσε την καπνο

βιομηχανία Λίγκετ να καταβά
λει 400.000 δολλάρια στον Αντό- 
νιο Τσιμπολόνε ως αποζημίωση, 
αφού κρίθηκε ότι ήταν υπεύθυνη 
για το θάνατο της συζύγου του. 
Η Τσιμπολόνε πέθανε από καρ
κίνο του πνεύμονος σε ηλικία 
58 ετών, κάπνιζε δε ενάμισο πα
κέτο τσιγάρα την ημέρα, επί 40 
χρόνια. Μπροστά σε τέτοιες 
ανακοινώσεις έκοψαν το τσιγά
ρο ή το πούρο άτομα που τα 
είχαν συνδυάσει με την προσω
πικότητά τους. Ετσι δεν πρό
κειται να ξαναδούμε με το πού
ρο στο στόμα τον Φιντέλ Κά
στρο, που άρχισε να καπνίζει 
σε ηλικία εννέα ετών, δηλώνο
ντας πενήντα χρόνια μετά ότι 
κάνει αυτή τη “θυσία” για την 
υγεία των Κουβανών.

Κίνδυνοι για τους παθητικούς 
καπνιστές

Οι κίνδυνοι είναι ακριβώς οι 
ίδιοι, αφού σχετικές έρευνες 
απέδειξαν ότι προσβάλλονται 
από καρκίνο του πνεύμονα και 
άλλες ασθένειες, όσο και οι συ

στηματικοί καπνιστές. 
Σημαντικό ρόλο εδώ 
όμως παίζει το πόσο 
κλειστό είναι ένα δω
μάτιο, πόσοι είναι οι 
καπνιστές και γενικά 
η ποσότητα του κα
πνού του περιβάλλο
ντος, ο καπνός που εκ- 
πνέεται από τους κα
πνιστές, από το στο

ματικό άκρο του τσιγάρου και 
του χάρτινου περιβλήματος του.

Ετσι αν σε ένα Αστυνομικό 
λεωφορείο, χειμώνα, σε επιφυ
λακή, με κλειστές τις πόρτες 
και τα τζάμια των παραθύρων 
καπνιστούν 50 τσιγάρα από κα
πνιστές, οι παθητικοί καπνιστές 
που βρίσκονται στο χώρο, έχουν 
καπνίσει άθελά τους 10 τσιγάρα, 
δηλαδή μισό πακέτο. Οταν αυτό 
επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, ο 
παθητικός καπνιστής, κινδυνεύει 
να πέσει θύμα της ανευθυνότη- 
τας των καπνιστών. Επειδή τα 
παραπάνω μπορεί να χαρακτη
ριστούν από ορισμένους σαν αό
ριστη κινδυνολογία, σκόπιμο εί
ναι να αναφερθεί σαν παράδειγ
μα μια δίκη που έγινε πριν δύο 
χρόνια στο Σίδνεϋ της Αυστρα
λίας, μεταξύ του 59χρονου Σιν 
Κάρολ, οδηγού λεωφορείου, και 
της Μητροπολιτικής Ενωσης 
Μεταφορών της Μελβούρνης. Ο 
Σιν Κάρολ, που εργάστηκε 20 
χρόνια, ήταν εκτεθειμένος κα
θημερινά, στο εργασιακό του πε
ριβάλλον, στον καπνό των τσι
γάρων που κάπνιζαν οι επιβάτες 
του λεωφορείου, που οδηγούσε. 
Αφού αποδείκτηκε στο δικαστή
ριο, με τεκμηριωμένες ιατρικές 
γνωματεύσεις, πως ο Κάρολ 
προσβλήθηκε εξ αιτίας των κα
πνιστών από καρκίνο του πνεύ
μονα, κέρδισε την αγωγή και 
καταδικάστηκε η εταιρία σε 
αποζημίωση 52.000 δολαρίων.

Σε πρόσφατη μελέτη επιστη
μόνων, ανακοινώθηκε ότι το 
33% των καρκίνων σε μη κα
πνιστές οφείλονται στο παθη
τικό κάπνισμα. Γιατί, λοιπόν, η
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τόσο επικίνδυνη συνήθεια του 
καπνίσματος να γίνεται αιτία 
θανάτου αυτών που δεν καπνί
ζουν; Γιατί δεν αντιδρούν στην 
καταπίεση αυτού του είδους και 
στην κρατική ανοχή ή και αδια
φορία ακόμα στον τόπο μας; Πό
σο οργανωμένοι είναι οι άνθρω
ποι που δεν καπνίζουν; Απά
ντηση και απόδειξη περίτρανη 
αποτελεί το γεγονός, ότι σε 
όλες σχεδόν τις αίθουσες ανα
μονής των κρατικών νοσοκομεί
ων, κάτω από τις επιβλητικές 
επιγραφές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ, φιλοξενούνται τε
ράστια τασάκια των ιδρυμάτων 
και κανένας, από αυτούς που 
δεν καπνίζουν, δεν τολμάει να 
διαμαρτυρηθεί.

Στην Αμερική αντίθετα, όπου 
απαγορεύεται το κάπνισμα, 
απαγορεύεται! Εχει κυκλοφορή
σει ακόμα και η διακήρυξη των 
δικαιωμάτων του μη καπνιστή, 
από την “Αμερικάνικη Εταιρία 
για τον Καρκίνο” και σε κάθε 
μικρή πόλη έχει δοθεί και ο ανά
λογος τοπικός χαρακτήρας. Η 
διακήρυξη είναι η εξής:

Οι μη καπνιστές βοηθούν στην προστασία της υγείας, 
της άνεσης και της ασφάλειας κάθε ανθρώπου 
με το να επιμένουν στα παρακάτω δικαιώματα:

1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ.
Οι μη καπνιστές έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν καθαρό αέρα, ελεύθερο από το βλαβερό 

και ερεθιστικό καπνό του ταμπάκου. Αυτό το δικαίωμα υπερισχύει του δικαιώματος να καπνίζει 
κανείς όταν τα δύο έρχονται σε σύγκρουση.

2. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΎΡΕΣΑΙ.
Οι μη καπνιστές έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν σταθερά αλλά ευγενικά το ότι ενοχλούνται 

και το ότι ο καπνός επιδρά δυσμενώς επάνω τους.
3. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΞΩΓΕΡΙΚΕΥΕΙΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΟΥ.

Οταν οι καπνιστές ανάβουν τσιγάρο χωρίς να ζητήσουν άδεια.
4. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΣ

Οι μη καπνιστές έχουν το δικαίωμα να ενεργούν με νομοθετικές διαδικασίες, κοινωνική 
πίεση ή οποιαδήποτε άλλα νόμιμα μέσα - σαν άτομα ή συλλογικά - ώστε να παρεμποδίζουν 
ή να αποθαρρύνουν τους καπνιστές από το να ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και να επιδιώκουν 
τον περιορισμό του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.

Μπορεί να μην είναι αποτελεσματική για την εποχή μας η μέθοδος που ακολούθησε ο 
γνωστός σκηνοθέτης Σεσίλ ντε Μιλ, όταν γύριζε την ταινία “ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ” και κρέμασε 
στο στούντιο την επιγραφή: “Ενδεκάτη Εντολή”: “ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ”. Σίγουρα όμως με το 
να κρεμάσει κανείς μια επιγραφή στους χώρους όπου ζει και εργάζεται, με περιεχόμενο σαν 
αυτό που σας δώσαμε παραπάνω, θα έχει θεαματικά αποτελέσματα.____________________

Μ.Δ.ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
αυτοκίνητα

όλων των τύπων

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ:

♦MITSUBISHI
♦HONDA

♦VOLVO
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 232, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 9587.031, 9595.002, 9595.024, FAX. 9595.046
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Αποφοίτησαν πρόσφατα από τις 
εγκαταστάσεις του Παραρτήμα
τος Σχολής Αστυφυλάκων Αμα
ρουσίου, διακόσιες δέκα νέες γυ
ναίκες αστυφύλακες, που θα στε
λεχώσουν τις διάφορες υπηρεσίες 
του Σώματος.

Στην ειδική τελετή ονομασίας, 
που έγινε στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής, παρέστησαν ο Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Θεόδωρος 
Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου κ. 
Δημήτριος Καπελλαρής, ο Αρχη
γός του Σώματος Αντ/γος Στέφα
νος Μακρής, ο Β’ Υπαρχηγός 
Αντ/γος Αλέξανδρος Κοντογιάν- 
νης και οι Διοικητές των Σχολών.

Μετά τη σύντομη αποχαιρετι
στήρια ομιλία του Διοικητού της 
Σχολής Αστυν. Α’ Δημ. Χασιώτη, 
ο κ. Υπουργός απηύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό στις νέες Αστυφυλα- 
κίνες, καθώς και συμβουλές και 
παραινέσεις για την άψογη εκτέ
λεση των νέων τους καθηκόντων.



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διακρατική συμφωνία συνεργα
σίας επί θεμάτων αστυνομικού 
ενδιαφέροντος υπέγραψαν ο 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος 
και ο Αντιπρόεδρος της Αλβα
νικής Κυβέρνησης κ. Μπασκίν 
Κοπλικιού, κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής του στην Αθήνα.

Οπως δήλωσε ο κ. Υπουργός, 
η συμφωνία υπεγράφη μέσα σε 
πνεύμα καλής γειτονίας και 
φιλικών σχέσεων, με σεβασμό 
στις διεθνείς δεσμεύσεις και τις 
εθνικές νομοθεσίες των δύο 
χωρών, και αφορούσε την αμοι
βαία βοήθεια σε θέματα τρο
μοκρατίας, ναρκωτικών, οργα
νωμένου εγκλήματος, εμπορίου 
όπλων, παρανόμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων και εμπορίου 
αρχαιοτήτων, καθώς και στη 
συνεργασία των αστυνομικών 
υπηρεσιών των δύο χωρών για 
τη βελτίωση των μέτρων τήρησης 
και αποκατάστασης της τάξης.
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα 

της Σχολής Αξιωματικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας ομε "ική εθε
λοντική αιμοδοσία του 'προσω
πικού του Επιτελείου του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως και των 
υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α.
Αιμοδότησαν 356 συνολικά 

αστυνομικοί και Π ολιτικοί 
Υπάλληλοι, αριθμός μεγαλύτε
ρος από κάθε άλλη αιμοδοσία 
στο παρελθόν. Με την αιμοδοσία 
αυτή θα εμπλουτισθούν τα απο
θέματα της Τράπεζας Αίματος 
του Σώματος και θεωρείται βέ
βαιο ότι θα καλυφθούν οι έκτα
κτες ανάγκες του προσωπικού 
σε αίμα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή

περίοδο. Διαπιστώθηκε, μάλιστα, 
ότι πολλοί από τους εθελοντές 
αιμοδότες προσέφεραν αίμα για 
πρώτη φορά, πράγμα που σημαί

νει ότι το προσωπικό του 
Υπουργείου έχει ευαισθητοποιη
θεί στην ανάγκη προσφοράς αί
ματος.

Ο Ο.Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΗΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΑΠΟ
Ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας μνήμη του Προστάτη του Ομίλου Σώματος και πολλοί φίλοι του 

Αθηνών γιόρτασε, όπως κάθε Αγίου Παντελεήμονα. Ομίλου. Παιάνισε η Μουσική του
χρόνο στις εγκαταστάσεις του Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Σώματος, 
στην Εκάλη, με λαμπρότητα τη αντιπροσωπεία αξιωματικών του

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ USPB ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Ασ

τυνομίας Αντιστράτηγος Στέφα
νος Μακρής, δέχθηκε στο Υπουρ
γείο Δημοσίας Τάξεως τα παιδιά 
των αστυνομικών και τους συ
νοδούς τους από την Αλβανία, 
τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, 
τα οποία φιλοξενήθηκαν στις 
Παιδικές Κατασκηνώσεις του 
Σώματος, στον Αγιο Ανδρέα.

Η φιλοξενία αυτή εντάσσεται 
στα πλαίσια των κοινωνικών και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
της Βαλκανικής Αθλητικής Ενώ- 
σεως Αστυνομιών (U.S.P.B.), που 
προβλέπονται από το Καταστα
τικό της Ενώσεως, το οποίο 
υπεγράφη τον περασμένο Νοέμ
βριο στο Βουκουρέστι από εκπρο
σώπους των Υπουργείων Εσω
τερικών και Δημοσίας Τάξεως 
των Βαλκανικών Κρατών.

Ο κ. Αρχηγός, αφού καλωσ
όρισε τα παιδιά στη χώρα μας, 
επεσήμανε τη μέχρι σήμερα άρι- 
στη συνεργασία των Αστυνομιών 
των Βαλκανικών Κρατών στον 
αθλητικό τομέα και ευχήθηκε η 
φιλοξενία αυτή εκ μέρους της

Ελληνικής Αστυνομίας να απο- 
τελέσει την απαρχή μιας στενό
τερης συνεργασίας και σε τομείς 
κοινωνικής και πολιτιστικής δρα
στηριότητας. Στη συνέχεια, 
μοιράστηκαν δώρα στα παιδιά 
και τους συνοδούς τους.
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ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α Α  ΟΡΕΣΊΊΑΔΑΣ

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

Στο κατάστημα της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Ορεστιάδας, τε- 
λέσθηκε αγιασμός από το Σε- 
βασμιώτατο Μητροπολίτη Διδυ
μοτείχου, Ορεστιάδας και Σου- 
φλίου κ.κ. Νικηφόρο.

Στην τελετή παρέστησαν ο Δή
μαρχος Ορεστιάδας, ο Πρόεδρος 
Πρωτοδικών, ο Διοικητής του 
3ου Σ.Π., ο Διοικητής της Πυ
ροσβεστικής Υπηρεσίας της πό
λης καθώς και όλο το προσωπικό 
της Διεύθυνσης.

Μετά τον αγιασμό, από το Δι
ευθυντή της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Αστυνομικό Υποδιευθυ
ντή Λεωνίδα Νικολαϊδη επιδό- 
θηκε στον κ.κ. Νικηφόρο τρα
πεζική επιταγή, ως προαιρετική 
προσφορά των ανδρών της Δι

εύθυνσης για την ενίσχυση της γερση νέου Μητροπολιτικού Να- 
Ιεράς Μητροπόλεως στην ανέ- ού στο Διδυμότειχο.

Γιορτάστηκε και φέτος, με τη 
σεμνότητα που πρέπει σε τέτοιες 
επετείους, η μνήμη της Γυναίκας 
της Πίνδου, των Αξιωματικών 
Δαβάκη και Διάκου και όλων 
των ηρώων του 1940.
Στις εκδηλώσεις που έγιναν στη 

Φούρκα της Κόνιτσας, παρέστη
σαν εκπρόσωποι των πολιτικών 
και στρατιωτικών αρχών, παλαι
οί πολεμιστές, άλλοι επίσημοι και 
πλήθος κόσμου.
Την Ελληνική Αστυνομία εκ

προσώπησαν ο Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Ηπείρου, ο οποίος 
και κατέθεσε στέφανο στο Μνη-

Τελέσθηκε πρόσφατα το ετήσιο 
μνημόσυνο στο Μνημείο Πεσό- 
ντων στην περιοχή Λατζιμά της 
Επαρχίας Μυλοποτάμου του Νο
μού Ρεθύμνης, για τους ήρωες 
που έπεσαν στη Μάχη της Κρή
της.

Ανάμεσα σ’ αυτούς και οι εκα

μείο των Πεσόντων και ο Αστυ-

τόν έντεκα Δόκιμοι της Σχολής 
Χωροφυλακής Κρήτης, που πο
λέμησαν με ηρωισμό και αυτα
πάρνηση σε διάφορα σημεία της 
Μεγαλονήσου και στην περιοχή 
Λατζιμά.

Στη σεμνή τελετή παρέστησαν 
και απέδωσαν τιμές αντιπροσω-

νομικός Διευθυντής Ιωαννίνων.

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
πεία Δοκίμων της Σχολής Αξιω
ματικών και η Μουσική του Σώ
ματος, που συγκίνησαν με την 
παρουσία τους τούς επιζώντες 
πολεμιστές, που είδαν στα πρό
σωπά τους τούς τότε συμπο- 
λεμισττές τους, άνδρες της 
Χωροφυλακής.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΗ
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Την παραμονή του εορτασμού 

της μνήμης της οσιομάρτυρος 
Αγίας Παρασκευής, τελέστηκε 
Μεγάλος Εσπερινός στο φερώ
νυμο Ναό, που βρίσκεται στο χώ
ρο του Α’ Συγκροτήματος των 
Κατασκηνώσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας στον Αγιο Ανδρέα, 
ιερουργούντος του Προϊσταμέ
νου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
του Σώματος Πανοσιολογιοτά
του Αρχιμανδρίτου Ευσεβίου Πι- 
στολή.
Την κατανυκτική Ακολουθία 

και την περιφορά της εικόνας 
της Αγίας παρακολούθησαν ο Β’ 
Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος Αλέξανδρος Κοντο- 
γιάννης, πολλοί ανώτεροι και κα
τώτεροι αστυνομικοί, γονείς και 
συγγενείς των φιλοξενουμένων 
παιδιών, το προσωπικό των κα
τασκηνώσεων και όλοι οι μικροί 
κατασκηνωτές.

Επίσης, Μεγάλος Εσπερινός 
μετ’ αρτοκλασίας και Περιφορά 
του Επιταφίου της Θεοτόκου τε
λέστηκε την παραμονή της εορ
τής του Ιερού Ναού της Κοι
μήσεως της Θεοτόκου, που βρί
σκεται στο χώρο του Β’ Συγκρο
τήματος των Κατασκηνώσεων, με 
την παρουσία του Αρχηγού του

Σώματος Αντιστρατήγου Στέφα
νου Μακρή και πλήθους κόσμου 
και τη συμμετοχή της Μουσικής 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επάνω: Εορτασμός της μνήμης 
της Αγίας Παρασκευής.
Κάτω: Εσπερινός την παραμονή 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Η ομάδα μπάσκετ της Αθλη
τικής Ενωσης Αστυνομικών Ελ
λάδας, στα πλάισια της καλλιέρ
γειας του ερασιτεχνικού αθλη
τισμού και της ανάπτυξης αθλη
τικού πνεύματος ανάμεσα στους 
νέους, έδωσε φιλικό αγώνα με 
την ομάδα μπάσκετ των κατα
σκηνωτών των Παιδικών Εξοχών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, στον 
Αγιο Ανδρέα Αττικής.

Ο αγώνας έγινε παρουσία όλων 
των παιδιών που φιλοξενούνται

στις κατασκηνώσεις και έληξε με 
νίκη 81-54 για τους κατασκηνω
τές, στους οποίους απονεμήθη- 
καν αναμνηστικά μετάλλια και 
κύπελλο.
Η όλη εκδήλωση οργανώθηκε 

από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέ
σεων του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως και το Διοικητή του Ιδρύ
ματος των Παιδικών Κατασκη
νώσεων της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αστυνόμο Α’ Αριστείδη Δα- 
βίλλα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι 
κατά τις κατασκηνωτικές περιό
δους οργανώθηκαν και εσωτε
ρικά πρωταθλήματα βόλεϊ και 
μπάσκετ μεταξύ ομάδων κατα
σκηνωτών, με μέριμνα αστυνο
μικών - αθλητών της Υπηρεσίας 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Σώματος, όπως των Αστ/κων 
Γεώργιου Σκροπολίθα, Μηνά 
Γκέκου, Γεώργιου Νικολογιάννη, 
Χρήστου Τριανταφυλλόπουλου 
και Σωτήρχου Αρχοντέλλη.
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Δ οκ ιμ α σ μ ένο  
Κάτω Α π ό  Απίστευτα  
Α ν τ ίξ ο ε ς  Σ υ νθ ή κ ες

για να ε ίναι  σωστό  
για τα δ ικά  σας όπλα

M il. S p e c . L -6 3 4 6 0  
N A TO  C o d e  N o . S -7 5 8

BREAK-FREE CLP
η λύση που ψάχνατε!

□  ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
Απομακρύνει 98% των καταλοίπων της 
βολής...άνθρακα...άλατα από καψύλια, 
μολυβδώσεις κλπ.,.με ουδέτερο pH (δεί
κτη οξύτητας) δεν είναι ούτε οξύ ούτε 
καυστικό, δεν έχει δυσμενή ενέργεια σε 
κανένα μέταλλο, δεν επηρεάζει το ξύλο 
και τις βαφές των όπλων.

Επικαλύπτει το μέταλλο με μια επιφάνεια 
τόσο ολισθηρή που διώχνει τα ξένα σώ
ματα. Τόσο αποτελεσματική είναι η λί
πανση που ελαφραίνει το τράβηγμα της 
σκανδάλης και γενικά μαλακώνει το μη
χανισμό του όπλου.

□  Π Ρ Ο Σ Τ Α Τ Ε Υ Ε Ι
Σταματά την οξείδωση και προστατεύει 
το μέταλλο από την υγρασία. Σε δοκι
μές στο εργαστήριο άντεξε πάνω από 
900 ώρες στο θάλαμο υγρασίας και 
πάνω από 100 ώρες σε συνεχή ψεκα
σμό με αλμυρό νερό περιεκτικότητας 
5% σε αλάτι, χωρίς ίχνος σκο 'Ίάς.

Που αλλού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
■  Μ Η Χ Α Ν Α Κ ΙΑ  Ψ Α Ρ Ε Μ Α Τ Ο Σ  ■  Σ Τ Ο  Σ Π ΙΤ Ι

■  Σ Τ Ο  Σ Κ Α Φ Ο Σ  ■  Σ Τ Ο  Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο

■ Σ Τ Ο  Π Ο Δ Η Λ Α Τ Ο  Μ Ο Τ Ο Σ Υ Κ Λ Ε Τ Α

■  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Α  Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α

\ A N R I C A . E
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΟ RICCIONE
Στο 17ο Κύπελλο Φιλίας του 

Ιταλικού Riccione, που διοργά- 
νωσε το τοπικό Τμήμα Τροχαίας, 
η Ελληνική Αστυνομία πήρε επι
τυχημένα μέρος με τρεις απο
στολές, από τρεις διαφορετικές 
περιοχές: τη Θεσσαλονίκη (επά
νω), τη Δράμα (κάτω) και τις 
Σέρρες (στη μέση). Στο Κύπελλο 
συμμετείχαν είκοσι οκτώ ομάδες 
από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, 
που πήρε μέρος για τρίτη συνεχή 
χρονιά και ήταν βέβαια ιδιαίτερα 
εξοικειωμένη με το περιβάλλον, 
ύστερα από επιτυχημένη προσπά
θεια (με τέσσερες νίκες, μία ισο
παλία και μία ήττα στα πέναλτι) 
κατέκτησε την τρίτη θέση. Η ομά
δα των Σερρών, που ήταν η δεύτε - 
ρή της έξοδος στην Ευρώπη, μετά 
την περσινή της συμμετοχή στο 
ποδοσφαιρικό τουρνουά που είχε 
γίνει στη Λιέγη του Βελγίου, με 
μία νίκη, μία ισοπαλία και δύο 
ήττες κατέκτησε τη 12η θέση. Και 
η ομάδα της Δράμας, που έκανε 
την παρθενική της έξοδο στην 
Ευρώπη, με μία νίκη, δύο ισο
παλίες και μία ήττα πήρε τη 15η 
θέση, αλλά ταυτόχρονα ανακη
ρύχθηκε καλύτερη πρωτοεμφανι- 
ζόμενη ομάδα, κατακτώντας και 
το σχετικό έπαθλο.

Εκτός των αγωνιστικών υπο- 
χρεώσεών τους, οι αποστολές 
συμμετείχαν σε όλες τις παράλ
ληλες εκδηλώσεις των διοργα
νωτών, όπως το mini-golf για τις 
συζύγους των αθλητών, την 
κρουαζιέρα στην περιοχή Catoli- 
ca, τις επισκέψεις στη Βενετία, 
την Πάντοβα και το Σαν - Μα
ρίνο. Την τελευταία ημέρα της 
παραμονής τους στο Riccione, οι 
ελληνικές αποστολές επισκέφθη- 
καν το Ελληνικό Νεκροταφείο

του Ρίμινι, αποτείνοντας φόρο τι
μής στους Ελληνες αξιωματικού- 
υς και στρατιώτες, που έπεσαν

στις μάχες κατά την απόβαση 
των συμμαχικών στρατευμάτων 
το 1944.
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Το γεγονός που κυριάρχησε το μήνα που μας πέρασε, 
ήταν η αποτελεσματική επιτυχία της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που με μια αποφασιστική και άρτια οργανωμένη επιχείρηση 

εξάρθρωσε σε χρόνο μηδέν συμμορία αδίστακτων κακοποιών,
που δρούσε στην Αττική.

Επικίνδυνη συμμορία 
στα χέρια της Αστυνομίας

Υστερα από μία πρωτοφανή κινητοποίηση που 
διήρκεσε μία νύκτα και μισή μέρα, η Αστυνομία 
κατάφερε να εξαρθρώσει τον περασμένο μήνα 
επικίνδυνη συμμορία αδίστακτων κακοποιών που 
σκόρπισε τρόμο και αίμα στην Αττική.

Για την εξουδετέρωσή της όμως η Ελληνική 
Αστυνομία πλήρωσε νέο φόρο αίματος με τον 
τραυματισμό τριών αστυνομικών, που δέχτηκαν 
ένοπλη επίθεση από τους αδίστακτους κακοποι
ούς στη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας 
και 25ης Μαρτίου στα Μελίσσια.

Πρόκειται για τους αστυφύλακες α) Κωνστα
ντίνο Χατζάλη, 30 ετών, που υπηρετεί στην Αμεση 
Δράση και φέρει τυφλό τραύμα στο στήθος, β) 
Ευάγγελο Δανδουλάκη, 30 ετών, που υπηρετεί 
στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς και φέρει διαμπερές 
τραύμα στο στήθος και γ) Βασίλειο Πετρόπουλο 
του Τμήματος Ασφαλείας Περισσού, που τραυ
ματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι.

Ολα άρχισαν όταν αστυνομικοί που διενεργού
σαν ελέγχους σε διερχόμενα αυτοκίνητα στα
μάτησαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Γκολφ, για έλεγ
χο. Ο οδηγός του φάνηκε προς στιγμήν πρόθυμος 
να δώσει στους αστυνομικούς την άδεια κυκλο
φορίας και οδήγησης. Την ίδια όμως στιγμή οι 
συνεπιβαίνοντες στο αυτοκίνητο έβγαλαν περί
στροφα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον των 
αστυνομικών.

Οι άτυχοι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να φαν
ταστούν ότι ένας φαινομενικά συνηθισμένος έλεγ
χος θα μπορούσε να αποβεί μοιραίος γι’ αυτούς 
και ότι θα είχαν να αντιμετωπίσουν αδίστακτους 
και βαρειά οπλισμένους κακοποιούς.

Ενας από τους αστυνομικούς, ο Βασίλειος Πε- 
τρόπουλος, ελαφρά τραυματισμένος στο κεφάλι 
πρόλαβε και πυροβόλησε εναντίον των δραστών 
και τραυμάτισε τον έναν από αυτούς.

Οι κακοποιοί εγκατέλειψαν προς στιγμήν το 
αυτοκίνητό τους και άνοιξαν πραγματική μάχη 
με τους τραυματισμένους αστυνομικούς.

Σε κάποια στιγμή οι κακοποιοί επιβιβάστηκαν 
ξανά στο αυτοκίνητό τους και εξαφανίστηκαν.

Οι άγνωστοι μέχρι εκείνη τη στιγμή δράστες 
εγκατέλειψαν στη συνέχεια το Γκολφ, καταστρέ- 
φοντάς το με φωτιά για να μην αφήσουν ίχνη.

Με την απειλή περιστρόφου κλέβουν το IX 
αυτοκίνητο του Λουκά Πουκαμισά και φεύγουν 
αστραπιαία με κατεύθυνση την περιοχή της Λού
τσας, όπου και το εγκατέλειψαν αργότερα πι
θανώς επιβιβαζόμενοι σε άλλο αυτοκίνητο.

Από τη στιγμή εκείνη κινητοποιήθηκαν ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις της Αμεσης Δράσης, της 
Ασφάλειας και των Ειδικών Δυνάμεων. Εξαπο
λύθηκε ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό για τη

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΑ 
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ

X 1 /
• ·
• · Ψ Λ

W m J I ί :::
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

FOXGUARD OF GREECE ΕΠΕ 
ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΤΗΛ. 031 / 441314, 436247 
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σύλληψη των δραστών μπλοκάροντας όλες τις 
διασταυρώσεις και κτενίζοντας κυριολεκτικά τις 
περιοχές των Σπάτων και της Λούτσας.

Η πρωτοφανής αυτή κινητοποίηση της Αστυ
νομίας δεν άργησε να αποδώσει θετικά αποτε
λέσματα. Υστερα από εξονυχιστικές έρευνες, η 
Αστυνομία έφθασε στα ίχνη των δραστών εντο- 
πίζοντάς τους σε εξοχικό σπίτι που είχαν νοι
κιάσει στο Πόρτο Γερμενό.

Μετά από επιτυχημένη έφοδο των αστυνομικών 
στο σπίτι των δραστών συνελήφθησαν ο τραυ
ματισμένος Βασίλης Καλτσάς, 33 ετών και ο Αντώ- 
νης Δίπλας, 31 ετών, ενώ μέσα στο κρυσφήγετό 
τους βρέθηκαν τρεις κοντόκανες καραμπίνες, ένα 
πιστόλι, δεσμίδες χαρτονομισμάτων, που πιθανώς 
προέρχονται από ληστεία στην Εμπορική Τράπεζα 
της Ραφήνας και άλλα πειστήρια που παραδό
θηκαν στη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Με τη σύλληψή τους η Αστυνομία έδωσε ένα 
σημαντικό κτύπημα εναντίον των κακοποιών, 
αφού κατόρθωσε να εξαρθρώσει μία από σκλη
ρότερες συμμορίες που δρούσαν στην Αττική.

Συγκεκριμένα ο Αντώνης Δίπλας κατηγορείται 
ότι είναι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές 
στη ληστεία των ΕΛΤΑ Καλιθέας, τον περασμένο 
Οκτώβριο και εκείνος που πυροβόλησε και σκότω
σε τον αστυφύλακα της ομάδας “Ζ”, Δημ. Κώστα.

Ο δεύτερος των συλληφθέντων, Βασίλειος Καλ
τσάς είναι δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας 
εδώ και δύο χρόνια και κατηγορείται για τη 
ληστεία στην Τράπεζα Ραφήνας προ καιρού, ενώ 
δεν αποκλείεται η συμμετοχή τους και στη ληστεία 
στη Γενική Τράπεζα Παγκρατίου, που έχασαν 
τη ζωή τους δύο υπάλληλοι της χρηματαποστολής.

Τέσσερα ακόμη άτομα αναζητεί η Ασφάλεια 
για να συμπληρώσει το παζλ των κακοποιών 
που απαρτίζουν την επικίνδυνη συμμορία. Οι έρευ
νες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η συμμετοχή 
τους και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Μεταξύ των αναζητούμενων κακοποιών είναι 
ο Βασίλειος Σούφλας ιδιοκτήτης του Γκολφ και 
ο Κωνσταντίνος Ναστούλης καταζητούμενος για 
ανθρωποκτονίες και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η εξάρθρωση της επικίνδυνης συμμορίας έθεσε 
πλέον τέρμα στην εγκληματική τους δράση, το 
θλιβερό όμως γεγονός του τραυματισμού των συ
ναδέλφων μας αποδεικνύει για μιά ακόμη φορά 
την επικινδυνότητα του λειτουργήματός μας και 
την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης, αφού εί
μαστε καθημερινά εκτεθειμένοι στον κίνδυνο.
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Αλβανοί και Πολωνοί “ποντικοί”
Η σύλληψη του καταζητούμενου αρχηγού μιάς 

σπείρας Πολωνών διαρρηκτών, η οποία είχε εξαρ
θρωθεί προ καιρού και η εξάρθρωση μιάς άλλης 
σπείρας Αλβανών διαρρηκτών αποτελούν ένα 
ισχυρό κτύπημα της Αστυνομίας εναντίον αυτών 
που λεηλατούσαν καθημερινά διαμερίσματα και 
καταστήματα, στην περιοχή της Αττικής.

Ο Μπολκτάν Κροζέσκι, 33 ετών, κατεζητείτο 
όταν είχαν συλληφθεί έξι συμπατριώτες του, οι 
οποίοι μέσα σε διάστημα ενός χρόνου είχαν δια- 
πράξει περισσότερες από 80 κλοπές.

Ο αρχηγός της σπείρας των Πολωνών διαρ
ρηκτών συνελήφθη μαζί με άλλους δύο συμπα
τριώτες του, τον Κριζιτόφ Σκάρμπεκ, 27 ετών 
και τον Μάσιεκ Μπόζοκ, 21 ετών, μέσα σε νοι
κιασμένο αυτοκίνητο στην πλαζ του Αλίμου. 
Στην κατοχή τους βρέθηκαν περισσότερα από 
300 κλειδιά, διαρρηκτικά εργαλεία και κλοπιμαία.

Η σπείρα των Αλβανών διαρρηκτών αποτελείτο 
από τρία άτομα, τους Κασεριότ Σπάχιου, 24 ετών, 
Βασιλ. Βασιλείου, 23 και Αλκούρ Ταφάι, 20 ετών.

Οι Αλβανοί είχαν διαπράξει περισσότερες από 
90 κλοπές, ενώ δεν δίσταζαν να μπαίνουν στα 
διαμερίσματα, ακόμα και όταν οι ένοικοί τους 
βρίσκονταν μέσα. Μάλιστα ο Σπάχιου με τα κλο
πιμαία αγόρασε ένα πανάκριβο αυτοκίνητο και 
μετέφερε στην Αλβανία μεγάλο αριθμό χρυσα
φικών χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτό
τητας.

Πολυεθνική σπείρα λευκού θανάτου
Πολυεθνική σπείρα λαθρεμπόρων ναρκωτικών 

εξαρθρώθηκε από τη Δίωξη Ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Αττικής. Τα μέλη της σπείρας πρσπά- 
θησαν να εισαγάγουν σιδηροδρομικούς από την 
Τουρκία τρία κιλά ηρωίνης αναγκάστηκαν όμως 
να την αφήσουν στην τουαλέτα ενός βαγονιού, 
επειδή είχαν γίνει αντιληπτοί.

Οι αστυνομικοί είχαν συλλάβει προ καιρού στον 
Πειραιά δύο από τα μέλη της σπείρας και μετά 
από παρακολούθηση συνέλαβαν και τους Μο- 
χάμεντ Νασόρ, 27 ετών, Τζόν Χέντρι, 22 ετών, 
Αλί Αλχαμούμι, 22 ετών και Νγκόι Ούμπα, 33 
ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 90 γραμ. καθαρής ηρωίνης, 60.000 
δραχμές και μιά ζυγαριά ακρίβειας.

Τα μέλη της σπείρας ταξίδευαν στην Τουρκία 
και εισήγαγαν την ηρωίνη με τη μέθοδο του 
“λουκαρίσματος”. Συσκεύαζαν την ηρωίνη σε μι-
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κρά μπαλάκια, τυλιγμένα με πλαστικό και στη 
συνέχεια την κατάπιναν. Ετσι ήταν πρακτικά αδύ
νατο να εντοπιστούν από τους αστυνομικούς. 
Για να μπορούν να κινούνται ευκολώτερα στην 
Αθήνα είχαν κλέψει ένα αυτοκίνητο, από το Πα- 
γκράτι και του είχαν τοποθετήσει γερμανικές 
πινακίδες κυκλοφορίας. Την ηρωίνη την πουλού
σαν σε τοξικομανείς στην πλατεία Κολιάτσου 
και στην πλατεία Ιπποδάμειας στον Πειραιά.

ΚΑΒΑΛΑ
Ολόκληρο δάσος από χασισόδενδρα “καλλιερ

γούσαν” δύο φίλοι, στη δασική περιοχή Φωλιά 
του νομού Καβάλας.

Οι αστυνομικοί όμως του Τ.Α. Καβάλας συ- 
νεπικουρούμενοι από άνδρες του ΑΣ. Νέας Πε- 
ράμου μετά από ΙΟήμερη παρακολούθηση και 
εκτελούντες με επιτυχία ένα άριστα οργανωμένο 
σχέδιο δράσης, κατάφεραν να συλλάβουν επ’ 
αυτοφώρω τον έναν από τους δύο δράστες, την 
ώρα που επιμελείτο τα φυτά τους. Τα δενδρύλλια 
ινδικής κάνναβης που ξεριζώθηκαν και καταστρά
φηκαν ήταν συνολικά 234, ύψους μέχρι 3 μέτρα.

ΧΑΝΙΑ
Με χασισόδενδρα αντί για λουλούδια είχαν 

γεμίσει τον κήπο του σπιτιού τους, στις Καλύβες 
Αποκορώνου, οι Γεώργιος Χρύσης και Ανδριάννα 
Ποθουλάκη, που συνελήφθησαν από αστυνομικούς 
του Τ.Α Χανίων. Συνολικά, βρέθηκαν 43 δενδρύλ
λια, από τα οποία 32 σε γλάστρες και 11 στον 
κήπο του σπιτιού.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πάνω στο πλοίο Φαιστός, συνελήφθη μετά από 

καταδίωξη από άνδρες του Τ.Α. Ηρακλείου, ο 
Ρουμάνος δραπέτης των Φυλακών Αγιάς Χανίων 
Βούλτον Εξάι, που ταξίδευε με πλαστό διαβατήριο 
και στην αρχή δήλωσε ψεύτικα στοιχεία. Στην 
κατοχή του βρέθηκαν κοσμήματα βάρους 1,5 κιλού 
και 1,5 εκατομμύριο δραχμές σε συνάλλαγμα.

Ο Εξάι είχε δραπετεύσει από τη φυλακή, όπου 
εξέτιε ποινή κάθειρξης εξήμισυ ετών για κλοπές. 
Μετά την απόδρασή του, είχε διαπράξει 18 διαρρή
ξεις στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. 
Επίσης, κατηγορείται για μία απόπειρα βιασμού 
στα Χανιά.

ΜΑΧΗ ‘ ΝΥΦΙΚΑ
‘ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
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*ΛΑΜΠΑΔΕΣ
*ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ
*ΣΤΕΦΑΝΑ
*ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ιδρυση · Διεύθυνση Τιμόθεος Γ. Λιγνός 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΙΕΤΛΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ



ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ £
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Ταινία κινηματογραφική 
μικρού ή μεσαίου μήκους, βα
σισμένη αποκλειστικά σε στοι
χεία της πραγματικότητας.

2. Αυτοί συχνά μετακινούνται 
από έναν τόπο σε άλλον - Νότα 
της μουσικής.

3. Αιχμηρός, μυτερός - Παλιό 
συγκοινωνιακό μέσο που κινού
νταν πάνω σε ράγες - Μυθικός 
θεός, προστάτης των δασών 
(καθ.).

4. Ενα σύμφωνο - Ορος του 
μπιλιάρδου - Η συνοικία των 
θεών στην Αθήνα.

5. Πυκνός, μεστός, με έντονη 
διάπλαση - Τα άκρα των ποδιών 
μονώνυχων ζώων.

6. Σχισμή, ρωγμή - Αρτηρίες 
ανθρώπινων σωμάτων.

7. Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφα
λίσεων - Δεν υπάρχει... άλλος
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- Συγκοινωνιακά αρχικά.
8. Υπάρχει στη μέση της... πλα

τείας της Ομόνοιας - Αρθρο 
(ουδ.).

9. Συγκρούομαι - Παραπόταμος 
του Ροδανού.

10. Το όνομα του Καπόνε - 
Παλιά μονάδα του ιππικού και 
σημερινή των τεθωρακισμένων - 
Εχουν τα... λεπτά τους.

11. Λουρίδα για να συγκρατεί 
ρούχα - Αρχαία ελληνική αποικία 
στη Σικελία.

12. Αγαπώ... ιταλικά - Εκταση 
γης, χώρος ή θέση - Μονάδα που 
μετρά την ηλεκτρική ισχύ.

13. Δεν είναι των... μέσων αυτοί
- Γυναικείο χαϊδευτικό.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Εξευτελίζουν και γελοιοποι

ούν αθλητές.
2. Μικρή μετακίνηση με συγκοι

νωνιακό μέσο για... αναψυχή -
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Η πρωτεύουσα του Περού.
3. Χημική ένωση που περιέχει 

στα μόριά της ένα ή περισσότερα 
άτομα υδρογόνου - Η πρωτεύ
ουσα της Σαουδικής Αραβίας - 
Είδος μουσικής.

4. Αναρριχητικό φυτό - Αριθ
μητικό απόλυτο (ουδ.).

5. Ο αριθμός 14 - Την αγάπησε 
ο Κουασιμόδος στην Παναγία 
των Παρισίων (μια γραφή).

6. Επικεφαλής... εστιατορίου 
(ξεν.) - Αυτοί δεν ηττώνται.

7. Ακολουθεί το... σήμερα - ... 
Γκάρντνερ: παλιά γόησσα του 
Χόλιγουντ - Πρόθεση.

8. Διπλό απειλεί... μωρά - Με
ταβιβάζω μπάλα - Δίψηφο φω
νήεν.

9. Ξυλόγλυπτο είναι σε πολλές 
παλιές εκκλησίες - Οχι αργά.

10. Υπαρχηγός του Χίτλερ - 
Βρόμικοι, ακάθαρτοι - Μόριο.

11. Σερβίρεται στο ζαχαροπλα
στείο - Βεβηλώνω.

12. Στερεώνω το... χτένισμα - 
"Αξιόν"...: ποιητικό έργο του Ελύ- 
τη - Η βασιλική αεροπορία της 
Αγγλίας.

13. Μυθικός γενάρχης των Αρ- 
γείων - Αθεράπευτη, αγιάτρευτη.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ελεφαντόδοντο 2. Λιβάνισμα - ΑΕΚ 
3. Ιμέρα - Είδη - Ρα 4. Καράτι - 
Λαμία 5. Ονε - Ραφή - Αρση 6. Δι
σκοπότηρα 7. Τυφώνες - Κέα 8. Ον
- Μην - Σαμ - Πι 9. Μόδα - Αχ
- Υπνος 10. Ινα - Τσιπ - Λιστ 11. 
Οίκος - Λύκος 12. Κόχες - Ροκάνι 
13. Βασικές - Χανιά.
ΚΑΘΕΤΑ

1. Ελικοδρόμιο 2. Λιμάνι - Νό- 
νικα 3. Εβερεστ - Δάκος 4. Φάρα
- Κύμα - Οχι 5. Ανατροφή - Τσεκ 
6. Νι - Ιάπωνας - Σε 7. Τσε - 
Φον - Χιλ 8. Ομιλητές - Πυρ 
9. Δάδα - Ησαυ - Κοχ 10. Ημαρ
- Μπλόκα 11. Να - Ιράκ - Νισάν 
13. Οκά - Ηφαίστεια.
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2018/1992 (Φ.Ε.Κ. 

Α’ 33) ορίζεται ότι η διάταξη της παρ.3 του 
άρθρου 27 του Ν. 671/19977, όπως αντικαταστά- 
θηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1990 (Φ.Ε.Κ. 
Α’ 26), σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση 
ταυτόχρονης προαγωγής οι κατ’ εκλογή και κατ’ 
αρχαιότητα προαγόμενοι, διατηρούν μεταξύ τους 
τη σειρά αρχαιότητας, την οποία είχαν προ της 
προαγωγής τους, εφαρμόζεται και για τις προ
αγωγές που έγιναν μετά την 8-10-84 και αφορούν 
αξιωματικούς, που είναι στην ενέργεια κατά την 
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως, οι κα
τωτέρω αξιωματικοί ανακτούν αυτοδίκαια τη σει
ρά αρχαιότητας στη·/ επετηρίδα: Αστυνομικοί Δι
ευθυντές Νικόλαος Κανελλόπουλος, Πάνος Τζα- 
νέτος, Δημήτριος Τζανετάκος, Ευστάθιος Τσού- 
τσιας, Νικόλαος Γιαλός και Αθανάσιος Προκο
πίου, Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Μιχαήλ Κού- 
βαρης, Δημήτριος Πριόβολος, Παντελής Γεώργας, 
Δημήτριος Τσάκαλος, Σπύρος Μπορότης, Δημή- 
τριος Ατρέας, Ανδρέας Βασιλακόπουλος, Νικό

λαος Παπαχρήστου, Νικόαλος Χασιώτης, Αση- 
μάκης Σανίδας, Ηλίας Βουτσάς και Αριστείδης 
Υψηλάντης, Αστυνόμοι Α’ Δημήτριος Κωστόπου- 
λος, Ιωάννης Φιλιόπουλος, Δημήτριος Αλεξαν- 
δρόπουλος, Φώτιος Βλάχος, Πρόδρομος Μηνα- 
σίδης, Δημήτριος Παϊδας, Γεώργιος Χαρβαλάκος, 
Κων/νος Σωτηρίου, Αναστάσιος Λέκκας, Μηνάς 
Τσιακλάγκανος, Δημήτριος Μπασιούκας, Αλέξαν
δρος Κοτσακόπουλος, Κων/νος Σιαδήμας, Γεώρ
γιος Παττακός και Κων/νος Μπέλλος.

Ομοίως, σύμφωνα με το Π.Δ. της 12-5-92 (Φ.Ε.Κ. 
Π 89/26-5-92), οι κατωτέρω αξιωματικοί ανακτούν 
τη σειρά που είχαν απολέσει στην επετηρίδα και 
προάγονται περαιτέρω, ύστερα από σχετική κρίση 
τους από τα αρμόδια Συμβούλια κρίσεων ως εξής: 

α) στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή από 
23-5-88 και του Ταξιάρχου από 9-3-91 οι Σταμάτιος 
Αντωνακόπουλος και Ανδρέας Στεφανόπουλος 
(ταξίαρχος από 31-10-88), 

β) στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή: Θε
όδωρος Ζαμπάρας και Ηλίας Γκουτζαμάνης από 
13-3-91, Βασίλειος Μπουζάνης και Κων/νος Τσι- 
κριπής από 19-3-92,

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ, ΤΗΛ. 5441.488, 5617.556

ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

(ΣΕ PIRELLI ΚΑΙ 
GOOD YEAR)

Για αγορά 
μετρητοίς, 

στα τέσσερα 
λάστιχα

ΤΟ ΕΝΑ 
ΔΩΡΟ

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ
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γ) στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντή: Σταύ
ρος Δήμου από 28-5-89, Βασίλειος Νίτσιος και 
Διογένης Παπανικολάου από 5-10-89, Δημήτριος 
Φαζός, Ηλίας Μποζίκας και Χρήστος Κατσίγιαν- 
νης από 20-3-91, Δημοσθένης Τζαβάρας από 19- 
7-91, Γρηγόριος Κατσίγιαννης, Παύλος Σιαράγγος, 
Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Χρήστος Γκολφινόπου- 
λος και Θεόδωρος Ζάγκλης από 31-3-92.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Με το Π.Δ. της 12-5-92 (Φ.Ε.Κ. Γ  89/25-5-92) 

ανακλήθηκαν μερικώς παλαιότερα Π.Δ. και προ- 
ήχθησαν αναδρομικά οι κατωτέρω απόστρατοι 
αξιωματικοί: Βασίλειος Ταμπάκης και Μιλτιάδης 
Αργυρίου στο βαθμό του Ταξιάρχου από 3-10-89, 
Γεώργιος Κατσίφης στους βαθμούς του Αστυ
νομικού Διευθυντή από 12-5-87, του Ταξιάρχου 
από 3-3-89 και του Υποστρατήγου από 7-3-91 
(αποστρατεία από 5-5-92 με το βαθμό του Αντι- 
στρατήγου), Απόστολος Κωνσταντάρας στο βαθμό 
του Αστυνομικού Διευθυντή από 31-5-89.

Με το Π.Δ. της 27-5-92 (Φ.Ε.Κ. Γ  98/5-6-92) 
ανακλήθηκαν μερικώς παλαιότερα Π.Δ. και προ- 
ήχθησαν αναδρομικά οι κατωτέρω απόυτρατοι 
αξιωματικοί: Νικήτας Φανάρας στους βαθμούς 
του Ταξιάρχου από 27-4-88 και του Υποστρατήγου 
από 20-7-89 (αποστρατεία από 19-8-89), Ηλίας 
Λιακόπουλος, Παναγιώτης Βουρλιάς και Αναστά
σιος Οικονόμου-στους βαθμούς του Ταξιάρχου 
από 20-10-88 και του Υποστρατήγου από 10-5-90 
(αποστρατεία από 9-6-90), Ιωάννης Μώκος στους 
βαθμούς του Ταξιάρχου από 20-10-88 και του 
Υποστρατήγου από 7-3-91 (αποστρατεία από 6- 
4-91), Σαράντος Αντωνάκος, Δημήτριος Κορτσα- 
λός και Βασίλειος Θεοχάρης στους βαθμούς του 
Ταξιάρχου από 3-3-89 και του Υποστρατήγου από 
7-3-91 (αποστρατεία από 6-4-91), Κωνσταντίνος 
Αναστασίου στους βαθμούς του Ταξιάρχου από 
4-5-87 και του Υποστρατήγου από 14-4-88 (απο
στρατεία από 14-5-88), Αθανάσιος Σιαμπανόπου- 
λος στους βαθμούς του Ταξιάρχου από 27-4-88 
και του Υποστρατήγου από 1-3-89 (αποστρατεία 
από 31-3-89) και Βασίλειος Βασιλάκης στο βαθμό 
του Ταξιάρχου από 27-4-88 (αποστρατεία από 
27-5-88).

Επίσης, με το ίδιο Π.Δ. προήχθησαν αναδρομικά 
οι κατωτέρω εν ενεργεία αξιωματικοί: Χαράλα
μπος Αναστασόπουλος στο βαθμό του Αστυνο
μικού Διευθυντή από 19-3-92, Δημήτριος Κόκ- 
καλης και Αγγελος Χοροζίδης στο βαθμό του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή από 31-3-92.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Προεδρικά Διατάγματα προήχθη

σαν εν όψει αποστρατείας τους ύστερα από αίτησή 
τους, και αποστρατεύθηκαν οι κατωτέρω αξιω
ματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας: Αστυνομικός 
Διευθυντής Δημήτριος Πιλάτος με το βαθμό του 
Ταξιάρχου, Αστυνόμοι Α’ Αθανάσιος Πάππος και 
Δημήτριος Ράγκος με το βαθμό του Αστυνομικού 
Υποδιευθυντή, Υπαστυνόμοι Α’ Ν.Δ. 649/70 Ευ
άγγελος Ευαγγελής και Θεόδωρος Μακρής με 
το βαθμό του Αστυνόμου Α’.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκαν σε αποστρατεία 
με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β\ ύστερα από 
αίτησή τους λόγω συμπλήρωσης συνταξίμου χρό
νου υπηρεσίας, οι κατωτέρω Ανθυπαστυνόμοι: Δη- 
μήτριος Ζησάκης, Ιπποκράτης Κόγιας, Αναστά
σιος Κυριακίδης, Στέργιος Νεζτεκίδης, Γεώργιος 
Πάγκαλος και Θωμάς Χαλίλης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. (τέως AJL) Ανα

στάσιος Ντουφεξής. Γεννήθηκε το 1912 στη Θουρία 
Καλαμάτας. Απεβίωσε στις 2-8-92.

* Αρχιφύλακας Παναγιώτης Αντωνακόπουλος. 
Γεννήθηκε το 1948 στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας. 
Απεβίωσε στις 2-7-92.

* Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Μπακρατσής.
Γεννήθηκε το 1968 στον Παλαμά Καρδίτσας. Σκο
τώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στις 30-6-92.

* Αστυφύλακας Ιωάννης Τριπολιτσιώτης. Γεν
νήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Απεβίωσε στις 10-7-92.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αρχ/κας Ναπολέων Χαλάρας που υπηρετεί 

στο Ζ’ AT. Πειραιά (τηλ. 4651.100 και 4812.759), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από υπηρεσία των ΑΔ. Τρικάλων, Καρδίτσης, 
Λαρίσης, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας ή Εύβοιας.

* Ο Αστυφύλακας Ελευθέριος Καργιώτης που 
υπηρετεί στον ΑΣ. Αμοργού (τηλ. 0285 - 71.210), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από υπηρεσία της Γ.ΑΔ.Α

* Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Δούζης που υπηρετεί 
στο Γ  AT. Αθηνών (τηλ. 2520.512), επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπη
ρεσία της ΑΔ. Μεσσηνίας ή το AT. Κυθήρων.

* Η Π.Υ. Αγλαΐα Βασιλοπούλου που υπηρετεί 
στον Κλάδο Υγείας του Επικουρικού Ταμείου 
Υπαλλήλων (ΕΤΥΑΠ/ΚΥΥΑΠ, τηλ. 5241.018), επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της 
από υπηρεσία της ΑΔ. Ηλείας.
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΝΘΥΠΑΣΓΥΝΟΜΩΝ
Με την υπ’ αριθμόν 6509/2/28ζ από 19-6-92 Από

φαση του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
προκηρύχθηκαν οι εισιτήριες εξετάσεις για την 
εισαγωγή Ανθυπαστυνόμων Γενικών Καθηκόντων 
στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αν
θυπαστυνόμων κατά την εκπαιδευτική περίοδο 
1992-93. Ο αριθμός των εισακτέων ορίσθηκε σε 
σαράντα πέντε, από τους οποίους τέσσερες γυ
ναίκες, και κατανέμεται ως εξής: είκοσι επτά 
θα εισαχθούν με εισιτήριες εξετάσεις και κατά 
σειρά επιτυχίας, από τους οποίους δύο γυναίκες, 
και δέκα οκτώ θα εισαχθούν με τη σειρά αρ
χαιότητας κατά τη διαδικασία του Ν.Δ. 649/70, 
από τους οποίους δύο γυναίκες. Καθ’ υπέρβαση 
του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις θα 
εισαχθούν Ανθυπαστυνόμοι που έχουν πτυχίο ανα
γνωρισμένης Ανώτατης Σχολής ή Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας ή Ανώτερης Σχολής τριετούς φοιτή- 
σεως και έχουν υπερβεί το 35ο έτος, ανεξάρτητα 
από τη σειρά αρχαιότητας.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Με την υπ’ αριθμόν 6016/3/1076 από 26-6-92 

Απόφαση του κ. Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, 
προήχθησαν στο βαθμό Β’ επειδή είχαν τα από 
το Νόμο προβλεπόμενα προσόντα, οι κατωτέρω 
Πολιτικοί Υπάλληλοι Κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού 
- Λογιστικού:

Παναγιώτα Αλεξανδροπούλου, Ασήμω Ανδρι- 
κοπούλου, Μαρία Αποστολοπούλου, Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου, Ελένη Δαβέτα, Αικατερίνη Καλ- 
κάνη, Ελένη Κάμπου, Γεωργία Κούρβα, Δημήτριος 
Κουρής, Χριστίνα Κωνσταντοπούλου, Κυριακή 
Μαρκοπούλου, Γεράσιμος Ματσάκος, Αθανασία 
Μπουγά, Γεωργία Νικολακοπούλου, Κωνσταντί
νος Νικολετόπουλος, Ελένη Ντέντε, Βασιλική Πα- 
παναγιώτου, Ιφιγένεια Παρθένη, Ιωάννης Πλα- 
τανίτης, Αδαμαντία Ρηγοπούλου, Αικατερίνη Σαβ- 
βίδου, Ελένη Σγούρδου, Αναστασία Σφυρή, Αι
κατερίνη Τσιντώνη, Αθανασία Χριστακοπούλου 
και Ιωάννης Φλούγκος.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/τίνος Καραγιάννης

ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 249 - Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΤΗΛ. 2759 000

T R A V E L  S E R V I C E
ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΑΤΜΟΠΛΟΤΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΟΑΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ  -  ΒΙΖΕΣ

άμεση εξυπηρέτηση
για  γκρουπ  και για μεμονω μένους
παράδοση στο γραφείο η το σπίτι

24 ΩΡΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΑΞΙΔΙΑ Λ.Ε.
Καραγεώργη Σερβίας 4
Πλ. Συντάγματος, 105 62 Αθήνα,
Τηλ. (01) 3244220, 221, 243,
Fax: (01) 3244002 - Tlx: 210831
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S I C
Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΑΝΟΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉ-ΑΝΤΠΤΡΟΣΩΠΕΙΑ:

ΟΙ Ν ο ί ΦΑΚΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 31Β, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ, 185 47

Μ ο ντέλο  RX α υ το φ ο ρ π ζό μ εν ο . 

Φ ο ρ τ ίζε ι σ το  α υ το κ ίν η το  κα ι στα  

220 V. Ο  επ ίσ η μ ο ς φ α ν ό ς  τω ν  

π ερ ιπ ο λ ικ ώ ν τη ςΑ σ τυ ν ο μ ία ςτω ν  

Η .Π .Α . Π ερ ιλα μ β άνει: φ α νό , υπο- 

δοχή α υτοφ όρτισης,μ ετασχημ ατι- 

στή, υ π ο δ ο χή  γ ια  α υ το κ ίν η το , 

σ τήλη  μ π α τα ρ ία ς . Φ ω τεινότη τα : 

30 .000 κ ερ ιά . Μ ή κο ς : 31 cm. 

Δ ιάμ ετρος: 4 cm. Τιμή: 55.900
Μ ο ντέλο  SXD-031 γ ια  μ ο ν τέλα  SD. Δ ερ μ ά τ ι

ν ο ς  κ ρ ίκ ο ς  ζώ ν η ς  (θήκη φ α νο ύ ). Τιμή: 3.090

λαμβάνει: δύο αλκαλικές μπαταρίες, κεφαλή καουτσούκ για εναλλαγή 

φακών, τρία χρώματα φακών, κορδόνι χειρός, κλιπ τσέπης. Τιμή: 7990

Μ ο ντέλο  ASXC-041 γ ια  μ ο ν τέλα  SC. Δ ερμ ά τι

ν ο ς  κ ρ ίκ ο ς  ζώ ν η ς  (θήκη φ α νο ύ ). Τιμή: 2.990

τινη  ζώ ν η ς  γ ια  το  M IN I MAG LITE. 

Τιμή: 3.290

Μ ο ντέλο  7Β (κ ό κ κ ιν ο ), 8Β (κ ίτρ ιν ο ), 9Β (άσπρο). Π λ α σ τικ ο ί 

κ ώ ν ο ι που  προ σ α ρ μ ό ζο ντα ι σ ε  ό λ α  τα  μ ο ν τέλα  C κα ι D. 

Ιδ α ν ικ ο ί γ ια  Τ ρ ο χα ία  (πα ρά κα μ ψ η  κ υ κλ ο φ ο ρ ία ς , σήματα κ ιν 

δ ύ ν ο υ  κλπ .). Τιμή: 1.500 έκ α σ το ς



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ. ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.
Π Α  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: /Hi-Thita
ΤΗΛ: 4810.710, 4818.798, 4818.071, FAX: 4811.321 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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 SiC  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 S2C. Φωτεινότητα: 8.100 κεριά. Μήκος: 29 cm. Διάμετρος: 3 cm. Τιμή: 10.200

MADE IN U.S.A.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αδιάβροχοι - ανοξείδωτοι 
Από αλουμίνιο αεροπλάνου 

Δέομη φωτός 
Αντιεκρηκτικοί 

Αυτοκαθαριζόμενη επαφή 
Εγγύηοη καλής λειτουργίας 

για 30 χρόνια

ΚΟΥΠΟΝΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΠΡΟΣ. ΜΙ-ΘΗΤΑ Ε.Π.Ε., Ειρήνης 31β, Ν.Φάλτρο,Ι85 47.

Παρακαλώ αποστείλατέ μου ταχυδρομικά, με αντικα
ταβολή, 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...... .
ASXC041 τεμ..... . M2A01C τεμ...... , ΑΜ2Α021 τεμ......

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:...............................................................
ΤΑΧ.ΚΩΔ..................ΤΗΛ............................................



Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΣΤΗ 57η Α.Ε.Θ.

Προσφορά
πρός τον άνθρωπο και 

πρόληψη
αντί της καταστολής.

Σημαντική ήταν η συμβολή της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Θεσσαλονίκης και γενικώ- 
τερα της Αστυνομίας στην επι
τυχία της 57ης Δ. Ε. Θ.

Οι άνδρες της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, σε 
μια πραγματική έξαρση της υπη
ρεσιακής τους απόδοσης, μόχθη
σαν νυχθημερόν εντός και εκτός 
του χώρου της Εκθεσης για να 
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες 
συνθήκες ασφάλειας, τάξης, άνε
της κυκλοφορίας και άμεσης 
εξυπηρέτησης εκατοντάδων χι
λιάδων ατόμων καθώς και για 
να διασφαλίσουν εμπορεύματα 
πολλών εκατομμυρίων.

Για την εξυπηρέτηση της 57ης 
Δ.Ε.Θ. λειτούργησε και φέτος 
καθ’ όλη τη διάρκειά της και 
μέσα στους χώρους της Υπο
διεύθυνση Αστυνομίας, που στε
λεχώθηκε με αυστηρά επιλεγ
μένους αστυνομικούς από τις 
υπηρεσίες όλης της χώρας και 
ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας.

Οι αστυνομικοί με απόλυτη 
γνώση της ευθύνης τους προ- 
σέφεραν ακούραστα με πραότη
τα και ευγένεια τις υπηρεσίες 
τους στους χιλιάδες επισκέπτες 
και παρείχαν κάθε χρήσιμη πλη
ροφορία και διευκόλυνση.

Η άσκηση σε μεγάλη έκταση 
και με έντονο βαθμό προληπτι
κών ελέγχων στα θέματα αρ
μοδιότητας της Αστυνομίας συ- 
νετέλεσε στο να μην παρατη
ρηθούν σοβαρά αδικήματα. Τα 
δε ελάχιστα που διαπιστώθηκαν 
αντιμετωπίσθηκαν με απόλυτη 
επιτυχία και εκπληκτική ταχύ
τητα.
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ΘΗΕίΕΧΡΟ

ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η παρουσία όμως της αστυ
νομίας στη Δ.Ε.Θ. δεν σταματάει 
εδώ. Μια έκπληξη περίμενε τους 
επισκέπτες στην είσοδο της Εκ
θεσης. Πρόκειται για το ειδικά 
διαμορφωμένο και καλαίσθητο 
περίπτερο της Ελληνικής Αστυ
νομίας που παρουσίασε επιμε
λημένα και συστηματικά το έργο 
και την κοινωνική της προσφορά 
στον έλληνα πολίτη.

Το περίπτερο της Αστυνομίας 
εκτός από την λειτουργία του 
σαν Πληροφοριακού Κέντρου εί
ναι μια κίνηση αγάπης και αλη
θινής φιλίας όλων γενικά των 
υπαλλήλων του Σώματος προς 
τον έλληνα πολίτη, για να γνω
ρίσει την Αστυνομία και την 
αποστολή της.

Τα κύρια θέματα που προβλή
θηκαν στους χώρους του αφο
ρούσαν τη συμμετοχή του κοινού 
στην πρόληψη του εγκλήματος

γνωριστείτε 
με το τμήμα

της γειτονιάς 
_______ σας_____
και τη συμβολή της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην ανάπτυξη του 
τουρισμού και την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Η προσπάθεια πρόληψης της 
εγκληματικότητας ανάγεται στο 
νέο κοινωνικό ρόλο που καλεί
ται σήμερα να διαδραματίσει η 
Αστυνομία, μια προσπάθεια που 
για να πετύχει όμως προϋπο
θέτει καλές σχέσεις και συνερ
γασία με τους πολίτες.

Αυτό που παρατηρούμε σήμε
ρα είναι μια πλατιά συμμετοχή 
του λαού στα προβλήματα που 
τον απασχολούν. Η συνεχής αύ
ξηση της εγκληματικότητας και 
οι αλλαγές που προβλέπονται 
στην κοινωνία μας την ερχόμενη 
δεκαετία, καθιστούν επιτακτική 
πλέον την ανάγκη συμμετοχής 
του κοινού στην αντεγκλημα- 
τική πολιτική.

Η αστυνομία ανταποκρινόμε- 
νη στις απαιτήσεις των καιρών 
και στις προσδοκίες του κοι
νωνικού συνόλου τείνει χέρι συ-



ο τουρισμός  
είναι δικαίωμα  

όλω ν

και εμείς 
στην

υπηρεσία σας

νεργασίας με τους πολίτες με 
σκοπό να χαράξουμε ένα πρό
γραμμα αντεγκληματικής πολι
τικής αποδεκτό από όλους και 
ανταποκρινόμενο στις επιτακ
τικές ανάγκες της σύγχρονης 
κοινωνίας.

Η αστυνόμευση με βάση την 
κοινωνία έχει σαν στόχο:

α) λιγότεροι νέοι να στρέφο
νται προς το έγκλημα και

β) να υπάρχουν λιγότερες ευ
καιρίες διάπραξης του εγκλή
ματος γι’ αυτούς που επίλεξαν 
την εγκληματική δράση σαν τρό
πο ζωής.

Για το σκοπό αυτό η αστυ
νομία έχει ξεκινήσει μια καμπά- 
νια ενημέρωσης του πολίτη, σχε
τικά με το πώς θα προλάβει 
το έγκλημα, μέσα από ομιλίες, 
ενημερωτικά φυλλάδια και συ
νεργασία με τους διάφορους κοι
νωνικούς φορείς, κάτω από το 
σλόγκαν: “Η πρόληψη του
εγκλήματος είναι υπόθεση όλων. 
Ας δουλέψουμε μαζί”.

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΣΤΟΛΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
ΕΙΔΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τώρα στα καταστήματα μας 
θα βρείτε εκτός της 
παραγγελίας και έτοιμες 
στολές Αστυνομίας - 
Στρατού - Αεροπορίας και 
Ναυτικού με ή χωρίς δικό 
σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 3612651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105 
(έναντι σχολής αστυνομίας) 
ΤΗΛ. 6931419

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15 - 20%
ΕΚΘΕΣΗ:

ΑΧΑΡΝΩΝ 107, ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 8215 181, 8227 48 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΘΡΑΚΟΜΛΚΕΔΟΝΩΝ 230, ΑΧΑΡΝΑΙ 
___________Τηλ. 2432 890___________
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ήσετε, αν δείτε κάτι ύποπτο. Θα 
είμαστε αμέσως κοντά σας. Σε 
κάθε αστυνομικό τμήμα θα βρεί
τε οδηγίες για την αντιμετώπιση 
ενδεχομένων κινδύνων, ελάτε να 
κουβεντιάσουμε και να βρούμε 
λύσεις"

Στην ομιλία του κατά την 
τελετή  των εγκα ινίω ν του 
Περίπτερου, ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Α στυνομίας Α ντι
στράτηγος κ. Στέφανος Μακρής 
τόνισε μεταξύ άλλων: Το περίπ
τερο που σήμερα εγκαινιάζουμε 
δεν είναι ένας συνηθισμένος εκ
θεσιακός χώρος. Αποτελεί την 
έκφραση του πνεύματος που 
θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε 
και στο προσωπικό μας και στο 
κοινωνικό σύνολο: Προσφορά 
προς τον άνθρωπο και πρόληψη 
αντί της καταστολής!
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Ετσι στους επισκέπτες του πε
ριπτέρου, εκτός από το περιο
δικό μας, οι ευγενικοί συνάδελ
φοι διένειμαν και ενημερωτικά 
φυλλάδια που αφορούσαν τα μέ
τρα που πρέπει να λαμβάνουν 
οι πολίτες για να μην πέφτουν 
θύματα εγκληματικών ενεργει
ών, καθώς και τροχαίων ατυ
χημάτων.

Ξεφυλλίζοντας ορισμένα από 
αυτά τα έντυπα που αναφέρο- 
νται στη προσχολική ηλικία δια
βάζουμε: “Τα έξυπνα παιδιά προ
σέχουν τους αγνώστους. Γι’ αυ
τό. Δεν παίρνουμε γλυκά από 
αγνώστους, δεν μπαίνουμε σε 
ξένα αυτοκίνητα. Αν μας προ
τείνει κάποιος κρατάμε τον 
αριθμό του. Παίζουμε πάντα 
πολλοί μαζί και ποτέ δεν ξε
κόβουμε από την παρέα μας”.

Αλλα έντυπα αναφέρονταν 
στα μέτρα ασφαλείας που πρέ
πει να παίρνουν οι πολίτες για 
να μην πέφτουν θύματα κλοπών 
ή διαρρήξεων, ενώ το έντυπο 
με τον τίτλο “Γνωρίστε το τμήμα 
της γειτονιάς σας”, αναφέρεται 
στη συνεργασία των πολιτών και 
στο τι μπορεί να κάνει ο κάθε 
πολίτης για να βοηθήσει την 
αστυνομία. Διαβάζουμε: “Το
έγκλημα χτυπά όλους μας με 
διάφορους τρόπους. Περισσότε
ρο ευαίσθητος στόχος είναι τα 
παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιω
μένοι, τα σπίτια και τα αυτο
κίνητα. Η αστυνομία κάνει ότι 
μπορεί αλλά αυτό δεν φτάνει. 
Μη διστάσετε να μας ειδοποι-



Βαδίζουμε σήμερα σε δρόμους 
που άλλοτε μας ήταν άγνωστοι. 
Τα σύνορα πέφτουν. Οι λαοί 
βγαίνουν από την παραδοσιακή 
εθνική τους απομόνωση και και
νούργιες κοινωνίες διαμορφώ
νονται.

Η  πρόοδος αυτή -εκρηκτική 
πολλές φορές- επέφερε δυσ
τυχώς και έντονους μετασχη
ματισμούς στον τομέα του εγ 
κλήματος. Οδήγησε στη μετα
βολή των μεθόδων και επε- 
ξέτεινε τους χώρους δράσης των 
αντικοινωνικών στοιχείων.

Η  Αστυνομία καλείται σήμερα 
να αντιμετωπίσει νέα προβλή
ματα. Να εκσυγχρονισθεί. Να 
ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
Ελληνικές και διεθνείς κοινω
νικές απαιτήσεις.

Κ αταβάλλουμε καθημερινά 
εργώδεις προσπάθειες για να το 
πετύχουμε και μπορώ να πω ότι 
η πορεία μας είναι ενθαρρυν
τική.

Το περίπτερό μας θα σας 
δώσει μια γεύση από αυτές τις 
προσπάθειες από τη δράση μας 
στους σημαντικούς τομείς της 
προστασίας του περιβάλλοντος 
και του τουρισμού. Θέλουμε να 
ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ
τερο κοινό και τον απλό πολίτη 
για να σεβαστεί το περιβάλλον, 
το χώρο που εργάζεται και 
δραστηροποιείται καθημερινά, 
ώστε η Ελλάδα να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής των κα

τείας στην επιτέλεση του δύσκο
λου έργου της. Στη συνέχεια, 
έκοψε την κορδέλα των εγ
καινίων.

Στην τελετή των εγκαινίων πα- 
ρευρέθησαν βουλευτές, ο Διοι
κητής του Γ’ Σώματος Στρατού 
Αντ/γος Ευστράτιος Δεμέστιχ- 
ας, ο Γεν. Γραμματέας Υ.Μ.Α.Θ. 
κ. I. Τσαλουχίδης, ο Γεν. Γραμ
ματέας Περιφέρειας κ. Γεώργιος 
Μισαηλίδης, ο Νομάρχης κ. 
Ευγένιος Χαϊτίδης, ο Δήμαρχος 
κ. Κων/νος Κοσμόπουλος, ο 
Πρόεδρος της Δ.Ε.Θ. κ. Αλ. 
Μπακατσέλος, ο Γεν. Αστυν.

τοίκων της και να αναπτύξει 
τον τουρισμό της.

Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ 
στον ευαίσθητο και νευραλγικό 
χώρο της Μακεδονίας μας, στο 
οποίο η Αστυνομία καλείται 
περισσότερο σήμερα να προσφέ
ρει τις υπηρεσίες της σε λεπτούς 
τομείς και θέλω να σας διαβε
βαιώσω ότι θα το πράξει με το 
μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης, 
όπως το έπραξε άλλωστε πάν
τοτε.

Αντιφωνώντας ο Υπουργός 
Μακεδονίας - Θράκης κ. Πανα
γιώτης Χατζηνικολάου απηύ- 
θυνε χαιρετισμό προς το προσω
πικό της Αστυνομίας και διαβε
βαίωσε ότι η Αστυνομία έχει την 
πλήρη συμπαράσταση της Πολι

Δ/ντής Θεσ/νίκης Υποστ/γος 
Κων/νος Τουλιάς, ο Α’ Γεν. 
Επιθ/τής Αστυνομίας Υποστ/γος 
Ηλίας Παρασκευόπουλος, εκ
πρόσωποι των δικαστικών, στρα
τιωτικών και λοιπών αρχών της 
Θεσ/νίκης, αντιπροσωπεία αστυ
νομικού και πολιτικού προσω
πικού και πλήθος προσκεκλη
μένων.

Είναι κοινή πεποίθηση, ότι η 
άρτια οργάνωση και η επιμε
λημένη προβολή των θεμάτων 
που αφορούν την Αστυνομία και 
το έργο της, θα βρουν και φέτος 
την ανάλογη απήχηση και εκ
τίμηση από το Κοινό, πράγμα 
που θα αποτελέσει τη μόνη ηθική 
ανταμοιβή και αναγνώριση της 
κοινωνικής προσφοράς της.
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ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΛΗΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Είναι κοινή διαπίστωση ότι στην 
εποχή μας ακόμη και οι νόμοι 
βρίσκονται σε κρίση καθώς τα 
κρούσματα παραβίασης και συνει
δητής περιφρόνησής του αυξάνο
νται καθημερινά.

Οι νόμοι έπαψαν πλέον να πα
ράγουν κύρος και ν’ αξιώνουν σε
βασμό αφού η καταδολίευση, η 
κακόβουλη εκμετάλλευσή τους και 
τελικά η παραβίασή τους αποτε
λούν πλέον τον κανόνα.

Εκείνο όμως που είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό είναι η διαπίστωση 
ότι το τελευταίο καιρό μεμονω
μένες ομάδες ατόμων, στο όνομα 
κάποιων “συνδικαλιστικών ή συ
ντεχνιακών” συμφερόντων αρχίζουν πλέον ανοικτά και 
απροκάλυπτα να δημιουργούν έκτροπα και υπερβολές 
για να επιβάλλουν το δίκαιο, να επιτίθενται εναντίον 
αστυνομικών, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την εφαρ
μογή των νόμων και την τήρηση της ευταξίας και της 
γαλήνης του τόπρυ μας.

Αποκορύφωμα όλων αυτών, οι τελευταίες αναίτιες 
και προκλητικές επιθέσεις εναντίον των αστυφυλάκων 
Διονύση Αρβανιτάκη και Αλέξανδρου Σταματόπουλου 
και του Διοικητού' του Α’ Τμήματος Ασφάλειας Αστυ
νόμου Α’ Χρήστου Ντάκουλα, οι οποίοι εκτελούσαν 
διατεταγμένη υπηρεσία, από μεμονωμένες ομάδες ερ
γαζομένων της πρώην Ε.Α.Σ.

Ιδιαίτερα με τη βάρβαρη και αναίτια κακοποίηση του 
Διοικητού του A’ Τ. Α. Αθηνών Αστυνόμου Α’ Χρ. 
Ντάκουλα, ξεχείλισε το ποτήρι της ανοχής του κράτους 
και της κοινής γνώμης, που απαιτούν την χωρίς επιείκεια 
τιμωρία όλων αυτών, που εν ονόματι δήθεν της προ
άσπισης των συμφερόντων τους δεν διστάζουν να επι
τίθενται, καλυπτόμενοι 
πίσω από την ανωνυμία, 
εναντίον των αστυνομι
κών που μοχθούν κα
θημερινά και κάτω από 
αντίξοες συνθήκες για 
την προάσπιση της γα
λήνης και της ησυχίας 
των πολιτών.

Γιατί δεν είναι δυνα
τόν, αντί από την ανα
γνώριση που πρέπει να 
έχουν οι αστυνομικοί, 
για τον ανελέητο και 
σκληρό αγώνα που δί
νουν καθημερινά με δο
λοφόνους και τρομο
κράτες, να δέχονται 
απροκάλυπτα και χωρίς 
λόγο, το μίσος, την

έχθρα και τις άγριες επιθέσεις από 
μεμονωμένες ομάδες που καλύπτο
νται πίσω από “συντεχνιακά συμ
φέροντα”.

Αμεση υπήρξε η αντίδραση τόσο 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
όσο και της Κυβέρνησης.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Θ εόδω ρος Α να γνω σ τόπ ουλος  
καυτηρίασε την πρωτοφανή σε 
αγριότητα επίθεση εναντίον του 
Αστυνόμου Α’ Χρήστου Ντάκουλα 
δηλώνοντας τα εξής:

Και σήμερα έχουμε τρίτο θύμα 
με κακοποιημένο αστυνομικό από 
εργαζόμενους στην τέως ΕΑΣ και 
μάλιστα με πρωτοφανή αγριότητα. 

Η υποτροπή επιβεβαιώνει το σχέδιο και το μίσος. Τέτοιες 
μέθοδοι, άγνωστοι στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, ασφαλώς 
αποδοκιμάζονται από το σύνολο του λαού.

Η Αστυνομία, ιδιαίτερα ευαίσθητη απέναντι στο κοι
νωνικό σύνολο, δεν θα ακολουθήσει αυτό τον δρόμο 
της οξύτητας, της αυθαιρεσίας και της καταπάτησης 
του δικαίου. Γι’ αυτό και στις δικές μας εντολές προς 
τους αστυνομικούς επαναλαμβάνουμε την ανάγκη ψυ
χραιμίας, υπομονής και σύνεσης.

Ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που 
επισκέφτηκε τον Αστυνόμο Α’ Ντάκουλα Χρήστο στο 
401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο συνοδευόμενος από 
τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, δήλωσε μεταξύ άλλων:

Ο αστυνόμος είναι θύμα μιάς άθλιας επίθεσης. Τέτοια 
πράξη βαρβαρότητος ντροπιάζει τον τόπο, και πρώτα 
απ’ όλα αυτούς που την οργάνωσαν και τη στιγματίζω. 
Ο τόπος θα προχωρήσει ομαλά με Δημοκρατία.

Και θα προχωρήσει σε πείσμα αυτών που κινούν
την ανωμαλία, γιατί ο 
ελληνικός λαός δε συμ
φωνεί με αυτά τα πράγ
ματα. Τα αποδοκιμάζει, 
θέλει ηρεμία, γαλήνη και 
Δημοκρατία.

Και αν το συνδικαλι
στικό κίνημα θέλει να 
πάρει αποστάσεις από 
αυτές τις αθλιότητες θα 
πρέπει να βγουν πρώτοι 
αυτοί να τις αποδοκιμά
σουν.

Η  κυβέρνηση είναι 
αποφασισμένη να διαφυ- 
λάξει την γαλήνη και την 
ηρεμία της χώρας και να 
προστατεύσει την νομι
μότητα και τους δημο
κρατικούς θεσμούς.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συμπαράσταση της ηγεσίας του  
Σώματος για  την επίλυση των 
προβλημάτω ν τους.

Στη συνέχεια  αναφέρθηκε σε 
υπηρεσιακά θέματα και ιδιαίτε
ρα στην ποιοτική αύξηση της 
ε γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α ς  κ α ι στη ν  
ανάγκη  σ υνεχούς εκπαίδευσης  
και εκ συγχρονισμού για  να  αντι
μ ετω πίσουμε τις νέες  μορφές  
εγκληματικότητας.

Η ηγεσία  τόνισε μεριμνά για  
τον  σ ύ γ χρ ο νο  εξοπ λισ μ ό  των 
υπηρεσιών, καθώς και για  την 
τ ο π ο θ έ τ η σ η  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ  
σ υσ τή μ α τος πλη ροφ ορική ς με 
π ο λ λ έ ς  θ έ σ ε ι ς  τ ε ρ μ α τ ι κ ώ ν  
σταθμών σε ολη τη χώρα

Η κ α λλιέρ γεια  επίσης καλώ ν  
σχέσεω ν με τους π ολ ίτες  είναι 
σήμερα απολύτω ς α να γκ α ία  για

Συνάντηση και συνομιλία  με 
το αστυνομικό και πολιτικό προ
σωπικό της Γ.Α.Δ. Θ εσ σ α λονί
κης στο Σ υνεδριακό Κ έντρο της 
Δ.Ε.Θ. ε ίχε  ο Α ρ χη γός του Σώ
μ ατος Α ντιστράτη γος Σ τέφ ανος  
Μ ακρής με την ευκαιρία της επί 
σκεψής του στην 57η Δ.Ε.Θ.

Ο κ. Α ρχη γός επ α ίνεσ ε το έρ 
γ ο  που επ ιτελούν σε ό λ ο υ ς  τους  
τομείς και τόνισε την αμέριστη

την επ ιτυχία  του έργου  μας και 
κ άλεσε το προσωπικό να  συ
νεχίσ ει με τον ίδιο ζή λο  το υπη
ρεσιακό του καθήκον ιδιαίτερα  
κα τά  τις ημέρες λειτουργείας  
της έκθεσης ώστε η υπηρεσία  
μας να  πάρει και φ έτος άριστα  
στους τομείς ευθύνης της.

Στη συνέχεια  απάντησε σε διά
φορα αιτήματα του προσωπικού  
και ο Γενικός Δ ιευθυντής της 
Γ.Α.Δ. Θ εσ/νίκης Υ ποστράτηγος  
Κ ω ν/νος Τ ουλιάς του προσέφερε 
μία χειροποίητη εικόνα της Π α
να γ ία ς  Δ εξιά ς και ένα  τόμο της 
Ιστορίας της Μ ακεδονίας.



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

\

3000 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ


