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Η ΚΑΘΟΑΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (MANAGEMENT) 

ΚΑΙ 0 1  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
(POLICE MANAGEMENT)

(Συνεχεία από το προηγούμενο τεύχος) Τον Αστυνομικού Υποό/ντή Γρηγορών Παπαγιάννη*

Ο Σύγχρονος 
Αστυνομικός

Ο ι συντελούμενες αλλα
γές στο κοινωνικοοικο

νομικό, αλλά και εργασιακό 
περιβάλλον, η κατάργηση των 
συνόρων, η ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά, η διεθνοποίηση και πα
γκοσμιοποίηση της οικονομί
ας, συνδέονται άμεσα και με 
αλλαγές στην νοοτροπία, στις 
στάσεις και στις αντιλήψεις 
προς την εργασία όπως αυτές 
καταγράφονται στην εργασια
κή συμπεριφορά και ιδιαίτερα 
στην νέα γενιά.

Η ένταξη των νέιυν αυτών 
τάσεων στην λειτουργία και 
διοίκηση μιας Υπηρεσίας - δε
δομένης και της διαρκούς επι
κοινωνίας, συναλλαγής και αλ
ληλεπίδρασης που υπάρχει με
ταξύ μιας Υπηρεσίας και του 
περιβάλλοντος της - κρίνεται 
αναγκαία και απαραίτητη, προ- 
κειμένου να καταστεί αποτελε
σματική, ευέλικτη και καινοτό- 
μος αφ' ενός και να ανταποκρι- 
θεί στις απαιτήσεις των εργα
ζομένων της, αφ’ ετέρου.

Οι βασικοί διαμορφωτικοί 
παράγοντες των παραπάνω τά
σεων μεταξύ άλλων είναι η 
πολλαπλασιοποίηση του πο
σού των πληροφοριών και 
γνώσεων (κάθε 6-8 χρόνια δι
πλασιάζονται οι γνώσεις σε

παγκόσμιο επίπεδο και κάθε 18 
μήνες διπλασιάζονται οι γνώ
σεις της πληροφορικής), η τε
ράστια ανάπτυξη της τεχνολο
γίας και η χάρη σε αυτήν αντι
φατική πάγκοινη βίωση της 
παντοδυναμίας αλλά και αδυ
ναμίας του ανθρώπου.

Οι προαναφερόμενες αλλα
γές συντελούνται συστοίχως 
και στο χώρο του εγκλήματος 
και των εγκληματιών με νέες 
μορφές εγκληματικότητας, ορ
γανωμένο και διεθνές έγκλη
μα, ηλεκτρονικό έγκλημα (οι
κονομικό, κατά των ατομικών 
δικαιωμάτων , κατά της εθνι
κής ασφαλείας και της δημο
κρατικής νομιμότητας), διακί
νηση πυρηνικών και ραδιενερ
γών υλικών (πυρηνική, χημική, 
βιολογική τρομοκρατία), εμπό
ριο ανθρωπίνων οργάνων, μό
λυνση τροφίμων, ξέπλυμα χρή
ματος κ.λ.π.). Σε λίγα χρόνια 
κάθε κατ' οίκον έρευνα θα 
συνεπάγεται οπωσδήποτε 
την κατάσχεση του προσωπι
κού υπολογιστή, και σε ορι
σμένες περιπτώσεις του fax , 
του ηλεκτρονικού organizer 
και του κινητού τηλεφώνου, 
για ανάκτηση, συλλογή, ανά
λυση, επεξεργασία και διασφά
λιση των στοιχείων, πράγμα το 
οποίο προϋποθέτει νομικό και 
αστυνομικό - επιστημονικοτε- 
χνικό πλαίσιο για νόμιμη και 
αποτελεσματική αξιοποίηση.

Ο σύγχρονος Έλληνας α
στυνομικός ακόμη και ο πιο 
χαμηλόβαθμος και ιδιαίτερα 
μετά τα σύγχρονα ρεύματα και 
συστήματα Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας (TQM), Πληροφο
ριακά Συστήματα Διοίκησης 
(MIS), Συστήματα Υποστήρι
ξης Αποφάσεων (D.S.S.), Νοή- 
μονα Συστήματα (E.S.), Συ
στήματα Πραγματικού Χρόνου 
(R.T.S.), Έρευνας και Ανάπτυ
ξης (R & D), Ανασχεδιασμού 
και Αναδιάρθρωσης Διαδικα
σιών (Reengineering), Συγκρι- 
τ ι κ ή ς Α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς  
(Benchmarking) ή αλλιώς Συ
γκριτικής Στάθμισης Απόδο
σης με στοχοδείκτες ποσοτι
κούς, ποιοτικούς και χρονι
κούς, οι οποίοι πρέπει να είναι 
συγκεκριμένοι, προκλητικοί, ε- 
ξειδικευμένοι, συμφωνημένοι, 
υλοποιήσιμοι, ανιχνεύσιμοι 
και λακωνικοί, μοντέλα που ή
δη εφαρμόζονται σε κράτη μέ
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του λοιπού ανεπτυγμένου 
κόσμου και που απαιτούν θε
αματικές βελτιώσεις σε κρί
σιμα κριτήρια απόδοσης, ό
πως κόστος, ποιότητα, εξυ
πηρέτηση, ταχύτητα από uv- 
θρώπους πολυδιάστατους, 
πολλαπλών καθηκόντων 
(generalists) με διαπολιτισμι- 
κή αγωγή και όχι απλά γλωσ
σομαθείς θα πρέπει εξερχόμε- 
νος της Σχολής να έχει τετρα

πλή ιδιότητα, δηλαδή ανα- 
κριτικού υπαλλήλου, οδηγού 
υπηρεσιακού οχήματος, χρή
στη Η/Υ και γλωσσομαθούς,
με πιστοποιημένο τρόπο.

Αστυνομία και 
Ποιότητα

Εάν ρίξουμε μια ματιά 
στον ιδιωτικό αλλά και 

στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
θα δούμε, ότι μετά την κατάρ
γηση των συνόρων και των τε
λωνείων ορθώθηκε ένα υψηλό 
και αδιαπέραστο τείχος. Είναι 
το τείχος της ποιότητας. Σήμε
ρα κανείς δεν μπορεί να εισά
γει ή να εξάγει προϊόντα ή ακό
μη και υπηρεσίες ειδικά στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και όχι μόνο, εάν δεν είναι 
πιστοποιημένα σύμφωνα με τα 
διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά 
πρότυπα ISO 9000, 45001 και 
Ε.Ν. 29.000 κ.λ.π. Σημειώνε
ται ότι για την Ελλάδα, το 
1998 εχαρακτηρίζετο ως έτος 
ποιότητας, το δε ΥΕΣΔΔΑ έ
χει επιφορτισθεί με το πρό
γραμμα “Ποιότητα για τον πο
λίτη".

Τα συστήματα ποιότητας α
φορούν προϊόντα, υπηρεσίες, 
εκπαιδεύσεις, θεσμούς, διαδι
κασίες, νοοτροπίες και γενικό
τερα διατρέχουν και διαπερ-
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ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 
ΤΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ L -ι 1

L=f (S,G,P)
Δυνάμεις Κατάστασης (Situation)[a-6]
Δυνάμεις Ομάδος ( (»τουρ)[ε]
Δυνάμεις Προσωπικότητας Ηγέτη (Personality)[στ]

0  Ηγέτης:
(1 )=Διατάσσει. (2)=Πείθει. (3)=Συζητά 

(4)=Δοκιμάζει. (5 ̂ Συμβουλεύεται, (6)=Ζητά συμμετοχή 
(7)=Εξουσιοδοτεί

νούν κάθε δραστηριότητα. Αυ
τή η ποικιλομορφία απαιτεί έ
να συγκροτημένο αλλά και 
ευέλικτο πλέγμα κυβερνητι
κών πρωτοβουλιών το οποίο 
να προσφέρει κίνητρα και να 
δημιουργεί το κατάλληλο ρυθ
μιστικό πλαίσιο. Γ ια αυτό ο έ
λεγχος και η διασφάλιση ποιό
τητας, η διακρίβωση οργάνων, 
η πιστοποίηση συστημάτων 
και η διαπίστευση οργανισμών 
και θεσμών, είναι μια πάρα πο
λύ δύσκολη, χρονοβόρα και 
κοστοφόρα υπόθεση και απαι
τεί στρατηγικό σχεδίασμά κυ
ρίως από το Υπουργείο Ανά
πτυξης και ΥΕΣΔΔΑ, αλλά και 
γενικό συναγερμό όλων των 
οργανισμών και ειδικά του Ελ
ληνικού Οργανισμού Τυποποί
ησης (ΕΛΟΤ), του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Μετρολογίας 
(ΕΙΜ) και του Εθνικού Συμ
βουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 
ώστε η Ελλάδα να μην περιθω- I

ριοποιηθεί και απομονωθεί και 
τελικά μεταβληθεί σε θέρετρο 
των ξένων και φέρετρο των 
Ελλήνων.

Έ τσι σε λίγα χρόνια και 
στην Αστυνομία καμιά ενέρ
γεια και πράξη αστυνομικού 
σε ορισμένους τομείς δεν Οα 
έχει καμιά αποτελεσματικό- 
τητα και αξία εάν δεν είναι ε
νταγμένη σε ένα σύστημα- 
πρόγραμμα διασφάλισης 
ποιότητας (Quality Assuran
ce Programme), το οποίο συ
νοψίζεται στο τρίπτυχο σχεδια- 
σμός ποιότητας - έλεγχος ποιό
τητας - βελτίωση ποιότητας, 
π.χ. μια μέτρηση ενός οδηγού 
με αλκοολόμετρο ή ραντάρ τα
χύτητας από ένα τροχονόμο, 
ως και η εξέταση γενετικού υ
λικού στα εργαστήρια DNA α
πό βιολόγο αστυνομικό επι
στήμονα, δεν θα έχουν κανένα 
αποτέλεσμα, αξιοπιστία και 
αποδεικτική αξία ενώπιον

της Δικαιοσύνης ή άλλης Αρ
χής εάν δεν έχουν γίνει με 
διακριβωμένα επιστημονικά 
όργανα, από πιστοποιημένους 
ανθρώπους, με πιστοποιημένες 
μεθόδους και σε πιστοποιημέ
νο εργαστήριο από διαπιστευ
μένο φορέα.

Στις ΗΠΑ από το 1979 έχει 
ιδρυθεί οργανισμός για την 
διαπίστευση Αστυνομικών Υ
πηρεσιών (Commission on 
Accreditation for Law Enfor
cement Agencies) ο οποίος έ
χει αναπτύξει (900) πρότυπα 
τα οποία καλύπτουν (6) γνω
στικές περιοχές και αποσκο
πούν να βοηθήσουν τις Αστυ
νομικές Υπηρεσίες σε (4) πεδί
α δραστηριοτήτων. Ενώ για ε- 
γκληματολογικά θέματα είναι 
η ένωση (ASCLD/Lab Accre
ditation). Στην Ευρώπη υπάρ
χει η ομάδα εργασίας για την 
διασφάλιση ποιότητας του Ευ
ρωπαϊκού δικτύου Εγκληματο

λογιώ ν Ινστιτούτων ENFSI/ 
QAWG/ILAC κ.λ.π.

Τα θέματα ποιότητας δεν εί
ναι προαιρετική επιλογή, αλλά 
είναι υποχρεωτική απαίτηση ε
πείγουσας, κρίσιμης, αποφα
σιστικής και κομβικής σημασί
ας ιδιαίτερα εντός της Ε.Ε. ε- 
νόψει της Ο.Ν.Ε. αλλά και ενό- 
ψει της Ολυμπιάδας του 2004 
για την Ελλάδα , διότι σχετίζο
νται με το έγκαιρο, έγκυρο, α
ξιόπιστο, ασφαλές και διεθνώς 
παραδεκτό των μεθοδολογιών, 
συμπερασμάτων και αποτελε
σμάτων του επιπέδου των πα
ρεχόμενων υπηρεσιών. Η ποιό
τητα είναι ιδεολογία για την ι
κανοποίηση πολιτών και εργα
ζομένων αλλά και κοινωνική 
συνεισφορά. Είναι επίσης "ό
πλο” επιθετικό για την προώ
θηση και επίτευξει στόχων αλ
λά και αμυντικό για αναχαίτη- 
ση τυχόν διάθεσης υπονόμευ
σης και αμφισβήτησης.
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Η Υπηρεσιακή αποστολή ως “ΤΟΜ Η” της ισσόρροπης ανάπτυξης τριών
ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ (ατόμων, ομάδας και έργου), 

μέσα στο “ΣΥΝΟΛΟ” του πείσου όρασης της Ηγεσίας.

Η Νέα Τάξη 
Πραγμάτων 

Ηγετικής 
Συμπεριφοράς

Τα νέα δεδομένα για τους 
ανθρώπους είναι ότι:

•  Οι άνθρωποι σήμερα δεν 
είναι πειθήνια όργανα και θέ
λουν να ακοΰγεται η άποψή τους 

•  Δεν διοικούνται με αυταρ
χικές μεθόδους και μονομερή 
χρήση εξουσίας.

•  Έχουν ανεβασμένο βιοτι
κό και μορφωτικό επίπεδο, οι 
δε μισθοί έχουν χαμηλή παρα
κινητική δύναμη.

•  Διαθέτουν πλέον καλή 
πληροφόρηση, συλλογική δρά
ση αλλά και αυξημένο ατομικι
σμό με νέες αξίες, τερματικές 
(σκοπού) και συντελεστικές 
(μέσων), οι οποίες δημιουρ
γούν ανάλογες στάσεις με α
ντίστοιχη συμπεριφορά.

•  Χρησιμοποιούν επιπλέον 
τους διαύλους της αναπόφευ
κτης άτυπης οργάνωσης και ε
πικοινωνίας των διαφόρων ά
τυπων ομάδων (π.χ. ομάδα πα
ραγωγικής παραιεραρχίας 
κ.λ.π.), οι οποίες δημιουργού- 
νται αυτογενώς και μπορεί να 
είναι κάθετες ή οριζόντιες, 
συμβιωτικές ή παρασιτικές, ε
πιθετικές ή αμυντικές με νόρ
μες και συνεκτικότητα.

•  Ασκούν πιέσεις αφ’ ενός 
για συμμετοχική διοίκηση έ
στω και έμμεση και αφ’ ετέρου 
για ελέγχους διαφάνειας και α
ξιοκρατίας μέσω του διεκδικη- 
τικού πλαισίου του συνδικαλι
στικού κινήματος, το οποίο α
ποτελεί θεσμική έκφραση.

Οι νέεΐ τάσεΐΐ στο ρευστό, 
αβέβαιο και πολυδιάστατο 
περιβάλλον είναι:

*  Μετάβαση από την βιο
μηχανική κοινωνία στην κοι
νωνία των Πληροφοριών, του 
κυβερνοχώρου, της διαδικτυα- 
κής πληροφόρησης, της τηλε
ματικής και κυβερνητικής.

*  Αποκρατικοποίηση, ιδιω
τικοποίηση και εναλλακτική 
μορφή ιδιωτικοποίησης (Out 
sourcing).

··· Πολιτική , Οικονομική 
και Πολιτιστική Παγκοσμιο
ποίηση αλλά και παγκοσμιο

ποίηση του εγκλήματος που 
χρησιμοποιεί την επιστήμη η 
οπο ία  δεν περνά  από το 
τελωνείο, την τεχνολογία που δεν 
χρειάζεται διαβατήριο και τις πλη
ροφορίες που είναι χιονοστιβάδα.

·!· Αποδυνάμωση του εθνι
κού κράτους, το οποίο εκχωρεί 
αρμοδιότητες τόσο προς τα 
άνω, σε υπερεθνικά όργανα και μηχα
νισμούς (Ε.Ε., συμφωνία Sche
ngen, Europol, ΝΑΤΟ κ.λ.π.), όσο 
και προς τα κάτω, σε περιφερειακό, 
τοπικό ή διατοπικό επίπεδο.

*♦· Νέα κέντρα εξουσίας 
πολύ λιγότερο εντοπίσιμα και 
που αποτελούν πολύ πιο αφη- 
ρημένες οντότητες από την 
κρατική εξουσία .

*  Έκρηξη γνώσεων και α
νάπτυξη υψηλής τεχνολογίας, 
η οποία δαμάζει αλλά και βιά
ζει την φύση.

·♦· Υποχώρηση των ιεραρ
χιών, ανάπτυξη δικτύων και ο
μάδων με δυναμική και πε
πλατυσμένη δομή.

*  Συμπίεση - ουσιαστική 
κατάργηση των μεσαίων ιεραρχι
κών επιπέδων και στελεχών.

*  Τέλος των βραχυπρόθεσμων 
αποφάσεων και τάση για πολλα
πλές επιλογές χωρίς διλήμματα.

*  Χάραξη στρατηγικής και 
όχι απλού στρατηγικού σχε- 
διασμού.

Έ τσι οι ρόλ.οι του σύγχρο
νου Διοικητή διαμορφώνο
νται toe

Διαπροσωπικοί: Ηγέτης,
Σύνδεσμος, Εκπαιδευτής, Ε- 
ξουσιοδότης.

Πληροφοριακοί: Αναλυτής 
πληροφοριών, Διανομέας πλη
ροφοριών, Εκπρόσωπος.

Λήψης Αποφάσεων: Ανανε- 
ωτής, Εξομαλυντής διαφορών - 
κρίσεων, Διαπραγματευτής, 
Κατανεμητής πόρων, Αξιολο- 
γητής.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι σύμφωνα με το μνημόνιο 
διοικητικής χρηστότητας σε κάθε 
απόφαση του διοικητή θα πρέπει 
να συνυπάρχουν τα παρακάτω 
τέσσερα χαρακτηριστικά:

Νομιμότητα, Τεκμηρίωση, 
Δικαιοσύνη και Ηθική.

Κλίμα
Εμπιστοσύνης

Σήμερα μια αποτελεσμα
τική και όχι απλά παρα

γωγική ή αποδοτική διοικητική

συμπεριφορά θα πρέπει να α
κολουθεί την ενδεχομενική 
προσέγγιση, όπου δεν υπάρ
χουν “ασθένειες με συγκεκρι
μένες συνταγές, αλλά μόνο συ
γκεκριμένοι ασθενείς”. Έ τσι η 
ολιστική θεώρηση της ανά
πτυξης του ανθρώπινου δυ
ναμικού περιλαμβάνει τόσο 
τους εργασιακούς παράγο
ντες (ικανότητες, υποκίνηση, 
κατανόηση ρόλου), όσο και 
τους προσωπικούς παράγο
ντες ανάπτυξη, εξέλιξη και 
διαχείριση σταδιοδρομίας 
(προτιμήσεις εργασίας, προ
σωπικότητα, σχέδιο ζωής). Ε
πίσης μια ισορροπημένη αν
θρωποκεντρική, αλλά και ερ- 
γοκεντρική αποτελεσματική 
ηγετική συμπεριφορά με έμ
φαση όχι στην ίση αλλά στην 
αξιοκρατική μεταχείριση , 
αλλά και με. έμφαση όχι στην 
μεγιστοποίηση αλλά στην 
βελτιστοποίηση του αποτελέ
σματος, παρακολουθεί το μι
κρό και μάκρο-περιβάλλον, α
ναπτύσσει άτομα, δημιουργεί 
ομάδα, υλοποιεί έργο, θέτει 
στόχους, προβάλλει όραμα, 
καλλιεργεί υποστηρικτικό της 
εργασίας κλίμα. Το κοινό όρα-
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μα και οι κοινές αξίες αποτε
λούν τον συνδετικό ιστό και 
την κινητήρια δύναμη κάθε 
συλλογικής προσπάθειας.

Το δημιουργικό και υποστη
ρικτικό κλίμα ο ηγέτης μιας ο- 
ραματικής και μετασχηματικής 
ηγεσίας το φροντίζει καθημε
ρινά, διότι για να επιτευχθεί η 
αποστολή πρέπει να υπάρξει 
αλλαγή. Η αλλαγή προϋποθέ
τει αποφάσεις. Για να λη- 
φθούν αποφάσεις πρέπει να υ
πάρξουν επιλογές. Η επιλογή 
απαιτεί ρίσκο - ανάληψη κιν
δύνων. Για να ενθαρρυνθεί η 
ανάληψη κινδύνων πρέπει να 
υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης 
και υποστήριξης.

Ο ηγέτη ; δημιουργεί κλίμα 
υποστήριξη.;:

■ Δείχνοντας εμπιστοσύνη και 
εκτίμηση στους συνεργάτες του

■ Εκχωρώντας αρμοδιότη
τες και καθήκοντα

■ Παρέχοντας σύστοιχη ε
ξουσία, αυτονομία και πρωτο
βουλία, αλλά και απαιτώντας 
υποχρέωση λογοδοσίας.

■ Παρουσιάζοντας ευκαιρί
ες για ανάπτυξη και προκλή
σεις για την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων τους

■ Αναγνωρίζοντας τις επιτυ
χίες τους

■ Καθοδηγώντας και συμ
βουλεύοντας τους συνεργάτες του

Ο Σύγχρονος 
Αστυνομικός 

Διοικητής

r  WTt τσι ° σύγχρονος Έλλη- 
Γ j  νας Αστυνομικός Διοι

κητής ως καταλύτης και αρμο
νικός συντελεστής κάθε συλ
λογικής προσπάθειας δεν θα 
πρέπει να είναι ένας απλός 
προϊστάμενος, Διοικητής 
Διαχειριστής, αλλά ένας Διοι
κητής - Ηγέτης επειδή η ηγεσί
α , είναι λειτουργία “παντός 
καιρού” και είναι δράση και ό
χι θέση , ο δε ηγέτης δεν ορί
ζεται , αλλά αναδεικνύεται α
νεξαρτήτως βαθμού και επιπέ
δου σε κάθε τυπική αλλά και ά
τυπη οργάνωση.

Από τα παραπάνω αλλά και 
τα παρακάτω διαπιστώνει κα
νείς τις διαφορές που υπάρχουν

ανάμεσα σε έναν διοικητή (δια
χειριστή) και σε έναν διοικητή 
(ηγέτη), οι οποίες συμπυκνώνο
νται στον παρακάτω 20λσγο.

1. Ο διοικητής - διαχειρι
στής (ΔΔ) διαχειρίζεται, ο 
διοικητής - ηγέτης (ΔΗ) και- 
νοτομεί.

2. Ο ΔΔ εφαρμόζει, ο ΔΗ α
ναπτύσσει.

3. Ο ΔΔ εστιάζει στα συστή
ματα και δομές, ο ΔΗ εστιάζει 
στους ανθρώπους.

4. Ο ΔΔ βασίζεται στον έλεγ
χο, ο ΔΗ εμπνέει πίστη.

5. Ο ΔΔ έχει βραχυπρόθεσμη 
οπτική και κοιτάζει προς την 
γραμμή βάσης, ο ΔΗ έχει μα
κροπρόθεσμη προοπτική και 
κοιτάζει προς την γραμμή του 
ορίζοντα.

6. Ο ΔΔ ερωτά πως και πότε, 
ο ΔΗ ερωτά τί και γιατί.

7. Ο ΔΔ αντιμετωπίζει τα ό
ποια παράπονα σαν ασθένεια 
που πρέπει να ξέχαστεί γρήγο
ρα, ο ΔΗ αντιμετωπίζει τα πα
ράπονα σαν ευκαιρίες βελτίω
σης.

8. Ο ΔΔ μιμείται, ο ΔΗ πρω
τοπορεί.

9. Ο ΔΔ δέχεται το status 
quo, ο ΔΗ ανατρέπει αυτό.

10. Ο ΔΔ είναι ο κλασσικός 
καλός στρατιώτης, ο ΔΗ είναι 
ο εαυτός του.

11 .0  ΔΔ λύνει προβλήματα, 
ο ΔΗ δημιουργεί εναλλακτικές 
λύσεις.

12. Ο ΔΔ εξασφαλίζει πό
ρους, ο ΔΗ βελτιστοποιεί την 
χρήση των πόρων.

13. Ο ΔΔ μειώνει το κόστος, 
ο ΔΗ αυξάνει τα κέρδη.

14. Ο ΔΔ έχει ανάγκη από 
ανθρώπινο δυναμικό, ο ΔΗ έ
χει ανάγκη από δυναμικούς αν
θρώπους.

15. Ο ΔΔ ελαχιστοποιεί τα 
ρίσκα, ο ΔΗ μεγιστοποιεί τις 
ευκαιρίες.

16. Ο ΔΔ κάνει τα πράγματα 
σωστά, ο ΔΗ κάνει τα σωστά 
πράγματα.

17. Ο ΔΔ είναι οπαδός της ί
σης μεταχείρισης, ο ΔΗ είναι 
οπαδός της αξιοκρατικής μετα
χείρισης.

18. Ο ΔΔ προτάσσει το εγώ 
και είναι αυστηρός με τους αν
θρώπους, Ο ΔΗ προτάσσει το 
εμείς και είναι αυστηρός με τις 
αρχές τις ομάδας.

19. Ο ΔΔ ενδιαφέρεται για 
την παραγωγική εργασία, ο ΔΗ 
ενδιαφέρεται για την αποτελε
σματικότατα των παραγωγι
κών δυνάμεων.

20. Ο ΔΔ δίνει προτεραιότη
τα στους κανόνες, ο ΔΗ δίνει 
προτεραιότητα στα αποτελέ
σματα.

Κλείνοντας θα πρέπει να πα
ρατεθούν δύο λόγια ενός καθη
γητή - γκουρού του MAN
AGEMENT του Peter Drueker 
που λέει τα εξής:

"Η ανάπτυξη του μάνατζμε
ντ, είναι το βασικό γεγονός της 
εποχής μας. Σπάνια συνέβη έ
νας νέος θεσμός, μια νέα ηγετι
κή τάξη, μια νέα κεντρική λει
τουργία να αναδειχθεί τόσο 
γρήγορα όσο το μάνατζμεντ α
πό την αρχή αυτού του αιώνα. 
Ακόμη σπανιότερα συμβαίνει 
ένας νέος θεσμός να καθιερω
θεί με τόση λίγη αντίδραση, με 
τόση μικρή ανωμαλία, με τό
σες λίγες διαμάχες. Ακόμη πο
τέ προηγουμένως ένας νέος θε
σμός δεν κάλυψε τόσο γρήγο
ρα ολόκληρο τον κόσμο όπως 
το μάνατζμεντ, καταρρίπτο- 
ντας τα σύνορα φυλών και πι
στεύω, γλώσσας και παραδό
σεων. Το μάνατζμεντ που είναι 
το όργανο της κοινωνίας, το ειδικά 
επιφορτισμένο να καταστήσει πα
ραγωγικά τα μέσα που διαθέτουμε, 
αντικατοπτρίζει το βασικό πνεύμα 
της νέας εποχής.

Για όλα αυτά το μάνατζμε
ντ έχει γίνει το κεντρικό 
πλουτοπαραγωγικό στοιχείο 
των αναπτυγμένων χωρών 
και η βασική ανάγκη των ανα
πτυσσόμενων χωρών”.
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Συμπερασματική
Πρόταση

Α π' όσα προαναπτύχθη- 
καν γίνεται φανερό ότι 

το Μάνατζμεντ είναι μια επι
στημονική και πρακτική λει
τουργία, η οποία έχει εφαρμο
γή σε κάθε είδος οργανωμένης 
συλλογικής προσπάθειας, ά
σχετα από το μέγεθος ή την 
μορφή της ή το αν η προσπά
θεια αυτή ανήκει στον ιδιωτι
κοοικονομικό, τον κρατικό ή 
άλλο τομέα. Τα προβλήματα 
Μάνατζμεντ υπάρχουν σε κάθε 
συλλογική δραστηριότητα με 
την οποία επιδιώκεται επίτευ
ξη προκαθορισμένων αποτελε
σμάτων δηλ. σε όλους ανεξαι
ρέτως τους οργανισμούς ακό
μη και την πιο μικρή ομάδα 
(οικογένεια).

Μετά από όλα τυ παραπά
νω καταλήγουμε στην γενική 
διαπίστωση ότι η καθολικό- 
τητα του Μάνατζμεντ και η 
παγκόσμια ισχύ, εφαρμογή 
και δυνατότητα μεταβίβασής 
του, καθιστούν υποχρεωτική, 
τόσο την διδασκαλία του ως 
βασικού μαθήματος με διά
φορη κατά περίπτωση θεμα
τολογία σ’ όλα τα επίπεδα 
των σχολών της Ελληνικής 
Αστυνομίας δηλ. Σχολή Αστυ
φυλάκων, Σχολή Αξιωματι
κών, Σχολή Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης (ΤΕΜΑ και 
ΤΕΜΕΣ και ορισμένα θέματα 
του σε βραχυχρόνια σεμινάρια 
του ΤΜΑ και ΤΜΑΑΑ), και 
Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, ό
σο και την εφαρμογή του σ' 
όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα 
της οργανωτικής και λει
τουργικής δομής και στάθ
μης (μίκρο και μάκρο-περιβάλ- 
λον) και διοικητικής πυραμίδας 
(μίκρο και μάκρο-ηγέτες) της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Κάθε προϊστάμενος - διοικη
τής οποιουδήποτε οργανισμού 
(δημόσιου - ιδιωτικού, μικρού 
- μεγάλου) και οποιοσδήποτε 
βαθμίδας (ανώτατη - κατώτα- 
τη) τόσο στο σημερινό όσο και 
πολύ περισσότερο στο μελλο
ντικό περιβάλλον δεν θα μπο
ρεί να είναι αποτελεσματικός 
χωρίς την κατοχή του επι
στημονικού υποβάθρου του
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μάνατζμεντ. Το ταλέντο κα τα 
υπόλοιπα χαρίσματα της προ
σωπικότητας δεν αρκούν. Επί
σης οι ικανότητες χωρίς γνώση 
δεν μπορούν να αναπτυχθούν. 
Βέβαια η εμπειρία μπορεί να 
αποτελεί μάθηση και διαδικα
σία συσσώρευσης γνώσης, 
πλην όμως χωρίς επιστημονικό 
υπόβαθρο οδηγεί , πρώτον σε 
αναποτελεσματικό εμπειρισμό 
και δεύτερον ο χρόνος απόκτη
σης της γνώσης μέσω της ε
μπειρίας , είναι πολύ μεγαλύτε
ρος από ότι απαιτεί η σπουδή 
της ήδη συσσωρευμένης επι
στημονικής γνώσης.

Με το Μάνατζμεντ, που α
ποτελεί μοχλό εκσυγχρονι
σμού και ανάπτυξης, αλλά 
και πολλαπλασιαστή ισχύος, 
η Αστυνομία ως κατ' εξοχήν α
νοικτό και δυναμικό σύστημα 
θα μπορέσει με αιτιοκρατικό 
και όχι πιθανολογικό τρόπο, να 
λειτουργήσει με αξιώσεις ως ι
σότιμο σύστημα και όχι ως υ
ποσύστημα μέσα στο σύμπλο- 
κο υπερσύστημα της Ε.Ε. του 
2002 , αλλά και να εκπληρώσει 
το 2004 και επέκεινα όχι την 
κοινωνική της υποχρέωση και 
ευθύνη, αλλά την κοινωνική 
της απόκριση, χρησιμοποιώ
ντας ως αφετηρία και κέντρο 
της σπειροειδούς ανέλιξής της 
την Αστυνομική Ακαδημία του 
2 1 ου αιώνα και της νέας τάξης 
πραγμάτων και ειδικότερα τη 
Σχολή Αστυφυλάκων και Α
ξιωματικών. Εκεί διαμορφώνε
ται το προφίλ του νέου αστυ
νομικού . Εκεί αναπτύσσονται 
και καλλιεργούνται συστήματα 
αξιών, τρόποι αντίληψης και 
σκέψης , συμπεριφοράς και νο
οτροπίας, αλλά και μέθοδοι 
προσέγγισης της γνώσης και 
πληροφορίας . Εκεί αποκτιέται 
εργασιακή ιδεολογία, επαγγελ
ματική συνείδηση, οργανωσια- 
κή αστυνομική παιδεία και φι
λοσοφία ομάδος. Εκεί μαθαί- 
νονται οι άγραφοι δεοντολογι
κοί κανόνες συμπεριφοράς που 
διέπουν την στάση τους και 
διερμηνεύουν τα πιστεύω , αι
σθήματα και προσδοκίες τους 
στο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Εάν εκεί δεν γίνει 
ενστάλαξη γνώσεων και αξιών 
ανώτερης τάξης αλλά και ανά
πτυξη ικανοτήτων και δεξιοτή

των τότε οποιαδήποτε εκ των 
υστέρων προσπάθεια με την 
μορφή μετεκπαίδευσης, επι
μόρφωσης - με όλες τις συνα
κόλουθες γνωστές εγγενείς α
δυναμίες τέτοιων σεμιναρίων - 
θα είναι ελάχιστα αποδοτική , 
δημιουργική και αποτελεσμα
τική σε ανθρώπους με παγιω- 
μένες αντιλήψεις, αποκρυ- 
σταλλιυμένες απόψεις, ριζωμέ
νες νοοτροπίες , τυχόν στρε
βλωμένες στάσεις και τραυμα
τικές εμπειρίες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Policing Europe (I lebentnn & Thomas) - 
St Martin’s Press 1995 U SA

Ogam/ational Behavior (R. Vecchio)

- The Dryden Press I995 U.S.A.
God's O f Management (C.Handy) - 

Arrow 1991 G.B.
Reengineering The Corporation 

(Hammer& ( lianipy)- Brealyn 1994G.B 
Effective Decision Making (J.Adair)

- Pan Bookw 1988
Empowennent (Blanchard) - Barnett 

& Koehler 1998 U.S.A.
Οργάνωση και Διοίκηση (Koontz & 

Donnel) - ΓΙαπαζήση 1994 
Διοίκηση και Εποπτεία Προσωπι

κού (Ζευγαρίδη-Σταματιάδη) 
Organopubliea 1989

Διοίκηση Επιχειρήσεων
Management (Λαδόπουλος) - Οικονο
μικό 1982

Διοίκηση Προσωπικού (Καρακα- 
τσάνης-Μπουραντάς κ,λπ.) - 1977 

Το Αποτελεσματικό Στέλεχος 
(Darker) - Κλειδάριθμος 1998

Βιομηχανία km Ποιότητα - ΕΛΟΤ1998 
Ποιότητα και Υπηρεσίες - ΑΘίϋΣ 

1997. □

* Ο κ. Γρηγόριος Παπαγιάννης είναι πτνχιοιίχος τον Οικονομι
κού Πανεπιστημίου Αθηνών/Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχει
ρήσεων (ΑΣΟΕΕ).

Ιούνιος 1999



καταστήματα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 48 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
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YAM AH A
nfl. 74.88.562 CENTER 

CRYPTO^ 105 17.433
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NEO'S 50 19.018
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SONIC 50 
AREA 50

23.700 
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19.018 
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x )  καταστήματα

Π Α Π Α Γ Ε Ο Ρ Γ Ι Ο Υ
I) σχη ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ -=>

και ένα επιπλέον ΔΩΡΟ με χρηματοδότηση CITI BANK
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Το Μάϊο του 1995 η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής αστυνομίας, 
απέκτησε τα πρώτα ελικόπτερά της, τύπου BO-105 CBS 5 

της Γαλλογερμανικής κατασκευάστριας εταιρείας EUROCOPTER.
Τα ελικόπτερα αυτά φέρουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό 

για χρήσεις τους σε πάσης φύσεως αποστολές, 
όπως κατόπτευση των χώρων που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα 

της Ελληνικής Αστυνομίας, έλεγχος τάξης και τροχαίας κίνησης, 
πρόληψη ατυχημάτων, αντιμετώπιση λαθρομετανάστευσης, συμβολή 

στην αναζήτηση διωκομένων προσώπων ή προσώπων που έχουν εξαφανισθεί κλπ.
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Το ελικόπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας, τνπονΒΟ-105 CBS 5, 
το οποίο είναι εφοδιασμένο με το σύστημα FLIR.

Το ένα από τα ελικό
πτερα είναι εφοδια
σμένο με υπερσύγ

χρονο σύστημα λήψης και κα
ταγραφής εικόνας και εικόνας 
θερμικής απεικόνισης. Πρόκει
ται για ένα σύστημα το οποίο 
χρησιμοποιούν σχεδόν όλες οι 
αστυνομίες του κόσμου στα ε
λικόπτερά τους.

Τι είναι όμως αυτό το σύ
στημα και ποιες οι δυνατότη
τες του;

Κατ’ αρχήν αποτελείται από 
μια εξωτερική μονάδα η οποία 
έχει τη δυνατότητα να περι
στρέφεται γύρο από τον κάθε
το και οριζόντιο άξονά της κα
τά 170° και 360° αντίστοιχα.

Εσωτερικά της μονάδας εί
ναι τοποθετημένες δύο κάμε
ρες, μια κάμερα κανονική (ο
πτική) και μια κάμερα θερμι
κής απεικόνισης, οι οποίες φέ
ρουν γυροσκοπικό σύστημα 
σταθεροποίησης για την εξά
λειψη των κραδασμών που πα- 
ράγονται κατά την πτήση του 
ελικοπτέρου.

Ο χειριστής του συστήματος 
μέσω της κονσόλας χειρισμού, 
έχει την δυνατότητα να περι
στρέφει την εξωτερική κάμερα 
και να την κατευθύνει στο θέ
μα που παρακολουθεί, να φέ
ρει το θέμα κοντά (ZOOM) να 
το εστιάζει καθώς επίσης και 
να το καταγράφει. Ανάλογα με 
τις ανάγκες της παρατήρησης, 
έχει την δυνατότητα να εναλ
λάσσει τις κάμερες από οπτική 
στην θερμική και αντίστροφα. 
Από την ίδια κονσόλα ελέγχει 
και την εκπομπή της εικόνας 
στο κέντρο της Αμεσης Δρά
σης στην Γ.Α.Δ.Α.

Η καρδιά του συστήματος 
είναι ο κεντρικός ηλεκτρο
νικός υπολογιστής (IFU), ο 
οποίος δέχεται τα σήματα 
από τις κάμερες, τις εντολές 
του χειριστού, καθώς και 
πληροφορίες από τα όργανα 
πλοήγησης του ελικοπτέ
ρου. Προσθέτει στην εικόνα 
γραφικά, τα οποία δείχνουν 
σε ποιο σημείο του ορίζο
ντα στοχεύει η κάμερα, κα
θώς και πληροφορίες σχετι
κά με τις γεωγραφικές συ
ντεταγμένες της θέσεως του 
ελικοπτέρου, την ταχύτητά 
του κλπ.

ΟΠΤΙΚΗ
ΚΑΜΕΡΑ

Οι δυνατότητες του συστή
ματος είναι πολλές. Χρησιμο
ποιώντας την οπτική (VISU
AL) κάμερα έχουμε έγχρωμη 
εικόνα υψηλής ανάλυσης η ο
ποία δίνει τη δυνατότητα στον 
χειριστή παρακολουθώντας α
πό το μόνιτορ του ελικοπτέρου

να εντοπίζει και να καταγράφει 
στοιχεία όπως τη μάρκα ενός 
οχήματος ή τον αριθμό κυκλο
φορίας, χαρακτηριστικά ατό
μων κλπ.

Την εικόνα αυτή έχει τη δυ
νατότητα να την στέλνει απ’ 
ευθείας με ασύρματη ζεύξη 
στο κέντρο της Αμέσου Δρά
σης και στο κέντρο της Τρο
χαίας στην Γ.Α.Δ.Α. Οι εκφω
νητές και οι συντονιστές των

μέτρων παρακολουθώντας στα 
μόνιτορς την εικόνα που στέλ
νει το ελικόπτερο έχουν άμεση 
αντίληψη των γεγονότων και ε
πιπλέον τους παρέχεται η δυ
νατότητα να κατευθύνουν τις 
δυνάμεις τους γρήγορα και α
ποτελεσματικά.

Σε περιπτώσεις σοβαρών γε
γονότων (πορείες, διαδηλώ
σεις, πυρκαγιές, τροχαία ατυ
χήματα, κλπ.) δεν έχουν μόνο
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σηματικές αναφορές από τους 
επίγειους σταθμούς αλλά και 
εικόνα της περιοχής του συμ
βάντος.

ΘΕΡΜΙΚΗ
ΚΑΜΕΡΑ

I Ιριν από δέκα ( 10) και πλέ
ον χρόνια δεν υπήρχαν "πολι
τικές" εφαρμογές για τις θερ
μικές απεικονίσεις. Ο λόγος ή
ταν κυρίως το γεγονός ότι το 
κόστος τους ήταν μεγάλο αλλά 
και η λειτουργία τους ιδιαίτερα 
απαιτητική.

Τα τελευταία χρόνια, με την 
πρόοδο της τεχνολογίας όλα 
άλλαξαν. Οι θερμικές κάμερες 
έγιναν μικρότερες πιο ελα
φρές, φθηνότερες και πιο εύκο
λες στη χρήση τους.

Το βάρος τους δεν ξεπερνά 
τα 5 - 6 κιλά και μπορούν να 
λειτουργούν ακόμη και με 
μπαταρίες. Παράλληλα βελ
τιώθηκε η ανάλυση της εικό
νας που δίνουν με αποτέλεσμα 
να απεικονίζουν το αντικείμε
νο με αρκετή λεπτομέρεια. Έ 
χουν τη δυνατότητα να συνερ- 
γασθούν με υπολογιστή όπου 
γίνεται περαιτέρω επεξεργασία 
των εικόνων, ή μεταφορά δε
δομένων.

Το οπτικό φάσμα, αυτό δη
λαδή που αντιλαμβανόμαστε 
με την αίσθησή της οράσεως 
καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό 
μέρος στο φάσμα της ηλεκτρο- 
μαγνητικής ακτινοβολίας που 
εκτείνεται από x-rays έως τα 
ραδιοκύματα, καταλαμβάνο
ντας μια στενή κάθετη λωρίδα 
ανάμεσα από την Ultraviolet α
κτινοβολία και την θερμική 
(INFRARED).

Στην ανάλυση λοιπόν της α
κτινοβολίας παρατηρούμε ότι 
αμέσως μετά την ορατή υπάρ
χει η θερμική ακτινοβολία. Το 
φάσμα της θερμικής ακτινοβο
λίας χωρίζεται στο κοντινό υ
πέρυθρο 0,75 μπι έως 3 μιπ, 
στο μεσαίο 3μιυ έως 6μιπ, στο 
μακρινό 6 μπι - 15μιπ και στο 
απώτερο υπέρυθρο 15 μπι έως 
3()μιη.

Τη διαφορά ανάμεσα στην ο
ρατή και στην θερμική ακτινο
βολία μπορούμε να την κατα
νοήσουμε με το παρακάτω πα

ράδειγμα: Εάν τοποθετήσουμε 
ένα ζεστό πιάτο σε ένα δωμά
τιο με απόλυτο σκοτάδι και 
πλησιάσουμε το χέρι μας σε 
αυτό θα αντιληφθούμε αμέσως 
την θερμότητα που εκπέμπεται 
χωρίς όμως να μπορούμε να το 
δούμε. Εάν με κάποιο τρόπο 
αυξήσουμε την θερμοκρασία 
του αυτό θα αρχίσει να κοκκι
νίζει με αποτέλεσμα να μπο
ρούμε να το διακρίνουμε μέσα 
στο σκοτάδι.

Με άλλα λόγια αυξάνοντας 
τη θερμοκρασία, η χαρακτηρι
στική της ακτινοβολίας αλλά
ζει, στην αρχή είχαμε θερμική 
εκπομπή την οποία μπορούσα
με να την αντιληφθούμε μόνο 
δια της αφής, στη συνέχεια ό
μως η ακτινοβολία μετατράπη
κε και έγινε ορατή.

Όλα τα αντικείμενα τα οποί
α βρίσκονται σε θερμοκρασία 
πάνω από 0° Kelvin εκπέ
μπουν θερμική ακτινοβολία. 
Αυτή λοιπόν την ιδιότητα εκ
μεταλλεύεται η θερμική κάμε
ρα και αναπαράγει εικόνα.

Η βασική δομή μιας θερμι
κής κάμερας περιλαμβάνει έ
ναν ανιχνευτή υπέρυθρης ακτι
νοβολίας, το σύστημα ψύξης 
του αισθητήρα, το σύστημα 
σάρωσης της εικόνας, και το 
σύστημα επεξεργασίας και κα
ταγραφής των στοιχείων σε 
μορφή VIDEO ή δεδομένων 
για ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ό
τι η θερμική κάμερα εκμεταλ
λευόμενη την διαφορά θερμο
κρασίας μεταξύ των αντικειμέ
νων, ανεξάρτητα από τις συν
θήκες του φωτισμού μέρα ή 
νύχτα μας δίνει πάντοτε την ί
δια εικόνα.

Όσο μεγαλύτερη είναι η δια
φορά θερμοκρασίας μεταξύ 
των αντικειμένων τόσο πιστό
τερη είναι η αναπαραγόμενη 
εικόνα.

Στην πράξη οι ιδιότητες της 
θερμικής κάμερας αποδεικνύο- 
νται ιδιαίτερα χρήσιμες, ιδίως 
δε σε συνθήκες όπου η παρα
τήρηση δια γυμνού οφθαλμού 
είναι από δύσκολη έως αδύνα
τη. Έτσι με την χρήση της έ
χουμε την δυνατότητα να ανι- 
χνεύσουμε ένα θερμότερο α
ντικείμενο που βρίσκεται πίσω 
από ένα άλλο ψυχρότερο πχ.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί βλέποντας τη σακούλα 
που μεταφέρει το άτομο τι κρύβεται μέσα σ' αυτή.

Η Θερμική απεικόνιση αποκαλύπτει το όπλο μέσα σε αυτήν.

l j

I $
I
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■Ms '

Το χέρι τον δράστη μέσα στη σακούλα.
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Η λευκή κυλίόα 
είναι ο δράστης 
που κρύβεται 
μέσα στα 
καλάμια, όπως 
φαίνεται στη 
θερμική 
απεικόνιση

■ν· j Γ

7α καλάμια στα 
οποία κατέφυγε 
ο δράστης τον 
παρείχαν την 
τέλεια κάλυψη.

Θερμική 
απεικόνιση τον 
δράστη από άλλη 
γωνία.

(έναν άνθρωπο που κρύβεται 
πίσω από ένα θάμνο) ή παρα
τηρώντας ένα σταθμευμένο 
αυτοκίνητο να συμπεράνουμε 
εάν αυτό είναι από ώρα σταθ
μευμένο ή σταθμέυσε πρόσφα
τα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η χρήση της θερμικής κάμε
ρας από το ελικόπτερο σε περι
πτώσεις όπως αναζητήσεις 
διωκομένων ή αγνοουμένων α
τόμων, ναυαγών, νυκτερινών 
πτήσεων, σοβαρών ατυχημά
των κλπ. είναι επιβεβλημένη 
καθώς μόνο με αυτήν είναι δυ
νατή η παρατήρηση αντικειμέ
νων που δεν είναι ορατά δια 
γυμνού οφθαλμού από τον αέ
ρα.

Έως σήμερα έχει χρησιμο
ποιηθεί σε πολλές επιχειρήσεις 
όπως αναζήτηση δραπετών α
πό τις φυλακές Κέρκυρας και 
Κρήτης, αναζήτηση δραστών 
στην ορεινή Κορινθία, ανεύρε
ση εμπόρου ναρκωτικών ο ο
ποίος είχε κρυφθεί μέσα σε κα
λάμια στην λίμνη Κουμουν- 
δούρου του Σκαραμαγκά, ανα
ζήτηση αγνοουμένων ατόμων 
κλπ.

Το σύστημα FLIR είναι ένα 
πολύπλοκο ηλεκτρονικό σύ
στημα του οποίου ο χειρισμός 
απαιτεί γνώση και εμπειρία. 
Για τον σκοπό αυτό εκπαιδεύ
τηκαν στο εξωτερικό σε θέμα
τα χειρισμού και συντήρησης 
δύο (2) ηλεκτρονικοί της Υπη
ρεσία μας, οι οποίοι και παρέ
χουν την υποστήριξή του, με- 
ταφέροντας ταυτόχρονα την ε
μπειρία τους και στους λοιπούς 
τεχνικούς των ελικοπτέρων.

Οι δυνατότητες που μας πα
ρέχει το σύστημα FLIR το κα
θιστούν ένα ισχυρό και αποτε
λεσματικό όπλο κατά του σύγ
χρονου εγκλήματος αλλά ταυ
τόχρονα ένα σημαντικό βοήθη
μα στην παροχή κοινωνικού 
έργου. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μοςΙωάννης ΙΙηγουνάκης 
ΑνθΙμος Κυριάκος Λαγκαδάς
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Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ότι το πρόβλημα 
των οικονομικών μεταναστών, γίνεται ολοένα και πιο οξύ.

Οι ροές των συνανθρώπων μας από τις φτωχότερες χώρες προς τις πλουσιότερες, 
δημιουργούν κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα σε παγκόσμια κλίμακα, 

ιδιαίτερα όμως στις χώρες υποδοχής των μεταναστών, 
που αδυνατούν να προτείνουν ή να εφαρμόσουν μεθόδους και σχέδια 

που θα ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα 
και θα μειώσουν, όσο γίνεται, τις παρενέργειές του.

Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαί
τερα οξυμένη στην Ευρωπα
ϊκή Ένωση και περισσότερο 

στις νότιες χώρες της, οι οποίες από χώ
ρες αποστολής μεταναστών μέχρι πρό
τινος, έχουν γίνει χώρες κύριου προορι
σμού ή διέλευσης, μεγάλων αριθμών οι
κονομικών προσφύγων ο όγκος των ο
ποίων αιφνιδίασε τις πολιτικές, κοινω
νικές και οικονομικές δομές τους1. Απο
τέλεσμα αυτού του αιφνιδιασμού, ήταν 
η μεγάλη καθυστέρηση για την εκπόνη
ση και λήψη αποτελεσματικών μέτρων, 
για την εκτόνωση του προβλήματος.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, το πρό
βλημα της μετανάστευσης πρέπει να α
ντιμετωπίζεται στα πλαίσια της τήρη
σης -με θρησκευτική ευλάβεια- των διε
θνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δι
καιώματα αλλά και με βάση όλα εκείνα 
τα στοιχεία που κατοχυρώνουν και ανα
βαθμίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
Όχι μόνο γιατί αυτό επιτάσσει το Δί
καιο, αλλά γιατί η αποφυγή της κάθε 
μορφής κοινωνικής υποβάθμισης και 
περιθωριοποίησης των μεταναστών, 
συμβάλλει στην ομαλοποίηση της κοι

νωνικής συμβίωσης και στην εξάλειψη 
παραγόντων ανομίας και εγκληματο- 
γέννεσης.2

Οι νέες ανάγκες που διαμορφώνονται 
στο παγκόσμιο τοπίο της μετακίνησης 
πληθυσμών για οικονομικούς λόγους, έ
χουν αρχίσει να απασχολούν σοβαρά τις 
κυβερνήσεις και από εκεί που κατ’ αρ
χήν “εξόρκιζαν” το κακό,3 τώρα κατα
νοούν ότι είναι ανάγκη να δουν κατά
ματα τα δεδομένα του προβλήματος και 
να το αντιμετωπίσουν ανάλογα, έχοντας 
υπόψη 3 βασικά στοιχεία:

Α) Τη διατήρηση σε κάθε περίπτωση 
και σε όλα τα στάδια ελέγχου της μετα
νάστευσης, της δημοκρατικής νομιμό
τητας και ευαισθησίας.

Β) Την αξιοποίηση όλων των διαθέσι
μων τεχνικών μέσων και οικονομικών 
πόρων για το σκοπό αυτό ώστε το οικο
νομικό και κοινωνικό κόστος να είναι ό
σο το δυνατό λιγότερο και -γιατί όχι- να 
υπερκαλύπτεται από το αντίστοιχο όφε
λος.

Γ) Την αξιοποίηση και θετική ένταξη 
στις κοινωνικές δομές του κράτους υπο
δοχής των μεταναστών ώστε να αποτε

λόσουν πόλο δυναμικής ανάπτυξης.
Τα ιστορικά παραδείγματα της τότε 

Δυτικής Γερμανίας των-μεταπολεμικών 
χρόνων και των Η.Π.Α των αρχών του 
αιώνα μας είναι ενδεικτικά αυτής της 
δυνατότητας (Χωρίς να είναι σε όλες τις 
περιπτώσεις θετικά).4·5

Με βάση τα παραπάνω θα προσπαθή
σουμε να δώσουμε 15 βασικά σημεία 
για μια πολιτική απέναντι στο πρόβλη
μα τις μετανάστευσης που μακροπρόθε
σμα μπορεί να συμβάλει στη μείωση 
των εντάσεων και των προβλημάτων.6

1) Η πολιτική απέναντι στις χώρες α
ποστολής μεταναστών εκ μέρους των α
νεπτυγμένων χωρών πρέπει να είναι τέ
τοια που να συμβάλει στην οικονομική 
τους ανάπτυξη και στη δημοκρατική 
τους μετεξέλιξη ώστε να δημιουργού- 
νται συνθήκες που θα κρατήσουν τους 
πολίτες των χωρών αυτών στις εστίες 
τους.

2) Η πολιτική ιδιαίτερα της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, πρέπει να είναι ενιαία απέ
ναντι στο όλο πρόβλημα και όχι αντα
γωνιστική για το ποια χώρα θα “κατα
φέρει” να δεχθεί τους λιγότερους μετα-
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νάστες με το δεδομένο της ελεύθερης 
κυκλοφορίας μεταξύ των συνόρων των 
κρατών-μελών της Ε.Ε.7 Επίσης είναι 
αναγκαία η ενίσχυση των χωρών της 
Ε.Ε. που δέχονται τις μεγαλύτερες με- 
ταναστευτικές πιέσεις στα σύνορά τους 
ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό 
των μεταναστών. Αυτές είναι οι χώρες 
του νότου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και 
λιγότερο Πορτογαλία. Δυστυχώς δεν υ
πάρχει Ευρωπαϊκή οδηγία δεσμευτική 
για τα κράτη-μέλη, που να αφορά την α

ντιμετώπιση του προβλήματος της με
τανάστευσης.8

3) Η επιλογή ανάμεσα στο πρόβλημα, 
“μάχη” για την αποτροπή εισόδου με
ταναστών με κάθε τρόπο ή ελεγχόμενη 
ροή μεταναστών; Με ρεαλιστική θεώ
ρηση πρέπει να είναι η δεύτερη. ΕΙ επι- 
ζητούμενη “στεγανοποίηση” των συνό
ρων, είναι με βάση τα ιστορικά δεδομέ
να, αδύνατη για οποιαδήποτε δημοκρα
τική χώρα. Η εκδήλωση μέτρων απο
τροπής, κατασταλτικής φύσεως με α

στυνομικές ή στρατιωτικές δυνάμεις, ο
δηγεί σίγουρα στη μείωση του αριθμού 
των εισερχομένων, σε καμιά όμως περί
πτωση δεν εξαλείφει το πρόβλημα. Πα
ραμένουν πάντα τα προβλήματα δια
φθοράς, ανεπάρκειας, δυσλειτουργιών 
της γραφειοκρατίας, αντικειμενικών 
φυσικών δυσχερειών κ.λ.π έτσι ώστε 
πάντα ένας ανεπιθύμητος αριθμός να ει
σέρχεται. Αντίθετα η επιλογή της συ
νεργασίας με την αποστέλλουσα χώρα 
με σκοπό τον έλεγχο μέσα από ορισμέ-
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νες διαδικασίες, του αριθμού των ατό
μων που θα πάρουν “άδεια” να εισέλ
θουν, λειτουργεί εκτονωτικά στην πρό
θεση παράνομης εισόδου, αφού θα τους 
δίνεται η δυνατότητα της νόμιμης, βοη
θώντας αρκετά στη μείωση των προ
βλημάτων που παρουσιάζονται στην 
πρώτη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση 
πάντως ένα σύστημα ασφαλούς διαφύ
λαξης των συνόρων είναι απαραίτητο. 
(Το παράδειγμα Ελλάδας Αλβανίας τα 
τελευταία χρόνια είναι χαρακτηριστι
κό). Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγε
ται η εκ των υστέρων προσπάθεια εντο
πισμού και καταγραφής των παρανόμως 
ευρισκομένων στο κράτος υποδοχής με 
όλα τα επακόλουθα προβλήματα. (Υ
περβολικό κόστος, μειωμένη αποτελε- 
σματικότητα. ).°

4) Το πρόβλημα του 
επαναπατρισμού. Συ
νήθως οι μετανάστες 
επιθυμούν να γυρί
σουν στην πατρίδα 
τους αφού όμως πρώ
τα έχουν εξασφαλίσει 
τη δυνατότητα ανα
βάθμισης της ζωής 
τους για την οποία άλ
λωστε ξενιτεύτηκαν.(
Οι μνήμες από τους 
Έλληνες μετανάστες 
είναι νωπές). Μ πολιτική του Κράτους 
υποδοχής πρέπει να τους εξασφαλίζει 
κίνητρα επαναπατρισμού με εθελοντική 
απόφαση. Η χρήση "αντικινήτρων” πα
ραμονής με το να τους γίνεται απλά "η 
ζωή δύσκολη” που επιλέγεται μερικές 
φορές, εντείνει το πρόβλημα μια που α
ναγκάζουν το μετανάστη να γίνεται πιο 
μαχητικός στη διεκδίκηση της δυνατό
τητας παραμονής και στην επίτευξη του 
ονείρου για το οποίο ξενιτεύτηκε.

5) Ενεργοποίηση των φορέων περιφε
ρειακής πολιτικής του κράτους υποδο
χής, όπως είναι οι Ο.Τ.Α., ώστε να 
συμβάλλουν στις προσπάθειες της κε
ντρικής κυβέρνησης για την κοινωνική 
ένταξη των μεταναστών και την αποπε- 
ριθωριοποίησή τους. Παρεμβάσεις τέ
τοιας φύσεως είναι ευκολότερο να γί
νουν από τους οργανισμούς αυτούς.

6) II δημιουργία δυνατοτήτων για 
προσωρινή παραμονή των οικονομικών 
μεταναστών σε κέντρα υποδοχής, μέχρι 
την εξεύρεση κατοικίας, καθώς και η 
δημιουργία κέντρων ανεύρεσης εργασί
ας, παροχής διευκολύνσεων κοινωνικής 
προσαρμογής, διευκολύνσεων στην εκ
παίδευση. στην υγεία κ.λ.π.

7) Η σύσταση ενώσεων μεταναστών, 
παρόλο που θεωρείται από πολλούς “ε
πικίνδυνη” διαδικασία, μπορεί να βοη
θήσει στον έγκυρο διάλογο μεταξύ των 
αρχών και των μεταναστών, στην εμβά
θυνση και μελέτη των προβλημάτων 
και στον αυτοέλεγχο των ίδιων των με
ταναστών. Μέσα από αυτές μπορεί να 
γίνει ευκολότερα η διαδικασία της κοι
νωνικής ενσωμάτωσης. “Ενώσεις” με
ταναστών λειτουργούν αρκετές άτυπα 
και χωρίς επίσημο χαρακτήρα. Η κατά
σταση αυτή μπορεί να συμβάλλει αντί 
στην κοινωνική αναγνώριση και ομαλή 
ένταξη, στην κοινωνική απομόνωση Kat 
στην αντιπαλότητα με τους ντόπιους 
και με τις αρχές και να δημιουργήσει 
σοβαρά προβλήματα.

8) Η νομιμοποίηση των μεταναστών 
που βρίσκονται σε παράνομη κατάστα
ση. Σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότε
ρη. Βοηθά τόσο το κράτος υποδοχής ό
σο και τους μετανάστες και καθορίζει 
αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Ο αλλοδαπός που είναι “ανύπαρκτος” 
νομικά στη χώρα υποδοχής, είναι εν δυ
νάμει ύποπτος και παράνομος, κάτι που 
είναι αρνητικό και για τον ίδιο αλλά και 
για τη χώρα που τον φιλοξενεί. Η αντι
μετώπιση του προβλήματος με την απέ
λασή του, προϋποθέτει ότι αυτός θα 
βρεθεί από τις αρχές πράγμα που δεν εί
ναι πάντα εύκολο με αποτέλεσμα τη 
“λάθρα” διαβίωσή του επί μακρόν.

9) Η πολιτική απέναντι στις ομάδες ε
κείνες μεταναστών που χρειάζονται πε
ρισσότερη βοήθεια. (Γυναίκες, παιδιά, 
άνεργοι μετανάστες, άρρωστοι κ.λ.π.). 
Πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευαισθη
σία και ουσιαστική προσπάθεια εξάλει
ψης των προβλημάτων τους.10 Ιδιαίτερη 
σημασία πρέπει να δίνεται στα άτομα 
που βρίσκονται στη ζώνη της “μικροε- 
γκληματικότητας” και είναι στην ουσία 
υποψήφιοι “μεγαλοεγκληματίες”. (π.χ. 
παιδιά των φαναριών).11

10) Η πολιτική απέναντι στη δεύτερη 
γενιά μεταναστών που ήδη είναι παρού
σα και ζητά τα δικαιώματά της στη ζω
ή. Τα παιδιά αυτά είτε ήταν πολύ μικρά 
κατά την άφιξή τους στη χώρα υποδο
χής, είτε γεννήθηκαν σ ’ αυτή. Η ένταξή 
τους στην εκπαίδευση, η παροχή ίσων 
ευκαιριών και η ουσιαστική αντιμετώ
πιση του προβλήματος αν θα αποτελέ- 
σουν πολίτες της χώρας υποδοχής χωρίς 
οποιεσδήποτε διακρίσεις, ή όχι, είναι 
θέματα που πρέπει να μελετηθούν σο
βαρά.

Π ) Η καταπολέμηση της “μαύρης” 
εργασίας των μεταναστών. Η τοποθέτη
σή μας απέναντι στο πρόβλημα αυτό 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο 
τους οικονομικούς δείκτες και την ενδε

χόμενη θετική επίδρα
ση σ ’ αυτούς των χαμη
λών τιμών της εργασίας 
των μεταναστών, ή τις 
επιπτώσεις της στην 
αύξηση της ανεργίας, 
αλλά το τεράστιο κοι
νωνικό κόστος που συ
νεπάγεται η εκμετάλ
λευσή τους και οι παρε- 
νέργειές της. Ιδιαίτερα 
η σχέση της εργασίας 
αυτής με το δουλεμπό
ριο και το οργανωμένο

έγκλημα.
12) Η απομυθοποίηση της κοινωνικής 

“ανησυχίας “ για τους μετανάστες είναι 
αναγκαία. Η θεώρηση ότι οι μετανάστες 
αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία ε
πιβαρύνει συνολικά την αντιμετώπιση 
του προβλήματος και τροφοδοτεί αρνη
τικά όλες τις προσπάθειες για την εξά
λειψη του. Η κυρίαρχη ιδεολογία που α
ναπτύσσεται περί κινδύνων οικονομι
κών, εγκληματικότητας, εθνικών κ.λ.π. 
πρέπει να κατευθύνεται σε πραγματική 
εξάλειψη των αιτίων που προκαλούν 
αυτούς τους κινδύνους που δεν είναι βέ
βαια η εξάλειψη των μεταναστών, αλλά 
των στοιχείων εκείνων που οι κοινωνίες 
των χωρών υποδοχής τους τροφοδοτούν 
για να δημιουργήσουν τους παραπάνω 
κινδύνους.(Κοινωνική απομόνωση, οι
κονομική εκμετάλλευση, έλλειψη εκ
παίδευσης, αδυναμία επικοινωνίας, πο
λιτισμικές διαφορές κ.λ.π.)12

13) Η καταπολέμηση του ρατσισμού, 
πρέπει να αποτελέσει βασική κοινωνική 
προτεραιότητα. Η ύπαρξη ρατσιστικών 
φαινομένων υπονομεύει την ίδια την 
κοινωνία.1-1

14) Η αναγνώριση και ο σεβασμός

Οι νέες ανάγκες που διαμορφώνονται 
στο παγκόσμιο τοπίο της μετακίνησης πληθυσμών, 

για οικονομικούς λόγους,
έχουν αρχίσει να απασχολούν σοβαρά τις κυβερνήσεις 
και από εκεί που κατ’ αρχήν “εξόρκιζαν” το κακό, 

τώρα κατανοούν ότι είναι ανάγκη να δουν κατάματα τα 
δεδομένα του προβλήματος 

και να το αντιμετωπίσουν ανάλογα.
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της διαφορετικής πολιτισμικής ταυτό
τητας των μεταναστών με την αντίστοι
χη αναγνώριση και σεβασμό εκ μέρους 
τους της ταυτότητας της κοινωνίας υ
ποδοχής. Η κοινωνική ενσωμάτωση 
των μεταναστών δεν θα πρέπει να επι
διώκεται με πλήρη απορρόφηση τους α
πό το πολιτισμικό περιβάλλον μια που 
σε μια τέτοια διαδικασία θα υπάρξουν 
δυνάμεις αντίδρασης εκ μέρους τους, 
αλλά στη δυνατότητά τους να ζουν σε 
μια κοινωνία με πολυπολιτισμικές ανα
φορές, αλλά και με διαπολιτισμικές αξί
ες και επιδράσεις που θα κατοχυρώνουν 
την ομαλή κοινωνική συμβίωση.14

15) Τέλος, οι σύγχρονες κοινωνίες 
των ανεπτυγμένων χωρών πρέπει να κα
τανοήσουν ότι το πρόβλημα της μετα
νάστευσης θα βαίνει διαρκώς αυξανό
μενο, όσο αυξάνεται και το χάσμα μετα
ξύ πλουσίων και φτωχών χωρών αλλά 
και όσο συνεχίζονται οι διάφορες συρ
ράξεις στον πλανήτη και η καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, οι κυ
βερνήσεις αλλά και οι κοινωνικοί φο
ρείς πρέπει να κατευθύνουν τις προσπά- 
θειές τους στην ουσιαστική μελέτη του 
προβλήματος και στην αποτελεσματική 
αντιμετώπισή του. Η περιχαράκωση 
των κοινωνιών στη συλλογιστική του ε
μείς και οι “άλλοι”, ξεπερνιέται από τα 
πράγματα, και μόνο η σε βάθος προσέγ
γιση όλων των παραμέτρων του προ

βλήματος και η ουσιαστική αντιμετώπι
σή του μπορεί να βοηθήσει στη σταδια
κή μετεξέλιξή του σε παράγοντα κοινω
νικής, οικονομικής ανάπτυξης αλλά και 
πολιτικής εξέλιξης προς τη δημοκρατι
κή, πλουραλιστική κοινωνία. Την κοι
νωνία του ανθρώπου. □
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Σ τα τεύχη του Μαρτίου 
και Απριλίου, ο δαί
μων της φωτοσύ

νθεσης προκάλεσε μερικά λάθη 
και συγκεκριμένα: 

α) στη σελίδα 144 και στη θέ
ση του ταξιάρχη του τάγματος 
της τιμής, τοποθετήθηκε η φω
τογραφία του ταξιάρχη του τάγ
ματος του φοίνικα, στη θέση δε 
του ταξιάρχη του τάγματος του 
φοίνικα, τοποθετήθηκε η φωτο
γραφία του ταξιάρχη του τάγμα
τος της τιμής,

β) στην ίδια σελίδα και στη 
θέση του Χρυσού Σταυρού του 
τάγματος του φοίνικα τοποθετήθη
κε η φωτογραφία του Αργυρού 
Σταυρού του τάγματος του φοίνικα, 

γ) ο ορθός τίτλος της φωτο
γραφίας με τις τρεις διεμβολές 
στη σελίδα 146 είναι “Μετάλλιο Ευ
δόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας”.

Επειδή τα προαναφερόμενα 
λάθη πρέπει για τη σωστή ενημέ
ρωσή σας, να διορθωθούν, στο πα
ρόν τεύχος δημοσιεύουμε:

- Ολόκληρη την υπάρχουσα 
σειρά των παρασήμων - μεταλλί
ων και διαμνημονεύσεων στη σω
στή τους θέση και 

- Τις ενδεικτικές πλακέτες, οι 
οποίες φέρονται σε επίσημες τε
λετές κατόπιν διαταγής και στις 
οποίες φαίνεται η σειρά με την 
οποία τοποθετούνται όλα τα α- 
πονεμηθέντα παράσημα - μετάλ
λια και διαμνημονεύσεις.

- Με την προμήθεια στο εγγύς 
μέλλον εκ μέρους της υπηρεσί
ας: του Μεταλλίου Αστυνομικής 
Αξίας Γ’ Τάξεως, του Μεταλλίου 
Διαμνημόνευσης Συμμετοχής σε 
Ειρηνευτικές Αποστολές, του Α
στέρα Αξίας και Τιμής Α’ Τάξεως 
και του Μεταλλίου Ευδόκιμου 
Αστυνομικής Υπηρεσίας, θα ο
λοκληρωθεί η σειρά όλων των 
διασήμων τα οποία απονέμονται 
στο αστυνομικό προσωπικό. Για 
την πλήρη ενημέρωσή σας τα υ
πό προμήθεια διάσημα, θα δημο- 
σιευθούν στην “Αστυνομική Επι
θεώρηση”, όταν αυτά περιέλθουν 
στην υπηρεσία μας. Π
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Τον Αστνν. ΥποόΙντον Anumoiov ΝΑΚΟΥ*

Τον τελευταίο καρό πολύ θόρυβος έγινε με την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και με
την είσοδο στην αγορά νέων τροφίμων, τα οποία φαινομενικά 

δεν διαφέρουν από τα ομώνυμά τους παραδοσιακά τρόφιμα. 
Η διαφορά τους έγκειται στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

για τη βελτίιοση ορισμένων χαρακτηριστικών τιον τροφίμων αυτών, 
τα οποία σχετίζονται είτε με την αντοχή τους στο χρόνο, 
είτε με την εξωτερική τους εμφάνιση, είτε με κάτι άλλο. 

Η διαφορά αυτή δεν πετυχαίνεται με συμβατικά μέσα, 
αλλά με τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας.

Ωστόσο κανένας θό
ρυβος δεν θα δη- 
μιουργούνταν, εάν 

ot εφαρμογές αυτές της συγκε
κριμένης επιστήμης δεν αφο
ρούσαν τη δομή και τη λει
τουργία της γενετικής ύλης 
των οργανισμών, με άλλα λό
για το γενετικό υλικό, δηλαδή 
το DNA της ζωντανής ύλης.

Τι συνέβη δηλαδή: Οι επι
στήμονες στην προσπάθειά 
τους να “διαβάσουν” το γενετι
κό υλικό ενός οργανισμού και 
αφού το κατάφεραν, προχώρη
σαν και προσπάθησαν να απο- 
κωδικοποιήσουν τους χαρα

κτήρες και τα μηνύματα που 
κληρονομεί η γενετική ύλη. 
Θέλησαν δηλαδή να δουν με 
ποιους μηχανισμούς αυτά τα 
μηνύματα και οι χαρακτήρες 
κληρονομούνται και διαιωνίζο- 
νται.-

Διαπίστωσαν λοιπόν, ότι εί
ναι σε βάση, να μεταφέρουν έ
να τμήμα του DNA ενός οργα
νισμού στην αλυσίδα του DNA 
κάποιου άλλου και με τον τρό
πο αυτό να μεταφέρουν στο 
δεύτερο οργανισμό γνωρίσμα
τα και χαρακτήρες του πρώ
του. Αυτό όσο και αν τρομάζει 
με το άκουσμά του είναι δυνα

τόν να αποβεί αυτής της λογι
κής, η βιοτεχνολογία μπορεί να 
προσφέρει τεράστιες και πολύ 
χρήσιμες υπηρεσίες.

Δυνατό παράδειγμα της ση
μασίας τέτοιων εφαρμογών α
ποτελεί σήμερα η παραγωγή 
ανθρώπινης ινσουλίνης, που 
είναι απαραίτητη για πάρα πο
λύ κόσμο, που πάσχει από δια
βήτη και μπορεί έτσι να διατη
ρείται στη ζωή. Πως παράγεται 
η ανθρώπινη ινσουλίνη; Μετα- 
φέρεται ένα ανθρώπινο γονί
διο, υπεύθυνο για την παραγω
γή της ινσουλίνης, σε ένα μι
κροοργανισμό, ο οποίος γίνε

ται αυτόματα πηγή ανθρώπι
νης ινσουλίνης. Πριν από αυτή 
την εφαρμογή χρησιμοποιού
νταν για τους διαβητικούς χοι
ρινή ινσουλίνη, η οποία πα
ρουσίαζε προβλήματα στη 
χρήση της. Με τον ίδιο τρόπο 
έχουν παραχθεί και άλλες πο
λύτιμες για τον άνθρωπο πρω
τεΐνες και ορμόνες.

Φαίνεται λοιπόν ότι οι ευερ
γετικές εφαρμογές της βιοτε
χνολογίας προς αυτή την κα
τεύθυνση είναι θεαματικά χρή
σιμες.

Σιγά-σιγά η μεταφορά γονι
δίων άρχισε να εφαρμόζεται
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και σε ανώτερους οργανι
σμούς, φτάνοντας στα φυτά 
και στα ζώα. Η εφαρμογή της 
κλωνοποίησης στα φυτά για 
παράδειγμα, είχε σαν αποτέλε
σμα τη σημαντική βελτίωση 
των καλλιεργειών, καθώς και 
τη δημιουργία νέων ποικιλιών 
φυτών.

Με τις βελτιώσεις αυτές αυ
ξάνονται σημαντικά οι αποδό
σεις και η παραγωγή τροφί
μων. Η ανάγκη αύξησης της 
παραγωγής γίνεται καθημερινά 
μεγαλύτερη, αφού ο πληθυ
σμός της γης αυξάνεται αλμα- 
τωδώς και επίσης είναι γνω
στό, ότι εκατομμύρια παιδιά 
πεθαίνουν κάθε χρόνο, επειδή 
δεν μπορεί κανείς να τους εξα
σφαλίσει στοιχειώδη διατρο
φή.

Επιπλέον με παράλληλες ε
φαρμογές της βιοτεχνολογίας 
επιδιώκεται η μείωση χρησιμο
ποίησης φυτοφαρμάκων με δη
μιουργία ανθεκτικών φυτών, η 
βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων περισσότερο υγιει

νών. Για παράδειγμα μπορού
με να παράγουμε αμυλούχες 
τροφές πλούσιες σε αμυλόζη ή 
αμυλοπυκτίνη, (όποιο ενδιαφέ
ρει περισσότερο), ή να αφαιρέ- 
σουμε από τις πατάτες το ένζυ
μο που είναι υπεύθυνο για το

μαύρισμά τους και να μη 
χρειάζεται να προσθέσουμε 
συντηρητικά.

Είναι πράγματι εντυπωσιακά 
τα αποτελέσματα της βιοτε
χνολογίας και όσο προχωρεί ε
ντυπωσιάζει ακόμη περισσότε

ρο. Είναι λογικό όμως η αλμα
τώδης αυτή εξέλιξη της επι
στήμης και με την ταχύτητα 
που εξελίσσεται, να προκαλεί 
προβληματισμούς και φόβους 
για τυχόν δυσμενείς επιπτώ
σεις στον άνθρωπο, το περι-
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βάλλον και την κοινωνία ολό
κληρη ακόμα.

Οι ανησυχίες μπορούν να ε
στιάζονται - από τον απλό κα
ταναλωτή και δικαιολογημένα 
ίσως - στην πιθανή τοξικότητα 
των νέων τροφίμων, στην πι
θανότητα δημιουργίας π.χ. αν
θεκτικών ζηζανίων, καθώς επί
σης στο ενδεχόμενο εισβολής 
στο περιβάλλον γενετικά τρο
ποποιημένων οργανισμών.

Δικαιολογημένα επίσης, θα 
μπορούσαμε να ανησυχήσουμε 
σαν κοινωνία για το ενδεχόμε
νο πιθανής κατάρχησης της τε
χνολογίας αυτής. Μήπως δη
λαδή φτάσουμε στο σημείο να 
κατοχυρώνεται η γενετική ύλη 
από κάποιους που θα το έχουν 
μονοπώλιο. Προχωρώντας α
κόμη περισσότερο, θα μπορού
σε κάποιος να αναρωτηθεί, αν 
είναι δυνατόν να “πατεντάρου
με” ένα ανθρώπινο γονίδιο, 
καθώς επίσης και για το ιδιο
κτησιακό καθεστώς γονιδίων 
του ανθρώπου αλλά και άλλων 
οργανισμών.

Είναι γεγονός, ότι οι εφαρ
μογές της βιοτεχνολογίας προς 
την κατεύθυνση αυτή χρειάζο
νται προσοχή και αυτό φυσικά 
το γνωρίζουν περισσότερο από 
κάθε άλλον οι ασχολούμενοι 
με την επιστήμη αυτή.

Μετά από αυτά αλλά και 
πλήθος άλλων ερωτημάτων τό
σο στην Αμερική, όσο και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορί
σθηκαν νομοθετικά πλαίσια, 
τα οποία ρυθμίζουν τη χρησι
μοποίηση γενετικά τροποποιη
μένων οργανισμών και την πα
ραγωγή προϊόντων από αυ
τούς.

11 Ευρωπαϊκή Ένωση, σε α
ντίθεση με την Αμερική, είδε 
με μεγαλύτερη αυστηρότητα 
το συγκεκριμένο θέμα και με 
αργά βήματα (βασική προϋπό
θεση για την αποφυγή λαθών 
που πιθανόν να έχουν δυσάρε
στες επιπτώσεις ), από το 1990 
και μέχρι σήμερα, εξέδωσε 
σειρά σχετικών οδηγιών και 
κανονισμών για τη διαδικασία 
και τον τρόπο εφαρμογής της 
βιοτεχνολογίας στην παραγω
γή τροφίμων. Έτσι με την Ο
δηγία 219/90 επιτράπηκε σιγά- 
σιγά η χρησιμοποίηση τροπο
ποιημένων μικροοργανισμών

μόνο σε περιορισμένο χώρο, 
στη συνέχεια ρυθμίστηκε ο 
τρόπος απελευθέρωσης στο 
περιβάλλον, ενώ με την Οδηγί
α 220/90 καθιερώθηκε η υπο
χρεωτική επισήμανση με ετι
κέτα όλων ανεξαρτήτως των 
τροποποιημένων μικροοργανι
σμών. Τέλος με τον Κανονισμό 
258 του 1997, ρυθμίζεται στην 
αγορά της Κοινότητας τροφί
μων ή συστατικών τροφίμων, 
τα οποία προέρχονται από γε
νετικά τροποποιημένους οργα
νισμούς.

Τα τρόφιμα αυτά η οδηγία τα 
ονομάζει “Noyel food”. Ο ό
ρος αποδόθηκε στα Ελληνικά 
ως “Νεοφανή τρόφιμα”.

Ο Κανονισμός αναφέρεται 
σε προϊόντα, τα οποία δεν έ
χουν χρησιμοποιηθεί ευρέως 
για ανθρώπινη κατανάλωση 
μέσα στην Κοινότητα και τα ο
ποία:

•  περιέχουν ή συνίστανται 
από γενετικά τροποποιημένους 
μικροοργανισμούς(ΓΤΟ),

•  παράγονται από ΓΤΟ, 
αλλά δεν περιέχουν τέτοιους 
οργανισμούς,

•  συντίθενται ή έχουν α
πομονωθεί από μικροοργανι
σμούς, μύκητες ή φύκη,

•  έχουν σκόπιμα τροπο
ποιημένη πρωτοταγή μοριακή 
σύνταξη,

•  συντίθενται ή έχουν α
πομονωθεί από φυτά και συ
στατικά τροφίμων, τα οποία έ
χουν απομονωθεί από ζώα, ε
κτός από τρόφιμα και τα συ
στατικά τροφίμων, που έχουν 
ληφθεί από παραδοσιακές πρα
κτικές πολλαπλασιασμού ή α
ναπαραγωγής και έχουν χρησι
μοποιηθεί ακίνδυνα ως τρόφι
μα και στο παρελθόν.

•  έχει εφαρμοσθεί γι αυτά 
μέθοδος παραγωγής που δεν 
χρησιμοποιείται ευρέως, εφό
σον η μέθοδος αυτή προκαλεί 
στη σύνθεση ή τη δομή τους 
σημαντικές αλλαγές που επη
ρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, 
το μεταβολισμό ή την περιε
κτικότητα σε ανεπιθύμητες ου
σίες.

Τα παραπάνω προϊόντα, 
σύμφωνα με τον κανονισμό, 
δεν πρέπει να παρουσιάζουν 
κίνδυνο για τον καταναλωτή ή 
να τον παραπλανούν. Δεν πρέ
πει επίσης να διαφέρουν από 
τρόφιμα ή συστατικά τροφί
μων που αντικαθιστούν σε 
βαθμό, που η συνήθης τους κα
τανάλωση να θίγει τον κατανα
λωτή, από άποψη θρεπτικής α
ξίας.

Ο κανονισμός καθορίζει επί
σης τη διαδικασία που απαιτεί
ται για να δοθεί η απαιτουμένη 
άδεια από τον ενδιαφερόμενο

να διαθέσει τέτοιο προϊόν στην 
αγορά. Σύμφωνα με τη διαδι
κασία αυτή υποβάλλεται αίτη
ση με τις απαραίτητες πληρο
φορίες και τις σχετικές μελέ
τες, οι οποίες αξιολογούνται 
δεόντως από επιτροπή εμπει
ρογνωμόνων, η οποία με τεκ
μηριωμένη γνωμοδότηση απο- 
φαίνεται για την έγκριση, λαμ- 
βάνοντας αυστηρά υπόψη κάθε 
πιθανότητα βλάβης στο περι
βάλλον και ιδιαίτερα στην υ
γεία του ανθρώπου.

Τέτοια τρόφιμα εάν και εφό
σον επιτραπεί η διάθεσή τους 
στην αγορά, θα πρέπει σύμφω
να με τον κανονισμό, να επιση- 
μαίνονται με τις απαραίτητες 
ενδείξεις, ώστε να ενημερώνε
ται ο καταναλωτής ότι πρόκει
ται για τρόφιμα αυτής της κα
τηγορίας. Επίσης πρέπει να φέ
ρουν ενδείξεις που αναφέρο- 
νται στα τροφικά χαρακτηρι
στικά του και στην παρουσία 
γενετικά τροποποιημένου ορ
γανισμού. □

* Ο κ. Δημήτριος ΝΑΚΟΣ, υ
πηρετεί στην Δ/ναη Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης και είναι Αατν- 
κτηνίατρος, Διόάκτωρ της Υγιει
νής Τροφίμων της Κτηνιατρικής 
Σχολής Α. Π. Θ.
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Της Βάσιας Υδραίου

Στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου το ταξίδι δεν είναι ποτέ βαρετό. 
Όπως ήταν το ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα 

γεμάτο προσμονή και περιπέτεια.
Η θάλασσα ανοιχτή και πεντακάθαρη, οι άνθρωποι ζεστοί και φιλόξενοι 

χωρίς επηρεασμούς από ξενόφερτα στοιχεία, το πράσινο άφθονο, 
σκαρφαλωμένο σε βουνοπλαγιές απότομες και βραχώδεις 

που βουτούν και χάνονται στο μπλέ της θάλασσας.

Η Λευκάδα -η Αγία 
Μαύρα- είναι αντι
προσωπευτικό νησί 

του Ιονίου. Το όνομα Λευκάδα 
ή Λ ε υ κ α δ ί α  έχει τις ρίζες 
του στους απότομους άσπρους 
βράχους που δημιουργούν το 
εκπληκτικό τοπίο στο νοτιότε
ρο ακρωτήρι του νησιού.

Η πρόσβαση σ’ αυτή κάθε 
άλλο παρά νησί θυμίζει, καθώς 
συνδέεται με τις ακτές της Αι
τωλοακαρνανίας με δύο γέφυ
ρες. Μια κινητή γέφυρα 25μ. 
πάνω από την διώρυγα και μια

μεγάλη πάνω από την λιμνοθά
λασσα. Τη διώρυγα αυτή διά
νθιζαν πρώτοι οι Κορίνθιοι και 
το ονόμαζαν το Δ ι ο ρ υ κ τ ό 
γύρω στον 8ο π.Χ. αιώνα.

Η ιστορία του νησιού χάνε
ται στα βάθη των αιώνων. Το 
νησί πρωτοκατοικήθηκε τη νε
ολιθική εποχή και αρχικά ήταν 
ενωμένο με την απέναντι ακτή. 
Η μεγαλύτερη ανάπτυξη του 
τοποθετείται την Πρωτοελλα
δική εποχή, όταν αποικήθηκε 
από Κορίνθιους και ιδρύθηκε η 
πόλη Λευκάδα, κόπηκε ο ι

σθμός και μετατράπηκε σε νη
σί. Πρώτοι κάτοικοι της Λευ
κάδας αναφέρονται οι Λέλε- 
γες ενώ αναφέρεται στα αρ
χαία κείμενα η εύκολη κατά- 
κτηση του νησιού από τον Λ α 
έ ρ τη , πατέρα του μυθικού Ο
δυσσέα. Σύμφωνα με αρχαιο
λογικές εκτιμήσεις του αρχαιο
λόγου Δέρπφελδ η Λευκάδα 
ταυτίζεται με την ομηρική Ιθά
κη. Σπουδαία αρχαία πόλη της 
Λευκάδας υπήρξε ο Νήρικος 
(7ος αιών.π.Χ.). Ερείπειά της 
βρίσκονται 6χλμ. από την πόλη

της Λευκάδας. Σώζονται λεί
ψανα του θεάτρου και του τεί
χους. 11 πόλη αυτή θεωρείται 
ότι υπήρξε μια από τις μεγαλύ
τερες της Ελλάδος.

Αυτό τουλάχιστον μαρτυ
ρούν η περίμετρος και το εμ
βαδόν του τείχους της.

Υπάρχουν αρκετές παραδό
σεις που συνδέουν την Λευκά
δα με μύθους και θρύλους της 
αρχαιότητας. Αναφέρουμε εν
δεικτικά την αυτοκτονία της 
ποιήτριας Σαμφούς στο νότιο 
ακρωτήριο του νησιού Λευκά-
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τας ( η σημερινή του ονομασία 
είναι Δουκάτο), ύστερα από 
την άτυχη εξέλιξη του σφο
δρού έρωτά της για τον Φάω- 
να. Το ακρωτήριο Λευκάτα α
ποτελούσε εξ άλλου τον τρόμο 
των αρχαίων ναυτικών, αφού 
αναφέρεται στον Όμηρο σαν 
είσοδος στον ‘Αδη. Στο ακρω
τήριο αυτό βρισκόταν το Ιερό 
του Απόλλωνα.

Από το νησί της Λευκάδας 
πέρασαν πολλοί κυριάρχοι, 
σύμμαχοι ή επιδρομείς Ρωμαί
οι, Κορίνθιοι, Βυζαντινοί, Ενε
τοί, Τούρκοι, Γάλλοι, ‘Αγγλοι 
κ.α.) ενώ η ένωσή της με την 
Ελλάδα πραγματοποιήθηκε 
μαζί με όλα τα επτάνησα το 
1864.

Η πρωτεύουσα της Λευκά
δας απλώνεται στο μαγευτικό 
φρύδι της λιμνοθάλασσας της 
Γ ύ ρ α ς  που είναι ένας μεγά
λος υδροβιότοπος στον οποίο 
βρίσκουν καταφύγιο μερικά α
πό τα πιο σπάνια είδη πουλιών 
(όπως κύκνοι, ερωδιοί, αγριό- 
παπιες, καλιμάνες κ.α.). Η 
Λευκάδα ή X ώ ρ α είναι πρω
τεύουσα του νησιού, είναι μια 
σύγχρονη πόλη με 8.000 περί
που κατοίκους. Ο αρχιτεκτονι
κός ρυθμός των κτισμάτων της 
δεν θυμίζουν νησί αφού λόγω

των κινδύνων των σεισμών έ
χει καθιερωθεί το μοντέλο της 
“ξύλινης αρχιτεκτονικής” επη
ρεασμένο από την Δύση, με το 
εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα 
των κεραμιδιών που κυριαρχεί 
στις στέγες των σπιτιών. Ωστό
σο τα στενά δρομάκια, τα ευω
διαστά λουλούδια στα πολύ
χρωμα παρτέρια των σπιτιών, 
η ηρεμία των κατοίκων παρα
πέμπουν στα πατροπαράδοτα 
νησιά της Ελλάδος. Η πόλη της 
Λευκάδας είναι πνευματικό 
και πολιτιστικό κέντρο με 
πλούσια ιστορία.

Αυτή κάνει την εμφάνισή 
της στο κέντρο της πόλης, ό
που διατηρούνται αρκετά από 
τα παραδοσιακά σπίτια, αλλά 
και στον τρόπο ζωής των κα
τοίκων.

Υπάρχουν άλλωστε, γυναί
κες που ακόμα φορούν την το
πική φορεσιά, ενώ απαραίτητο 
συμπλήρωμα είναι οι μπόκο- 
λες τα χρυσά σκουλαρίκια με 
την ρουμπινί πέτρα.

Η πόλη της Λευκάδας διαθέ
τει νοσοκομείο, δημόσια βι
βλιοθήκη, αρχαιολογικό, λαο- 
γραφικό μουσείο καθώς επίσης 
και μουσείο χριστιανικής και 
μεταβυζαντινής επτανησιακής 
τέχνης. Διαθέτει επίσης πνευ-
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ματικό κέντρο, χορωδία, χο
ρευτικά συγκροτήματα και φι
λαρμονική (η πρώτη που ιδρύ
θηκε στην Ελλάδα το 1850). Η 
Χώρα της Λευκάδας διαθέτει 
επίσης και Μουσείο φωνογρά
φων που διαθέτει τη μοναδική 
στον Ευρωπαϊκό χώρο συλλο
γή δίσκων και γραμμοφώνων.

Στην είσοδο της Λευκάδας, 
πλάι στο τεχνικό κανάλι, βρί
σκεται το λεγόμενο Κάστρο, 
κτίσμα του Σικελού Ιωάννη 
Ορσίνι (1300). Η σημερινή 
μορφή του είναι αποτέλεσμα ε
πισκευών και μετασκευών από 
τους Τούρκους και τους Βε- 
νετούς. Είναι αντιπροσω 
πευτικό δείγμα οχυρωματι
κής τέχνης.

Το μεγαλύτερο θρησκευτικό 
κέντρο της Λευκάδας είναι το 
μοναστήρι της Παναγίας της 
Φανερωμένης, που εορτάζει 
του Αγίου Πνεύματος. Βρίσκε
ται στη θέση του ναού της ‘Η- 
ρας. Το καθολικό του χτίστηκε 
το 1634. Ως το 1760 ήταν ιδιό
κτητο. Το 1886 πυρκαγιά α
ποτέφρωσε το καθολικό 
που ξαναχτίστηκε σε από
σταση 3χλμ.

Ωστόσο εκτός από το Μονα
στήρι της Παναγίας της Φανε
ρωμένης, ενδιαφέρον παρου
σιάζουν κι' άλλες εκκλησίες ό
πως αυτές του Αγίου Σπυρίδω
να 19ος αιώνας, του Αγίου Μη
νά, της Παναγίας των Ξένων, 
του Χριστού του Παντοκράτο
ρα (1684) που χτίστηκε από 
τους Βενετούς, όταν νίκησαν 
τους Τούρκους και πήραν την 
Λευκάδα. Στο προαύλιο βρί
σκεται ο τάφος του ποιητή Α
ριστοτέλη Βαλαωρίτη.

Αξιο επίσκεψης είναι και το 
Μ π ο σ κ έ τ ο , τ ο  πάρκο όπου 
βρίσκονται οι προτομές των 
ποιητών και άλλων λογίων της 
Λευκάδας όπως του Αριστοτέ
λη Βαλαωρίτη, ‘Αγγέλου Σικε- 
λιανού, Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου 
και Νίκου Σβορώνου.

Πικάντικες λιχουδιές σερβί
ρονται στα μικρά και μεγάλα 
μαγαζιά της πόλης, καθώς και 
ντόπια γλυκά (μπουρδέτο, 
φρυγαδέλια, μαριδόπιτες, σα- 
βόρο, λούφες λεμονάτες και 
σουμάδα). Περίφημα είναι επί
σης το λάδι, το κρασί, το σαλά
μι, τα λουκάνικα, οι φακές Ε-

γκλουβής και το μέλι από το Α- 
θάνι.

Το πιο τουριστικό μέρος του 
νησιού είναι το Νυδρί. Πρόκει
ται για ένα σύγχρονο οικισμό, 
χτισμένο κατά μήκος της πα
ραλίας, μέσα σε καταπράσινο 
κάμπο. Απέναντι του, οι α
στραφτερές χάντρες, μικρά νη
σιά που λαμπυρίζουν στο πέ
λαγος. Τα πριγκηπόνησα, η 
Μαδουρή το νησί του Αριστο
τέλη Βαλαωρίτη, η Χελώνη, ο 
Σκόρπιός και η Σπάρτη του Α
ριστοτέλη Βαλαωρίτη, το 
Σκορπίδι του Λιβασνού, ο απά
νεμος κόλπος του Βλυχού, και 
το καταπράσινο ακρωτήρι της 
Αγίας Κυριακής. Στο ακρωτήρι 
δεσπόζουν το ομώνυμο εκκλη
σάκι, χτισμένο μέσα σε βρά
χους, η στήλη των Νυμφών 
στο λόφο πάνω από την εκκλη
σία και ο τάφος του Γερμανού 
αρχαιολόγου Ντέρπφελντ.

Αξιοθέατα της περιοχής εί
ναι ο προϊστορικός οικισμός, 
όπου σώζονται λείψανα από υ
δραγωγείο και πρωτοελλαδικοί 
κυκλικοί τάφοι, οι καταρράκτες σε 
απόσταση δύο χλμ. από το Νυδρί, 
αλλά και το νησάκι Μαδουρή, με 
το νεοκλασσικό αρχοντικό του Α
ριστοτέλη Βαλαωρίτη.

Εκτός από το Νυδρί, εκπλη
κτικές παραλίες είναι ο Άγιος 
Νικήτας, το Βλυχό, τα ψαρο
χώρια Νικιάνα και Λυγιά, ο 
γραφικός Πόρος, ο Μικρός 
Γιαλός, τα Σύβοτα, καθώς και 
μια από τις τρεις καλύτερες 
αμμουδιές στη Μεσόγειο, το 
πόρτο-Κατσίκι, όπως και η Βα

σιλική που διαθέτει μια από τις 
δέκα καλύτερες στον κόσμο 
θάλασσες για σέρφιγκ, κι αρ
κετές ακόμα ανώνυμες που το 
όνομά τους τ' ανάλαφρο αερά
κι το ξέρει μόνο και το διάφα
νο θαλασσινό νερό.

Από την άλλη εντυπωσιά
ζουν με την άγρια ομορφιά 
τους τα ορεινά χωριά, η πανέ
μορφη Κάρυά με την παράδο
ση στα κεντήματα τα ονομα- 
στά “καρσάνικα” και το Μου
σείο Λαϊκής Τέχνης. Οι γυναί- 
νες εδώ είναι ντυμένες με τις 
τοπικές φορεσιές και συνήθως 
κυκλοφορούν ισορροπώντας 
το βαρελάκι με το νερό στο κε
φάλι τους. Εδώ επίσης αναβιώ
νει κάθε χρόνο τον Αύγουστο ο 
όμορφος λευκαδίτικος γάμος, 
τα “Σφακιωτοχώρια” του ορει
νού Κάβαλου με το φαράγγι 
της Μέλισσας, τους παλιούς 
νερόμυλους και τα περίτεχνα 
καμπαναριά.

Όλα αυτά και τόσα άλλα α
κόμα μαγικά “στίγματα” στο 
λευκαδίτικο χάρτη “ζυμώ
νουν” με δεξιοτεχνία μοναδικά 
τη φαντασία με την πραγματι
κότητα γιατί η Λευκάδα είναι 
ένα νησί που έχει αποφύγει τις 
παγίδες του μοντερνισμού κι 
αφήνει τη φύση να κάνει το έρ
γο της χτίζοντας την κάθε γω
νιά με τα υλικά που εκείνη θέ
λει. Οτιδήποτε το μάτι του επι
σκέπτη της Λευκάδας μπορεί 
να φωτογραφίσει και ότι η ψυ
χή ποθεί να χαρεί έχει την δική 
του γωνιά στο νησί που λέγεται 
Λ ε υ κ ά δ α !

ΠΩΣ ΘΑ ΦΤΑΣΕΤΕ

Οδικώς! Ακολουθούμε την 
εθνική οδό Αθήνα-Πάτρας. Α
πό το Ρίο παίνουμε το πορθμεί
ο και μετά την αποβίβαση ακο
λουθούμε την διαδρομή Μεσο
λόγγι-Αγρίνιο-Αμφιλοχία-Βό- 
νιτσα-Λευκάδα. Η Λευκάδα α
πέχει από την Αθήνα περίπου 
382 χλμ. Αεροπορικώς! Υπάρ
χει αεροπορική επικοινωνία 
μέσω Ακτίου Πρέβεζας. Ακτο- 
πλοϊκώς! Υπάρχουν δρομολό
για μικρών πλοίων από το Νυ
δρί και τη Βασιλική για τα γύ
ρω νησιά. Το βασικό οδικό δί
κτυο είναι καλό. Υπάρχει ε
ξυπηρέτηση των θαλαμη
γών. Υπάρχουν επίσης πολ
λά λεωφορεία και ταξί. 
Ν οικ ιάζονται αυτοκίνητα 
και δίκυκλα.

Οργανώνονται πολλές εκ
δρομές.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κωδικός Ο.Τ.Ε. 0645 Δήμος 
Λευκάδος: 23354 Τουριστικό 
Γραφείο Δήμου: 23000 Αστυνο
μία: 22969 Τουριστική Αστυνο
μία: 26450 Λιμεναρχείο!
22176, ΚΤΕΑ Λευκάδος: 
5250108 ΟλυμπιακήΑεροπορί- 
α: 966666 Σύλλογος ενοικ. δω
ματίων: 26000(Λευκάδος)
92301 (Νυδρί), 31414 (Βασιλι
κά), όλες οι πληροφορίες για τα 
καταλύματα παρέρχονται από 
την τουριστική αστυνομία. Π
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Όπου Υπάρχουν 
Υψηλές Απαιτήσει

I Π πο
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Επαγγελματικοί Φακοί Προηγμένης Τεχνολογίας
Πριν από 30 χρόνια, η NASA συγκρότησε επιστημονική 

ομάδα ειδικών, για τη κατασκευή αίθουσας προσομοίωσης 
του ηλιακού φωτός για την κάλυψη των αναγκών 
εκπαίδευσης των αστροναυτών. Η αποστολή τους στε'φθηκε 
με επιτυχία.

Αργότερα, η ίδια επιστημονική ομάδα, έχοντας την 
απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, κατασκεύασε την 
πρώ τη παγκοσμίως σειρά επαγγελματικών φακών 
προηγμένης τεχνολογίας, δημιουργώντας έτσι την εταιρεία 
STREAMLIGHT και τα προϊόντα της, που ήρθαν για να 
καλύψουν το κενό που υπήρχε για απόλυτες λύσεις φωτός 
για κάθε εξειδικευμένη ανάγκη.

Σήμερα, αναρίθμητοι επαγγελματίες, κορυφαίοι στο χώρο 
τους, αλλά και χομπίστες σε ολόκληρο τον κόσμο, όλοι αυτοί 
των οποίων η ζωή κυριολεκτικά κρέμεται από την αξιοπιστία 
των εργαλείων που χρησιμοποιούν, γνωρίζουν ότι μπορούν να 
εμπιστευτούν απόλυτα την ποιότητα  τω ν φακών 
STREAMLIGHT.

Τώρα μπορείται να βρείτε τα προϊόντα της STREAMLIGHT 
με πιστοποίηση CE και ισόβιο εγγύηση καλής λειτουργίας. 
Γ ι α τ ί  ό π ο υ  υ π ά ρ χ ο υ ν  υ ψ η λ έ ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς ,  
το φως έχει ένα όνομα. STREAMLIGHT!

Ανάμεσα στα 17 διαφορετικά εξειδικευμένη 
μοντέλα της STREAMLIGHT θα βρείτε 
φακούς:

αδιάβροχους 
υποβρύχιους 
αντιεκρηκτικούς 
επαναφορτιζόμενους 
με λυχνίες ειδικών απαιτήσεων (blackdnt, 
led, dualfilament)
μετατρεπόμενους σε κεφαλής και χειρός 
με ζεύγη λυχνιών σε διάταξη spot - flood 
ισόβια εγγύηση στα περισσότερα μοντέλα

ΕΙΖΑΓΟΓΕΑΣ KENDAL ΕΠΕ ·  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ι  ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ ·  Ρ Ε Ο Υ Μ Ν Ο Υ  1 ·  1 0 6  8 2  Α Θ Η Ν Α  
ΤΗΛ/  FAX : ( 0 1 )  6 4 0 3 2 9 6 ,  8 2 1 8 2 0 1  ·  E - m a i l :  k r o u n o s @ n e t p l a n . g r

mailto:krounos@netplan.gr
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Τα δικαιώματα των τουριστών
καταγράφει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) 

σε ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε, ενώ 
ο EOT σε μια προσπάθεια να προστατέψει τους τουρίστες 

ανακοίνωσε ότι θα παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Το φυλλάδιο θα διανέμεται δωρεάν στα σημεία εισόδου της χώρας 

(αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς), στις πρεσβείες κ.λ.π. και
θα περιέχει οδηγίες όπως:

Για ταξίδι 
μι: αεροπλάνο:

Δικαιούστε αποζημίωση σε περίπτω
ση:

Άρνησης επιβίβασης λόγω υπεράριθ
μων κρατήσεων (50.000 δρχ.) για απο
στάσεις κάτω των 3.500 χλμ. και 
(100.000 δρχ.) για αποστάσεις άνω των 
3.500 χλμ.

Αν ταξιδέψετε τελικά με άλλη πτήση, 
η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί έως 
και 50%.

Σωματικών βλαβών 12,5 εκατ. δρχ. 
σε ταξίδι εξωτερικού και 4 εκατ. δρχ. σε 
ταξίδι εσωτερικού.

Πρέπει να δηλώνετε αμέσως την α
πώλεια ή την καταστροφή των απο
σκευών, ενώ αν το περιεχόμενό τους εί
ναι μεγάλης αξίας, το δηλώνετε προτού 
ταξιδέψετε.

Για τις μισθώσεις ταξί:

Ο οδηγός του ταξί οφείλει να μεταφέ
ρει τις αποσκευές σας από το πεζοδρό
μιο στο ταξί και αντίστροφα και να μην 
επιβιβάσει άλλο άτομο, εκτός αν του το 
επιτρέψετε. Η μονή ταρίφα για πορεία 
μέσα στην πόλη είναι 62 δρχ. ανά χλμ. 
και η απλή ταρίφα για πορεία εκτός πό- 
λεως ή εντός πόλεως από τα μεσάνυχτα 
έως τις 5π.μ. είναι 120 δρχ. ανά χλμ.

Για ταξίδι με πλοίο:

Σε περίπτωση καθυστέρησης αναχώ
ρησης του πλοίου, δικαιούστε κάλυψη 
εξόδων διατροφής και διαμονής, καθώς 
και να ακυρώσετε το εισιτήριο.

Αν δεν ταξιδέψετε με δική σας ευθύ
νη, αλλά ειδοποιήσετε έγκαιρα, παίρνε
τε το 50% της αξίας του εισιτηρίου.

Για τα ξενοδοχεία:

Οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα 
και πρέπει να αναγράφονται σε κάθε 
δωμάτιο. Η χρέωση των τηλεφωνημά
των από το ξενοδοχείο επίσης διαμορ
φώνεται ελεύθερα. Οι διαφημιζόμενες 
παροχές των ξενοδοχείων πρέπει να τη
ρούνται.

Το ξενοδοχείο  δεν φέρει ευθύνη 
για  τυχόν κλοπή, παρά μόνο εφόσον 
παραδώ σετε τα τιμαλφή σας α ντι
κείμενα  προς φύλαξη και παραλά
βετε απόδειξη.

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσι
μο το δωμάτιο που έχετε κλείσει, ο ξε
νοδόχος οφείλει να σας μεταφέρει σε 
άλλο ξενοδοχείο, ίδιας κατηγορίας στην 
ίδια πόλη.

Ο ξενοδόχος δικαιούται να ζητήσει 
προκαταβολή έως και το 25% του συμ-
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φωνηθέντος τιμήματος. Αν ο πελάτης 
ειδοποιήσει 21 ημέρες τουλάχιστον 
πριν, ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το δω
μάτιο, δικαιούται επιστροφής της προ
καταβολής.

Για τα ενοικιαζόμενα 
δωμάτια:

Πρέπει να φέρουν το ειδικό σήμα του 
EOT, να έχουν τον στοιχειώδη εξοπλι
σμό ενός σπιτιού (ψυγείο, κουζίνα, 
σκεύη), χώρους υγιεινής, να είναι καθα
ρά και να παρέχουν σεντόνια και πετσέ
τες.

Οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύ
θερα και αναγράφονται υποχρεωτικά 
στα δωμάτια.

Για τα κάμπινγκ:

Οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύ
θερα και αναγράφονται υποχρεωτικά 
στην είσοδό τους.

Για τα ενοικιαζόμενα 
αυτοκίνητα:

Οι τιμές είναι ελεύθερες και αρχίζουν 
από 10.000 δρχ. την ημέρα. Το αυτοκί
νητο πρέπει να είναι ασφαλισμένο και 
το κόστος της βενζίνης καλύπτεται πά
ντα από τον ενοικιαστή.

Για τα εστιατόρια:

Οι τιμές είναι ελεύθερες. Τα εστιατό
ρια είναι υποχρειυμένα να εκδίδουν τι
μοκαταλόγους όπου πρέπει να αναγρά
φουν την τελική τιμή για κάθε είδος μα
ζί με όλες τις επιβαρύνσεις.

Επιβάλλεται η χρήση υφασμάτινου 
τραπεζομάντιλου και η έκδοση θεωρη
μένων αποδείξεων. Τέλος στην είσοδο 
πρέπει να υπάρχει δελτίο παραπόνων.

Για κέντρα διασκέδασης:

Είναι ανοιχτά έως τις 3.30 π.μ. από 
Κυριακή έως Πέμπτη και ελεύθερα Πα
ρασκευή, Σάββατο παραμονές αργιών 
και τοπικών εορτών. Είναι υποχρεωμέ
να να εκδίδουν τιμοκαταλόγους με την 
τελική τιμή ανά είδος. Μπορεί να υπάρχει 
προσαύξηση τιμών κατά 5% στα κέντρα που 
χαρακτηρίζονται τουριστικά. Επιβάλλεται η 
έκδοση θεωρημένων αποδείξεων. □
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* ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Πυρκαγιές
Γρήγορη και καθαρή σκέψη είναι απαραίτητη σε περιπτώσεις φωτιάς.

Η φωτιά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα, 
γι’ αυτό προειδοποιήστε όσους μπορεί να βρεθούν σε κίνδυνο 

και ειδοποιήστε τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης αμέσως.
Και ο πανικός επίσης εξαπλώνεται γρήγορα.

Πρέπει να συγκρατήσετε οποιονδήποτε είναι πιθανόν να αυξήσει τον πανικό.

Πως να 
εγκαταλείψετε 

το κτίριο 
που καίγεται

Χωρίς να θέσετε τον ε
αυτό σας σε κίνδυνο, 

κάντε ό, τι καλύτερο μπορεί
τε για να βοηθήσετε τους πά- 
ντες να εγκαταλείψουν το 
κτίριο που καίγεται, κλείνο
ντας τις πόρτες πίσω σας.

Ψάξτε τις ταμπέλες που 
δείχνουν τις εξόδους κινδύ
νου και τον τόπο συγκέντρω
σης. Στον τόπο εργασίας σας 
εξοικειωθείτε με τις οδηγίες ή

αν βρίσκεσθε σε κτίριο γρα
φείων ως επισκέπτης, ακο
λουθήστε τις οδηγίες του 
προσωπικού.

Πως να
αντιμετωπίσετε 

τη φωτιά

Η φωτιά χρειάζεται τρί
α στοιχεία για να ξε

σπάσει και να συνεχίσει να 
καίει: Ανάφλεξη (π.χ. ηλε
κτρικός σπινθήρας ή γυμνή 
φλόγα) μια πηγή καυσίμων 
(π.χ. πετρέλαιο, ξύλο ή υφά
σματα) και οξυγόνο (αέρας).

Μην προσπαθήσετε να καταπολεμήσετε 
μία φωτιά χωρίς πρώτα 

να έχετε τηλεφωνήσει στις υπηρεσίες 
εκτάκτου ανάγκης και χωρίς να είστε 

βέβαιοι ότι δεν θέτετε την προσωπική 
σας ασφάλεια σε κίνδυνο.
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Το τρίγωνο της φωτιάς

ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Αν αφαιρέσετε οποιαδήποτε 
από τα τρία στοιχεία που είναι 
αναγκαία για την καύση σπάτε 
το “τρίγωνο της φωτιάς”. Πα
ραδείγματος χάρη:

•  Ανάφλεξη. Κλείστε την 
ανάφλεξη ενός αυτοκινήτου.

•  Καύσιμα. Απομονώστε 
την παροχή καυσίμων ενός ο
χήματος, αφαιρέστε τα υλικά 
που μπορούν να καούν, όπως 
π.χ. τις κουρτίνες από το δρό
μο της φωτιάς.

•  Οξυγόνο. Κλείνετε τις 
πόρτες στη φωτιά. Μειώστε 
τις φλόγες με μια ειδική ουσία.

Αν υπάρχουν 
καπνοί και αέρια

Οποιαδήποτε φωτιά σε 
κλειστό χώρο δη

μιουργεί μια άκρως επικίνδυ
νη ατμόσφαιρα που έχει χα
μηλή περιεκτικότητα οξυγό
νου και μπορεί να μολυνθεί 
από μονοξείδιο του άνθρακος 
και τοξικά αέρια.

Ποτέ μην μπαίνετε σ ' ένα

κτίριο που καίγεται η είναι 
γεμάτο καπνούς και ποτέ μην 
ανοίγετε μια πόρτα που οδη
γεί στη φωτιά.

Τι μπορείτε 
να κάνετε

Αν παγιδευτείτε σ ’ ένα 
κτίριο που καίγεται, 

μπείτε σ’ ένα δωμάτιο με παρά
θυρο και κλείστε την πόρτα.

Αν πρέπει να περάσετε μέ
σα από ένα δωμάτιο γεμάτο

Αν καίγονται 
τα ρούχα κάποιου

Π ρέπει να εμποδίσετε 
τον τραυματία να πα- 

νικοβληθεί και να τρέξει έξω. 
Κάθε κίνηση ή αύρα αέρος

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά 
προσπαθώντας να μειώσετε τις φλόγες.

καπνούς σκύψτε χαμηλά, γιατί 
ο αέρας στο επίπεδο του πατώ
ματος είναι καθαρότερος.

Αν κάποιος βρίσκεται σ ’ έ
να δωμάτιο γεμάτο αέρια α- 
νοίξτε πρδιτα διάπλατα τις 
πόρτες για να μπει καθαρός 
αέρας και έπειτα μπείτε να 
τον σώσετε.

θα μεγαλώσεις τις φλόγες.
Γ ρήγορα ξαπλώστε τον 

τραυματία, με το μέρος που 
καίγεται από την επάνω 
πλευρά. Σβήστε τις φλόγες 
ρίχνοντας νερό ή κάποιο άλ
λο μη εύφλεκτο υγρό.

Μπορείτε επίσης να τυλί

ξετε σφικτά το θύμα μέσα σ ’ 
ένα παλτό, κουρτίνα, κουβέρ
τα (όχι νάιλον ή πλαστική), 
χαλάκι ή άλλο βαρύ ύφασμα 
και να το ξαπλώσετε στο έδα
φος. Οι φλόγες σβήνουν γιατί 
τους στερείτε το οξυγόνο.

Αν τα δικά σας ρούχα αρ
πάξουν φωτιά και δεν έχετε 
διαθέσιμη βοήθεια, σβήστε 
τη φωτιά τυλίγοντας τον εαυ
τό σας σφικτά σε κατάλληλο 
υλικό και ξαπλώστε κάτω.

Αν τα δικά σας ρούχα αρπά
ξουν φωτιά και δεν έχετε δια
θέσιμη βοήθεια, σβήστε τη 
φωτιά τυλίγοντας τον εαυτό 
σας σφικτά σε κατάλληλο υλι
κό και ξαπλώστε κάτω. □

Από το βιβλίο “ΙΙρώτες βοήθειες 
των ιατρικών εκδόσεων Αίτσας.

Μην περιστρέφετε το θύ
μα πάνω στο έδαφος. 

Αυτή η κίνηση μπορεί να 
προκαλέσει την εξάπλωση 

του καψίματος και σε 
άλλα μέρη του σώματος 

και να προκαλέσει ακόμη 
περισσότερα τραύματα.

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούνιος 1999 -  371



Ε
Ν

Ε
ΙΑ

3 t(L jJ & $ L C L L fL H T &

Της Γαλάτειας - Γρηγοριάόου Σουρέλη

ίναι μια εικόνα 
που πάντα με συ
γκίνηση την αντι

κρίζω και την αντικρίζω σχε
δόν πάντα εκτός Ελλάδος. 
Ζευγάρια κάποιας ηλικίας να 
σεργιανούν στους δρόμους 
και να είναι πιασμένοι τρυφε
ρά από τα χέρια.

"Οταν το ανταμώσω αυτό 
στην πατρίδα μας ξαφνιάζο
μαι και είμαι περίπου σίγου
ρη πώς είναι αλλοδαποί. Για- 
τί σε μας τα ζευγάρια δεν το 
συνηθίζουν να σεργιανούν 
πιασμένοι από το χέρι. Σε ένα 
περιοδικό που απευθύνεται 
κυρίως σε νέους γονείς, ίσως 
αυτό το αρθράκι, φανεί παρά
ταιρο. Δεν είναι, μπορεί κά
ποιος να σκεφτεί, για γονείς 
κάποιας ηλικίας; Και ίσως

γυρίσει τη σελίδα κι αυτό, πι
στεύω πώς είναι λάθος.

"Οταν μιλάμε για την ψυχι
κή και σωματική φροντίδα 
του βρέφους, σκεφτόμαστε 
το Αύριο, έναν έφηβο που έ
χοντας γερό σκαλοπάτι την 
πρώτη του ηλικία θα εξελι
χτεί ομαλά. Αυτό συμβαίνει 
και όταν ενδιαφερόμαστε για 
τα προβλήματα του εφήβου 
και για τη σωστή αντιμετώπι
σή τους, είναι για να περπα
τήσει σταθερά, όρθιος αυτός 
ο έφηβος όταν πια υπεύθυνος 
πολίτης θα κληθεί να παίξει 
σωστά τον ρόλο του κοινωνι
κού εργάτη, του οικογενειάρ
χη, γιατί όχι του ανθρώπου 
της τρίτης ηλικίας που θα 
μπορεί αντίστοιχα να διαμορ
φώσει σωστά την επόμενη 
γενιά.

Σε κάποιο τεύχος είχα πα
ρουσιάσει ένα βιβλίο. Το 
“33” του Μάνου Κοντολέο- 
ντος. Δεν κρατώ στήλη κριτι
κής βιβλίου σε περιοδικό κι 
αν έκανα μια εκτενή παρου
σίαση αυτού του βιβλίου δεν 
ήταν μόνο γιατί μου άρεσε. 
Αλλά και γιατί κέντρο του 
μυθιστορήματος ήταν εκείνα 
τα αδιόρατα “κάτι” τα “ασή
μαντα” καθημερινά ΤΙΠΟΤΑ 
που απομακρύνουν δυο αν- 
θριόπους, που βασικός σκο
πός τους είναι να ενωθούν.

Λέγεται πώς ο Δόν Ζουάν 
δεν ήταν γυναικάς. Ή ταν ο 
άνθρωπος άρρωστος. Δη
μιουργούσε σχέσεις, και ήταν 
ανίκανος να τις διατηρήσει. Γι' 
αυτό έτρεχε να δημιουργήσει άλ
λη σχέση και πολύ γρήγορα μια 
Τρίτη και μετά τέταρτη.

Τώρα σκέφτομαι πως πολύ 
μεγάλο το επίτευγμα του αν
θρώπου να καταφέρει να α
νάψει φωτιά. Αλλά νομίζω 
πώς το να τη διατηρήσει α
ναμμένη ήταν ίσως μεγαλύ
τερο κατόρθωμα. Το να αι
σθανθείς κάτι για κάποιον 
που ανήκει στο άλλο φύλο εί
ναι ευτυχία. Αλλά να συνεχί
σεις να καρδιοχτυπάς όχι από 
συνήθεια, αλλά από έρωτα - 
αγάπη, χρόνια μετά, αυτό εί
ναι πια κάτι τόσο σπουδαίο 
που καταξιώνει τη σχέση με 
τις θυσίες που απαιτεί αυτή η 
σχέση.

Το χειμώνα ζούμε αγχώδι- 
κα. Οι δουλειές, η κούραση, 
όλοι μπαίνουμε στο σπίτι για 
να ξαναφύγουμε για τα φρο
ντιστήρια, τις ξένες γλώσσες 
κ.λπ. όλα μας απομακρύνουν
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από τον άνθρωπό μας. Οι 
κουβέντες χωρίς αλάτι “Τι να 
μαγειρέψω... τα κοινόχρη
στα... δεν διαβάζει η μικρή, ο 
γιός το ‘ρίξε στο σορολόπ...”. 
Όχι πως δεν είναι χρειαζού
μενα κι αυτά, αλλά μια ζωή ή 
πιο σωστά δυο ζωές -του ζευ
γαριού- δεν γεμίζει μ’ αυτά 
τα ενδιαφέροντα. Η φωτιά 
που άναψε κάποτε στα δυο 
ζευγάρια μάτια, του άντρα 
και της κοπέλας, χαμηλώνει.

Η ζέστα αυτής της φωτιάς 
που πυρπόλησε δύο καρδιές 
γίνεται χλιαρή ατμόσφαιρα 
μέχρι που από κάποιο παρα
θυράκι να μπει κάποιο αγερά- 
κι. Όχι φοβερός αγέρας, όχι 
κυκλώνας, μα ένα φύσημα 
και σβήνει η φωτιά και παγώ
νει η χλιαρή ατμόσφαιρα. Α
κριβώς όπως στο “33” του 
Μάνου Κ,οντολέοντος.

Οι άνθρωποι που έφτιαξαν 
πολιτισμό, είχαν την έρημό 
τους. Πήγαιναν κάπου για να 
σκεφτούν να σκάψουν μέσα 
τους, να πετάξουν τα ξένα 
στοιχεία πριν γίνουν ένα με 
τον χαρακτήρα τους αυτά τα 
στοιχεία. Και επέστρεφαν με 
γεμάτες όπως λέγαμε μπατα
ρίες. Αλλά και τα σεμινάρια- 
οικονομικά, θεωρητικά, παι- 
δαγωγικά-σκοπό έχουν ένα 
χρονικό διάστημα οι σύνε
δροι να δουν χωρίς περισπα
σμούς το αντικείμενο του εν
διαφέροντος τους και να προ
γραμματίσουν μια νέα πορεία.

Καλοκαίρι πια. Νομίζω 
πως ακριβώς είναι η στιγμή 
που πρέπει να τροφοδοτή
σουμε την “οικογενειακή Ε
στία”. Και Δε μπορεί να ζε
σταθεί ένα σπιτικό αν οι δυο 
κύριοι παράγοντες, ο άντρας 
και η γυναίκα δεν έχουν ζε
στές καρδιές. Το καλοκαίρι 
είναι μια μοναδική ευκαιρία 
για “οικογενειακό σεμινά
ριο”. Ειδικά για να ξαναβρε- 
θούμε όχι μονάχα σωματικά 
αλλά και ψυχικά μαζί με τον 
άνθρωπό μας. Να κάνουμε 
μια έρευνα στο χτες, να αντι
κρίσουμε το Σήμερα, να πο
ρευτούμε σωστά Αύριο.

Στο ευαγγέλιο, υπάρχει μια

περικοπή που μιλάει για ένα 
από τα θαύματα του Χρι
στού. Είναι τρομερό αυτό 
που ο παραλυτικός λέει στον 
Χριστό “Χρόνια και χρόνια 
είμαι εδώ πλάι στη θαυμα
τουργή κολυμβήθρα και Δε 
μπορώ να γίνω καλά γιατί 
δεν έχω άνθρωπο να με πε- 
τά'ξει μέσα... ”

Δυο χιλιάδες χρόνια έχουν 
περίπου περάσει κι η φωνή ό
χι πια του παραλυτικού, αλλά 
η φωνή εκατομμυρίων αν
θρώπων επαναλαμβάνει τη 
φράση της μοναξιάς, της α
πόγνωσης. ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝ
ΘΡΩΠΟ!! Να ζεις στις μεγα- 
λουπόλεις και να μην έχεις

άνθρωπο, να το τραγικό. Να 
ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι, να κοι
μάσαι στο ίδιο κρεβάτι με άλλον, 
και όμως να είσαι μόνος!! Να 
μην έχεις όχι άνθρωπο, αλλά ού
τε τον άνθρωπό σου!

Το καλοκαίρι έφτασε. Δεν 
είναι ακριβό το καλοκαιρινό 
σινεμαδάκι. Ούτε η πορτοκα
λάδα είναι όνειρο άπιαστο. 
Το φεγγάρι, τα αστέρια, είναι 
δωρεάν. Και η βόλτα κάνει 
καλό. Όχι μόνο στο κορμί, 
σαν άσκηση. Κάνει καλό για
τί και σιωπηλά να περπατάς 
πλάϊ στον άνθρωπό σου, θα 
ακούς την ανάσα του, το βη
ματισμό του. Θα συνταιριά
ζουν αναγκαστικά τα βήματά 
σας. Η φωτιά θα ζωντανέψει. 
Οι καρδιές θα ζεστάνουν. Κι 
αυτό το καλοκαιρινό αντά
μωμα, θα συντηρήσει τις σχέ

σεις του χειμώνα.
Κάθε μέρα καινούργιες ε

ντυπώσεις μας κατακλύζουν. 
Και καινούργια κύτταρα δη- 
μιουργούνται στον οργανι
σμό. Είναι φυσικό κι εμείς κι 
ο σύντροφός μας να μην είναι 
ο παλιός ψυχικός κόσμος ο 
γνωστός μας. Κινδυνεύουμε, 
λοιπόν, αν δεν γίνουν οι σω
τήριες ανιχνεύσεις και οι και
νούργιες αποκαλύψεις να μη 
μας γνωρίζει ο σύντροφός 
μας, και να ‘ναι κι εκείνος ά
γνωστος σε μας.

Το καλοκαίρι έφτασε. Εκ
μεταλλευτείτε το. Βγάλτε την 
κρυμμένη παιδικότητα, μη 
ντραπείτε να γελάσετε, να

παίξετε, πειράξετε, μην αρ- 
νηθείτε να μιλήσετε γ ι’ αυτό 
που είστε σήμερα για τα όνει
ρα που κάνετε σήμερα. Ξα- 
ναγγιχτείτε. Και σωματικά 
αγγιχτείτε ξανά.

Σε προηγμένες χώρες, οι 
παιδαγωγοί βλέποντας πόσο 
μακριά ζουν και μεγαλώνουν 
οι άνθρωποι, τρόμαξαν. Ανη
σύχησαν με τα νιάτα που και 
στο χορό τους ακόμα δεν 
χρειάζονται σύντροφο.

Χορεύουν όχι όπως οι πα
λιοί πιασμένοι από το χέρι, 
σαν τον δικό μας καλαματια
νό, ούτε πάλι αγκαλιασμένο 
ζευγάρι όπως όταν χορευόταν 
το βάλς ή το ταγκό.

Χορεύουν μόνοι χωρίς 
παρτενέρ. Ανησύχησαν γιατί 
οι νέοι, δεν τραγουδούν κοι
νά τραγούδια, ή πιο σωστά

τραγούδια που μπορούν όλα 
μαζί να τα τραγουδήσουν. 
Και αποφάσισαν οι Παιδοψυ- 
χολόγοι να προτείνουν και 
πρότειναν και ακούστηκαν, 
να παίζονται παιχνίδια στα 
νηπιαγωγεία που να απαιτούν 
άγγισμα χεριών, "η πιο καλά 
να σφιχτοδένονται τα παιδικά 
χέρια στο παιχνίδι, ώστε και 
σωματικά να εξαρτάται από τον 
πλαϊνό, κι εκείνος από εμένα.

Αγγίξετε, λοιπόν, το σύ
ντροφό σας, ξαναθυμηθείτε 
το γλυκό χάδι. Δεν σοκάρο- 
νται τα παιδιά να βλέπουν 
τους γονείς τους όχι να σα
λιαρίζουν βέβαια, αλλά να 
αγγίζονται. Θυμηθείτε κάτι 
από εκείνα τα τρυφερά λόγια 
που λέγατε κάποτε. Το γλυκά 
λόγια ποιος δεν τα θέλει:

Ξαναπέστε πως τον ή την 
αγαπάτε. Μη πιστέψετε πως 
το ξέρει, πως είναι δεδομένο. 
Θέλει να το ξανακούσει, ό
πως ακριβώς θέλετε να το ξα
νακούσετε κι εσείς. Και ρίξτε 
τα θεμέλια για το αύριο.

Τότε που τα παιδιά θα έ
χουν φύγει, τότε που ο ορίζο
ντας θα στενέψει.

Τότε που η ιλαρά, ή τα μα
θήματα, τα φροντιστήρια δεν 
θα υπάρχουν, ώστε να γίνο
νται θέματα συζήτησης.

Τότε που ούτε το γραφείο 
με τα συμβάντα του, θα κου
βεντιάζονται και θα γεμίζουν 
τις ατέλειωτες ώρες. Κι αυτό 
γιατί η σύνταξη θα έχει έρθει. 
Δυο άγνωστοι καθισμένοι 
στον καναπέ να βλέπουν τη
λεόραση! Η συνηθισμένη ει
κόνα του ελληνικού κυρίως 
ζευγαριού!!

Μη τη δεχτείτε.
Το καλοκαίρι έφτασε. Εκ

μεταλλευτείτε μια εποχή που 
θα ετοιμάσει ένα ζευγάρι ε
νωμένο. Τόσο ενωμένο ώστε 
να περπατά στους δρόμους 
με άσπρα μαλλιά, και τα ρυ
τιδιασμένα χέρια να είναι 
σφιχτά δεμένα.

Το καλοκαίρι μπορεί να 
σας κάνει αυτό το δώρο.

Αρκεί να ανοίξετε την πόρ
τα σας και να το δεχτείτε. □

Καλοκαίρι πια.
Νομίζω πως ακριβώς είναι η στιγμή 

που πρέπει να τροφοδοτήσουμε 
την “οικογενειακή Εστία”.

Και δε μπορεί να ζεσταθεί ένα σπιτικό αν 
οι δυο κύριοι παράγοντες, ο άντρας και η 

γυναίκα δεν έχουν ζεστές καρδιές.
Το καλοκαίρι είναι μια μοναδική ευκαιρία 

για “οικογενειακό σεμινάριο”.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ

Με ιδιαίτερη πραγματοποιήθηκε επι
σημότητα η τελετή απονομής πτυχίων 
στους τριάντα αποφοιτήσαντες σπουδα
στές της 2ης εκπαιδευτικής σειράς της 
Σχολής Εθνικής Ασφάλειας στις κτιρια- 
κές εγκαταστάσεις της Σχολής στο Μα
ρούσι.

Οι ευδοκίμως αποφοιτήσαντες σπου
δαστές είναι ανώτερα στελέχη της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυ
νάμεων, του Λιμενικού και του Πυρο
σβεστικού Σώματος, του Υπουργείου 
Οικονομικών καθώς και του Αρχηγείου 
της Κυπριακής Αστυνομίας. Τα πτυχία 
απένειμε στους αποφοίτους ο Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσο- 
χοϊδης.

Την τελετή τίμησαν με τη παρουσία 
τους, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γε- 
ωργακόπουλος, οι δύο Υπαρχηγοί του 
Σώματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Γεώργιος 
Πλάκας και Γεώργιος Παπαδημητρό- 
πουλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολί
της Αττικής κ.κ. Παντελεήμων, ο Προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
του Σώματος Πανοσιολογιότατος κ. 
Νεκτάριος Κιούλος, εκπρόσωποι των 
πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωπος της 
Κυπριακής Πρεσβείας, ο Δήμαρχος Ιλί
ου, εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυ

τοδιοίκησης Αθηνών, 
ο Δ/ντής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας Τα- 
ξίαρχος Σπυρίδων 
Δράκος, εκπρόσωποι 
των Αρχηγών ΓΕΣ 
και TEA, Λιμενικού 
και Πυροσβεστικού 
Σώματος, οι Διοικη
τές των Σχολών Α
ξιωματικών και Α
στυφυλάκων, εκπρό
σω ποι τω ν Δ ιο ικη 
τών των Σ τρατιω τι
κών Σχολών Ε θνι
κής Ά μυνας και 
Ε υελπ ίδω ν και οι 
καθηγητές της Σ χο
λής Εθνικής Α σφά
λειας.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Την 4η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 
τελετή των εγκαινίων του νεοϊδρυθέ- 
ντος Παραρτήματος της Σχολής Μετεκ
παίδευσης -  Επιμόρφωσης στη Θεσσα
λονίκη. Οι εγκαταστάσεις της Σχολής 
καλύπτουν επιφάνεια 1100τ.μ. σε μια έ
κταση 3.000τ.μ.

Η Σχολή διαθέτει πέντε αίθουσες δι
δασκαλίας πλήρως εξοπλισμένες με ο- 
πτικοακουστικά μέσα, χώρους αναψυ
χής και άθλησης, αίθουσα εκδηλώσεων 
και θαλάμους για τη φιλοξενία εκπαι- 
δευομένων από την επαρχία.

Τα εγκαίνια του Παραρτήματος πραγ
ματοποίησε ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης 
Εεωργακόπουλος ο οποίος στην ομιλία 
του αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της 
συνεχούς επιμόρφωσης των Αστυνομι
κών που σκοπό έχει τη βελτίωση των 
προσφερομένων υπηρεσιών στον ελλη
νικό λαό.

Στην τελετή παρέστησαν ο Α' Υπαρ- 
χηγός του Σώματος κ. Γεώργιος Πλά
κας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Δημή-

τριος Οικονόμου, ο Διευθυντής της Α- 
στυν. Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Σπυρί
δων Δράκος, βουλευτές, εκπρόσωποι 
του Υπουργού Μακεδονίας -  Θράκης 
και του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και 
πολλοί Αξιωματικοί και εκπρόσωποι 
των συνδικαλιστικών Ενώσεων. Ο 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στην 
αναγκαιότητα λειτουργίας του Παραρ
τήματος προκειμένου οι Αστυνομικοί 
της Βορείου Ελλάδος να αποφεύγουν

την μετακίνησή τους στην πρωτεύουσα 
για τις εκπαιδεύσεις τους.

Ο Διοικητής του Παραρτήματος Α
στυνόμος Α’ Αντώνιος Μπαμιατζής υπο- 
σχέθηκε στην Ηγεσία του Σώματος να 
καταστήσει τη σχολή πνευματικό κέ
ντρο της Ελληνικής Αστυνομίας στη 
Βόρεια Ελλάδα. Μετά την κοπή της 
κορδέλας από τον κ. Αρχηγό, όλοι οι 
προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στους 
χώρους της Σχολής.

•  Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον προηγούμενο μήνα επισκέφθηκε τη Λάρισα και την Κοζάνη, 
όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και με Προέ
δρους και Γ ενικούς Γ ραμματείς των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυρο
σβεστικού Σώματος και ασχολήθηκε με θέματα υπηρεσιακού ενδιαφέροντος.

•  Επίσης, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγο κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλο επισκέφθηκαν την Κομοτηνή τα Ιωάννινα, το Ηράκλειο Κρήτης όπου συναντή
θηκαν με υπηρεσιακούς παράγοντες, Προέδρους και Γ ραμματείς Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνι
κής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής που συναντήθηκαν με υπη
ρεσιακούς παράγοντες και το Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, τον Νομάρχη και τους Δημάρχους της Ανατολικής Αττι
κής··

•  Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης συνοδευόμενος από τον Β’ Υπαρχηγό 
του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Παπαδημητρόπουλο επισκέφθηκαν την Τρίπολη και την Πάτρα όπου πραγματοποίη
σαν συναντήσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες, με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με Προέδρους και Γενικούς 
Γ ραμματείς των Πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος 
και ασχολήθηκαν με θέματα της αρμοδιότητάς τους.

•  Επίσης ο κ. Γενικός πραγματοποίησε πρόσφατα τριήμερη επίσκεψη στο πυροσβεστικό κλιμάκιο και το Αστυνομικό Τμή
μα του Αγίου Όρους, καθώς και τους Αστυνομικούς Σταθμούς Δάφνης, Βατοπεδίου και Μεγίστης Λαύρας όπου συζήτησε θέ
ματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δασοπυρόσβεσης και δασοπροστασίας.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΤΗΣ Α.Α. ΑΡΓΟΑΙΑΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί
ου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημήτριος Ευ- 
σταθιάδης εγκαινίασε την Έκθεση Τρο
χαίας που διοργανώθηκε από την Αστυ
νομική Διεύθυνση Αργολίδας και τα 
Τμήματα Τροχαίας Ναυπλίου και Άρ
γους.

Κατά την τελετή των εγκαινίων τελέ- 
σθηκε αγιασμός χοροστατούντος του 
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αργολί
δας κ.κ. Ιακώβου.

Χαιρετισμό απηύθυνε, ο κ. Γενικός Γ ραμ
ματέας, ο Αστυν. Δ/ντής Αργολίδας κ. Αρι
στείδης Δαβίλλας,, ο Πρόεδρος της Επιτρο
πής Έρευνας Πρόληψης και Ελέγχου Α
τυχημάτων της Ένωσης Ασφαλιστικών 
Εταιριών κ. Γεώργιος Σκούρτης και ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ιωάν
νης Μανιάτης.

Ως κεντρικός ομιλητής της εκδήλω
σης στη συνέχεια ο Διοικητής του Τμή
ματος Τροχαίας Ναυπλίου Αστυνόμος 
Β’ Ιωάννης Γκιούλος αναφέρθηκε στα 
αίτια πρόκλησης των τροχαίων ατυχη
μάτων, στα μέτρα που πρέπει να λη- 
φθούν για τη βελτίωση των συνθηκών 
κυκλοφορίας και περιορισμού των τρο
χαίων ατυχημάτων, αφού κατέδειξε μέ
σα από στατιστικά στοιχεία το τεράστιο 
ατομικό και κοινωνικό πρόβλημα που 
προξενεί το τροχαίο ατύχημα.

Ακολούθησε η προβολή ενημερωτι
κής ταινίας και η απονομή χρηματικών 
κ.λπ. βραβείων σε μαθητές σχολείων 
που συμμετείχαν σε διαγωνισμό σκί
τσου με θέμα την πρόληψη των τροχαί
ων ατυχημάτω ν και η τελετή έκλ ει
σε με την απονομή τιμητικώ ν επα ί
νων και αναμνηστικώ ν πλακετώ ν σε 
φ ορείς και ιδ ιώ τες του νομού που 
συνέβαλαν στη διοργάνω ση της έκ 
θεσης.

Στην τελετή εκτός των προαναφερθέ- 
ντων παρέστησαν ο Νομάρχης Αργολί
δας κ. Αναστάσιος Σαλεσιώτης, ο Γ ενι
κός Επιθεωρητής Αστυνομίας Υπο
στράτηγος κ. Φώτιος Βλάχος, ο Επιθε
ωρητής Αστυνομίας Πελοποννήσου Τα- 
ξίαρχος κ. Ευάγγελος Χρυσανθακόπου- 
λος, ο Ανώτερος Διοικητής της Φρου
ράς Ναυπλίου, οι Δήμαρχοι της περιο
χής, εκπρόσωποι δικαστικών, πολιτι
κών, στρατιωτικών, λιμενικών και πυ
ροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού, το 
προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυν
σης, μαθητές και πλήθος κόσμου.

Η έκθεση λειτούργη
σε στο Πνευματικό Κέ
ντρο του Δήμου Ναυ
πλίου και στο Μπου- 
σουλοπούλειο Γυμνά
σιο Άργους και περιέ
λαβε προβολή ταινιών, 
διαλέξεις, φωτογραφι
κό υλικό, πίνακες στα
τιστικών στοιχείων, ε
νημερωτικές αφίσες, 
σκίτσα μαθητών και 
του γνωστού σκιτσο- 
γράφου Στάθη, διανο
μή έντυπου υλικού και 
αναμνηστικών δώρων.

1
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

Εβδομάδα οδικής ασφάλειας διορ- 
γανώθηκε πρόσφατα και από το Τμή
μα Τροχαίας Βόλου με κύριο στόχο 
την ευαισθητοποίηση του κοινού επί 
του προβλήματος των τροχαίων ατυ
χημάτων στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της βδομάδας οδι
κής ασφάλειας διοργανώθηκε σε αί
θουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου η
μερίδα με θέμα “τροχαία ατυχήματα 
και οδική ασφάλεια, έκταση του προ
βλήματος, προοπτικές αντιμετώπισης” 
όπου κλήθηκαν και παρακολούθησαν
οι τοπικές αρχές, εκπρόσωποι φορέων 
και το πλατύ κοινό. Το θέμα ανέπτυ
ξαν ο Διοικητής του Τμήματος Τρο
χαίας Βόλου Αστυν. Α’ Λεωνίδας Ρί-
νης, ο συγκοινωνιολόγος Δ/ντής ΔΕΚΑΜΜ κ. Χαράλαμπος Σκυργιάνης, ο ιατρός αναπληρωτής Δ/ντής του ΓΝΝ Βόλου κ. Λε
ωνίδας Μπάρδας και η ιατρός επιμελήτρια του ΕΚΑΒ κα Ευανθία Βέη.

Στη διάρκεια της εβδομάδας έγιναν ομιλίες από το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας και άλλους Αξιωματικούς στα Λύκεια 
Βόλου και Ν. Ιωνίας καθώς και τις επαγγελματικές Σχολές της περιοχής. Έγινε διανομή έντυπου υλικού, και εθελοντική αιμο
δοσία από το προσοιπικό του Τμήματος Τροχαίας με μεγάλη συμμετοχή.

Η δραστηριότητα του Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της “Εβδομάδας οδικής ασφάλειας” υπήρξε απόλυτα επιτυχής γεγο
νός που επεσήμαναν όλα τα τοπικά ΜΜΕ.

Εβόομάόα 
Ο δ ι κ ή ς  r 
Ασφάλειας

10/5 -165

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Με πρωτοβουλία της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας του Σώματος πραγματοποι
ήθηκε ευλαβικό προσκύνημα ομάδας 
Αστυνομικών με μέλη των οικογενειών 
τους στους Αγίους Τόπους. Πριν την ά
φιξή τους στα Ιεροσόλυμα στάθμευσαν 
στην πόλη Αύδδα και προσκύνησαν τον 
τάφο του Αγίου Γεωργίου.

Στον πανίερο ναό της Αναστάσεως 
ξεναγήθηκαν σε όλα τα ιερά προσκυνή
ματα, ενώ στον Πανάγιο Τάφο και τον 
Γολγοθά ανεπέμφθη δέηση από τον π. 
Νεκτάριο Κιούλο “υπέρ της ηγεσίας, 
των αξιωματικών, υπαξιωματικών, α
στυφυλάκων, των υπαλλήλων και των 
δοκίμων της Ελληνικής Αστυνομίας” .

Στη συνέχεια έγιναν προσκυνηματι- 
κές επισκέψεις σ ’ όλα τα Πανάγια Προ
σκυνήματα της Αγίας Γης, όπως, στη 
Βηθλεέμ, στην Ιεριχώ, στην Κανά, στη 
Ναζαρέτ, στη Βηθανία, το Θαβώρ, το ό
ρος των Ελαιών, το φρέαρ του Ιακώβ, 
τα μοναστήρια του Αγίου Σάββα, του Α
γίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Α
γίου Γεωργίου του Χοζεβά, του Οσίου

Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, του 
Προφήτη Ηλία, του Τιμίου Σταυρού. 
Συγκινημένοι οι αγιοταφίτες πατέρες 
ξενάγησαν και ευλόγησαν τους Έλλη
νες αστυνομικούς που αξιώθηκαν να ε- 
πισκεφθούν τα προπύργια της Ορθοδο
ξίας και του Ελληνισμού.

Στον Ιορδάνη, έγινε με κατάνυξη α
γιασμός και ακολούθησε συμβολικό βά- 
πτισμα. Ακολούθως επισκέφθηκαν το

Σεπτό Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων 
και πρόσφεραν στον εκπρόσωπο του 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ. Διοδώ- 
ρου και στον Σεβασμιότατο Μητροπο
λίτη Τιβεριάδος κ. Αλέξιο αναμνηστική 
πλακέτα. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν 
την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο 
Όρος Σινά όπου αρκετοί ανέβηκαν στην 
Αγία Κορυφή.
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ΑΠΟ THIN ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Η Ελλάδα κατά τον μήνα Μάιο ση- 
μαδεύθηκε από την επίσκεψη του Οι
κουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
Α', ο οποίος για πρώτη φορά μετά την 
εκλογή του επισκέφθηκε την Αθήνα. 
Με την ευκαιρία της επισκέψεώς του ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης είχε διαδοχι
κές συναντήσεις με τον Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ Χριστό
δουλο, την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, με τον Πρόεδρο της Ελλη
νικής Δημοκρατίας, το Ελληνικό Κοινο
βούλιο, τον Πρωθυπουργό και την Κυ
βέρνηση, επισκέφθηκε τα Ανώτατα 
Πνευματικά Ιδρύματα της χώρας, σω
ματεία και συλλόγους και γνώρισε από 
κοντά την γενική αποδοχή προς το πρό
σωπό του, του ελληνικού λαού. Συγχρό
νως περιόδευσε στις Νέες Χώρες.

•  Την πόλη των Γρεβενών επισκέ- 
φθηκε ο Παναγιότατος Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος συνο- 
δευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αθη
νών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστό
δουλο. Τον υποδέχθηκαν ο Γ.Ε. Περιφέ
ρειας Δ. Μακεδονίας Α.Παπαδόπουλος, 
ο Β’ Ε.Ε.Α. Υποστράτηγος κ. Παύλος 
Δουκιατζάκης, ο Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Δ. Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Χρή- 
στος Χατζημιχαηλίδης, ο Νομάρχης 
Γρεβενών κ. Αντώνιος Πέτσας και ο Α- 
στυν. Διευθυντής κ. Ιωάννης Κόμματος. 
Διμοιρία Δοκ. Αστυφυλάκων απέδωσε 
τιμές στον Οικουμενικό Πατριάρχη στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Αηδονίων όπου 
έγιναν τα αποκαλυπτήρια προτομής του 
επισκόπου Κύρου Μαξίμου.

Από τη διάλεξη πον πραγματοποιή
θηκε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας με 
θέμα “Αμυντική Πολιτική” στην οποία 
κιίριος ομιλητής ήταν ο Υπουργός Εθνι
κής Αμννης κ. Απόστολος - Αθανάσιος 
Ταοχατζόπουλος.
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Στο θέατρο “Όραμα ” τον Κώστα Πρέκα 
πραγματοποιήθηκε θεατρική παράσταση α
πό ομάδα σπουδαστών της Σχολής Αξ/κών 

Ελληνικής Αστυνομίας. 
Παρουσιάστηκε το έργο τον Εκ. Κάιζερ “Το 

Οργανέτο ”  σε σκηνοθεσία Κ. Πρέκα το ο
ποίο μέσα από την καθημερινή σχέση των 

απλών ανθρώπων καυτηριάζει τα δεινά τον 
πολέμου. Την παράσταση παρακολούθησαν 
ο ΔΙντής της Αστνν. Ακαδημίας Ταξίαρχος 

κ. Σπυρίδων Δράκος, ο Α/της της Σχολής Α
ξιωματικών Νοσηλευτικής Ταξίαρχος κα 

Ρεβέκκα Βέλλιον, ο Α/της της Σχολής Αξ/- 
κών Ελληνικής Αστυνομίας Αστνν. Α/ντής 

κ. Αημήτριος Χααιώτης, ο Υποδ/της της 
Σχολής Αξιωματικών Αστνν. Υποδ/ντής κ. 

Χρήστος Ασπρούδης, ο Α/της τον Τμήματος 
Αοκ. Υπαστυνόμων Αστνν. A ’ κ. Αάμπρος 
Παππάς, καθηγητές της Σχολής, οι Αξιω

ματικοί της Σχολής Αξ/κών, αντιπροσωπεί
ες από μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών 

καθώς και όλοι οι Αόκ. Υπαστννόμοι.

Από την ειδική τελετή που έγινε στο αρ
χηγείο της Πολυεθνικής Συμβουλευτικής 

Αστυνομικής Δύναμης της Αντικοεπρωπαϊ- 
κής Ένωσης στα Τίρανα της Αλβανίας. 

Ο επικεφαλής τςη αποστολής Γάλλος Συ
νταγματάρχης κ. Alen Labrot απένειμε τι

μητική πλακέτα μετά επαίνου και διπλώμα
τος στους Αξιωματικούς της ελληνικής απο

στολής Αστνν. Β' Εμμανουήλ Σαμαριτάκη 
και Υπαστ. A ’ Γεώργιο Λεκάκη για τη συμ

βολή τους στην αναδιοργάνωση 
της αλβανικής Αστυνομίας.

Ημερίδα με θέμα “Οδικό τροχαίο ατύχη
μα και κοινωνικές προεκτάσεις” διοργάνω- 
σαν τα Α.Σ. της τοπικής διοίκησης ΙΡΑ Σά

μον και της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Σάμου. 

Η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια της εβδομάδας οδικής ασφάλειας 

που είχε προγραμματίσει η Α.Α. Σάμον είχε 
πολύ μεγάλη επιτυχία 

και εξαιρετική ανταπόκριση 
στους τοπικούς φορείς και οργανώσεις.

Ε Λ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ
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Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε 
κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών ο πρόε
δρος τον συλλόγου «Αθηνά» κ. Γεώργιος 
Ταούκαλης εκφράζοντας τα ειλικρινή τον 

αισθήματα απένταντι στην Αστυνομία, βρά
βευσε τους Αημήτριο Αποστολόπουλο Αντι
στράτηγο ε.α., Ηλία Βλαχογιάννη Ταξίαρ- 

χο, Γεώργιο Τζάλα Αστυν. Υποδ/ντή και Γε
ώργιο Γσεκονρα Αστυν. A ’ και Ιωάννη 

Μπαρμπούτη Ανθ/μο 
για την προσφορά τους στον τομέα δίω

ξης της αρχαιοκαπηλίας και στην καταπο
λέμηση της εγκληματικότητας.

Από την τελετή λήξης μαθημάτων της 
Σχολής Χορού των παιδιών τον προσωπι
κού της Α/ναης Αστυνομίας Πειραιά κατά 
την οποία έγινε και απονομή πτυχίων από 
τον Α/ντή της Α/νσης Αστυνομίας Πειραιά 

Ταξίαρχο κ. Σπυρίδωνα Τσάκο. 
Στο πρόγραμμα της τελετής ήταν ενταγ

μένο και ειδικό πρόγραμμα παρουσιάσεως 
παραδοσιακών χορών που διδάχθηκαν οι 

μαθητές οι οποίοι με εξαιρετική δεξιοτεχνία 
επέδειξαν την χορευτική τους δεινότητα 

αποσπώντας τα ειλικρινή 
χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. 

Στην εκδήλωση αναφέρθηκαν με επαινε
τικά λόγια όλα τα τοπικά ΜΜΕ του Πει
ραιά εξάροντας την επιτυχημένη προσπά
θεια που αποσκοπεί στη διδαχή και εκμά

θηση των παραδοσιακών ελληνικών χορών.

Ε
κ ο

Λ Λ Η Ν Ι Κ  Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ν Ο Τ Η Τ Α  Α Γ Κ Α Θ Ι Α Σ

Το χορευτικό τμήμα της Α/νσης Αστυνο
μίας Πειραιά κατόπιν προσκλήσεως του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαθιάς Ημαθίας 
έλαβε μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 

αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές για την 
άριστη παρουσία του.
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Οι ομάδες καράτε της Ελληνικής και της 
Γαλλικής Αστυνομίας συναντήθηκαν σε φι
λικό επίπεδο, προπονήθηκαν μαζί και έδω
σαν αγώνες στους οποίους συμμετείχε και η 
Εθνική Ομάδα Καράτε της Ελλάδος.

Παρουσία 1.500 θεατών διεξήχθη στο Ε
θνικό στάδιο Ηγουμενίτσας ο τελικός της 
6ης διοργάνωσης Ποδοσφαίρου Αστυνομι
κών ΑΙνσεων μεταξύ των ομάδων της Α.Α. 
Θεσπρωτίας και Α.Λ. Φλώρινας. Νικήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα της Α.Δ. Θεσπρωτίας.

Την Κύπρο επισκέφθηκε πρόσφατα η α
ντιπροσωπευτική ομάδα ποδοσφαίρου της 
Α.Λ. Ηρακλείου Κρήτης όπου έδωσε φιλικό 
αγώνα ποδοσφαίρου με την ποδοσφαιρική ο
μάδα της Επαρχιακής Αστυν. Λ/νσης Λάρνα
κας που έληξε με νίκη της τοπικής ομάδας. 
Κατά το διάστημα της παραμονής στη Με- 
γαλόνησο η ποδοσφαιρική ομάδα με επικε
φαλής τον Αστυν. Α/ντή Γεώργιο Μηλιαρά ε- 
πισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. 
Χρυσόστομο, τον Αήμαρχο Λάρνακας κ. Γε
ώργιο Λυκούργο, τον Αρχηγό της Κυπριακής 
Αστυνομίας κ. Ανδρέα Αγγελίδη και τον Α
στυν. Δ/ντήΛάρνακας κ. Ανδρέα Αάρδη. Α
κόμη ξεναγήθηκε στον Τάφο του Αρχιεπι
σκόπου Μακαρίου, στην Πράσινη γραμμή 
και στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας όπου 
κατατέθηκε στέφανος από τον επικεφαλής 
της αποστολής.

Από την εκδρομή που πραγματοποίησε ο 
Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Νο

μού Ξάνθης στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Ορεστιάδας.
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Από τον ποδοσφαιρικό αγώνα που διεξή- 
χθη στο ΟΑΚΑ μεταξύ Α.Τ. Ομονοίας και 

Υπηρεσίας Ασφάλειας τον Προέδρου της 
Κυβερνήαεως.

Η πρωτοβουλία ανήκε στην Αθλητική Ε
νωση Ελλάδος που διοργάνωσε πρωτάθλη

μα με τη συμμετοχή είκοσι ομάδων 
από Υπηρεσίες 

των Νομών Αττικής και Βοιωτίας. 
Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία 

τους οι δύο Υπαρχηγία' του Σώματος Αντι
στράτηγοι κ.κ. Γεώργιος Πλάκας 

και Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος, 
η κα Κατερίνα Παναγοπονλου του “εύ α- 

γωνίζεσθαι", ο παλαίμαχος άσσος 
του Παναθηναϊκού Αντώνης Αντωνιάδης 

και πολλοί άλλοι.

Από τους Αγώνες Αρσης βαρών Ενόπλων 
Αυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που 
διοργανώθηκαν από το  Αρχηγείο Πυροσβε
στικού Σώματος και διεξήχθησαν στο κλει
στό γυμναστήριο “Απόλλων Πατρών". Οι α
θλητές της Ελληνικής Αστυνομίας κατέλα
βαν τις εξής θέσεις: ΑρχΙκας Χρήστος Κων- 
σταντινίδης (3ος κατηγορία 94κιλών ), Αρ
χΙκας Χαράλαμπος Μπορτοέλης (4ος κατη
γορία 69 κιλών). Αστυφύλακας Ανάργυρος 
Ααμπούδης (4ος κατηγορίας 77 κιλών). Α
στυφύλακας Αθανάσιος Φαφούτης (3ος κα
τηγορία 105 κιλών) και Αοκ. Αστυφύλακας 
Γεώργιος Καραθανάσης (3ος κατηγορία 105 
κιλών). Η ομάδα μας κατέλαβε την 4η θέση 
στην τελική κατάταξη.

Από τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθο- 
αφαίρισης στο κλειστό Γυμναστήριο του Ο
ΑΚΑ μεταξύ των ομάδων του Υπουργείου 
και του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Αμνγδαλέζας. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια του πρωταθλήματος καλαθο
σφαίρισης Αστυνομικών Υπηρεσιών που 
διοργάνωσε το παράρτημα Αττικής της 
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΔΟΚ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Τ.Λ.Α. Ρέθυμνου

Την 23 Μαΐον στο ΤΔΑ Ρέθυμνου πραγ
ματοποιήθηκαν εκδηλώσεις προς τιμή των 
πεσόντων ανδρών της Χωροφυλακής κατά τη 
Μάχη της Κρήτης το Μάϊο τον 1941, παρου
σία τον Γενικόν Γραμματέα τον Υπουργείου 
κ. Δημητρών Ενσταθιάδη, τον Αρχηγόν ΓΕ- 
ΕΘΑ Στρατηγόν κ. Μανονσον Παραγιονδά- 
κη, εκπροσώπων της Νομαρχιακής και Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης, της Αστυνομίας, τον 
Στρατού κ.λπ. φορέων, συλλόγων, βετερά
νων πολεμιστών και των Δοκίμων Αστυφυ
λάκων. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον τερ
ματισμό τον Δρόμον θυσίας ενώ στη συνέ
χεια έγινε επιμνημόσυνη δέηση στο Μαυσω
λείο, αναγνώσθηκε η ημερήσια διαταγή από 
τον Διοικητή τον ΤΔΑ Αστυνομικό Υποδ/ντή 
Αντώνιο Μπαγιαρτάκη, ενώ στη συνέχεια έγινε 
πρικτκλιμήριο νεκρών υπό τους ήχους των τιμητι- 
κών βολών και κατάθεση στεφάνων.

Τ.ΔΛ. Σητείας

Την 6η Μαΐον στο γήπεδο του Κέντρου 
Νεότητας Σητείας διεξήχθη φιλικός αγώνας 
πετόσφαιρας μεταξύ των ομάδων ΤΔΑ Ρεθύ- 
μνον και ΤΔΑ Σητείας, στα πλαίσια της 
προώθησης της ευγενούς άμιλλας αλλά και 
της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των εκ
παιδευόμενων.

ΤΔΑ Κομοτηνής

Την 14 Μαΐον έγινε μεγάλη παρέλαση 
στην πόλη της Κομοτηνής παρουσία της Υ
πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης κας Βάσως Παπανδρέον 
για τον εορτασμό της 79ης επετείου απελευ
θέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. 
Η εμφάνιση των Τμημάτων παρέλασης απέ
σπασε τα ευμενή σχόλια και τα συγχαρητή
ρια των επισήμων και τον πλήθους.

Την 14η Μαΐον επισκέφθηκαν τις εγκατα
στάσεις τον ΤΔΑ Κομοτηνής οι σπουδαστές 
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και ξεναγή- 
θηκαν από τον Διοικητή του Τμήματος Α- 
στνν. Υποδ/ντή Χρήστο Μπραντξονκάκη. Ο

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Γι πάει να πει...
Αγαπητοί μας αναγνώστες

Σ ας θέτουμε σ’ ένα ευχάριστο προβληματισμό με μια σειρά από  
κα θη μερινές λέξεις  και τις α πα ντή σ εις ... ά μεσες για τυχόν  
αμφιβολίες σας.

Γαλαντόμος, ο: α. απερίσκεπτος, β. 
κτηνοτρόφος, γ. γενναιόδωρος.

Αβρότητα, η: α. αγένεια, β. τρυφερότη
τα, γ. μακαριότητα.

Θαλερός, η, ο:α. ανθηρός, β. θαμπός, γ. 
γυαλιστερός.

Ενδελεχής: α. τέλειος, β. αδιάλειπτος, 
γ. φλύαρος

Ό λβιος, α, ο (όλβος): α. μακάριος, β. 
βίαιος, γ. μοιρολάτρης

Κόμοδος, η, ο: α. εύχρηστος, β. εύσχη
μος, γ. βλοσηρός.

Κόλαφος, ο: α. κολακεία, β. ράπισμα, 
γ. κάλυμμα.

Κομπασμός, ο: α. αφέλεια, β. ευθύτη
τα, γ. καυχησιολογία

Εμπύρευμα, το: α. καψούλι, β. πυρε
τός, γ. φωτιά.

Σιβυλλικός, η, ο: α. εξωτικός, β. ξεκά
θαρος, γ. μυστηριώδης.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Γαλαντόμος, ο: (γ) επιθ. αυτός που 
προσφέρει χωρίς περιορισμό 
(συνων. γενναιόδωρος, απλοχέρης) 
(αντιθ. φιλάργυρος, τσιγγούνης)

Αβρότητα, η: (β) ουσ. λεπτότητα στους 
τρόπους, ευγενική συμπεριφορά 
(συνων. κομψότητα, λαμπρότητα, πο
λυτέλεια, μεγαλοπρέπεια, μαλακότη- 
τα, ηπιότητα, μαλθακότητα, τρυφη- 
λότητα, τρυφερότητα)
(αντιθ. αγένεια)

Θαλερός, η, ο: (α) επιθ. ανθηρός, ακ
μαίος, με καλή όψη, με σφρίγος.

Ενδελεχής: (β) επιθ. συνεχής, διηνε
κής, διαρκής, σταθερός, αδιάλειπτος. 
Ετυμ: Εν + δόλιχός - η - ο (μακρύς, α
νιαρός, επίπονος)

Ο δόλιχος: ο μακρύς δρόμος στη στα
διοδρομία.

Όλβιος, α, ο (όλβος): (α) επιθ. ο μακά

ριος, ευτυχής, πλούσιος, ευδαίμονας, 
καλότυχος, καλόμοιρος.
Ετυμ: από το όλβος (ευτυχία, ευδαι
μονία, μακαριότητα) 
όλος + βία (διαρκής ευτυχία, ιδαίτερα 
για υλικά αγαθά), πλούτος, ευτυχία.

Κόμοδος, η, ο: (α) επιθ. που η χρήση 
του παρέχει άνεση, ευκολία, βολικός, 
εύχρηστος.

(αντιθ. άβολος δύσχρηστος βταλ comodoj).

Κόλαφος, ο: (β) ουσ. γροθοκόπημα, 
ράπισμα - χαστούκι, χτύπημα στο 
πρόσωπο, χτύπημα με το χέρι. 

Μεταφορικά: λόγος ή πράξη που εξευ
τελίζει και ταπεινώνει.

(συνων. προσβολή)
Ετυμ: (κόλαφος, κολαφισμός, κολαφί- 
ζω, κολάπτω).

Από το qola: (κτυπώ, θραύω), εξού 
δρυοκολάπτης, 
scalpo, sculpo: (λατόμος).

Κομπασμός, ο: (γ) ουσ. να καυχησιο
λογήσει κάποιος για κάτι 
(συνων. μεγαλοστομία, έπαρση) 
από το κομπέω (κόμπος), κροτώ, α

ντηχώ, παταγώ.
Μεταφορικά: κομπορρημονώ, μεγα- 

ληγορώ, καυχώμαι

Εμπύρευμα, το : (α) ουσ. καψούλι, με
ταλλική θήκη με εκρηκτική ύλη. 
Μεταφορικά: έναυσμα, ανάφλεξη, άναμα, 
φούντωμα, έγκαυμα, πυροδότηση.
Ετυμ: (εν + πυρ: φωτιά)

Σιβυλλικός, η, ο: (γ) επιθ. μυστηριώ
δης αινιγματικός και προφητικός μαζί 
Σίβυλλα, η: η γνωστή προφήτιδα που 
προέρχεται από το δωρ. Σιο-βολλα, 
αττικ. Θεοβούλη (αυτή που λέει την 
βουλή του Θεού).
σίβυλλα, η, ουσ.: Μεταφορικά: ιδιό
τροπος άνθρωπος, μυστηριώδης και 
προφητικός συνάμα.
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ΕΝΑΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η εποχή που διανύουμε πολύ 
εύστοχα χαρακτηρίζεται, όσον 
αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, 

σαν εποχή
“επικοινωνιακής ξηρασίας”. 

Με επιδίωξη τον εποικοδομητι
κό διάλογο και την δημιουργία 

ενός“ευάερου” κλίματος 
ελεύθερης αμφίπλευρης 

ανθρώπινης επικοινωνίας, τόσο 
στο χώρο εργασίας μας, όσο 

και στις καθημερινές μας σχέ
σεις, σας παραθέτουμε ένα δε
κάλογο που θεωρούμε χρήσιμο 

και πρακτικό.

Αν ειλικρινά επιθυμείτε να επι
κοινωνήσετε με κάποιον, δείξτε την 
καλή και εγκάρδια διάθεσή σας και:

1. Στείλτε του φιλικά όχι λεκτι
κά σήματα, όπως χαμόγελο, στα
θερή επαφή με τα μάτια, καλή 
στάση κ.ά.
2. Μιλήστε του στη δική του 
γλώσσα.
3. Αν θέλετε να προσέξει αυτά 
που του “προσφέρετε”, κερδίστε 
την προσοχή του.
4. Αν θέλετε να καταλάβει κάτι, 
παρουσιάστε το με εικόνες.
5. Αν θέλετε να καταλάβει κάτι, 
παρουσιάστε το με μνημοτεχνικά 
μέσα (στατιστικές, ποσοστά).
6. Στοχεύετε να πείσετε για κάτι; 
θα το πετύχετε αν και σεις τόχετε 
πιστέψει.
7. Αν θέλετε να κάνει κάτι, δώστε 
του την ανάλογη αναγνώριση.
8. Μην υπερτιμάτε τις δυνατό
τητες του άλλου.
9. Επίσης μην υποτιμάτε τις δυ
νατότητες του άλλου.
10. Καμιά επικοινωνία δεν είναι 
τέλεια, προετοιμασθείτε για το 
λάθος.

X. Κ. Μ.
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Π ολλές από τις καθημερινές 
εκφράσεις του λαού μας α
ποτελούν επανάληψη και 

πολλές φορές παραποίηση κειμένων η 
ρήσεων του παρελθόντος. Μεταξύ των 
πηγών τέτοιων εκφράσεων συγκαταλέ
γονται πρώτιστα τα κείμενα της Αγίας 
Γραφής και των εκκλησιαστικών ύ
μνων. Από τα πολλά παραδείγματα επι- 
λέξαμε και παραθέτουμε μερικά.

“Τον πέρασε γενεές δεκατέσσερες” .

Αέγεται με την έννοια ότι τον καθύ
βρισε. Πρόκειται για παραποίηση, διότι 
η φράση είναι από το κατά Ματθαίο 
Ευαγγέλιο(α κεφ.) που αναγιγνώσκεται 
την Κυριακή προ των Χριστουγέννων 
και περιγράφεται η γενεαλογία του Χρι
στού : “Πάσαι ούν αι γενεαί από Αβρα
άμ εως Δαυίδ γενεαί δεκατέσσερες και 
από Δαυίδ μέχρι μετοικεσίας Βαβυλώ- 
νος γενεαί δεκατέσσερες ..” που επανα
λαμβάνεται πολλές φορές και ίσως θε
ωρήθηκε κουραστικό.

“Τον πήρε άρον - άρον και έφυγε”.

Δηλαδή τον πήρε βιαστικά η γρήγορα 
και παρά την θέλησή του Προέρχεται 
από τις φωνές των Εβραίων στο Ευαγ
γέλιο της σταυρώσεως “άρον - άρον 
σταύρωσον Αυτόν" που σημαίνουν σή- 
κωσέ Τον, σήκωσέ Τον και σταύρωσέ 
Τον και εκφράζουν την πίστη του λαού 
πως ο Πιλάτος αναγκάστηκε ακούσια 
να Τον σταυρώσει αλλά και το πώς οι Ε
βραίοι βιάζονταν να τελειώσουν με την 
υπόθεση.

“Τα καλά και συμφέροντα λέει και 
ο παπάς” .

Εδιί) περικόπτεται η φράση για να ται
ριάσει με τα συμφέροντα του ομιλούντα 
,διότι ο παπάς λέει τα καλά και συμφέ
ροντα αλλά “ταις ψυχαίς ημών”, που 
παραλείπεται βέβαια σκόπιμα.

“Θα σου ψάλλω τον Εξάψαλμο” .

Με την έννοια "θα σου μιλήσω άσχη
μα η σκληρά". Η έκφραση αναφέρεται 
στους έξι ψαλμούς του Δαυίδ που δια
βάζονται στην αρχή του όρθρου στην 
εκκλησία με κατάνυξη και απόλυτη 
σιωπή.

“Αγρόν ηγόρασε” .

Για τους αδιάφορους από την παρα
βολή των προσκεκλημένων που αρνή- 
θηκαν να προσέλθουν .

“ Μ ωραίνει Κύριος” .

Κομψά δεν λέμε κατάμουτρα ότι εί
ναι μωρός , αλλά ότι μωραίνει ο Θεός.

Η έκφραση : "Μωραίνει Κύριος ον 
βούλεται απωλέσαι ” είναι γνωστή από 
τα πανάρχαια χρόνια. Και με διαφόρους 
τρόπους αναφέρεται στον Ηρόδοτο αλ
λά και στις τραγωδίες αλλά και ο από
στολος Παύλος αναφέρει: "ουχί εμώρα- 
νεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τού
του; ”

“ Ανεβαίνει το Γολγοθά του” .

Λέγεται για τις δυσκολίες.

“ Μη μου άπτου” .

Αυτή είναι "μη μου άπτου” δηλαδή 
λεπτεπίλεπτη. Η φράση από το Ευαγγέ
λιο, όπου ο Χριστός λέει στη Μαρία: 
"μη μου άπτου ούπω yap αναβέβηκα 
προς τον πατέρα μου

“Ο ι παροικούντες την Ιερουσαλήμ”

Λέγεται με την σημασία του οι πλησί
ον, οι γνωρίζοντες, οι ειδικοί.

Η φράση από την πορεία προς Εμμα- 
ούς "Συ μόνος παροικείς εν Ιερουσαλήμ 
και ουκ έγνως" (Αουκ.κδ 18).
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“ Αυτός ηλικίαν έχει”

Όταν δεν θέλουν κάποιοι να μιλή
σουν για κάποιον άλλον, από την ρήση 
των γονέων του τυφλού στο Ευαγγέλιο 
“αυτός ηλικίαν έχει αυτόν ερωτήσατε”.

“ Βρήκε ο Φ ίλιππος τον Ναθαναήλ”

Όταν συναντιούνται δύο φίλοι η δύο 
ομόφρονες (γνωστή και η παροιμία κύ
λησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι) η 
φράση από το Ευαγγέλιο (Λουκά α’ 46).

“Το δος ημίν σήμερον”

Για ανθρώπους που αρκούνται στα λί
γα αλλά και στο έργο της ημέρας. Από 
την Κυριακή Προσευχή.

“Έ γινε κρανίου τόπος” .

Η φράση χρησιμοποιείται επί ερημώ- 
σεως και καταστροφής , επειδή ο Γολ- 
γοθάς η κρανίου τόπος, ήταν μάλλον 
γυμνός από βλάστηση και έρημος από 
ζωή.

“Θ ’ ανοίξω το στόμα μου” .

Η φράση από τις γνωστές καταβασίες 
"Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσε- 
ται πνεύματος". Εδώ ασφαλώς λέγεται 
με την έννοια όχι ότι το στόμα που θα 
ανοίξει θα πληρωθεί πνεύματος αλλά 
μάλλον ύβρεων.

“ Εγινε ανάστα ο Θεός” .

Γίνανε δηλαδή όλα άνω κάτω . Η 
φράση "Ανάστα ο Θεός κρίνων την 
γην” ψάλλεται στον όρθρο του Μεγά
λου Σαββάτου που βγαίνει η πρώτη Α
νάσταση και ο ιερέας πετά φύλλα δάφ
νης στο εκκλησίασμα. □

Κων. Γ. Ποντικής
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πως είχε αναφερ- 
■  θεί στη τεύχη του 

Ιουλίου’98 και Ια
νουάριου ‘99, το περιοδικό 
μας έχει την ευκαιρία να επι
χειρήσει μια γενικώτερη κρι
τική προσέγγιση του έργου 
της Ελληνίδας αυτής ποιή- 
τριας, η ποιητική παρουσία 
της οποίας συνεχίζει να κοσμεί 
με καταυγάζουσα σεμνότητα 
το πάνθεο των ποιητριών.

Η ποίηση της Ευαγγελίας 
Παπαχρήστου-Πάνου, εκτός 
των άλλων, χαρακτηρίζεται 
από μια ποιοτικά αυξητική ά
νοδο από την πρώτη ποιητική 
εμφάνισή της έως σήμερα. 
Σπάνια στον ελληνικό χώρο, 
Ελληνίδα ποιήτρια έχει πετύ- 
χει αυτό που αβίαστα πετυ
χαίνει η Ε.Π.-Π. Να έχει μια 
εξακολουθητικά δυναμική 
παρουσία μέσα στο κεκορε
σμένο λογοτεχνικό πάνθεο.

Σε καμμία περίπτωση βέ
βαια δεν θεωρούμε τον συ
γκεκριμένο χώρο κεκορεσμέ
νο, με την έννοια του ότι δεν 
έχει πλέον να προσφέρει. Α
ντίθετα, τον θεωρούμε ως 
χώρο επικίνδυνο όπου η ταυ
τόχρονη παρουσία μιας ποιή- 
τριας, με τιτάνες του χώρου 
αυτού, μπορεί να αποβεί συ
ντριπτική. Παρά ταύτα η 
Ε.Π.-Π. διεκδικεί και κατέχει 
τη δική της θέση.

Διάφορες μέχρι τώρα κριτι
κές προσέγγισης του έργου 
της Ε.Π.-Π. τονίζουν την 
διαρκή παρουσία του Θεαν
θρώπου στο έργο της, όχι μό
νο ως κεντρικού προσώπου.

αλλά ως μιας περιβάλλουσας 
αυτό ενέργειας, καταλυτικής 
άλλων δομικών-συμβολικών 
στοιχείων που συνυπάρχουν 
αλλά υπερκαλύπτονται, υπό 
τον λυρικό μανδύα της έντο
νης θρησκευτικότητας.

Η εμβάθυνση στο ποιητικό 
έργο της Ε.ΓΙ.-Π. αποκαλύ
πτει μια πολυδιάστατη ποίη
ση όχι μόνο στην τεχνοτροπί
α, όπου κυρίως χρησιμοποιεί 
την ελευθεροστιχία μ’ έναν 
τρόπο πραγματικό ετυπωσια- 
κό. Ούτε μια στιγμή, δεν χά
νεται ο ρυθμός και οι τομές, 
που στον ελεύθερο στίχο, εί
ναι δυσδιάκριτες.

Παράλληλα, ετυπωσιακός 
είναι και ο παραδοσιακός στί
χος της, όπως μας παραδίδε- 
ται μέσα από την συλλογή 
“Αποκρυστάλλωση" (1974) 
δείγματα του οποίου παραθέ
τουμε παρακάτω, αν και η ί
δια, θεωρεί την ενασχόλησή 
της με τον παραδοσιακό στί
χο, ως μη επιτυχημένη. Εν 
τούτοις, θεωρούμε ότι η εκ
φραστική της προσπάθεια μέ
σω του παραδοσιακού στί
χου, την τοποθετεί υψηλότε
ρα από αισθητική άποψη, σε 
σύγκριση με άλλες ποιήτριες 
(π.χ.Λιλή Πατρικίου-Ιακωβί- 
δου, Μυρτιώτισσα κ.α.).

Η ποίηση της Ε.Π.-Π. χα
ρακτηρίζεται από έναν υψη
λό ιδεαλισμό με στοιχεία μο
ντερνισμού (...ένας κόσμος 
παράλογος που έχει πετάξει 
κατάχαμα της αγάπης το ντύ
μα.."ΙΚΕΣΙΑ”), (Ησαν ωραία 
τα μάτια μας για να δεχτούν

τη γοητεία του ψεύδους που 
μας πρόσφεραν,.,’Ή σαν ω
ραία τα μάτια μας” ).

Η έννοια βέβαια του μο
ντέρνου στην ποίηση, αλλά 
και στην τέχνη γενικώτερα, 
είναι έννοια πολυσήμαντη. 
Υποδηλώνει μια αισιοδοξία 
και πίστη στην λογική 
(RATIO), στην επιστήμη και 
στην τεχνολογία, που σκοπό 
έχει την ποιοτική αναβάθμι
ση του ατόμου.

Το σημαντικό στην ποίηση 
της Ε.Π.-Π. είναι ότι χρησι
μοποιεί το στοιχεία αυτό του 
ιδεαλιστικού μοντερνισμού 
μόνο ως εργαλείο. Από κά
ποιο σημείο και πέρα τον υ
περβαίνει και στηρίζεται σε 
μια μη “εγκεφαλική”, μη ρα- 
τσιοναλιστική προσέγγιση 
του θείου, έχοντας ως μονα
δικό έρεισμα την πίστη και το 
έντονο θρησκευτικό συναί
σθημα, που εκφράζεται με 
λόγο συμπυκνωμένο και 
διαυγή. Στο σημείο αυτό θε
ωρούμε ότι η ποίηση της 
Ε.Π.-Π. είναι μια πρόκληση 
στον μοντερνισμό.

Απόλυτος είναι επίσης ο 
σεβασμός της ποιήτριας προς 
την ελληνική γλώσσα σε ση- 
μασιολογικό επίπεδο, όπου 
περιλαμβάνονται τα νοήματα 
καθώς αναδύονται μέσα απ’ 
τις συγκεκριμένα συντακτι
κές δομές της, εξαίρετος χει
ριστής των οποίων αναδει- 
κνύεται η Ε.Π.-Γ1.

Η παρούσα αναφορά στο 
ποιητικό έργο της Ε.Π.-Π. 
δεν μπορεί παρά να έχει περι

ληπτικό χαρακτήρα, σε σ'χε- 
ση με την ποιότητα και ποσό
τητα αυτού. Παράλληλα η 
ποιήτρια, έχει γράψει και 
πλήθος δοκιμίων, κριτικών 
σημειωμάτων και άρθρων με 
μορφή επιστολών, που όλα έ
χουν με διάφορους τρόπους 
δημοσιευθεί όπου ανακαλύ
πτεται και η διεισδυτικότητα του 
πνεύματός της και η οξεία εμβέ
λεια του κριτικού νου της..

Προσπαθήσαμε, στο πλαί
σιο του εφικτού, να αποδώ
σουμε άλλες πλευρές της ποί
ησής της και να τονίσουμε 
διάφορα άλλα στοιχεία που 
συνυπάρχουν σ ’ αυτήν και τα 
οποία την δηλώνουν ως μια 
απ’ τις μεγαλύτερες ποιήτριες 
της Χώρας μας από τον πόλε
μο και μετά. Το θαλερό πνεύ
μα της Ε.Π.-Π. σμιλεμένο και 
από τον πόνο (προσωπικών 
εμπειριών, πένθος για την α
μαρτία, κάθαρση), μετουσιώ- 
νει την αισθητική συγκίνηση 
και διανοητικότητα σε ποιη
τική δημιουργία, ως αντίπολο 
δέος του θανάτου. “Να γιατί 
γράφουμε ποίηση. Ειατί η 
ποίηση αρχίζει από εκεί που 
την τελευταία λέξη δεν την έ
χει ο θάνατος”.

Στην συνέχεια, παραθέτου
με μερικά χαρακτηριστικά 
δείγματα της ποιητικής δη
μιουργίας της ποιήτριας:

Μ ΕΛΩΔΙΕΣ

Στις λεπτές φυλλωσιές κατα-
πράσινων πεύκων,
στης καρδιάς μου τις τόσες
κρυμμένες χορδές,
μελωδίες για Σένα και γλυκιές
συμφωνίες...
θα Σου πω τα ζεστά καλοκαί
ρια και τις κρύες νυχτιές. 
Ξεχασμένα δρομάκια της καρ
διάς μου τα βάθη 
μ εσ ' τα μύχια, που μόνο Εσύ 
περπατείς,
μελωδίες θα ψάλλω, θα σκορ
πήσω λουλιούδια 
να Σου ράνω το δρόμο, που 
θα πιάσεις να ’ ρθεις.

(συνέχεια στη σελ. 390)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA ■ YAMAHA ■ SUZUKI. KAWASAKI

Πάντα
σας καλύτερες τιμές 
και διακανομισμός πον 

ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορραν 18, m l; 52.27.556 & Μεσογείων 389, τηΙ:65.16.703

Επιλέγουμε 
και

Διαφέρουμε

/ / /  ά π ι
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΉΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ · ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 
ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη

τηλ. 9939 732-9927673

Παπαναστασίου 38, κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Ay. Νικολάου)

Ο Π Τ Ι Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20%  ΕΚΠΤΩΣΗ

V 5

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407.59.00.735 - FAX: 58.19.195

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α
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(συνέχεια από τη σελ. 388)

ΤΟ ΛΙΚΑΙΟ
ΠΟΥ ΤΟ ΔΙΑΦΕΝΤΕΥΟΥΝ 

ΟΙ ΑΛΙΚΟΙ

Στον Δημήτρη 
το σύντροφό μοιι

Έγραψα για την πικρή μου 
περιπλάνηση.
Για τη γυμνή στιγμή που με 
πάγωσε.
Στα οστεοφυλάκια της μνή
μης συμπιέστηκα.
Ακόυσες να μετρώ τις σιδε

ριές που με φυλάκιζαν.
Κι αν ήρθα με της Άνοιξης 
το κύμα στη ζωή 
οι πολικοί χειμώνες της με 
πάγωσαν.
Στις γέφυρες των μυστικών 
μου ταλαντεύσεων εστάθηκα 
ισορροπώντας τη διαύγεια 
των αισθημάτων μου. 
αυτών που μελωδούσαν την 
επιστροφή
μέσ' στο βαθύ ανασασμό της 
παρουσίας του.
Μα. τώρα, που σου γράφω 
κλυδωνίστηκα.
Το βλέμμα μου το κάρφωσαν 
στ ’ άδεια καθίσματα, 
που στέκονταν βουβά να με
λετήσουν τα γεγόμενα.
Έτσι προδίνεται ο μόχθος 
καθαρής συνείδησης; 
Άχρωμο το τοπίο κι άηχο 

βυθίστηκε
στο μαύρο φως πίσω α π ' το
έλεος.
Απ' της καρδιάς μου πίσω 
την αθέατη όψη.
Όμως σε μένα πάλι "αντή

χησε ο ύμνος του Δαβίδ ”, 
που αναγεννάει την έξαρση 
του μυστικού αμπελώνα 
Ποιος στέκεται ανάλαφρος 
στην είσοδο
και κρούει ξανά τη Θύρα: □

Επιμέλεια: 
Αστυνόμος Α' 

Βασίλειος Τσαγκάρης
Υποψ.Διδάκτορας Τομέα 

Φιλοσοφίας Φιλοσοφικής Σχολής 
Αθηνών.

ΦΕΙΔΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τον Ανθνπαστννόαον Ιωάννη Ληιι. Αλέστα

Από τότε που επινοήθηκε το χρήμα, 
όλα πάνω στη γη αποκτήσανε ένα μέτρο αποτίμησης και 

λίγο πολύ μας κυβερνά.
Με αυτό μπορείς να αγοράσεις τα πάντα: 

αντικείμενα, ιδέες (κι αυτές συχνά πουλιούνται), 
υπολήψεις και μερικές φορές ολόκληρους ανθρώπους.

Α νάλογα το μέγεθος του ποσού, πουλιούνται και ξεπουλιούνται θέσεις, πατρίδες, όσια 
και ιερά. Κι αν δεν πουλιούνται, είναι εφικτό να πουληθούν, αρκεί να βρεθεί ο κα
τάλληλος αγοραστής ή πωλητής.

Έτσι το ένα πράγμα περνά από του ενός τα χέρια στον άλλο και η τιμή, που τιμή δεν έχει, ε
ξαγοράζεται με ορισμένα αργύρια. Όλος ο κόσμος γίνεται πλέον μια τεράστια αγορά που με 
μανία πουλά και αγοράζει κι έξυπνος, δυνατός και επιτυχημένος, θεωρείται αυτός που κατα
φέρνει με τα λιγότερα χρήματα να πάρει περισσότερα πράγματα.
Αντιστέκονται, διασώζοντας την υπόληψη και αξιοπρέπειά τους , ΜΟΝΟ όσοι έχουν κληρο
νομήσει ηθικές αξίες τέτοιες ώστε να τις προτάξουν απέναντι στον πειρασμό. Ισχυρές ώστε 
να αντισταθούν στον πειρασμό των σειρήνων, ως ο μυθικός Οδυσσέας.
Ενώ όλα γίνονται αντικείμενα συναλλαγής και αγοραπωλησίας μέσα σε μια μέρα, εκείνο που 
κανείς μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν μπορεί να το κρατήσει και αποκτήσει, είναι η ίδια η 
μέρα, ο χρόνος . Περνά και φεύγει χωρίς κανείς να μπορεί να τον σταματήσει. Κι αυτό είναι 
από τη μια τραγικό κι από την άλλη ανακουφιστικό.
Οταν τελειώνουμε την δουλειά μας, φεύγοντας λέμε: (άντε, πάει κι αυτή η μέρα). Καταλαβαί
νουμε αλήθεια τι μας συνέβη. Μια μέρα έφυγε, έκλεισε, χωρίς καμιά ελπίδα επιστροφής. Αν 
αυτό το επεκτείνουμε στις εβδομάδες, τους μήνες και τα χρόνια, τότε θα νοιώσουμε τι είναι 
αυτό που φεύγει και που χάσαμε για πάντα . Τελείωσε η εβδομάδα και ήρθε το Σάββατο και 
αισθανόμαστε ανακούφιση, τελείωσε και ο μήνας για να έρθει ο επόμενος, να μας φέρει την 
άνοιξη, το καλοκαίρι, τις διακοπές.
Κυλούν οι μήνες, κυλούν τα χρόνια και ένα-ένα τα φορτωνόμαστε έχοντας την ψευδαίσθηση 
όσο τίποτε δεν άλλαξε, ότι είμαστε οι ίδιοι. Κι όμως κυρίως εμείς είμαστε που αλλάζουμε, 
που παλιώνουμε, που γερνάμε, κάθε στιγμή και από λίγο.
Κι έτσι όμως πρέπει να γίνεται. Σοφό είναι αυτό που γίνεται, γιατί, για σκεφθείτε τι θα γινό
ταν, αν μπορούσαμε να αγοράσουμε τον χρόνο, για να τον προσθέσουμε στον εαυτό μας. Ξέ
ρουμε καλά ότι η ημέρα δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Και καλά είναι έτσι.
Εμείς όμως πρέπει να αξιοποιήσουμε, να ομορφύνουμε κάθε στιγμή της.
Οι σκέψεις οι ενέργειές μας, πρέπει να κινούνται γύρω από την ανάταση της ψυχής μας, για
τί αυτή είναι που στο τέλος θα μας μείνει, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, το μόνο που 
θα είναι δικό μας, είναι η ψυχή μας, ενώ στους υπολοίπους που θα μας ακολουθήσουν, η α
νάμνηση του κακού ή καλού βίου μας.
Ας εκμεταλλευθούμε λοιπόν τον πολύτιμο χρόνο μας, αφήνοντας παρακαταθήκη για τους α
πογόνους μας θεάρεστο έργο, κινούμενοι και ενεργούντες με πνεύμα προσφοράς ειρήνης και 
αγάπης. □
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΖΑΝΤΩΝ
(ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ)

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ - ΖΥΓΟΣΤΑΟΜΙΙΕΙΙ

Μ ΙΧΑΗ Λ Τ Σ Α Κ Η Λ Ο Σ
Ειδικές τιμές για Αστυνομικούς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58. ΜΟΣΧΑΤΟ (έναντι πρώην ΕΛΒΙΝ) 
Τηλ.: 48.33.896 - 7, κιν. 093 - 432436 

______ Κινητό Συνεργείο 093 - 455219______

ΤΕΝΤΕΣ Χ Ε ΙΡ Ο Κ ΙΝ Η ΤΕ Σ  -  Η Λ ΕΚ ΤΡΟ Κ ΙΝ Η ΤΕΣ  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ για  το υ ς  Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ

Γ. Π ΙΣΙΝΑΣ -  Γ. ΝΑΝΟΣ
I. Φ Ω ΚΑ 1 0 9  -  ΓΑΛΑΤΣΙ
τηλ. 2932 386 - 2130 619 

κιν. 093 414526, 093 749 673

*  ΜΟΝΑύΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ^  -  f
I  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ SEFO N
i  BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
*** ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9 .00  - 8 .00

ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ - ΣΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΩΝ 5 0 0 0  ΰρχ. - ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ERICSSON 768

Τιμή μόνο 1.000 Ορχ.

■Γ jfJ fl··* , ,

L la  (a r te F’a n a Fo NΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ η
η  r ·  ι  . . .  , .  _ _  .  ______  τ ο  Π α ν  σ τ η ν  Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α
B A S E  ■ Ο  Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Γυμναστική Ακαδημία)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, fax: 97.61.133
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Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ε Σ  Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ

•  Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Κωνσταντάκης που υπηρετεί στην Α.Δ. Θεσπρωτί
ας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ.Α. τηλ. 094550859, 012635896.

•  Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Αγγέλου που υπηρετεί στην Άμεση Δράση Αττικής 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των 
Α.Δ. Αιτωλίας ή Ακαρνανίας τηλ. 014526845, 095301612.

•  Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Πειραιά επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαί
α με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηρακλείου Κρήτης τηλ. 
014620672.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ

Με διάφορα ΓΙ.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρα
τεία:

- Με το βαθμό του Αστυν. Δ/ντή οι: Βασίλειος Τζανής και Σωτήριος Κουλούρης.
- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή οι: Γεώργιος Ζαφειρόπουλος και Δημήτριος 

Καραγιάννης.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ο Στέφανος Μάνδαλος.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι: Λεωνίδας Μπαχατίρογλου και Σταυρούλα 

Πολυμενέα.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Χριστόδουλος Ζαρκάδας, Κωνσταντίνος 

Λαβράνος, Βασίλειος Αλεξίου, Δημήτριος Βαρότσης, Σπυρίδων Κουλούρης, Αντώ
νιος Μπεκίρης, Γεώργιος Βαλάσης, Σπυρίδων Σαξώνης, Πέτρος Βάτσιος, Στέφανος 
Τσαρούχας, Γεώργιος Πέρρος, Νικόλαος Κακογιάννης, Ιωάννης Καραγκούνης, Κων
σταντίνος Τριανταφύλλου, Απόστολος Σοφούδης, Ελευθέριος Τζέτζος και Απόστολος 
Νταλούκας.

- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα ο Νικόλαος Φωτόπουλος.
- Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο Γρηγόριος Καλαϊτσίδης .

* Εκ παραδρομής στο τεύχος Απριλίου ο Μιχαήλ Αξιδέλλης θεωρήθηκε απο- 
στρατευθείς και όχι προαχθείς που είναι το σωστό.

Ε Ν Ω Σ Η  Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  
Α Ν Α Τ .  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ  -  

Θ Ρ Α Κ Η Σ

Διεξήχθησαν πρόσφατα οι αρχαιρεσί
ες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη 
δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργά
νωση και εξελέγησαν οι Αστυν. Υ- 
ποδ/ντές Καλλίνικος Μωυσιάδης και Α
ριστείδης Κυριακούδης.

Ε Ν Ω Σ Η  Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν  
Ν Ο Τ Ι Ο Υ  Α Ι Γ Α Ι Ο Υ

Κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη Δ.Σ. εξελέγησαν οι: πρόεδρος 
Δημήτριος Λερογιάννης Αστυν. Α’, Αντι
πρόεδρος Ευστράτιος Τεσσέρης Υπαστυν. 
Α’, Γεν. Γραμματέας Γρηγόριος Μανού- 
σης Αστυν. Α’, Αν. Γραμματέας Δημήτριος 
Δημητρακόπουλος Υπαστυν. Α’, Ταμίας 
Αδάμ Δαλάκας Αστυν. Β’, Οργ. Γραμμα
τέας Νικόλαος Βελέντζας Υπαστυν. Α’ και 
Μέλος ο Αστυν. Υποδ/ντής Λάμπρος Πα- 
ναγιωτακόπουλος.

Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Ι  Κ Α Ι  Μ Ε Ι Ω Μ Ε Ν Ο  Ω Ρ Α Ρ Ι Ο

Όπως έχει γίνει δεκτό, η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 53 του ‘Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ.’, όπως αυτό κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2683/1999, με την οποία καθο
ρίζεται ότι οι μητέρες υπάλληλοι, εφόσον δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώ
του εδαφίου της ίδιας παραγράφου του ιδίου άρθρου, δικαιούνται εννέα μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, τυγχάνει 
εφαρμογής και στο αστυνομικό προσωπικό. Κατόπιν της ΔΙΔΑΔ/Φ.53/319/8667 από 26-4-1999 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτε
ρικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία παρέχονται οδηγίες και διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή των προ- 
αναφερομένων διατάξεων, γνωρίζονται τα ακόλουθα:

1. Δεδομένου ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 53 άδεια χορηγείται αντί του μειωμένου ωραρίου, αυ
τή δύναται να χορηγηθεί οποτεδήποτε η υπάλληλος υποβάλλει σχετική αίτηση. Για λόγους, όμως, εύρυθμης λειτουργίας των δημο
σίων υπηρεσιών, οι μητέρες υπάλληλοι πρέπει να υποβάλουν στις Υπηρεσίες τους, μέσα σε εύλογο χρόνο πριν από τη λήξη της ά
δειας μητρότητας (κύησης και λοχείας), δήλωση επιλογής του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας με αποδοχές του άρθρου 53 παρ.2.

2. Οι μητέρες υπάλληλοι των οποίων η άδεια λοχείας έληξε προ της ισχύος των διατάξεων του νέου Κώδικα, δηλαδή πριν την 10η 
Απριλίου 1999, εφόσον επιθυμούν, αντί του μειωμένου ωραρίου, τη λήψη της ως άνω άδειας, πρέπει να υποβάλουν στην Υπηρεσί
α τους σχετική αίτηση.
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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ

Από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έγινε γνωστό ότι με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν. 1943/1991 καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και τη διαδικασία καταβολής χρη
ματικού ποσού στους πολίτες σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπομένων προθεσμιών. Οι προθεσμίες μέσα στις οποίες οι υπη
ρεσίες έχουν υποχρέωση να απαντούν οριστικά στα αιτήματα των πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις τους, να 
παρέχουν πληροφορίες κ.λπ. είναι οι εξής:

-Γενικός κανόνας προθεσμιών:
*Διεκπεραίωση υποθέσεων, 60 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.
*Παροχή απλών πληροφοριών, παράδοση πιστοποιητικών, αμέσως και το πολύ σε 10 ημέρες.
*Διαβίβαση υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία, 5 ημέρες.
Η προθεσμία των 60 ημερών παρατείνεται κατά 15 ημέρες ακόμη, όταν για την υπόθεση είναι συναρμόδιες περισσότερες υπηρε

σίες. Κατά περίπτωση αρμοδίων Υπσυργών οι οποίες εκδόθηκαν και εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 5 και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 
510/β/11 -7-1991, έχουν καθορισθεί διαφορετικές προθεσμίες για τη διεκπεραίωση ορισμένων υποθέσεων πολιτών.

*Προθεσμίες ειδικών διατάξεων (π.χ. παρ.6 άρθρου 16 Ν. 1599/86).
Η καταβολή του χρηματικού ποσού στον ενδιαφερόμενο πολίτη από το φορέα που παραβίασε τις προθεσμίες της παρ.1 του άρ

θρου 5 ή τις προθεσμίες των αποφάσεων της παρ.4 αυτού, προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ.7 και 8 του ιδίου άρθρου όπως ι
σχύει και είναι από 5.000 - 200.000 δραχμές κατά περίπτωση. Το ύψος του καθορίζεται κάθε φορά από την ειδική επιτροπή του άρ
θρου 5 του Ν. 1943/91.

Με στόχο τη συντόμευση του χρόνου εξέτασης και διεκπεραίωσης των εν λόγω υποθέσεων, έχουν περιληφθεί σχετικές ρυθμίσεις 
στο δεύτερο άρθρο παρ.2 του Νόμου για την κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας που ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βου
λή, με τις οποίες αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ.8 και η παρ.13 του άρθρου5 του Ν. 1943/91.

Συγκεκριμένα με τις νέες ρυθμίσεις:
-Συνίσταται στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ειδική επιτροπή εφαρμογής των διατάξεων του 

άρθρου5 για θέματα αρμοδιότητας των υπουργείων η οποία αποτελείται από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ή του Νομικού Συμβουλίου και υπαλλήλους του ΥΠΕΣΔΔΑ.

-Συνίσταται στην έδρα κάθε περιφέρειας ειδική επιτροπή εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου5 για θέματα της οικείας περιφέ
ρειας και των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ι
σχύει κάθε φορά, που λειτουργούν στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Η κάθε μια από τις επιτροπές αυτές αποτελείται από συμβούλους 
ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του κράτους ή Εφέτες Διοικητικών δικαστηρίων και υπαλλή
λους της περιφέρειας αυτής.

-Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στον Γεν. Γραμματέα της πε
ριφέρειας με απόφασή τους να καθορίζουν τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών των ειδικών επιτροπών της αρμοδιότητάς τους.

-Η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων που υποβάλλονται και καταβολής της αποζημίωσης, όπου αυτή απαιτείται, ολοκληρώνε
ται μέσα σε 60 ημέρες, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του πολίτη.

Διαδικασία καταβολής χρηματικού ποσού
Ο τρόπος καταβολής στους πολίτες του χρηματικού ποσού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η σχετική διαδικασία καταβολής είναι η εξής:
-Υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη , μέσα σε 60 ημέρες από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται για 

τη διεκπεραίωση της υπόθεσης έντυπη αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Γεν. Γραμ
ματεία Δημόσιας Διοίκησης όταν πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας Υπουργείου ή στην έδρα της περιφέρειας για θέμα της αρμοδιό
τητάς της ή υπηρεσίας του Δημοσίου Τομέα που λειτουργεί στο γεωγραφικό της χώρο. Έντυπα αιτήσεων χορηγούνται στους πολί
τες από τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα στις οποίες υποβάλλει αίτηση για διεκπεραίωση υπόθεσής του, καθώς και από το ΥΠΕΣ
ΔΔΑ και τις περιφέρειες.

-Ο υπάλληλος του ΥΠΕΣΔΔΑ ή της οικείας περιφέρειας που έχει ορισθεί εισηγητής, επιλαμβάνεται της υπόθεσης και υποβάλλει 
σχετική έκθεση στην αντίστοιχη ειδική επιτροπή. Η απόφαση της επιτροπής κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Οικο
νομικού ή συναφείς Διευθύνσεις του φορέα που παραβίασε την προθεσμία, στον ενδιαφερόμενο πολίτη, καθώς και στη Διεύθυνση 
Σχέσεων Κράτους - Πολίτη του ΥΠΕΣΔΔΑ ή στην έδρα της οικείας περιφέρειας ανάλογα με την υπηρεσία που αφορά και αποτε
λεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος με την ίδια απόφαση ποσού. Η διαδικασία πρέπει να γίνει εντός του μηνός από 
την κοινοποίηση της απόφασης της επιτροπής. Ν η καταβολή δε γίνει εντός μηνός, το χρηματικό ποσόν καταβάλλεται εντόκως. Ο 
τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που ισχύει για τις καταθέσεις επί προθεσμία ενός 
έτους.

-Οι προθεσμίες του άρθρου5 αρχίζουν από την υποβολή του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία κατά τις διατάξεις της παρ. 1. αν 
το αίτημα υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, αυτή υποχρεούται να το διαβιβάσει στην αρμόδια μέσα σε πέντε ημέρες. Οι υπηρε
σίες του Δημοσίου που θα παραλαμβάνουν έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ ή των περιφερειών, με τα οποία θα ζητούνται στοιχεία σχετικά 
με την υπόθεση για την οποία υποβλήθηκε αίτημα από πολίτη για καταβολή χρηματικού ποσού, λόγω μη τήρησης προθεσμίας, πρέ
πει να απαντούν άμεσα και κατά προτεραιότητα στα έγγραφα αυτά.
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+ τ. Υπαρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αθανάσιος 
Ζαφείρης. Γεννήθηκε το έτος 
1934 στην Τσούκα Φθιώτιδος. 
Κατετάγη στην Ελληνική Χω
ροφυλακή την 2-3-1955 και υ
πηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες ανά τη χώρα. Έγινε Υ- 
παρχηγός του Σώματος την 
23-12-1986.Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο αγοριών. Α- 
πεβίωσε την 24-5-1999.

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος 
Αεωνιδόπουλος. Γεννήθηκε 
το έτος 1951 στο Αρβανίτη Η
λείας. Κατετάγη την 8-2-1975 
και υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες της ΓΑΔΑ. Υπήρξε 
έγγαμος. Απεβίωσε την 13-4- 
1999.

+ τ. Υπαρχηγός (Α.Π.) Γε
ώργιος Παπαλεξόπουλος,
Γεννήθηκε το έτος 1914 στη 
Φυγαλεία Ηλείας. Κατετάγη 
στην Αστυν. Πόλεων το 1937 
και υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες των Αθηνών και του 
Πειραιά. Έγινε Υπαρχηγός 
της Α.Π. το 1970. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας τριών τέ
κνων. Απεβίωσε την 5-4-1999.

+ Αστυφύλακας Κωνσταντί
νος Μπαλάφας. Γεννήθηκε το 
έτος 1967 στη Λαμία Φθιώτιδος. 
Κατετάγη την 17-5-1989 και υ
πηρέτησε σε διάφορες υπηρεσί
ες της ΓΑΔΑ. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας ενός αγοριού. Απε
βίωσε την 30-4-1999.

+ Αρχιφύλακας Ιωάννης 
Μαυρομάτης. Γεννήθηκε το 
έτος 1956 στο Διδυμότειχο Έ 
βρου. Κατετάγη την 17-ΙΟ
Ι 978 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και 
της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
ενός αγοριού. Απεβίωσε την 
25-5-1999.

+ Αστυφύλακας Χρηστός 
Σαρημιχαηλίδης. Γεννήθηκε 
το έτος 1976 στην Αθήνα. Κα
τετάγη την 12-1-1996 και υπη
ρέτησε στο Α.Τ. Ζωγράφου. 
Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
19-4-1999.

Τ Α Μ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Υ Π Α Α Α Η Α Ω Ν

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων γνωστοποιείται ότι για το αστυνομικό προσωπικό 
που κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία μετά την 1-1-1993 η ασφάλιση στο Ταμείο Πρό
νοιας Δημοσίων Υπαλλήλων θα γίνει από όλους, ενώ η αναγνώριση του χρόνου προϋπηρε
σίας στην Ελληνική Αστυνομία θα γίνει προαιρετικά από όσους επιθυμούν. Οι κρατήσεις για 
ασφάλιση από 6-1-1999 θα πραγματοποιηθούν αναδρομικά από τη μισθοδοσία Ιουλίου και 
μετά, σε τρεις δόσεις. Οι κρατήσεις για αναγνώριση θα πραγματοποιηθούν μετά από την έκ
δοση ατομικής, για τον καθένα απόφασης από το Τ.Π.Δ.Υ. και θα καταβληθούν σε μηνιαίες δό
σεις (τόσες δόσεις όσους μήνες θα αναγνώρισα ο καθένας) σε μελλοντικό χρόνο, με μέριμνα της Δ/νσης 
Διαχείρισης Χρηματικού.

+ Ανθυπαστυνόμος Λου
κάς Βαγενάς. Γεννήθηκε το 
έτος 1958 στην Κάτω Τιθορέ- 
α Λοκρίδος Φθιώτιδος. Κατε
τάγη την 8-2-1985 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες 
της ΓΑΔΑ. Υπήρξε έγγαμος. 
Απεβίωσε την 25-2-1999.

+ Αστυφύλακας Παναγιώ
της Μπαντούνας. Γεννήθηκε 
το έτος 1959 στο Αντρώνι Η
λείας. Κατετάγη την 6-7-1981 
και υπηρέτησε σε διάφορες υ
πηρεσίες της ΓΑΔΑ. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας δύο κοριτσιών. 
Απεβίωσε την 19-4-1999.

+ Δοκ. Αστυφύλακας Από
στολος Μαρούσης. Γ εννήθη
κε το έτος 1978 στο Μόναχο 
Γερμανίας. Κατετάγη την 24- 
10-1997. Υπήρξε άγαμος. Α
πεβίωσε την 24-3-1999.

+ Αστυφύλακας Ηλίας 
Σταυρόπουλος. Γ εννήθηκε το 
έτος 1964 στο Λεόντιο Πα
τριόν Αχαΐας. Κατετάγη την 
16-3-1987 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ 
και της Αχαΐας. Υπήρξε άγαμος. Α
πεβίωσε την 29/30-4-1999.

+ Αρχιφύλακας Ιωάννης 
Δαρδαμάνης. Γεννήθηκε το 
έτος 1957 στον Κερασώνα 
Πρεβέζης. Κατετάγη την 15- 
5-1976 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. 
Χανίων, Ηρακλείου, Αιτωλί
ας, Ακαρνανίας, Άρτας και 
Πρέβεζας. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας ενός κοριτσιού. 
Απεβίωσε την 29-4-1999.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος προτίθεται να 
διοργανώσει το Α’ Πρωτάθλημα Σωματικής Διάπλασης Ελλή
νων Αστυνομικών στις αρχές του 2.000. Οι ενδιαφερόμενοι πα- 
ρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της Ένω
σης, Μεσογείων 96 τηλ. 7779102, το αργότερο μέχρι την 31 η- 
7-1999. Το πρωτάθλημα αυτό θα αποτελέσει πρόκριμα για τη 
συγκρότηση της αντιπροσωπευτικής ομάδας σωματικής διά
πλασης της Α.Ε.Α.Ε. Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνε
στε στον κ. Δημήτριο Κουκορίκο τηλ. 097610747.

- Η Δήμητρα Χριστοπούλου, 16 ετών, του Γενικού Λυκείου 
Ορχομενού, κόρη του Αστυφύλακα Βασιλείου Χριστοπούλου 
που υπηρετεί στην Α.Δ. Λιβαδειάς, πρώτευσε στο διαγωνισμό 
που διενεργήθηκε στο Νομό Βοιωτίας, ως τακτικό μέλος στη 
Βουλή των Εφήβων.

Επιμέλεια: Λνθ/μος Κων/νος Κούρος
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Από άνδρες του τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής 
της Α/νσης Ασφάλειας Αττικής εξιχνιάσθηκε η αν
θρωποκτονία του Σάββα Τσιριγωνίδη που βρέθηκε δο
λοφονημένος μέσα στο σπίτι του. Δράστες είναι ο Μεχ- 
μέτ Σιουγκρή με τον ανήλικο Α.Ν. Ο ανήλικος συνελή- 
φθη λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία, το ίδιο και ο 
Σιουγκρή που είχε καταφύγει στην περιοχή Ξάνθης. Ε
ξεταζόμενοι και οι δύο μολόγησαν τις πράξεις τους.

Όπως προέκυψε από την^προανάκριση, το θύμα σύ
χναζε στην περιοχή της Ομόνοιας όπου αναζητούσε ε
φήμερους ερωτικούς συντρόφους έναντι αμοιβής, τους 
οποίους οδηγούσε στο σπίτι του σε παρακείμενα ξενο
δοχεία για την ικανοποίηση του πάθους του. Με τον ί
διο τρόπο γνώρισε και παρέσυρε τον ανήλικο δράστη 
τον οποίο είχε οδηγήσει τρεις φορές σε ξενοδοχείο και 
δύο στο σπίτι του δίνοντάς του κάθε φορά 10 - 15.000 
δραχμές. Την ημέρα της δολοφονίας ο ανήλικος τον ε- 
πισκέφθηκε σπίτι του μαζί με τον Σιουγκρή έχοντας ως 
σκοπό τη ληστεία διότι όπως πίστευαν το θύμα είχε 
πολλά χρήματα. Εκεί, ενώ στην αρχή το θύμα τους έβα
λε και έφαγαν, στη συνέχεια ο Σιουγκρή αιφνιδιάζο- 
ντάς τον, τον χτύπησε δυνατά με τα χέρια του στο κε
φάλι και τον έριξε στο δάπεδο.

Αμέσως μετά και οι δύο δράστες τον χτύπησαν πολ
λές φορές στο κεφάλι προκαλώντας του βαρύτατες κα
κώσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατό του. Ε
ρεύνησαν όλους τους χώρους του διαμερίσματος και α- 
φαίρεσαν το χρηματικό ποσόν των 45.000 δραχμών. Α
φού σκούπισαν τους χώρους, μάζεψαν σε μια τσάντα τα 
πιάτα και τα ποτήρια που χρησιμοποίησαν στο φαγητό 
και φεύγοντας τα πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων. Τα 
ρούχα του Σιουγκρή που έφεραν πολλά αίματα, την ε
πομένη τα έδωσαν στην ιερόδουλο Ευαγγελία Κορακά- 
κη να τα πλύνει, ενώ τα παπούτσια τους που είχαν επί
σης πολλά αίματα τα πέταξαν στα σκουπίδια. Οι δρά
στες μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν με τη δικογρα
φία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

Α Λ Β Α Ν Ι Α  -  Φ Ι Λ Α Δ Ε Λ Φ Ε Ι Α  -  
Κ Ο Ρ Υ Δ Α Λ Λ Ο Σ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών
αφού αξιοποίησαν πληροφορίες που αφορούσαν στη δράση 
σπείρας η οποία διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών 
από την Αλβανία μετά από επίπονη και πολυήμερη παρακο
λούθηση ακινητοποίησαν στα διόδια Καλαμακίου Κορινθίας 
στην Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 
Αλβανός Γιασέ Σπετίμ. Κατά την έρευνα που πραγματοποιή
θηκε βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους διπλοί πά
τοι από λαμαρίνα στο χώρο αποσκευών και στο χώρο των επι
βατών όπου ήταν κρυμμένα 54 αυτοσχέδια δέματα που περιεί
χαν αποξηραμένη ινδική κάνναβη συνολικού βάρους 54 κι
λών, εβδομήντα αυτοσχέδια δέματα σε πλακίδια που περιείχαν 
κατηργασμένη ινδική κάνναβη 18 κιλών και δύο κιλά κατηρ- 
γασμένης φούντας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δήλωσε ότι ήταν απλός μεταφο
ρέας των ναρκωτικών και ότι θα τα παρέδιδε στον ομοεθνή του 
Χόξμας Μέτλι ο οποίος θα τον περίμενε στην πλατεία Δεληο- 
λάνη στην Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής. Αφού επιβεβαιώθηκε και 
τηλεφωνικά η συνάντηση μεταξύ των δύο αλβανών ο δεύτερος 
εμφανίσθηκε στο προκαθορισμένο σημείο για να παραλάβει το 
αυτοκίνητο με τα ναρκωτικά μαζί με τον επίσης Αλβανό υπή
κοο Καπάτζ Κπενάρ.

Και οι τρεις Αλβανοί συνελήφθηκαν, τα ναρκωτικά και το 
αυτοκίνητο κατασχέθηκαν μαζί με δύο συσκευές κινητής τη
λεφωνίας και ένα πλαστό διαβατήριο το οποίο χρησιμοποιού
σε ο πρώτος δράστης και βρέθηκαν σε σωματική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε.

Π Ι Σ Τ Ο Λ Ι Ε Σ  Κ Α Ι  Α Ι Μ Α Τ Α  
Σ Τ Ο  Κ Α Λ Α Μ Α Κ Ι

Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης 
Ασφάλειας Αττικής οι Θεόδωρος Γρηγοράκος, Γεώργιος Χατζόπουλος και 
Γεώργιος Ψαράκος οι οποίοι μαζί με τους Σταύρο Τζανετάτο και Εμμανουήλ 
Θεοκλήτου (δραπέτη φυλακών Τίρυνθας) κατά των οποίων σχηματίσθηκε δι
κογραφία από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής για απόπειρα ανθρωποκτο
νίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη και αντίσταση κατά συρροή και κατά συ
ναυτουργία, παράνομη οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία και παράβα
ση του Νόμου “Περί ναρκωτικών”.

Οι ανωτέρω συνεπλάκησαν ένοπλα στην πλατεία Ανεξαρτησίας στο Ανω 
Καλαμάκι Αττικής με τους άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών: Υπα- 
στυν. Α’ Δημήτριο Χελιδώνη, Ανθ/μο Ιωάννη Κανέλλο, Ανθ/μο Βασίλειο Κα- 
τσούγια, και τους Αστυφύλακες Δημήτριο Μπαμπίλη, Ιωάννη Νικογεώργου 
και Δημήτριο Κατσίφη.

Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια περιπολίας εντόπισαν το Ι.Χ.Φ. ιδιοκτη
σίας Αφροδίτης Τζανετάτου το οποίο οδηγούσε ο Σταύρος Τζανετάτος και α
φού στάθμευσε στην πλατεία συνομιλούσε με τους υπόλοιπους κατηγορούμε
νους. Οι αστυνομικοί θεώρησαν το γεγονός ύποπτο και αποφάσισαν να το ε
λέγξουν. Οι δράστες αντιλαμβανόμενοι την κίνηση των αστυνομικών κινήθη
καν απειλητικά προς το μέρος τους.

Μόλις οι αστυνομικοί δήλωσαν την ιδιότητά τους οι δράστες με πυροβόλα 
όπλα που έφεραν μαζί τους άρχισαν να πυροβολούν κατά των αστυνομικών οι 
οποίοι αμυνόμενοι ανταπόδωσαν τους πυροβολισμούς. Αποτέλεσμα της συ
μπλοκής ήταν ο τραυματισμός του Ανθυπαστυνόμου Κανέλλου στην οσφυϊκή 
χώρα, στο αριστερό όσχεο, στη βουβωνική χώρα και στο δεξιό πόδι και ο 
τραυματισμός του Ανθυπαστυνόμου Κατσούγια στο αριστερό πόδι. Από τους 
δράστες τραυματίσθηκαν ο Γ ρηγοράκος, ο Χατζόπουλος και ο Ταράκος οι ο
ποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας.

396 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούνιος 1999



ΚΟΚΑΪΝΗ ΑΠ’ ΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Από την Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υ πηρεσίες του Λιμενι
κού Σώματος του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και τη Δίωξη Ναρκωτικών των ΗΠΑ, επιτεύχθηκε ύστερα από δεκάμη
νη έρευνα, η εξιχνίαση πολύ σοβαρών υποθέσεων διακίνησης κοκαΐνης με πλοία, από τη Νότια και Κεντρική Αμερική στις ΗΠΑ και την 
Ευρώπη στις οποίες εμπλέκονταν τα κολομβιανά καρτέλ και μεγαλέμποροι ναρκωτικών των ΗΠΑ και της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων 
και πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες.

Προ δέκα μηνών είχαν περιέλθει στην Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ και στην αντίστοιχη των ΗΠΑ, πληροφορίες ότι Κολομβια- 
νοί μεγαλέμποροι ναρκωτικών (βαρόνοι), συνεργάζονται με Έλληνες πλοιοκτήτες και ελληνικά πληρώματα για τη μεταφορά με πλοία, με
γάλων ποσοτήτων κοκαΐνης σε συνεργάτες τους στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες σε κάθε ταξίδι μεταφερόταν, α
πό τα ύποπτα πλοία, που άλλαζαν συνεχώς ονόματα και είχαν σημαία Παναμά, ποσότητες 3-4 τόνων κοκαΐνης, αντί του ποσού των 1.500 
- 2.000 δολαρίων ΗΠΑ το κιλό, δηλαδή 4.500.000 - 6.500.000 δολαρίων κάθε μεταφορά. Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν με την υ
πόθεση του M/V CANNES την 14-1 -1999 στην Καραϊβική όταν βρέθηκε και κατασχέθηκε φορτίο 3.800 κιλών κοκαΐνη στο λιμάνι του Χιούστον των Η
ΠΑ που οδηγήθηκε από τις Αρχές των ΗΠΑ και συνελήφθησαν μεταξύ των άλλων οι Σπυρίδων Μπσυζώτης και Γεράσιμος Ρουβάς, πλοίαρχος και μηχανι
κός αντίστοιχα. Οπως προέκυψε, τη μεταφορά αυτή είχε οργανώσει ο ναυλομεσίτης του πλοίου Ιάκωβος Καρτσωνάκης με την άμεση συνεργασία και συν
δρομή του πλοιάρχου Παρασκευά Τσαλδάρη ενώ ερευνάται και η συμμετοχή του επιχειρηματία Ιωάννη Κατελούζου.

Αρχές Απριλίου του 1999, το υπό παναμαϊκή σημαία M/V KOBE QUEEN ιδιοκτησίας της εταιρίας H.D.K. MARINE που φέρεται ότι 
ανήκει στον πλοιοκτήτη Ηλία Καλή, παρέλαβε στον κόλπο της Καρθαγένης στην Κολομβία, τουλάχιστον 3 τόνους κοκαΐνης με σκοπό την 
μεταφορά του ανοικτά των ακτών της Β. Ισπανίας, όπου θα την παρέδιδε σε Ισπανούς λαθρέμπορους της Γαλικίας. Πλοίαρχος του πλοί
ου ήταν ο Ανδρέας Βεργής ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό και κάτω από τις οδηγίες του πλοιοκτήτη Δημητρίου Κονδυλιού, του επι
χειρηματία Παναγιώτη Χαϊκάλη και του πλοιοκτήτη Ηλία Καλή οι οποίοι είχαν οργανώσει τη μεταφορά σε συνεργασία με Κολομβιανά έ
μπορο ναρκωτικών γνωστό ως “Ελ Κομπάδρε”. Το πλοίο τελικά αντί να καταλήξει στην Β. Ισπανία, άλλαξε πορεία εν πλω, ύστερα από 
πληροφόρηση των οργανωτών της μεταφοράς, μέσω του κολομβιανού προμηθευτή ότι αναζητείται από τις ισπανικές Αρχές και ο Βεργής, 
ακολουθώντας τις εντολές των Καλή, Χαϊκάλη και Κονδυλιού, το οδήγησε στο Κάβο Βερντέ, όπου ανοικτά της Σενεγάλης μεταφόρτωσε την κοκαΐνη σε 
δύο αλιευτικά σκάφη και ακολούθως συνέχισε το ταξίδι του μέσω Γιβραλτάρ στην Οδησσό. Στο πλοίο επέβαιναν και ο μηχανικός Δημήτριος Αργυρίου με 
τον μάγειρα Εμμανουήλ Θυριανό. Η προαναφερόμενη ποσότητα κοκαΐνης εκτιμάται ότι κατέληξε στους παραλήπτες της για διακίνηση.

Τις βραδινές ώρες της 27-5-1999 οι διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ πραγματοποίησαν νηοψία στην περιοχή της Καράίβικής στο υπό πανα
μαϊκή σημαία M/V CHINA BREEZE πρώην STELLA , στο οποίο βρέθηκαν περί τους 4 τόνους κοκαΐνης που προορίζονταν για τη Δυτική 
Ευρώπη. Το πλοίο οδηγήθηκε στο λιμάνι του Χιούστον. Όπως προέκυψε στο πλοίο που ανήκει στην εταιρία H.D.K. MARINE με καπετά
νιο τον Ουκρανό Σεργκέϊ Κουρούκοφ, φορτώθηκαν ύστερα από εντολές των Καλή, Χαϊκάλη και Κονδυλιού την 24-5-1999 και ενώ βρι
σκόταν στα ανοικτά της Κολομβίας 4 τόνοι κοκαΐνης από Κολομβιανούς λαθρέμπορους, ενώ επιβιβάσθηκαν σ’ αυτό ως συνοδοί ένας Πα- 
ναμέζος και ένας Ελληνοκολομβιανός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ταυτότητας. Αμέσως μετά την κατάσχεση του φορτίου, έγινε η 
αιφνιδιαστική επιχείρηση που προαναφέρθηκε από 60 περίπου αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών τους οποίους συνέδραμαν άνδρες 
του Λιμενικού και του ΣΔΟΕ η οποία υπήρξε απόλυτα επιτυχής διότι βρέθηκαν και συνελήφθησαν όλοι οι ύποπτοι Έλληνες που σύμφωνα 
με τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί από την πολύμηνη έρευνα συμμετείχαν στις μεταφορές κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν:
1. Ο αρχιμηχανικός Γεώργιος Πίσπας, συμμετείχε στη σπείρα των Κονδυλιού, Καλή και Χαϊκάλη και ενεργώντας ύστερα από εντολές 

τους μετέβαινε στο εξωτερικό ερχόμενος σε επαφή με Κολομβιανούς λαθρέμπορους μετέφερε μηνύματα που αφορούσαν την οργάνωση 
των μεταφορών ή μετέφερε χρήματα. Το τελευταίο ταξίδι πραγματοποίησε στις αρχές Μαΐου στην Μπογκοτά όπου συνάντησε τον Κολομ- 
βιανό προμηθευτή Ελ Κομπάδρε.

2. Ο δολοφονηθείς Κωνσταντίνος Κατελούζος ήταν ο άνθρωπος που πρωτοήρθε σε επαφή με τους Κολομβιανούς λαθρέμπορους, ο οποί
ος ήταν νυμφευμένος με Κολομβιανή και διέμενε στο Κάλι της Κολομβίας. Ο Κατελούζος σε συνεργασία με τον αδελφό του Ιωάννη, πρώ
ην πλοιοκτήτη, γνωστό από παλαιότερες υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών ξεκίνησαν την οργάνωση των μεταφορών κοκαΐνης. Στη συνέ
χεια μύησαν στις δραστηριότητές τους, τους Κατσωνάκη, Καλή, Χαϊκάλη, και Κονδυλιό, οι οποίοι μετά τη δολοφονία του Κατελούζου άρ
χισαν να δρουν μόνοι τους αφού πλέον είχαν γνωρισθεί με τους Κολομβιανούς προμηθευτές.

3. Ο Σπυρίδων Λιουνέας υπήρξε οργανωτής μεταφορών με τον κουνιάδο του Παναγιώτη Χαϊκάλη και χρησιμοποιείτο ως παραλήπτης 
και μεταφορέας των χρημάτων. Μετά τη δολοφονία του που δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη, το ρόλο του μεταφορέα χρημάτων ανέλαβε ο Πίσπας.

4. Ο έμπορος Ξενοφών Βουτυράς είχε χρησιμοποιηθεί από τον Ιωάννη Κατελούζο παραλήπτης και μεταφορέας ενός εκατομμυρίου δο
λαρίων τον Ιούνιο του 1998 από τις ΗΓ1Α στην Ελλάδα. Την 29-6-1998 τα χρήματα αυτά κατασχέθηκαν από την Δίωξη Ναρκωτικών των 
ΗΓΙΑ και έκτοτε άρχισε η φθίνουσα πορεία του μεγαλέμπορου Κατελούζου, γνωστού στην πιάτσα ως “Χοντρού” μετά και τον θάνατο του 
αδελφού του Κωνσταντίνου.

5. Ο επιχειρηματίας Γεώργιος Καδόγλου είχε χρησιμοποιηθεί από τους Καρτσωνάκη και Κατελούζο για παραλαβή και μεταφορά χρημά
των προερχόμενα από διακίνηση ναρκωτικών, η δε πρόσφατη αυτοκτονία του οφείλεται στη δύσκολη κατάσταση που είχε περιέλθει οικο
νομικά, μη μπορώντας να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του.

6. Οι Κονδυλιός και Καρτσωνάκης ενέχονται και στη μεταφορά 3 τόνων κοκαΐνης τον Οκτώβριο του 1997 στην Τάμπα της Φλόριντα με 
το M/V AFRICAN CAPE, ιδιοκτησίας του πρώτου, το οποίο είχε ναυλωθεί από τον δεύτερο. Το μεγαλύτερο κατασχεθέν χρηματικό ποσό 
δηλαδή τα 417.000.000 από τα 440.000.000 δραχμών σε συνάλλαγμα βρέθηκε στην κατοχή του Κονδυλιού. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν σε 
ιταλικές λιρέτες και είναι προμήθεια από πρόσφατη μεταφορά κοκαΐνης. Το χρηματικό αυτό ποσόν είναι το μεγαλύτερο που κατασχέθηκε 
ποτέ στην Ελλάδα ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

7. Ερευνώνται σε συνεργασία με τους υπαλλήλους της ΣΔΟΕ, κινήσεις λογαριασμών και επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει το τε
λευταίο δίμηνο οι Κονδυλιός και Χάϊκάλης συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

11 εξιχνιασθείσα υπόθεση θεωρείται ως η σημαντικότερη μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και μια από τις σημαντικότερες παγκοσμίως. Εκτι- 
μάται ότι κατά την τελευταία διετία έχουν διακινηθεί περισσότεροι από 50 τόνοι κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη από τη συγκεκρι
μένη οργάνωση ενώ έχουν κατασχεθεί συνολικά 10 τόνοι, κυρίως στις ΗΠΑ και την Ισπανία. Η έρευνα συνεχίζεται στις ΗΠΑ, Μ. Βρετα
νία, Ισπανία και Κολομβία για να εντοπισθούν και εξαρθρωθούν οι οργανώσεις των προμηθευτών και παραληπτών μεγαλεμπόρων στις α
ντίστοιχες χώρες.
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ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ

Από την Υποδ/νση Προστασίας Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής σχηματί- 
σθηκε δικογραφία κατά των Κ.Δ., Γεωργίου Γκίκα, Κωνσταντίνου Κουλαμά, Ηλία Πρού- 
ντζου, Σοφοκλή Κωνσταντινίδη, και Σεφέρ Χάντσερ οι οποίοι κατηγορούνται ο μεν πρώ
τος (Κ.Δ.) για απόπειρα αποπλάνησης ανηλίκου κάτω των 13 ετών και ηθική αυτουργία και 
άμεση συνέργια σε αποπλάνηση κατ’ εξακολούθηση και οι υπόλοιποι για αποπλάνηση α
νηλίκου κάτω των 13 ετών. Σύμφωνα με καταθέσεις της ανήλικης Κ.Π. 13 ετών, μαθήτριας 
της Α’ τάξης του Γυμνασίου και της μητέρας της.

Στα πλαίσια διενεργηθείσας συμπληρωματικής προανάκρισης που έγινε με παραγγελία 
της Εσαγγελέως Ανηλίκων Αθηνών, η ανήλικη εξαναγκάσθηκε από τον πατέρα της να έλ
θει κατά διάφορα χρονικά διαστήματα σε συνουσία με τους κατηγορουμένους, μερικές φο
ρές μάλιστα και με την παρουσία του. Ο Κ.Δ. πατέρας της ανήλικης συνελήφθη επ’ αυτο- 
φώρω κατηγορούμενος για παρόμοια πράξη σε βάρος της ανήλικης θυγατέρας του και κα
ταδικάστηκε σε κάθειρξη δέκα ετών.

ΤΡΙΑ ΟΥΙΣΚΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΚΕΠΑΡΝΙ

Ανδρες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής εξί
χνιασαν την ανθρωποκτονία του Παναγιώτη Χασάπη. Δράστης της ανθρωποκτονίας είναι 
ο Αναστάσιος Γιαννόπουλος ο οποίος εξεταζόμενος ομολόγησε την πράξη του.

Ο [ ιαννόπουλος ο οποίος διατηρεί κατάστημα ψιλικών απέναντι από το σπίτι του θύμα
τος, επειδή αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα επισκέφθηκε τον Χασάπη με 
σκοπό να του ζητήσει οικονομική βοήθεια, γνωρίζοντας ότι είχε οικονομική ευχέρεια.

Μαζί του έφερε τρία μπουκάλια ουίσκι, αλλά και ένα σκεπάρνι με δύο κομμάτια σπάγκο 
και ένα ζευγάρι γάντια. Το θύμα αρνήθηκε να του δώσει χρήματα και τότε ο Γιανόπουλος 
τον έσπρωξε και έπεσε κάτω. Επειδή ο Χασάπης άρχισε να καλεί σε βοήθεια, με το σκε- 
πάρνι τον χτύπησε στο κεφάλι και τοποθέτησε στο στόμα του μια πετσέτα με αποτέλεσμα 
η τεχνητή οδοντοστοιχία που έφερε να μετατοπιστεί στη βάση της γλώσσας και να επέλθει 
ο θάνατός του από απόφραξη των αεροφόρων οδών. Ακολούθως ο δράστης φοβούμενος ό
τι ακούστηκαν οι φωνές του θύματος από τους γείτονες, έφυγε από την πίσω πόρτα χωρίς 
να αφαιρέσει τίποτα.

ΔΥΟ ΑΝΗΑΙΚΕΣ ΑΑΒΑΝΙΔΕΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφάλειας Ατ
τικής συνελήφθησαν οι ευρισκόμενες παράνομα στη χώρα Αλβανίδες, Luljeta Qerimi και 
η ανήλικη Σ.Σ. σε εγκυμονούσα κατάσταση, κατηγορούμενες, η πρώτη για σωματεμπορία 
κατ’ εξακολούθηση και η δεύτερη για απλή συνέργια σε σωματεμπορία.

Η πρώτη των κατηγορουμένων προ διμήνου προσέλαβε τη δεύτερη και την επίσης ανή
λικη ομοεθνή της Α.Α., τις εγκατέστησε στο ξενοδοχείο “Αφαία” των Αθηνών όπου και εκ- 
δίδοντο επ’ αμοιβή ενώ αυτή εισέπραττε τα χρήματα από τους πελάτες. Η ίδια δεν εργαζό
ταν και διέμενε μαζί με τις ανήλικες για να τις ελέγχει, είχε αναλάβει τη διατροφή τους χω
ρίς ποτέ να τους δίνει χρήματα.

Η ανήλικη Α.Α. κατήγγειλε στην κατάθεσή της ότι η πρώτη των κατηγορουμένων την 
κακομεταχειριζόταν και ότι παρά τη θέλησή της είχε επιδοθεί στην πορνεία και επειδή αρ- 
νείτο να συνεχίσει την χτύπησε προξενώντας της σωματικές βλάβες, την έδεσε χειροπόδα
ρα και με τη βοήθεια της δεύτερης κατηγορουμένης την κλείδωσε στο δωμάτιο του ξενο
δοχείου για να μην διαφύγει. Τελικά, όμως κατάφερε να λυθεί και να ενημερώσει υπάλλη
λο του ξενοδοχείου και στη συνέχεια το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων. Κατηγορούμενος 
για “διευκόλυνση ακολασίας άλλων” είναι και ο εκμεταλλευτής του ξενοδοχείου εντός του 
οποίου εκδίδοντο οι ανήλικες, Στυλιανός Φανερωμενίτης ο οποίος δεν συνελήφθη λόγω 
παρελεύσεως του αυτοφώρου.

ΠΑΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Μετά από μακρόχρονη έρευνα των αν- 
δρών της ΟΔΟΕ, του Τμήματος Ανθρω
ποκτονιών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττι
κής εξαρθρώθηκε κύκλωμα κατάρτισης 
πλαστών εγγράφων και διάθεσης σε αλλο
δαπούς, κυρίως προερχομένους από χώρες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εγκέ
φαλοι του κυκλώματος ήταν οι Σπυρί
δων Κουρσάρης, Αργύρης Λεβεντέ- 
λης, Αναστάσιος Ντάβαρης και Αντώ
νιος Αναγνώστου.

Το κύκλωμα κατασκεύαζε πλαστά έγ
γραφα δικαιολογητικών για την παραμονή 
και την εργασία στη χώρα μας, αντί του 
ποσού των 200.000 δραχμών, για την τα
κτοποίηση αλλοδαπών και κυρίως γυναι
κών που εργάζονται σε κέντρα διασκέδα
σης και μπαρ.

Επίσης κατασκεύαζαν πλαστά διαβατή
ρια, ταυτότητες, άδειες παραμονής, άδειες 
κυκλοφορίας οχημάτων, άδειες ικανότη
τας οδηγού, απολυτήρια Λυκείου, εκλογι
κά βιβλιάρια, πιστωτικές κάρτες, παράβο
λα Δημοσίου, εκκαθαριστικά σημειώματα 
κ.λπ. τα οποία διέθεταν σε Έλληνες και 
αλλοδαπούς, αντί 50.000 - 200.000 δραχ
μών κατά περίπτωση.

Ο αριθμός των αλλοδαπών και ημεδα
πών που προμηθεύθηκαν από το κύκλωμα 
πλαστά έγγραφα, είναι πάρα πολύ μεγά
λος και έχει επεκταθεί σε πολλές επαρχια
κές πόλεις πέραν της Αττικής.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια των 
συλληφθέντων, βρέθηκαν δύο ηλεκτρονι
κοί υπολογιστές, πέντε εκτυπωτές, ένα 
σκάνερ, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, μια η
λεκτρονική γραφομηχανή, μια συσκευή 
πλαστικοποίησης, ένας κόφτης ακρίβειας, 
128 σφραγίδες διαφόρων δημοσίων υπη
ρεσιών και υπαλλήλων, μέσα κατάρτισης 
των πλαστών εγγράφων.

Επί πλέον κατασχέθηκαν πλήθος 
πλαστών διαβατηρίων, καρτών ΟΑ- 
ΕΔ, δελτίων ταυτοτήτων, αδειών οδή
γησης και κυκλοφορίας οχημάτων, α
πολυτηρίων Λυκείου, παραβολών Δη
μοσίου κ.α.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους ο
δηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.

Ο ΤΣΑΝΤΑΚΙΑΣ

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής ο Γεώργιος Κρίτσαλος για χρήση 
ναρκωτικών ουσιών. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο Κρίτσαλος με απατηλά μέσα αφαίρεσε από την Σμαράγδα Πέτρουλα το αυτο
κίνητό της και της άρπαξε βίαια την τσάντα. Στη συνέχεια και κινούμενος με το κλεμμένο αυτοκίνητο αφαιρούσε τσάντες από διερχόμενες 
γυναίκες στις περιοχές Αμπελοκήπων, Ψυχικού και Φιλοθέης.

Ο δράστης φέρεται ότι διέπραξε με τον συγκεκριμένο τρόπο περισσότερες από 15 αρπαγές τσαντών χρησιμοποιώντας βία με αποτέλε
σμα τα θύματα να πέφτουν στο έδαφος και να τραυματίζονται. Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμό
διο Εισαγγελέα που τον παρέπεμψε για κύρια ανάκριση στον 10ο Τακτικό Ανακριτή Αθηνών.
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ΘΡΑΣΟΣ ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ

Από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης συνελήφθη στην Καλλιθέα, ύστερα από καταδίωξη ο Αλβανός υπήκοος Βλαντιμίρ Πρέντι ο ο
ποίος με άλλα τρία άτομα που κατόρθωσαν να διαφύγουν αποπειράθηκαν να διαρρήξουν σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι δράστες στο σημεί
ο που εντοπίσθηκα εγκατέλειψαν ΙΧΕ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και το οποίο ήταν φορτωμένο με καινούργια ενδύματα. Από την 
προανάκριση που ενήργησε το Τμήμα Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής προέκυψε ότι ο συλληφθείς μαζί με τον ο
μοεθνή του Πεμάτζ Σαντέρ που επίσης εντοπίστηκε και συνελήφθηκε και δύο άλλους Αλβανούς αγνώστων στοιχείων συνέστησαν σπείρα 
κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα με σκοπό τη διάπραξη ληστειών σε βάρος οδηγών αυτοκινήτων. Από την προανάκριση προέκυψε ότι: 

α) Την 29-5-1999 με την απειλή βαριοπούλας εξανάγκασαν τον Κωνσταντίνο Ντούζα να εξέλθει από το αυτοκίνητό του και αφού τον 
κτύπησαν με τα χέρια του έριξαν σπρεϊ στο πρόσωπο, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσόν και το αυτοκίνητό του, 

β) Την 29-5-1999 οι δράστες προσπάθησαν να αφαιρέσουν χρήματα από τον Ιωάννη Ευθυμιόπουλο που ευρισκόταν εντός του αυτοκι
νήτου του, ανεπιτυχώς διότι κατόρθωσε να διαφύγει,

γ) Την 30-5-1999 προσπάθησαν με την απειλή μαχαιριού να αφαιρέσουν από τον οδηγό αυτοκινήτου τα χρήματα που έφερε μαζί του χω
ρίς να το καταφέρουν γιατί ο παθών αντέδρασε και οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, 

δ) Την 1-6-1999 αφαίρεσαν από το κατάστημα της Αγγελικής Λαγγέρη στην Καλλιθέα ενδύματα αξίας 500.000 δραχμών τα οποία βρέ
θηκαν μέσα στο προαναφερθέν κλεμμένο αυτοκίνητο. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκε ένα αναισθητικό σπρέι και ένα μαχαίρι ε
νώ σε κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ενδυμάτων των οποίων ερευνάται η προέλευση.

ΧΟΝΤΡΟ ΚΟΑΠΟ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττι
κής συνελήφθησαν οι, Μαλβίνα Ράίση και Ιωάννα Κάρμου κατηγορούμενες για πλαστο
γραφία και απάτη κατά συναυτουργία και εξακολούθηση. Στην ανωτέρω υπηρεσία είχαν 
περιέλθει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες άγνωστη γυναίκα μετέβαινε σε κεντρικά κα
ταστήματα της Αθήνας όπου αγόραζε με πιστωτικές κάρτες ακριβά συνήθως εμπορεύματα 
όπως ρολόγια, χρυσαφικά, ενδύματα κ.λπ.

Η γυναίκα όταν πρωτοεμφανιζόταν στα καταστήματα παρουσιαζόταν σαν ιδιαιτέρα 
γραμματέας διακεκριμένων προσωπικοτήτων και ακολούθως αφού αποκτούσε την εμπιστοσύ
νη των υπευθύνων των καταστημάτων πραγματοποιούσε τις αγορές της με πληκτρολάγηση πιστωτι
κών καρτών, τις οποίες προσποιούταν ότι τις ξέχασε και οι οποίες ανήκαν σε ανυποψίαστους κατόχους 
στους οποίους γινόταν και η χρέωση.

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες και κατάλληλη εκμετάλλευση των στοιχείων σε συ
νεργασία με τις εκδότριες πιστωτικών καρτών Τράπεζες, εντοπίστηκαν οι δράστιδες και 
συνελήφθηκε η πρώτη σε γνωστό κατάστημα του Κολωνακίου όταν προσπαθούσε να αγο
ράσει γυναικεία ρούχα αξίας 125.000 δραχμών.

Εξεταζόμενη η Ράίση δήλωσε ότι συνεργαζόταν με την Κάρμου η οποία συνελήφθη α
μέσως. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η Ράίση υφάρπαζε από το αρχείο εταιρίας ό
που εργάζεται, αριθμούς πιστωτικών καρτών πελατών της και στη συνέχεια με εντολές της 
Κάρμου αγόραζε εμπορεύματα από διάφορα καταστήματα τα οποία παρέδιδε στην Κάρ
μου. Η ζημιά που προκλήθηκε σε δύο μόνον Τράπεζες ανέρχεται στο ποσόν των 
28.000.000 δραχμών.

ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΣΙΣ

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττι
κής ο Ανδρέας Σωτηρόπουλος διότι σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν 169 αρχαία ασημένια και χάλκινα νομίσματα τα οποία κατείχε παράνομα. Στη 
συνέχεια, σε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακα
τέργαστης ινδικής κάνναβης.

Τα αρχαία νομίσματα εξετάσθηκαν από αρμόδιους αρχαιολόγους του Νομισματικού 
Μουσείου Αθηνών οι οποίοι αποφάνθηκαν προφορικά ότι είναι αρχαία και εμπίπτουν στις 
προστατευτικές διατάξεις του Νόμου “Περί αρχαιοτήτων” και χρονολογούνται στους Αρ
χαϊκούς, Ελληνορωμαϊκούς και Βυζαντινούς χρόνους.

Εξεταζόμενος ο Σωτηρόπουλος ισχυρίσθηκε ότι τα μεν νομίσματα τα είχε στην κατοχή 
του από το 1975 ως υπόλοιπα από αρκετά άλλα αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν στην κα
τοχή του τότε και κατασχέθηκαν από τις Αστυνομικές Αρχές, το δε χασίς το είχε στην κα
τοχή του για προσωπική του χρήση.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν την Αστυνομία για τους ί
διους λόγους και για σωρεία άλλων αδικημάτων (κλοπές, διαρρήξεις, ναρκωτικά κ.λπ.).

ΟΙ ΚΑΑΠΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣ

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος 
Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/σης Α
σφάλειας Αττικής στα Γλυκά Νερά ο από 
έτους ιερέας Ροδούλης Γιακούπης κατη
γορούμενος για παραχάραξη, πλαστογρα
φία, απάτη και παράβαση του Νόμου “Πε
ρί νομιμοποίησης εσόδων που προέρχο
νται από εγκληματικές δραστηριότητες” 
(ξέπλυμα βρώμικου χρήματος).

Μετά από μεθοδευμένες ενέργειες συ
νελήφθη ο ο Ροδούλης Γιακούπης ο οποί
ος στο υπόγειο της οικίας του όπου υπήρ
χαν τυπογραφικά μηχανήματα, πούλησε 
σε παρουσιασθέντα εικονικό αγοραστή 
μετά από διαπραγματεύσεις τρεις χιλιάδες 
χρυσές λίρες Αγγλίας έναντι 8.000.00 
δραχμών. Οι λίρες ήταν παραχαραγμένες 
καθόσον αποτελούντο από επιχρυσωμένο 
χαλκό.

Κατά την νομότυπη έρευνα που ακο
λούθησε σε όλους τους χώρους της τριώ
ροφης οικοδομής του συλληφθέντα βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 3.690 πλαστές 
χρυσές λίρες Αγγλίας, 110 τεμάχια μετάλ
λου σε σχήμα λίρας επί των οποίων δεν εί
χαν αποτυπωθεί οι ανάγλυφες παραστάσεις 
της λίρας, 500 πλαστά χαρτονομίσματα των 
5.000 δραχμών το καθένα, 1.082 πλαστά χαρτο
νομίσματα των 5.000 βελγικών φράγκων το κα
θένα εκ των οποίων τα 870 ήταν τυπωμένα από 
την μία όψη, 288 λευκά χαρτονομίσματα στο 
μέγεθος του χαρτονομίσματος των 5.000 βελγι
κών φράγκων, 765.000 δραχμές, 29 σφραγίδες 
διαφόρων εταιριών και επαγγελμαηών και ένα 
βιβλιάριο καταθέσεων με 6.000.000 δραχμές.

Κατά την εξέτασή του ο συλληφθείς ι- 
σχυρίσθηκε ότι τις μεν πλαστές λίρες τις 
παρέδωσε προς φύλαξη κάποιος Κύπριος 
χρυσοχόος, τα δε πλαστά πεντοχίλιαρα 
και βελγικά φράγκα του τα είχε παραδώ- 
σει κάποιος γνωστός του προς φύλαξη.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας α- 
πονεμήθηκε “ΕΠ Α ΙΝ Ο Σ” στους: Αστυν. Δ/ντή Νικ. Ζαπαρ- 
τίδη, Αστυν. Α ’Νικ. Μισίδη, Υπαστ. Β ’Χαράλαμπο Ελευθεριά- 
δη, Ανθ/μο Αντώνιο Μπόζια, Αρχ/κες Παναγιώτη Βασιλικό, 
Γεώργιο Σακελλαρίδη, Ευστάθιο Τζιβάρα και Αστ/κες Τρια
ντάφυλλο Βογιατζή, Χρήστο Κούτρα, Νικ. Νικολάΐδη, Γεώρ. 
Φαρφαρατζή και Δημ. Φυδανίδη, διότι υπηρετούντες στην 
Υ.Α. Ο ρεστιάδα και στο Τ.Δ.Ν. Ο ρεστιάδας, κατάφεραν 
να συλλάβουν επτά συνολικά άτομα στην κατοχή των οποί
ων βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, έ
να LX.Ε. αυτοκίνητο, κ.ά.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε 
“ Ε Π Α ΙΝ Ο Σ” στους: Αστυν. Δ/ντή 
Στυλιανό Σύρρο. Αστυν. Υποδ/ντή Δη- 
μήτριυ Τσιουβάρα. Υπαστυνόμους A ' 
Κων/νο Καλύβα, Δήμο Λασπιά, Σταμά- 
τιο Μπούκα. Γεώργιο Παπασηφάκη, 
Υπαστυν. Β ' Ευάγγελο Αινάρδο, 
Κων/νο Μποτσιάρα, Ανθ/μους, Αθανά
σιο Αλεξίου και Ιωάννη Νιάρη, Α
στ/κες Ευάγγελο Σωτηρίου, Αθανάσιο 
Σωτήρχο και Χαράλαμπο Σταυρόπου- 
λο, διότι υπηρετούντες στο 2ο Τμήμα 
Εγκλημάτω ν ιδ ιοκτησ ίας/ ΥΑΕΖΙ 
της Α/νσης Ασφάλειας Α ττικής, πέ- 
τυχαν να εντοπίσουν και να συλλά
βουν τους σεσημασμένους κακο
ποιούς Κων/νο Κυπριανίδη και Βιβι- 
λάκη Παναγιώτη, δράστες πολλών 
ληστειών.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε 
“ ΕΥ Α ΡΕΣΚ ΕΙΑ ” στους: Αστυν.
Δ/ντή Ιωάννη Κόντο, Αστυν. A Παναγ. 
Τσιανάκα, Αστυν. Β ’Απόστολο Κασκά- 
νη Υπαστ. A 'Δημοσθένη Χρήστου, Αν
θ/μους Γεώρ. Αρχιμανδρίτη και Ιωάν
νη Ντέτσικα, Αρχ/κες Νικ. Μπαλαούρα 
και Ερρίκο Πέτσιο, Αστ/κες Χρήστο 
Τσίπη, Αναστ. Ζαφείρη, Γεώρ. Θεοδώ
ρου, Χρήστο Μελαμπιανάκη, Ιωάννη 
Αλέξη, Κων/νο Κακαβάκη, Θεόδωρο 
Τσιρώνη και Κων/νο Θεοδώρου, διότι 
υπηρετούντες στην Υ.Α. Ηγουμενί
τσας/ Τ.Δ.Ν. κατόρθωσαν να συλλά
βουν στον Άγιο Στέφανο Αττικής, με 
τη συνδρομή και της Δ.Α. Αττικής / 
Υ.Δ.Ν, τέσσερις Αλβανούς στην κατο
χή των οποίων βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 287 κιλά χασίς, ένα I. X. Ε., 
100.000 δρχ. και τρία κινητά τηλέφω
να.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε “ ΕΥΑΡΕ
ΣΚ ΕΙΑ ” στους: Αστυν. Δ/ντή Αθανάσιο Βασιλείου, Αστυνόμο Α 'Γεώργιο Τζάλλα, 
Υπαστυνόμους Α ' Γεώργιο Κονσολάκη. Χρήστο Κοϊλίδα, Γεώργιο Μπαλατσούρα 
και Δημ. Πιτικάκη, Ανθμους Βασ. Χριστοφιλόπουλο, Βασ. Ράντζο, Κων. Γοίζη, Αρ
χ/κες Ευγενία Γονιδάκη, Γρηγόριο Ντάγκα, Βασ. Κωστούλα & Δημ. Σπυρόπουλο, 
και Αστ/κες Άγγελο Βασιλάκη, Διονύσιο Γεωργόπουλο, Γεώργιο Καλλιακμάνη, 
Παύλο Κώτσιο, Ιωάννη Αιώρη, Γεωρ. Παπαγγελόπουλο, Αθαν. Σαμαρά, Αυμπέρη 
Σικαλιά, ΜάνθοΣιώζο, Δημ. Τσικρικά και Γεώρ. Φόκο, διότι υπηρετούντες στο 2ο 
Τμήμα Α ρχαιοκαπηλίας της Δ.Α. Α ττικής, πέτυχαν να εντοπίσουν τα άτομα που 
κατείχαν τα αρχαία αντικείμενα τα οποία είχαν κλαπεί από τον αρχαιολογικό χώ
ρο Ραμνούντα Αττικής και να συλλάβουν τρεις από αυτούς.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινονλας

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε 
“ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ" και υλική αμοιβή 
30,000 δρχ. στους: Αστυν. Υποδ/ντή 
Βασ. Τσιατούρα, Υπαστ. Α ’ Στυλιανό 
Σπανάκη, Ανθ/μο Βασ. Σπύρο, Αρχ/κες 
Δημ. Κωστορρίζο και Ευστάθιο Χούτα 
και Αστ/κα Ιωάννη Ρουμπάνη, καθώς 
επίσης και “ ΕΠ Α ΙΝ Ο Σ” στους: Α
στυν. Α ' Κων/νο Κουζέλη, Αστυν. Β ’ 
Γεώργιο Κοντογιάννη και Ανδρέα 
Κωνσταντακόπουλο, Υπαστυνόμους Α ’ 
Βασ. Λορεντζάτο, Αχιλ. Σκανδάλη, Ιω
άν. Κόκκινη, Σταύρο Σταυρόπουλο, 
Εμμανουήλ Αυδάκη, Ιωάν. Αθανασά- 
κη, Γεώρ. Θεοδωρόπουλο, Χαράλ. 
Ντρίνια, Ηλία Αλεβιζόπουλο και Βασί
λειο Κωστούλα, Ανθ/μους Ευστάθιο Α- 
ναγνωστόπουλο και Θεμιστικλή Φουρ- 
λάνο, Αστ/κες Παναγ. Αγγελούδη, Ιω V. 
Κοτσάμπαση, Μαρία Κεραμιώτη, Δημ. 
Αασπίτη, Θεόδωρο Μαυροειδή, Αλέ
ξανδρο Μαρινάκη, Δ/οι: Μελιγκώνη, 
Γεώργιο Μουρτογιάννη, Κων. Παπα
θανασίου, Παναγ. Ρενέση. Γεωργία 
Στόκα, Τρύφωνα Τζελή, Κων. Ταμπού
ρια  και Θέμιδα - Δήμητρα Τάλαρου, 
διότι υπηρετούντες στο Τμήμα Ε
γκλημάτων Κατά Ζωής της Δ.Α. 
Α ττικής, πέτυχαν τον εντοπισμό και 
τη σύλληψη, με τη συνδρομή αστυνο
μικών της ΕΚΑΜ, του επικίνδυνου 
κακοποιού Κων. Χιρβατίδη.

Με απόφαση της Επιθεώρησης Κε
ντρικής Μ ακεδονίας απονεμήθηκε 
“ ΕΠ Α ΙΝ Ο Σ" στους: Αστυν. Δ/ντή 
Χρήστο Λίβανό, Αστυν. Υποδ/ντή Πέ
τρο Παρασκευόπουλο, Υπαστ. Α 'Αντώ
νιο Λιάππη. Κων. Κάλφα. Υπαστ. Β ’ 
Δημ. Δεληγιάννη, Ανθ/μους Πρόδρομο 
Βανώκα, Σάββα Παπαδόπουλο, Αρ- 
χ/κα Φώτιο Γιαννάκη και Αστ/κες Εμ- 
μαν. Γρόση, Φώτιο Καραπουρτσίδη, 
Λάμπρο Συμεών και Γεώρ, Τουρπεσλή, 
διότι υπηρετούντες οι μεν δύο πρώτοι 
στην Α.Δ. Κ ιλκίς, οι δε υπόλοιποι 
στο Α.Τ. Ειδομένης, κατόρθωσαν να 
συλλάβουν Λιβεριανή υπήκοο που α- 
φίχθη,στο Συνοριακό Σταθμό Ειδομέ- 
νης με αμαξοστοιχία εξωτερικού, η ο
ποία όπως διαπιστώθηκε ακτινοσκο
πικά έφερε στο στομάχι της δέκα μορ
φιό ματα σε σχήμα αυγού τα οποία πε
ριείχαν καθαρή ηρωίνη βάρους 121 
γραμμαρίων.
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ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
Σ Τ Ο Λ Ε Σ

Αστυνομίας Αεροπορίας Στρατού Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Στα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Αστυνομίας, Στρατού
Αεροπορίας, Ναυτικού
σε όλα τα μεγέθη
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και
όλα τα παρελκόμενα στολής).
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.
Στις ομαδικές παραγγελίες, 
η λήψη μέτρων, πρόβες και η 
παράδοση στις υπηρεσίες σας, 
με την προσωπική μας παρουσία 
και εγγύηση δουλειάς 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΔΕΚΤΕΣ
ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ 32, 106 72 Α Θ Η Ν Α  
τηλ.: 69 93 047, 69 93 046  
Μ ΕΣΟ ΓΕΙΩ Ν  105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ./fax : 69 93 047, 69 93 046

////Ο . ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.
ΛΑΣΤΙΧΑ ■ ΖΑΝΤΕΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ■ ΣΠΟΡ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

6 ΑΤΟΚΕΣ ΑΟΣΕΙΣ 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ, ΑΝΤΥΠΑ 33 · ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
Τηλ. 97 61 339

Η Ασφαλιστική Εταιρεία
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

14%
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα παπασιεργιάδου Φωτεινή 

στα τηλ.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  71 44 567

Κ̂ ΒΟλΥβΓΔΉΪ
Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Α  ΤΜ Η Μ Α ΤΑ ^

Α' ■ Β' ■ Ρ  ΛΥΚΕΙΟΥ για τις 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ■ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

111 ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ...!

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ 
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Χ ΡΟ Ν ΙΑ  ΑΣΧΟ ΛΟ ΥΜ ΑΣΤΕ  
Μ Ε  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ Σ  
ΣΤΡ Α ΤΙΩ ΤΙΚ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Ω Ν

ΙιΛ ικ ις  ιιμ ις  για ππιΛκι \<ι ιυνομίΜον

Ιν π μ ί,η  Ο ΙΡ ΙΝ Ω Ν  IΜ ΗΜ ΑΓΠΝ ι ιπ ο  2 0  ΙΟΥΝΙΟΥ

Εμμ. Μ ττεν ά κ η  41 &  Σό λω νο ς 1 0 6  81 Α θ ή ν α  
Τηλ.: 3 8 .3 1 .6 7 2  - 3 8 .0 4 .7 9 7  Fax: 3 8 .0 4 .7 9 7
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ΙΟΥΝΙΟΣ 1909

•  Με το Β.Δ. της 12-6- 
1909 (Φ Ε Κ 140Μ 1909)προ- 
βλεπόταν η απόσπαση από 
τον Στρατό και για δύο χρό
νια, ως οικονομικού επιθεω
ρητή, ενός Επιμελητή που θα 
τελεί υπό τις διαταγές του Υ
πουργού Εσωτερικών και θα 
είναι επιφορτισμένος με το 
καθήκον της διαρκούς επο- 
πτείας της οικονομικής υπη
ρεσίας εκάστης Αστυνομικής 
Διευθύνσεως όπως για παρά
δειγμα:, η καταλληλότητα 
των μισθωμένων οικημάτων, 
η τήρηση και συντήρηση του 
απαραιτήτου υλικού στις α
ποθήκες των Α.Δ. κ.λπ.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1919

•  Την 22-6-1919 σκοτώ
θηκαν στην Μ. Ασία σε συ
μπλοκή με τους Τούρκους οι 
Χωροφύλακες Νικόλαος 
Μπεκίρης από την Αγουλινί- 
τσα Τριφυλλίας και ο Ευάγ
γελος Μαγουλάκης από το Η
ράκλειο.

•  Καθιερώνεται στη Χω
ροφυλακή ο θεσμός των 
“Χωροφυλάκων άνευ θητεί
ας” . Πρόκειται για κατάταξη 
ιδιωτών που αρχικά χρησιμο
ποιήθηκαν ως αγγελιοφόροι 
στις διάφορες υπηρεσίες Χω
ροφυλακής. Στη συνέχεια ο 
θεσμός αυτός καταταλαιπώ
ρησε το Σώμα.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1929

•  Από τη Δ/νση Δημόσιας 
Ασφάλειας Αθηνών εκδόθη- 
κε Αστυνομική Διάταξη (4-6-

1929) που ορίζει ότι εντός 
της ζώνης σχεδίου πόλεως 
της Κηφισιάς δύναται κάθε 
οικογένεια να διατηρεί μέχρι 
είκοσι όρνιθες και εκτός ζώ
νης μέχρι τριάντα.

•  Την 3 1 -6-1929 αποχωρεί 
από την αρχηγία της Αστυνο
μίας πόλεων ο Φρειδερίκος 
Χάλιντέι, αρχηγός της αγγλι
κής οργανωτικής αποστολής 
στην Ελλάδα, οργανωτής του 
Σώματος της Αστυνομίας Πόλε
ων και πρώτος Αρχηγός της.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1939

•  Τον Ιούνιο του 1939 ο ο
πλισμός με τον οποίο ήταν ε
φοδιασμένη η Ελληνική Χω
ροφυλακή αποτελείτο από: 

-Όπλα Λεμπέλ υποδείγμα
τα 1886

-Όπλα Λεμπέλ υποδείγμα
τα 1907

-Αραβίδες Λεμπέλ αγγλι
κού τύπου

-Μάουζερ διαμέτρου 7,65 
-Όμοια Μάουζερ Γερμανί

ας
-Αραβίδες Μάουζερ 
-Όπλα Ρωσίας των 9.05 
-Μάλιχερ Βουλγαρίας 8 

χιλ. Α’ και Β' τύπου 
-Αραβίδες Μάλιχερ Βουλ

γαρίας
-Τυφέκια Μαρτίνι των 7,92 
-Μαρτίνι των 11 χιλ.
-Γκρά πεζικού 
-Μάουζερ Βουλγαρίας 
-Αραβίδες Μάουζερ Τουρ

κίας
-Μάουζερ Γερμανίας των 

8.05
-Όπλα σιμεπώ 
-Λεμπέλ γαλλικά 
-Μάλιχερ μακρύκανα και 

διάφορα άλλων προελεύσεων.

•  Από τις αρμόδιες υπηρε
σίες της Αστυνομίας Πόλεων 
ανακαλύπτεται μεγάλη σπεί
ρα απατεώνων η οποία με 
ψευδή πιστοποιητικά είχε ει- 
σπράξει από το Ταμείο Παρα
καταθηκών και Δανείων το πο- 
σόν των 2.600.000 δραχμών.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1949

Με την 5905 Φ 155/6 από
φαση του Αρχηγού της Αστυ
νομίας Πόλεων που δημο- 
σιεύθηκε στις 8-6-1949 
(ΦΕΚ 86 τ.Β’) ιδρύεται στην 
Α.Δ. Πειραιώς ο Αστυνομι
κός Σταθμός Αγίου Γεωργίου 
Κερατσινίου.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1959

•  Την 11-6-1959 δημο
σιεύεται το από 15-5- 1959 
Διάταγμα (ΦΕΚ 1Ι2Α/1959) 
με το οποίο ιδρύεται η Υπο
διοίκηση Χωροφυλακής Α- 
κράτας (Β ' τάξεως) υπαγομέ- 
νη στην Δ.Χ. Αχαϊας. Η δύνα
μη καθορίζεται σε έναν Υπο- 
μοίραρχο, έναν Υπενωμοτάρ
χη και δύο Χωροφύλακες.

•  Εκδίδεται η 4897/- 
26/13/1 από 20-6-1959 από
φαση του Υπουργού Εσωτε
ρικών Ευαγγέλου Καλατζή 
με την οποία ρυθμίζονται τα 
του νέου τύπου Δελτίου Ταυ- 
τότητος με τα οποία θα εφο
διάζονται εφεξής οι πολίτες.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1969

•  Την 5-6-1969 απεβίωσε 
ο ε.σ. Αρχηγός Αστυνομίας 
Πόλεων Νικόλαος Κωνστα- 
ντάκης.

•  Την 23-6-1969 αναλαμ
βάνει Αρχηγός της Αστυνομί
ας Πόλεων ο Θεράπων Γαλα- 
νόπουλος ο οποίος αντικατέστη
σε τον Βασ. Σακελλαρίου.

•  Ιδρύεται ο Σταθμός Ε
λέγχου Διαβατηρίων Δασιάς 
Κερκύρας, καταργουμένου 
του ιδρυθέντος προσωρινού 
Σταθμού Ελέγχου Διαβατηρί
ων Δασιάς. Επί πλέον καταρ- 
γήθηκε ο θερινός Σταθμός 
Χωρ/κής Λουτρών Καϊάφα 
του Α.Τ. Ζαχάρως Τ ριφυλλίας.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1979

•  Ο αριθμός των Ανθυπα- 
σπιστών γενικών καθηκό
ντων της Χωροφυλακής την 
1-6-1979 ανέρχοταν στους 
2.508 και των Ειδικών Υπη
ρεσιών στους 76. Σύνολο 
2.584.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1989

•  Την 8-6-1989 οκτώ κρα
τούμενοι των δικαστικών φυ
λακών Νεάπολης Λασιθίου 
Κρήτης κατά την απόδρασή 
τους πυροβόλησαν και σκό
τωσαν τους φρουρούς Αστυ
φύλακες: Νικόλαο Κοκολά- 
κη, Σπυρίδωνα Σακκά και 
Κωνσταντίνο Βελησάριο.

•  Στις 2-6-1989 αναλαμ
βάνει Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως (Υπηρεσιακός) ο Πα
να γιώ τη ς Μ αρκόπουλος ο 
ο π ο ίο ς σ υ γχρό νω ς α ν α 
λαμβάνει και το Υ πουρ
γείο Εσω τερικώ ν. □

Επμιεληα: 

ΥπαΐΓτ. 1' Αλκής Ψωμάς
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Σ Τ φ Ν

Κ φ Σ Μ φ

Μ ε μεγάλη πλειο- 
ψηφία απέρριψαν 
οι Ελβετοί πρότα

ση να νομιμοποιηθούν όλα τα 
ναρκωτικά, ώστε να εξαληφθεί 
η μαφία που ανθεί στον τομέα 
αυτό. Η πρόταση αυτή που ετέ- 
θη σε δημοψήφισμα , δεν 
πλειοψήφησε σε κανένα από 
τα 26 καντόνια τηςχώρας και έ
λαβε συνολικά ποσοστό 26,1% 
(454.404 ψήφους) “Είμαι πολύ 
απογοητευμένος, περιμέναμε 
ένα καλύτερο αποτέλεσμα” δή
λωσε ο Φρανσουά Ρόϊσσερ, ε
πικεφαλής της επιτροπής που 
συγκέντρωσε αρκετές υπογρα
φές ώστε να καταστεί υποχρε
ωτικό το δημοψήφισμα.

Η πρόταση υποστηρίχθηκε 
από δικηγόρους, γιατρούς, 
αριστερές οργανώσεις και τις 
νεολαίες των δύο από τα τρία 
κόμματα απαρτίζουν τον κε- 
ντροδεξιό συνασπισμό. Αν το 
σχέδιο εγκρινόταν, η Ελβετία 
θα γινόταν η μοναδική χώρα 
στον κόσμο όπου κάθε πολίτης 
άνω των 18 ετών θα μπορούσε 
ύσερα από επίσκεψη σε ένα 
γιατρό, να αγοράσει από κρα
τικές υπηρεσίες όποιο ναρκω
τικό θέλει, από μαριχουάνα, 
μέχρι ηρωίνη.

Γ ια την παράνομη με
ταφορά ναρκωτικών 
ουσιών έχουν κατα 

καιρούς χρησιμοποιηθεί μερι
κές από τις πλέον παράδοξες 
κρυψώνες, όπως μπουκάλια α
πό σαμπουάν μαλλιών, συ- 
σκευασίες λαχανικών και ελα
στικά αυτοκινήτων. Οι περισ

σότεροι δεν διστάζουν να κρύ
ψουν την κοκαΐνη ακόμη και 
σε παιδικά παιχνίδια, σε καρα
μέλες ή εξωλέμβιες μηχανές, 
όμως μέχρι τώρα ένα θεωρεί
ται σίγουρο: η κοκαΐνη έχει 
χρώμα λευκό ως αναγνωρίσιμο 
χαρακτηρισικό με εργαστηρια
κά ή όχι μέσα.

Έφθασε η ώρα φαίνεται να 
κλονιστεί κι αυτή η βεβαιότη
τα. Προκειμένου να εξαπατή- 
σουν τις αστυνομικές αρχές, οι 
λαθρέμποροι κατόρθωσαν τε
λευταίως να αλλάξουν χρώμα 
στη ναρκωτική ουσία. Με τη 
βοήθεια χημικών αναμιγνύουν 
την κοκαΐνη με ρινίσματα σι
δήρου ή τη διαλύουν μέσα σε 
σκουρόχρωμα υγρά. Οι μέθο
δοι αυτές παραπλανούν τις πε
ρισσότερες φορές ακόμα και 
τους εκπαιδευμένους σκύλους, 
καθώς οι επιπρόσθετες ουσίες 
καλύπτουν συνήθως την οσμή 
του ναρκωτικού, ενώ στους 
παραλήπτες δεν είναι απαραί
τητα παρά μόνον ακετόνη ή 
άλλα διαλυτικά μέσα για να α
ποδεσμεύσουν την κοκαΐνη α
πό τη χημική ουσία.

Η κατάσχεση του φορτίου 
στο Μπίνγκεν ήταν η πρώτη ε
παφή με την μέθοδο χρωματι
σμού κοκαΐνης για την εισαγω
γή της σε ευρωπαϊκά εδάφη 
και συνέβη τον περασμένο Φε
βρουάριο, αλλά τα στοιχεία 
της αποκαλύφθηκαν μόλις 
πρόσφατα. Σκοπός της διατή
ρησης του απόρρητου ήταν η 
διεξαγωγή ερευνών για τον ε
ντοπισμό των “εγκεφάλων” 
της επιχείρησης, όπως παραδέ
χεται ο Πέτερ Χέντινγκ, επικε

φαλής της Υπηρεσίας Δίωξης 
Ναρκωτικών στο γερμανικό ο
μοσπονδιακό κρατίδιο Ρηνανί- 
α-Παλατινάτο.

Στην Κολομβία κατασχέθη
κε για πρώτη φορά μαύρη κο
καΐνη αναμεμιγμένη με ρινί
σματα σιδήρου και προορισμό 
είχε την Ιταλία. Ο εντοπισμός 
έγινε εξαιτίας μιας παράλειψης 
του αποστολέα: η Κολομβία 
δεν εξάγει σιδηρομεταλλεύμα- 
τα- και μάλιστα το αντίθετο.

Τον περασμένο Απρίλιο η 
περουβιανή αστυνομία συνέ
λαβε στο αεροδρόμιο της Λίμα 
ένα Ισπανό υπήκοο, παρατη
ρώντας πως είχε ακατάσχετη 
φαγούρα. Η διαπίστωση ήταν 
“πως όλα τα τα ρούχα του ήταν 
εμποτισμένα στην κοκαΐνη.

Εν τω μεταξύ οι αστυνομι
κές αρχές έχουν κατορθώσει 
να εντοπίσουν έναν από τους 
σημαντικότερους προμηθευτές 
μαύρης κοκαΐνης στην Κολομ
βία: στα τέλη του Μαΐου συνε- 
λήφθη ένας χημικός που διέλυε 
τη ναρκωτική ουσία με κάποιο 
οξύ. Η σκουρόχρωμη ουσία 
εισαγόταν παράνομα στην 
Ευρώπη, δηλωμένη ως χρω
στική ύλη προς βιομηχανι
κή χρήση.

Δεν άντεξε τη μοναξιά 
ένας 90χρονος Ιρα- 
νός, που τον εγκατέ- 

λειψε η γυναίκα του τα τελευ
ταία 14 χρόνια, και προσέφυγε 
στο δικαστήριο, προκειμένου 
να λάβει άδεια να ξαναπα
ντρευτεί.

Απαραίτητη διευκρίνιση εδώ 
είναι ότι σύμφωνα με την ιρα
νική νομοθεσία, ένας άνδρας 
δικαιούται να παντρευτεί μέχρι 
και τέσσερις γναίκες, αρκεί να 
του επιτρέψει η πρώτη σύζυ
γος, ειδάλως πρέπει να προ- 
σφύγει στο δικαστήριο. Ελλεί
ψει συζύγου, λοπόν, ο γηραιός 
Ιρανός ζήτησε την αρωγή της 
Δικαιοσύνης.

Το δικαστήριο του έδωσε 
την άδεια και ο 90χρονος έφυ
γε ευτυχής από αυτό. Το ρώτη
μα τώρα είναι αν θα δεχθεί και 
η υποψήφια σύζυγος, οποία 
δεν γνωρίζει τίποτα για τον έ
ρωτα και τις προθέσεις του ε- 
γκαταλειμένου συζύγου...

Τεχνικός που χειρί
στηκε τον μαγνητικό 
τομογράφο έβαλε 

την 38χρονη Νοτιοκορεάτισσα 
στο σκάνερ για να της βγάλει 
τομογραφία στον αυχένα, και 
στη συνέχεια πήγε το φιλμ στο 
χειρουργικό τμήμα του νοσο
κομείου........και μετά έβγαλε
τη τη λευκή μπλούζα και έφυγε 
για διακοπές, λόγω τετραήμε
ρης αργίας που άρχιζε την επο
μένη.

Μάταια τον περίμενε η τα
λαίπωρη ασθενής. Η υπομονή 
της εξαντλήθηκε κι άρχισε να 
φωνάζει και να ζητεί βοήθεια. 
Κανείς όμως δεν την άκουγε, 
αφού σχεδόν όλο το προσωπι
κό είχε φύγει. Τελικά μόνη της, 
και ύστερα από 29 ώρες “κρά
τησης”, μπόρεσε να απελευθε
ρωθεί εξαντλημένη και αγανα- 
κτισμένη.

Οι Δικαστικές αρχές 
στη Βραζιλία απο
φάσισαν ότι η 

ΙΟχρονη μικρούλα που είχε πέ
σει θύμα βιασμού και είχε μεί
νει έγκυος, μπορεί να προχω
ρήσει σε άμβλωση, ανακοίνω
σε δικαστικό στέλεχος του Σαν 
Πάολο.

Η υπόθεση είχε φέρει σε ε
ντονότατη αντιπαράθεση τις 
οργανώσεις που είναι υπέρ της 
άμβλωσης και των φανατικών 
που αντιτίθενται στην πρακτι
κή αυτή. Η αστυνομία ανακοί
νωσε ότι ύστερα από έρευνες 
αποκαλύφθηκε ότι το κορίτσι 
είχε πέσει θύμα βιασμών, από 
την ηλικία των 7 χρόνων, ενός 
65χρονου γείτονα της οικογέ
νειας και του 52χρονου φίλου 
του. Οι δύο δράστες που βρί
σκονται πό κράτηση υποτίθε
ται ότι πρόσεχαν το κοριτσάκι 
την ώρα που οι γονείς του δού
λευαν στους αγρούς. Ο

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Αστυνομική Επιθεώρηση - Ιούνιος 1999 -  403



c A w D c p c s  ώ μ ε

Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ

1. Γενναιόψυχος, μεγαλόψυχος, 2. 
Κατέχει το υψηλότερο αξίωμα σε μια 
χώρα - Ποτάμι της Αιθιοπίας, 3. Βρέφη, 
νήπια - Οικονομικός.... θερμοσίφωνας, 
4. Λαβή του τιμονιού πλοίου - Ξενική... 
αγάπη, 5. Η αρχή της ...υστερίας - Λε
γόταν ο Ταμίροφ - Όνομα 12 παπών, 6. 
Απαίτηση... νηπίου - Υπόνομος, οχετός 
- Μυθική ερωμένη του Δία, 7. Νερό α
πό πηγάδι, 8. Ασιάτης ηθοποιός - Κι έ
τσι ο μαραγκός, 9. Μεταφορικά, νοείται 
και η πανέμορφη γυναίκα - Είδος μα
χαιριού, 10. Βελγική λουτρόπολη - Συ- 
μπλέκει προτάσεις - Νομπελίστας Ολ
λανδός νομομαθής, 11. Μέρη από τα... 
μέρη - Κι έτσι ο κασσίτερος (ξ.λ.) - Νιό- 
τη, εφηβεία, 12. Και τέτοιοι επιβάτες σε 
αστικά λεωφορεία - Μεγάλη πείνα από 
έλλειψη τροφίμων, 13. Μορφωμένη... 
τσάντα - Έξαρση του πνεύματος (μτφ.).

/

2
3

5

6

ΚΑΘΕΤΑ

1. Η υπερευαισθησία, 2. Φίλαυτος, α- 
τομιστής - Κι εκεί... βρέχει, 3. Ισχυρά... 
θεμέλια - Λένε ότι κόποις κτώνται αυτά
- Δορυφόροι του... I, 4. Χόμπι... σελέμη
- Υποθετικός σύνδεσμος (ιδιωμ.) - Λου- 
κία.... χαϊδεμένη, 5. Μισό... κιλό - Πρό
δρομος του ΑΣΕΑΔ (αρχικά) - Τέτοιο υ
λικό ο αμίαντος, 6. Όνομα αγίων - Επι
φώνημα συμφορών, 7. Γερμανός φιλέλ
ληνας - Μεγάλα κηροπήγια, 8. Δίπλα 
μας η... Μικρά - Γυναικείο χαϊδευτικό - 
Αρχαία παιδική ομάδα, 9. Παιδικό παι
χνίδι - Τα έχει η... Ρίτα, 10. Όργανα γυ
μναστικής - Πινακίδες σε δημόσιο δρό
μο που δείχνουν χιλιομετρικές αποστά
σεις, 11. Είναι οι νομοί Ξάνθης και Ρο
δόπης - Δεν τιμά τα θεία αυτός, ανευλα
βής, 12. Τραγική... εκπομπή - Μπορεί 
να είναι και... αβλαβής - Γνωμικό, από
φθεγμα.

7 # ν ιυ ιι 12

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Δεν ήταν παρά δυο μέρες που είχε τε
λειώσει το σχολικό έτος και ο αστυνό
μος Κωνσταντίνου κοιτούσε από το πα
ράθυρό του με απλανές βλέμμα τον μα
κρινό ορίζοντα. Ονειρευόταν τις διακο
πές που θα έκανε με την οικογένειά του 
και μια απέραντη ευφορία τον κυρίευε. 
Τις σκέψεις του διέκοψε το κουδούνι
σμα του πορτοκαλί τηλεφώνου.

- Γεια σου αστυνόμε, ακούστηκε στο 
άλλο άκρο της γραμμής η γνώριμη φω
νή του αρχιφύλακα Οικονόμου. Είσαι 
για μια βόλτα στον Πειραιά;

Καθώς το αυτοκίνητο της αστυνομίας 
κατευθυνόταν προς το λιμάνι, ο αρχιφύ- 
λακας βρήκε την ευκαιρία να ενημερώ
σει τον αστυνόμο για τη νέα τους απο
στολή :

- Είχαμε ένα κρούσμα κλοπής των 
χρημάτων κάποιων τουριστών στο 
κρουαζιερόπλοιο “Αιγαίο” . 11 κρουαζιέ
ρα ήταν διήμερη και μας ειδοποίησαν 
σχετικά με τον ασύρματο. Το πλοίο πρέ
πει σχεδόν να έχει επιστρέφει, αλλά δεν 
θα αφήσουν να κατέβει κανείς αν δεν 
δώσουμε εμείς την άδεια. Από το τουρι
στικό γραφείο λάβαμε τον κατάλογο 
των επιβατών. Όπως καταλαβαίνεις εί
ναι αδύνατο να ψάξουμε όλους τους ε
πιβάτες και ακόμα πιο αδύνατο να δια
πιστώσουμε αν τα χρήματα που έχει κά
ποιος είναι τα κλεμμένα ή όχι. Αλλά α
πό την ανάγνωση των ονομάτων ανακα
λύψαμε ένα πολύ γνωστό όνομα. Λέγε
ται Βάνα Ασημάκη και είναι γνωστή 
διαρρήκτρια στην Αστυνομία. Βγήκε 
μάλιστα πρόσφατα από τη φυλακή. Θα 
την ανακρίνουμε.

Στο πλοίο τους υποδέχτηκε ο καπετά
νιος Δημόπουλος:

- Καλώς ήλθατε. Είναι δυσάρεστο πε
ριστατικό για τον τουρισμό μας αλλά έ- 
τυχαν και ορισμένες συγκυρίες που βο
ήθησαν τον κλέφτη. Ήμασταν άτυχοι 
διότι σχεδόν όταν ξεκινήσαμε άρχισε να
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φυσάει μανιωδώς. Ο άνεμος έφτασε τα 
8 μποφόρ. Ήταν νύχτα όταν συνέβη την 
ίδια ώρα ένα άλλο τυχαίο γεγονός. Λό
γω βλάβης της κεντρικής γεννήτριας έ
σβησαν όλα τα φώτα. Μας πήρε σχεδόν 
μια ώρα για να αποκαταστήσουμε τη 
βλάβη. Ο κλέφτης προφανώς εκμεταλ
λεύτηκε τη συσκότιση για να κάνει τη 
δουλειά του.

Μετά από λίγο μιλούσαν με τη Βάνα 
Ασημάκη. Κάπνιζε νευρικά και βέβαια 
διαμαρτυρήθηκε που την υποψιάστη
καν και τους εξήγησε που βρισκόταν 
κατά την ώρα της συσκότισης:

- Το καράβι κουνιόταν σαν τρελό. Ε
γώ είχα βγει εκείνη την ώρα έξω και έ
παιρνα καθαρό αέρα. Απολάμβανα τον 
ήχο των κυμάτων και την ηρεμία της 
νύχτας. Εγώ την ίδια μάλιστα στιγμή έ
χασα το πορτοφόλι μου εκεί έξω και νό
μισα και γω ότι με έκλεψαν. Αναψα 50 
σπίρτα μεσ’ το σκοτάδι ψάχνοντας σπι
θαμή προς σπιθαμή και ευτυχώς το βρή
κα λίγο πιο πέρα. Προφανώς μου είχε 
πέσει. Ευτυχώς και δεν έπεσε στη θά
λασσα. Ψάξτε με όσο θέλετε. Σας δια- 
βεβαιώνω ότι είμαι αθώα.

- Λέει ασύστολα ψέματα κύριε αστυ
νόμε , είπε με σιγουριά ο αρχιφύλακας.

ΛΥΣΗ
ΑΣΓΥΊΜ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

[ ΙΡΟΗΙΌΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο Χριστόπουλος είπε προηγουμένως 
ότι έπεσε στην πισίνα. Αν όντως είχε γί
νει έτσι τα σπίρτα θα είχαν βραχεί και 
βέβαια θα είχαν αχρηστευθεί. Αρα είναι 
φανερό ότι λέει ψέματα.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Να κάτι που το ακούμε συχνά τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τους ανθρώπους 
που, ενώ ακόμη ζουν, έχουν εκφράσει την επιθυμία, όταν πεθάνουν να δωρίσουν ζωτι
κά όργανα από το σώμα τους, σε συνανθρώπους τους που τα έχουν απόλυτη ανάγκη. Οι 
συγγενείς σέβονται αυτή την επιθυμία τους και δίνουν την άδεια στους γιατρούς, την 
κατάλληλη ώρα και κάτω από ειδικές συνθήκες να αφαιρέσουν τα υγιή όργανα από τον 
δωρητή που είναι κυρίως κάποιος που έπεσε θύμα ατυχήματος. Από κει και πέρα αρχί
ζει ένας μαραθώνιος μεταφοράς των οργάνων και στη συνέχεια μία εξαιρετικά λεπτή ε
πέμβαση, όπου το όργανο των δωρητή - δότη μεταμοσχεύεται στον ασθενή - λήπτη που 
το έχει ανάγκη.

Έχουν έτσι σωθεί ζωές σε νεφροπαθείς, καρδιοπαθείς, τυφλούς και άλλους ασθενείς, 
που σ ’όλη τους τη ζωή ευγνωμονούν αυτούς που τους χάρισαν την υγεία.

Δωρητές σώματος όμως υπάρχουν και εν ζωή. Πολλοί συγγενείς, και κυρίως γονείς 
χαρίζουν στα παιδιά τους το ένα από τα διπλά όργανά τους, καμιά φορά και με κίνδυνο 
της ζωής τους , καθώς, όταν περνάει η ηλικία, είναι εκτεθειμένοι και οι ίδιοι σε κινδύ
νους που απειλούν την υγεία τους. Οι δωρητές σώματος, η πρόοδος στη χειρουργική ε
πιστήμη και τα καταπληκτικά επιτεύγματα στην τεχνολογία άνοιξαν πλατύ το δρόμο στις με
ταμοσχεύσεις και πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες σε όργανα και δωρητές οργάνων.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ GUINNESS

Μεταμοσχεύσεις:Μεγαλύτερη διάρκεια επιβίωσης.
Στις 3 Ιαν. 1970, στο Ιατρικό Κέντρο Στάνφορντ στην Καλκρόρνια, ΗΠΑ, ο χειρουργός Δρ. Έ- 

ντουαρντ Στίνσον μεταμόσχευσε την καρδιά ενός αγνώστου δότη στον Ουίλιαμ Τζρρτζ βαν Μπσύ- 
ρεν (1929-1991). Ο ασθενής επέζησε για 21 χρόνια, 10 μήνες και 24 μέρες.

Ο Άρθρουρ Φ. Γκέι (γεν. 3.10.1936), στον οποίο έγινε μεταμόσχευση καρδιάς στις 
11.1.1973, στο Ιατρικό Κολέγιο της Βιρτζίνια, ΗΠΑ, βρίσκεται πάντοτε εν ζωή.

Ο νεότερος. Ο Πολ Χολτ από το Βανκούβερ, Βρετ. Κολομβία, Καναδάς, υποβλήθη
κε σε μεταμόσχευση καρδιάς στο Νοσοκ. Λόμα Λίντα στην Καλκρόρνια των ΗΠΑ, 
ΣΤΙΣ 16 Οκτ. 1987, σε ηλικία 2 ωρών και 34 λεπτών. Γεννήθηκε 6 εβδομάδες πρόωρα 
με βάρος 2, 9 χλγ.

Η νεότερη ασθενής στην Αγγλία που έκανε μεταμόσχευση ήταν η Χόλι Ρόφεϊ, η ο
ποία απέκτησε καινούργια καρδιά σε ηλικία μόλις 10 ημερών στο Νάσιοναλ Χαρτ Χό- 
σπιταλ, στο Λονδίνο, Αγγλία, στις 29 Ιουλ. 1984, αλλά έζησε μόνο 10 μέρες.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. Χρονικός σύνδε
σμος - Αριθμητικό επίρρημα, 2. Μουσι
κή νότα - Πρόθεση, 3. Μενεξές - Παρο
μοιάζει, 5. Ένας άνεμος κατά το ήμισυ - 
Συνδέει, 6. Τροφοδοτεί με οξυγόνο τα 
πνευμόνια μας - Η φωνή του κόρακα (α- 
ντίστρ.), 7. Τρία όμοια σύμφωνα - Φοβε
ρή πληγή στην εποχή μας.

ΚΑΘΕΤΑ: 1. Αριθμητικό (δοτ.) - Ένα 
από τα μυστήρια, 2. Ο,τι και το 2α οριζ.
- Ένα μέρος του λόγου χωρίς κατάληξη,
3. Αβγό - Θεός του εμπορίου, 5. Δαυλός
- Ακρωτήρι, 6. Τελικός σύνδεσμος - 
1110, 7. Ό,τι και το 3β οριζ. - Απ’ αυτόν 
το Ικάριον πέλαγος.

Οι πέντε πρώτοι μικροί μας φίλοι (σύμ
φωνα με τη σφραγίδα τον ταχυδρομείου) 
που θα μας στείλουν τη σωστή λύση τον 
σταυρόλεξου θα κερδίσουν από ένα συναρ
παστικό βιβλίο.

□ □ □ □ □ □ □□□□□□□□
□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □
□□□□□αζ
□□□□□αζ□□□□□□□
□ □ □ □ □ □ □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακονλια
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Η αλληλογραφία μας

Ε  Οχ υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Πι
στωτικών Καρτών της Εμπορικής Τρά
πεζας της Ελλάδας κ.κ. Σαράντης Α- 
σλάνογλου και Παναγιώτης Ασημακό- 
πουλος, σε επιστολή τους που απευθύ
νουν προς την Ελληνική Αστυνομία με
ταξύ άλλων αναφέρουν:

“Με αφορμή την τελευταία σύλληψη 
στις 4 Μυ',ΐου 1999, τριών απατεώνων 
στο Βραχάτι Κορινθίας, στην κατοχή των 
οποίων ευρέθησαν 11 κλεμμένες κάρτες 
και 1 πλαστή πιστωτική κάρτα VISA, θα 
θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες 
μας στην Αστυνομική Διεύθυνση Κο
ρινθίας και ειδικότερα στο Διοικητή και 
Υποό/κτή του AT. Βραχατίου, Αστυν. Α ’κ. 
Κακαβά Γεώργιο και Υπ/μο Α ’κ. Παπατρια- 
νταφύλλου Ιωάννη αντιστοίχως, για την προ- 
σπάθειά τους να συλλάβουν τους δράστες και 
να διαλευκάνουν την όλη υπόθεση. ”

Ε  Ο κ. Χρηστάκης Ιωάννης, κάτοι
κος Ναυπάκτου, εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς το Διοικητή και το 
Προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας 
Ναυπάκτου, για τη βοήθεια και την ά- 
ριστη συμπεριφορά τους κατά το πρόσφα
το τροχαίο ατύχημα που υπέστη ο γιος του 
Δημήτριος, στην περιοχή Ναυπάκτου.

£3 Ο Σχολικός Σύμβουλος της 
Α/θμιας Εκπ/σης της 1ης Περιφέρειας 
Ν. Έβρου κ.Τερζής Ελευθέριος ευχαρι
στεί θερμά και συγχαίρει το Διοικητή 
και το Αστυνομικό Προσωπικό του 
Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρού
πολης, για τη διαφώτιση και ενημέρω
ση πολιτών και μαθητών Α/θμιας Εκ
π/σης της περιφέρειάς του σε θέματα 
κυκλοφοριακής Αγωγής, οδικής ασφά
λειας και πρόληψης ατυχημάτων.

“Κυρίως -επισημαίνει στην επιστολή 
του- αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευ
χαριστήσω για την ευκαιρία που δώσατε 
στους μικρούς μαθητές των Δημοτικών

Σχολείων, να ευαισθητοποιηθούν σε θέ
ματα Κυκλοφοριακής Αγωγής, διότι κατά 
την επίσκεψή τους στο χώρο της Έκθε
σης Τροχαίας στην Αλεξανδρούπολη, ε
κτός από τα διάφορα θέματα που είχαν 
να δουν σε αφίσες, σλάιητς και φωτο
γραφικό υλικό, έλαβαν απαντήσεις στις 
απορίες τους γύρω από τα κυκλοφορια- 
κά ιδίως θέματα-προβλήματα και έγιναν 
οι ίδιοι ενεργητικοί πομποί μηνυμάτων 
στον κόσμο των ενηλίκων. ”

Η  Το Διοικητικό Συμβούλιο και το 
προσωπικό του Φιλανθρωπικού Ιδρύ
ματος Μέριμνα Για Το Ειδικό Παιδί “Η 
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ” ευχαριστούν θερμά 
την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Νομού Καβάλας, για την ευγενική τους 
προσφορά των 300.000 δρχ. και για την 
αγάπη και κοινωνική αλληλεγγύη που 
δείχνουν προς τα παιδιά αυτά με ειδικές 
ανάγκες.

“Οι ενέργειες σας αυτές -επισημαίνει 
στην ευχαριστήρια επιστολή της η η Πρό
εδρος κα Φιλιππίδου- αποδεικνύουν την 
ευαισθησία και την ανθρωπιά που διακρίνει 
τους αστυνομικούς Υπαλλήλους στα προβλή
ματα των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. ”

Ε  Οι κ.κ.Γκολέμης Γεώργιος και 
Μπαβέλης Ανδρέας Σχολικοί Σύμβου
λοι Α/θμιας Εκπ/σης 1ης και 4ης Περι
φέρειας του Νομού Αρκαδίας, ευχαρι
στούν θερμά το Προσωπικό του Τμή
ματος Τροχαίας Τρίπολης και ιδιαίτε
ρα τους: Υπαστυνόμο Α’ κ. Αξιοτόπου- 
λο Ηλία, Υποδιοικητή της της προανα- 
φερόμενης Υπηρεσίας και τον Αστ/κα 
του Γραφείου Εγκλ/κών Ερευνών Τρί
πολης κ. Δημογέροντα Ιωάννη, για την 
άψογη συνεργασία και άρτια παρουσία
ση θεμάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής σε 
μαθητές Δημοτικών Σχολείων των δύο ανω
τέρω περιφερών (σύνολο 3.000 μαθητές).

Ε  Ο κ. Ζεμπίλογλου Γεώργιος ευ
χαριστεί θερμά την Ελληνική Αστυνο
μία και ιδιαίτερα τους αστυνομικούς 
του Τμήματος Δραπετσώνας και Π. 
Φαλήρου για τη θετική συμβολή τους 
στην ανεύρεση του αυτοκινήτου του.

Ε  Η Δ/ντρια του Δημοτικού Σχο
λείου της Κάτω Τιθορέας Λοκρίδας εκ
φράζει τις ευχαριστίες της προς την Έ 
νωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νο
μού Φθιώτιδας, για την βοήθειά τους 
στο σεμινάριο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σιο σχιλείο 
καθώς m  για την παροχή έντυπου υλικού.

Ε  Ο κ. Καρράς Γεώργιος από τη 
Μαγούλα Σπάρτης εκφράζει τις ευχαρι
στίες του προς το Προσωπικό του Τμή
ματος Ασφαλείας Σπάρτης, για την ε
πιτυχία τους να εξιχνιάσουν τις δύο 
διαρρήξεις που έγιναν σε βάρος της οι
κίας του στη Μαγούλα Σπάρτης σε δια
φορετικές χρονικές περιόδους από αλ
λοδαπούς και να του επιστρέφουν μέ
ρος από τα κλοπιμαία.

Ε  Ο Δ/ντής της Εμπορικής Τράπε
ζας Γαλατσίου κ. Μπλάτζας Βασίλειος 
εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την 
Ελληνική Αστυνομία, για τη δημιουργί
α της Ομάδας Αποτροπής Ληστειών η 
οποία μέχρι σήμερα είχε τα καλύτερα 
δυνατόν αποτελέσματα. Επίσης συγχαί
ρει την ομάδα Ζ της Αμεσης Δράσης, 
για τη σύληψη του επικίνδυνου κακο
ποιού Λεγάκη, η οποία ικανοποίησε -ό
πως τονίζει- το κοινό περί ασφαλείας 
αίσθημα των πολιτών.

Ε  Ο κ. Κοτρώνης Πέτρος Διαχειρι
στής πολυκατοικίας επί της οδού Αγίου 
Κωνσταντίνου εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς το Διευθυντή Τροχαίας Αθη
νών, για τις άμεσες και αποτελεσματι
κές ενέργειές του για θέματα-προβλη- 
μάτων που του είχε θέσει και τα οποία 
απασχολούσαν τους κατοίκους της πε
ριοχής.

Ε  Η κα Σταυρούλα Κουρούση ευ
χαριστεί θερμά τον Αστυφύλακα Εμμα
νουήλ Μετοχαράκη που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Βουλιαγμένης γα τη βοήθεια που 
της παρείχε σε προσωπική της υπόθεση.

Ε  Ο Αρχ/κας κ. Νασιόπουλος Γε
ώργιος που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίων Α
ναργύρων ευχαριστεί θερμά την Άμεση 
Δράση Αττικής, για την παροχή βοή
θειας που πρόσφεραν στον πατέρα του 
ο οποίος πάσχει από αναπηρία.

Ε  Ο Ανθ/μος κ. Ιωάννης Καρού- 
μπας που υπηρετεί στην Υ.Α.Β.Ε, ευχα
ριστεί το Δ/ντή των Αστυνομικών 
Σχολών Α/Δ κ. Τασσιόπουλο Βασίλειο, 
το Δ/ντή της Σχολής Δοκ. Αστ/κων 
Σητείας Α/Α’ κ. Κουκουράκη καθώς 
και το εκπαιδευτικό προσωπικό της ί
διας Σχολής, για την ανθρώπινη συμπα
ράστασή τους στη δύσκολη εγχείρηση 
του γιου του. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Βερανζέρου 48, ΑΘΗΝΑ

49ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1998
Διαχείριση από 1 / 1 - 31 / 12 / 1998

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Τράπεζα Ε λλά δ ος 2 .656 .687 .5 43 Κ εφ άλα ιο 11 .276 .69 1 .410

Εθνική Τράπεζα 2.900 .743

Δάνεια
Α κίνητο , μ ικτή  αξία

327 .708 .115 Υποχρεώ σεις 912 .75 0

ο ικο π έδω ν και κ τισ μά τω ν 1.005 .000  138.000

Μ είο ν  απ οσ βέσ εις κτισ μά τω ν 867 .000
Χρεώ νραφ α
παρά τη ν  Τράπεζα Ε λλά δος 8 .290 .169 .7 59

Αθήνα, 21 Απριλίου 1999

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

11. 277.604.160 11.277. 604.160

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 

Βερανζέρου 48, ΑΘΗΝΑ

49ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1998
Διαχείριση από 1 / 1 - 31 /  12 /  1998

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
3 1 -1 2 -1 9 9 7 3 1 -1 2 -1 9 9 8 31 · 12 · 1997 31 - 12 - 1998

ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ 
Μείον αποσβέσεις 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΧΡΕΩΓΡ. στη ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ

64.230
64.229 1

3.298.427
4.201.972.026
2.087.393.073

64.230
64.229 1

91.228.116
2.876.726.127
4.003.837.170

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.292.663.527 6.971.791.414

6 .292 .663.527 6 .971 . 791.414 6 .292 .663.527 6 .971 . 791.414

Αθήνα, 21 Απριλίου 1999
ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ A

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΣΙΑΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 39ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1998

ΕΝΕΡΓΗΤΙ κο ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. ΓΗ Π Ε ΔΑ 8 .0 0 0 .0 0 0 ΚΕΦ ΑΛ Α ΙΟ 3 .4 0 9 .8 0 7 .2 8 6
2. Α Κ ΙΝ Η ΤΑ 3 2 2 .9 4 0 .8 6 0
3. ΕΘ ΝΙΚ Η  ΤΡ ΑΠ Ε ΖΑ 4 4 .7 3 0 .0 0 8 ΥΠΟ ΧΡΕΩ ΣΕΙΣ 9 9 .3 7 8
4 . ΤΡ ΑΠ Ε ΖΑ  ΕΛΛΑΔΟ Σ 2 8 5 .3 5 7 .8 7 5
5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1 5 4 .1 0 0
6 . Α Π Α ΙΤΗ ΣΕ ΙΣ  Ε Κ Φ Ο Ρ Ω Ν 3 5 .3 4 1
7. Ε ΝΤΟ ΚΑ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΙΑ  ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ Υ 2 .7 4 1 .9 1 0 .0 4 2
8. Ε Π ΙΠ Λ Α  - ΣΚΕΥΗ - Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α 3 9 .5 7 9 .3 7 7 6 .7 7 8 .4 3 8
9 Μ Ε ΙΟ Ν  ΑΠΟ ΣΒ ΕΣΘ Ε Ν ΤΑ

Ε Π ΙΠ Λ Α  - ΣΚΕΥΗ ■ Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α 3 2 .8 0 0 .9 3 9

Αθήνα, 21 Απριλίου 1999 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3.409.906.664 3.409.906.664

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ A

Η ΑΝΑΠ. ΛΟΓΙΣΤΟΥ

ΑΓΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β
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