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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΑ  
ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜ Α ΤΗΣ

Τα τελευταία χρόνια ο δείκτης εγκληματικότητας 
στη χώρα μας παρουσίασε μια εμφανή αυξητική τά

ση, η οποία δίκαια προκαλεί εύλογες ανησυχίες 
στους πολίτες. Το βασικό χαρακτηριστικό της νέας 

κατάστασης δεν είναι μόνον οι αυξημένες τιμές κάθε 
είδους παμαβατικότητας, αλλά και η διαφοροποίη
σή της από τις κλασικές μορφές που μας κληροδό

τησε το πρόσφατο παρελθόν. Νέες μορφές εγκλημα
τικότητας, που επιστρατεύουν τα επιτεύγματα της 

σύγχρονης τεχνολογίας και εκμεταλλεύονται τις εγ
γυήσεις των ανοικτών - δημοκρατικών πολιτειών, 

απειλούν την κοινωνία μας. 
Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο δεν είναι απο

κομμένο από τον ευρύτερο χώρο, μέσα στον οποίο 
εμφανίζεται και αναπτύσσεται. Έτσι οι ταχείες οικο
νομικές μεταβολές, η ανεργία, το πέρασμα της οικο

νομίας στη φάση της παγκοσμιοποίησης, οι δυσχέ
ρειες προσαρμογής των χωρών της περιφέρειας, κα
θώς οι δύσκολες συνθήκες στις γειτονικές χώρες με
τά την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, οι οποίες απεγκλώβισαν εκατοντάδες 

χιλιάδες οικονομικών μεταναστών, πυροδότησαν 
την έκρηξη της εγκληματικότητας. 

Οι συνέπειες όμως της εγκληματικότητας δεν περιο
ρίζονται στην προσβολή των ατομικών αγαθών και 
δικαιωμάτων των συγκεκριμένων θυμάτων των ε- 
κνόμων ενεργειών αλλά επεκτείνονται επικίνδυνα, 
καλλιεργώντας κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες, 

απειλώντας τη συνοχή του κοινωνικού ιστού και α- 
πειλώντας με αποσταθεροποίηση και αυτούς τους

δημοκρατικούς θεσμούς. 
Μπροστά στο φαινόμενο αυτό η Ελληνική Αστυνο

μία δεν είναι δυνατό να παραμείνει αδρανής. Ταγμέ
νη στην υπηρεσία του πολίτη οφείλει να λάβει όλα 
τα πρόσφορα εκείνα μέτρα, ώστε να του εξασφαλί
σει τις αναγκαίες εγγυήσεις για την ασφαλή και α
ξιοπρεπή διαβίωση, εργασία και δημιουργική δρά
ση. Για τα μέτρα αυτά, που η Ελληνική Αστυνομία 
λαμβάνει για την εμπέδωση του αισθήματος ασφα

λείας των πολιτών, η “Αστυνομική Επιθεώρηση” α
πευθύνθηκε στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία 

του Σώματος, από την οποία έλαβε τις συνεντεύξεις 
που ακολουθούν, συνεντεύξεις που επιτρέπουν μια 

νότα αισιοδοξίας στον ελληνικό λαό.

Μιχάλης Χρνσοχοΐδης 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης

Τ α τελευταία χρόνια 
η εγκληματικότητα 
στη χώρα μας πα

ρουσιάζει σημαντικές ποσοτι
κές και ποιοτικές μεταβολές. 
Διαπιστώνουμε ποσοτική αύ
ξηση των κλασικών μορφών 
εγκληματικότητας (ληστείες, 
κλοπές, εγκλήματα βίας, χρή
ση εξαρτησιογόνων ουσιών) 
και ποιοτική διαφοροποίησή 
της με την εμφάνιση νέων 
μορφών εγκλημάτων (οργα
νωμένο έγκλημα, οικονομικό 
έγκλημα, εγκλήματα που συν
δέονται με την τεχνολογία και 
την πληροφορική).

Η αντιμετώπιση της σύγ
χρονης εγκληματικότητας 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέ
σα στα πλαίσια μιας ορθής και 
συνεπούς αντεγκληματικής 
πολιτικής. Στόχοι μιας τέτοιας 
αντεγκληματικής πολιτικής, 
σύμφωνα με τη διεθνή εμπει
ρία, πρέπει να είναι: η πρόλη
ψη του εγκλήματος και η ε

μπέδωση αισθήματος ασφά
λειας στους πολίτες, η κατα
στολή του, η προστασία και υ
ποστήριξη των θυμάτων από 
εγκληματικές πράξεις και τέ
λος η κοινωνική ένταξη των 
εγκληματιών.

Με βασική αρχή το σεβα
σμό στα θεμελιώδη δικαιώμα
τα του πολίτη, η Ελληνική Α
στυνομία, ως ένας από τους 
κύριους φορείς ελέγχου του ε
γκλήματος, οφείλει να χαράζει 
στρατηγικές, όχι μόνο για την 
καταστολή του εγκλήματος, 
αλλά και για την πρόληψή του. 
Ο τομέας της πρόληψης ήταν 
μέχρι σήμερα σχεδόν ανύπαρ
κτος και αυτό το έλλειμμα εί
ναι κατεπείγουσα ανάγκη να 
αναπληρωθεί.

Οι κατευθύνσεις της Ελλη
νικής Αστυνομίας στον τομέα 
της πρόληψης ήδη άρχισαν, 
κατά τους τελευταίους μήνες, 
να υλοποιούνται με θετικά α
ποτελέσματα και αφορούν:

480 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Αύγουστος 1999



ΝΤΑ Μ€ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ  
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- Την ενίσχυση της τεχνικής 
πρόληψης με την παρουσία 
της αστυνομίας στους δρό
μους και σε περιοχές με υ
ψηλό δείκτη εγκληματικότη
τας ή σε περιοχές “υψηλού 
κινδύνου”,

- Την ενίσχυση του ρόλου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην καταπολέμηση της μι- 
κρο-μεσαίας εγκληματικό
τητας. Η σύσταση των Συμ
βουλίων Πρόληψης της Ε
γκληματικότητας σε Δήμους 
και Κοινότητες της χώρας 
σε συνδυασμό με την "κοι
νοτική αστυνόμευση ” είναι 
δύο ισχυρά μέσα για να πε- 
ρισταλεί και να ελεγχθεί το 
έγκλημα.

- Τ η ν  ενίσχυση της φύλαξης 
των ελληνικών συνόρων για 
να αποτραπεί η λαθρομετα
νάστευση και τα σημαντικά 
εγκλήματα που συνδέονται 
με το φαινόμενο αυτό. 
Κλείνοντας, θα ήθελα να 

σημειώσω και κάτι ακόμη, 
που θεωρώ σημαντικό: για 
την επιτυχία του δύσκολου 
πράγματι έργου της Ελληνικής 
Αστυνομίας είναι αναγκαία η 
επιστημονική έρευνα και γνώ
ση και η συνεχής εκπαίδευση 
όλων των αστυνομικών. Προς 
την κατεύθυνση αυτή το Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης επε
ξεργάζεται σχέδιο νόμου για 
την ίδρυση Ινστιτούτου Αντε- 
γκληματικής Πολιτικής και 
προγραμματίζει ενέργειες για 
την αναβάθμιση των Αστυνο
μικών Σχολών και τη συνεχή 
κατάρτιση των αστυνομικών 
στις νέες τεχνολογίες.

Αντιστράτηγος Ιωάννης Γεωργακόπονλος 
Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Η  εγκληματικότητα  
είναι κοινωνικό 
φαινόμενο με τα 

γνωστά αρνητικά επακόλου
θα. Δημιουργείται και ανα
πτύσσεται σε όλες τις ανθρώ
πινες κοινωνίες και ιδίως τις 
ανοικτές και δημοκρατικές.

Ο άνθρωπος είναι το πλέον 
εγκληματικό ον από όλα τα 
έμβια όντα.

Τα αίτια προκλήσεως της ε
γκληματικότητας είναι πολλά 
και διάφορα και αναφέρονται 
κυρίως στα κοινωνικά συστή
ματα, τη χρηστή ή μη διοίκηση 
των λαών, την οικονομική και 
κοινωνική πολιτική, τον πολι
τισμό του οποίου η ουσία εί
ναι ο περιορισμός της βίας 
και του εγκλήματος, την παι
δεία και την προσωπικότητα 
του ανθρώπου.

Είναι πασιφανές πλέον ότι 
η αντιμετώπιση του φαινομέ
νου αυτού ως εκ της φύσεως 
του δεν είναι έργο και ευθύνη

μιας μόνο υπηρεσίας αλλά 
πολλών συναρμοδίων, λει- 
τουργουσών στα πλαίσια της 
κυβερνητικής πολιτικής.

Η Ελληνική Αστυνομία εξ 
ορισμού έχει ως βασική απο
στολή την αντιμετώπιση του ε
γκλήματος και την προστασία 
των εννόμων αγαθών των ελ- 
λήνων πολιτών.

Το υψηλό, δύσκολο, αλλά ε
πικίνδυνο έργο της Αστυνομί
ας είναι προληπτικό και κατα
σταλτικό. Η πρόληψη του ε
γκλήματος είναι πολύ μεγαλύ
τερης σημασίας από την κατα
στολή και αυτό είναι αυτονόη
το. Οι παλαιότεροι Αστυνομι
κοί παραστατικά και δικαίως 
έλεγαν ότι "ένα δράμι πρόλη
ψης αξίζει όσο χίλιες οκάδες 
καταστολή Το προλαμβά
ν ε ι  εστί φιλοσοφείν.

Η Αστυνομία επιτελεί επιτυ- 
χώς κατά κανόνα το προλη
πτικό έργο της ανεξαρτήτως 
αν ο τομέας αυτός της αστυνο

μικής δράσεως παραβλέπεται 
ή δεν προβάλλεται, όταν και 
όπως πρέπει. Οι διαστάσεις 
της προσφοράς αυτής θα ήταν 
πασιφανείς αν η Αστυνομία α- 
περγούσε ένα 24ωρο, ασφα
λώς αυτό έχει μόνο τη σημα
σία του παραδείγματος και 
του σχήματος λόγου.

Βεβαίως σημαντικότατο εί
ναι και το κατασταλτικό έργο 
της Αστυνομίας, το οποίο εί
ναι και το πλέον εμφανές, διό
τι τα εγκλήματα συγκινούν 
την κοινή γνώμη και προκα- 
λούν την προσοχή των αν
θρώπων.

Η καταστολή συντελεί στον 
περιορισμό της εγκληματικό
τητας, ικανοποιεί το κοινό αί
σθημα, εδραιώνει το αίσθημα 
ασφαλείας των πολιτών και 
την αγάπη, εκτίμηση και εμπι
στοσύνη αυτών στην Αστυνο
μία, στοιχεία απαραίτητα για 
την καλή λειτουργία της Αστυ
νομίας.
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Η αντιμετώπιση της εγκλη
ματικότητας είναι ως γνωστό 
από τους πλέον δύσκολους το
μείς δράσεως της Αστυνομίας, 
ως εκ της συνθέσεως και εξε- 
λίξεως του φαινομένου αυτού.

Το έγκλημα σήμερα έχει πα- 
γκοσμιοποιηθεί, όπως και 
πολλοί τομείς δράσεως των 
λαών. Οι εγκέφαλοι του ε
γκλήματος χρησιμοποιούν όλα 
τα δυνατά μέσα της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. Οργανώ
νονται και εξοπλίζονται με 
σύγχρονα μέσα και εφαρμό
ζουν όλα τα επινοήματα του 
χώρου του εγκλήματος παγκο- 
σμίως. Το έγκλημα εξελίσσε
ται συνεχώς και οι εγκληματί
ες έχουν ενταχθεί στο κοινω
νικό σύνολο, δεν είναι πλέον 
διακριτοί.

Η παγκοσμιοποίηση και συ
νεχής εξέλιξη και μετάλλαξη 
της εγκληματικότητας δεν ά
φησε εκτός επηρεασμού και το 
φαινόμενο αυτό στη χώρα 
μας. Οσον αφορά ιδίως την έ:- 
κταση, τη φύση και τους τρό
πους δράσεως, συνηγορού- 
ντος ουσιωδώς σ ' αυτό και 
του στοιχείου των λαθρομετα
ναστών αλλοδαπών ιτγκλημα
τιών και κυρίως των Αλβανών.

// κατάσταση στη χώρα μας 
εξ απόψεως εγκληματικότη
τας δεν είναι στον επιθυμητό 
βαθμό. Επιβάλλεται και είναι 
δυνατή η αποτελεσματική α
ντιμετώπιση και ο περιορι
σμός του φαινομένου.

Γ\α την επίτευξη του σκο
πού αυτού η πολιτική και φυ
σική ηγεσία του Υπουργείου 
πμοβλ η μα τίζετα ι σοβαρά, 
σχεδιάζει και λαμβάνει δρα
στικά μέτρα με συνεχή βελτί
ωση και προσαρμογή αυτών 
στις απαιτήσεις των καιρών.

II πολιτική ηγεσία, ο υπο
φαινόμενος και επιτελείς 
Αξ/κοί έχουν επισκεφθεί κατά 
καιρούς αντίστοιχες υπηρεσί
ες προηγμένων χωρών προ- 
κειμένου να ενημερωθούν σα
φέστερα στους τομείς λειτουρ
γίας και δράσεως των Αστυ
νομιών αυτών, και να χρησι- 
μοποιηθούν όσα ενδείκνυται 
σχετικά στοιχεία.
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Το Υπουργείο καταρτίζει 
και εφαρμόζει προγράμματα 
αναδιοργάνωσης και εκσυγ
χρονισμού του Σώματος στους 
βασικούς τομείς εκπαιδεύσε- 
ως και δράσεως και εφοδια
σμού του με σύγχρονα υλικο- 
τεχνικά μέσα.

Γό  την άμεση αντιμετώπιση 
του φαινομένου της λαθρομε
τανάστευσης και της εγκλημα
τικότητας των αλλοδαπών 
προσλήφθηκαν, εκπαιδεύθη- 
καν, τοποθετήθηκαν στις υπη
ρεσίες τους και ευρίσκονται 
σε αποτελεσματική δράση χί
λιοι (1.000) συνοριοφύλακες 
και θα προσληφθούν άλλοι χί
λιοι διακόσιοι τριάντα (1.230) 
με προοπτική αυξήσεως του 
συνολικού τους αριθμού. Κα
ταρτίσθηκαν και εφαρμόζο
νται από τις Αστυνομικές 
Δ/νσεις παραμεθορίων Νο
μών σχέδια φρουρήσεως των 
συνόρων και συλλήψεως των 
λαθρομεταναστών ενώ πραγ
ματοποιούνται εκτεταμένοι έ
λεγχοι σε όλη τη χώρα για τον 
εντοπισμό, έλεγχο των λαθρο
μεταναστών και εφαρμογή 
των νομίμων μέτρων.

Εκτός από τους κλασικούς 
τρόπους γενικής και ειδικής 
αστυνόμευσης με εμφανείς πε
ζές και εποχούμενες περιπολί
ες, πραγματοποιούνται έκτα

κτες επιχειρήσεις σε διάφορες 
περιοχές της χώρας με μικτές 
δυνάμεις των υπηρεσιών (Α
σφαλείας, Τάξεως, Τροχαίας 
κ.λπ.). Αναπτύσσονται δίκτυα 
πληροφοριών στους χώρους 
των υπόπτων και κακοποιών 
για τη συλλογή, επεξεργασία 
και περαιτέρω αξιοποίησή 
τους.

Επιδιώκεται η συνδρομή ό
λων των συναρμοδίων υπηρε
σιών, οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, κοινωνικών 
φορέων, Μ.Μ.Ε. αλλά και 
των φιλόνομων πολιτών, για
τί, όπως προελ.έχθη, η αντιμε
τώπιση της εγκληματικότητας 
είναι σε ανάλογο βαθμό έργο 
πολλών υπηρεσιών και παρα
γόντων και όχι μόνο της Αστυ
νομίας.

Μελετάται η θέσπιση νομι
κού πλαισίου, το οποίο θα 
διευκολύνει το έργο της Αστυ
νομίας σχετικά με την αντιμε
τώπιση της λαθρομετανάστευ
σης και της εγκληματικότητας.

Τέλος θέλω να επισημάνω 
ότι το πλέον τελεσφόρο μέσο 
είναι η ευσυνειδησία, η ικανό
τητα και η πίστη και αφοσίω
ση όλων των Αστυνομικών 
στο καθήκον τους. Οι τυχόν 
σκέψεις ότι ο κάθε ένας από 
εμάς είναι ανεύθυνος είναι α
νεπίτρεπτες και απαράδεκτες.

Ο ελληνικός λαός μας θεω
ρεί, και δικαίως, όλους υπευ
θύνους και ενόχους για το 
φαινόμενο της εγκληματικότη
τας.

Πιστεύω στο φιλότιμο, την 
ευσυνειδησία, την ικανότητα 
και εργατικότητα του Έλληνα 
Αστυνομικού και είμαι αισιό
δοξος ότι θα επιτύχουμε το 
σκοπό πατάξεως και μειώσε- 
ως του φαινομένου της εγκλη
ματικότητας, αρκεί όλοι μας 
να συνειδητοποιήσουμε τη σο
βαρότητα της αποστολής μας 
και το χρέος μας έναντι των 
Ελλήνων.

Η Ελληνική Αστυνομία είχε 
και έχει δυνάμεις να επιτελέ- 
σει το καθήκον της, όπως άλ
λωστε απέδειξε με την πρό
σφατη εύστοχη και αποτελε
σματική αντιμετώπιση του έ
νοπλου Αλβανού κακοποιού 
που είχε θέσει υπό υμηρία ε
ντός λεωφορείου Έλληνες πο
λίτες, επιτυχία η οποία ανα
γνωρίστηκε ιτανελληνίως,
σχολιάστηκε σε όλα τα μέσα 
και συντέλεσε στην εδραίωση 
του αισθήματος ασφαλείας 
των Ελλήνων πολιτών, γεγο
νός το οποίο πρέπει να οδηγή
σει όλους μας στη μεγαλύτερη 
προσπάθεια επιτελέσεως του 
καθήκοντος. □
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ΜΗΝΥΜΑ
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕ

Τα πρόσφατα γεγονότα του Κιλκίς έκοψαν την ανάσα στο Πανελλήνιο...
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ανύποπτοι Έλληνες πολίτες 

βρέθηκαν όμηροι στα χέρια Αλβανού κακοποιού. 
Η μοιραία κατάληξη της προηγούμενης απαγωγής λεωφορείου 

φόρτισε έντονα κι επικίνδυνα την ατμόσφαιρα. 
Αισθήματα οργής και αγανάκτησης κατε'λαβαν την κοινή γνώμη. 

Μπροστά στον καταιγισμό των “έκτακτων δελτίων” των media η Αστυνομία θα επιδείξει 
την αναγκαία νηφαλιότητα και ψυχραιμία. Με υπομονή και επιμονή θα χειριστεί την ό
λη κατάσταση με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων και η στάση της θα επιτρέψει, μετά 

30 ώρες αγωνίας, την αποτελεσματική της παρέμβαση, η οποία θα καταλήξει 
στην απελευθέρωση των ομήρων. Η επαγγελματική αντιμετώπιση της απαγωγής,

η επιστράτευση επιστημόνων, η ψυχραιμία και τέλος 
η καίρια παρέμβαση των ειδικών δυνάμεων του Σώματος αναμφίβολα 

ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στην Ελληνική Αστυνομία. 
Η Αστυνομία μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά τους Έλληνες πολίτες 

αλλά και κάθε άνθρωπο, που ζει και εργάζεται στη χώρα, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, 
γλώσσα και θρησκεία. Και αυτός είναι ο μόνιμος και σταθερός της στόχος. 

Και όχι μόνον! Η ασπίδα της Αστυνομίας, όπως σε κάθε ευνομούμενη, ανοικτή και δη
μοκρατική πολιτεία καλύπτει τα δικαιώματα ακόμη κι εκείνων που δε βρίσκονται νόμιμα 

στη χώρα, προστατευοντάς τους από κάθε μορφής εκμετάλλευση...

:AAF lT Y N O M I/

,πιασαν <
Τον αλβαν

Σ . :  « Λ Ε ί ρ ο υ  

ο  χ τ ύ π η μ α »  σ τ ο ν

Η ιακπκό ins σωμαιικΑτ ι(ά  
ντληοπ* ίου 26φονου Αλιίι 
Νάνα - ο  onokw m i nipinou 

30 topes Kpbmoc από  ομόρου* στολι 
ωφαρι ίο ίου ΚΤΕΛ του Κομού ΚιλκΚ - 
ιιου ακολούΟικκ n LAA/iviwi Αστυνο 
μία ofthynoc οτην οιιι/ιυθιρωοη των 
11 αβσιών κοιστηνοικώ intus οτπνηό t  
Kpoon m s 6>ns cmxf ipnons. Ο α ψ ο 
νό·, δράστη*, c£ouOcvto|iivos αικί ns 
ουνεχιΐ* όκιηρογμα«ύοπ* μι του* ι 
iufiiMuitfvous ο ι  Οιματα αμηρκΐιν η 
σιυνομικοίκ και cimnApovis. αηοκοι 
μύθο» μίοαστο>ιωφοριίο yOpwems 
7.23 xQts το αικιγι υμα, στο «όριό Πα 
λαίοτρα Φλωρίνη*. Ο AA(iav6s e ta

uT τι.ιν αοτυνο

ΛΟΝΙΚΗ.
|μενουν αναπάντητα 

τηματα τόσο όσον α
ϊ τ ό  πότε εκτελεστηκε 

λίγεας όσο και για τα 
και το πολιτικό 

αποσταθεροποιη- 
ιτου επεκαλείτο η κυ-

ΡΜΓΙΕΝ Ιούφα και όχι 
*Αλεςάντερα Νάνα λτγό- 
L ταν υ Αλβανός απαγω 

|ο υ  επί τριάντα ώρες κρα- 
Ιεπ τά  ομήρους σε λεωφό
ρον KTF.A με την απειλή 
■ ροβομβίδων ί  α πραγ- 
}  στοιχεία του Αλβανού 

Ι'χθες σε συνέντευξη Τύ- 
|π η  Θεσσαλονίκη ο αρχή 
ρςΕΛ ΑΙ Ιωαν. Ιέωργακύ- 

;. ο οποίος αναφέρθηκε ε- 
; στην επιτυχή, αυτή τη 

■επιχείρησή

m

• <mm
Εξήρε τη στάση της υπηρεσίας του 
°  αΡΧΠΥάς της αστυνομ ίας I. Γ  
ωργακόπουλος

ική βοήθεια των ομήρων στηί
ό προς λεπτό η επέμβαση

ΓΙαμαμέ 
rnv ιαυίι
Αίνιγμα ιιορομί νιι 

on των ανηλιπκι 
οΗΚΜίοτουοι δ ;ν  ιιρο 
ιτΐιπώθηκι θ', τηλκρίι 
αηόγιιηια ono ns 5.0 
ψορούυαν ιι ιικοινών 
Λκύμη η Ιριυνα η  
οφάλτια* ίο τιλιιποκ 
,ιι ιο  ονομα Λλιίανμ 
νι is ι > nim.iv Λιν ipai
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|ντάρος-επιβάτης 
αφόπλισε 

Ιτον απαγωγέα
• 0  οδηγός 

έκανε νεύμα 
για την έφοδο

γων που επιστρατεύΟηκαν. 
• I Ιολύ χρήσιμη *· χαρακτήρισε 
και τημ

αφού του τις αφαιρεσ 
Για την ταυτότητα το|

4S4 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Αύγουστος 1999

|ερος σκοπευτής 
σκότωσε 

ρ ν  Αλβανό 
■ον... ύπνο

ψο σχέδιο



ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
VEI ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

κινήσεις
Π ώς η ΙϊΛ.ΑΣ. καιάφερε να εξουδετερώσει 
Αλβανό και να αναοτρέψει το εις βάρος της h
T i'oorp it αοβαροί ηαρόγονινς οβάγηοαν 
* om μςγΰλπ rnuimlo ιης Λαιυνομίος νο 

r(ou6rirpw«i ι ior ΛΑΟα.ό αηαγΜ  ̂· η και 
να on. λ·υόι μωο< > ο«ους ιούς υμάρους οι η 
•Α*»»νο
A  (I ψυχραιμία .ΟΙ ιυ οζνΛουμαβιο θβρ- 

pet ιου φονιάρσυ Νζοιωμα Κόκχαλη 
από ιο βόλο ο ου ο Ιος fnoitc «οβαριοιικό 
ρά'ο αιην υλικό μάοη ιης rmii-Ιρηυος. κα
Λλςχηιιουοόογοό·--*-------- ------------
ας «κανr n t  καιαΑλ 
ιάλληληωρο

Οόψαγι--------
” ΕΚΑΜ

Η υπνηλία ηολλοπλαοιόζ·!

οιριςύρτς «VI κμζς·. ιλΛα ο Α*βον<1 
πΚπαι και οιριψιιαι ιιρος toot οο 
«ονΚ Ολ.ςουιΙς ιιςύρις «ροιόο

ΙΚ ιηνατρόνηοιηθίοοιης. ■
Ο μυχολόγος μαζί μι όνο αζιωμιυΛ 

αρχίζουν ιιόλι ιις&κιιιρογμαιηηι. ις κ ι*  
τ αλάγαυν να ιον όώοουν 1S 000 000 μ ·  
νιήλλαγμα ιμης ομόρους Λψή.ιι τους A  
καιαμιΐζη ο *ηάΛιpot ιουψιλόπμου. ■

■ ΛγυΥ» η,μηΐοο Εμςίς tipootr Γ νιόΛ  
Να ιροιόοος ιο λόγχισαν ·

Ο Αλβανός Γκνηίρίζπαι. μ  tOti to ipifl 
ραίο οηό to παράθυρα «οι Χάνι orov πόαγιΐ 
νβ ζηινόοη ιο λι wpoptio. αλλά 6cv tov ο I  
ράνουν οι αοιυνομιχο! Rival λίγοριιάκςβΐ

taiuoanoifVropatinit ιιτιμόόοι«. ιούς 
Η κοιαλυιικά ιιαραυακι και ουμμςιο 

x-r χάςηιςίιαπρογμαιι-ϋοος ι«*νόύο ιι 
6atwv miotnpOvMV ψυχόλάγων

ΘΗ ηιοιή Γφομμογό ι-νΰς οργο.ωμι'νου 
οχςόιου ιιιηι υλαηοιΑΟηκι κΟρηοιογς 
γυνάς All .ζαριάς υπάμχτ μια ναι μ ovoIm* ή 

ακ<ρη kui β»ν υιιάρζι η αορημικρά ικιρΐμ 
Soon αιο Υργο ι πς Αοι υνυμίος ιιυυ ο νίλαν
αν ληηια ιβ ιι  ιριιιμό ιης · ι>·<· Ιρηοης

Η αντωιρυφη |Η ιρηαη για ιο» Αλβανό ο 
ηαγυγΤόάρκπη νιιςιομτοημλρι ηουάόςι 
ζ. λνιιινα οη)κ Ια ιζονιληοης

Ενας οοιυνομικός ιης ΕΚΛΜ nAnoloac 
αιο ntow μτρος toil Μ ι.«μορι loo. όνοιζς pc 
■ρόιιο λ να παράθυρα και ηζιαζι- μςοα ΟΟο 
m-ρόνις ιι ιροόορΜόων. «Ονονιας ιουιό 
xpovu νόημα αιο ρανταρα 

Ο Νι'οιορ Κόκκαλας ηόρ> μι ιρόηο ης 
ιιςρόνςς και nrplprv· Γιις βοο χιςς ιο ζη- 
μςρώμοια οι αυιυνομικοί και ο ψυχολώγος 
ποιι (iinnpuYpoii υονι αν μΓ ιον οιιογωγι ο

ΕΚΛΜαΙηανχζανΝΟίαιρΙαμλιρα «α.οονο 
μιλοθν μοζΐ ιαυ Αλλα· ΕΚΛΜ tin; «Λικκά
ζικιν μι ιρόοα και ουνςννοούνιοι μ. νοόμο

ιιροχαιρό*

ι από am

ιιου γίνκ ιαι ίκρπζη χωρίς χΙνόυν».
Τη 0cihrpn. όμως, ο Αλβανός mv κρα ια> ■ 

μς ιο οριοιςμό κάρι «ία λ.ν μπορούν να tnv 
πάρουν Ο ραντόρας και Ενας ΕΚΛΜΙιηςΙ 
τυ  αρπάζουν ία κ·ρι ιην ωρο που προαπα J

tov atpaiiul 
και tou nap]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ

slE K TH ZE TH X A M

•  Η ανδρεία και το φιλότιμο raw Ελλήνων αστυνο
μικών είχε ευτυχές σποτέλεαμσ, με την απελευθέ
ρωση των ομήρων και την επιτυχή εξόντωση του 
Αλβανού κακοποιού. Μετά από 30 ώρες αγωνίας 
γ/α τη ζωή των 7 avpnmpiiimjv μας, με μια συντο
νισμένη ειψίρηση, η ΕΛ ΑΣ. κατόφερε ναεττου- 
λύπτα ηπληγίφένοτηςγόητρο κανό αποδώσει 
κôπάλιστoυςEλληvεςτηvoίoθηoητηςaσφάλεl· 

τ, βάσει του οποίον

ον... οπνο 
απαγωγέα

δοο n tp ov tc l 
για να αοφαΛ  
τις χιιροβομ{Ρ 
tou απαγωγέα 
Ομως π προοτ 
δεν πέτυχε.

Παράσχο κοι Κ. Τοηουνίδη ιφήρ 
ΐιοίαν ιην ιακιική (Vijiiatiwis και ι]η>· 
MMfc. ι ίονιλικιηκ τηυ οπαγι.ιγτ η, μηνς· 
ιιικιιςκόνιας να C/.Oouvο ι ιηλιφιυνικη 
(ιιοφό (ιι ιον (Νο. αλ>α Οφήνονιας ος 
αιπον ιην ηρπηοΟοιιλ,ιο ιων Νοιιραγ 
(ίσιιόοεόΐν πίΓνΛοονίΩκ σιη οια 
fuci μ1 μςίωοη m s avtoxns ιοιν Γμ 
ιρονιζονιην πΰΐ£ ψίλίκοί και πότι 
αδιάλλακτοι. |i< (loon ιιρο&αγι 
γραμμΥνοσχΐδιο Οιΐόβομως αντ 
(pcoovafibHiaiiKoi. ουιή η ιοκτιμι 
nts lonoatooionoinonvi και καν ( . 
ιιροοικτικων διαιιμαγμαιςύσιων 11 
ηαροοοιαοι δυοκο/its  iiuita ano I

ΠΙΧΕ1ΡΗΣτοιηόιηιο ιοσ αιιαγι.ιγία. Ano ιην itn a  
κιομων loti κινηιού m*ttpi >voi) non xpn 
JlOiO γκ(ιι ιηλλι ύοιμο στοίλΐιο Otitis δια 
Kpis ιιου προγμοιοποιάΟηκον u(X)xeis κ ι 
> 30 μ μ. οιιά αοιά ιο κινηιή ιηλίφωνο a 
rytvtit και ιρ/ous evos εκ ιων tiujlauw 
ιοιιοίηοαν αζκυ)ΐαιικυί ins kpan»ns Λ 
K oiffeiti Oil υπάρχουν 6* κόΝν Αλβανοί 
\ Νάνο rt ιιαραπλήοια ovOuaio. oaots κο 0ΡΦΕΑΣ

iSUXtiZ Μιλάει στο
ιςι»πι(οντος μ» t
ιπικό κρίαιμη κο·ό « t t / V O Q )  
on ςπίβίΐζε ιην α· ’  /

SKSfSSS ο στρατηγός
fflBtntfmoc ιβν Αλ· in C  £111111X101
ό οπογωγίο και our· 1

στη Φλώρινα
ροηή <ζω αηβ ιη ,
ωρινα Σιην rimuiA Ο ροΛος του
bum ιγ.γ ηιιηαηόθιιας Γ  '

τη χιιροΒομΒίδε
οδηγού και

Νίοιορος Κόκκαλας οηό ,του φαντάροι 
και το θρίλερ 
με την 
περόνη της

μηνμηορ>Ι κύριο*· κακό 
*ο κραιάαη ιο μόικι ·ου 
ονοιχιΟ Μ'αιιιήνυινίν· 
νοιο ιηρώαι ιιο για ·ςπι 
«Γΐροοη Μορφίο.

to αίνιγμα με 
α ίου δράστη
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Είπαν για μας...

Την ικανοποίηση του πρωθυπουργού αλλά και των πολιτικών κομμάτων 
προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε η Ελληνική Αστυνομία και είχε ως αποτέλεσμα 

την επιτυχή έκβαση της δύσκολης επιχείρησης απελευθέριοσης των ομήρων 
από τα χέρια του Αλβανού κακοποιού, απαγωγέα του λεωφορείου του ΚΤΕΑ Κιλκίς.

Ο πρωθυπουργός κ. Κων/νος Σημίτης επισκέφθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
αποκέντρωσης, όπου συνεδρίαζε το Διυπουργικό Οργανο Διαχείρισης Κρίσεων 

και συνεχάρη τόσο τους αρμόδιους Υπουργούς κ. Βάσω Παπανδρέου και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
όσο και την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα το Υπουργείο κατακλύστηκε από συγχαρητήρια τηλεγραφήματα και επιστολές 
οι οποίες εκφράζουν την ανακούφιση του κοινωνικού Σώματος από την πρόσφατη επιτυχία της Αστυνομίας.

Δείγμα αυτής της έκφρασης παραθέτουμε στη συνέχεια.

Β "Θερμά συγχαρητήρια σε σας προσω
πικά και στο σώμα για τη μεγάλη επιτυχί
α αντιμετώπισης της απαγωγής των ομή
ρων. ”

Λουκάς Θ. Αποστολίόης 
Γ ’ Αντιπρόεδρος Βουλής.

Β "Παρακαλώ να διαβιβάσετε τα συγχα
ρητήριά μου στους αξιωματικούς και 
τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας 
που με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα 
έλαβαν μέρος στην επιτυχή επιχείρηση α
πελευθέρωσης των ομήρων Ελλήνων πο
λιτών. "

Μ. Εβερτ 
Βουλευτής.

Β “Θερμά συγχαρητήρια για την καλά 
οργανωμένη και επιτυχή σημερινή επιχεί
ρηση. Η επιτυχία αντανακλά σε όλη την 
Ελληνική Αστυνομία. Παρακαλώ να δια

βιβάσετε τα συγχαρητήριά μου και στους 
άνδρες των ΕΚΑΜ, οι οποίοι έφεραν με 
επιτυχία σε πέρας την αποστολή τους. ” 

Γεώργιος Ρωμαίος 
Βουλευτής.

“Παρακαλώ να διαβιβάσετε τα συγχα
ρητήριά μου στους αξιωματικούς και 
τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας 
που με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα 
έλαβαν μέρος στην επιτυχή επιχείρηση α
πελευθέρωσης των ομήρων Ελλήνων πο
λιτών. Ως Έλληνας πολίτης, Βουλευτής, 
Πρόεδρος της ΟΚΕ Δικαιοσύνης και μέ
λος της ΟΚΕ Δημοσίας Τάξεως του κόμ
ματός μου σας εκφράζω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια για την επιτυχημένη επιχεί
ρηση προστασίας και απελευθέρωσης 
των αιχμαλώτων πολιτών. Η Αστυνομία 
εκπαιδευμένη και επικουρούμενη από ό
λους μας, μπορεί να επαναπροσδιορίσει 
τον θεσμικό της ρόλο μέσα στην κοινωνί

α που ζούμε. Είμαι από αυτούς που πι
στεύουν ότι ο θεσμός και η λειτουργία της 
αστυνομίας υπηρετούν τον ελληνικό λα
ό. Καθήκον της και καθήκον όλων μας, 
είναι να εμπεδωθεί στον κάθε πολίτη το 
αίσθημα της ασφάλειας, το οποίο είχε 
κλονιστεί.

Και πάλι εύχομαι θερμά συγχαρητήρια. ” 
Επαμεινώνδας Ζαφειρόπονλος 

Βουλευτής.

Β "Με την παρούσα επιθυμώ να απευθύ
νω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ά
ψογη και αποτελεσματική δράση της Α
στυνομίας στην υπόθεση της κατάληψης 
του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Κιλκίς, μετα- 
φέροντας τα αισθήματα των κατοίκων 
του Νομού Κιλκίς και τα δικά μου.

Επειδή είχα άμεση αντίληψη της όλης 
υπόθεσης, από το Κιλκίς μέχρι τη Φλώρι
να, έξησα την αγωνία και την ευθύνη που 
έχουν οι αστυνομικοί σε παρόμοιες υπο-
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θέσεις ΛΟλες οι ενέργειες τους κατά την 
πορεία διαδρομής του λεωφορείου, με τις 
διαπραγματεύσεις κ.λπ. για τη θετική έκ
βαση της υπόθεσης παρά την αγωνιώδη 
πολύωρη αναμονή, τη φυσική κόπωση 
και την πιεστική κατάσταση του ίδιου του 
γεγονότος, ήταν υποδειγματικές και απέ
δειξαν ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν υ
πολείπεται στο ελάχιστο από τις προβαλ
λόμενες ως αποτελεσματικές αστυνομίες 
του κόσμου. Ας μου επιτραπεί να σας 
συγχαρώ και πάλι, κύριε Αρχηγέ, ως έχο- 
ντα την ευθύνη της όλης επιχείρησης. Ε
πίσης, να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Επιθεω
ρητή Κεντρικής Μακεδονίας, κ. X. Αίβα- 
νο, τον Διευθυντή της Αστυνομικής 
Δ/νσης Κιλκίς κ. Π. Παρασκευόπουλο, το 
Διοικητή Ασφαλείας Κιλκίς κ. Κ. Κότανί- 
δη, καθώς και τους Αστυνομικούς του νο
μού μας που υπερέβαλλαν εαυτούς καθ' 
όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. ”

Θεόδωρος Παραστρατίδης, 
Νομάρχης Κιλκίς.

Β "Με τον χειρισμό και το αίσιο τέλος 
της επιχείρησης με τον Αλβανό και το λε
ωφορείο του ΚΤΕΑ το μόνο που μπορώ 
να πω είναι ότι σας αξίζουν θερμά συγχα
ρητήρια. Στη συνείδηση των πολιτών από 
προχθές μετά, την επιτυχή έκβαση της επι
χείρησης δημιουργήθηκε ένα αίσθημα σι
γουριάς και εμπιστοσύνης απέναντι στην 
πολιτεία και την Ελληνική Αστυνομία. ” 

Κων/νος ΑΡΑΒΑΝΗΣ, 
Βοηθός Νομάρχη Λευκάδας.

Β "Διεμμηνεύων τα αισθήματα όλων των 
Δημοτών Παπάγου, σας εκφράζω τα θερ
μά τους συγχαρητήρια για το επιτυχές πέ
ρας της επιχείρησης εξουδετέρωσης του 
Αλβανού κακοποιού απαγωγέα του λεω
φορείου, καθώς και τις θερμές ευχαριστί
ες τους γι ’ αυτή την επιτυχία σας. Συγχα
ρητήρια επίσης αξίζουν και παρακαλώ να 
τα διαβιβάσετε στην ηγεσία της Ελληνι
κής Αστυνομίας, στην Ειδική Ομάδα Δια
χείρισης Κρίσης της Ελληνικής Αστυνο
μίας και στο προσωπικό που ενεπλάκη 
και συντέλεσε στην εξουδετέρωση του κα
κοποιού. Παρακαλώ δεχθείτε και τις δι
κές μου ευχαριστίες και συγχαρητήριά 
μου και την ευχή μου να συνεχιστούν οι 
επιτυχίες του Υπουργείου σας και της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Είμαι βέβαιος ότι ο 
αγώνας της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό 
την αξία ηγεσία σας, για την πάταξη της 
εγκληματικότητας, από οπουδήποτε και 
αν αυτή προέρχεται, θα συνεχιστεί και θα

υπάρξει το επιθυμητό από όλους αποτέ
λεσμα, για να επανέλθει η ευταξία στη 
χώρα μας και να αισθάνονται οι πολίτες 
ασφαλείς και ήσυχοι. ”

Βασίλειος Ξύδης, 
Δήμαρχος Παπάγου.

1 "Το Δ. Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Α
θηνών σας εκφράζει τα θερμά του συγχα
ρητήρια για τον άκρως επιτυχή σχεδία
σμά και τρόπο εκτέλεσης της επιχείρη
σης της Ελληνικής Αστυνομίας στο 
νέο κρούσμα τρομοκρατίας. Με την 
ευκαιρία αυτή σας υπενθυμίζουμε πως ο 
Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έχει θέση 
μεταξύ των προτεραιοτήτων και το θέμα 
της πάταξης γενικότερα της εγκληματικό
τητας και αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικα
νοποίηση για τις επιτυχείς ενέργειες 
του Υπουργείου σας. "

Παναγής Καρέλλας, Πρόεδρος 
Εμπορικοί< Συλλόγου Αθηνών.

1 “Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνο
μοσπονδίας Δημοκρατικών Αγροτικών 
Συλλόγων Ελλάδος και εγώ προσωπικά 
σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρη
τήρια για την επιτυχημένη επέμβαση της 
Ελληνικής Αστυνομίας, που αναπτερώνει 
το αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας 
στον Έλληνα πολίτη και ιδιαίτερα τον 
Έλληνα αγρότη. ”

Γιάννης Πίττας, 
Πρόεδρος ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε.

1 "Θερμότατα συγχαρητήρια για την επι
τυχή έκβαση της επιχείρησης που οφείλε
ται και σε εσάς προσωπικά και σ ’ ολό
κληρο το αστυνομικό Σώμα. ”

Λάμπρος Βλάχος, καθηγητής 
Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Β "Σας εκφράζουμε τα θερμά μας συγχα
ρητήρια για την επιτυχή έκβαση της δύ
σκολης επιχείρησης απελευθέρωσης των 
ομήρων. ”

Μανώλης Κατσούλης 
Δήμαρχος Γλυκών Νερών.

Β "Δεχθείτε τα θερμά μας συγχαρητήρια 
για την μεθοδικότητα που υπέδειξε το Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης και τα εντεταλ
μένα του όργανα ώστε να στεφθεί με άρι- 
στη επιτυχία η όλη επιχείρηση κατά του

Αλβανού κακοποιού. Ειδικά εμείς οι συ- 
νορεύοντες με την Αλβανία αισθανόμα
στε ιδιαίτερα ασφαλείς και ήρεμοι μετά 
από αυτή την επιτυχία και σας ευχαρι
στούμε θερμά. ”

Σωτηριάδης Χαράλαμπος 
Δήμαρχος Αλιάκμονα.

Β "Δεχθείτε τα θερμά μας συγχαρητήρια 
για την επιτυχή έκβαση της λεωφορειο- 
πειρατείας από τον Αλβανό. Επίσης συγ
χαίρουμε όλους τους αστυνομικούς και 
τους άνδρες των ΕΚΑ Μ οι οποίοι έλαβαν 
μέρος σ ' αυτή τη δύσκολη επιχείρηση. 
Ευχόμεθα δε να σας δίνει δύναμη η Πα
ναγία πάντοτε και να προχωρήσετε εις τα 
περαιτέρω μέτρα σας για να αισθανόμα
στε ασφαλείς ως Ελληνες πολίτες μέσα 
στα σπίτια μας.'"

Οικογένεια Αντωνίου Φώτη- Αθήνα.

1 “Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας 
στην υπόθεση του δεύτερου Αλβανό. Αρ
χίζουμε να είμαστε υπερήφανοι και ξέ
ρουμε ότι θα μπορούσατε να κάνετε πολύ 
περισσότερα αν δεν παλεύατε με το ένα 
χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη. ”

Ζ. Αλυσανδράκης.

Β "Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχη
μένη επιχείρηση κατά της εισαγόμενης 
τρομοκρατίας και για τις προσπάθειες 
προστασίας ζωής και περιουσίας συμπο
λιτών μας. ”

Το Α.Σ. του Συλλόγου των εν Αθή- 
ναις Ναουσέων “Ο Ζαφειράκης”

Β "Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συγχα
ρητήρια για την επιτυχή έκβαση της επι
χείρησης απελευθέρωσης των ομήρων.

Π Επιτυχία των ανδρών σας, με τη σω
στή καθοδήγηση των επιτελών τους, απο- 
καθιστά την τρωθείσα, από τα ατυχή συμ
βάντα του πρόσφατου παρελθόντος, εικό
να της Ελληνικής Αστυνομίας και το αί
σθημα ασφάλειας που αποζητά ο πολίτης.

Κλείνοντας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες. ” 
Security Forces L td .

Εκ των πραγμάτων ήταν αδίινατη η κα
ταχώριση όλων των συγχαρητηρίων επι
στολών και τηλεγραφημάτων που έφθα- 
σαν στο Υπουργείο μας. Ζητάμε την κατα
νόηση των αποστολέων, αλλά η οικονομία 
του χώρου έχει τη δική της αδήριτη λογι
κή. □
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Του Αστυνόμον Β' Ιωσήφ Καμπανάκι]

Το βάρος που έχει η δουλειά των αστυνομικώ ν δε χρειάζεται γερούς μυς, δε μετριέται, 

και δε σηκώ νεται εύκολα αλλά απαιτεί εσωτερική δύναμη και προσαρμογή σε συνθήκες, 

που πολύ λίγοι αστυνομικοί έχουν εκπαιδευτεί για να αντιμετω πίσουν.

Το βάρος της δουλειάς του αστυνομικού τον κάνει να διαφέρει από άλλους επαγγελματίες.

Τα τελευταία δέκα χρόνια η ερευνητική δουλειά των ψυχολόγω ν έχει καταγράψει τις βασικές πε

ριοχές, που κάνουν “βαρύ” το αστυνομικό επάγγελμα:
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•  Οι αστυνομικοί θεωρούνται 
εκπρόσωποι της εξουσία;:

Ο ι άνθρωποι τους συμπεριφέρο- 
νται διαφορετικά, ακόμη και ό

ταν είναι εκτός υπηρεσίας. Όταν υπάρ
χει πρόβλημα, όλοι απαιτούν από τον α
στυνομικό να “πάρει μέτρα” για να το 
λύσει.

Μερικοί λένε ότι ο αστυνομικός δεν 
είναι ποτέ εκτός υπηρεσίας. Αλλες φο
ρές πάλι η ανάληψη πρωτοβουλίας για 
τη λύση ενός προβλήματος μπορεί να 
προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, 
όταν οι άνθρωποι δεν επιθυμούν άμεση 
λύση αλλά προτιμούν παράταση του 
προβλήματος.

Είναι πολύ δύσκολο για τον αστυνομι
κό να ξεχωρίσει αμέσως τη διαφορά 
μιας κατάστασης, όπου η άμεση λύση 
του προβλήματος μέσω αστυνομικής ε
νέργειας είναι αποδεκτή, από μια κατά
σταση, όπου η αστυνομική ενέργεια θα 
έχει αρνητικές επιπτώσεις, αφού δεν εί
ναι αποδεκτή από τους πολίτες.

•  Οι αστυνομικοί 
είναι απομονωμένοι

Φ ορούν στολή και φέρουν όπλο, 
με αποτέλεσμα να ξεχωρίζουν 

μέσα στην κοινωνία. Αυτός ο διαχωρι
σμός έχει πολλές ψυχολογικές επιπτώ
σεις, για τις οποίες η έρευνα δείχνει ότι 
μπορούν να δημιουργήσουν αρνητικά 
στοιχεία προσωπικότητας.

Για παράδειγμα, η ψυχολογική έρευνα 
δείχνει ότι το να φοράει κάποιος στολή 
μπορεί να τον κάνει να αφαιρεί ανθρώ
πινες ιδιότητες από αυτούς που δε φο
ρούν στολή. Και μόνο το γεγονός ότι ο 
αστυνομικός φέρει στολή και όπλο μπο
ρεί να κάνει τους ανθρώπους να του συ- 
μπεριφέρονται περισσότερο επιθετικά.

•  Οι αστυνομικοί δουλεύουν 
σε μια υπηρεσία οργανωμένη 
ημι-στματιωτικά.

Ο ι στρατιωτικού τύπου υπηρεσίες 
απαιτούν τη θυσία της ατομικό

τητας για το καλό του συνόλου. Δε δίνε
ται η απαραίτητη σημασία στο άτομο, 
καθώς ο σκοπός της ομάδας είναι σημα
ντικότερος. Το στρατιωτικό περιβάλλον 
δίνει σημασία στην τιμωρία του ατόμου, 
όταν αυτό δεν τηρεί τα στάνταρ. Είναι

μια διαδικασία αφαίρεσης ανθρώπινων 
ιδιοτήτων, που αναγνωρίζει ότι ο αστυ
νομικός έχει αξία μόνο ως εξάρτημα ε
νός μηχανισμού. Το πρόβλημα επιτείνε
ται διότι ο αστυνομικός δουλεύει για μια 
“υπηρεσία” που διέπεται από κανονι
σμούς, οι οποίοι πολλές φορές είναι ση
μαντικότεροι όχι μόνο από το άτομο αλ
λά και από τους γενικότερους σκοπούς 
που επιδιώκει το Σώμα.

Όταν οι αστυνομικοί φέρουν σε πέρας 
μια σπουδαία αποστολή, π.χ. σωτηρία 
μιας ζωής ή σύλληψη σπείρας οργανω
μένου εγκλήματος, μπορεί να δεχτούν ε
πίπληξη εάν δεν έχουν κάνει σωστά το 
γραφειοκρατικό μέρος της δουλειάς ή ε
άν έκαναν κάποια ασήμαντη και αναπό
φευκτη παράλειψη. Η έγγραφη τακτο
ποίηση μια υπόθεσης και το γράμμα των 
εσωτερικών κανονισμών είναι πολλές 
φορές για την υπηρεσία πιο σημαντικά 
από την ίδια την (επίπονη, επικίνδυνη, 
εξαντλητική και στρεσογόνα) ενέργεια 
που λύνει το πρόβλημα.

•  Το ωράριο εργασία;: των
αστυνομικών δεν είναι κανονικό

Το κυλιόμενο ωράριο των αστυνο
μικών είναι πολύ επίπονο για τη 

ζωή τους. Τα σώματα των ανθρώπων εί

ναι προσαρμοσμένα σ’αυτό που ονομά
ζεται εικοσιτετράωρο πρόγραμμα, που 
χαρακτηρίζεται από ένα επαναλαμβανό
μενο καθημερινό κύκλο. Το ανθρώπινο

σώμα επιθυμεί να έχει ένα φυσιολογικό 
χρόνο για φαγητό, για ύπνο, για ελεύθε
ρο χρόνο, κλπ. Ο αστυνομικός που δου
λεύει κυλιόμενες βάρδιες δεν έχει περι
θώρια να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Αυτή η ανωμαλία έχει επι
πτώσεις στη φυσική και ψυχολογική του 
υγεία. Επίσης, το εναλλασσόμενο ωρά
ριο εργασίας δημιουργεί διαταραχές 
στις συνθήκες που ορίζουν ένα υγιή γά
μο και μια οικογένεια.

•  Η συντροφικότητα μπορεί 
να αποδειχτεί δίκοπο μαχαίρι

Το επάγγελμα του αστυνομικού α
παιτεί ομαδική δουλειά και αρ

μονική συνεργασία με τους συναδέλ
φους. Η συναδελφικότητα βοηθάει 
τον αστυνομικό να νιώθει ασφαλής 
στη δουλειά και να έχει την απαραί
τητη υποστήριξη σε επικίνδυνες κα
ταστάσεις.

Εκτός από τα παραπάνω, ενδυναμώνει 
το αίσθημα των αστυνομικών ότι ανή
κουν κάπου, που με τη σειρά του δη
μιουργεί αντιλήψεις του τύπου “εμείς 
και οι άλλοι” και έλλειψη ανοχής της 
διαφορετικότητας.

Αυτό κάνει την αστυνομία περισσότε
ρο “κλειστή” υπηρεσία, οι αστυνομικοί

γίνονται επιφυλακτικοί και απομονώνο
νται από τον άλλο κόσμο, ενώ έχουν την 
τάση να αλληλοϋποστηρίζονται με κάθε 
μέσο και σε κάθε περίπτωση.
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•  Το στρες των αστυνομικών 
είναι διαφορετικού τύπου

Το διαφορετικό στρες των αστυνο
μικών ονομάζεται "burst stress” 

και εμφανίζεται με ισχυρή εσωτερική 
πίεση και ξέσπασμα. Αυτό το στρες δεν 
έχει πάντοτε ένα σταθερό στρεσογόνο 
παράγοντα αλλά, ανάλογα με τη χρονι
κή στιγμή, εμφανίζεται ένα απότομο ξέ
σπασμα, από το χαμηλό στο υψηλό 
στρες. Με. άλλα λόγια, οι αστυνομικοί 
κατά την εμφάνιση αυτόν') του στρες 
περνούν απότομα από μια κατάσταση η
ρεμίας σε μια κατάσταση υψηλής πίεσης 
και υπερέντασης. Το συνηθισμένο στρες 
των άλλων εργαζομένων παρουσιάζεται 
όταν αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατά
σταση, αλλά μπορούν με διάφορους 
τρόπους να το περιορίσουν ή να προ
σαρμοστούν στην κατάσταση, χωρίς να 
χάσουν τον έλεγχο. Αυτό όμως δε συμ
βαίνει με. τους αστυνομικούς, διότι μέσα 
σε δευτερόλεπτα τους παρουσιάζεται μια 
κατάσταση που δεν ελέγχεται και η δου
λειά τους είναι να αντιδράσουν σ’αυτή την 
κατάσταση και όχι να την προλάβουν.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούν συνήθως 
να ελέγξουν την εμπλοκή τους στα πε
ρισσότερα συμβάντα που αντιμετωπί
ζουν, σε αντίθεση με άλλους επαγγελμα- 
τίες που τους δίνονται περιθώρια προει
δοποίησης και έγκαιρης αντίδρασης.

•  Οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν 
συναισθηματική σταθερότητα

Ο ι αστυνομικοί εξασκούν ένα ε
πάγγελμα, το οποίο απαιτεί υ

περβολική εγκράτεια κάτω από κατα
στάσεις υψηλής συναισθηματικής φόρ
τισης. Διδάσκονται όταν αιφνιδιάζονται 
να ενεργούν με ψυχραιμία. Όταν είναι ε
κνευρισμένοι πρέπει να μη χάνουν τον 
αυτοέλεγχό τους. Όταν υπάρχει συναι
σθηματική φόρτιση να είναι στωικοί. 
Πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με ένα 
ρόλο.

Οι συναισθηματικοί περιορισμοί που 
απαιτεί ο ρόλος τους απορροφούν μεγά
λη ψυχική ενέργεια, πολύ περισσότερη 
απ’ό,τι θα απαιτούσε η ελεύθερη έκφρα
ση των συναισθημάτων τους. Αυτή η α
πορρόφηση ενέργειας κάνει τον αστυνο
μικό να νιώθει εξαντλημένος μετά τη 
δουλειά του και να μην έχει την απαραί
τητη όρεξη για κοινωνική ή οικογενεια
κή ζωή.

•  Λεν υπάρχουν περιθώρια 
για “γκρίζες περιοχές”

Ο ι αστυνομικοί εργάζονται μέσα 
σ ’ένα κόσμο που είναι βασισμέ

νος σε γεγονότα-συμβάντα τα οποία κρί- 
νονται σύμφωνα με το γραπτό νόμο. Το 
σωστό και το λάθος καθορίζονται από 
μία σταθερά, το νόμο.

Έχουν ένα τρόπο σκέψης που προκα
θορίζεται από το νόμο και δικαιολογούν 
τις πράξεις τους επειδή αντιπροσωπεύ
ουν την “καλή και σωστή μεριά”. Όμως, 
στον πραγματικό κόσμο, τα πράγματα 
που συμβαίνουν δεν μπορούν με ακρί
βεια να χαρακτηριστούν ως σωστά και 
λάθος.

Οι εφημερίδες εκφράζουν απόψεις 
που στηρίζονται περισσότερο στο κοινό

αίσθημα. Το ίδιο και τα δικαστήρια. Η 
προσαρμογή από ένα (νομικό) σύστημα 
που βλέπει τα πράγματα ως καλά ή κα
κά, άσπρα ή μαύρα, σε ένα (κοινωνικό) 
σύστημα που στηρίζεται σε απόψεις ή 
γνώμες περί δικαίου (κοινό αίσθημα) εί
ναι πολύ δύσκολη. Κάτι τέτοιο απαιτεί 
από τους αστυνομικούς ολοκληρωτική 
αλλαγή νοοτροπιών και αντιλήψεων.

•  Ο κόσμος της δουλειάν του 
αστυνομικού είναι “αρνητικός”

Ο αστυνομικός βλέπει την κακή 
πλευρά της κοινωνίας, τον ε

γκληματία και τον παραβάτη των κανό
νων. Αυτό μπορεί να διαφοροποιήσει τις 
απόψεις των αστυνομικών για το χαρα
κτήρα του μέσου ανθρώπου.

Προξενεί κυνισμό και κριτική όλου 
του κόσμου. Είναι δύσκολο να εμπι- 
στευθεί ένα συνάνθρωπό του, όταν τον 
περισσότερο χρόνο της ημέρας συναλ
λάσσεται με ανθρώπους που δεν είναι ά
ξιοι εμπιστοσύνης.

Είναι δύσκολο να πιστέψει στις καλές 
προθέσεις των ανθρώπων, όταν συνέ
χεια ασχολείται με άτομα που θέλουν να 
θίξουν τους άλλους. Η έλλειψη εμπιστο
σύνης μπορεί να παρατηρηθεί στον τρό
πο που ο αστυνομικός αντιμετωπίζει 
τους κοντινούς του ανθρώπους, τους 
γείτονες, τη γυναίκα του, τα παιδιά 
του.

•  Ακόμα και τα παιδιά
των αστυνομικών επηρεάζονται

Τα παιδιά των αστυνομικών έχουν 
περισσότερες δυσκολίες προσαρ

μογής. Το παιδί του αστυνομικού όταν 
είναι ακόμα πολύ μικρό τον βλέπει ως 
κάτοχο μιας ζηλευτής και καλής θέσης. 
Τα μικρά παιδιά και οι φίλοι τους βλέ
πουν τον αστυνομικό ως ένα άτομο με 
μεγάλο σεβασμό και επιβολή.

Ως έφηβος βλέπει ότι ο πατέρας του 
είναι ένα κομμάτι της εξουσίας στην 
κοινωνία. Καθώς οι έφηβοι εξεγείρονται 
ενάντια στην εξουσία, μπορεί να εκδη
λωθεί μια διπλή αντίδραση απέναντι 
στον πατέρα, μία εναντίον του ρόλου 
του ως γονέα, που έχει υπό την προ
στασία - έλεγχό του τον έφηβο, και 
μία εναντίον του ως συμβόλου της 
εξουσίας. □
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ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ*

Έ νας από τους κυρίαρχους σκοπούς της εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυφυλάκων 

είναι να βελτιώσει τη σωματική ευεξία τους, να αναπτύξει τη φυσική τους κατάσταση και εν 

γένει να προετοιμάσει τους μελλοντικούς αστυφύλακες για τις καταστάσεις που πρόκειται 

να συναντήσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Έ χοντας αυτό υπόψη και παρατηρώντας ότι στη Σχολή Δοκίμων αστυφυλάκιον 

η προηγούμενη αθλητική εμπειρία των δοκίμων είναι μικρή έως ανύπαρκτη, τίθεται το θέμα 

της σωστής και κατευθυνόμενης γύμνασής τους.

Η διαφοροποίηση των δοκίμων ως προς το φύλλο (άνδρες, γυναίκες), ως προς την ηλικία, 

ως προς τη σωματική μορφολογία τους,

αλλά και την αθλητική ηλικία τους (χρόνια που έχουν γυμνασθεί συστηματικά), 

δείχνει επιτακτικά την ανάγκη ύπαρξης ενός συγκεκριμένου προγράμματος άθλησης.
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Το πρόγραμμα άθλησης των δοκίμων 
θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό, θα λαμ
βάνει υπόψη του την πορεία σπουδών 
των δοκίμων και τις διαφορετικές απαι
τήσεις και επιδιώξεις που πρέπει να υ
πάρχουν ανά έτος σπουδών. Δε θα πρέ
πει να παραληφθεί και η υπάρχουσα υλι- 
κοτεχνική υποδομή που υπάρχει στη 
σχολή, έτσι ώστε οι προτεινόμενες α
σκήσεις να είναι εφικτές και η βελτίωση 
των δοκίμων να είναι μετρήσιμη. Έχο
ντας υπόψη αντίστοιχα κέντρα και σχο
λές εκπαίδευσης υποψήφιων αστυνομι
κών με τα αντίστοιχα προγράμματα εκ
γύμνασης που εφαρμόζονται στο εξωτε
ρικό, θα πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις 
τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται στα 
ελληνικά δεδομένα.

Σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει η ε
φαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος 
εκγύμνασης ανά έτος σπουδών. Τα πλά
να άθλησης και εκγύμνασης που θα ε- 
φαρμοσθούν πρέπει να έχουν συγκεκρι
μένους στόχους, ενώ θα πρέπει να είναι 
μετρήσιμες οι τιμές επίδοσης των δοκί
μων. Τα προγράμματα γυμναστικής θα 
πρέπει να είναι οργανωμένα άριστα και 
η ακολουθία των στόχων που έχουν να 
είναι άμεσα ελεγχόμενη κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Όπου χρειάζεται 
θα γίνονται παρεμβάσεις και τροποποιή
σεις ανάλογα με τις υπάρχουσες κατα
στάσεις (καιρικές συνθήκες, πρόγραμμα 
λειτουργίας σχολής, εξετάσεις, κ.ά.).

Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να γίνουν 
μετρήσεις επίδοσης των δοκίμων σε συ
γκεκριμένα αθλητικά τεστ όπου θα αξιο
λογείται η πρόοδός τους. Αυτό περιλαμ
βάνει ότι θα υπάρχει μία αρχική και μία 
τελική μέτρηση σε συγκεκριμένες χρο
νικά περιόδους.

Στην τρίτη φάση θα αξιολογηθούν τα 
αποτελέσματα των μετρήσεων και επι
δόσεων των δοκίμων. Όπου κριθεί ανα
γκαίο (από τα δεδομένα των μετρήσεων 
και τη λειτουργία του προγράμματος ά
θλησης) θα γίνουν τροποποιήσεις έτσι 
ώστε το τελικό πλάνο εκγύμνασης να εί
ναι το καλύτερο δυνατό και πρακτικά ε
φαρμόσιμο.

Χρειάζεται να επισημανθεί η ταυτό
χρονη ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων μορ
φών αυτοάμυνας και χρήσης υπηρεσια
κών όπλων σε συνθήκες πιθανών κατα
στάσεων (η ακριβής ορολογία είναι συν
θήκες δρόμου1). Η εξομοίωση των συν- 
θηκών που αντιμετωπίζουν οι αστυνομι
κοί εν ώρα υπηρεσίας είναι απαραίτητο 
να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
εκπαίδευσης των δοκίμων αστυφυλά

κων, που σε σύντομο χρονικό διάστημα 
θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πραγμα
τικές καταστάσεις. Η επιχειρησιακή 
χρήση των όπλων χειρός θα πρέπει να α- 
νταποκρίνεται στις πιο συχνές συνήθεις 
καταστάσεις που αντιμετωπίζει ο αστυ
νομικός. Ας μην ξεχνάμε ότι ΣΕ ΠΡΑΓ
ΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΑ
ΜΥΝΑΣ / ΜΑΧΗΣ Ο ΚΑΘΕ ΑΝ
ΘΡΩΠΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑ 
(Συνταγματάρχης Cooper Jeff, ΗΠΑ") 
ή απλά από ένστικτο.

Στη συνέχεια έχοντας αυτά υπόψη θα 
γίνει η παρουσίαση ενός προγράμματος 
ασκήσεων γυμναστικής και τεστ που α- 
νταποκρίνονται στα υπάρχοντα δεδομέ
να του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλά
κων Κομοτηνής. Γεγονός είναι ότι όσο 
πιο πλήρης είναι ο κατάλογος των ασκή- 
σεων-τεστ που εφαρμόζονται, τόσο πιο 
καλύτερη και η αποτελεσματικότητά 
τους Dr. Walker Roy, Ινστιτούτο εκπαί
δευσης αστυνομικών (PTIm, University 
of Illinois at Urbana- Champaign, 
USA). Επίσης, είναι αναγκαίο να τονι
στεί ότι η χρήση του διαδικτύου (World 
Wide Web) και η επικοινωνία μέσω αυ
τού με άλλες αστυνομικές ακαδημίες, 
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στον 
ρεαλιστικό και σύγχρονο εμπλουτισμό 
του υπάρχοντος προγράμματος σπου
δών από τις Αστυνομικές Σχολές. Με το 
σύγχρονο πλάισιο εκπαίδευσης στις α
στυνομικές σχολές δημιουργείται ο Α
στυνομικός ο οποίος με τη συνεχή εκ
παίδευση και επιμόρφωση βελτιώνεται 
και ολοκληρώνεται στο να επιτελεί το 
καθημερινό του έργο ως επαγγελματίας. 
Αναγκαίο είναι να εισαχθεί και η εξ απο- 
στάσεως εκπαίδευση, έτσι ώστε η Αστυ
νομία να μπορεί γρήγορα και αποτελε
σματικά να ανταποκρίνεται στις τάσεις 
και τις ανάγκες που διαγράφονται στην 
εξέλιξη του κοινού και οργανωμένου ε
γκλήματος σε εθνικό και διεθνές επίπε
δο.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα παρακάτω τεστ είναι προσαρμο
σμένα στις συγκεκριμένες συνθήκες που 
έχει το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Κομοτηνής. Τα πρώτα τεστ που παρου
σιάζονται αφορούν αποκλειστικά τους 
πρωτοετείς (A 1 και ούτω καθεξής) και 
θα πρέπει να υπάρχουν εμβόλιμες διαλέ
ξεις, εισηγήσεις από τους διδάσκοντες

καθηγητές φυσικής αγωγής, για την α
ναγκαιότητα της δια βίου άθλησης, για 
διατροφικές συνήθειες και μορφές α
πλών προπονητικών προγραμμάτων συ
ντήρησης της φυσικής κατάστασης.

Στους δευτεροετείς (ΒI και ούτω κα
θεξής) δόκιμους αστυφύλακες οι ασκή
σεις θα πρέπει να προσομοιάζουν με 
πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπί
ζουν εν ώρα υπηρεσίας οι αστυνομικοί. 
Θα πρέπει να τονισθεί ότι τα συγκεκρι
μένα είδη χρησιμοποιούνται στις ακαδη
μίες εκπαίδευσης υποψήφιων αστυνομι
κών στις ΗΠΑ και συμπεριλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα σπουδών τους, που εκ
πονείται σε συνεργασία με επιστημονι
κή ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών 
(Police Training Institute).

ΤΕΣΤ A':
Δύναμης πάνω μέρους του σώματος

Παράγοντας: Δύναμη των μυϊκών ο
μάδων στη στήθος, πλάτη, ώμους, χέ
ρια.

Περιγραφή: Κάμψεις επαναλαμβανό
μενες με πλήρη εκτέλεση, συγκεκριμένο 
άνοιγμα χεριών (λίγο έξω από το πλάτος 
των ώμων του ασκούμενου), σε χρονική 
διάρκεια ενός λεπτού.

Οδηγίες: Ο ασκούμενος θα πρέπει 
τουλάχιστο να μπορεί να κάνει 29 κάμ
ψεις/ λεπτό, (άνδρες) και 22 κάμψεις/ 
λεπτό (γυναίκες). Θα πρέπει να γίνει 
διαβάθμιση σε αριθμό επαναλήψεων ό
που θα υπάρχει το άριστο (μέγιστος α
ριθμός επαναλήψεων).

Υλικό: χρονόμετρο.

ΤΕΣΤ Α2:
Δύναμη κοιλιακών

Παράγοντας: αντοχή της ομάδος των 
κοιλιακών μυών.

Περιγραφή: με τα πόδια ακινητοποι- 
ημένα στο έδαφος και τα γόνατα λογι
σμένα, γίνεται ανασήκωση του κορμού 
προς τα πόδια. Τα χέρια βρίσκονται πί
σω από το κεφάλι έτσι ώστε τα δάκτυλα 
να είναι πλεγμένα μεταξύ τους. Αριθμός 
επαναλήψεων σε χρονική διάρκεια ενός 
λεπτού.

Οδηγίες: ο ασκούμενος θα πρέπει 
τουλάχιστο να κάνει 41 κοιλιακούς/ λε
πτό (άνδρες) και 32 κοιλιακούς/ λεπτό 
(γυναίκες).

Υλικό: Μαλακό υλικό (στρώμα) ή ε
πιφάνεια (ξύλινο ή πλαστικό δάπεδο) 
κάτω από το σώμα του δόκιμου.
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ΤΕΣΤ A':
Αερόβια ικανότητα

Παράγοντας: τρέξιμο απόστασης 
1500 μέτρων, για να ελεγχθεί η αερόβια 
ικανότητα.

ΙΙεριγραφή: τρέξιμο απόστασης 1500 
μέτρων με αθλητική περιβολή.

Οδηγίες: θα πρέπει σε χρονικό διά
στημα 13 30" (άνδρες) ή 16 00" (γυ
ναίκες) να διατρέξουν την απόσταση. 

Υλικό: χρονόμετρο.

ΤΕΣΤ Α4:
Αναερόβια ικανότητα 
σε μεσαίες αποστάσεις

Παράγοντας: ικανότητα να διατρέχει 
γρήγορα μεσαίες αποστάσεις.

Περιγραφή: τρέξιμο 300 μέτρων με 
αθλητική περιβολή.

Οδηγίες: θα πρέπει σε χρονικό διά
στημα 1:10.0 (άνδρες) ή 1:20.0 (γυναί
κες) να διατρέξουν την απόσταση. 

Υλικό: χρονόμετρο.

ΤΕΣΤ Α5:
Αναερόβια ικανότητα 
σε μικρές αποστάσεις

Παράγοντας: ικανότητα να διατρέχει 
γρήγορα μικρές αποστάσεις.

Περιγραφή: τρέξιμο 60 μέτρων με α
θλητική περιβολή.

Οδηγίες: θα πρέπει σε χρονικό διά
στημα 9 "  (άνδρες) ή 12" (γυναίκες) να 
διατρέξουν την απόσταση.

Υλικό: χρονόμετρο.

ΓΕΣΤ Α*:
Ικανότητα ευλυγισίας

Παράγοντας: ικανότητα ευλυγισίας 
στην μέση, με κάμψη του κορμού, και 
ταυτόχρονη έκταση των μυϊκών ομάδων 
της πλάτης, λεκάνης και πίσω μυς των 
ποδιών.

Περιγραφή: ο ασκούμενος θα πρέπει 
από την εδραία θέση, με τελείως τεντω
μένα πόδια (κλειδωμένα γόνατα στη θέ
ση αυτή) να προσπαθήσει με τα χέρια 
του τεντωμένα να φθάσει τις άκρες των 
δακτύλων του όσο πιο μακριά μπορεί.

Οδηγίες: θα πρέπει να έχει προηγηθεί 
ζέσταμα και διατατικές ασκήσεις. Προ
σπάθησε να φθάσεις τα δάκτυλά σου ό
σο πιο μακριά μπορείς, έχοντας τεντω

μένα τα πόδια σου στα γόνατα και κά
μπτοντας τον κορμό για τουλάχιστο 3 
δευτερόλεπτα.

Υλικό: εκατοστόμετρο.

ΤΕΣΤΑ7:
Εκρηκτικότητα των ποδιών.

Παράγοντας εκρηκτική δύναμη των 
μυϊκών ομάδων στα πόδια.

Περιγραφή: άλμα σε μήκος δίχως φό
ρα από τα πόδια.

Οδηγίες: λυγίζοντας τα γόνατα, δίχως 
να υπάρχει φόρα προσπαθεί ο ασκούμε
νος να πηδήξει όσο πιο μακριά μπορεί. 
Για άνδρες ελάχιστη απόσταση σε μή
κος 1,10 μέτρα και για γυναίκες είναι τα 
0,85 μέτρα.

Υλικό: εκατοστόμετρο.
Τα παρακάτω τεστ αφορούν του δευ

τεροετείς δόκιμους και γίνονται με κα
νονική στολή και πλήρη εξάρτηση ζώ
νης. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί εκπαί
δευση σε αντίστοιχα θεματικά στοιχεία 
που υπάρχουν στα τεστ που παρουσιά
ζονται.

ΤΕΣΤ Β1:
Καταδίωξη και σύλληψη υπόπτου

Παράγοντας: Ο δόκιμος αστυφύλα
κας δείχνει την ικανότητά του να κατα
διώξει και να συλλάβει ύποπτο.

Περιγραφή: Ο δόκιμος κάθεται σε α
στυνομικό όχημα, έχοντας δεμένη τη 
ζώνη ασφαλείας και στολή με πλήρη ε-
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ξάρτηση ζώνης. Μόλις δοθεί το σήμα 
για το χρονόμετρο θα πρέπει:

•  να βγάλει τη ζώνη ασφαλείας και να 
βγει από το όχημα,

•  να τρέξει 10 μέτρα και να ανοίξει 
την πόρτα κτηρίου,

•  να διασχίσει διάδρομο μήκους 4 μέ
τρων, να ανέβει δύο ορόφους του κτηρί
ου από τις σκάλες τρέχοντας και εκεί να 
περιμένει για 60 δευτερόλεπτα,

•  να επιστρέφει τρέχοντας στην έξο
δο του κτηρίου,

•  να τρέξει 30 μέτρα, να ανέβει σε 
πλατφόρμα ύψους 1,5 μέτρα, να πηδή- 
ξει από εκεί κάτω προς το έδαφος,

•  να τρέξει 12 μέτρα και να γυρίσει, 
πάλι να τρέξει 12 μέτρα και να γυρίσει 
το σώμα του, να τρέξει 10 μέτρα και να 
σκαρφαλώσει σε τοίχο ύψους 2 μέτρων,

•  αφού ανέβει στον τοίχο, να τρέξει 
20 μέτρα να πιάσει τον ύποπτοι, να κα
τεβάσει τα χέρια πίσω και κάτω, να συ
γκροτήσει τα χέρια στη θέση αυτή για 
60 δευτερόλεπτα και να περάσει χειρο
πέδες.

Οδηγίες: Χρόνος εφαρμογής για εκ
πλήρωση του τεστ 3 λεπτά και 5 δευτε
ρόλεπτα.

Υλικό: ότι προαναφέρθηκε στην πε
ριγραφή του τεστ και χρονόμετρο.

ΤΕΣΤ Β2:
Διάσωση ατόμου

Παράγοντας: ικανότητα διάσωσης α
τόμου σε όχημα.

Περιγραφή: ο δόκιμος κάθεται σε α
στυνομικό όχημα, έχοντας δεμένη τη 
ζώνη ασφαλείας και στολή με πλήρη ε
ξάρτηση ζώνης. Μόλις δοθεί το σήμα 
για το χρονόμετρο θα πρέπει:

« να τρέξει 10 μέτρα και να πηδήξει 
σε μήκος 1,2 μέτρων εμπόδιο,

« να τρέξει 5 μέτρα και να ξεπεράσει 
σε ύψος εμπόδιο I μέτρου,

« να τρέξει 5 μέτρα προς την κατεύ
θυνση οχήματος ακινητοποιημένου σε 
επίπεδη επιφάνεια, να το σπρώξει σε α
πόσταση 10 μέτρων, όπου θα γίνει διά
σωση του θύματος,

« να πλησιάσει την πόρτα του θύμα
τος, να την ανοίξει, να απελευθερώσει 
το θύμα (ξεκούμπωμα ζώνης ασφαλεί
ας) να το τραβήξει έξω από το όχημα 
και να το κουβαλήσει σε ασφαλή από
σταση 15 μέτρων .

Οδηγίες: Χρόνος εφαρμογής και ο
λοκλήρωσης τεστ 42 δευτερόλεπτα.

Υλικό: ότι προαναφέρθηκε στην πε
ριγραφή του τεστ και χρονόμετρο.

ΤΕΣΤ Β1:
Πεδίο βολής - στίβος μάχης

Παράγοντας: ο δόκιμος θα πρέπει να 
είναι σε θέση να σκοπεύει άριστα (σω
στά σκοπευμένη βολή) μετά από τρέξι
μο μικρών αποστάσεων και σε συγκε
κριμένες συνθήκες.

Περιγραφή: δόκιμος κάθεται σε α
στυνομικό όχημα, έχοντας δεμένη τη 
ζώνη ασφαλείας και στολή με πλήρη ε
ξάρτηση ζώνης. Μόλις δοθεί το σήμα θα 
πρέπει:

•  να βγει από το όχημα λύνοντας τη 
ζώνη και παίρνοντας θέση κάλυψης ως 
προς τον ύποπτο (ως προς τη θέση που 
βρίσκεται) να πυροβολήσει στο στόχο,

•  τρέχοντας απόσταση 10 μέτρων 
γρήγορα, παράλληλα προς το στόχο, να 
σταματήσει και να πυροβολήσει το στό
χο,

•  τρέχοντας απόσταση 5 μέτρων χω
ρίς να βλέπει το στόχο, να γυρίσει και να 
κατευθύνει τη βολή του προς το στόχο,

•  να αλλάξει γεμιστήρα (ή να γεμίσει 
το όπλο) και να πυροβολήσει σε κινού
μενο στόχο.

Οδηγίες: Χρόνος εφαρμογής και ο
λοκλήρωσης τεστ 45 δευτερόλεπτα με 
ποσοστά ακρίβειας στόχευσης.

Υλικό: ότι προαναφέρθηκε στην περι
γραφή του τεστ και χρονόμετρο.

Τέλος, χρειάζεται να τονισθεί η ανα
γκαιότητα συστηματικής εκπαίδευσης 
στα προαναφερθέντα τεστ (δεξιότητες), 
όπου η βαρύτητα δίνεται στην εξάσκηση 
των ικανοτήτων (ταχύτητα, ακρίβεια 
στόχευσης, εκρηκτική δύναμη, αντοχή 
κ.ά.) εκείνων που είναι απαραίτητες για 
αυτά.

Η εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμ
ματος ασκήσεων όπου η εκγύμναση κα- 
τευθύνεται προς την καλλιέργεια, ανά
πτυξη και βελτίωση εκείνων των στοι
χείων που είναι απαραίτητα στην καθη
μερινή υπηρεσία στην αστυνομία. Ταυ
τόχρονα η σωματική άσκηση διατηρεί 
την υγεία του σώματος, συντελεί στην 
καλύτερη εικόνα και την εξωτερική εμ
φάνιση των αστυνομικών, αναπτύσσει 
ένα ψυχολογικό αίσθημα ευεξίας, αυτό- 
εκτίμησης και αυτό-αποτελεσματικότη- 
τας και συμβάλει στη μείωση του καθη
μερινού άγχους και στρες.

Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να ιονι
στεί η συνεργασία των εκπαιδευτών φυ
σικής αγωγής με επιστημονική ομάδα 
που θα επιβλέπει και θα καθορίζει την ε
πιμόρφωση των γυμναστών στην εφαρ
μογή των παραπάνω αθλητικών τεστ.
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i Street fighting.
ii Police Training Institute
iii Εξομοιωτής σύλληψης υπόπτου χρησι

μοποιείται στις αστυνομικές ακαδημίες 
Η.Π.Α.

*  Ο κ. MAYΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ είναι εκ
παιδευτής Φυσικής Αγωγής στο Τμήμα Δοκί
μων Αστυφυλάκων Κομοτηνής και υποψή
φιος όιόάκτομας Τ.Ε.Φ.Α.Α., στο Δημοκμίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΟΑΗΣ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Το Παράρτημα της Σχολής Με
τεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης της Ελληνικής Αστυνομί

ας, που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονί
κης, (14ο χιλ. της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 
Πολυγύρου) από 1-1-99 είναι πλέον 
γεγονός. Λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνο
μικής Υποδιεύθυνσης και υπάγεται διοι
κητικά στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, 
με προϊστάμενη Υπηρεσία την Αστυνο
μική Ακαδημία.

Συγκροτείται από Επιτελείο και τα 
Τμήματα Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ
φωσης, που είναι ισότιμα με Αστυνομι
κά Τμήματα.

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης, είναι:

1. Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Επιτελών -Στελεχών.

2. Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Ανθυπαστυνόμων.

3. Ξένων Γλωσσών.
4. Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών.
5. Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων 

- Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων.
Στο Παράρτημα της Σχολής, μετεκ

παιδεύονται αστυνομικοί των Υπηρε
σιών που εδρεύουν στη περιφέρεια της 
Θεσσαλίας. Μακεδονίας και Θράκης. Ε
πίσης σ' αυτό δύνανται να μετεκπαιδεύ
ονται και αστυνομικοί των Υπηρεσιών 
που εδρεύουν στην περιφέρεια της Η
πείρου και των νήσων Κέρκυρας, Λευ
κάδας και Λήμνου, εφόσον το επιθυ
μούν.

Η λειτουργία του Παραρτήματος της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης Ελληνικής Αστυνομίας, άρχισε την 
1-1-1999 με το Π.Δ.385 της 19 Νοεμ

βρίου 1998 /ΦΕΚ 258 τ.Α'.
Στεγάζεται σε μισθωμένο οίκημα, κα

τάλληλων προδιαγραφών, που καλύπτει 
επιφάνεια 1.100 τ.μ. περίπου, σε έκταση 
οικοπέδου 2.900 τ.μ. και βρίσκεται σε 
τρία επίπεδα. Διαθέτει πέντε αίθουσες 
διδασκαλίας, πλήρως εξοπλισμένες, με 
οπτικοακουστικά μέσα, χώρους αναψυ
χής, άθλησης, αίθουσα εκδηλώσεων, βι
βλιοθήκη και δώδεκα δωμάτια τρίκλινα 
και δίκλινα για τη φιλοξενία των μετεκ
παιδευόμενων από την επαρχία. Υπάρ
χει ιδιαίτερο οίκημα για την εκτέλεση 
καθηκόντων του Αξιωματικού Υπηρεσί
ας, των οδηγών και του προσωπικού συ

ντήρησης των εγκαταστάσεων του Πα
ραρτήματος.

Διαθέτει ανάλογο προσωπικό, το ο
ποίο όμως, δεν καλύπτει τις ανάγκες του 
πλήρως, πλην όμως γίνονται οι ενέρ
γειες για την κάλυψή των.

Η αναγκαιότητα της συνεχούς μετεκ
παίδευσης και επιμόρφωσης των Αστυ
νομικών, που σκοπό έχει την βελτίωση 
των προσφερομένων υπηρεσιών στον 
Ελληνικό λαό, με την ίδρυση και λει
τουργία του Παραρτήματος της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, γί
νεται πραγματικότητα. Επιθυμία όλων 
των υπηρετούντων στο Παράρτημα
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ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Θεσσαλονίκης, είναι να 
καταστεί Πνευματικό 
Κέντρο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στη Βό
ρεια Ελλάδα.

Το Παράρτημα έχει ά
μεση επικοινωνία και 
συνεργασία με τα Πνευ
ματικά Ιδρύματα της 
Θεσσαλονίκης, Αριστο- 
τέλειο Πανεπιστήμιο, 
Πανεπιστήμιο Μακεδο
νίας, Τμήμα Φυσικής Α
γωγής και Αθλητισμού 
Θεσ/νίκης και ΤΕΙ Σιν- 
δου.

παρακολούθησαν σεμινάρια σε θέματα 
“Διαβατηριακού ελέγχου” σύμφωνα με 
τις ρυθμίσεις του κοινού εγχειριδίου 
SCHENGE.

Με την ίδρυση και λειτουργία του 
Παραρτήματος της Σχολής Μετεκπαί
δευσης και Επιμόρφωσης στη Θεσσα
λονίκη, οι Αστυνομικοί της Βόρειας Ελ
λάδας, απέφυγαν την ταλαιπωρία των 
μετακινήσεών τους, για επιμόρφωση 
στην Αθήνα και σε συνδυασμό με την 
κατάλληλη υποδομή που διαθέτει αυτό, 
η επιθυμία των συμμετασχόντων στο 
πρόγραμμα μετεκπαίδευσης αυξάνεται 
με την επίτευξη των προσδοκομένων α

ποτελεσμάτων που οι καιροί επιτάσ
σουν.

Ήδη για την νέα εκπαιδευτική περίο
δο, θα λειτουργήσουν, το Τμήμα Επαγ
γελματικής Μετεκπαίδευσης Στελεχών 
(Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), με εικοσιοκτώ Αστυνό
μους Β' και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, 
με δύο βαθμίδες Β' και Γ', ο δε αριθμός 
των μετεκπαιδευομένων θα είναι τριά
ντα εννέα άτομα.

Προβλέπεται να λειτουργήσουν τα 
Τμήματα Μετεκπαίδευσης Αξιωματι
κών και Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλά- 
κων - Αστυφυλάκων, με σεμινάρια σε 
ειδικά θέματα της Υπηρεσίας. □

Το διδακτικό προσω
πικό του Παραρτήμα
τος, είναι διακεκριμένοι 
καθηγητές των παραπά
νω ιδρυμάτων και Αξιω
ματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας, για ειδικά 
θέματα της Υπηρεσίας.

Στην εκπαιδευτική 
περίοδο 1999, λειτούρ
γησαν τα Τμήματα Επαγγελματικής Με
τεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών (ΤΕ- 
ΜΕΣ), Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών 
και Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων - 
Αστυφυλάκων.

Την 8η και 30η Ιουνίου, αποφοίτησαν 
οι νέοι Αστυνόμοι Α' της κ' εκπαιδευτι
κής σειράς, έτους 1998-1999 του 
Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. και οι νέοι Αρχιφύλακες της 
τρίτης εκπαιδευτικής σειράς 1999, αντί
στοιχα.

Τον Μάιο και Ιούνιο επίσης, αποφοί
τησαν Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνό- 
μοι, Αρχιφύλακες, Αστυφύλακες, που
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\()Μ ()(-)ΕΣΙ \  ΣΧΕΊΊΚΙΙ ΜΕ 
I I ΚΛΙΙΜΛΊΛ ΜΟΥ 

VI ΜΙΡΥΠ ΟΥΓΛΙ 
ΜΙ ( Ο Μ PETER

Εδώ θα γίνει αναφορά στη νομοθεσία 
που είναι σχετική με τα εγκλήματα που 
διαπράττονται με Η/Υ, όπως αυτή δό
θηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
(Computer o f Europe in Recommefa- 
tion No R(89) 9).

Δόθηκαν δύο λίστες νομοθεσίας. Η 
πρώτη αφορά την νομοθεσία που είναι πα
ραδεκτή από όλες τις χώρες και η δεύτερη 
αφορά νομοθεσία που τα κράτη θα μελε
τήσουν για να παρθεί η απόφαση για την 
τελική τους μορφή.

Στην συνέχεια θα γίνει περιγραφή δείγ

ματος των τύπων εγκλημάτων που δια- 
πράττονται με Η/Υ.

Όταν διαπραχθεί ένα τέτοιο έγκλημα, 
πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά η εξου
σιοδότηση που πρέπει να ληφθεί από κάθε 
κράτος για να γίνει η επέμβαση, διότι οι 
νομοθεσίες μεταξύ των κρατών μπορεί να 
διαφέρουν.

ΑΠΑΤΗ ΜΟΥ 
ΑΙΑ Π ΡΑΤΤΕΤΑΙ ΜΕ Η/Υ

Η εισαγωγή, μεταβολή, σβήσιμο, από
κρυψη, συγκράτηση των δεδομένων ή των 
προγραμμάτων του υπολογιστή ή οποια
δήποτε είδους επέμβαση στην επεξεργασί
α δεδομένων που επηρεάζει το αποτέλε

σμα της επεξεργασίας, έχοντας τελικά οι
κονομική ζημία ή απώλεια της κυριότητας 
της περιουσίας ενός άλλου προσώπου, με 
σκοπό την προμήθεια ή εξεύρεση παράνο
μου οικονομικού κέρδους είτε για τον δρά
στη είτε για τρίτο πρόσωπο.

ΠΑΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ Η/Υ

Η εισαγωγή, μεταβολή, σβήσιμο, από
κρυψη, συγκράτηση των δεδομένων ή των 
προγραμμάτων του Υπολογιστή ή οποια
δήποτε είδους επέμβαση στην επεξεργασί
α δεδομένων που γίνεται με τέτοιο τρόπο 
ή κάτω από τέτοιες συνθήκες, που με τους 
διεθνείς νόμους συνιστά το αδίκημα της 
πλαστογραφίας.
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΕΑΟΜΕΝΩΝ 
II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η/Υ

Η καταστροφή, μεταβολή, σβήσιμο, α
πόκρυψη, συγκράτηση των δεδομένων ή 
των προγραμμάτων του Υπολογιστή χωρίς 
το νόμιμο δικαίωμα των πράξεων αυτών.

λΟΑΙΟΦΟΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΙ/Υ 
(SABOTAGE)

IIAPANOMH 
ΣΥΝΑΕΣΗ 

ΜΕ Η/Υ

II παράνομη 
σύνδεση με Η/Υ ή 
με δίκτυο (network) 
παραβιάζοντας τα μέ
τρα ασφαλείας.

ΥΓΙΟΚΑΟΠΗ ME Η/Υ

Η υποκλοπή δεδομένων που διαπράττε- 
ται χωρίς νόμιμη άδεια, είτε αν συνδεθεί ο 
δράστης κατευθείαν σε Η/Υ, είτε αν συν
δεθεί σε δίκτυο.

μένο άτομο στην επιστήμη των Υπολογιστών.
Τέτοια εγκλήματα είναι η χρησιμοποίη

ση αυτών που κατά κανόνα είναι γνωστοί 
σαν “ιοί των computers” και στην αγγλική 
γλώσσα η ορολογία τους είναι “COM
PUTER VIRUSES”.

Ο Αστυνομικός που ερευνά υπόθεση ε
γκλήματος σχετική με ιούς των computers 
πρέπει να έχει πάντοτε υπόψη του πως για 
την ερευνά του πρέπει να καλέσει Αστυνο
μικούς που έχουν εκπαιδευτεί στην επι
στήμη των Υπολογιστών και γνωρίζουν 
καλύτερα τον τρόπο αντιμετώπισης τέ
τοιων περιπτώσεων και το κυριότερο θα 
είναι σε θέση να του δώσουν την σωστή

τητα όλα πάνε λάθος και ο Η/Υ δεν κάνει 
σωστά τη δουλειά του.

Η επίδραση των ιών μπορεί να είναι ένα 
απλό αστείο και φτάνει μέχρι την ολική 
καταστροφή. Ο πιο απλός τρόπος διάδο
σης των ιών είναι η ανταλλαγή δισκετών 
μεταξύ των χρηστών και η χρήση αυτών 
χωρίς πρώτα να γίνει ο έλεγχος για την ύ
παρξη κάποιου ιού.

Υπάρχουν πολλά είδη ιών. Οι ειδικοί 
τους αναλύουν και βρίσκουν το “φάρμα
κό” τους, το “αντιβιοτικό”, δηλαδή γρά
φουν προγράμματα που καταπολεμούν τα 
προγράμματα των ιών και τα καταστρέ
φουν.

κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να 
στραφεί η έρευνα.

Οι ιοί δεν έχουν 
χώρο προέλευσης, 
θα λέγαμε ότι εί
ναι διεθνείς. 
Μπορούν να εξα
πλωθούν από 
computer σε όλο 

τον κόσμο. Παρα
κάτω αναφέρονται 

μερικοί τρόποι εξά- 
πλωσης των ιών.

“*0 Από παράνομο soft
ware.
^  Από παράνομα αντίγραφα 

δισκετών που περιέχουν παιχνίδια.
”t) Από τις Bulfetin Boards (είναι κάρ

τες όπως π.χ. η τηλεκάρτα).

ΙΟΙ ΤΩΝ ΙΙ/Υ
(COMPUTER VIRUSES)

ΙΙΩΣ
(>Α 11ΡΟΣΤΑΊΈΥ ΘΟΥ Μ Ε

II εισαγωγή μεταβολή, σβήσιμο, από
κρυψη, συγκράτηση των δεδομένων ή των 
προγραμμάτων του Υπολογιστή ή οποια
δήποτε είδους επέμβαση στην επεξεργα
σία δεδομένων με σκοπό να εμπο
δίσουν την λειτουργία του 
Η/Υ ή του συστήματος 
τηλεπικοινωνίας.

ΠΩΣ
ΑΙΑΑΙΑΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΙΟΙ ΤΩΝ ΙΙ/Υ

ΑΝΑ1ΙΑΡΑΙ ΩΙΉ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) ΑΠΩ ΤΟΥΣ ΙΟΥ Σ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η αναπαραγωγή ή η διάθεση αντιγρά
φων δεδομένων ή προγραμμάτων που 
προστατεύονται από τον νόμο, χωρίς ο 
δράστης να έχει εξασφαλίσει την σχετική 
άδεια πριν την τέλεση της πράξης του.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ 

ΑΙΑΠΡΛΤΊΌΝ ΓΑΙ 
ME COMPUTER (Η/Υ)

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα αναπτυχθούν εν 
συντομία είδη εγκλημάτων που διαπράτ- 
τονται με Η/Υ και για την διάπραξή τους 
απαιτείται ο δράστης να είναι ειδικευ

Οι ιοί των computers δεν είναι τίποτε 
άλλο από προγράμματα. Τα προγράμματα 
αυτά εισάγονται στο σύστημα του Η/Υ. Ό
ταν γίνει η εισαγωγή τους δημιουργούν α
πό μόνα τους αντίγραφα του εαυτού τους 
(copies). Τα αντίγραφα αυτά πηγαίνουν με 
μυστικό και πανέξυπνο τρόπο στον δίσκο 
ή την μνήμη του Η/Υ, χωρίς να το αντιλη- 
φθεί ο χρήστης. Η επίδρασή τους είναι κα
ταστρεπτική.

Καταστρέφουν τα δεδομένα (data) ή τα 
προγράμματα, με αποτέλεσμα αυτά να χα
θούν τελείως ή εν μέρει. Εάν ο Η/Υ γίνε
ται αδρανής (δεν λειτουργεί καθόλου) ή 
φέρνει λάθος αποτελέσματα, οπότε η λει
τουργία του είναι λανθασμένη και ξένη 
προς τον πρωταρχικό του σκοπό.

Με πιο απλά λόγια θα λέγαμε πως ενώ 
νομίζουμε πως όλα πάνε καλά και ο Η/Υ 
κάνει την δουλειά του, στην πραγματικό

© Να μην φορτώνονται στον Η/Υ ά
γνωστες δισκέτες ή ταινίες

©  Μην δημιουργείτε και μην χρησιμο
ποιείτε παράνομα αντίγραφα (copies) soft
ware.

®  Μην αφήνετε δισκέτες μέσα στους 
προσωπικούς υπολογιστές (personal com
puters).

®  Πριν χρησιμοποιήσετε κάποια δισκέ
τα, ελέγξετε την με κάποιο “αντιβιοτικό” 
(anti-virys) πρόγραμμα.

©  Εγκαταστήστε ένα “αντιβιοτικό” 
πρόγραμμα στον Ηλεκτρονικό Υπολο
γιστή σας, έτσι ώστε κάθε φορά που τον 
ανοίγετε για να δουλέψετε, να ελέγχει 
τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σας αν έ
χει κάποιο ιό.
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V ΜΚΗΜΑΤΑ ΓΙΛ ΤΑ ΟΙΙΟΙΑ 
<-)Α ΜΠΟΡΟΥΣΕ 

ΝΑ ΚΑΊ ΜΓΟΡΝΟΕΙ 
Ο \ΡΑΣΊΉΣ ΙΩΝ

Η Απάτη σχετική μη Η/Υ (Computer- 
related fraud).

Β  Καταστροφή των δεδομένων και των 
προγραμμάτων του Η/Υ (Damage to com
puter data or programs).

r i  Δολιοφθορά στον H/Y (Computer 
sadotage).

II \PA M IIM VI A 
AH IOVPI ΙΑΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΙΩΝ

Παρακάτω θα αναφερθεί η λειτουργία 
μερικών ιών με σκοπό να δοθεί κάποια ει
κόνα για τον τρόπο λειτουργίας τους.

α. Ιός Trojan Horse

Ο ιός αυτός προσθέτει γραμμές στα ήδη 
υπάρχοντα προγράμματα και έχει σαν α
ποτέλεσμα να μην λειτουργούν κανονικά 
τα προγράμματα. Διαφέρει από τους άλ
λους ιούς στο ότι δεν δημιουργεί αντίγρα
φα του εαυτού του. Ένας τέτοιος ιός κυ
κλοφόρησε το 1989 σε όλο τον κόσμο με 
τις δισκέτες “Aids Diskettes Case” στις ο
ποίες υπήρχε ένα κρυμμένο πρόγραμμα 
που τροποποιούσε τα αρχεία του συστή
ματος (system files). Ο ιός “κτυπούσε” με
τά από κάποιο χρονικό διάστημα. Συγκε
κριμένα χρησιμοποιούσε έναν κρυφό με
τρητή και όταν αυτός έφτανε στο νούμερο 
90, άρχιζε η λειτουργία του ιού που σαν α
ποτέλεσμα είχε την αχρηστία της λειτουρ
γίας του Η/Υ.

\  VIKIIM VI A ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΙΟΝ ΙΟ I RO.IAN HORSE

Β  Απάτη σχετική με Η/Υ (Comruter- 
related ftaud).

Β  Καταστροφή των δεδομένων και των 
προγραμμάτων του Η/Υ (Damage to com
puter fata or programs).

Β  Δολιοφθορά στον H/Y (Computer 
sadotage).

Β  Πλαστογράφηση με H/Y (Computer 
forgety).

|i. Ιός Logic Romd

Ο ιός αυτός αλλάζει τα προγράμματα 
που γράφουν οι προγραμματιστές (Source
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Code) και με την επίδραση κάποιας κατα
στρεπτικής ρουτίνας καταστρέφει τα δε
δομένα ή τα προγράμματα που υπάρχουν 
στον Η/Υ.

Κι αυτός ο ιός δεν αρχίζει αμέσως την 
καταστρεπτική του δράση, αλλά μετά από 
κάποια συγκεκριμένη ημέρα που θα του ο
ρίσει ο δράστης π.χ. να αρχίσει την δράση 
του κάθε φορά που θα είναι Παρασκευή 
και 13. Δράστες τέτοιων εγκλημάτων είναι 
άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά την επι
στήμη των Υπολογιστών και συνήθως έ
χουν την ειδικότητα του Computer Pro
grammer. Η έρευνα τέτοιων εγκλημάτων 
πρέπει να γίνεται από ειδικούς.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΙΟ LOGIC BOMR

S3 Απάτη σχετική με Η/Υ (Computer- 
related fraud).

S3 Καταστροφή των δεδομένων και των 
προγραμμάτων του Η/Υ (Damage to com
puter data or programs).

S3 Δολιοφθορά στον H/Y (Computer 
sadotage).

S3 Πλαστογράφηση με H.Y (Computer 
forgery).

γ. Ιός Wormas

Ο ιός αυτός είναι σχεδιασμένος να πλήτ
τει δίκτυα (networks) και μεγάλα συστή
ματα computer. Δημιουργεί αντίγραφα του 
εαυτού του και καταστρέφει την επικοινω
νία των συστημάτων καταστώντας τα με 
αυτόν τον τρόπο άχρηστα στην αποστολή 
τους.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ 

WORMS

3-β Πλαστογράφηση με Η/Υ (Computer 
fogery).

Καταστροφή των δεδομένων και 
των προγραμμάτων του Η/Υ (Damage to 
computer data or programs).

λ® Δολιοφθορά στον H/Y (Computer 
sabotage).

ΚΑΙ ΑΙΓΑΑΟΠΑ LI A TON 
HACKING

To Hacking είναι επίσης γνωστό και σαν 
Crackig και Intrudig.Είναι η σύνδεση με

1999

κάποιο σύστημα computer που επιτυγχά
νουν άτομα που γνωρίζουν από Η/Υ, χωρίς 
να έχουν όμως την νόμιμη άδεια για την 
πράξη τους αυτή. Αυτό το επιτυγχάνουν 
μπαίνοντας στο σύστημα μέσω δικτύου, 
καταφέρνοντας να παραβιάσουν τα συ
στήματα ασφαλείας του συστήματος, 
computer.

To Hackig αποτελεί τεράστιο πρόβλη
μα, καθώς μεγάλα συστήματα είναι συνδε- 
δεμένα σε δίκτυο με πολλά κράτη στον κό
σμο. Πολλές φορές ο δράστης προβαίνει 
στην πράξη του για διασκέδαση, όμως εί
ναι φοβερή η απειλή για τα θύματα του 
Hackihg,διότι πάνω απ’ όλα κάποιος κατά- 
φερε να παραβιάσει τα συστήματα ασφα
λείας του Η/Υ τους.

Τα άτομα που κάνουν το Hackihg ονο
μάζονται Hackers και τιμωρούνται από 
τον νόμο. Όταν ερευνάται υπόθεση Hack
ing να ερευνούνται όλες οι πτυχές της, 
διότι ο δράστης αν έχει συνδεθεί σε εθνικό 
δίκτυο δεν είναι περίεργο να ενεργούσε 
και κατασκοπεία.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
TO HACKING

isB Δολιοφθορά στον Η/Υ (Computer 
sadotage).

(*) Πλαστογράφηση με Η/Υ (Computer 
forgery).

(sB Παράνομη σύνδεση με Η/Υ (Unau
thorised access).

IsB Υποκλοπή (Unauthorised intercep
tion).

Παρόμοιες σημειώσεις γραμμένες στην 
Αγγλική γλώσσα βρίσκονται στο εγχειρί
διο της Interpol με τίτλο:

“COMPUTER AND CRIME".

Επιμέλεια:
Αστυνόμος A ’ Γεώργιος Καραμάνης

Ο κ. Καραμάνης Γ. υπηρετεί στη Αίνοη 
Πληροφορικής τον ΥΛ. Τ.
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A' - Β' ■ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ για τις 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

με ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ...!

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ 
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

23 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  Α Σ Χ Ο Λ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  
Μ Ε  Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ Σ  
Σ Τ Ρ Α Τ ΙΟ Τ ΙΚ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Η Ν

Ειδικές τιμές για παιδιά Αστυνομικών

Έναρξη ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ από 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εμμ. Μττενάκη 41 & Σόλω νος 106 81 Αθήνα  
Τηλ.: 38 .31.672 - 38 .04 .797  Fax: 38 .04 .797

Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 
Φακοί Επαφής-'Εγχρωμοι Φακοί 

Ειδικές Παραγγελίες 
Παιδικό Τμήμα

2 0 % ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιυόχος 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

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA - YAMAHA · SUZUKI - KAWASAKI

Πάντα
στις καλύτερες τιμές
και διακανομισμός που 

ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορραν 18, τηλ.: 52.27.556 & Μεσογείων 389, τηλ.:65.16.703

ιιηλίκιο αστυφυλάκων 
θερινό παντελόνι 
υποκάμισο Αγγλίας
(με δικά σας υφάσματα)

19% )
Επίσης,
ν'έτοιμες στολές 
νδιακρπΊκά 
νόλα τα αξεσουάρ
Αποστολές σ’ όλη την Ελλάδα 
με αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. 0ΥΡΑΝΗ 4, (ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ) 
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Τον Δρα Γιώργον ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
Καθηγητή τον Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Οι πολυεπίπεδες και πολυσύνθετες κοινωνίες στις οποίες ζούμε, 

ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι μεταλλαγμένες συνθήκες διαβίω σης  

και η κατάρρευση παραδοσιακών προτύπων συμπεριφοράς έχουν φέρει στο προσκήνιο της επικαιρότητας, 

την ανάγκη να προσερχόμαστε συχνά στα γραφεία των ειδικών επιστημόνων της συμπεριφοράς  

που ασχολούνται μ ε θέματα διαπροσο)πικών και ανθρωπίνων σχέσεω ν  

ζητώντας τη συμβουλή του επικοινωνιολόγου, του κοινωνιολόγου, του ψυχολόγου.

Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, άνδρες και γυναίκες, 

από τον αστυφύλακα μέχρι τον αστυνομικό διευθυντή σχεδόν σε καθημερινή βάση  

έρχονται σε επαφή μ ε άτομα και ομάδες όπου απαιτείται η κατοχή και χρήση εξειδικευμένω ν γνώσεων. 

Βέβαια κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας  

να είναι πτυχιούχοι ψυχολόγοι ή κοινωνιολόγοι ή επικοίv o j νιολόγοι 

α λλ ' οπωσδήποτε τα μαθήματα που παίρνουν στις παραγω γικές σχολές 

καθώς και οι σεμιναρικοί κύκλ.οι επιμόρφωσής τους τους παρέχουν χρήσιμες γνώσεις 

για την ατομική και ομαδική ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι σημερινές μου σκέψεις προσφέρονται μέσα σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο προβληματισμού  

και στοχεύουν να δώσουν στους αναγνώστες και τις αναγνώστριες 

της ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η Σ ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΡΗ ΣΗ Σ κάποιες χρήσιμες γνώσεις επ ί του συγκεκριμένου αντικειμένου.
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Οι περισσότεροι επι
στήμονες της συ
μπεριφοράς συμ

φωνούν στη διαπίστωση ότι οι 
εμπειρίες που ο καθένας και η 
καθεμιά μας αποκτάμε μέσα 
στις πρώτες δύο δεκαετίες της 
ζωής, συμβάλλουν καθοριστι
κά στην παγίωση σταθερών 
τρόπων σκέψης, συναισθημα
τικών αντιδράσεων και συμπε
ριφοράς. Τα ώριμα άτομα, σε 
αντίθεση με τους εφήβους που 
βρίσκονται σε κατάσταση εξέ
λιξης - “στο γίγνεσθαι” - επι- 
δείχνουν σημαντική σταθερό
τητα στον τρόπο, στο στυλ, ζω
ής και δράσης.

Εν(ί) στην ορθόδοξη ψυχοδυ
ναμική θεωρία ο πυρήνας γύ
ρω από τον οποίο σχηματίζεται 
η προσωπικότητα του κάθε α
τόμου και αντίστοιχα και ο χα
ρακτήρας του είναι η τόσο πο
λυσυζητημένη πλέον σεξουα
λικότητα. στην θεωρία του μα
θητή του Freud, του Alfred 
Adler (του πρώτου ρεβιζιονι- 
στή του Φροϋδισμού ) το επί
κεντρο αποτελεί ένα πανανθρώ
πινο αίσθημα κατωτερότητας.

Ο Αντλερ υιοθέτησε την ά
ποψη ότι οι βασικές δομές συ
μπεριφοράς, το στυλ ζωής του 
ατόμου διαμορφώνεται μέσα 
στα πρώτα πέντε χρόνια της 
ζωής του και παγιώνεται γύρω 
στο τέλος της εφηβείας, αντί
θετα με τον δάσκαλό του τον 
Φρόϋδ ο οποίος πίστευε ότι η 
σεξουαλικότητα ήταν το κλει
δί. Επιπρόσθετα ο Αντλερ υπο
βάθμισε τον καθοριστικό ρόλο 
της σεξουαλικότητας και έδω
σε κεντρική σημασία στον ρό
λο που διαδραματίζει η έμφυτη 
τάση του ατόμου για δημιουρ
γία ενός συμπλέγματος κατω
τερότητας. Πώς γεννιέται αυτό 
το αίσθημα;

Το παιδί, το κάθε παιδί, μι
κρό και αδύναμο στην αντιπα
ράθεσή του με τους ενήλικους 
του περιβάλλοντος του, οικεί
ους, συγγενείς, φίλους ή τρί
τους, αισθάνεται σωματικά και 
μυϊκά αυτό που πραγματικά εί
ναι δηλαδή ασθενέστερο μι
κρότερο, υποδεέστερο.

Οι γονείς του όπως οι γονείς 
του κάθε παιδιού που από αμά
θεια ή αφέλεια ή για λόγους 
παιχνιδιού ειρωνεύονται συχνά

το παιδί, του δείχνουν αδιαφο
ρία ή το αντιμετωπίζουν με έλ
λειψη στοργής, τείνουν να ενι- 
σχύσουν τα συναισθήματα κα
τωτερότητας που αισθάνεται 
το παιδί.

Ο ρόλος της μητέρας είναι 
κεντρικός στη θεωρία του Ά- 
ντλερ για δύο κυρίως λόγους ε
άν η μητέρα είναι εξαιρετικά 
απαιτητική απέναντι στο παιδί 
ενισχύει υπέρμετρα τα υποκει
μενικά του συναισθήματα κα
τωτερότητας. Εάν πάλι η μητέ
ρα είναι υπερβολικά προστα
τευτική το εμποδίζει να κατα
νοήσει σωστά και να αξιολο
γήσει ορθά το περιβάλλον και 
τις απαιτήσεις της ζωής, θεω
ρώντας τον εαυτό του επίκε
ντρο της προσοχής τρίτων και 
του δημιουργεί ψευδαισθήσεις 
παντοδυναμίας. Η σταθερή α
ναζήτηση δύναμης και εξουσί
ας - αντίδοτα για τα θεμελιακά 
συναισθήματα αδυναμίας και 
κατωτερότητας που διακατέ
χουν το παιδί - οδηγεί το άτομο 
στην ανεδαφική θεώρηση πα
ντοδυναμίας του (σύμπλεγμα 
ανωτερότητας) ή το καθηλώνει 
στην φοβική θέση της αδυνα
μίας των παιδικών του χρόνων 
οπότε και ασπάζεται το σύ
μπλεγμα κατωτερότητας.

Ένας άλλος συνεργάτης του 
Φρόϋδ που επίσης αντιπαρατά- 
χθηκε στις απόψεις του πατέρα 
της Ψυχανάλυσης για τον θε
μελιακό και καθοριστικό ρόλο 
της σεξουαλικότητας ήταν ο 
Karl Jung. Στην προσπάθειά 
του να ισορροπήσει τις απαιτή
σεις του περιβάλλοντος με τον 
δυναμισμό των υποκειμενικών 
του αναγκών το άτομο σύμφω
να με τον Γιούνγκ, υιοθετεί και 
με τη συμπεριφορά του προ
βάλλει στον έξω κόσμο, στους 
τρίτους, έναν από τους δύο πι
θανούς τύπους χαρακτήρα και 
προσωπικότητας τον αποκα- 
λούμενο εσωστρεφή ή τον α- 
ποκαλούμενο εξωστρεφή.

Διευθετώντας τις λειτουργί
ες σκέψης, αισθημάτων, συ
ναισθημάτων και λογικής το 
άτομο προσανατολίζεται προς 
οντότητες αντικειμενικές (εξω- 
στρέφεια) ή κλείνεται στον ε
αυτό του ασχολούμενο με ο
ντότητες υποκειμενικές (εσω
στρέφεια).

Αναλυτικότερα, ο εξωστρε- 
φής χαρακτήρας ζει σύμφωνα 
με τις εξωγενείς πιέσεις. Το εν
διαφέρον και η προσοχή του 
στρέφονται στα δεδομένα του 
περιβάλλοντος του και η συ
μπεριφορά του είναι χαρακτη
ριστικά κονφορμιστική με τους 
γραπτούς και άγραφους κανό
νες του κοινωνικού συστήμα
τος.

Αντίθετα, ο εσωστρεφής χα
ρακτήρας αμυνόμενος στα 
πρόσωπα και τις συμβολικές α
παιτήσεις του περιβάλλοντος 
εντείνει την υποκειμενικότητα 
της ύπαρξής του.

Η ειδοποιός διαφορά στην 
θεωρία του Otto Rank είναι η 
έννοια της βούλησης - ή της 
ανθρώπινης θέλησης - την ο
ποία ο Ρανκ θεωρεί ως την "θε
τική οργάνωση και ολοκλήρω
ση των υποκειμενικών ανα
γκών του ατόμου σε σχέση δη
μιουργικής εξισορρόπησής 
τους με τις απαιτήσεις του πε
ριβάλλοντος. “Αντιπαρερχόμε- 
νος την κλασική Φροϋδιακή

έννοια της σεξουαλικότητας, ο 
Ρανκ εισήγαγε μια νέα διάστα
ση στο σεξ, και συγκεκριμένα 
εφόσον το σεξ αποτελεί την 
φυσική μέθοδο μείωσης των 
συγκρούσεων που απειλούν 
την βούληση, συχνά δρα αρνη
τικά καθώς απειλεί το άτομο 
καθιστώντας το υποχείριο ενός 
άλλου που του προσφέρει σε
ξουαλικές ικανοποιήσεις.

Στη θεωρία του Ρανκ η δια
φοροποίηση ανδρών-γυναικών 
θεμελιώνεται στην σεξουαλική 
τους σχέση. Οι άνδρες αδυνα
τούν να αποδεχθούν το γεγο
νός ότι ο άνθρωπος είναι “θνη
τό και εφήμερο ον” και το σε
ξουαλικό ένστικτο, υπενθυμί
ζοντας την εφήμερη φύση της 
ζωής δημιουργεί στους άνδρες 
αίσθημα έντονου φόβου.

Για τον λόγο αυτό οι άνδρες- 
ικανοποιώντας υποκειμενικές 
ανάγκες του ΕΓΩ τους -πασχί
ζουν για εξουσία και δημιουρ
γικότητα. Οι γυναίκες, αντίθε
τα, αποδέχονται το σεξ ως έκ
φραση της διαιώνισής τους μέ-

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

1 4 %
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 

στα τηη.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  71 44 565
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σα από την τεκνοποίηση αλλά 
ταυτόχρονα αντιδρούν με φό
βο στη δυνατή ανδρική βούλη
ση. Εδώ ο "μέσος άνθρωπος" 
είναι το πρόσωπο που έχει πα
ραδοθεί στην κοινωνική ομάδα 
απαρνούμενο την προσωπική 
του βούληση και αποδεχόμενο 
τη συλλογική βούληση της ο
μάδας.

Το νευρωτικό άτομο, αντίθε
τα με το φυσιολογικό άτομο α
δυνατεί να αποδεχθεί τη συλ
λογική βούληση της κοινωνι
κής ομάδας, ενώ ταυτόχρονα 
δεν κατορθώνει να επιβάλλει 
σε αυτήν την προσωπική του 
βούληση. Ο ιδεώδης άνθρω
πος, το δημιουργικό άτομο επι- 
τυχαίνει την αρμονική εξισορ- 
ρόπιση των προσταγών του πε
ριβάλλοντος με τις υποκειμενι
κές ανάγκες και ορμές, προ
βάλλοντας προς τα έξω την 
προσωπική του βούληση.

Μ Χόρνεη και ο Φρομ

Η Αμερικανίδα Κ,άρεν Χόρ
νεη πίστευε ότι η δομή του χα
ρακτήρα αναπτύσσεται από το 
σύνολο των παιδικών εμπει
ριών του ατόμου και παγιώνε
ται για μερικούς στην κλασική 
ηλικία των πέντε ετών, για άλ
λους με το τέλος της εφηβείας, 
για κάποιους γύρω στα τριάντα 
για ελάχιστους εξελίσσεται μέχρι 
και τα βάθη της τρίτης ηλικίας.

Στην εξελικτική του πορεία 
μέσα στον κόσμο ταιν ωρίμων 
που το περιτριγυρίζουν το παι
δί. σύμφωνα με την θεωρητική 
τοποθέτηση της Χόρνεη, έχει 
τρεις πιθανές επιλογές και συ
γκεκριμένα: να προσεγγίσει 
τους ανθρώπους, να αντιπαρα- 
ταχθεί με τους ανθρώπους ή να 
αποφύγει τους ανθρώπους.

Προσεγγίζοντας τους αν
θρώπους το παιδί αποδέχεται 
την αδυναμία του και, ανεξάρ
τητα από τους ενδόμυχους φό
βους του. πασχίζει να κερδίζει 
την στοργή και την αγάπη 
τους. Αντιπαρατασσόμενο το 
παιδί θεωρεί δεδομένη την ε
χθρότητα των συνανθρώπων 
του και αποφασίζει να τους πο
λεμήσει.

Τελικά, αποφεύγοντας τους 
συνανθρώπους του. το παιδί

δεν επιθυμεί ούτε να εκλιπαρή
σει τη στοργή τους ούτε να 
τους ανταγωνισθεί - αλλά α- 
πλούστατα να κρατηθεί μακριά 
τους. Η Χόρνεη δημιούργησε 
μια τρίπτυχη τυπολογία αν
θρώπινων χαρακτήρων: τον 
συμβιβαστικό, τον επιθετικό 
και τον αποξενωμένο τύπο.

Ο συμβιβαστικός τύπος είναι 
το άτομο που δείχνει έντονα 
την ανάγκη του να κερδίσει 
την στοργή και την εκτίμηση 
των συνανθρώπων του. Τα ά

τομα με χαρακτήρα συμβιβα
στικού τύπου είναι πρόσωπα α
δύναμα που εξαρτώνται άμεσα 
από άλλα πρόσωπα, αντλούν 
την αυτοπεποίθησή τους, από 
την στάση που οι τρίτοι κρα
τούν απέναντι τους και, αδυνα
τώντας να διακινδυνεύσουν 
την απώλεια της στοργής, που 
τόσο πολύ χρειάζονται, κατα
πιέζουν κάθε είδος επιθετικό
τητας προτιμώντας να επωμι- 
σθούν τις ευθύνες και τις ενο
χές ακόμη και όταν σε μια συ
γκεκριμένη κατάσταση δεν εί
ναι δικές τους!

Το άτομο με επιθετικό χαρα
κτήρα θεωρεί δεδομένη την ε
χθρότητα των τρίτων - ακόμη 
και όταν δεν υπάρχει - και υιο
θετώντας τη θέση ότι η ζωή εί
ναι μια ατέλειωτη πάλη για την 
επιβίωση πασχίζει για την από

κτηση δύναμης και εξουσίας. 
Στις διαπροσωπικές του σχέ
σεις το άτομο αυτό στοχεύει 
πάντοτε στην επικράτηση, 
στην μείωση του συνανθρώπου 
του, στη δική του τελική νίκη.

Το αποξενωμένο άτομο πα
σχίζει να διατηρήσουν μια συ
ναισθηματική απόσταση α
σφαλείας από τους συνανθρώ
πους του καθώς το συναίσθημα 
οικειότητας του δημιουργεί άγ
χος. Για να εξασφαλίσει την ε
πιβίωσή του το άτομο προσπα

θεί να γίνει συναισθηματικά 
αυτοδύναμο αποφεύγοντας τον 
ανταγωνισμό ή την αντιπαρά
θεση με τρίτους όσο και την οι
κειότητα και συναισθηματική 
εξάρτηση που μπορεί να απο
λήξουν σε ερωτικό “δεσμό”.

Ο Εριχ Φρομ όρισε τον χα
ρακτήρα ως “μία σταθερή δο
μή διοχέτευσης των ανθρώπι
νων ενεργειών στις διαδικασίες 
αφομοίωσης και κοινωνικοποί
ησης του ατόμου" και διαφο
ροποίησε πέντε τύπους χαρα
κτήρα παίρνοντας ως βάση τον 
προσανατολισμό του ατόμου 
για την ικανοποίηση των υπο
κειμενικών του αναγκών μέσα 
στα πλαίσια του δεδομένου πε
ριβάλλοντος στο οποίο ζει και 
λειτουργεί. Έτσι έχουμε συ
γκεκριμένα:

Το άτομο με προσανατολι

σμό αποδοχής πιστεύει ότι ό
λες του οι ανάγκες και επιθυμί
ες μπορούν να ικανοποιηθούν 
από εξωγενείς πηγές. Στηρίζε
ται στην εξουσία για άντληση 
γνώσης και βοήθειας και στους 
ανθρώπους για τη γενικότερη 
στήριξη της ατομικής του υ
παρξιακής οντότητας.

Ο προσανατολισμός εκμε
τάλλευσης ωθεί τα άτομα σε 
βίαιη απόκτηση αυτών που ε
πιθυμεί με επιβολή τους στους 
άλλους. Στις ερωτικές του σχέ
σεις αισθάνεται γοητευμένος 
μόνο όταν “κλέβει” από κά
ποιον το ταίρι του, ενώ στον 
κόσμο των ιδεών οικειοποιεί- 
ται το έργο των άλλων παρου- 
σιάζοντάς το ως δικό του έργο.

Το άτομο με έντονη αίσθηση 
φιλαργυρίας ή “τσιγγουνιάς α
ναλώνει τις δραστηριότητές 
του στην συλλογή και παθολο
γική φύλαξη των “αποκτημά- 
των” του - όχι μόνο των υλι
κών αγαθών και χρημάτων - 
αλλά και των σκέψεων συναι
σθημάτων και άλλων συμβολι
κών αξιών και εννοιών.

Το άτομο με προσανατολι
σμό του “μάρκετινγκ” θεωρεί 
τις ικανότητάς του ως “εμπό
ρευμα για πώληση ή αγορά” 
και ενώ διακατέχεται από ένα 
μόνιμο συναίσθημα ανασφά
λειας και άγχους διαπραγμα
τεύεται ασταμάτητα την αγο
ραπωλησία αναγκών, επιθυμιών 
ή μέσων ικανοποίησής τους.

Σε αντίθεση με τους προη
γούμενους, μη παραγωγικούς 
τύπους χαρακτήρα, ο τύπος 
του παραγωγικού προσανατο
λισμού αναφέρεται στον άν
θρωπο με την ικανότητα να 
χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του 
παραγωγικά και δημιουργικά. 
Το άτομο που διαθέτει τέτοιο 
τύπο χαρακτήρα δεν είναι απα
ραίτητο να γίνει μεγάλος επι
στήμονας ή καλλιτέχνης.

Ο Φρομ πίστευε ότι ο παρα
γωγικός χαρακτήρας δίνει στον 
άνθρωπο την ικανότητα να 
σκέφτεται ανεξάρτητα, να ικα
νοποιεί τις αισθήσεις του χω
ρίς άγχος, να χαίρεται τις ο
μορφιές της ζωής, τη Φύση και 
τις Τέχνες - με άλλα λόγια - να 
απολαμβάνει αυτήν την τόσο ε
φήμερη ζωή μας. □

Κεντρικός είναι ο ρόλος της μητέρας, ιδιαίτερα κατά την παιδική' 
ηλικία, για την ανάδειξη ολοκληρωμένων προσοπικοτήτων.
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Τον Α.Μ.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΑΟΥ, Καθηγητον τον ΙΙανΙμίον Αθηνών

Ι νώ ο λαός μας φημιζόταν για την φιλοξενία του

οι /ωμοί άοής του και ιδιαίτερα της δημόσια ζωής του είναι αφιλόξενοι, δεν είναι χώροι υποδοχής. 

Χώροι δηλαδή που Οα ευνοούσαν τις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις, 

την ανάπτυξη του προσώπου σε. όλο το φάσμα της καθημερινής ζωής.

Σπάνια, πολύ σπάνια, σα νησίδες δροσιάς και ανάπτυξης, 

συναντάς χώρους διαμορφωμένους από ανθρώπους 

με τρόπο που να σε υποδέχονται και να σε καλωσορίζουν.

ΙΙερφάλλον και ανάπτυξη

Ο λοι γνωρίζουμε τη 
σημασία του περι
βάλλοντος για τον 

άνθρωπο. Μαζί με την κληρο
νομικότητα, το περιβάλλον συ- 
νιστά τον δεύτερο σπουδαίο 
παράγοντα για την ανάπτυξη 
και είναι καθοριστικός γι’ αυτό 
που τελικά θα προκόψει ως α

ποτέλεσμα αυτής της συνεργα
σίας. Χωρίς να διακινδυνεύ
σουμε μπορούμε να υποστηρί
ξουμε ότι τα περιβάλλοντα μέ
σα στα οποία αναπτύσσονται 
οι άνθρωποι, ακόμη και εκείνα 
της ενδομήτριος ζωής τους, 
μπορούν να ταυτιστούν και να 
λειτουργήσουν ως χώροι ζωής. 
Για τη διαμόρφωση μερικών 
απ’ αυτούς τους χώρους ο άν

θρωπος δεν έχει καμιά ευθύνη. 
Για άλλους η ευθύνη τον βα
ραίνει μερικώς για άλλους χώ
ρους είναι απολύτως υπεύθυ
νος και για άλλους πάλι είναι 
εξίσου υπεύθυνος μαζί με άλ
λους συνανθρώπους του.

Με αυτό θέλω να τονίσω ότι 
γι’ αυτόν τον σημαντικό παρά
γοντα που επηρεάζει την ανά
πτυξή του και τη ζωή του είναι

υπεύθυνος και ο άνθρωπος, ε
πειδή διαμορφώνει και ο ίδιος 
τους χώρους ζωής του. Υπάρ
χει δηλαδή μία αλληλεπίδραση 
ανθρώπου και περιβάλλοντος 
και ο ίδιος πολλές φορές δεν 
είναι άμοιρος ευθυνών για το 
δεύτερο.

Εάν το περιβάλλον γενικώς 
έχει σημασία ασφαλώς για την 
καλή βιολογική ανάπτυξη του
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ανθρώπου, αυτός είναι λόγος 
για να φροντίζουμε για τη σω
στή διατροφή μας με τρόφιμα 
που δεν εγκυμονούν κινδύ
νους, για μια ατμόσφαιρα κα
θαρή χωρίς ρύπους, για υδάτι
νους πόρους που δεν είναι μο- 
λυσμένοι. Φροντίζουμε ακόμη 
να διαπαιδαγωγούμε μικρούς 
και μεγάλους ώστε να προσέ
χουν την σωματική τους υγεία. 
Εξίσου σοβαρή είναι και η α
γωγή για ψυχική υγεία και η 
προσοχή που πρέπει να επιδει
κνύουμε στους χώρους ζωής 
του ανθρώπου που την επηρεά
ζουν.

Όπως είναι γνωστό “κάθε 
ζωντανός οργανισμός ζει και 
αναπτύσσεται σα χώρος μέσα 
στο χώρο”. Από ψυχολογική ά
ποψη μας ενδιαφέρει η υποκει- 
μενοποίηση του χώρου ή, κα
λύτερα των ιδιοτήτων του χώ
ρου. Εδώ δεν εννοώ μόνο ορι
σμένες χωρικές ιδιότητες που 
έχει η αντιληπτική εικόνα κάθε 
αντικειμένου (χρώμα, μέγεθος, 
μορφή ή σχήμα, μια ορισμένη 
θέση και κατεύθυνση σε σχέση 
προς εμένα και τα άλλα αντι- 
κείμενα-δεξιά, αριστερά, ψη
λά, χαμηλά κ.λ.π. (-Κίνηση 
απόσταση και βάθος.

Είναι γνωστή η αγαθή επί
δραση ενός καθαρού, φωτει
νού, τακτοποιημένου, ευχάρι
στου χώρου στους ανθρώπους 
που συχνάζουν σ' αυτόν. Είτε 
πρόκειται για κατοικία, είτε για 
σχολική τάξη και προαύλιο, 
για χοίρο εργασίας, γραφείο, 
εργοστάσιο, πλατεία, δρόμους, 
μέσα συγκοινωνίας ή χώρους 
αναψυχής.

Ψυχολογικές παράμετροι

Ποιες άραγε ψυχικές ιδιότη
τες και δραστηριότητες δια
δραματίζουν κάποιο ρόλο στον 
τρόπο με τον οποίο διαμορφώ
νουμε τους χώρους ζωής μας. 
Οπωσδήποτε η προσωπικότη
τά μας παίζει έναν σημαντικό 
ρόλο σ’ αυτές μας τις ενέρ
γειες. Αλλά και άλλες παράμε
τροι ενεργοποιούνται. Από το 
να είμαι άνδρας ή γυναίκα και 
ν’ ασχολούμαι με συγκεκριμέ
νους χώρους του σπιτιού: την 
κουζίνα ή τη βιβλιοθήκη, με

συγκεκριμένες ασχολίες: την 
διακόσμηση, τον κήπο ή τα μα
στορέματα. Κάτι άλλο ακόμη 
είναι το αίσθημα του ιδιοκτήτη 
ή του ενοικιαστή. Αλλιώς α
σχολούμαι και περιποιούμαι έ
να δικό μου σπίτι από ένα σπί
τι στο οποίο είμαι με ενοίκιο.

Το αίσθημα του μόνιμου ή 
του προσωπικού που συνάπτο- 
νται με το αν είμαι ή όχι ιδιο
κτήτης παίζει ένα σημαντικό 
ρόλο σ’ αυτή μου την τοποθέ
τηση. Η οικειότητα μ’ ένα χώ
ρο που με ωθεί να τον προσοι- 
κειωθώ, με ωθεί ακόμη περισ
σότερο σε μια ιδιωτικοποίηση 
της ζωής μου και των χώρων

ζωής μου. Με κάνει να ενδια- 
φέρομαι για ό,τι είναι ιδιωτικό 
και να μην έχω πολύ ενδιαφέ
ρον ή και να αποστρέφομαι α
κόμη κάτι που δεν μου ανήκει 
προσωπικό και ανήκει σε άλ
λους ή σε άλλον ή στο δημόσιο 
ή στο κράτος.

Εξ ου και η αποστασιοποίη
σή μου να θεωρήσω ως δικό 
μου και άρα να νοιαστώ καθε
τί ξένο. Έτσι εξηγείται γιατί ε
νώ φροντίζω με κάθε λεπτομέ
ρεια για το σπίτι μου, το αυτο
κίνητό μου ως χώρους ζωής 
μου, αδιαφορώ γι’ άλλους χώ
ρους ζωής που είναι και εκεί
νοι χώροι ζωής μου πλην όμως

δεν τους αντιλαμβάνομαι ως 
τέτοιους. Είναι σα να ξεχνώ ό
τι από τη στιγμή που μοιράζο
μαι ένα χώρο ζωής με άλλους, 
αυτόματα δεν μου ανήκει. Μια 
μικρή περιπλάνηση σε δημό
σιους χώρους ή σε δημόσια κα
ταστήματα μας πείθει. Πάρτε 
τα δημόσια σχολεία μας και ό
χι μόνο μετά από περίοδο κα- 
ταλύψεων. Πάρτε τα λεωφο
ρεία μας αλλά ακόμη και τα 
ταξί. Πλήν σπανίων εξαιρέσε
ων τα οχήματα αυτά σε απω
θούν και δεν τα παίρνεις εξ α
νάγκης. Όπως τα βρίσκεις λε
ρωμένα με την ίδια διάθεση τα 
βρωμίζεις και συ. Δεν σ’ ενδια-
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φέρει ο επόμενος. Έχω αναφέ
ρει, σχολιάζοντας παλαιότερα 
την καμπάνια του αγαπητού 
φίλου και συναδέλφου κ. Γιάν- 
νη Παπαδόπουλου "οδηγείτε υ
ποχωρητικά", ότι ο νεοέλλη
νας χρησιμοποιεί το σλόγκαν 
το οποίο θέτει ως προμετωπίδα 
του και φιλοσοφία ζωής: “υ
πάρχω, άρα δεν υπάρχει”. 
Πάρτε τους δημόσιους κήπους, 
τις πλατείες, τους δρόμους, α
στυνομικά τμήματα, εφορίες, 
νοσοκομεία και άλλους χώ
ρους ων ουκ έστι αριθμός. Δεν 
σε προδιαθέτουν να μπεις και 
αν μπεις να παραμείνεις.

Στάσεις ζωής

Ενώ ο λαός μας φημιζόταν 
για την φιλοξενία του οι χώροι 
ζωής του και ιδιαίτερα της δη
μόσια ζωής του είναι αφιλόξε
νοι, δεν είναι χώροι υποδοχής. 
Χώροι δηλαδή που θα ευνοού
σαν τις μεταξύ των ανθρώπων 
σχέσεις, την ανάπτυξη του 
προσώπου σε όλο το φάσμα 
της καθημερινής ζωής.

Σπάνια, πολύ σπάνια, σα νη
σίδες δροσιάς και ανάπτυξης, 
συναντάς χώρους διαμορφω
μένους από ανθρώπους με τρό
πο που να σε υποδέχονται και 
να σε καλωσορίζουν. Απαιτεί
ται δηλαδή ένας χώρος υποδο
χής που για να λειτουργήσει ως 
τέτοιος θα πρέπει και να έχει 
σχεδιασθεί από ανθρώπους 
που διαθέτουν βασικές στάσεις 
ζωής, που συνθέτουν τη στάση 
εκείνη που ψυχολογικά υπό το 
φως της ουμανιστικής ψυχολο
γίας μπορούμε να χαρακτηρί
σουμε ως στάση υποδοχής.

Αυτές είναι η κατανόηση, η 
ανεκτικότητα, ο σεβασμός και 
η παραδοχή. Αυτές οι στάσεις 
ευνοούν τις διανθρώπινες σχέ
σεις και δημιουργούν το κα
τάλληλο εκείνο κλίμα και την 
ανάλογη ατμόσμαιρα που είναι 
απαραίτητα για την επίτευξη 
κοινωνίας και επικοινωνίας. Α
νάλογες στάσεις βέβαια απαι
τούνται και από τους χρήστες 
αυτών των χώρων ζωής. Πως 
όμως οι επί μέρους στάσεις της 
υποδοχής θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν στο σχεδίασμά 
ή στη χρήση μιας πόλης στους I

χώρους ζωής που προβλέπεται 
να διαθέτει;

Ας αρχίσουμε με την κατα
νόηση. Αυτή η στάση "συνί- 
σταται στην ορθή αντίληψη του 
υποκειμενικού κόσμου του άλ
λου, που περιλαμβάνει το πλαί
σιο αναφοράς του μαζί με τις 
προσωπικές αξίες που συ- 
νάπτονται σ ’ αυτό. Κατανοώ 
τον άλλο, σα να ήμουνα ο άλ
λος·. Έρχομαι στη θέση του άλ
λου ",

Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν 
δεν μπορώ να σχεδιάσω ένα 
χώρο ζωής εξατομικευμένα- 
και δεν εννοώ μόνο τον αρχιτέ
κτονα, αλλά και τον πολιτικό, 
και τον δημοτικό άρχοντα, και 
τον υπάλληλο και τον κάθε α- 
ξιωματούχο- για τον κάθε πο
λίτη χωριστά, θα φροντίσω ό
μως να λάβω υπόψη τις διαφο
ροποιημένες ανάγκες των αν
θρώπων. Και τα παιδιά, και 
τους γέροντες, και τις γυναί
κες, και τα άτομα με ειδικές α
νάγκες. Τους εργαζόμενους αλ
λά και εκείνους που διαθέτουν 
κάποιο ελεύθερο χρόνο. Δεν ο
μογενοποιούμε τους πάντες και 
τα πάντα. Κατανοώ την ανά
γκη ακρίβειας και τήρησης των 
δρομολογίων, τις διαφορετικές 
σωματικές διαστάσεις παιδιών 
και ενηλίκων κ.ο.κ.

Η ανεκτικότητα που σημαί
νει ότι “επιτρέπεται σε άτομα 
να εκφράσουν ελεύθερα τα 
προσωπικά τους αισθήματα 
και τις εμπειρίες τους χωρίς 
κίνδυνο να παρεξηγηθούν και 
να εκπέσουν της εκτίμησής 
μας”. Αυτό θα σήμαινε πρακτι
κά ότι όλοι θα μπορούσαν μέ
σα σε κλίμα ελευθερίας να έ
χουν γνώμη στη διαμόρφωση 
των χώρων αλλά και στη χρή
ση τους, όταν η ελευθερία τους 
δεν εμποδίζει την ελευθερία 
του άλλου. Οι χώροι μπορούν 
να χρησιμοποιούνται πολύτρο
πα.

Ο σεβασμός που είναι ένας 
σεβασμός του άλλου άνευ ό
ρων και στηρίζεται στη μονα- 
δικότητά του. Κι αυτό ο ένας 
πρέπει να γίνει σεβαστός χωρίς 
διακρίσεις στις επιθυμίες του 
και σ’ ό,τι τον ενοχλεί. Συνή
θως ο ένας καταπιέζεται και 
συνήθως όποιος τολμήσει να 
διαμαρτυρηθεί. Πάρτε για πα

ράδειγμα τις ώρες κοινής ησυ
χίας, νυκτερινά κέντρα που υ
περβαίνουν ωράρια και κανο
νισμούς, αρχές ανίσχυρες να ε
πιβάλλουν την τάξη υπέρ του 
ενός που ενοχλείται, ενώ άλλοι 
υπομένουν σιωπηλά τη δικτα
τορία των ολίγων:

Η στάση αυτή του σεβασμού 
αναφέρεται στη παραδοχή του 
άλλου στο σύνολό του, όπως 
υπάρχει αυτός εδώ και τώρα. 
Όχι μόνο γιατί ως πολίτης έχει 
δικαιώματα βάσει του Συντάγ
ματος και των Νόμων, αλλά 
γιατί παραδεχόμαστε και ανά
γκες του που ο νόμος ίσως δεν 
προβλέπει και διευθετούμε γι’ 
αυτόν μια όαση στον κοινό χώ
ρο ζωής για να ζήσει κι αυτός 
επιτέλους είτε στον ιδιωτικό 
του χώρο, μη εμποδιζόμενος α
πό το δημόσιο, είτε στον δημό
σιο όταν είναι υποχρεωμένος 
να διαφύγει και να πάρει κά
ποιον αέρα όταν μέσα ο αέρας 
γίνεται πνιγηρός και ασφυκτιά. 
Δεν χρειάζεται και εντός και ε
κτός να είναι επί τα αυτά!

Σύζευξη κλειπιοφιλίας 
και αγοραφιλίας

Μήπως όμως μιλάμε για 
πράγματα ουτοπικά που δεν 
μπορούν να πραγματοποιη
θούν εν τόπω και χρόνω; Γιατί 
όμως να είναι ουτοπικά; Γιατί 
να μην παραδεχτούμε ότι μπο
ρούμε να εν-τοπίσουμε αυτούς 
τους χώρους ζωής;

Ο άνθρωπος μπορεί αναδρα- 
στικά, έχοντας κατανοήσει την 
ψυχολογική σημασία των χώ
ρων ζωής για την ψυχική του 
αλλά και τη σωματική του υ
γεία, να αντιδράσει στα ερεθί
σματα που παίρνει και να θε
ραπεύσει το κακό που έχει κά
νει.

"Ο τρώσας και ιασεται ” ό
πως υποστήριζε η παλιά θερα
πευτική αρχή. Χρειάζεται βέ
βαια να υιοθετήσουμε κάποιες 
αρχές και κάποια αξιώματα.

Οι στάσεις ζωής που μόλις 
αναφέραμε και τις οποίες προ
σπαθήσαμε να προσαρμόσου
με εφαρμόζοντάς τες στους χώ
ρους ζωής του ανθρώπου, μπο
ρούν να μας βοηθήσουν στην 
οικοδόμηση ενός κλίματος ε

μπιστοσύνης και μιας αλλαγής 
νοοτροπίας.

Θα μπορούσαμε να ισχυρι
στούμε ότι στο μέτρο που 
νοιαζόμαστε για τη ζωή φρο
ντίζουμε και για τους χώρους 
της.

Στο μέτρο που αγαπούμε τον 
εαυτό μας αγαπούμε και τους 
χώρους μέσα στους οποίους 
ζει.

Στο μέτρο που αγαπούμε τον 
άλλο και τους άλλους και μάλι
στα ως σεαυτόν, δηλαδή χωρίς 
να τον ή τους ξεχωρίζουμε από 
τον εαυτό μας, αγαπούμε και 
τους χώρους μέσα στους οποί
ους ζουν και τους υποδεχόμα
στε.

Ας μη ξεχνούμε ότι στην αρ
χαία ελληνική γλώσσα αγα
πάω επί πμοσιϋπων σημαίνει 
υποδέχομαι, περιποιούμαι κά
ποιον. Εδώ συναντάται η κοινή 
μας παράδοση, η ελληνική και 
χριστιανική, με την ψυχολογι
κή. Βάσει της τελευταίας προ
σπαθήσαμε, όσο βέβαια μας ε
πέτρεπε ο χρόνος, να διαφωτί
σουμε από ψυχολογικής πλευ
ράς τον ρόλο των χώρων ζωής 
στη ζωή μας, επιχειρώντας συ
νάμα κάποιες τομές στις συ
μπεριφορές του νεοέλληνα.

Θα μπορούσαμε άραγε να ι
σχυριστούμε ότι ο νεοέλληνας 
χαρακτηρίζεται στη διαγωγή 
του ως προς τους χώρους ζωής 
από μιας κλεισιοφιλία (προτί
μηση και φροντίδα του ιδιωτι
κού) και μια αγοραφοβία (απο
στροφή και περιφρόνηση του 
δημοσίου);

Παίζοντας με τις γνωστές 
ψυχικές καταστάσεις της κλει- 
σιοφοβίας και της αγοραφοβί
ας θα αποτολμούσαμε να υπο
στηρίξουμε ότι η αγωγή ψυχι
κής υγείας θα μπορούμε να ο
δηγήσει σε μια σύζευξη κλει- 
σιοφιλίας και αγοραφιλίας, η 
αγάπη άλλωστε έξω βάλλει τον 
φόβον και σύμφωνα με την 
γνωστή ρήση του Ευαγγελίου 
"ταύτα δε έδει ποιήσαι κάκεινα 

μη αφιέναι" (Ματθαίου κγ'23: 
αυτά έπρεπε να κάνετε χωρίς 
να παραμελήσετε και εκείνα). 
Ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι 
ζωής να τύχουν της ίδιας φρο
ντίδας για να δώσουν ζωή 
στους ανθρώπους και με το πα
ραπάνω. □
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η “Αθλητική Ένωση Αστυνομι
κών Ελλάδος" ιδρύθηκε to 1990 
με απόφαση του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών. Είναι σωματείο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθή
να και καταστατικό στόχο την καλλιέργεια 
του αθλητικού πνεύματος γενικά και ειδικό
τερα την ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ 
των Ελλήνων αστυνομικών αλλά και των Α
στυνομικών Υπηρεσιών των ευρωπαϊκών 
κρατών. Επιδιώκει την υλοποίηση των στό
χων της με τη διοργάνωση αθλητικών αγώ
νων για τα μέλη της, καθώς και τη συμμετο
χή της σε αθλητικές εκδηλώσεις των Αστυ
νομιών των ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα 
έχει αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση και 
έχει συνδράμει αποφασιστικά αναξιοπαθού- 
ντες συναδέλφους. Σήμερα έχει 4 Παραρτή
ματα- της Αττικής με έδρα την Αθήνα, της 
Βόρειας Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
της Κρήτης με έδρα το Ρέθυμνο και της 
Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.

Από το 1990 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (USPE) και 
έκτοτε διαμέσου αυτής η Ελληνική Αστυνο
μία δίνει δυναμικό παρόν στα ευρωπαϊκά α
θλητικά δρώμενα. Στα πλαίσια αυτά διοργά- 
νωσε το Ιο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κα
λαθοσφαίρισης αστυνομικών το 1993, ενώ έ
χει αναλάβει την ευθύνη διεξαγωγής του 
28ου Πανευρωπαϊκού Αθλητικού Συνεδρίου 
Αστυνομιών και διοργάνωσης του 4ου Πα
νευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδηλασίας 
στην Αθήνα το 2000.

Οι συνέπειες όμως της δραστηριότητας 
της “Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελ
λάδος” υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια των 
καταστατικών της στόχων, αφού με την καλ
λιέργεια του αθλητισμού αλλά και του αθλη
τικού ιδεώδους μεταξύ των συναδέλφων, σε 
ελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, συμ
βάλλει στη βελτίωση της φυσικής κατάστα
σης των αστυνομικών και την αποτελεσματι
κότερη υπηρεσιακή τους απόδοση, στην ηθι
κή τους θωράκιση μέσα από ανάπτυξη της 
ευγενούς άμιλλας αλλά και στη διεύρυνση 
της προβληματικής τους μέσα από τις διε
θνείς επαφές.

Για το ρόλο του αθλητισμού στην Ελληνι
κή Αστυνομία και μια πρώτη αποτίμηση του 
έργου της “Αθλητικής Ένωσης Αστυνομι
κών Ελλάδος” η "Αστυνομική Επιθεώρηση " 
απευθύνθηκε στον Α’ Υπαρχηγό του 
Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Πλά
κα, καθ’ ύλην αρμόδιο για θέματα αθλητικής 
αγωγής στο Σώμα.

Ο κ. Υπαρχηγός επεσήμανε αρχικά τη θε
τική αλλαγή στην εικόνα του Έλληνα Αστυ
νομικού τα τελευταία χρόνια. "Τα ατυχή

κρούσματα αυταρχισμού και βίας, τα οποία ο
φείλονταν σε τραυματικές εμπειρίες της τελευ
ταίας πεντηκονταετίας και στο χαμηλό μορ
φωτικό επίπεδο των αστυνομικών υπαλλή
λων, ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Ο αστυ
νομικός είναι ένας υποδειγματικός υπάλληλος 
στην υπηρεσία του ελληνικού λαού, "διάκο
νος" του πολίτη και όχι ο άτεγκτος υπηρέτης 
του γράμματος του νόμου. Με υψηλή επαγγελ
ματική κατάρτιση, ευγένεια, προσήνεια και 
κατανόηση προσπαθεί να εξασφαλίσει στους 
κατοίκους της χώρας - πολίτες και μη - τις 
συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να 
αναπτύξουν δημιουργικά τις δυνατότητές τους 
και να εκφράσουν ελεύθερα τους προβληματι
σμούς τους. Είναι πλέον καθημερινά κοντά 
τους και με τη συμπεριφορά του κερδίζει δί
καια την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους. 
Στην αλλαγή της εικόνας αυτής συνέβαλε α
ναμφισβήτητα και η καλλ,ιέργεια του αθλητι
κού ιδεώδους στο Σώμα, μια αντίληψη για την 
οποία η συμβολή της "Αθλητικής Ένωσης Α
στυνομικών Ελλάδος ” ήταν - και εξακολουθεί 
να είναι - αποφασιστικής σημασίας.

"Η δραστηριότητα της "Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομικών Ελλάδος", τόνισε ο κ. Πλάκας, 
“συμβάλλει σε πρώτο επίπεδο στη βελτίωση 
της φυσικής κατάστασης των αστυνομικών 
και την εξοικείωσή τους με τους χώρους - και 
τους ανθρώπους - του μαζικού αθλ.ητισμού, ε
κεί που ατυχώς συχνά εμφανίζονται κρούσμα
τα βίας, και σε δεύτερο επίπεδο στην ηθική 
τους θωράκιση, στην καλλιέργεια πνεύματος 
ευγενούς άμιλλας, στην αναβάθμιση της προ
βληματικής τους με τις επαφές τους με τους 
ευρωπαίους συναδέλφους αθλητές και αθλη
τικούς παράγοντες, την "άφοβη ”  αντιμετώπι
ση του “άλλου ” , του διαφορετικού, και τέλος 
στη διεύρυνσι/  των διόδων προσέγγισης της 
ελλαδικής αλλ.ά και της παγκόσμιας πραγματι
κότητας σε μια περίοδο που οι αλλαγές στην 
οικονομία, και κατά συνέπεια και στην κοι
νωνία, διαδέχονται η μια την άλλη με άγνω
στες ως τώρα ταχύτητες. Το ηθικό σθένος, η 
γνώση και η εμπειρία παρέχουν στον αστυνο
μικό υπάλληλο τον εξοπλ.ισμό εκείνο, που θα 
του επιτρέψει να ανταποκριθεί λυσιτελώς στις 
προσδοκίες του πολίτη.

"Ο αθλητισμός είναι το πρωταρχικό μέσον, 
το οποίο θα εξασφαλίσει στον αστυνομικό την 
αναγκαία για την εκτέλεση του λειτουργήμα
τος του φυσική κατάσταση, αλλ,ά θα του επι
τρέψει να βιώσει μια εσωτερική πειθαρχία- 
μια πειθαρχία, έναν αυτοέλεγχο που θα γίνει 
εγγυητής της ελευθερίας των πολιτών. Στις Α
στυνομικές Σχολές θα δοθεί μεγαλύτερο βά
ρος στον αθλητισμό, ενώ θα γίνουν οι απα
ραίτητες ενέργειες για τη διεύρυνση της ενα
σχόλησης μ ’αυτόν όλων των αστυνομικών υ

παλλήλων. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσα 
να “φορέσω ” σ ’ όλους τους αστυνομικούς 
φόρμα. Πρόσφατα σ ' ένα ταξίδι μου στη Νέα 
Υόρκη διαπίστωσα ότι οι περισσότεροι αστυ
νομικοί είχαν αθλητική παράσταση, προφα
νώς αποτέλεσμα της αθλητικής αγωγής τους. 
Παράλληλα η εξοικείωση του αστυνομικού με 
τους αθλητικούς χώρους θα του επιτρέψει να 
προσεγγίσει σε βάθος το πνεύμα, την ψυχολο
γία και τη νοοτροπία αθλ,ητών, αθλητικών πα
ραγόντων και φιλάθλων, έτσι ώστε είτε να 
προλάβει τη δημιουργία θλιβερών επεισοδίων 
είτε, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, να επιτύχει 
την πλέον ανώδυνη εκτόνωσή τους. Για παρά
δειγμα η διάθεση αστυνομικών - μελών της 
“Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος" 
σε αθλητικούς χώρους, κυρίως στο ΟΑΚΑ, 
συνέβαλ,ε καθοριστικά στην αποτροπή κρου
σμάτων βίας.

“Μια σημαντική όμως διάσταση του αθλη
τικού πνεύματος που καλλιεργεί η “Ένωση ” 
είναι η πνευματική και ηθική θωράκιση του 
αστυνομικού. Π “αθλητική ”  ηθική, στηριγμέ
νη στις αξίες του “Ολυμπιακού ιδεώδους", 
δεν ενισχύει μόνο το σώμα αλλά και την ψυ
χή-

Το “ευ αγωνίζεσθαι" απαιτεί ηθική συ
γκρότηση, απαιτεί στόχους και ιδανικά, ιδανι
κά που οδηγούν τον αθλούμενο στον "αγώνα 
τον καλό ” στο στίβο της ζωής και τον αστυνο
μικό στη διαρκή αναβάθμιση των προσφερο- 
μένων προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών 
του. Τον καθιστά "πρώτο", αφού κατά την 
ευαγγελική ρήση "διάκονος έστι πάγιον".

"Στα πλαίσια αυτά ο ρόλος της “Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος" είναι απο
φασιστικής σημασίας για το μέλλον του Σώ
ματος αλλ,ά και για την εμπέδωση αισθήματος 
ασφαλείας στους κατοίκους της χώρας. Γι 'αυ
τό και από πλευράς μας κάνουμε ό,τι είναι δυ
νατόν για την ευόδωση των στόχων της". Ο
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ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Πληροίς ικανοποιημένος ήταν ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος 
στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε για το 
αίσιο τέλος που είχε η περιπέτεια με Αλ
βανό κακοποιό (Αρμπέν Σούφα) που 
κρατούσε οκτώ ομήρους σε λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ και απαιτούσε εκβιαστικά 
μεγάλο χρηματικό ποσόν και όπλα. Ο κ. 
Αρχηγός τονίζοντας το μέγεθος της επι
τυχίας είπε ότι: "καθοριστικός παράγων

για την απόλυτη επιτυχία της επιχείρησης 
ήταν ο καθορισμός του πλαισίου δράσης 
και η μη παρέκκλιση από τους στόχους 
που επικεντρώνονται στην παραμονή τον 
λεωφορείου σε ελληνικό έδαφος και στην 
ασφάλεια των ομήρων”. Συνεχίζοντας 
τόνισε πως, "πέρα από την εμπειρία της 
πρόσφατης τραγωδίας του Ελμπασάν οι 
όμηροι ξεπέρασαν γρήγορα τη -φυσιολο
γική- ταύτιση με τον απαγωγέα και η στά
ση τους έλυσε τα χέρια των αστυνομικών. 
Η στάση της αστυνομίας ήταν αυστηρή 
και άκαμπτη, οδηγώντας τον απαγωγέα 
σε κόπωση. Όλα ήταν οργανωμένα άψο
γα και το κυριότερο είχαν μελετηθεί πολ
λές εναλλακτικές ζώσεις. " Ο κ. Αρχηγός 
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πα
ρουσίασε όλες τις πτυχές της αστυνομι
κής επιχείρησης για την απελευθέρωση 
των ομήρων και την εξουδετέρωση του 
δράστη.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ανταλλαγή απόψεων και τρόπους α
ντιμετώπισης των μορφών της εγκλημα
τικότητας συζήτησαν κατά την πρόσφα
τη συνάντησή τους ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Ιωάννης Γεωργακόπουλος και ο Υ
πουργός Εσωτερικών της Κύπρου κ. 
Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Η επί
σκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια της υφιστάμενης συμφωνίας 
που υπογράφτηκε το 1993 μεταξύ των

Υπουργών Δημόσιας Τάξης της Ελλά
δος και της Κύπρου.

Αρκετή ώρα της συνάντησης δαπανή- 
θηκε για το θέμα της λαθρομετανάστευ
σης για το οποίο ο κ. Χριστοδούδου σε 
δηλώσεις του τόνισε πως "το πρόβλημα 
υπάρχει και εκείνο που έχει σημασία εί
ναι η αυξημένη επαγρύπνηση μεταξύ Ελ
λάδας και Κύπρου ”. Ο κ. Χριστοδούλου 
ευχαρίστησε τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την "καλή χρήση της ε- 
ξειδικευμένης γνώσης, εμπειρίας και τε
χνογνωσίας από την Κυπριακή Αστυνομί
α που υπάρχει συσσωρευμένη στο Ελλη
νικό Αστυνομικό Σώμα” και πρόσθεσε 
ότι η επίσκεψη του κ. Γεωργακόπουλου 
“δίνει την ευκαιρία σε μας αλλά και στον 
ίδιο να κάνουμε μια ανασκόπηση της υ
φιστάμενης συνεργασίας μας, να προ
γραμματίσουμε, να ενισχύσουμε την πε
ραιτέρω συνεργασία μας και από πλευ
ράς μας να την αξιοποιήσουμε ακόμα πε
ρισσότερο ”.

Από την πλευρά του ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας εξέφρασε την ι
κανοποίησή του για τις μέχρι σήμερα ε
παφές που είχε με τους Κύπριους συνα
δέλφους του, προσθέτοντας ότι έχουν 
τεθεί οι βάσεις για την επόμενη συνερ
γασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, η ο
ποία θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο του 
1999 μέχρι τον Ιούνιο του 2000. “Και οι 
δύο χώρες έχουμε να ωφεληθούμε στους 
τομείς που ενδιαφέρουν την Αστυνομία” 
τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχόίδης και ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Ιωάννης Γεωργακόπουλος συνοδευόμε- 
νοι από τον Δ/ντή της Δ/νσης Αστυνομι
κού Προσωπικού του Υπουργείου Υπο
στράτηγο κ. Αλέξανδρο Ζουμπούλη, με- 
τέβησαν πρόσφατα στα Ιωάννινα και τη 
Ηγουμενίτσα όπου πραγματοποίησαν 
διαδοχικές συναντήσεις με τον Επιθεω
ρητή Αστυνομίας Ηπείρου Ταξίαρχο κ. 
Βασίλειο ΙΙαπανίκο, τον Αστυν. Δ/ντή 
Ιωαννίνων κ. Απόστολο Γρεβιά, τον Α
στυν. Δ/ντή Θεσπρωτίας κ, Ιωάννη Κό- 
ντο, με τους Διοικητές των Αστυν. Τμη
μάτων, των Τμημάτων Ασφαλείας και 
Τροχαίας καθώς και με τους Διοικητές 
των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης 
Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων.

Κύριο θέμα της υπηρεσιακής αυτής ε
πίσκεψης ήταν η λήψη των απαιτούμε- 
νων μέτρων για τον έλεγχο των Ελληνο- 
αλβανικών συνόρων που αποτελούν και 
την βασική πύλη εισόδου των Αλβανών 
λαθ ρο μεταναστών.

Στη συνέχεια υπήρξαν συναντήσεις 
του κ. Υπουργού και του κ. Αρχηγού με 
τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Ηπείρου, βουλευτές και Νομάρχες και 
τους Δημάρχους Φιλιατών, Σαγιάδας, Μα
στοροχωρίων, Κονίτσης και Δελβινακίου.

Καστοριά

Υπηρεσιακή επίσκεψη πραγματοποίη
σαν στην Καστοριά ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Μιχάλης Χρυσοχόίδης και 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργακό
πουλος, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον 
Β’ Γ.Ε.Α., τον Επιθεωρητή Αστυνομίας 
Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχο κ. Χρή- 
στο Χατζημιχα'ίλίδη, τους Αστυνομικούς 
Διευθυντές Καστοριάς κ. Ευάγγελο 
Ρούσσα και Φλώρινας Κωνσταντίνο 
Τζέκη, τους Αστυνομικούς Υποδ/ντές 
που είναι αρμόδιοι για τους Συνορια
κούς Φύλακες, τον Δ/ντή της Υποδ/νσης 
Ασφάλειας Καστοριάς, τους Διοικητές 
των Αστυν Τμημάτων, των Τμημάτων 
Ασφαλείας και Τροχαίας.
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Μετά τις υπηρεσιακές συναντήσεις ο 
Υπουργός με τον Αρχηγό συναντήθηκαν 
με βουλευτές, με τον Γενικό Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Νο
μάρχες των Νομών Καστοριάς και Φλώ
ρινας, τους Δημάρχους Νεστορίου, Κο- 
ρεστιών, Αλιάκμωνα, Πρεσπών και προ
έδρους των κοινοτήτων Αρρένων και 
Κρυσταλλοπηγής.

Κέρκυρα και Ζάκυνθος

Υπηρεσιακή επίσκεψη στην Κέρκυρα 
και τη Ζάκυνθο πραγματοποίησε ο Γενι
κός Γραμματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης 
συνοδευόμενος από τον Α’ Υπαρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγο κ. Γεώργιο Πλάκα.

Παρουσία του Γεν. Επιθεωρητού της 
Γ’ Γεν. Επιθεώρησης Αστυνομίας Ιονί- 
ων Νήσων Ταξιάρχου κ. Γεωργίου Τσε- 
σμετζή και του Αστυν. Διευθυντού Κέρ
κυρας κ. Οδυσσέα Δελή πραγματοποιή
θηκε συνάντηση με αξιωματικούς της 
Α.Δ. Κέρκυρας με τη συμμετοχή Διοι
κητών Υπηρεσιών καθώς και του τοπι
κού συνδικαλιστικού οργάνου και συζη
τήθηκαν τα προβλήματα που απασχο
λούν την Α.Δ. Κερκύρας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συ
ναντήσεις του Γενικού Γραμματέα και 
του Υπαρχηγού στα γραφεία της Περι
φέρειας Ιονίων Νήσων με τον Διευθυ
ντή, τον βοηθό νομάρχη και όλους τους 
δημάρχους του νομού όπου εξετέθησαν 
τα τοπικά προβλήματα.

Στην επίσκεψη που έγινε στη Ζάκυν
θο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σε αί
θουσα της Νομαρχίας και συζητήθηκαν 
θέματα σχετικά με την αστυνόμευση 
του νησιού και θέματα σχετικά με το ζή
τημα των πυρκαγιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Νομάρ
χης Ζακύνθου, ο Αστυνομικός Διευθυ
ντής Ζακύνθου κ. Αναστάσιος Λιάτσος, 
ο Υποδιοικητής της Αστυν. Δ/νσης Α
στυνόμος Α' Απόστολος Παπαγιάννης , 
ο Λιμενάρχης Ζακύνθου, ο Διοικητής 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οι 
δήμαρχοι του νησιού.

Από την επίσκεψη τον Γενικού Γραμματέα τον Υ.Δ.Τ. και τον Α’ Υπαρχηγού τον Σώματος
στην Κέρκνρα.
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Από την επίσκεψη τον Γενικού Γραμματέα τον Υ.Δ.Τ. και τον Α ’ Υπαρχηγού τον Σώ;
στη Ζακ > Ιο.
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Πέλλα

Το Νομό Πέλλας επνσκέφθηκε πρό
σφατα ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωρ- 
γακόπουλος για υπηρεσιακά θέματα. Ει
δικότερα επισκέφθηκε το Αστυνομικό 
Τμήμα Αριδαίας συνοδευόμενος από 
τον Α’ Γ ενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας 
Υποστράτηγο κ. Ανδρέα Στεφάνου, τον 
Επιθεωρητή Αστυνομίας Κεντρικής 
Μακεδονίας Ταξίαρχο κ. Χρήστο Λίβα
νό και τον Δ/ντή της Αστυν. Διεύθυνσης 
Πέλλας Αστυν. Διευθυντή κ. Ιωάννη 
Λουΐζο, με σκοπό να έχει και προσωπι
κή γνώμη για την εγκατάσταση Τμήματος 
Συνοριακών Φυλάκων στην Αριδαία.

Στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός συναντή
θηκε με τον Δήμαρχο Αριδαίας κ. Σάκη 
Χατζηδημητρίου ο οποίος τον ενημέρω
σε για θέματα της αρμοδιότητάς του και 
αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την ίδρυ
ση και λειτουργία στην Αριδαία του 
Τμήματος Συνοριακών Φυλάκων.

Την ίδια ημέρα ο κ. Αρχηγός επισκέ- 
φθηκε την Έδεσσα και στη συνέχεια α
ναχώρησε για Θεσσαλονίκη.

•  Την 19η Ιουλίου ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε στα Ιωάννινα με τον Αλβανό 
ομόλογό του. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και κυρίως το θέμα της λή
ψης αυξημένων μέτρων, από αλβανικής πλευράς, στη συνοριακή γραμμή.

•  Με τον Πρωθυπουργό της ΠΓΔτ Μ κ. Λιούσκο Γκιοργκέφσκι συναντήθηκε την 29η Ιουλίου ο Υπουργός Δημ. Τάξεως 
κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια μονοήμερης επίσκεψης εργασίας που πραγματοποίησε στα Σκόπια. Ο κ. Υπουρ
γός συναντήθηκε επίσης και με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Ντόστα Ντιμόβσκα, τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου 
κ. Τομισλάβ Στογιανόφσκι και τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τραγιάνοφ. Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Τραγιάνοφ, συζη
τήθηκαν θέματα, όπως η εφαρμογή πρωτοκόλλου αστυνομικής συνεργασίας, η αμοιβαία συνεργασία και ο κοινός αγώνας κα
τά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και όπλων και ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η πρόληψη της διεθνούς τρο
μοκρατίας, η πρόληψη της λαθρομετανάστευσης και άλλα ειδικότερα θέματα ασφάλειας στην περιοχή των Βαλκανίων.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε κλίμα φιλικό και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως η πάταξη της εγκληματικότητας αποτελεί 
κοινό στόχο των δύο χωρών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης κάλεσε τον κ. Τραγιάνοφ να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.

Τιμητικό δίπλωμα απονεμήθηκε πρόσφατα 
στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Πειραιά Ταξίαρχο κ. Σπυρίδωνα Τσάκο από 

το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής 
Προστασίας για την προσφορά της 

Αστυνομικής Διευθϋνσεως Πειραιά κατά τη 
διετία 1996-1998.
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Το μετάλλιο του Αστυνομικού Σταυ
ρού και υλική αμοιβή 2.000.000 δραχ
μών απονεμήθηκαν με απόφαση του Υ
πουργού Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη 
Χρυσοχοϊδη στους ιδιώτες Λάμπρο Τσα
κίρη και Παναγιώτη Ζάχαρη, που συμ
μετείχαν ενεργά στη σύλληψη επικίνδυ
νου κακοποιού δράστη ληστείας σε υπο
κατάστημα τράπεζας. Και οι δύο με 
πραγματική αυτοθυσία καταδίωξαν τον 
δράστη που τους πυροβόλησε και τους 
τραυμάτισε σοβαρά σε διάφορα σημεία 
του σώματός τους. Ο δράστης συνελή- 
φθη στη συνέχεια από άνδρες της Αμε
σης Δράσης.

Ο Λάμπρος Τσακίρης φέροντας πολ
λαπλά τραύματα νοσηλεύτηκε επί δίμη- 
νο στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου χει- 
ρουργήθηκε κατ’ επανάληψη χωρίς μέ
χρι στιγμής να έχει αποκατασταθεί πλή
ρως η υγεία του. Ο Παναγιώτης Ζάχα
ρης νοσηλεύτηκε με βαρύτατα τραύμα
τα, χειρουργήθηκε κατ’ επανάληψη και 
πρόκειται να υποβληθεί σε νέες επεμβά
σεις με αμφίβολη εξέλιξη για την πλήρη 
αποκατάσταση της υγείας του.

ΔΩΡΕΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ

Στο πάρκο του Πολιτιστικού Κέντρου 
Ν. Ρυσίου Θεσ/νίκης πραγματοποιήθη
κε εκδήλωση παράδοσης - παραλαβής ε
νός περιπολικού αυτοκινήτου το οποίο 
δώρισε το τοπικό διαμέρισμα του Νέου 
Ρυσίου του Δήμου Θέρμης στο Α.Τ. Ε
πανομής, ως ένδειξη αναγνώρισης της 
κοινωνικής προσφοράς του Α.Τ. Επανο
μής και της Ελληνικής Αστυνομίας γενι
κότερα. Ο αντιδήμαρχος Θέρμης κ. Χρ. 
Θωμαρέϊς υπογράμμισε στον χαιρετι
σμό του την προσφορά της Αστυνομίας 
και ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας 
Θεσ/νίκης Ταξίαρχος κ. 1. Παναγό- 
πουλος ως εκπρόσωπος του Γ.Α.Δ. Θεσ/νί
κης κ. Κων. Οικονόμου στην αντιφώνησή 
του εξέφρασε εγκάρδιες ευχαριστίες.

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε 
την 27η Ιουλίου η εορτή του Αγίου Παντελε- 
ήμονος από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας Α
θηνών στο ομώνυμο εκκλησάκι των εγκατα
στάσεων του Ομίλου στην Εκάλη Αττικής. 
Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλάμβανε 
Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία, περιφορά 
της θαυματουργής εικόνας και στο τέλος δε
ξίωση προς τιμήν των παριοταμένων. Π
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Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η  Μ Α Θ Η Τ Ω Ν  

Σ Τ Ο  Υ .Λ .Τ .

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επι- 
σκέφθηκαν πρόσφατα οι μαθητές του 
1ου Γυμνασίου Μελισσίων και ξεναγή- 
θηκαν στους χώρους του και ενημερώ
θηκαν για τις εργασίες που επιτελεί το 
κάθε Τμήμα ξεχωριστά από υπαλλήλους 
της Δ/νσεως Δημοσίων Σχέσεων και στο 
τέλος παρακολούθησαν εικοσάλεπτη ε
νημερωτική ταινία σχετικά με την αν
θρώπινη συμπεριφορά και τις συνέπειές 
της.

Μέχρι εδώ όλα καλά. Θα μπορούσε 
να πει κάποιος ότι επρόκειτο για μια α
πλή ενημερωτική επίσκεψη όπου μετά 
από την σχετική ξενάγηση ανταλλάγη- 
σαν εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις, προ- 
σφέρθηκαν οι καθιερωμένες πορτοκα
λάδες μετά συριανού εδέσματος και όλα 
τέλειωσαν με ένα τυπικό ευχαριστώ.

Όμως τα πράγματα δεν έχουν ακρι
βώς έτσι. Ούτε οι φιλοφρονήσεις ήταν 
τυπικές ούτε η ενημέρωση εντάχθηκε 
στην καθημερινότητα του υπαλληλικού 
οκταώρου.

Τα παιδιά αντιμετωπίστηκαν με πραγ
ματικό ενδιαφέρον το οποίο οπωσδήπο
τε αντιλήφθηκαν γιατί διαφορετικά δεν 
εξηγούνται τα ολόθερμα από καρδιάς 
λόγια που κάθισαν και έγραψαν όταν η 
δασκάλα τους η κα Κ,ουτούκου ζήτησε 
τη γνώμη τους για την επίσκεψη.

Εδώ πραγματικά αξίζει να καταθέ
σουμε τις απόψεις ορισμένων παιδιών 
για τις εντυπώσεις που σχημάτισαν από 
την επίσκεψή τους στο Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης.

“Οι εντυπώσεις μας από το ΥΔΤ ήταν 
εκπληκτικές. Έκπληκτοι μείναμε από την 
οργάνωση των ανθρώπων με τους οποί
ους ήρθαμε σε επαφή. Η στάση τους ήταν 
φιλική και προσπαθούσαν να μας κατα
τοπίσουν στα θέματα που είχαμε ερωτη
ματικά. Με τα πράγματα που μας είπαν 
καταλάβαμε πόσο δύσκολη είναι η δου
λειά των αστυνομικών και από δω και 
πέρα θα δείχνω περισσότερη κατανόηση 
στην εργασία τους... "

Σ π ά ρ ο ς

“Οι εντυπώσεις που μου μείνανε από 
το ΥΔΤ ήταν όλες θετικές. Μας φιλοξένη
σαν σα να ήμασταν Υπουργοί... ”

Κ α τ ερ ίν α

“Η υποδοχή ήταν πολύ καλή. Κανένας 
δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Μας λύθη

καν όλες οι απορίες. Κάποιοι ίσως να εί
χαν άλλη γνώμη γενικά για την Αστυνομί
α αλλά όσα άκουσαν τους άλλαξαν αυτή 
τη γνώμη... ”

Κ υ ρ ια κ ή

“Μέσα απ' αυτή την επίσκεψη είδα 
πως πραγ: ίναι το ΥΔΤ. Μας συ-
γκίνησε η φίΑυςενία που ήταν θερμή και 
κολακευτήκαμε αφού ήμασταν το πρώτο 
σχολείο που σας επισκέφθηκε... ”

Μ ό ν ο ς

“Την καλύτερη εντύπωση μας έκανε η 
πολύ καλή φιλοξενία που μας κάνατε... ”

Λ η μ ή τ ρ η ς

"Η επίσκεψή μας στο ΥΔΤ ήταν κατα
πληκτική. Μας υποδεχθήκατε με υπουρ
γικές τιμές... ”

Σ π ά ρ ο ς

“Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία για μας 
και μας κάνατε να μάθουμε πώς να συ- 
μπεριφερόμαστε στον συνάνθρωπό μας. 
Ακόμα καταλάβαμε ότι η Αστυνομία προ
στατεύει τον πολίτη... ”

Β α σ ιλ ικ ή

"Μου έμειναν οι καλύτερες εντυπώσεις 
από τις υπουργικές τιμές που μας παρεί
χαν... ”

Α ρ ισ τ ε ίδ η ς

“Η επίσκεψη ήταν υπέροχη. Για μένα.

πιο πριν, το Υπουργείο και οι υπάλληλοί 
του ήταν ένας κόσμος απόμακρος και ά
γνωστος. Νόμιζα ότι οι υπάλληλοι ήταν 
απλώς άνθρωποι της υπηρεσίας που εί
χαν κάποιο αξίωμα... ”

Δ ή μ η τ ρ α

Ή  υποδοχή ήταν πολύ εγκάρδια. Όλοι 
ήταν φιλόξενοι. Αυτή ακριβώς η φιλοξε
νία και όσα μας είπαν για την Αστυνομία 
μας έκαναν να αναθεωρήσουμε τις από
ψεις μας για τους Αστυνομικούς, να κα
ταλάβουμε ότι είναι και αυτοί άνθρω
ποι... ”

Δ έ σ π ο ιν α

“Η επίσκεψη στο ΥΔΤ ήταν μια σημα
ντική εμπειρία. Μας έδωσε την ευκαιρία 
να καταλάβουμε το ρόλο της Αστυνομίας 
ο οποίος έχει παρεξηγηθεί αρκετά... ”

Έ λ ε ν α

"Φυσικά, μεγάλη ευχαρίστηση μου έ
κανε αυτή η επίσκεψη, επειδή μου λύθη
καν αρκετές απορίες. Από σήμερα ί:χω 
αλλάξει γνώμη για τους αστυνομικούς, 
προς το καλό... ”

Φ ώ τ η ς
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Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Α  

Ο Δ Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Α Ε Ι Α Σ

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας διοργά- 
νωσε πρόσφατα το Τμήμα Τροχαίας Αγί
ου Νικολάου Αασιθίου στη διάρκεια της 
οποίας πραγματοποίησαν πάμπολλες 
διαλέξεις κυκλοφοριακής αγωγής σε 
σχολεία τις οποίες παρακολούθησαν συ
νολικά 6.000 μαθητές στους οποίους 
διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό. 
Διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν και σε ε- 
παγγελματίες οδηγούς με παράλληλη 
χρήση διαφανειών και ανάπτυξη της ι- 
σχύουσας νομοθεσίας.

Ε
U

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  “ Τ Α Λ Ω Σ ”

Σεμινάριο με την επωνυμία “Τάλως” 
που αφορά στη χρήση της σύγχρονης τε
χνολογίας στην καταπολέμηση του ε
γκλήματος, διοργάνωσε το ΥΔΤ με τη 
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ε
πιτροπής. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν 
η βελτίωση της τεχνογνωσίας σε θέματα 
σχεδιασμού και λήψης των επιβαλλόμε
νων προληπτικών και κατασταλτικών 
μέτρων για την καταπολέμηση του ε
γκλήματος με τη χρήση της τεχνολογίας 
καθώς και η ενίσχυση της ανταλλαγής 
πληροφοριών για τον ίδιο τομέα, με 
σκοπό την καταπολέμηση της εγκλημα
τικότητας. Στο σεμινάριο κλήθηκαν και 
συμμετείχαν εκπρόσωποι από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις π. ΕΣΣΔ.

Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  “ Ε Υ Α ”

Στα πλαίσια του προγράμματος κα
τάρτισης, ανταλλαγών και συνεργασίας 
για την καταπολέμηση του οργανωμέ
νου εγκλήματος και μετά από την έγκρι
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ΥΔΤ 
οργάνωσε το σεμινάριο “ΕΥΑ” του ο
ποίου οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν 
σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εκπαί
δευση των αξιωματικών των Αρχών επι
βολής του Νόμου της χώρας μας αλλά 
και των άλλων χωρών της Ε.Ε. και της 
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 
στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε 
μορφής απάτης και ιδιαίτερα των νέων 
μορφών της που σχετίζονται με τη χρή
ση της σύγχρονης τεχνολογίας και την 
υιοθέτηση στις συναλλακτικές συνή
θειες των πιστωτικών καρτών.
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Το προεδρείο της Αθλητικής Ένωσης Α
στυνομικών Ελλάδος παραδίδει αναμνηστι
κή πλακέτα στον Γενικό Γραμματέα τον Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Αημήτριο Ευ- 
σταθιάδη.

4 6 ο  Ρ Α Λ Ι Α Κ Ρ Ο Π Ο Α Ι Σ

Με τα χρώματα της Ελληνικής Αστυ
νομίας έλαβε μέρος ο Αρχιφύλακας 
Γρηγόριος Νιώρας, στο 46ο Ράλι Ακρό- 
πολις, με συνοδηγό τον Μιχάλη Πατρι- 
κούση. Η συμμετοχή ξεκίνησε με πολύ 
καλές προοπτικές κάνοντας πρώτο ελ
ληνικό χρόνο στην κατηγορία F2, στη 
σούπερ ειδική της Αναβύσσου αλλά την 
επόμενη ημέρα το σύστημα διεύθυνσης 
του αυτοκινήτου δεν ανταποκρίθηκε 
στις πραγματικά σκληρές απαιτήσεις 
του αγώνα με αποτέλεσμα να καταστεί 
αδύνατη η συνέχιση και ο τερματισμός.

Στην αγωνιστική ομάδα συμμετείχαν 
οι Υπαστυνόμος Α’ Αναστάσιος Ρήγας 
ως Αρχηγός αποστολής, ο Αρχ/κας Θεό
δωρος Χαλματζής ως οδηγός, ο Αρχ/κας 
Αλέξανδρος Νιώρας ως οδηγός - μηχα
νικός, ο Αρχ/κας Ιωάννης Βλαχογιάννης 
ως οδηγός - μηχανικός και μικρή ομάδα 
ιδιωτών μηχανικών που παρείχαν αφιλο
κερδώς την βοήθειά τους στην ομάδα

της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συνέχιση 
της προσπάθειας της αγωνιστικής ομά
δας θα συνεχιστεί στο ράλι ΕΛΠΑ 
Χαλκιδικής περί τα τέλη Αυγούστου. Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  Π Ο Δ Ο Σ Φ Α ΙΡ Ο Υ  

Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν  

Γ .Α .Δ .Θ Ε Σ Σ Α Α Ο Ν ΙΚ Η Σ

Με νίκη της ομάδος της ΔΑΕΘ του έ
ληξε το 5ο πρωτάθλημα των Υπηρεσιών 
τα Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Θεσσαλονίκης που διοργανώνει το πα
ράρτημα Βορείου Ελλάδος της Αθλητι
κής Ενώσεως Αστυνομικών Ελλάδος. 
Ένας τελικός με ωραίο θέαμα όπου η ο
μάδα της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επι
χειρήσεων Θεσσαλονίκης νίκησε με α
ποτέλεσμα 3-2 την ομάδα του Γ’ Τμήμα
τος Τροχαίας της συμπρωτεύουσας.

Επιμέλεια: 
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Του ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΚΑΡΓΑΚΟΥ, Φιλολόγου-Σνγγραφέα

Σ το λιμάνι της Σμύρνης ναυλο- 
χούσαν 21 πολεμικά ελληνικά 
καράβια, τα οποία δεν ήξεραν τι 

να πράξουν ή πως να δράσουν. Ο τελευ
ταίος αρχιστράτηγος Πολυμενάκος, ο α- 
ποκληθείς “πλωτός στρατηγός”, γιατί εί
χε το στρατηγείο του στο πλοίο “Κύ
κνος”, φρόντισε για τη μεταφορά του υ
λικού κι όχι για την άμυνα της Σμύρνης 
ή τη μεταφορά των αμάχων. Ο ύπατος 
αρμοστής Στεργιάδης ξεγελούσε τον 
πληθυσμό με διαβεβαιώσεις πως δεν υ- 
φίσταται κίνδυνος. Ο ίδιος όμως φρόντι
σε, προστατευόμενος από άγημα Αγ
γλίαν ναυτών, να φύγει από τη Σμύρνη 
με αγγλικό πλοίο την προηγούμενη της 
εισόδου των Τούρκων. Υπό το κράτος 
του πανικού που δημιουργούσε η προέ
λαση του τουρκικού και η διάλυση του 
ελληνικού Στρατού έφθαναν κάθε μέρα 
στην πόλη ως ύστατη σανίδα σωτηρίας 
30.000 άμαχοι από το εσωτερικό.
Στις 27 Αυγούστου 1922 έφθασαν οι

πρώτοι ’τσέπες" υπό τον Κίορ (μονό
φθαλμο) Μπεχλιβάν. Την άλλη μέρα 
μπήκε στην πόλη διοικητής ο θηριώδης 
Νουρεντίν Πασάς. Κάλεσε το μητροπο
λίτη Χρυσόστομο και τους προκρίτους 
Κλημάνογλου και Τουρουκτσόγλου και 
πάνω σ' αυτούς ξέσπασε όλη η μανία 
του. Ο Χρυσόστομος πέθανε με φρικτά 
βασανιστήρια. Ανήκει στους μεγάλους 
εθνομάρτυρες, που κρατούν ψηλά τη 
σημαία της Ρωμιοσύνης, όταν την υπο
στέλλει με τη δειλία της ή την αβελτηρί
α της η στρατιωτική και πολιτική μας η
γεσία. Ο Χρυσόστομος (Καλαφάτης το 
επώνυμο) μητροπολίτης Σμύρνης από 
το 1910 είχε αναπτύξει από τα νεανικά 
χρόνια του πολυσχιδή εθνική δράση. Οι 
Τούρκοι στη διάρκεια του Α' Παγκοσμί
ου Πολέμου τον είχαν εξορίσει. Στη 
διάρκεια της εξορίας του είχε γράψει 
στα γαλλικά δύο βιβλία με τα οποία κα- 
τήγγελε τις τουρκικές θηριωδίες. Κατά 
την καταστροφή έμεινε κοντά στο ποί

μνιό του. Αποποιήθηκε πρόταση του αρ
χιεπισκόπου των καθολικών Σμύρνης να 
εγκαταλείψει τη Μητρόπολή του. Η α
πάντησή του αποκαλύπτει το ύψος και 
το ήθος του ανδρός: "Ο καλός ποιμήν οφεί
λει να παραμείνει με το ποιμνών του 
Αλλά τι έπραξαν σ’ αυτή τη δραματική 
για τον άμαχο πληθυσμό στιγμή οι σύμ
μαχοί μας: Ο Αμερικανός πρόξενος 
Χόρτον, που με δική του πρωτοβουλία 
έπραξε πολλά, ζήτησε από το State Dep
artment αμνησία για τους Έλληνες. Δύ
ο ημέρες μετά εισέπραξε ένα απερίφρα
στο “όχι”. Ο Βρετανός ναύαρχος δηλώ
νει: “Δεν θ ’ αποβιβάσω ούτε ένα ναύτη 
■για άλλο σκοπό’’. Σκοπός ήταν μόνο η 
προστασία των Βρετανών υπηκόων. Ό
ντως απεβίβασε 200 πεζοναύτες και 
τους έβαλε φρουρούς στο αγγλικό προ
ξενείο και τον πυροσβεστικό σταθμό. Ο 
λόγος ήταν απλός: οι ασφαλιστικές εται
ρείες που ασφάλιζαν τις κατοικίες των 
Σμυρνιών ήσαν αγγλικές! Οι Γάλλοι έ-
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Πάνω: Τραυματιοφορείς περιποιούνται τραυματία. 
Κάτω: Μετά την καταστροφή' η προσφυγιά.

βγαλαν πεζοναύτες για να φρουρήσουν 
ίο προξενείο τους, τα γαλλικά σχολεία 
και την Τράπεζα “Κρεντί Λυιοναί”. Οι Ι
ταλοί άμεσα κι έμμεσα συνεργάστηκαν 
με τους Τούρκους για τον αφανισμό του 
ελληνικού στοιχείου. Μόνο οι Αμερικα
νοί που βρέθηκαν στη Σμύρνη 
χάρη στον πρόξενο Χόρτον, 
έδειξαν ενδιαφέρον για 
τον άμαχο πληθυ
σμό: συγκέντρω
σαν χρήματα, 
ν ο ί κ ι α σ α ν  
φ ο ρ τ η γ ά  
αυτοκίνη
τα και 
φούρνους 
και σε μια 
μέρα άρχι
σαν την Πα
ρασκευή και 
διανομή ψω
μιού και άλλων 
τροφίμων.
Στις 31 Αυγούστου 
1922 άρχισε ο εμπρησμός 
που ξεκίνησε από την αρμενική 
συνοικία. Γρήγορα απλώθηκε στην 
πλουσιότερη ελληνική η οποία λόγω του 
ισχυρού ανέμου αποτεφρώθηκε. Το πλή
θος μαζεύτηκε στην προκυμαία, αλλά 
καμιά ουσιαστική βοήθεια. Οι Ιταλοί 
περιμάζευαν όσους ήξεραν κολύμπι κι

έφθαναν έως τα πλοία τους. Οι Γάλλοι 
προξενικοί υπάλληλοι έδιναν άδειες επι- 
βιβάσεως σ’ όπηιν- ήξεραν γαλλικά και 
δήλωναν Γ α αγγλικά και αμερι
κανικά πολεμικά αδρανούσαν. Το λιμάνι

γέμισε πτώματα. Ένας ναύαρχος καλε
σμένος σε δείπνο ζήτησε συγγνώμη που 
είχε αργήσει, γιατί ένα πτώμα γυναικός 
είχε μπλεχθεί στη προπέλα του! Στην 
παραλία εκδηλώνεται τύφος. Οι Ευρω

παίοι μένουν απαθείς, ακόμη κι όταν το 
τουρκικό στρατηγείο εκδίδει τη διαταγή: 
“Οσοι πρόσφυγες δεν απομακρυνθούν 

μέχρι 1ης Οκτωβρίου, θα εκτοπίζονται 
στο εσωτερικό”. Ήδη έχουν αρχίσει να 
το κάνουν. Πόσα υπήρξαν τα θύματα 

της Σμύρνης: Κατά ένα μέτριο υπο
λογισμό οι σφαγιασθέντες, οι 

πυρποληθέντες, οι πνιγέ- 
ντες ανέρχονται σε 

200.000!
Σήμερα ο επι

σκέπτης της 
Σμύρνης μπο
ρεί να δει α
κόμη τα ίχνη 
της κατα- 
σ τ ρ ο φ ή ς .  
Μπορεί ακό

μη να δει σ' έ
ναν αυχένα 

Β.Α. της πόλης, 
σε απόσταση 12 χι

λιομέτρων, μια πλάκα. 
Από το σημείο αυτό ο Κε- 

μάλ παρακολουθούσε το δρά-

Η πλάκα γράφει: "Από εδώ έβλεπα τη 
συντριβή και την πτώση του εχθρού στη 
θάλασσα. Ως άνθρωπος λυπήθηκα. Ως 
Τούρκος αρχιστράτηγος καμάρωνα Ο
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"Της ΙΙαναγίας η Κ οίμηση”, λ έ ν ε  (κ ι  α π ό  ε π ίδ ρ α σ η  κ λ η ρ ι κ ή ) .

Ε ίν α ι  α π ό  τ ι ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς  “ θ ε ο μ η τ ο ρ ι κ έ ς ” μ α ς  γ ι ο ρ τ έ ς  κ α ι  τ ι ς  π ι ο  π α ν η γ υ ρ ι ζ ό μ ε ν ε ς  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  

Ο ι ε κ κ λ η σ ί ε ς  τ η ς  η μ έ ρ α ς  α υ τ ή ς  ε ίν α ι  σ υ χ ν ό τ α τ ε ς  σ τ α  ν η σ ι ά ,  σ τ α  β ο υ ν ά  κ α ι  σ τ ο υ ς  κ ά μ π ο υ ς .

Τ α  β α η τ ι σ τ ι κ ά  ο ν ό μ α τ α  α π ό  τ η ν  Π α ν α γ ία :  Μ α ρ ία ,  Μ α ρ ιγ ώ , Μ α ρ ίκ α ,  Μ α ίρ η ,  Δ έ σ π ο ι ν α ,  Ι Ι α ν α γ ιώ τ α ,  

κ α θ ώ ς  κ α ι  τ α  α ρ σ ε ν ικ ά :  Π α ν α γ ι ώ τ η ς ,  Ι Ι α ν α γ ή ς ,  Ι Ι ά ν ο ς ,  Θ ε ο τ ό κ η ς  κ .λ .π .  

γ ι ο ρ τ ά ζ ο υ ν  κ υ ρ ίω ς  τ ο  Δ ε κ α π ε ν τ α υ γ ο υ σ τ ο .

Μέσα στον παρα
γωγικό και καρ
ποφόρο Αύγου

στο, η γιορτή της Παναγίας 
μοιάζει με Πάσχα, ύστερ’ από 
τη δεκαπενθήμερη νηστεία 
της, αλλά και σαν κορωνίδα 
των γιορτών του καλοκαιριού, 
αφού έπειτα μπαίνουμε στο 
Φθινόπωρο...

Το γεγονός του θανάτου της 
Παναγίας δεν δημιουργεί πέν
θιμη ατμόσφαιρα, (όπως ο θά
νατος του Χριστού), γιατί, ε
κτός από τις ήρεμες και γερα- 
σμένες συνθήκες της, η Μητέ
ρα του Θεού, σύμφωνα με τη 
διδασκαλία της εκκλησίας, 
"μετέπτη προς την ζωήν ”,

Οι καθολικοί, που τη γιορτά
ζουν την ίδια μέρα, δέχονται ό
τι η Παναγία ανελήφθη ολό
σωμη στον Ουρανό (Assomp- 
tion), και έτσι την παριστά
νουν στις αγιογραφίες τους.

Για τους Ορθόδοξους όμως η 
Παναγία πέρασε από θνητό θά
νατο και ταφή, και παρέδωσε 
την ψυχή της στο Χριστό. (Χα
ρακτηριστική είναι στην εικο
νογραφία μας η φασκιωμένη

βρεφική ψυχή της Παναγίας).
‘Όταν, λέει το συναξάρι της, 

ο Χριστός αποφάσισε να πάρει 
μαζί του τη Μητέρα του, της έ
στειλε τρεις φορές νωρίτερα 
τον άγγελό του, να της το πει. 
Εκείνη χαρούμενη πως θα συ
ναντούσε το παιδί της, πήγε 
πρώτα στο Ορος των Ελαιών 
να προσευχηθεί, όπου τα δέ
ντρα έγειραν και τη χαιρέτη
σαν. Γύρισε στο σπίτι, σκούπι
σε, ετοίμασε το κρεβάτι της κι 
όσα νεκρικά θα της χρειάζο
νταν, άναψε κεριά και κάλεσε 
γείτονες και συγγενείς να πα- 
ρευρίσκονται στο θάνατό της.

Τους έκαμε γνωστό το μήνυ
μα του αγγέλου, και τους έδει
ξε κι ένα κλαδί φοινικιάς, που 
εκείνος της άφησε. Άρχισαν τα 
κλάματα οι γυναίκες, αλλά η 
Παναγία τις παρηγορούσε, ότι 
καθόλου δεν θα ξεχάσει τον 
κόσμο. Μοίρασε και τα λιγο
στά της φορέματα στις φτωχές.

Ακούστηκε έπειτα μια βρο
ντή, σύννεφα σκέπασαν το 
σπίτι, και να οι Μαθητές του 
Χριστού συνάχτηκαν, από τα 
πέρατα της Οικουμένης, για τη

θανή της. Μαζί μ" αυτούς κι ο 
Παύλος, κι οι ιεράρχες Διονύ
σιος Αρεοπαγίτης και Ιερόθε
ος..

Η Παναγία έτοιμη, έπεσε 
στην κλίνη της, "σχηματίστη
κε" και παρέδωσε το πνεύμα. 
(Στις σχετικές εικονογραφίες 
αναπαριστάνεται όλη αυτή η 
περιγραφή με τη νεκρή Πανα
γία, τους Αποστόλους γύρω 
της, και τον Χριστό παρόντα, 
να κρατά την ψυχή της. σαν 
βρέφος).

Ένα ασεβές επεισόδιο, (που 
δείχνεται επίσης στην εικονο
γράφηση) έγινε, κατά την πα
ράδοση, την ώρα της πρόθεσης 
του νεκρού σώματος της Πα
ναγίας, όταν ένας ιερόσυλος ά
πιστος, ο Ιεχωνίας, ζήτησε να 
μιάνει το ιερό σώμα με τα χέ
ρια του, αλλά ευθύς άγγελος 
Κυρίου έκοψε τα χέρια του με 
αόρατο σπαθί.

Αρχισαν λοιπόν έπειτα οι ε- 
ξόδιοι ύμνοι, κι οι Απόστολοι 
πήραν το νεκροκρέβατο για 
την πομπή της ταφής... (Συνη
θίζουν και σήμερα, σε μερι
κούς ελληνικούς τόπους, να

ψάλλουν Επιτάφιο Θρήνο στην 
Παναγία, και να περιφέρουν 
τον μικρό ξύλινο επιτάφιό της 
(κουβούκλιο) τη νύχτα. (Πά- 
τμος, Ικαρία, Σάμος, Κίμωλος, 
Κύθηρα, Ιθάκη, Παξοί, Κέρκυ
ρα κ.α. Δείγμα Επιταφίου της 
Παναγίας βρίσκεται στο Βυζα
ντινό Μουσείο Αθηνών).

Και το συναξάρι συνεχίζει, 
ότι οι Απόστολοι έθαψαν την 
Παναγία στον κήπο της Γεσθη- 
μανή. Κάποιος όμως καθυστε
ρημένος (ο Θωμάς πάλι;) ήρθε 
και ζήτησε να του ανοίξουν τον 
τάφο. Τότε (σύμφωνα με άλλη 
παράδοση, που θέλει να στηρί
ξει τη “μετάσταση ”), είδαν ότι 
έλειπε από τον τάφο το σώμα 
της Παναγίας.

Τάφο της Παναγίας (μετά τη 
μετάσταση) δείχνουν κι οι Κα
θολικοί στην Έφεσο της Μ. Α
σίας, ακολουθώντας την άπο
ψη, ότι η Παναγία πέθανε κο
ντά στον Αγιο Ιωάννη τον Θεο
λόγο, που την είχε πάρει μαζί 
του, κατά την εντολή του Χρι
στού.

Κατά τη λαϊκή παράδοση, 
λίγο πριν πεθάνει η Μητέρα
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του Χριστού, ζήτησε από τον 
αρχάγγελο Μιχαήλ να της δεί
ξει τον Κάτω Κόσμο και τις 
κολάσεις των αμαρτωλών. Οι 
εντυπώσεις και η συμπόνεσή 
της περιγράφονται στο λαϊκό 
έργο: “Αποκόάυψιν της Θεοτό
κου ”, που μπορούμε να πούμε 
πως είναι ένα παράλληλο προς 
την επίσκεψη του Δάντε στην 
Κόλαση με συνοδό τον Βιργίλιο.

Αλλά, άσχετα προς όλες αυ
τές τις συναξαρικές διηγήσεις 
και παραδόσεις, ο ελληνικός 
λαός λατρεύει την Παναγία 
σαν θ ν η τ ή  μητέρα του Χρι
στού και σκέφτεται τον Θάνα
τό της α ν θ ρ ώ π ι ν α .  Σήμε
ρα μάλιστα, στα μεγάλα πανη
γύρια της, τα χαρούμενα και 
καλοκαιρινά, με τα ελεύθερα 
φαγοπότια, ούτε αυτόν το θά
νατο συλλογίζεται.

Η Παναγία ζει πάντα, αιώνια 
μητρική θεότητα στη σκέψη 
του, με θαυματουργικές πα
ρεμβάσεις στη ζωή, με οπτα- 
σιακές εμφανίσεις, με ιάσεις, 
με ιερά ζώα που ευνοεί (π.χ. τα 
φίδια στην Κεφαλονιά), με α
γιάσματα κ.ά.

Τα μεσάνυχτα και τα μεση
μέρια της Γιορτής της (με τις 
ολονυχτίες και τους συμποσια
κούς πανηγυρισμούς), σ’ ολό
κληρο το ελληνικό ύπαιθρο, 
κυριαρχεί η δυναμική παρου
σία της, γι’ αυτό και μέσα στα 
εικοσιτετράωρα των πανηγυρι
σμών της αποκλείεται κάθε πα
ρουσία δαίμονος και ζωτικού 
στους κάμπους και στα βουνά, 
ή στα ποτάμια και στις θάλασ
σες με τα ξωκκλήσια...

Μεγάλο προσκύνημα στην 
Αιγαιακή Ελλάδα, η Τήνος.

Στο Αιγαίο επίσης τα πανη
γύρια - προσκυνήματα της Λέ
σβου (Αγιάσος, Πέτρα), της 
Πάρου (Εκατονταπυλιανή), 
της Κύπρου (του Κύκκου), 
της Κρήτης (Ανώγεια), της Νι- 
σύρου (Σπηλιανή). Στο Ιόνιο 
παντού, με γραφικότερο των 
Παξών.

Και στον ελληνικό βορρά: το 
συγκινητικά ανανεωμένο προ
σκύνημα των Ποντίων, στη νέ
α εγκατάσταση του “παλλαδί
ου” τους, την Παναγία του 
Σουμελά στο Βέρμιο, κι από 
κοντά τα πανηγύρια των Σερ

ρών, της Χαλκιδικής (Εικοσι- 
φοίνισσα), του Τριλόφου, της 
Κοζάνης (Καταφύγι), της Σιά
τιστας, της Βλάστης, της Σα- 
μαρίνας, και στην Ήπειρο, του 
Μιχαλιτσιού...

Αλλά τα προσκυνήματα, με
γάλα και μικρά, είναι πολλά σε 
όλην την Ελλάδα. Δεν υπάρχει 
χώρος (στα νησιά, στα βουνά 
και στους κάμπους) χωρίς μια 
Παναγία του Δεκαπενταύγου- 
στου. Και τους έχουν δώσει, με 
γραφική οικειότητα στην κάθε 
περίπτωση, από ένα διαφορετι
κό όνομα, ώστε να μην παρου
σιάζεται μονότονη η ενιαία 
τους λατρεία, αλλά ο κάθε τό
πος, το κάθε χωριό, το κάθε 
Μοναστήρι, να έχει ξεχωριστή 
και δική του, και ξεκουσμένη, 
την Παναγία του:

Αμπελακιώτισσα, Βουνιώ- 
τισσα, Δεκαπεντούσα, Θα
λασσινή, Καλαμού, Καντήλα, 
Καστρινή, Καταπολιανή, 
Μαρμαριώτισσα, Μολυβδο- 
σκέπαστη, Περλιγγού, Πλα- 
κιόιώτισσα, Σπηλιώτισσα, 
Τουρλιανή, Τραφωνιώτισσα, 
Τριαντενή, Φανερωμένη,

Χρυσοκελλαριά, Χιλιαόού 
κ.ά.

Η κοινωνική και δημογραφι- 
κή σήμερα σημασία των πανη- 
γυριών αυτών είναι αναμφι
σβήτητη.

Ξαναφέρνουν τους ανθρώ
πους, έστω και για λίγες μέρες, 
στον τόπο τους, τους κάνουν 
“Ανταίους”, χαρίζοντάς τους 
τη ζεστασιά της πατρικής γης 
και των παιδικών αναμνήσεων 
και ξαναδίνουν στους απόμα
κρους οικισμούς τον ανθρώπι
νο σκοπό της δημιουργίας 
τους, με πολυάνθρωπες πάλι 
τις εκκλησιές, με πολύβοες τις 
πλατείες και τα καλντερίμια, 
με ανοιχτά στα σπίτια τα παρά
θυρα, με κνίσες ψητών στο χω
ριό, και με χτυπήματα ποδιών 
και ήχων στα χοροστάσια.

Έστω και για λίγο... □

Από το βιβλίο τοι> Δ. Λονκάτον 
“Τα καλοκαιρινά’’

Αστυνομική Επιθεώρηση - Αύγουστος 1999 -  521



Ολοι οι σκεπτόμενοι πολίτες 
αυτής της χώρας, με αφορμή 
μερικά γεγονότα βίας και ε

γκληματικότητας, παρακολουθούν συ
ντονισμένες επιθέσεις από μερίδα του 
Τύπου εναντίον του έργου της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

Φαίνεται πως στη χώρα μας δεν ανθεί 
και δεν ευδοκιμεί μόνον η “ελαία” αλλά 
και η φαιδρότητα και η επιπολαιότητα, 
η δυσπιστία και η κακοπιστία, η αμετρί- 
α αλλά και η αμετροέπεια τουλάχιστον 
όσον αφορά την αντικειμενική αποτίμη
ση και τη γενικότερη τοποθέτηση απέ
ναντι στο έργο και τη προσφορά των α
στυνομικών. Δεν υποστηρίζω βέβαια 
πως αυτό χαρακτηρίζει τη συντριπτική 
πλειοψηφία των λειτουργών του που ό
μως, ας μη το λησμονούμε αυτό, οι μα
χητικές μειοψηφίες με το ακαταμάχητο 
μέρος τους και την ανυποχώρηση συχνά 
εμμονή τους στη προβολή αλλά και 
στην επιβολή της άποψης τους, κατά κα
νόνα “καπελώνουν”, χρωματίζουν τις α
παθείς πλειοψηφίες.

Παρατηρούμε λοιπόν πως σημασία έ
χει σήμερα όχι το πόσο δίκιο έχει κανείς 
αλλά πόσο πειστικά το προβάλλει έστω 
και αν πρόκειται για ωραιοποιημένο ά
δικο. Δυστυχώς η μάχη της ουσίας ε
κτοπίζεται από τη μάχη των εντυπώσε
ων και όχι μόνο δεν δηλώνει κανείς ό,τι 
είναι και είναι ό,τι δηλώνει αλλά ακόμη 
χειρότερα είναι ό,τι τον δηλώνουν. Και 
έτσι σταδιακά θα φτάσουμε στο σημείο

οι ευσυνείδητοι και ενσυνείδητοι αστυ
νομικοί αυτής της χώρας να προβλημα
τίζονται ανάμεσα σ' αυτό που πρέπει να 
είναι και σ’ αυτό που πρέπει να φαίνο
νται, ανάμεσα στη νομιμοφάνεια και 
στη νομιμότητα, ανάμεσα στην ουσία 
και στο τύπο. Επομένως η εξέλιξη ενός 
αστυνομικού θα σχετίζεται και θα καθο
ρίζεται πιο πολύ από τις δημόσιες σχέ
σεις του παρά από την ατομική του α
ξιοσύνη και οι ατομικοί φάκελοι των α
στυνομικών βάλλονται και θα διαβάλ- 
λονται από τα ανεύθυνα βέλη της “λάί- 
κίστικης” δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Ο Τύπος έχει χαρακτηρισθεί τέταρτη 
εξουσία, όταν όμως εκμεταλλεύεται τη 
δυσλειτουργία, την αναποτελεσματικό
τητα και την ηττοπάθεια των τριών άλ
λων μορφών εξουσίας ουσιαστικά είναι 
η πρώτη. Αυτή δε η αίσθηση της Παντο
δυναμίας οδηγεί συχνά μερίδα του Τύ
που σε παραισθήσεις μεγαλομανίας, σε 
υπερβολές και σε ακρότητες που δεν υ
πηρετούν την αντικειμενική αλήθεια 
(πληροφόρηση) αλλά το σκόπιμο “ψέ
μα” (παραπληροφόρηση).

Αρκεί για του λόγου το αληθές να θυ
μηθεί κανείς την έπαρση μερικών δημο
σιογράφων, εν μέσω γεγονότων, που με 
την απλή παρουσίασή της ταυτότητος 
της δημοσιογραφικής θέλησαν να ρυθ
μίσουν τη ροή των γεγονότων αυθαδιά- 
ζοντας σε εντολή ανώτερου αξιωματι
κού της Ελληνικής Αστυνομίας. Το μή
νυμα τελικά το οποίο πέρασε μέσα από

τις στήλες της εφημερίδος ήταν η συ
μπεριφορά των αστυνομικών και όχι η 
παρουσίαση γεγονότων που ντροπιά
ζουν και εκφυλίζουν την Ελληνική κοι
νωνία. Ανάμεσα στη πικρή αλήθεια που 
δεν “πουλάει” καλύτερο το ωραιοποιη
μένο ψέμα που εντυπωσιάζει.

"Ομως η αξία ενός λαού και ενός αν
θρώπου μετριέται από το πόση αλήθεια 
μπορεί να σηκώσει. Σε μια κοινωνία, ό
πως δυστυχώς η ελληνική, που οι εσωτε
ρικές αντιστάσεις ολοένα αποδυναμώ
νονται και οι αμυντικοί της μηχανισμοί 
προοδευτικά εξασθενίζουν υπάρχει ο 
κίνδυνος - υπαρκτός και ορατός - να ο
δηγηθούμε σε έναν επικίνδυνο διανοητι
κό και ηθικό Μεθριδατισμό όπου η ανη- 
θικότητα, η παρανομία, η παραποίηση 
της αλήθειας δεν θα προκαλούν ούτε θα 
καλούν σε ηθική εγρήγορση και σε κοι
νωνική επαγρύπνηση.

"Ετσι δεν προκαλεί πια το μεγάλο α
ναγνωστικό κοινό το γεγονός ότι ο έντι
μος και άδικος θάνατος του αστυνομι
κού στις επάλξεις του καθήκοντος και 
του κοινωνικού χρέους καταχωρείται 
στα “ψιλά” των εφημερίδων και πολλές 
φορές γίνεται και αντικείμενο εκμετάλ
λευσης, ενώ ο θάνατος του εγκληματία, 
σπάνιος και δικαιολογημένος, αφού κα
τά κανόνα έτσι καταβάλλει το τίμημα 
της ατιμίας του, γίνεται πρωτοσέλιδο.

Μήπως λοιπόν πρέπει να αναλογισθεί 
ολόκληρος ο Τύπος, που από κεκτημένη 
ταχύτητα και ασύγνωστη προκατάληψη 
ιεραρχεί τόσο άνισα και τόσο άδικα τα 
γεγονότα και τις καταστάσεις ότι με τη 
στάση του αυτή δημιουργεί μέσα στις 
ψυχές των έντιμων αστυνομικών μας 
εμφανή πικρία, δικαιολογημένο σκεπτι
κισμό, εύλογες επιφυλάξεις ;

Δεν είναι δύσκολο οι δημοσιογράφοι 
να αναλογισθούν ότι ο αστυνομικός 
στον αγώνα του κατά του οργανωμένου 
και στη χώρα μας εγκλήματος ρίχνεται 
σχεδόν ανοργάνωτος και ουσιαστικά ά
οπλος. Και δεν λείπουν από το Σώμα ού
τε τα ικανά στελέχη ούτε η φιλοπονία 
ούτε η φιλοτιμία. Λείπει ίσως το τέλειος 
εκσυγχρονισμός, ο συντονισμός, οι νο
μοθετικές ρυθμίσεις, η κοινωνική κάλυ
ψη και η οικονομική στήριξη.

Δεν αρκεί να εξοπλίσουμε τους αστυ
νομικούς με αλεξίσφαιρα γιλέκα μόνο, 
κυρίως επιβάλλεται να τους θωρακίσου
με ψυχολογικά και ηθικά στο ομολογού- 
μενο απ’ όλους δύσκολο και επικίν
δυνο λειτούργημά τους και ο τύπος 
πρέπει να βοηθήσει προς αυτή την 
κατεύθυνση. ^
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1779- 1999
220 χρονιά από το μαρτυρικό τον τέλος

KOCMXC Ο
Ο Α,ΓΙΟΟ X H C

AJTCDXOC
PCDM IO CYNHC

Τον Αρχιμ.Νεκταρίου Κιονλου 
Προϊστάμενον Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας

Σ τις 24 Αυγούστου συμπληρώ- 
θηκανι 220 χρόνια από το μαρτυρι
κό τέλος του Αγίου Κοσμά του Αι- 

τωλού ενός μεγάλου αγίου της εκκλησίας 
μας και φωτισμένου δασκάλου της Ρωμιοσύνης.

Ο Πατροκοσμάς υπήρξε η κορυφαία πνευ
ματική προσωπικότητα, που σημάδε
ψε τη νεοελληνική μας Ιστορία.

Σ’ αυτόν οφείλουμε την αναγέννη
ση και αναζωπύρωση της χριστιανι
κής μας πίστεως στα δύσκολα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας.

Η Θεία Πρόνοια τον εξέλεξε για 
να κρατήσει το Γένος πιστό στην Ορ
θοδοξία, αφού κατόρθωσε να σταμα
τήσει ακόμη και μαζικούς εξισλαμι- 
σμούς, που αν συνεχίζονταν, θα αλ
λοίωναν επικίνδυνα την εθνική, θρη
σκευτική και πολιτιστική μας ταυτό
τητα.

Είναι αμφίβολο ακόμη αν θα γινό
ταν η επανάσταση του 1821 αν δεν 
προηγείτο το μεγάλο εθναποστολικό 
έργο του Αγίου Κοσμά.

Ο π. Γεώργιος Μεταλληνός γνω
στός καθηγητής της Θεολογικής Σχο
λής Αθηνών στο έργο του “Παράδο
ση και Αλλοτρίωση” αναφέρει: “Δί
καια ονομάσθηκε ο πατροκοσμάς πα
τέρας του νεοελληνικού Έθνους. Ε
μείς θα τον χαρακτηρίσουμε πρότυπο 
νεοελληνικού ήθους, πατέρα της εθνι
κής μας ενότητας και ενσαρκωτή τον 
αυθεντικού ελληνορθόδοξου ιδεώ
δους ” ,

Ο Αγιος Κοσμάς γεννήθηκε στο Μέγα 
Δένδρο της Αιτωλίας το 1714 όπου έμαθε τα 
πρώτα του γράμματα.

Οι πνευματικές του όμως αναζητήσεις τον 
οδήγησαν στο Άγιον Όρος, όπου σπούδασε 
στην φημισμένη Αθωνιάδα Σχολή και εκάρη 
μοναχός στη Μονή Φιλοθέου.

Αργότερα όμως φλέγόμενος από αγάπη 
προς την ορθοδοξία και το υπόδουλο γένος 
μας έχοντας σαν σύνθημα τα λόγια του Απ. 
Παύλου "Μηδείς το εαυτού ζητείτο) αλλά το 
του ετέρου έκαστος"  (Α'. Κορ. 10, 24) στα 
κρίσιμα εκείνα χρόνια αρχίζει τον αγώνα για

την αναγέννηση του Έθνους και της Εκκλη
σίας, αφού προηγουμένως πήρε την άδεια α
πό τον τότε Πατριάρχη Σεραφείμ τον Β 

Σε διάστημα 19 περίπου ετών με τις 4 πε
ριοδείες του στην Ήπειρο - Μακεδονία - 
Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα και μερικά νησιά 
πρόσφερε τεράστιο έργο.

Με τις ενέργειές του και τις φλογερές ομι
λίες του κτίσθηκαν 10 ανώτερα ελληνικά 
σχολεία και 200 κατώτερα.

Οι οκτώ διδαχές του που σώζονται είναι α
ριστουργήματα εκλαϊκευμένης Θεολογίας 
και εκκλησιαστικής ρητορικής.

Με τρόπο απλό και κατανοητό 
συμπυκνώνει και ερμηνεύει σχεδόν 
ολόκληρη την χριστιανική διδασκα
λία, ενώ ιδιαίτερα ξεχωρίζει και ο 
προφητικός του λόγος.

Το Κήρυγμά του διακρίνεται για 
χάρη, ζωηρότητα λόγου, ιδέες α
πλές, μα ταυτόχρονα υψηλές, ύφος 
δυνατό και επιβλητικό, που σαγη
νεύουν το ακροατήριό του, ακόμη και 
τους αλλόθρησκους κατακτητές.

Ο Αγιος Κοσμάς συνδύασε την 
μοναχική ησυχία του Άθωνα με την 
ιεραποστολική δράση στο θεολογι- 
κό κήρυγμα με τα καθημερινά προβλή
ματα του ανθρώπου και της κοινωνίας.

Αναφέρεται τακτικά σε θέματα 
της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων 
όπως είναι η οικογένεια, η εργασία, 
η ισότητα των δύο φύλων, η αξία 
του σχολείου και της παιδείας και 
άλλα. Η Αγιασμένη αυτή προσωπι
κότητα ασφαλώς έχει πολλά μηνύ
ματα να μεταφέρει και για την δική 
μας εποχή.

Η ορθοδοξία έχει πολλά προβλή
ματα και σήμερα να αντιμετωπίσει 
γι’ αυτό το πρότυπο της φωτισμένης 
μορφής του πατροκοσμά αποτελεί 

υπόδειγμα διαχρονικό για κάθε πιστό 
κληρικό ή λαϊκό που προβληματίζεται για 
την σημερινή κατάσταση στην κοινωνία μας, 
και οραματίζεται μια εκκλησιαστική και κοι
νωνική αναγέννηση, που θα βασίζεται στις 
αξίες και τα ιδανικά για τα οποία ο Πατροκο
σμάς πρόσφερε και την ζωή του. □
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Της Γαλάτειας - Γρηγοριάόον Σονρε'λη

Έ ν α  από τ α  β α σ ι κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  α γ ω γ ή ς  τ ο υ  π α ι δ ι ο ύ  ε ί ν α ι  κ α ι  η  π ε ι θ α ρ χ ί α ,  

έ ν α  π ρ ό β λ η μ α  π ο υ  α π α σ χ ο λ ε ί  π ο λ λ ο ύ ς  γ ο ν ε ί ς .  Ο ι  γ ν ώ μ ε ς  τ ο υ  π α τ έ ρ α  κ α ι  τ η ς  μ η τ έ ρ α ς  

σ υ χ ν ά  δ ι ϊ σ τ α ν τ α ι  σ '  α υ τ ό  τ ο  σ η μ ε ί ο .  Η  μ η τ έ ρ α  π α ρ α π ο ν ε ί τ α ι  ό τ ι  ο  π α τ έ ρ α ς  ε ί ν α ι  π ο λ ύ  α υ σ τ η ρ ό ς ,  

ο  π α τ έ ρ α ς  κ α τ η γ ο ρ ε ί  τ η  μ η τ έ ρ α  γ ι α  υ π ο χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α  (ή  κ α ι  α ν τ ι σ τ ρ ό φ ω ς ) .

Η α π ο υ σ ί α  κ α τ α ν ο ή σ ε ω ς  κ α ι  ο ι  σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ι ς ,  σ τ ι ς  ο π ο ί ε ς  κ α τ α λ ή γ ο υ ν  σ υ χ ν ά ,  

π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  ό τ ι  ο ύ τ ε  ο  έ ν α ς  ο ύ τ ε  η  ά λ λ η  έ χ ο υ ν  μ ε λ ε τ ή σ ε ι  σ ο β α ρ ά  τ ο  π ρ ό β λ η μ α  ο ύ τ ε ,  ε π ο μ έ ν ω ς ,

κ α ι  τ ο ν  τ ρ ό π ο  α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ώ ς  τ ο υ .

F  ■  να πρώτο λάθος, α- 
πό τα πιο συνηθι- 

^  ■* σμένα είναι ότι δί
νουμε στη λέξη “πειθαρχία” 
την έννοια της τιμωρίας. Τι εί
ναι όμως “πειθαρχία”; Ουσια
στικά συνίσταται στο να μά
θουμε στο παιδί να συμπεριφέ- 
ρεται όπως το επιθυμούν οι με

γαλύτεροι του και να αποφεύ
γει ό,τι εκείνοι δεν θέλουν. Εί
ναι συνεπώς, μια διδαχή εκ μέ
ρους των γονέων και μία μαθη
τεία για το παιδί. Εφ’ όσον, 
λοιπόν, πρόκειται για μια σχέ
ση διδάσκοντος-διδασκομένου 
πρέπει να δούμε ποια είναι η 
καλύτερη μέθοδος για την επί

τευξη του σκοπού μας. Η μεγά
λη πείρα που έχουμε από ψυχο
λογικές παρατηρήσεις θα μας 
βοηθήσει να βρούμε ποια μέ
θοδος επιτυγχάνει και ποια όχι, 
και οι γονείς θα έπρεπε να τις 
γνωρίζουν.

Ατυχώς πολύ λίγοι το πετυ
χαίνουν. Οι περισσότεροι

μοιάζουν με τον αρχάριο δά
σκαλο που επιχειρεί να μάθει 
ανάγνωση στους μαθητές του 
χωρίς να έχει καμία παιδαγωγι
κή μόρφωση. Έτσι φέρονται 
και οι γονείς στα παιδιά τους 
στο θέμα της πειθαρχίας. Κατ' 
αρχάς πρέπει οι γονείς να διευ
κρινίσουν το σκοπό της πει-
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θαρχίας. Τα παιδιά δεν πρέπει 
να υπακούν αμέσως. Αυτό θα 
ήταν απατηλό, γιατί σ' αυτή 
την περίπτωση, το παιδί θα 
πρέπει να έχει πάντοτε κάποιον 
δίπλα του και να του λέει τι 
πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει. 
Αντιθέτως, ο πατέρας πρέπει 
να εφαρμόσει μια πειθαρχία 
μακράς πνοής.

Αρχίζει με ένα νεογέννητο, 
που είναι πραγματικά ένα α
ξιαγάπητο αγριμάκι και που 
κάνει ό,τι εκείνο θέλει και που 
αγνοεί τι είναι κοινωνικό ή α
ντικοινωνικό.

Είναι ένα βρέφος που οι γο
νείς πρέπει να καθοδηγούν μέ
χρι την εφηβεία. Θα του μά
θουν υπομονετικά να φέρεται 
καλά μέχρις ότου φθάσουν 
στον τελικό σκοπό που δεν εί
ναι άλλος από την αυτοπειθαρ
χία. Να αποκτήσει την απαραί
τητη ικανότητα να συμπεριφέ- 
ρεται σαν κοινωνικό όν.

Ποια μέθοδος θα μας βοηθή
σει να φθάσουμε σ’ αυτό το α
ποτέλεσμα; Πρωταρχικής ση
μασίας, είναι η γνώση, εκ μέ
ρους των γονέων, ότι στα διά
φορα στάδια της αναπτύξεως 
του παιδιού υπάρχουν οι ανά
λογες δυνατότητες, φυσικές 
και διανοητικές. Να γνωρίζουν 
τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει 
ένα παιδί σε κάθε ηλικία.

Πιστεύω, ότι το 99% των γο
νέων το αγνοούν. Έτσι οι γο
νείς ξεκινούν με την ίδια ά
γνοια πάνω στο θέμα. Αν οι μη
τέρες τα καταφέρνουν καλύτε
ρα, είναι γιατί βρίσκονται σε 
συχνότερη επαφή με το παιδί 
και μαθαίνουν ύστερα από 
πολλές αποτυχίες και προσπά
θειες.

Οι πατέρες αντίθετα, που 
ζουν σε κάποια απόσταση, δεν 
ξέρουν πραγματικά τι πρέπει 
να περιμένουν από το παιδί 
τους. Επιμένω σ’ αυτό το ση
μείο γιατί τα περισσότερα προ
βλήματα πειθαρχίας που αντι
μετωπίζει ένας πατέρας, προ
έρχονται από το ότι, χωρίς να 
το καταλαβαίνει, περιμένει πε
ρισσότερη τελειότητα από το 
παιδί του, π.χ. στα τέσσερά του 
χρόνια, να συμπεριφέρεται σαν 
να είναι επτά. Απίστευτο θα 
πείτε, κι όμως οι περισσότεροι 
πατέρες είναι πολύ λίγο ρεαλι

στές σ’ αυτό το σημείο.
Ένα κανονικό παιδί είναι α

νεύθυνο και δεν υπολογίζει 
τους άλλους. Σκέπτεται πρώτα 
τον εαυτό του και ό,τι εκείνο ε
πιθυμεί. Η συμπεριφορά του 
είναι πολλές φορές εκνευριστι- 
κή και δυσάρεστη για τους με
γάλους. Είναι κακός σύντρο
φος στο παιχνίδι, θυμώνει και 
κλαίει εύκολα. Φυσικά, δεν 
σκέπτεται να σβήσει το φως ή 
την τηλεόραση όταν βγαίνει α
πό το δωμάτιο, κι ακόμη πρέ
πει να του υπενθυμίσουμε να 
βάλει τα παιχνίδια στη θέση 
τους.

Με λίγα λόγια τα παιδιά δεν 
είναι ενήλικες. Στο συναισθη
ματικό και πνευματικό πεδίο,

ένα μεγάλο χάσμα υπάρχει με
ταξύ του παιδιού και του κό
σμου των ενηλίκων.

Τα παιδιά δεν ενδιαφέρονται 
για τα ίδια πράγματα με τους 
μεγάλους και δεν ασχολούνται 
με αυτά. Έτσι, δεν πρέπει ποτέ 
να κατηγορούμε ένα παιδί ότι 
“φέρεται σαν παιδί”.

Για να σας βοηθήσω, θα σας 
δώσω ένα σύντομο διάγραμμα 
για το τι πρέπει να περιμένετε 
σε κάθε φάση της αναπτύξεώς 
του. Αλλά οι γονείς -οι πατέρες 
κυρίως- δεν πρέπει ποτέ να ξε
χνούν μια βασική αρχή, σε κά
θε ηλικία και σε κάθε περίστα
ση: Μην περιμένετε από το 
παιδί σας μια συμπεριφορά πιο 
ώριμη από εκείνη της ηλικίας

του. Ακολούθως σημειώστε 
πολύ προσεκτικά ότι, αν επιθυ
μείτε να χαράξετε στο παιδί 
σας τη συμπεριφορά που θέλε
τε, πρέπει να δημιουργήσετε 
θετική σχέση μαζί του.

Το πρώτο μέλη μα ενός κα
λού δασκάλου είναι να δη
μιουργήσει καλή επαφή με 
τους μαθητές του, σχέσεις συ
ναισθηματικές. Αν οι μαθητές 
αποστρέφονται ή περιφρονούν 
το δάσκαλό τους, δεν θα κα
τορθώσει να τους μάθει πολλά 
πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τον πατέρα. Ένα παιδί 
δεν διαθέτει ενστικτώδεις δια
θέσεις για να σας αγαπήσει ή 
να σας υπακούσει και να σας 
σεβασθεί. □
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Σ υνεχίζουμε τον ευχάριστο προβληματισμό σας με μια σειρά από καθημερινές λέξεις  
και μερικές επ ισημάνσεις σε θέματα επικοινω νίας, πάντα με επιδίωξη τη δημιουργία του 

“ευάερου” κλίματος, για μια ελεύθερη και “ανθρώ πινη” επικοινωνία.

Ε
Ρικνώδης, ο, α. καταπράσινος. β. ζαρωμέ

νος, γ. βλοσυρός.
Νόστος, ο, α. στρογγυλός, β. χωρίς οστά, γ. 

επαναπατρισμός.
Νωδός, ο, α. νεόδμητος, β. μυτερός, γ. φα

φούτης.
Αείλακρος, ο, α. πολύ άξιος, β. πολύ δειλός, 

γ. επιθετικός.
Θεμίπλεκτος, ο, α. υψηλά ευρισκόμενος, β. 

αραιοπλεγμένος, γ. ο δίκαια αποκτημένος.
Ογκηθμός, ο, α. αγανάκτηση, β. επίθεση ά

δικη, γ. φασαρία ενοχλητική.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ

Ρικνώδης, ο, επιθ: ο φαινόμενος σαν ρι
κνός, κυρτός, ζαρωμένος, ρυτιδώδης, από 
το (ρικνός + είδος), κατάξηρος, ζαρωμέ
νος από το ψύχος, μαραμένος, κυρτωμέ
νος.

Νόστος, ο, ουσ: (νέομαι) επιστροφή, γυρι
σμός στην πατρίδα, παλιννόστηση, επανα
πατρισμός, αντίθ. εκπατρισμός, ξενιτεμός, 
γενικά: ταξίδι, περίπλους, νόστψον ήμαρ: 
ημέρα επιστροφής.

Νωδός, η, ο, επίθ.: - (νη + οδούς), που δεν 
έχει δόντια, που τα δόντια του έπεσαν (λα- 
ϊκ. ξεδοντιασμένος, φαφούτης) μεταφ. ο 
αμβλύς, ο στομωμένος, ο μη κοφτερός
- (νη + αυδή), ο χωρίς φωνή, άναυδος, μω
ρός.

Αείλακρος, ο, επίθ.: (δειλός + άκρος). ο πο
λύ δειλός, ο πολύ οικτρός, άξιος οίκτου.

Θεμίπλεκτος, η, ο, επίθ.: (θέμις + πλέκω) 
ότι αποκτήθηκε, κατορθώθηκε δίκαια.

Ογκηθμός, ο, ουσ. (ογκάομαι): - το ογκάνι- 
σμα, γκάρισμα, φωνή γαϊδάρου,

- ενοχλητική φασαρία από φωνές ή τραγού
δι παράφωνο.

Αλλες ονομασίες κραυγών ζώων είναι:

Αγελάδας, βοδιού: μυκηθμός κ. μουγκρητό, 
μούγκρισμα. μουγκάνισμα.

Προβάτου, γίδας: βέλασμα, βληχή, βλη- 
χηθμός. βλήχημα.

Τράγου: ρέκασμα, ρεκασμός.

Γάτας: μιαούλισμα, νιαούρισμα.

Αύκου, σκύλου: υλακή, αλύχτημα, βάβι- 
σμα, γαύγισμα, ούρλιασμα, ουρλιαχτό, ρυά- 
σιμα.

Ίππου: χρεμέτισμα -ισμός κ. χλιμίντρισμα.

Αέοντος: βρύχημα, βρυχηθμός κ. βρυχητό.

Χοίρου: γλυλλισμός, γρυσμός κ. γρουξιά, 
γρούξιμο.

Αλέκτορος: λάλημα κ. κραξιά, κράξιμο, 
κουκουρίκο.

Όρνιθος: κλωγμός. κλωσμός κ. κακάρισμα.

Πτηνών: κελάδημα -ισμα, κελάηδημα, κε- 
λαηδητό -ισμά. λάλημα., κουκουβάγιας: 
χουχούτισμα, κόρακος κ.λπ. ορνέων: 
κρωγμός κ. κράξιμο, ρέκασμα, ρεκασμός, 
χελιδονιού: τετέρισμα, τερετισμός, περι
στεριού: γρυλλισμός, γρυσμός, κούρλι- 
σμα, γρουξιά ιμο, κουκούρισμα

Βατράχου: κόασμα, κοασμός.

Τζιτζικιού (τέττιγος): τερέτισμα -ισμός, 
τρυσμός.

Εντόμων ιπταμένων: βόμβος, βαβούρα, 
ζουζούνισμα.

Φιδιού: σιγμός, συριγμός, σύριγμα κ. σού
ρισμα. σφύριγμα.

Γνωρίζετε ότι:
•  Έχουμε την ικανότητα να ακούμε 400 λέ

ξεις το λεπτό, ενώ
•  Μπορούμε να πούμε 125 λέξεις, 

με ορισμένες εξαιρέσεις.
Ετσι:

Η σκέψη μας τείνει να προηγείται αυτών 
που λέει ο συνομιλητής μας και συχνά κά
νουμε κρίσεις ή παίρνουμε αποφάσεις πριν 
ολοκληρώσει την σκέψη του.

Αν διαβάζαμε θα παίρναμε ποτέ μιαν από
φαση πριν μελετήσουμε όλα τα στοιχεία; 
ν' Η σωστή ακρόαση(ενεργή ακρόαση) εί

ναι μια σημαντική ικανότητα που διακρί
νει λίγους ανθρώπους, 

ν' Ακούγοντας πιο προσεκτικά μπορεί να ε
κτιμήσουμε καλύτερα τη γνώμη του άλ
λου και να σταματήσουμε να εμμένουμε 
στη δική μας.

Προϋποθέσεις - Στάδια 
ενεργού ακροάσεως

© Να είμαστε ειλικρινείς και όχι προκατει
λημμένοι,

© Να ακούμε προσεκτικά,
© Να ερμηνεύουμε όσα έχουν λεχθεί και 

κατόπιν
© Να ενεργούμε 

Πριν ενεργήσουμε:

Να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι σε έντο
νες περιστάσεις σπάνια εννοούν αυτό που 
λένε. Αν αντιδράσουμε σ' αυτό που λένε 
θα κάνουμε λάθος.

(^Παρακάμπτουμε τις προσβολές που στρέ
φονται εναντίον μας και συνεχίζουμε την 
προσπάθεια για λύση του προβλήματος. 

(β Να είμαστε σκληροί με το πρόβλημα 
και ήπιοι με τους ανθρώπους.

Χ.Κ.Μ
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Y m ip iE o ia ic d Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του 
Σώματος τέθηκαν σε αποστρατεία :

- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντή οι, Κωνστα
ντίνος Τσούνας, Παναγιώτης Παναγούλιας, Ελευθέριος 
Σαλμάς και Παναγιώτης Δημητρακόπουλος.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Νικόλαος 
Κολχούρης, Χαρίλαος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος 
Βασιλείου, Γεώργιος Μουτάφης και Χρήστος Μάγκας.

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Γεώργιος 
Τριανταφύλλου, Γεώργιος Μιγαδάκης, Σπυρίδων Κι- 
τσώνης, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Στέφανος 
Ντουβλής, Βασίλειος Κολυμένος, Αθανάσιος Λάππας, 
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Γεώργιος Σταθόπουλος, 
Νικόλαος Αυλωνίτης, Βασίλειος Καρούζος, Γεώργιος 
Ουζουνίδης και Παναγιώτης Θεοδωρίδης.

- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Παναγιώτης Πα- 
παδάκης, Γεώργιος Μερισιώτης, Δημοσθένης Βενιζέλος 
και Ιωάννης Μπαλάσκας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Με το Π.Δ. της 9-6-1999 (ΦΕΚ. Γ’ 
124/18-6-1999) προσλήφθηκαν για 
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων ως 
Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων της 
κατηγορίας των Υγειονομικών με το 
βαθμό του Αστυνόμου Β’ οι ιδιώτες ια
τροί Σταμάτιος Κουρούτης και Ανα
στασία Καρτάνου.

Α Μ Ο Ι Β Α Ι Ε Σ  Μ Ε Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ

- Ο Αρχιφύλακας (Π.Σ.) Γεώργιος Κωνσταντάκης που υπηρετεί στην Α.Δ. Θε
σπρωτίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Γ.Α.Δ.Α. τη. 0944-550859.

- Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α. Δ. Πειραιά επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαί
α με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηρακλείου. Τηλ. 
4620672.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ν. 2721/1999

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ A'-112/3-6-1999 δημοσιεύθηκε ο Ν. 2721/1999 που αφορά τροποποίηση και αντικατάσταση 
διατάξεων των Νόμων 1756/1988 (Α'-35), 1729/1987 (Α -144), του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις, ο οποίος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσε- 
ως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

Από τις διατάξεις των άρθρων 48 έως 51 προβλέπεται η σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο υπουργείο Δικαιοσύνης με τίτλο 
"Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης” με σκοπό και αποστολή την εξωτερική φρούρηση των ως ά
νω καταστημάτων, τη φρούρηση των νοσηλευομένων σε οποιοδήποτε θεραπευτήριο καταδίκων και υποδίκων και τη συνο
δεία αυτών προς ανάκριση, εμφάνιση σε Δικαστήριο, ιατρική εξέταση κ.λπ.

Η ως άνω υπηρεσία από 30/6/2000 προβλέπεται ότι θα αναλάβει τις σχετικές αρμοδιότητες από την Υπηρεσία Εξωτερικής 
Φρούρησης Φυλακών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη σύσταση της οικείας υπηρεσιακής μονάδας, την οργάνωση, τη 
στελέχωση αυτής, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τα προσόντα του προσωπικού κ.α. προβλέπεται η έκδοση σχετικών προ
εδρικών διαταγμάτων.

Επίσης ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οπλοφορία και οπλοχρησία του προσωπικού της παραπάνω υπηρεσία
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Π .Ε Ν .Α .Α .

Συνήλθε στην αίθουσα συσκέψεων 
του ΥΔΤ σε πρώτη συνεδρίαση το προ- 
σφάτως νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ομοσπον
δίας και συζήτησε επί μακράν και σε ι
διαίτερα καλό κλίμα μαζί με τη Φυσική 
Ηγεσία του Σώματος, τα γενικότερα 
προβλήματα αστυνόμευσης της χώρας, 
τα θέματα που αφορούν στην αποκατά
σταση του κύρους, του γοήτρου και της 
αξιοπρέπειας των αξιωματικών αλλά 
και στην πορεία των θεμάτων που απα
σχολούν την Ελληνική Αστυνομία και 
το προσωπικό της.

Ειδικότερα, στην Ηγεσία τέθηκαν εκ 
νέου όλα τα πάγια και χρονίζοντα αιτή
ματα που κυρίως αφορούν:

- Στην ίδρυση Αρχηγείου.
- Στις “βαλτωμένες” οικονομικές δια

βαθμίσεις των αξιωματικών.
- Στις κρίσεις-προαγωγές και στο σύ

στημα αξιολόγησης των αξιωματικών.
- Στο σύστημα μεταθέσεων.
- Στις γνωστές αδικίες και ανισότητες 

που έχουν προκόψει από την εφαρμογή 
του ενιαίου μισθολογίου.

- Στην αναδιάρθρωση των Υπηρε
σιών και στην ανακατανομή της οργα
νικής δύναμης.

- Στην προώθηση διάταξης για τη μη 
σύλληψη αστυνομικών και παραπομπής 
αυτών, μαζί με τους κακοποιούς, με τη 
διαδικασία του αυτοφώρου στα αρμό
δια δικαστήρια.

- Στην άμεση αποπεράτωση των ερ
γασιών διαρρύθμισης του υποδειχθέ- 
ντος στη Σχολή Αξιωματικών χώρου για 
τη στέγαση των γραφείων της Ένωσης.

- Στο ύψος του εφάπαξ βοηθήματος 
του Τ.Α.Α.Σ.

- Στην προώθηση διάταξης χρήσης 
των όπλων από τους αστυνομικούς.

- Στη βαθμολογική εξέλιξη των κατα
λαμβανόμενων από 35ετία ή όριο ηλικί
ας αξιωματικών.

- Στο θέμα της πρόσφατης δημόσιας 
καταγγελίας σε τηλεοπτική εκπομπή 
του π. Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Ν. 
Γκελεστάθη περί ύπαρξης “ομάδας- 
διευθυντηρίου” οκτώ αξιωματικών.

- Στη θέσπιση ποσοστού υπέρ των Α
σφαλιστικοί Ταμείων.

- Στα μέτρα τάξης στα γήπεδα.

Επ’ αυτών ο κ. Αρχηγός συναινού- 
ντων και των δύο Υπαρχηγών είπε:

- Για την ίδρυση του Αρχηγείου ότι 
καταρτίζεται τελικά από την αρμόδια

Διεύθυνση του Υπουργείου σχέδιο νό
μου αντί Π.Δ. το οποίο σύντομα θα κα
τατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση.

- Για τις οικονομικές διαβαθμίσεις - 
επόμενος του αποστρατευτικού βαθμός, 
ότι το θέμα αυτό εξακολουθεί να παρα
μένει ακόμη σε εκκρεμότητα, λόγω των 
έντονων αντιρρήσεων του Υπουργείου 
Εθνικής Αμύνης.

- Για τις κρίσεις - προαγωγές και το 
σύστημα αξιολόγησης των αξιωματι
κών ότι πρέπει όλοι μαζί να αναζητή
σουμε ένα αντικειμενικότερο και δι
καιότερο σύστημα κρίσης και αξιολό
γησής τους.

- Για το σύστημα μεταθέσεων, ότι η 
εφαρμογή του έχει παρουσιάσει κάποια 
προβλήματα και ότι απαιτούνται διαρ
θρωτικές παρεμβάσεις.

- Για το ενιαίο μισθολόγιο, ότι τις δυ
σμενείς συνέπειες και παρενέργειες του 
μισθολογίου έχουν αντιληφθεί οι πά- 
ντες ότι η επίλυσή του εναπόκειται στην 
Πολιτεία.

- Για την αναδιάρθρωση, ότι δεν μπο
ρεί να εφαρμοσθεί εύκολα και στην Α
στυνομία ο “Καποδίστριας” και ότι η α
νακατανομή της οργανικής δύναμης θα 
γίνει μετά την οριστική αύξηση αυτής 
με 3000 θέσεις Αστυφυλάκων όπως 
προβλέπεται από προωθούμενο Π.Δ.

- Για την μη σύλληψη αστυνομικών, 
ότι θα επιχειρηθεί σε μελλοντικό νομο- 
θέτημα.

- Για τη χρήση των όπλων, ότι είχαν 
εκδηλωθεί σχετικές ενέργειες που ανε- 
στάλησαν λόγω διαφόρων “περιστατι
κών”. Θα επιχειρηθεί εκ νέου η θεσμο
θέτηση σχετικών διατάξεων στο προω
θούμενο σχέδιο νόμου για την ίδρυση 
Αρχηγείου.

- Για τα γραφεία της Ένωσης, ότι θα 
δοθεί άμεση προτεραιότητα.

- Για το εφάπαξ, ότι υπάρχει πλεόνα
σμα του Ταμείου (ΤΑΑΣ) ότι υπάρχει 
πλεόνασμα και ότι το σχετικό ποσό 
μπορεί να καθορισθεί τουλάχιστον στο 
90% χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργί
α του.

- Για την καταγγελία του πρώην Υ
πουργού, ότι θα κληθεί άμεσα να γνω
στοποιήσει τα ονόματα των οκτώ αξιω
ματικών.

- Για τη θέσπιση ποσοστού υπέρ των 
Ασφαλιστικών Ταμείων, ότι έχει ως 
γνωστόν ήδη συγκροτηθεί από τον Υ
πουργό Δικαιοσύνης ομάδα εργασίας 
και αναμένεται το πόρισμά της.

- Για τη βαθμολογική εξέλιξη όσων

συμπληρώνουν 35ετία ή καταλαμβάνο
νται από το όριο ηλικίας, ότι το σχετικό 
ΠΔ δεν υπεγράφη τελικά από τον Υφυ
πουργό Οικονομικών με το αιτιολογικό 
ότι η προώθηση της διάταξης αυτής συ
νεπάγεται συνταξιοδοτικές επιπτώσεις 
και ότι θα επιδιωχθεί στο άμεσο μέλλον 
το ζήτημα αυτό να ρυθμιστεί με διάτα
ξη τυπικού νόμου.

- Για τα μέτρα τάξης στα γήπεδα ότι η 
Αστυνομία δεν μπορεί εύκολα να απε- 
μπλακεί από την εκτέλεση του έργου 
αυτού.

Επίσης, για τη φημολογούμενη προώ
θηση ρύθμισης για χορήγηση ειδικού ε
πιδόματος σε αστυνομικούς ορισμένων 
Υπηρεσιών ότι το θέμα αυτό πράγματι 
απασχολεί την Υπηρεσία ως κίνητρο 
της παραγωγικότητας. Από την πλευρά 
της Π.ΕΝ.Α.Α εκφράσθηκε η αντίθεση 
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθόσον η 
οικονομική κατάτμηση - κατηγοριοποί- 
ηση του αστυνομικού προσωπικού θα 
δημιουργήσει αναπόφευκτα τριβές, δια
μάχες και αντιδικίες και τούτο ασφαλώς 
σε βάρος της εύρυθμης λειτουργίας του 
Σώματος και των παρεχομένων από το 
προσωπικό υπηρεσιών. Ως λύση προ- 
τείνεται η αύξηση 50.000 δραχμών του 
βασικού μισθού όλων των βαθμοφόρων 
του Σώματος και μετά από προσεκτική 
μελέτη χορήγηση και εφόσον τούτο 
κριθεί αναγκαίο, κάποιου επιδόματος 
σε αστυνομικούς ορισμένων υπηρε
σιών.

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Σ Τ Ο Υ Σ  Ε Ν  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  

Κ Α Ι  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ο Υ Σ  

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Σ

Στην πανέμορφη παραλία Οφρυνίου 
(Τούζλα) η τοπική διοίκηση ΙΡΑ Κα
βάλας εξασφάλισε για τους εν ενεργεί- 
α και συνταξιούχους συναδέλφους και 
τις οικογένειές τους σε συνεργασία με 
το ξενοδοχείο "ΛΕΩΝ” τις παρακάτω 
τιμές για όλη τη διάρκεια του καλοκαι
ριού:

Τιμή δίκλινου δωματίου (8.000 
δραχμές) και τρίκλινου (9.500 δραχ
μές).

Τιμή πρωινού 800 δραχμές κατ’ άτο
μο.

Για περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα 0594-31347, 31237,
0 9 4 4 8 8 4 4 5 5 .
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Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ  

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επι
διώκοντας να καλύψει την ανάγκη για 
πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα 
αστυνομικού ενδιαφέροντος αλλά και 
για άμεση αντιμετώπιση των παραπό
νων τους, αποφάσισε να θέσει σε λει
τουργία τον τετραψήφιο αριθμό τηλε
φώνου 1890, μέσω του οποίου θα πα
ρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοί 
νωνίας των πολιτών όλης της χώρας με 
την Αστυνομία.

Το Γραφείο λειτουργεί ήδη επίσημα 
και στεγάζεται στο κτίριο του Αστυνο
μικού Μεγάρου (Λ. Αλεξάνδρας 173. 
5ος όροφος) και θα παρέχει τη δυνατό
τητα στους πολίτες για τηλεφωνικές 
πληροφορίες αστυνομικού ενδιαφέρο
ντος ή παράπονα από την 08:00 έως 
την 20:00 ωρα τις εργάσιμες ημέρες 
και από 08:00 έως την 14:00 ώρα τα 
Σάββατα και τις Κυριακές.

Στο γραφείο λειτουργεί και απ’ ευ
θείας γραμμή φαξ που εξυπηρετεί και 
ως τηλεφωνική γραμμή στον αριθμό 
6427950.

Αυτοπρόσωπη προσέλευση πολιτών 
για παράπονα ή πληροφορίες δεν θα 
γίνεται.

Όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Α
στυνομίας εντέλλονται να παρέχουν 
κάθε δυνατή συνδρομή στο προσωπικό 
του Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών, 
ώστε να δίδονται έγκαιρα υπεύθυνες 
απαντήσεις στους πολίτες.

Τυχόν προσερχόμενοι πολίτες στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, για υπο
βολή παραπόνων, καταγγελιών κ.λπ., 
θα παραπέμπονται από τη φρουρά του 
υπουργείου στη Δ/νση Δημοσίων Σχέ
σεων όπου θα εξετάζονται τα παράπο
νά τους και θα παραπέμπονται αμέσως 
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ
γείου για περαιτέρω ενέργειες.

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ω Ν

Με τον Υπουργό Μεταφορών - Επικοινωνιών κ. Αναστάσιο Μαντέλη συναντή
θηκε πρόσφατα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ο Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσο- 
χοϊδης. Σκοπός της σύσκεψης που ακολούθησε, με τη συμμετοχή αρμοδίων υπη
ρεσιακών παραγόντων, ήταν η λήψη αποφάσεων για μια σειρά μέτρων τροχαίας 
που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των μέσων 
μαζικής μεταφοράς.

Με τη λήψη των μέτρων που αποφασίσθηκαν, κατόπιν συγκεκριμένης μελέτης 
που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας του ΥΔΤ, θα μειωθεί δραστι
κά ο χρόνος των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, με ταυτόχρονη μεί
ωση του χρόνου κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων.

Για το σκοπό αυτό σε 24 συγκεκριμένα τμήματα οδών θα πραγματοποιείται ε
ντατική και υποδειγματική τροχονομική αστυνόμευση, με στόχο την εξασφάλιση 
ομαλής κυκλοφοριακής ροής και την αποτροπή στάσεων και σταθμεύσεων. Τα ο
δικά αυτά τμήματα περιλαμβάνονται στο σύνολό τους

Σχεδόν στις κυκλοφοριακές αρτηρίες που ήδη ελέγχονται στο πλαίσιο του σχε
δίου βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή της Αττικής.

Συγκροτήθηκαν επίσης τέσσερα μεικτά συνεργεία για βεβαίωση παραβάσεων α
πό τροχονόμους και από υπαλλήλους του ΟΑΣΑ που θα λειτουργούν σε δύο αλ
λαγές (πρωινή και απογευματινή) σε σημεία των Λεωφόρων Κηφισίας, Βασ. Σο
φίας, και των Οδών Πατησίων και Σταδίου.

Οι παραβάσεις θα βεβαιώνονται από τους τροχονόμους επί τόπου.
Για την αποφυγή κυκλοφοριακών δυσχερειών στις λωρίδες κίνησης των λεωφο

ρείων και επιβολή κυρώσεων στο σύνολο των παραβατών, η βεβαίωση δύναται να 
γίνεται και με την καταγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και μετά θα 
εξακριβώνονται τα στοιχεία μηχανογραφικά, για την επίδοση της κλήσης. Το μέ
τρο αυτό άρχισε ήδη να εφαρμόζεται.

Οι ποιοτικοί διάδρομοι (πρόκειται για ζωτικούς κυκλοφοριακούς άξονες στους 
οποίους διέρχεται μεγάλος αριθμός λεωφορείων) και τα κρίσιμα σημεία δόθηκαν 
στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής από τον ΟΑΣΑ. Η αστυνόμευσή τους θα γίνεται κυ
ρίως, με έκτακτες εξορμήσεις με δύναμη εποχούμενων - πεζών, που θα διατίθενται 
ιδίως σε ώρες αιχμής κινήσεως των μέσων μαζικής μεταφοράς, για δραστική ε
φαρμογή των κειμένων διατάξεων.

Τα κρίσιμα σημεία, στάσεις, γωνίες κ.λπ. στους ποιοτικούς διαδρόμους θα ση- 
μανθούν και θα διαγραμμιστούν κατάλληλα για ενημέρωση των οδηγών και απο
τελεσματική αστυνόμευση.

Για τη συνεχή επικοινωνία του ΟΑΣΑ και της Τροχαίας και το συντονισμό των 
ενεργειών που επιβάλλονται ορίσθηκε Συντονιστικό όργανο που αποτελείται από 
ένα διευθυντικό στέλεχος του ΟΑΣΑ και έναν Υποδιευθυντή του Επιτελείου της 
Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία των μέτρων και 
εισηγούνται τη λήψη τυχόν πρόσθετων διορθωτικών.

Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προτάθηκε να γίνουν μετρήσεις όσον αφο
ρά την ταχύτητα κινήσεως των λεωφορείων - τρόλεϊ και τους χρόνους διαδρομής 
πριν την εφαρμογή των μέτρων και μετά την πάροδο ενός ή δύο μηνών για την ε
ξαγωγή συμπερασμάτων και περαιτέρω ενέργειες.

Π .Ο .Α Σ .Υ .

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων με τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Ιδιαίτερα συζητή
θηκε η δημιουργία κινήτρων μέσα από την αμοιβή για υπερωριακή εργασία, την νυκτερινή εργασία και την εργασία τις Κυ
ριακές και αργίες.

Ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι δεν έχει αποφασισθεί χορήγηση επιδόματος όπως τουλάχιστον δημοσιοποιήθηκε.
Σε ότι αφορά το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος γνωστοποιείται από την Ομοσπονδία ότι δεν έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα.
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Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

+  Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς  Φ ώ τ ιο ς  Ο ικ ο ν ο -  

μ ό π ο υ λ ο ς . Γεννήθηκε το έτος 1958 
στην Κάτω Αχαϊα Πατρών. Κατετάγη 
την 6-7-1981 και υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες της Α.Δ. Αχαϊας. Υ
πήρξε έγγαμος και πατέρας τριών κο- 
ριτσιών. Απεβίωσε την 15-6-1999.

+  Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς  Ν ικ ό λ α ο ς  Α ε ρ ά -  
κ η ς. Γεννήθηκε το έτος 1960 στον 
Χανδρά Σητείας Λασιθίου. Κατετάγη 
την 9-11-1982 και υπηρέτησε στην 
Α.Δ. Δωδεκανήσου. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας ενός κοριτσιού. Απεβίω
σε την 13-6-1999.

+  Σ υ ν ο ρ ια κ ό ς  Φ ύ λ α κ α ς  Ε υ ά γ γ ε 
λ ο ς  Κ α ρ α τ ζ ιό ς . Γεννήθηκε το έτος 
1977 στο Αργος Ορεστικό Καστοριάς. 
Κατετάγη την 22-1-1999 και υπηρε
τούσε στο Νεστόριο. Απεβίωσε την 3- 
6-1999.

E U R O P O L

Η Europol σύμφωνα με το από 30-6-1999 ανακοινωθέν τύπου του Διευθυντού 
της ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και άρχισε πλέον επίσημα και πλήρως τις 
δραστηριότητές της από την 1 η Ιουλίου 1999.

Κατόπιν αυτού η Ευρωπαϊκή Μονάδα Ναρκωτικών αφομοιώνεται από την 
Europol.

Ε Ν Ω Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  

Ν . Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

Από τις εκλογές που έγιναν πρόσφα
τα στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλ
λήλων Ν. Ηρακλείου εκλέχθηκε νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελε
γκτική Επιτροπή και η κατανομή των 
αξιωμάτων έχει ως εξής:

Πρόεδρος ο Γιάννης Βασιλάκης, Α
ντιπρόεδρος ο Γεώργιος Μαρινάκης, 
Γεν. Γραμματέας ο Αντώνιος Ζαχα- 
ριουδάκης, Ταμίας ο Αντώνιος Ψαράς, 
Οργ. Γραμματέας ο Γεώργιος Συντιχά- 
κης και Μέλη οι Κωνσταντίνος Μελι- 
σουργάκης και Νικόλαος Ουρανός.

Για την εξελεγκτική Επιτροπή οι Γε- 
ώργιος Φουντουλάκης, Ηλίας Παλαιά- 
κης και Γ εώργιος Κτενιαδάκης.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Ο  Β Α Ρ Υ - Τ Ι Μ Ι Α Η Σ

Ανδρες του Τ μ ή μ α τ ο ς  Α ρ χ α ιο κ α π η λ ία ς  τ η ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς
συνέλαβαν τον Γρηγόριο Βαρυτιμιάδη ο οποίος κατελήφθη να κατέχει παράνομα 
και να διαπραγματεύεται με εικονικό αγοραστή αρχαία αντικείμενα. 
Συγκεκριμένα στην κατοχή του Βαρυτιμιάδη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ε
νεπίγραφες επιτύμβιες στήλες με ανάγλυφες παραστάσεις. Σε κατ’ οίκον έρευνα 
που διενεργήθηκε βρέθηκαν 250 χάλκινα αρχαία νομίσματα, ένα πιστόλι γερμανι
κής κατασκευής, μία ξιφολόγχη, ένα τμήμα κίονος, 24 μολυβδοσφραγίδες, 9 μο
λυβδοσφραγίδες με αριθμούς, θραύσματα πήλινων αγγείων, δέκα κομμάτια ζελα- 
τινοδυναμίτιδος, τέσσερα καψύλλια, δώδεκα μέτρα βραδύκαυστο φυτίλι και μια 
σύνδεση ωρολογιακή.
Τα αρχαία αντικείμενα αφού εξετάσθηκαν από αρμόδιο αρχαιολόγο της οικείας Ε
φορίας Αρχαιοτήτων, χρονολογήθηκαν από τον 3ο αιώνα π.Χ. και μετά και ότι ε
μπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου “περί αρχαιοτήτων”.

Τ Α  Π Ο Υ Α Η Σ Ε  Σ Τ Η Ν  Α Α Β Α Ν Ι Α

Εξιχνιάσθηκε από άνδρες του Τ μ ή μ α τ ο ς  Ε γ κ λ η μ ά τ ω ν  κ α τ ά  Ζ ω ή ς  τ η ς  Δ /ν σ η ς  Α 
σ φ ά λ ε ια ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς , η ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε στο χρυσοχοείο της 
Ελένης Κύρχογλου στην περιοχή Εύοσμου.
Όπως προέκυψε από την έρευνα δράστης της ληστείας είναι ο Αλβανός υπήκοος 
Χασανί Έντμοντ ο οποίος είχε εισέλθει στο χρυσοχοείο και με την απειλή πιστο
λιού και μαχαιριού αφού ακινητοποίησε την ιδιοκτήτρια με χειροπέδες και τη φί
μωσε με αυτοκόλλητη ταινία αφαίρεσε 100 ρολόγια χειρός, αξίας 3.000.000 δραχ
μών και 40.000 δραχμές που υπήρχαν στο ταμείο.
Ο δράστης ο οποίος εντοπίσθηκε και συνελήφθη ήταν καταζητούμενος για πλήθος 
κλοπών και διαρρήξεων στην ίδια περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια 
της προανάκρισης ομολόγησε την πράξη του και την διάπραξη άλλων κλοπών.
Τα κλοπιμαία διέθετε στην πατρίδα του όπως ο ίδιος ισχυρίσθηκε. Σε βάρος του 
δράστη σχηματισθηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Α Α Β Α Ν Ο Ι  Κ Α Τ Α  Α Λ Β Α Ν Ω Ν

Από άνδρες του Α .Τ . Α α υ ρ ίο υ  συνε- 
λήφθησαν οι Αλβανοί υπήκοοι Γιόρ- 
γκο Μπούνα και Μάρκο Βίλα διότι κα
τείχαν κλεμμένο αυτοκίνητο εντός του 
οποίου υπήρχαν κουκούλες και μια κα- 
ραμπίνα με κομμένη την κάνη.
Από την προανάκριση που ενεργήθηκε 
από το Τμήμα Εγκλημάτων Ιδιοκτησί
ας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής σε 
συνεργασία με το Α.Τ. Λαυρίου, προέ
κυψε ότι οι δύο Αλβανοί είχαν συστή
σει σπείρα και διέπρατταν από κοινού 
ληστείες σε βάρος ομοεθνών τους.
Τις τελευταίες μόνον ημέρες προ της 
συλλήψεώς τους είχαν διαπράξει έξι 
ληστείες σε βάρος ομοεθνών τους που 
με διάφορους τρόπους αφαιρούσαν τα 
λεφτά που έφεραν μαζί τους.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 170.000 δραχμές και μια τη
λεόραση.
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία 
που σχηματισθηκε σε βάρος τους οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ε
νώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται 
για την τυχόν συμμετοχή τους και σε 
άλλες παράνομες πράξεις.
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Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  Ν Α Ρ Κ Ε Μ Π Ο Ρ Ω Ν

Κ Υ Κ Α Ω Μ Α  Κ Λ Ο Π Η Σ  

Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν

Η Υ π ο δ /ν σ η  Λ ίω ξη ς  Ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν  τ η ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  εξαρ
θρώθηκε ένα ακόμα ελληνοβουλγαρικό κύκλωμα εισαγωγής και διακίνησης ναρ- 
κωτικών.
Συγκεκριμένα στις αρχές του έτους είχε συλληφθεί ο εγκέφαλος του κυκλώματος, 
Αγγελος Τερζόγλου μαζί με άλλα μέλη του κυκλώματος στην κατοχή των οποίων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κιλά κοκαΐνη, μισό κιλό ηρωίνης και μεγάλα 
χρηματικά ποσά.
Ο Τερζόγλου, όμως, συνέχισε την κακοποιό του δράση ακόμα και μέσα από τη φυ
λακή βοηθούμενος από μέλη της πατρικής του οικογένειας. Πρόσφατα συνελήφθη 
στις Δικαστικές Φυλακές Διαβατών η μητέρα του Τερζόγλου μαζί με μια Βουλγά- 
ρα υπήκοο ονόματι Σλάβτσεβα, γιατί αποπειράθηκαν να δώσουν στον φυλακισμέ
νο Τερζόγλου ένα ζευγάρι παπούτσια στη σόλα των οποίων είχε τοποθετηθεί ένα 
μικροδέμα κοκαΐνη και μια πλαστή τηλεκάρτα απεριόριστων κλήσεων χωρίς χρέ- 
ωση.
Τα παπούτσια είχε εισάγει η Σλάβτσεβα από τη Βουλγαρία κατ’ εντολήν του συ
μπατριώτη της Ιορδάνοφ Σλάβτσκο, συνεργάτη του Τερζόγλου. Επειδή τα μέλη 
της πατρικής οικογένειας του Τερζόγλου παρακολουθούντο από τη Δίωξη έγινε ε
ξονυχιστικός έλεγχος στην οικία τους, στον Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης όπου 
βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα ένα κιλό ηρωίνης και 1,4 κιλά αμφεταμίνη. Επί τό
που συνελήφθη και ο μικρότερος αδελφός του Τερζόγλου επάνω στον οποίο βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 600.000 δραχμές ως προερχόμενες από εμπορία ναρκω
τικών ουσιών. Ο Αντώνιος Τερζόγλου, πατέρας της οικογένειας δε συνελήφθη διό
τι απούσιαζε στη Βουλγαρία.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε μια μεγάλη προσπάθεια που κράτησε αρκε
τούς μήνες και είχε ως αποτέλεσμα την εξάρθρωση ενός εκ των πλέον επικίνδυ
νων κυκλωμάτων που δραστηριοποιήθηκαν ποτέ στην Βόρειο Ελλάδα.

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η  Α Π Α Τ Η

Το Τ μ ή μ α  Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  Ε γ κ λ η μ ά τ ω ν  τ η ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς
κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της οικείας Εισαγγελίας Πρωτοδικών διενήρ- 
γησε προανάκριση για πλαστογραφία, υπεξαίρεση και απάτη σε βαθμό κακουργή
ματος σε βάρος του Λεωνίδα Τεζαψίδη, διευθυντή του υποκαταστήματος της ΑΛ
ΚΗ Α.Χ.Ε
Από την προανάκριση προέκυψε ότι:
Ε Ο Τεζαψίδης έλαβε τον Ιανουάριο από πελάτη - επενδυτή, μετοχές αξίας 
200.000.000 δραχμών για επενδυτικούς σκοπούς στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθη
νών μέσοι της ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε. δίνοντάς του πλαστά παραστατικά χρηματιστηρια
κών συναλλαγών και στη συνέχεια ιδιοποιήθηκε την ανωτέρω αξία των με
τοχών.
2. Εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, υπεξαίρεσε από το ταμείο της ΑΛΚΗ 
Α.Χ.Ε. ποσόν 500.000.000 δραχμών δίνοντας σε διάφορους επενδυτές εικονικές 
διαρθρώσεις χαρτοφυλακίων (αντίγραφα πινακιδίων αγορών - πωλήσεων μετο
χών, ενημερωτικά δελτία κίνησης χαρτοφυλακίων). Πολλοί πελάτες εξ’ αυτών δε 
διέθεταν απαιτούμενο κωδικό συναλλαγής στην ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε.
3. Ο Τεζαψίδης κυκλοφόρησε τριάντα φύλλα επιταγών οι οποίες “σύρονταν” στον 
τραπεζικό λογαριασμό της ΑΛΚΗ Α.Χ.Ε. χωρίς οι εκπρόσωποι αυτής να γνωρί
ζουν ποσά, ημερομηνίες και αποδέκτες των επιταγών αυτών.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Θεσσαλονίκης ο οποίος άσκησε δίωξη για τα προαναφερόμενα αδικήματα και πα- 
ρέπεμψε την υπόθεση σε τακτικό Ανακριτή.

Από άνδρες του Τ μ ή μ α τ ο ς  Ε γ κ λ η μ ά 
τ ω ν  κ α τ ά  Ιδ ιο κ τ η σ ία ς  τ η ς  Δ /ν σ η ς  Α 
σ φ ά λ ε ια ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  σχηματί
σθηκε δικογραφία κατά των Ρωμανού 
Αυγητίδη, Ευκλείδη Κριθαρίδη, Λε- 
βάν Ογκανεζίδη, Άρμεν Οβικιάν ή Ο- 
βικίδη, Δέσποινα Σαρίεβα και Αλεξάν
δρου Σαρίδη ή Σαρίεβ οι οποίοι είχαν 
συστήσει οργανωμένο κύκλωμα κλο
πής και παράνομης διακίνησης από τη 
χώρα μας πολυτελών αυτοκινήτων.
Το ανωτέρω κύκλωμα ενεργούσε με 
καλά μελετημένο τρόπο προκειμένου 
να καταφέρει την εξαγωγή των κλοπι
μαίων. Συγκεκριμένα, έκλεβαν πολυ
τελή αυτοκίνητα αλλοδαπής ταξινόμη
σης, κατάρτιζαν πλαστές άδειες κυ
κλοφορίας Γεωργίας ή Γερμανίας που 
γινόταν με χρήση επίσης πλαστών εγ
γράφων και εξήγαγαν το κλεμμένο ό
χημα μέσω του Τελωνείου Κήπων Έ 
βρου στην Τουρκία μεταφέροντάς το 
στην Ρωσία ναυσιπλοΐκώς από το λιμάνι 
της Κων/πολης όπου και το διέθεταν.
Από την έρευνα που πραγματοποιήθη
κε σε συνεργασία με την Δ /ν σ η  Δ ιε 
θ ν ο ύ ς  Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς  Σ υ ν ε ρ γ α σ ί -  
α ς /Τ Δ Σ /Ι Ν Τ Ε Ρ Π Ο Δ , το Τελωνείο 
Κήπων Έβρου, και το Η’ Τελωνείο 
Θεσσαλονίκης, προέκυψε ότι από το 
κύκλωμα διεπράχθησαν τουλάχιστον 
δέκα κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων 
για τα οποία καταρτίσθηκαν πλαστά 
έγγραφα και εξήχθησαν από τη χώρα 
μας προς τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. 
Στις τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις 
κατατέθηκαν πλαστά έγγραφα από 
τους δράστες σε εκτελωνιστικό γρα
φείο στο οποίο εργαζόταν περιστασια- 
κά ο Κριθαρίδης και επιτεύχθηκε η έκ
δοση διασαφήσεων εξαγωγής για τα ο
χήματα οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν 
στο Η’ Τελωνείο Θεσσαλονίκης και 
στο Τελωνείο Κήπων Έβρου.
Η χρηματική αξία των κλαπέντων οχη
μάτων ανέρχεται σε 120.000.000 
δραχμές. Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά 
Ιδιοκτησίας συνεχίζει τις έρευνες σε 
διακρατικό επίπεδο σε συνεργασία με 
τη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συ
νεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης μέσω των εθνικών γραφείων της 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ των χωρών της πρώην 
ΕΣΣΔ για εντοπισμό όλων των κλεμ
μένων οχημάτων και την επιστροφή 
τους στους νόμιμους ιδιοκτήτες.
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ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΟΣ

Από το Τ μ ή μ α  Α ρ χ α ιο κ α π η λ ία ς  τ η ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς  συνελήφθησαν στο χωριό Βράσταμα Πολυγύρου 
Χαλκιδικής οι Δημήτριος και Γεώργιος Γκλάβο.ς, πατέρας και γιος αντίστοιχα οι οποίοι βρέθηκε να κατέχουν παράνομα με 
σκοπό την εμπορία, πλήθος αρχαίων αντικειμέ’ ιον
Μεταξύ άλλων κατείχαν, 22 πήλινους σκύψου' του 5ου αιώνα π.Χ., τέσσερα μελαμβαφή ληκύθια με δικτυωτή διακόσμηση, 
έξι μικρογραφικά αγγεία, επτά πήλινες πυξίδες, έξι διώτες, μια πήλινη χύτρα, μια πήλινη σιπύη, επτά υψίποδες κύλικες, έναν 
πήλινο αρύβαλο, τέσσερις σκύφους μεγάλου μεγέθους, μία οινοχόη, ένα εξάλειπτρο, πέντε πήλινες γυναικείες προτομές, ένα 
πήλινο ειδώλιο χοίρου, δύο περίαπτα όστρεα, ένα εγχειρίδιο, 15 χάλκινα νομίσματα, ένα ζεύγος χάλκινων ενωτίων, τρεις χάλ
κινες πόρπες και ένα χαρτονόμισμα των 10.000 δραχμών πλαστό.
Τα κατασχεθέντα ταφικά κτερίσματα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου “περί αρχαιοτήτων” και κατά τις 
εκτιμήσεις αρχαιολόγου που τα εξέτασε είναι μεγάλης αρχαιολογικής και εμπορικής αξίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν μα
ζί με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκιδικής.

ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

Η Ε ιδ ικ ή  Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Υ π η ρ ε σ ία  Δ ίω ξ η ς  Ε γ κ λ η μ α τ ικ ό τ η τ α ς  τ η ς  Α .Δ . Ρ ε θ ύ μ ν ο υ  στα πλαίσια που καταβάλει για την πρό
ληψη και καταστολή της εγκληματικότητας στο Νομό μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών διενήργησε έρευνα στην 
οικία του κτηνοτρόφου Σπυρίδωνα Βρέντζου στον οικισμό Μπαλέ του Δήμου Φοίνικα Αγίου Βλασίου όπου βρέθηκαν μία κυ
νηγετική καραμπίνα αμερικανικής προέλευσης και φυσίγγια του ιδίου όπλου.
Σε παρακείμενο κτίσμα βρέθηκε μια πλαστική τσάντα που περιείχε ένα κιλό ζελατοδυναμίτιδας, βραδύκαυστο φιτίλι μήκους 
τεσσάρων μέτρων, και μια ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου καλάσνικοφ.
Σε προσεκτική έρευνα γύρω από το σπίτι και σε απόσταση σαράντα μέτρων βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και εντός αδιάβρο
χου υλικού ένα εύχρηστο πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ κινεζικής προέλευσης, δύο γεμιστήρες του όπλου πλήρεις φυσιγγί
ων, εκατό επί πλέον φυσίγγια, δύο κομμάτια βραδύκαυστο φυτίλι, έναν ηλεκτρονικό πυροκροτητή με καλώδιο και τρεις χει
ροβομβίδες κινεζικής προέλευσης.
Ο Βρέντζος συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ο  Κ Α Ρ Τ Α Κ Ι Α Σ

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνελήφθη ο Δημήτριος Ματτές και 
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά κατηγορούμενος για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, κλοπή, πλαστογραφί
α και απάτη κατ’ εξακολούθηση. Ο Ματτές είχε υποβάλλει σε γνωστή Τράπεζα δικαιολογητικά με στοιχεία “Αρμακόλας Ιω
σήφ του Αγαπητού”, προς έκδοση πιστωτικής κάρτας. Τα δικαιολογητικά μετά από έλεγχο προέκυψε ότι ήταν πλαστά και α
μέσως μεθοδεύτηκε η παράδοση της πιστωτικής κάρτας στην εικονική διεύθυνση κατοικίας που είχε δηλώσει ο δράστης με 
αποτέλεσμα τη σύλληψή του.
Πριν τη σύλληψή του ο Ματτές ανέμενε στην εικονική διεύθυνση όπου είχε τοποθετήσει σημείωμα στο θυροτηλέφωνο της 
πολυκατοικίας με το όνομα “Αρμακόλας” και κατά την παράδοση της κάρτας επέδειξε πλαστή αστυνομική ταυτότητα με τα 
ίδια στοιχεία. Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια φωτοτυπία υπηρεσιακής ταυτότητας του 
TEA και μια υπηρεσιακή ταυτότητα του ΓΕΕΘΑ/Α’ κλάδου ΕΥΠ.
Σε νομότυπη έρευνα που έγινε στο σπίτι του Ματτέ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια ηλεκτρική γραφομηχανή, 12 ασυμπλή
ρωτα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων που έφεραν πλαστές σφραγίδες θεώρησης γνησίου υπογραφής, πλήθος δικαιολογητικών 
που χρησιμεύουν για την έκδοση πιστωτικών καρτών και αλληλογραφία με Τράπεζες σχετικά με το ίδιο θέμα και αρκετά α
συμπλήρωτα έντυπα Φύλλου Πορείας Στρατιωτικής Αρχής.
Από το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων στις αρχές του έτους είχε σχηματισθεί δικογραφία η οποία υποβλήθηκε στην Ει
σαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών σε βάρος του Ματτέ ο οποίος είχε μισθώσει διαμέρισμα στην περιοχή Κουκακίου, με 
ψευδή στοιχεία και το οποίο χρησιμοποιούσε ως εργαστήριο πλαστογράφησης δικαιολογητικών προς έκδοση πιστωτικών 
καρτών. Μέσα στο διαμέρισμα αυτό είχαν βρεθεί 26 ξύλινες σφραγίδες μεταξύ των οποίων δύο στρογγυλές υπηρεσιακές 
σφραγίδες με την ένδειξη “Ελληνική Δημοκρατία”, μια γραφομηχανή, δύο διαβατήρια, έντεκα άδειες παραμονής αλλοδαπών 
εκ των οποίων δύο με τα στοιχεία “Χρυσούλης Κωνσταντίνος και Τσιάμης Ηλίας”, ένα εκλογικό βιβλιάριο και πλήθος δικαιο- 
λογητικών που χρησιμεύουν για έκδοση πιστωτικών καρτών που αντιστοιχούν σε 110 διαφορετικά άτομα.
Στο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων προσήλθαν τέσσερις εκπρόσωποι Τραπεζών οι οποίοι παρέδωσαν 63 σειρές δικαιολο- 
γητικών για την έκδοση πιστωτικών καρτών της ιδίας μεθοδολογίας που ακολούθησε ο Ματτές και μεταξύ των οποίων υπήρ
χαν αιτήσεις με στοιχεία των Χρυσούλη και Τσιάμη που χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Μια εκ των Τραπεζών εξέδωσε πέντε πιστω
τικές κάρτες με διαφορετικά ονόματα τις οποίες παρέλαβε και χρησιμοποίησε ο Ματτές για αγορά εμπορευμάτων και τις χρέ
ωσε με το ποσόν των 4.500.000 δραχμών. Η συνολική ζημιά που υπέστησαν οι Τράπεζες από τη χρήση των πλαστών πιστω
τικών καρτών δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα αλλά εκτιμάται ότι ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια.
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Η Τ Α Ν  Θ Ε Ρ Ι Α Κ Λ Η Δ Ε Σ
Ο Ι “ Ε ΙΚ Ο Ν Ο Λ Α Τ Ρ Ε Σ

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος του Δημητρίου Ευθυμιάδη και του Νικολάου 
Ντόνα από το Τ μ ή μ α  Α σ φ ά λ ε ια ς  Έ δ ε σ σ α ς  της Α.Δ. Πέλλας οι οποίοι κατηγορού- 
νται για παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα.
Συγκεκριμένα, ύστερα από πληροφορία που περιήλθε στην ανωτέρω Υπηρεσία 
και μετά από σύντομη παρακολούθηση εντός αποθήκης στο Λιπαρό Πέλλας που 
είχε νοικιασθεί από τους κατηγορουμένους, βρέθηκαν 169.500 πακέτα τσιγάρων 
τα οποία δεν έφεραν ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης καπνού.
Η ποσότητα τσιγάρων κατασχέθηκε και παραδόθηκε στο Τελωνείο Σκόδρας. Οι 
διαφυγόντες δασμοί για το ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με εκτίμηση του Τελωνεί
ου Σκύδρας ανέρχονται στο ποσόν των 99.360.000 δραχμών.
Σε κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του Ευθυμιάδη βρέθηκε ένα πιστόλι με γεμιστήρα 
πλήρη φυσιγγίων. Συνεργάτης του Ευθυμιάδη και του Ντόνα υπήρξε και ένας 
Γιουγκοσλάβος υπήκοος του οποίου δεν γνωστοποιήθηκαν μέχρι στιγμής τα στοι
χεία ταυτότητος και για τον οποίο συνεχίζονται οι έρευνες.

Α Γ Ρ Ι Α  Κ Α Τ Α Δ Ι Ω Ξ Η  Σ Τ Η  Β Ε Ρ Ο Ι Α

Σε άτακτη φυγή ετράπησαν δύο ύποπτα κινούμενα αυτοκίνητα στο Μακροχώρι 
Βέροιας όταν αντιλήφθηκαν την διάθεση περιπολούντων ανδρών του Τ μ ή μ α τ ο ς  
Α σ φ ά λ ε ια ς  Β έ ρ ο ια ς  της Α.Δ. Ημαθίας να πραγματοποιήσουν αστυνομικό έλεγχο. 
Οι οδηγοί των αυτοκινήτων ανέπτυξαν ταχύτητα και κινήθηκαν προς το χωριό 
Κουλούρα καταδιωκόμενοι από τους αστυνομικούς. Σε κάποια διασταύρωση του 
δρόμου τα ύποπτα αυτοκίνητα ακολούθησαν διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι αστυ
νομικοί ακολούθησαν το ένα αυτοκίνητο από το οποίο αντιλήφθηκαν ότι καθ ο
δόν πετούσαν κάποια αντικείμενα στο άκρο του οδοστρώματος ενώ το όχημα κα- 
τάφερε να διαφύγει εκμεταλλευόμενο το δύσβατο του εδάφους και τις καιρικές 
συνθήκες. Το άλλο όχημα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε κοντινή απόσταση.
Από την έρευνα του χώρου απόρριψης των ύποπτων αντικειμένων βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 19 δέματα που περιείχαν 18 κιλά χασίς, τα οποία παρακολουθήθη- 
καν διακριτικά για την πιθανότητα επιστροφής των δραστών χωρίς αποτέλεσμα. 
Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δράστες είναι οι αθίγγανοι, Κωνσταντίνος 
Σαντίκογλου, Βασίλειος Κουκουμεριάς, Σοφία Κέρκα και Γρηγόριος Τσακίρης.

Δ Υ Ο  Ε Α Λ Η Ν Ε Σ  Σ Τ Η Ν  Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Η .. .

Πολύ σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι άνδρες του Α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Δ ε -  
σ κ ά τ η ς  Γ ρ ε β ε ν ώ ν  με τη σύλληψη των Βασιλείου Τσιλινίκου, Χρήστου Διαμαντή, 
και των Αλβανών υπηκόων Σέφι Γκράτσι, Ρόλαρντ Μέρλα, Λεοναρδο Κενα- 
ϊ και Λούσυ Σερέμι κατηγορούμενους για παραβάσεις των νόμων περί αλλοδαπών, 
περί ναρκωτικών και περί όπλων. Οι παραπάνω κατελήφθησαν στο 40ο χιλιόμε
τρο της εθνικής οδού Ελασσόνας - Καλαμπάκας σε έλεγχο που διενέργησαν οι άν
δρες του Α.Τ. Δεσκάτης στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του Τσιλινίκου που ο
δηγούσε ο Διαμαντής. Ο Τσιλινίκος με τον Διαμαντή κατελήφθησαν να μεταφέ
ρουν τους τέσσερις Αλβανούς υπηκόους οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγ
γράφων. Από έρευνα που έγινε στο ανωτέρω αυτοκίνητο βρέθηκαν στο χώρο απο
θήκευσης 56 κιλά ακατέργαστης ινδικής κάνναβης σε φούντα αποξηραμένη και 
συσκευασμένη σε τέσσερα δέματα και ένα αυτόματο πολεμικό όπλο με γεμιστήρα 
πλήρη φυσιγγίων. Την ινδική κάνναβη και το όπλο οι Αλβανοί λαθρομετανάστες 
προμηθεύθηκαν στην Αλβανία και αφού τα μετέφεραν στη χώρα μας συναντήθη
καν μετά από συνεννόηση με τους δύο Έλληνες στους οποίους τα παρέδωσαν με 
σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.
Άπαντες οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους ο
δηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από άνδρες του Τ μ ή μ α τ ο ς  Α ρ χ α ιο κ α 
π η λ ία ς  τ η ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  Α τ τ ι
κ ή ς  μετά από σχετικές πληροφορίες 
πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευ
νες στο σπίτι και τους αποθηκευτικούς 
χώρους του Ιωσήφ Βενιέρη όπου βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν κατάλληλα 
συσκευασμένα και έτοιμα για εμπορία 
21 εικόνες με διάφορες παραστάσεις 
αγίων της Ορθοδοξίας και ένα τμήμα 
τέμπλου. Την ίδια στιγμή συνελήφθη- 
σαν και οι αθίγγανοι Κωνσταντίνος 
Νταλίπης και Γεώργιος Διαμαντής διό
τι πριν την σύλληψή τους διαπραγμα
τεύονταν από κοινού με τον Βενιέρη 
την πώληση των κατασχεθέντων εικό
νων αντί μεγάλου χρηματικού ποσού. 
Όλες οι εικόνες εξετάσθηκαν από αρ
μόδιους αρχαιολόγους του χριστιανι
κού και Βυζαντινού Μουσείου Αθη
νών οι οποίοι αποφάνθηκαν προφορι
κά ότι οι μισές τουλάχιστον χρονολο
γούνται στους 18ο και 19ο αιώνες, ενώ 
το τέμπλο στον 18ο αιώνα και εμπί
πτουν στις προστατευτικές διατάξεις 
του νόμου “περί αρχαιοτήτων”.
Οι υπόλοιπες εικόνες χρήζουν περαιτέ
ρω εξέτασης για να γνωματεύσουν 
σχετικά με την παλαιότητά τους οι αρ
μόδιοι αρχαιολόγοι ενώ υπάρχουν βά
σιμες υπόνοιες ότι μπορεί να αποτε
λούν προϊόντα κλοπής από εκκλησίες 
και μοναστήρια, γεγονός που ερευνά- 
ται από το Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας.
Οι αθίγγανοι Νταλίπης και Διαμαντής 
κατηγορήθηκαν από κοινού στο πα
ρελθόν για σύσταση και συμμορία και 
για απάτη κατ’ εξακολούθηση και έ
χουν καταδικασθεί σε ποινές κάθειρ
ξης·

Επιμέλεια: 
Λνθ/μος Κων/νος Κούρος
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Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας απονεμήθηκε “ Ε Υ 

Φ Η Μ Η  Μ Ν Ε ΙΑ ” και υλική αμοιβή 
50,000 δρχ. στους Αστ/κες Ιωάννη Τζι- 
βάρα και Αθανάσιο Ζιώγα διότι ως 
πλήρωμα περιπολικού αυτοκινήτου 
του Τ .Τ. Ε λ ε υ σ ίν α ς , κατάφεραν να 
συλλάβουν στην περιοχή Σκαραμαγκά 
Αττικής τους επικίνδυνους κακοποιούς 
Σπυρίδωνα Καρύδη του Ευσταθίου και 
Βασίλι Σταύρο του Διονυσίου, στην 
κατοχή των οποίων βρέθηκαν 48 δέμα
τα χασίς φούντα, συνολικού βάρους 52 
κιλών, ένα αυτόματο όπλο και μία γε
μιστήρα με 54 φυσίγγια.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας απονεμήθηκε “ Ε 
Π Α ΙΝ Ο Σ ” και υλική αμοιβή είκοσι χι
λιάδων δραχμών στους: Αστυν. Υ- 
ποδ/ντή Βασίλειο Μάλλιο, Αστυν. A ' Α
ναστάσιο Παππά, Υπαστ. Α 'Χρήστο Πέ
τσινο, Ανθ/μο Στέφανο Βαϊβάνη, Αν
θιμο Παναγιώτη Στράτο, Ανθ/μο 
Κων/νο Κατοχιανό, Αρχ/κα Νικόλαο 
Τσικρικά και Αστ/κες Χαρίση Στεφό- 
πουλο, Βασίλειο Ζιούπα, Σπυρ. Πλεου- 
ρά, Σπυρ. Μηζύθρα, Ελευθέριο Τσα- 
γκογιάνη και Σωτήριο Τζιλέτα, διότι υ- 
πηρετούντες στα Μ ε τ α β α τ ικ ά  α π ο 
σ π ά σ μ α τ α  τ η ς  Α σ τ υ ν . Α /ν σ η ς  Ιω α ν -  
ν ίν ω ν  πέτυχαν να εξαρθρώσουν σπεί
ρα εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών και 
όπλων από την Αλβανία στην Ελλάδα 
και να συλλάβουν ένα άτομο στην κα
τοχή του οποίου βρέθηκαν 158 κιλά ιν
δικής κάνναβης, ένα όπλο τύπου καλά- 
σνικοφ και μία γεμιστήρα με τριάντα 
φυσίγγια.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε “ Ε Π Α Ι
Ν Ο Σ ” στους: Ταξίαρχο Ιωάννη Πανηγυράκη, Αστυνόμο Α 'Λάμπρο Μαρκάκη, Υπα
στ. Α ’Στυλιανό Βαρδιαμπάση, Ανθ/μο Σπυρίδωνα Μαυράκη, Αρχ/κα Χρήστο Χατζη- 
ϊωάννου, Αστ/κες Αντώνιο Βερυκάκη, Εμμανουήλ Σταματουλάκη, Νικόλαο Σταυ- 
ρουλάκη, Μάρκο Τσακίρη, Νεκτάριο Φανδρίδη, Εμμανουήλ Χρονάκη και Δημήτριο 
Μαραγκουδάκη, διότι υπηρετούντες στο Τ .Α . Χ α ν ίω ν , κατόρθωσαν να συλλάβουν 
τρία άτομα στην Πελακαπίνα Περιβολίων Χανίων στην κατοχή των οποίων βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 148.965 κιλά χασίς, 9,19 γραμμ. σπόροι χασίς, ένα κα- 
λάσνικοφ, ζυγαριές, κινητά τηλέφωνα κ. ά. Επίσης οι συλληφθέντες αποκάλυψαν 
άλλους τρεις Αλβανούς συνεργάτες, οι οποίοι διέμεναν στην Πάτρα όπου και συ- 
νελήφθησαν από Αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών.

Με απόφαση της Αστυνομικής Δ/νσης Δράμας απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους 
Αστυν. Α’ Πασχάλη Κυριάκο, Ανθ/μους Αλέξανδρο Γιαζκουλίδη και Χρήστο Γκο- 
λάτση, Αρχ/κα Δημήτριο Αθανασιάδη και Αστ/κες Νικόλαο Τσελίκα, Αναστάσιο 
Κυριαζή, και Δημήτριο Καραμανίδη, διότι υπηρετούντες στο Τ.Α. Δράμας και στο 
Α.Τ. Νευροκοπίου Δράμας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τ.Α. Ξάνθης κα
τόρθωσαν να συλλάβουν δύο άτομα στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τρία κι
λά και πεντακόσια εβδομήντα γραμμάρια ινδικής κάνναβης την οποία προσπάθη
σαν να τους πουλήσουν αντί του χρηματικού ποσού των 900,000 δρχ.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας απονεμήθηκε “ Υ Λ Ι
Κ Η  Α Μ Ο ΙΒ Η "  50.000 δρχ. στον Αρ
χ/κα Καραγιαννίδη Αθανάσιο, διότι υ
πηρετών στο Τ.Α. Κομοτηνής, ως πυ
ροτεχνουργός, στην προσπάθειά του 
να εξουδετερώσει εκρηκτικό μηχανι
σμό που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι 
δράστες έναντι του Τουρκικού Προξε
νείου Κομοτηνής, αυτός εξερράγη χω
ρίς να προκληθούν υλικές ζημιές, αλλά 
με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ο ί
διος και να μεταφερθεί για νοσηλεία 
στο Γεν. Νοσοκομείο Κομοτηνής.

Με απόφαση της Αστυν. Δ/νσης Λάρισας απονεμήθηκε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους Υπα
στ. Α’ Κων/νο Κούτρα και Κων/νο Σωτηρίου, Αρχ/κες Αντώνιο Δήμου, Ευάγγελο 
Καραγεώργο, Γεώργιο Κατσιαφλάκα, Πηνελόπη Κανονίδου και Αθανάσιο Ντέρ- 
κο, Αστ/κες Χρήστο Ζάρρα, Φίλιππο Χαλκιά, Αντώνιο Ακρίδα, Αθανάσιο Τσιού- 
τσια, Χριστόφορο Αδαμούλα και Κων/νο Κοσμάνο, διότι υπηρετούντες στο Τμή
μα Δίωξης ναρκωτικών Λάρισας, κατόρθωσαν να συλλάβουν δύο Αλβανούς υπη
κόους, στη κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κιλά και 163 
γραμμ. κάνναβης, την οποία προόριζαν για πώληση σε ζευγάρι αστυνομικών που 
εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι αγοραστές. Επίσης κατασχέθηκε ένα πιστόλι και 
860.000 δρχ.

Ε π ιμ έλ εια :  

Α ν θ /μ ο ς  Κ ω ν /ν ο ς  Κ α τ σ ιν ο ΰ λ α ς
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Τα εκπαιδευτήρια Ή  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ" με την πολυετή (42 ετών) 

και επιτυχή εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία τους, με το ικανό και εξειδικευμένο 
Διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό τους προσφέρουν στους μαθητές τους υψηλό 

επίπεδο καταρτίσεως και αγωγής με βάση τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και επιτυγχάνουν:
Υψηλό ποσοστό προαγωγής των μαθητών με αριστούχους 45%.
Μέσο ετήσιο ποσοστό επιτυχίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 50% που κατατάσσει 
την “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΑΕΙΑ” στην πγτώτη σειρά των Ιδιωτικών Σχολείων σε εθνικό επίπεδο 
Συμμετοχή των μαθητών της <ηην πολιτιστική και κοινωνική ζωή 
(εκδηλώσεις εορταστικές, κοινωνικές, αθλητικές, Ξένων γλωσσών 
EUROCIASSICA. διακρίσεις σε διαγωνισμούς εσωτερικού και εξωτερικού. κ.α.)
Παρέχει διδασκαλία βυζαντινής αγιογραφίας, εθνικών χορών.
Η /ϊ προχωρημένα τμήματα ξένων γλωσσών, αθλοπαιδιών Δ η . 0ι εννραφες για το σχολικό έτος 1999 - 2000 άρχισαν κα,

Μ ιτα ψ ψ ί μι σχολικά .μωηορεία γίνονται καθημερινά σε κάθε, σχολείο και στα κεντρικά γραφεία:

Μδακτρα χαμηλά και προσιτά Μαυρομιχάλη 32, τηλ. 3614119, 3629567, 3634893 fax. 3610686

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ:
•  ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ. 2843700 ·  ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ. 2811324 

• ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ: Τηλ. 8671077· ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Τηλ. 8023606 ■ 8023585 
•ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ. 2813251 ■ 2846128·ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Τηλ. 8024125 

•ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ. 2814010·ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: Τηλ. 6139017 ■ 6139346 
•ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ. 2810102 ■ 2840030

Φωτογραφία - Παραγωγή VIDEO 

ν  Γόμων 

>> Βαπτίοεων 

^  Αρραβώνων 

>> Αρχείο 

w  Στολισμοί

Λ β ι ω ι * ' ' ' 1*

Μούγιου · Τζενχέμη Δήμητρα
Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939 732-9927673

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

JH ά χ Ί Ί

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΓΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΕΙΜ Κ .ΕΣ'Π Μ Ε.1-

για

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ &  L IA  Ο. Ε.



Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 0 9

•  Την 15-8-1909 αναλαμβάνει Υ
πουργός ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ο Κυριακού- 
λης Π. Μαυρομιχάλης (προσωρινά), α
ντικαθιστώντας τον Συνταγματάρχη Εμ- 
μ. Μανουσογιαννάκη, έως την 18-8- 
1909, οπότε αντικαθίσταται από τον Λε
ωνίδα Λαπαθώτη και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ο 
Νικ. Τριανταφυλλάκος αντικαθιστώντας 
τον Νικόλαο Στράτο. (Σ Η Μ : Η Χωρ/κή 
υπαγόταν και στα δύο Υπουργεία).

•  Την 8-8-1909 ορίζεται αρχηγός Χω
ροφυλακής ο Συνταγματάρχης Ιππικού 
Ψύλλας Αλέξανδρος, αντικαθιστώντας 
τον Δημητριάδη Νικ., έως την 27-8- 
1909, οπότε αντικαθίσταται από τον Συ
νταγματάρχη Πυροβολικού Βακάλο- 
γλου Δούκα.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 1 9

•  Την 14-8-1919 σκοτώθηκε, ηρωι- 
κώς μαχόμενος, σε συμπλοκή με τους 
Τσέτες στην Μ. Ασία, ο Χωροφύλακας 
Ιγγλεζάκης Βασίλειος καταγόμενος από 
Ζυμβραγό Κισσάμου.

•  Την 19-8-1919 υπέκυψε στο Νοσο
κομείο Σμύρνης από τις κακουχίες της 
εκστρατείας στην Μ. Ασία ο Χωροφύ
λακας Ποντικάκης Γεώργιος από την Α
χλάδα Κυδωνιάς, που υπηρετούσε στην 
στρατονομία της Μ. Ασίας.

•  Την 23-8-1919 σκοτώθηκε στην Μ. 
Ασία, σε συμπλοκή με τους Τούρκους, ο 
Χωροφύλακας Διακομάκος Στέφανος α
πό την Θιτύλο.
•  Την 26-8-1919 η II Μεραρχία τίμησε 

με πολεμικό Σταυρό Γ' τάξεως τους Υ
πομοίραρχο Μαρίνο Σκορδίλη, Ενωμ/ρ- 
χη Θεόδ. Μπουλούκο και Χωρ/λακες 
Βασ. Ιγγλεζάκη (πεσόντα), Γ. Κατσολε- 
δάκη, Δημ. Κωνσταντίνου και Στέφ. Μι- 
χελιδάκη, επειδή διακρίθηκαν ιδιαίτερα 
στο πεδίο της μάχης στις 14-8-1919 στη 
περιοχή Οδεμησίου Μ. Ασίας.

•  Την 29-8-1919 σκοτώθηκε στην Ή 
πειρο, σε συμπλοκή με ληστές, ο Χωρο
φύλακας Αθανασάκης Γεράσιμος.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 2 9

Σε συμπλοκή με τον διαβόητο ληστή Κ. 
Πάλλη στη Πάτρα, σκοτώθηκε ο Αρχι- 
φύλακας στην Αστυνομίας Πόλεων Διο
νύσιος Αντύπας και τραυματίστηκαν σο
βαρά τρεις Αξιωματικοί.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 3 9

Με τον υπ’ αριθ. 1880 από 8-8-1030 
Α.Ν.(ΦΕΚ 325Α/1939) απαγορεύεται η 
χορήγηση αδειών υποσχέσεως γάμου 
και νυμφεύσεως στους εν ενεργεία Α
ξιωματικούς Ανθυπασπιστές και μονί
μους Υπαξιωματικούς του Στρατού Ξη
ρός, Π. Ναυτικού, ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
και Π. Αεροπορίας μετά μη Ελληνίδων 
το γένος γυναικών. Ομοίως απαγορεύε
ται, όπως παραπάνω και στους υπαλλή
λους της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
από τον βαθμό του Αρχιφύλακα και 
άνω.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 4 9

Με την υπ’ αριθ.3-1-55 από 20-8-1949 
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης (Υπουργός Κ. Ρέντης) επαναλει- 
τουργεί ο “έλεγχος Διαβατηρίων Αερο
δρομίου Ελευσίνας”, μετονομαζόμενος 
σε ‘Έλεγχος Διαβατηρίων Ελευσίνας”. 
Η αρμοδιότητά του επεκτείνεται σε όλη 
την περιφέρεια της Υποδιοικήσεως Χω
ροφυλακής Ελευσίνας σε ότι αφορά 
τους αλλαδαπούς, κατασκόπους, κλ.π. Η 
οργανική δύναμη καθορίζεται σε έναν 
Υπομοίραρχο ή Ανθυπομοίραρχο, έναν 
Ανθυπασπιστή, έναν Υπενωμοτάρχη και 
πέντε Χωροφύλακες.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 5 9

Άρχισε να λειτουργεί στην Αθήνα η Υ
πηρεσία της “Αμεσος Δράσης” και την 
14-8-1959 εμφανίστηκαν στους δρό
μους της Πρωτεύουσας τα τέσσερα 
πρώτα ασυρματοφόρα περιπολικά οχή
ματα της Αστυνομίας Πόλεων.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 6 9

Την 19-8-1069, στην πλατεία Αγίου Νι
κολάου Ν. Λιοσίων, βρέθηκαν μέσα σε 
δύο χαρτοδέματα τρεις αμυντικές χειρο
βομβίδες, Ιταλικής προελεύσεως, τρεις 
οπλοβομβίδες και διάφορες ξιφολόγχες 
(όλα τα υλικά πεπαλαιωμένα).

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  1 9 7 9

Με αποφάσεις του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης Αναστ. ΜΠΑΛΚΟΥ μετονομάζο
νται, αντίστοιχα, οι Σταθμοί Χωροφυλα
κής α) Μιδέας του Α.Τ. Ναυπλίου σε 
Σταθμό Χωρ/κής Αγίας Τριάδος και β) 
Αντιγονείας της Υποδιοικήσεως 
Χωρ/κής Κιλκίς σε Σταθμό Χωρ/κής 
Μυλοχωρίου. □

Δ ιό ρ θ ω σ η  ε σ φ α λ μ έ ν ο υ :
Στο τεύχος Ιουνίου 1999, σελ. 402, στο Ι
στορικό Καλειδοσκόπιο και στο κεφάλαιο 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1989, εκ παραδρομής ανεγράφη 
ως θανάσιμα τραυματισθείς ο Αστ/κας 
Κων/νος Βελησσάριος. Το ορθόν έχει ως ε
ξής: Θανάσιμα τραυματισθέντες Αστ/κες: 
Νικόλαος Κοκολάκης και Σαράντος Σακ
κάς. Τραυματισθέντες Αστ/κες: Κων/νος Βε
λησσάριος και Νικόλαος Ροβίσης.

Επιμέλεια: 
Υπαστ. A ’ Αλκής Ψωμάς
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ΣΤ 
Κ

Ν 
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Τ ον δημιουργό του 
ιού Μελίσα, ενός α
πό τους πιο επικίν

δυνους ιούς στην ιστορία των 
υπολογιστών, συνέλαβε η αμε
ρικανική αστυνομία, λίγες μέ
ρες μετά την αστραπιαία εξά- 
πλωση του ιού μέσω του Ί 
ντερνετ. Ο 30χρονος Ντέιβιντ 
Σμιθ είναι προγραμματιστής 
και κατηγορείται για τη συγ
γραφή του Μελίσα, που προ- 
κάλεσε ζημία ύψους 100 εκα
τομμυρίων δολαρίων και κατα
στροφές σε 100.000 κομπιού- 
τερ σε όλο τον κόσμο. Ο Σμιθ 
εντοπίστηκε μέσω της εταιρεί
ας παροχής Ίντερνετ America 
Online, που διαπίστωσε ότι το 
πρώτο μήνυμα με τον ιό έφυγε 
από την τηλεφωνική γραμμή 
του κατηγορουμένου. Οταν έ
μαθε ότι καταζητείται από το 
FBI πέταξε τον υπολογιστή 
του στα σκουπίδια της πολυκα
τοικίας του. Φαίνεται πως ο 
Σμιθ συνδύασε τρεις ξεχωρι
στούς ιούς για να δημιουργή
σει τον Μελίσα, που εξαπλώ
θηκε σ ολόκληρο τον κόσμο με 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Παρότι ο Σμίθ συνελήφθη, δεν 
σημαίνει ότι ο Μελίσα έχει ε
ξαφανιστεί. Εξακολουθεί να 
τριγυρνά στο δίκτυο, αλλά υ
πάρχουν τουλάχιστον άλλα 
τρία παράγωγα του ιού, που 
χτυπούν ακόμα πιο “ύπου
λα”,από τον αρχικό....

Κ ι ενώ οι άνθρωποι 
περίμεναν υπομονε
τικά στην “ουρά” να

τακτοποιήσουν τις διαφορές 
τους με την εφορία σε γραφείο 
της Μαδρίτης, ξαφνικά, πέντε 
κυρίες πέταξαν τα ρούχα τους 
και ενδύθηκαν πανό διαμαρτυ
ρίας κατά των νατοϊκών βομ
βαρδισμών στη Γιουγκοσλαβί
α. Πριν καλά -καλά προλάβουν 
οι παριστάμενοι να συνέλθουν 
από την ....ευχάριστη έκπληξη, 
εμφανίστηκαν οι φύλακες του 
κτηρίου, οι οποίοι απομάκρυ
ναν τις γυναίκες δίνοντας τέ
λος στο απροσδόκητο “σόου”. 
Κι οι δυστυχείς φορολογούμε
νοι επέστρεψαν απότομα στην 
πραγματικότητα, καθώς η γυ
μνή διαμαρτυρία δεν κράτησε 
παρά μόλις, δεκαπέντε λεπτά 
της ώρας.

Ο σκύλος, λένε, είναι 
ο καλύτερος φίλος 
του ανθρώπου. Γε

γονός είναι ότι σε κάθε ευκαι
ρία τα συμπαθή τετράποδα το 
αποδεικνύουν και με το παρα
πάνω. Στον Ιράν τα σκυλιά ε
νός βοσκού στα βορειοανατο
λικά της χώρας, τον έσωσαν α
πό την επίθεση μιας λεοπάρδα
λης έτοιμης να τον κατασπα
ράξει. Τα σκυλιά όρμησαν μα
ζί πάνω στο άγριο ζώο και πά
λεψαν μαζί του, έως ότου κα- 
τάφεραν να το διώξουν, σώζο
ντας έτσι το αφεντικό τους. 
Πρόσφατα οι ιρανικές αρχές ό
μως απαγόρευσαν την κυκλο
φορία των σκύλων τα οποία 
θεωρούνται από το συντηρητι
κό ισλαμικό κατεστημένο 
“μιαρά”.

Α παγορευμένο δια 
νόμου πλέον το πο
δήλατο για τις γυ

ναίκες στο Ιράν. Θα τιμωρού
νται ακόμα κι άν κάνουν τη 
βόλτα τους κουκουλωμένες α
πό την κορυφή έως τα νύχια με 
το τσαντόρ. Στα θέρετρα της 
Κ,ασπίας, η θρησκευτική αστυ
νομία βγήκε παγανιά και οι 
μουλάδες είναι κατηγορηματι- 
κοί:δεν είναι δυνατόν να διατη
ρήσει την παρθενία της μια γυ
ναίκα που καβαλά ποδήλατο! 
Το ποδήλατο και οι γυναίκες 
είναι πάντως, ακόμη μια έκ
φανση της διαπάλης των φανα
τικών ισλαμιστών με τους με
τριοπαθείς προοδευτικούς. Εν
θουσιώδης ποδηλάτισσα και η 
ίδια η βουλευτής Χασεμί Ραφ- 
σαντζανί ενθαρρρύνει τις γυ
ναίκες να κάνουν σπορ 
και....βεβαίως ποδήλατο....

Ι σχυρό χτύπημα κατά 
της παιδικής πορνογρα
φίας που διακινείται τον 

τελευταίο χρόνο στο Ίντερνετ 
κατάφεραν οι αστυνομικές 
Αρχές του Μονάχου, σε συνερ
γασία με τους συναδέλφους 
τους της Βρετανίας, της Ελβε
τίας, της Νορβηγία, της Σουη
δίας, του Καναδά και των Η- 
ΠΑ. Σε μια γιγαντιαία επιχεί
ρηση υπό την κωδική ονομασί
α “Μπαβάρια” που πραγματο
ποίησαν σε καταστήματα, γρα
φεία εταιριών,αλλά και ιδιωτι
κές κατοικίες, βρέθηκαν στο 
κομπιούτερ των ιδιοκτητών 
τους και κατασχέθηκαν δεκά
δες χιλιάδες φωτογραφίες αλλά 
και βίντεο στις οποίες “πρωτα
γωνιστούσαν παιδιά από 8 έως 
14 ετών, υλικό το οποίο είχαν 
αποκτήσει από τις σελίδες του 
Ίντερνετ. Στους συλληφθέντες 
απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 
κατοχή και διακίνηση παιδικού 
πορνογραφικού υλικού και οι 
κατηγορίες που αντιμετωπί
ζουν είναι φυλάκιση τουλάχι
στον ενός έτους.

Η Ανατολική Ευρώπη 
και ιδιαίτερα η 
Πράγα, φαίνεται να 

μετατρέπεται σε παράδεισο 
των Βρετανών παιδεραστών, 
μετά τη λήψη αυστηρών μέ

τρων κατά της παιδικής πορ
νείας που εφαρμόζουν ήδη η 
Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες. Οι 
Βρετανοί παιδεραστές μπρο
στά στο φόβο μιας πιθανής 
σύλληψης, εγκαταλείπουν το 
μέχρι πρότινος “βασίλειο της 
παιδικής πορνείας” ταξιδεύο
ντας στην Ανατολική Ευρώπη 
όπου μπορούν να βρουν το α- 
στικείμενο της διαστροφής 
τους στην τιμή ενός....χά
μπουργκερ. Σύμφωνα με έρευ
να των λαγωνικών της Σκότλα- 
ντ Γιαρντ, πολλοί πρώην κρα
τούμενοι για παιδεραστία Βρε
τανοί καθώς και άλλοι που θε
ωρούνται ύποπτοι και παρακο- 
λουθούνται στενά από τις Αρ
χές, πραγματοποίησαν αρκετά 
ταξίδια σε χώρες της Ανατολι
κής Ευρώπης και ιδιαίτερα 
στην Τσεχία. Η Πράγα μπήκε 
στο στόχαστρο των παιδερα
στών εξαιτίας της μικρής χιλιο
μετρικής απόστασης από τη 
Βρετανία και του πλημμελούς 
ελέγχου από τις αστυνομικές 
Αρχές.

Ε παγγελματία εκτελε
στή προσέλαβε ιδιο
κτήτης διαμερισμά

των στη Νέα Υόρκη για να δο
λοφονήσει τους ενοικιαστές 
του και να πυρπολήσει τα δια
μερίσματα τους έτσι ώστε να 
μείνουν άδεια για να τα ενοι
κιάσει σε άλλους με αυξημένο 
ενοίκιο. Ο κατηγορούμενος α
ντιμετωπίζει ποινή από 25 χρό
νια έως και ισόβιο κάθειρξη. Ο 
καβγάς ξεκίνησε με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία περί συ
γκράτησης των ενοικίων, οι ε
νοικιαστές του 46χρονου 
Μαρκ Γκλας δεν πλήρωναν 
πάνω από 90 χιλιάδες δραχμές 
μηνιαίως, ποσό πολύ χαμηλό 
σε σύγκριση με τις σημερινές 
τιμές της αγοράς. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αψροόίτ>ι Κοχχίνον
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Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ
1. Μεγάλη ταραχή και αναστάτωση φυσικών στοιχείων, 2. Σχοινί 

που χρησιμοποιείται για το δέσιμο των ζώων - Ιταλική ομάδα ποδο
σφαίρου, 3. Υπήρξε ο τελευταίος πασάς των Ιωαννίνων - Και έτσι το 
ακέραιο, το πλήρες, 4. Οπτικά... δοκάρια - Ασιατική πρωτεύουσα - 
Με τις μάρες... ασυναρτησίες, 5. Δέκα στο ...κατοστάρικο - Εδώ 
στη... Γαλλία, 6. Αρχαίος Ινδός βασιλιάς - Αποτυχημένα... αστεία, 7. 
Ανόητη κουβέντα - Μόριο όρκων, 8. Τα έχει ο Τοτός - Μονολεκτική 
καταφατική απάντηση - Φιτίλι τσακμακιού, 9. Πίνουμε και του βου
νού - Θεατρικό έργο του Χίου Αέοναρντ - Γερμανός λόγιος και ελ
ληνιστής, 10. Οροσειρά του Μαρόκου - Κάνει τη Μαρία... λικέρ - 
Θρυλικό το... γεφύρι της, II. Ύψιστα, ανώτατα - Αποκαλυπτικές... 
φούστες, 12. Μεγάλη ποσότητα υγρού (μτφ.) - Είδος έγχορδου μου
σικού οργάνου, 13. Γάλλος θεατρικός συγγραφέας - Κωμόπολη της 
Λέσβου.

ΚΑΘΕΤΑ
I. Αδιάκριτοι... κοιτάζουν απ' αυτή, 2. Φυσικά σώματα - Το στέλε

χος της άγκυρας (ναυτ.), 3. Εμπρόθετο άρθρο (πληθ.) - Γλυκαίνει ή... 
και καίγεται (ξ.λ.) - Ανέκφραστα, ανείπωτα, 4. Είδος σφυριού για την 
απομάκρυνση σκουριών ή παλιών χρωμάτων από σιδερένιες επιφά
νειες - Ασιατική έρημος, 5. Εισαγόμενο... χρυσάφι - Με τα πέρατα... 
ξόρκια - Νομπελίστας Ρώσος φυσικός, 6. Πέφτει... κάτασπρο - Με
γάλο χάλκινο ταψί - Λουλούδια... σταυρολέξων, 7. Μέρος χαμηλότε
ρο από τα γύρω του - Χτύπος ρολογιού, 8. Μια... Βίσση - Πασχαλι
νά... θύματα - Με κόμμα... γίνεται αντωνυμία, 9. Πολ... παλιός τρα
γουδιστής - Ο αδελφός των Υάδων - Ιταλικά τα... νέα του, 10. Σ’ αυ
τή... δε ζει το ψάρι - Τις δέχονται... άτακτοι ποδοσφαιριστές, 11. Ά
γιες, σεπτές - Πλατύ ξύλινο δοχείο για υγρά, 12. Γόνιμα... εδάφη - Το 
ταίρι της... Γκόλφως.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Π Ρ Ο Β Α Η Μ Α

Το πορτοκαλί τηλέφωνο κουδούνισε άλλη μια φορά εκείνο το 
πρωινό του Μαίου και ο αστυνόμος Κωνσταντίνου το σήκωσε με ευ
χαρίστηση. Ήταν Σαββατοκύριακο και πάντοτε βρίσκονται ελεύθε
ρες ώρες τα Σαββατοκύριακα. Όπως πάντα η γνώριμη φωνή του αρ- 
χιφύλακα Οικονόμου.

- Γεια σου αστυνόμε. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει καμιά επείγουσα 
υπόθεση. Θέλω να συζητήσουμε την περίπτωση μιας κληρονομιάς ε
νός φίλου. Νάρθω σπίτι σου να παίξουμε και κανένα σκάκι;

- Μετά χαράς αρχιφύλακα, απάντησε ο αστυνόμος.
Το ΡΟΥΑ ΜΑΤ ήρθε πολύ γρήγορα και αυτό παραξένεψε τον α

στυνόμο Κωνσταντίνου. Δεν συνήθιζε να κερδίζει τόσο εύκολα τον 
αρχιφύλακα Οικονόμου.

- Κάτι σε απασχολεί που δεν σε αφήνει να συγκεντρωθείς, είπε ο 
αστυνόμος.

- Ναι, αυτό είναι αλήθεια, όπως σου είπα και στο τηλέφωνο πρό
κειται για μια κληρονομιά, όταν ανοίχτηκε η διαθήκη πριν λίγες μέ
ρες όλα ήταν φυσιολογικά. Ο μακαρίτης άφηνε την περιουσία του 
στη γυναίκα και στα τρία τους παιδιά. Ο ένας από αυτούς ήταν συμ
μαθητής μου από το σχολείο και είμαστε αχώριστοι φίλοι. Χτες ήρ
θε σχεδόν κλαίγοντας στο γραφείο και μου είπε ότι ο πρώην λογιστής 
του πατέρα του εμφανίστηκε στο σπίτι τους και τους πληροφόρησε 
ότι υπάρχει μια νεότερη διαθήκη με ημερομηνία 30 Αυγούστου.

Δηλαδή λίγες μέρες πριν πεθάνει ο γέρος. Ήταν περίλυπος γιατί 
στη νέα διαθήκη τα 2/3 της περιουσίας πήγαιναν στο λογιστήριο.

- Περίεργο, πραγματικά. Υποψιάζεστε απάτη;
- Ναι αστυνόμε. Όχι μόνο υποψιάζομαι υποψιάζομαι αλλά είμαι 

σίγουρος. Τον γνώριζα τον γέρο, ήταν ένας λεβεντάνθρωπος, τίμιος 
και οικογενειάρχης. Δεν λέω. Ο λογιστής του ήταν συνέχεια κοντά 
του, χρόνια διαχειριζόταν την περιουσία του. Ήταν στο προσκέφαλό 
του μάλιστα και τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Αλλά αυτό δεν δι
καιολογεί την απόφαση του μακαρίτη για μια τέτοια ενέργεια. Αγα
πούσε τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Δεν θα έκανε κάτι τόσο υ
περβολικό. Αν ήθελε να βοηθήσει τον λογιστή του θα του άφηνε κά
τι. όχι όμως και τα 2/3 της περιουσίας του. Υποψιάζομαι απάτη, αλ
λά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η διαθήκη έχει την γνήσια υπογραφή 
του μακαρίτη. Ο άτιμος, πρέπει να βρήκε κάποιον τρόπο και να πίε
σε ή να εκβίασε τον μακαρίτη...Να, έχω και αντίγραφο της διαθήκης.

Ο αστυνόμος Κωνσταντίνου πήρε τη διαθήκη στα χέρια του και έ
ριξε μια ματιά. Αμέσως μετά ξέσπασε στα γέλια. Ο αρχιφύλακας έ
κανε μια γκριμάτσα αποδοκιμασίας.

- Ο λογιστής μπορεί να πήγε να τον εκβιάσει, αλλά ο γέρος τα εί
χε τετρακόσια και του την έφερε. Αυτή η διαθήκη είναι μια παταγώ
δης ψευτιά. Και βέβαια είναι άκυρη, είπε χαμογελαστά ο αστυνόμος.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Το γράμμα ήταν ψεύτικο. Ένας καθηγητής φιλόλογος δεν θα έκα
νε ποτέ δύο τόσο σημαντικά ορθογραφικά λάθη όσο αυτά της επιστο
λής. Η λέξη “απελπισία” δεν γράφεται με ει και η λέξη “αποσυρθώ” 
γράφεται με υ. Ήταν φανερό λοιπόν ότι το “αποχαιρετιστήριο μήνυ
μα δεν το είχε γράψει ο καθηγητής αλλά κάποιος άλλος. Αυτός που 
προφανώς τον δολοφόνησε. Και αυτός δεν θάπρεπε να είναι και πο
λύ μορφωμένος!

540 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Αύγουστος 1999



Για το μικρούς iuir; cpuJου
ΛΟ ΥΛ Ο Υ Α1Α  
VIΚ... Φ Τ Ε Ρ Α

Στα τροπικά δάση της Ν. Γουινέας συναντάμε 
πεταλούδες πολύ εντυπωσιακές, σπανιότατες στο 
είδος τους. Είναι οι πιο μεγάλες πεταλούδες του 
κόσμου. Το μέγεθος τους με ανοιχτά 

* φτερά, φτάνει τα 25 εκ. του μέτρου!
Σαν μέγεθος μοιάζουν περισσότερο 
με πουλιά, παρά με πεταλούδες! Γι’ 
αυτό και λέγονται “πεταλούδες με

φτερά πουλιού”.
Δεν είναι εύκολο να τις συναντήσει κανείς από κοντά, 

αφού ζουν στην καρδιά του τροπικού δάσους και είναι 
δυσεύρετες. Από τη γιγάντια αυτή πεταλούδα πηγαίνου
με σε μια άλλη μικρή πεταλούδα, αφού φτάνει μόλις τα 
3εκ. πλάτος με ανοιχτά φτερά. Το περίεργο σ’ αυτή την πεταλούδα 

είναι τα σχέδια που σχηματίζουν τα χρώματα πά
νω στα φτερά της. Θυμίζουν πολύ χάρτη γεωγρα
φίας.

Γι’ αυτό και την ονομάζουν πεταλούδα “χάρτης 
γεωγραφίας”. Όσο για τα αυγά της, άλλο περίερ
γο: Τ’ αφήνει το ένα πάνω στο άλλο και σχηματί
ζουν κολόνες ανά δώδεκα! Ο χώρος που τα αφή
νει είναι κάτω από τα φύλλα της τσουκνίδας.

Κι όπως είναι διαφανή και πρασινίζουν σιγά - 
σιγά, όταν μεταμορφώνονται σε κάμπια περνάνε 

απαρατήρητα πάνω στα πράσινα φύλλα της τσουκνίδας. Οι νέες κά- 
μπιες που θα ‘βγουν, θα ‘βρουν αμέσως την τροφή τους στα φύλλα. 
Μ’ αυτή τη δυνατότητα έχει προικίσει ο Δημιουργός το μικρό αυτό 
έντομο για την προστασία των μικρών του.

Εκείνο όμως που θα μας αφήσει πραγματικά έκθαμβους, γενικά 
για όλες τις πεταλούδες, είναι να δούμε τα φτερά κάτω από το μι
κροσκόπιο. Κανένας καλλιτέχνης, όσο καλός κι αν είναι, δε θα μπο
ρέσει με το πινέλο του να φτάσει την ομορφιά και την τελειότητά 
τους.

Θερμά συγχαρητήρια στη Δέσποινα ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ 
από τη Θεσσαλονίκη και στη Μαρία ΣΙΑΜ ΕΤΗ από το 

Βόλο, για τις σωστές απαντήσεις τους 
στο κονίζ Ιουνίου

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Γ Ν Ω Ρ ΙΖ Ε Τ Ε  O  i l...

Αποδημία

Μια θηλυκή πεταλούδα Μονάρχης (Danaus 
plexippus) στην οποία είχε τοποθετηθεί ετικέ

τα και απελευθερώθηκε από τον 
Ντόναλτ Ντέιβς στο Πρεσκίλ Προ- 
βίνσιαλ Παρκ κοντά στο Μπράιτον 
του Οντάριο στον Καναδά, στις 6 
Σεπτεμβρίου 1986, επανακτήθηκε 3.432 χιλιόμετρα μα
κριά, σ’ ένα βουνό κοντά στο Ανγκανγουέο του Μεξικού 
στις 15 Ιανουάριου 1987.

Η απόσταση βρέθηκε μετά από μέτρηση γραμμής από 
τον τόπο απελευθέρωσης στον τόπο επαναπόκτησης, 
αλλά η πραγματική απόσταση που καλύφθηκε θα μπο

ρούσε να είναι διπλάσια.

Η μεγαλύτερη φάρμα 
με πεταλούδες.

Το Αγρόκτημα Πεταλούδας στο Στάτφορντ - 
άπον - Έιβον, Αγγλία, έχει εμβαδόν 528 τετρ, 
μέτρα και μπορεί να φιλοξενήσει 2.000 εξωτι
κές πεταλούδες σ’ ένα αυθεντικό τροπικό δά
σος. Το σύνολο του χώρου της περιοχής στο α
γρόκτημα πεταλούδων, το οποίο άνοιξε στις 15 Ιουλίου 1985, είναι 
μεγαλύτερο από 4000 κυβ. μ. Περιλαμβάνονται επίσης έντομα, φυ
τά και υπάρχουν εκπαιδευτικές δυνατότητες.

Κ Ο Υ ΙΖ

1) Πότε γεννήθηκε ο Καβάφης;
α. 1860, β. 1863, γ. 1867.

2) Από ποιο νησί μας κατάγεται ο Α. Παπαδιαμάντης;
α. Σκιάθο, β. Λευκάδα, γ. Ζάκυνθο.

3) Ποιου λογοτέχνη έργο είναι η “Φλογέρα του Βασιλιά'
α. Τανάγρα, β. Παλαμά, γ. Ψυχάρη.

4) Ποια από τις μούσες ήταν της τραγωδίας;
α. Μελπομένη, β. Κλειώ, γ. Τερψιχόρη.

Κπιμε/.εια: 
II.Υ'. Μαρία Μπρακούλια
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Η αλληλογραφία μας

0  Ο κ . Τράτας Ιωάννης κάτοικος Αγ. 
Κηρύκου Ικαρίας ευχαστεί θερμά το 
Διοικητή του Α .Τ . Α γίο υ  Κ η ρ ύ κ ο υ  Υ- 
παστ. Β’ κ. Μηλιώνη Χρηστό καθώς και 
τους αστυνομικούς που υπηρετούν στο 
ίδιο Τμήμα: Αρχ/κα Λούκα Δημήτριο 
και αστυφ. Τανανίδη Δημήτριο. για την 
ανθρωπιά τους και τις νουθεσίες που 
του παρείχαν σε οικογενειακή του υπό
θεση γεγονός που απέτρεψε τα χειρότε
ρα.

Ε  Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέ
σμου Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών 
Στίβου (Σ.Ε.Β.Α.Σ), εκφράζει τις θερ
μές του ευχαριστίες προς το Υ π ο υ ρ γ ε ίο  
Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξη ς, για την αθλοθέτηση 
επάθλου, στους ετήσιους αγώνες εις 
μνήμη Αντώνη Τρίτση, συμβάλλοντας 
έτσι στην επιτυχία των αγώνων.

Ε  Ο Δ/ντής του 2ου ΤΕΕ-ΤΕΣ Θήβας 
κ. Θεοδώρου Θεόδωρος ευχαριστεί θερ
μά όλο το Προσωπικό του Τ μ ή μ α τ ο ς  Α 
σ φ α λ ε ία ς  Θ ή β α ς , για την άμεση σύλ
ληψη των δραστών της κλοπής των ηλε
κτρονικών υπολογιστών μέσα από το 
σχολικό συγκρότημα. Πρέπει να τονι
στεί ότι, οι υπολογιστές που διαθέτουν 
τα επαγγελματικά αυτά σχολεία, αποτε
λούν για τους μαθητές ουσιαστικά ερ
γαλεία για τη μόρφωσή τους και την 
μελλοντική επαγγελματική τους αποκα
τάσταση.

Ε  Η συντονίστρια καθηγήτρια του 
προγράμματος με θέμα “μαθαίνω για τα 
οινοπνευματώδη ποτά, διαμορφώνω 
ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ”, κα Αναστασία Ααλιώ- 
τη, στο οποίο έλαβαν μέρος το 3ο και 6ο 
Γυμνάσιο Χαλκίδος με την πολυεταιρι- 
κή σύμπραξη επίσης των Γυμνασίων 
15ο και 16ο Πατρών, ευχαριστεί θερμά
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το Τ μ ή μ α  Τ ρ ο χ α ία ς  Χ α λ κ ίδ α ς , για την
ενημέρωση που παρείχαν στις ομάδες 
εργασίας των μαθητών κατά την επί
σκεψή τους στους χώρους εργασίας της 
Τροχαίας. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί 
πληροφόρησαν τους μαθητές με ιδιαίτε
ρο ζήλο, πάνω σε θέματα της έρευνάς 
τους και απάντησαν σε ερωτήσεις και α
πορίες τους. Τέλος τους έγινε και επίδει
ξη “αλκοτέστ”.

Ε  Ο Υπαστ. Α’ κ. Ρήγας Αναστασίου 
σε επιστολή του προς τη Δ/νση Δημοσί
ων Σχέσεων μεταξύ άλλων αναφέρει: 
“Πρόσφατα, διεξήχθη στην περιοχή των 
Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, το 10ο 
“ΡΑΛΛΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝ” ως 2ος αγώνας 
στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Η Ελληνική 
Αστυνομία εκπροσωπήθηκε στην κατη
γορία ΑΠ με αυτοκίνητο RENAULT 
CLIO, με οδηγό τον Αρχ/κα Νιώρα Γοη- 
γόριο και πλήρωμα τον ιδιώτη Πατρι- 
κούση Μιχαήλ. Στον αγώνα ξεκίνησαν 
78 πληρώματα και τερμάτισαν 38 από 
αυτά. Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομί
ας κατέλαβε τη 2η θέση στην κατηγορία 
της και είναι άξια συγχαρητηρίων. ”

Ε  Ο Δ/ντής του Ενιαίου Λυκείου Κύμι
νων κ. Σταμάτης Κων/νος, οι υπεύθυνες 
καθηγήτριες κ. Μήτρου Ε. και Μιχαλο- 
πούλου Π. και οι μαθητές που παρακο
λούθησαν το πρόγραμμα αγωγής υγείας 
με θέμα: “Ατυχήματα-Πρόληψη - Κυ
κλοφορ ιακή Αγωγή-Πρώτες βοήθειες". 
αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαρι
στήσουν το προσωπικό του Α σ τ υ ν .  
Τ μ ή μ α τ ο ς  Χ α λ ά σ τ ρ α ς  Ν . Θ ε σ /ν ίκ η ς  
και ιδιαίτερα τον Υπαστυνόμο Α' κ. Α- 
δάμου Παναγιώτη, Διοικητή του Τμή
ματος, για την πολύτιμη συμβολή τους 
στην πραγμάτωση και ολοκλήρωση του 
παραπάνω προγράμματος.

Ε  Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης 
Ανθιμος συγχαίρει το Διοικητή και όλο 
το προσωπικό του Τ μ ή μ α τ ο ς  Τ ρ ο χ α ία ς  
Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς , για την πρόσφατη 
διοργάνωση της έκθεσης στην πόλη 
τους και τη διανομή έντυπου υλικού σε 
θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και 
πρόληψης εγκληματικότητας.

Ε  Ο κ. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος 
κάτοικος Μελισσίων ευχαριστεί θερμά 
το Διοικητή του Α σ τ υ ν . Τ μ ή μ α τ ο ς  Μ ε-  
λ ισ σ ίω ν , Αστυν. Α' κ. Κων/νο Σαμα
ρτζή και όλο το προσωπικό για την άμε
ση και αποτελεσματική κινητοποίησή 
τους που είχε σαν αποτέλεσμα να συλ

λάβουν επ’ αυτοφώρω τον δράστη κλο
πής σε βάρος του πρατηρίου υγρών 
καυσίμων που διατηρεί στα Μελίσσια.

Ε  Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου κ. Παπαδόπουλος Χρυσολέων 
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 
προς το προσωπικό της Α σ τ υ ν . Δ /ν σ η ς  
Κ υ κ λ ά δ ω ν  και ιδιαίτερα προς το Διοι
κητή και το προσωπικό του Α .Τ . Τ ή ν ο υ ,  
για τα άριστα μέτρα ασφαλείας που ε- 
λήφθησαν κατά τη διάρκεια του 2ου 
Διεθνούς Συνεδρίου του Αιγαίου, που έ
γινε πρόσφατα στην Τήνο, και με θέμα 
“Ανάλυση και Προτυποποίηση ιομηχα- 
νικών Συστημάτων”.

Ε  Ο κ. Νίκος Κορδόσης κάτοικος Με
σολογγίου εκφράζει τα θερμά του συγ
χαρητήρια στο Διοικητή και όλο το προ
σωπικό του Τ μ ή μ α τ ο ς  Α σ φ α λ ε ία ς  Μ ε 
σ ο λ ο γ γ ίο υ , για την άμεση σύλληψη α
τόμου που διέρρηξε την οικία του και 
την επιστροφή όλων των κλοπιμαίων. Ο 
κ. Κορδόσης βρισκόταν καθ' οδόν από 
Αθήνα για Μεσολόγγι όταν ενημερώθη
κε από την οικιακή του βοηθό για τη 
διάρρηξη της κατοικίας του. Αμέσως ει
δοποίησε τηλεφωνικώς την τοπική α
στυνομία η οποία και συνέλαβε το δρά
στη μέσα σε δύο ώρες.

Ε  Ο Γενικός Πρόξενος της Ιταλίας στη 
Θεσσαλονίκη κ. Frabrizio Pigna telli εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς 
τους αστυνομικούς της Γ .Α .Δ . Θ ε σ σ α 
λ ο ν ίκ η ς , για τη βοήθεια που πρόσφεραν 
στο Γεν. Προξενείο κατά τη διεξαγωγή 
των πρόσφατων Ευρωεκλογών. Η φύ
λαξη των δύο εκλογικών κέντρων που 
είχαν συσταθεί -το ένα στο προξενείο 
και το άλλο στο Μορφωτικό Ινστιτού
το- είχε σαν αποτέλεσμα την ομαλή διε
ξαγωγή των εκλογών.

Ε  Ο Γενικός Διοικητής της Νομαρχια
κής Αστυνομίας της πόλης Βαρενντορφ 
Γερμανίας, Δρας Βολφγκανγκ Κιρς, εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς 
τη Γ εν . Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Δ ιε ύ θ υ ν σ η  Θ ε σ 
σ α λ ο ν ίκ η ς , για τα υποδειγματικά μέτρα 
προστασίας σε Γερμανούς υπηκόους 
και Διευθυντικό στέλεχος της Υπηρεσί
ας του, κατά τη διάρκεια δίκης που έγι
νε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. □

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματιδης
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ Παγκοσμίως φημισμένοι
για την ανθεκτικότητα και τις επιδόσεις
που απαιτούνται από τις Αστυνομικές Αρχές.
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V X - 2 0 0 0 40 κανάλια

•  Στρατιωτικών προδιαγραφών «146-174 ΜΗζ ·4  ή 40 κανάλια 
•Ισχύς εξόδου 25 Watt ·Διαυλοποίηση 12,5 ή 25 ΚΗζ · Ισχύς εξόδου 
μεγαφώνου 5 Watt «Διαστάσεις 160x40x105 χιλ. «Βάρος 850 γρ.

V X - 2 0 0 0 4 κανάλια

V X -1 0
4 0  κ α ν ά λ ι α

V X -1 0
102 κανάλια μ ε “κρύπτο”. 
Συμβατά με το ηδη 
υπάρχον σύστημα της Α.Δ.

•  Στρατιωτικών προδιαγραφών ·  134-174 ΜΗζ ·400-430 ΜΗζ
•  Ισχύς εξόδου 5 Watt «Συσσωρευτής NiCad ή NiMH
•  Διαυλοποίηση 12,5 ή 25 ΚΗζ «Διαστάσεις 57x99x46 χιλ.
•  Βάρος 380γρ. (με μπαταρία και κεραία).
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