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Για πολλές περιοχές της Ελλάδας ο ^άνδυνος από τους 
σεισμούς είναι μεγάλος. Όλοι οι οικισμοί της χώρας 
μπορούν να πάθουν ζημιές, μεγάλες ή μικρές από έ\/α 
σεισμό. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται ya ξέρουμε, τι πρέπει 
να κάνουμε για να προστατευτούμε σε τέτοιες δύσκολες
ώρες. Λ  \  L — ί  \  V
Διαβάστε προσεκτικά tic παρακάτω απλές και χρήσιμες 
οδηγίες .  '  χ  ν -

■ C.

ι ν  
χρήσιμα

A 4. πρςπδΐ ναΝςάγετε από ΤΩΡΑ -Υ.
-Πρέπει να ξέρετε από πού και πώς κλείνει γενικός 
διακόπτης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το γκάζι και για τό ^  
νρρό.' ' \
-Να ξέρετε τα τηλέφωνα που είναι 
ανάγκης. " Λ  γ  / L
- Να έχετε προμηθευτεί μερικά πράγματα 
απαραίτητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: 
φορητό ραδιόφωνό μπαταρίας, φακό κ .λ Υ  
• Να βάλετε σε χαμηλές θέσεις τα μεγάλα 
αντικείμενα και όσα μπορούν εύκολα να οπό 
στερεώσετε γερά τα ράφια. Να στηρίξετε καλά τα ψηλά και

~ \  βαριά αντικείμενα ή έπιπλα. Να μην κρεμάσετε βάριέτ 
πράγματα στους χοίχους^γύρω από ταΎ ίϋεβάτια.
- Να έχετε συζητήσει και να ξέρετε όλοι στην οικογένειά 
σας τι πρέπει να κάνετε στην περίπτωση του σει™·™·

^  ^  ι <------ / ■------ -  ,

Β> ΤΈ-πρΈπει να κόνέΐ£ trlv Ω Ρ Α ~ \(^ < ί& (^ ύ :  
■Αν βρεθείτε έξω από κτίριο, μείνετε έξω.Αν  βρεθείτε 
μέσα, μείνετε μέσα. Στους σεισμούς οι περισσότεροι 
τραυματισμοί γίνονται την ώρα που μπαίνουμε στα κτίρια ΙΓ
που βγαίνουμε από αυτά^ c__ \  \  \
■Αν βρεθείτε μέσα, σταθείτε μακριά απέΚέη 
αντικείμενα που μπορεί να πέσουν.
Μπείτε κάτω από ένα γερό τραπέζι ιΤΗίάτκ.ανάλογο. 
Σταθείτε κάτω από την κάσα της εσωτερικής πόρτας. 
Μείνετε μακριά από τα παράθυρ α \  - · Ι Λ
Μη βγαίνετε στα μπαλκόνια.
Μην τρέχετε προς την, έξοδο ' Υ  \  I Υ "

-Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ασανσέρ. Κινδυνεύετε να 
εγκλωβιστείτε στην περίπτωση που θα κοπεί το ρεύμα. 
-Αν βρεθείτε έξω. μείνετε μακριά από κτίρια, δένδρα και 
ηλεκτροφόρα καλώδια. Μεγάλος είναι ο κίνδυνος έξω άηρ

επιπ

■ν-

τις εισόδους των κτιρίων και κοντά στους εξωτερικούς
Οι nou—Μ ίφ τά υ ν .  

- Μην μπαίνετε μέσά σε Κτίρια για να προστατευτείτε 
Μείνετε σε ελεύθερους χώρους.

Μην πλησιάζετε στις ακτές. Ύστερα από σφοδρό σεισμό

τ ο ίχ ο υ ς  από τ ά  γκΡ εμ ίσ ίιχ ιτα

μπορεί να δημιουργηθούν κύματα με μεγάλΠ-ςαχύτητα και
ύ ψ ο ς .  \ ν Λ . ; '  \ V L - "
- Αν κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο σταματήστε καί μείνετε
μέσα σ' αυτό, ν Y j  L .  \  Υ
- Αν οι μαθητές βρεθούν μέσα στο σχολείο, πΡέηει\α^  
μπουν αμέσως κάτω από τα θρανία. Έτσι είναι περισσότερο 
προφυλαγμένοι. Αν βγουν έξω βιαστικά και μαζικά, υπάρχει 
κίνδυνος να σημειωθούν θύματα ανάμεσα στα παιδιά, ενώ 
το σχολείο μπορεί να μην πάθει βλάβη. Μετά το σεισμό θα 
βγουν ήρεμα κάι κανονικά.
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Δεκάδες νεκρούς, χιλιάδες αστέγους και μεγά
λες υλικές ζημιές προκάλεσε στους κατοίκους 

της Αττικής ο σεισμός της 7ης Σεπτεμβρίου.

Lto τεύχος Σεπτεμβρίου 
συνεργάστηκαν:

Γεώργιος Απ. Αντωνόπονλος
Γαλάτεια - Γρηγοριάδου Σουρέλη, Λογοτέχνης -
συγγραφέας
Αστνν. Υποδ/ντής Νικόλαος Δαβίλλας 
Αστυν. Β' Δημήτριος Κάσσιος 
Αστνν. A ’ Ηλίας Λιάκος 
Νικόλαος Μαγγίνας 
Γειόργιος Πιπερόπονλος, καθηγητής 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Αστυνόμος A Χρήστος Σαποννάς 
Αστυνόμος Α\ Βασίλειος Τσαγκάρης 
Υπαστ. Α ’Δημήτριος Τσιάβας

Τα κείμενα των συντακτών 
και συνεργατών, απηχοΰν τις δικε'ς 

τους απόψεις 
και όχι εκείνες του 

Υπουργείου Λημιίσιας Τάξης
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Τον Αστνν. Υποό/ντή Νικολάου Δαβίλλα

Η ειρήνη, μετά την υγεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά του ανθρώπου.
Η ειρήνη εξαρτάται κυρίως από τη διεθνή πολιτική βούληση, 

τις εκάστοτε σκοπιμότητες και την πορεία της οικονομίας.
Είναι γεγονός ότι λίγο πριν τη χρονική ολοκλήρωση του 20ου αιώνα η οικονομία έχει παγκοσμιοποιηθεί 

και όλες οι καταστάσεις με την ταχύτατη ηλεκτρονική επικοινιονία 
όιεθνοποιούνται με απρόβλεπτες εξελίξεις και καταλήξεις.

Η σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία κινδυνεύει άμεσα από το σύγχρονο έγκλημα 
που δεν είναι άλλο από το οικονομικό έγκλημα με την ευρύτερη του όρου έννοια.

Το οικονομικό έγκλημα είναι πολύπλοκο, ξεπερνά πολλές φορές στενά γεωγραφικά όρια και εθνικά σύνο
ρα και έχει αποκτήσει πλέον διεθνή χαρακτήρα και υπόσταση.

Οι εκφραστές του είναι προικισμένοι με ξεχωριστή και θαυμαστή νοηματική ικανότητα 
και έχουν στη διάθεσή τους την με ραγδαίους ρυθμούς εξελισσόμενη ηλεκτρονική και λοιπή τεχνολογία.

~igr^gHa>pia μορφή του 
οικονομικού ε- 

Β . Β  νκν ιί ματος είναι η 
απάτη. Μέσα από τη συγκεκρι
μένη παραβατική δραστηριό
τητα θαυμάζει κανείς το μεγα
λείο της ανθρώπινης διάνοιας, 
επινόησης και εφευρηματικό- 
τητας. Σαν έκφραση αξιόποι
νης συμπεριφοράς είναι ποινι
κά κολάσιμη κι έτσι αντιμετω
πίζεται από όλα τα ποινικά δί
καια των σύγχρονων κρατών. 
Τα στοιχεία που συνθέτουν την 
απάτη και την καθιστούν ποινι
κό αδίκημα ε.ίναι περιληπτικά 
τα παρακάτω:

α) Παράσταση ψευδών γεγο
νότων σας αληθινών ή αθέμιτη 
απόκρυψη ή παρασιώπηση α
ληθινών γεγονότων,

β) Σκοπούμενη αποκομιδή 
παράνομου περιουσιακού οφέ
λους στο δράστη και 

γ) Βλάβη της περιουσίας του 
θύματος ή ξένης.

Αυτοί που παθαίνουν ζημιά 
από τη διάπραξη των απατών 
μπορεί να είναι φυσικά πρόσω
πα, εταιρείες, οργανισμοί, τρά
πεζες, κρατικοί φορείς, διε
θνείς όμιλοι και τέλος η παγκό
σμια οικονομία μέσω της απο
σταθεροποίησης.

Οι Αστυνομίες όλων των 
κρατών έχουν συστήσει ειδικές 
υπηρεσίες οι οποίες είναι επι
φορτισμένες με την αντιμετώ
πιση των απατών και συνεχώς 
εξειδικεύονται, εξοπλίζονται 
με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα 
και στις διεθνείς συναντήσεις 
και συνέδρια κατατίθενται 
στοιχεία που αφορούν το ση
μερινό τρόπο ενέργειας (mod
em modus operandi) και α
νταλλάσσονται χρήσιμες α
πόψεις και αποδεκτές πρακτι
κές.

Ο σκοπός που εξυπηρετείται 
με όλα αυτά, αναμφίβολα έχει

υψίστη σπουδαιότητα. Οι υπη
ρεσίες σίγουρα γίνονται πιο α
ποτελεσματικές και ευέλικτες 
και αυτό καθημερινά επιτείνε
ται και εδραιώνεται μέσα από 
τα κανάλια της διεθνούς συ
νεργασίας.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μου, 
θα μου επιτρέψετε να σας γνω
ρίσω, ότι εδώ στην Αθήνα έχει 
έδρα το Τμήμα Δίωξης Οικονο
μικών Εγκλημάτων, του οποί
ου προΐσταμαι και το οποίο υ
πάγεται στη Διεύθυνση Ασφα
λείας Αττικής. Επίσης ανάλογη 
υπηρεσία λειτουργεί και στη 
Θεσσαλονίκη.
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Μεταξύ των αντικειμένων ε
νασχόλησης είναι και η αντιμε
τώπιση των απατών και των α
πατεώνων. Σίγουρα ο τρόπος 
ενέργειας διαφέρει από περί
πτωση σε περίπτωση και είναι 
απόσταγμα της εξυπνάδας και 
επινόησης του ανθρώπου.

Για να μη μακρηγορώ, θα ή
θελα να αναφερθώ στις σύγ
χρονες μορφές απάτης, που έ
χουν απασχολήσει τις ελληνι
κές διωκτικές αρχές.

ΝΙΓΗΡΙΑΝΕΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι απάτες που έχουν δια- 
πραχθεί από την αρχή 

της τρέχουσας ΙΟετίας με Νι- 
γη ριανές επιστολές ανά τον κό
σμο, είναι απροσδιόριστες σε 
αριθμό και οικονομική ζημιά. 
Είναι δεδομένο, ότι αρκετά δι
σεκατομμύρια σε δολάρια ή λί
ρες ή άλλα νομίσματα έχουν 
χαθεί από βιομηχανίες, εται
ρείες ή επαγγελματίες που πί
στεψαν στις λίαν δελεαστικές 
και άκρως συμφέρουσες προ
τάσεις των Νιγηριανών που 
εμφανίζονταν μέσα από τις επι
στολές σαν ανώτεροι κρατικοί 
υπάλληλοι ή εκπρόσωποι κά
ποιων επίσημων φορέων (Υ
πουργείων, Τραπεζών) της Νι
γηρίας. Το περιεχόμενο των ε
πιστολών και το κέρδος που θα 
προέκυπτε από την άμεση μελ
λοντική συνεργασία έκαμπτε 
και την πιο σθεναρή αντίσταση 
του πιο δύσπιστου επαγγελμα- 
τία. Έτσι, με την πίστη ότι οι α
ποδέκτες των επιστολών βρί
σκονται προ μιας μεγάλης οι
κονομικής ευκαιρίας, εμβά
ζουν κάποια χρηματικά ποσά, 
όχι και τόσο σημαντικά, σε 
σχέση με τα αναμενόμενα κέρ
δη που απαιτούνται για τις 
προκαταρκτικές διαδικασίες. 
Φυσικά τα χρηματικά ποσά κα
ταλήγουν στα χέρια των επιτη
δείων, των οποίων ποτέ δεν α
ποκαλύφθηκε η ταυτότητά 
τους. Εκτιμάται, ότι πολλές πε
ριπτώσεις εξαπάτησης δεν α
ναφέρθηκαν επίσημα. Επίσης 
η διάρκεια της συγκεκριμένης 
μορφής απάτης και η συχνότη
τα που έλαβε χώρα σε διεθνή 
επίπεδα είναι μοναδικές. Είναι 
τέτοιο το θράσος των απατεώ

νων που συνεχίζουν και σήμε
ρα να ταχυδρομούν επιστολές 
σε επαγγελματίες και εταιρείες 
πολλών χωρών. Αυτομάτως 
γεννιόνται κάποια ερωτήματα: 

α) Που βρήκαν αυτοί οι επι
τήδειοι τις επωνυμίες τόσων ε
ταιρειών ανά τον κόσμο και το α
ντικείμενο δράστη ριότητάς τους;

β) Πως δεν μπόρεσε το επί
σημο κράτος της Νιγηρίας να 
τους εντοπίσει και να τερματι
στεί έτσι η παράνομη δραστη- 
ριότητά τους;

γ) Πως δεν κατάφερναν τό
σα κράτη να ενημερώσουν τις 
εταιρείες και τους επαγγελμα
τίες τους για τις πραγματικές ε
πιδιώξεις των αποστολέων των 
επιστολών;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΑΤΗ

Αναμφισβήτητα σήμερα 
ζούμε στην εποχή των 

υπολογιστών, που σίγουρα 
προσφέρουν τα μέγιστα στην 
εξέλιξη της κοινωνίας και στη 
διαμόρφωση του διεθνούς sta
tus.

Η τεράστια εξάπλωση των 
αυτόνομων συστημάτων, επέ
βαλε την ανάγκη διασύνδεσης 
αυτών και έτσι προέκυψαν τα 
δίκτυα Υπολογιστών, το ηλε
κτρονικό ταχυδρομείο ή INTE
RNET όπως λέγεται.

Δυστυχώς όμως, όλη αυτή η 
εξελισσόμενη τεχνολογία, χρη
σιμοποιείται και για τη διάπρα- 
ξη εγκλημάτων. Εξέχουσα θέ
ση έχουν οι απάτες.

Σημαντικότερη μορφή απά
της με τον τρόπο αυτό, είναι η 
πρόσβαση σε αρχεία κατόχων 
καρτών πληρωμών και η χρήση 
των αριθμών αυτών για αγορά 
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών και 
εν συνεχεία η χρέωση αυτών.

Οι απάτες με τη χρήση πι
στωτικών καρτών, απασχο
λούν ιδιαίτερα τόσο την ελλη
νική, όσο και τη διεθνή αγορά. 
Και εδώ οι ηλεκτρονικοί υπο
λογιστές παίζουν το ρόλο τους.

Αρχές του 1997 εξαρθρώνε
ται τριμελής σπείρα σε προά
στιο της Αθήνας που κατέχει 
ειδικό μηχάνημα ανάγνωσης- 
διαγραφής και εγγραφής στοι
χείων πιστωτικών καρτών που 
με κατάλληλη σύνδεση με σύ

στημα ηλεκτρονικού υπολογι
στή πραγματοποιεί, όλες τις 
παραπάνω διαδικασίες. Πολλοί 
κάτοχοι καρτών που είχαν τις 
κάρτες τους, είχαν χρεωθεί με 
υπέρογκα ποσά εν αγνοία τους. 
Η επιτυχία ατή είχε διεθνή αντί
κτυπο λόγω της μεθοδολογίας.

Όπως είναι γνωστό, στα 
Χρηματιστήρια Αξιών όλες οι 
συναλλαγές πραγματοποιού
νται με εντολές που δίνονται 
στους Ηλεκτρονικούς Υπολο
γιστές.

Το καλοκαίρι του 1997, μία 
υπάλληλος χρηματιστηριακής 
εταιρείας και δύο συνεργοί της 
έκαναν συναλλαγές προς όφε
λος τους με την παρακάτω μέ
θοδο. Η υπάλληλος χρησιμο
ποιώντας στοιχεία πελατών της 
εταιρείας, που είχαν σταματή
σει τις συναλλαγές, διοχέτευε 
εικονικές εντολές τους για αγο
ρά και πώληση μετοχών. Κατά 
τη διαδικασία δεν χρησιμο
ποιούσε το δικό της κωδικό ει
σόδου στο σύστημα, αλλά άλ
λων συναδέλφων της. Ακολού
θως οι συνεργοί της, που ήταν 
άνδρας και γυναίκα, με πλα
στές ταυτότητες και με στοι
χεία των πελατών παρουσιάζο
νται στο ταμείο της εταιρείας 
και εισέπρατταν χρήματα από 
τις συναλλαγές.

Αλλά ούτε και ο Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος γλί
τωσε από το πάθος των επιτη
δείων για εύκολο πλουτισμό.

Πρόσφατα συνελήφθησαν 
τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι εί
χαν εργαστήριο με σύστημα 
Η/Υ και αυτοσχέδια ηλεκτρο
νικά μηχανήματα επαναγέμι- 
σης τηλεκαρτών με μονάδες. 
Στο εργαστήριο βρέθηκαν
23.000 τηλεκάρτες που είτε ή
ταν άδειες, είτε είχαν επαναγε- 
μισθεί. Η ζημιά που προκλήθη- 
κε, ξεπέρασε το 1,5 δισεκατομ
μύρια δραχμές.

Επίσης με τη χρήση των η
λεκτρονικών υπολογιστών γε
νικά, καταρτίζονται πλαστά ό
λων των ειδών έγγραφα και α
ξιόγραφα όπως ταυτότητες, 
διαβατήρια, άδειες οδήγησης, 
άδειες παραμονής αλλοδαπών, 
πτυχία, χρήματα, βιβλιάρια κα
ταθέσεων, μετοχές, ομόλογα, 
πιστωτικές κάρτες κλ.π. Καθέ
νας μπορεί να αναλογισθεί με

τη χρήση και την κυκλοφορία 
των παραπάνω, τον αριθμό και 
τη φύση των εγκλημάτων που 
μπορεί να διαπραχθούν, καθώς 
και τις συνέπειες αυτών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ - 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το 1997, εξαρθρώθηκε 
πολυμελής σπείρα στην 

Αθήνα, η οποία με πλαστά 
πληρεξούσια και συμβόλαια ε- 
ξαπατούσε ανυποψίαστα θύμα- 
τα-πελάτες, πουλώντας σ’ αυ
τούς ακίνητα μεγάλης αξίας, α- 
νήκοντα σε τρίτους. Η μεθοδο
λογία που ακολουθούσαν ήταν 
η ακόλουθη:

Εντόπιζαν ακίνητα σε ακρι
βές περιοχές, των οποίων οι ι
διοκτήτες απούσιαζαν στο ε
ξωτερικό και δεν είχαν επίβλε
ψη του ακινήτου ή είχαν πεθά- 
νει και δεν διεκδικείτο από 
κληρονόμους. Στη συνέχεια με 
πλαστά δικαιολογητικά, κατά
φερναν να εκδώσουν στο όνο
μα των ιδιοκτητών των ακινή
των πλαστές ταυτότητες, με τις 
οποίες συνεργοί τους προέβαι- 
ναν στην πώληση των ακινή
των σε ανυποψίαστα θύματα 
εισπράττοντας έτσι υπέρογκα 
χρηματικά ποσά.

•  Το 1998, παρουσιάσθηκε 
σε κεντρική Τράπεζα της Αθή
νας άνδρας που συστήθηκε 
σαν μεγαλοεπιχειρηματίας και 
κατέθεσε τρεις τραπεζικές επι
ταγές Αυστραλιανής Τ ράπεζας, 
συνολικού ποσού 4,8 εκατομ
μυρίων δολαρίων και έτσι εκ- 
δόθηκε στο όνομά του βιβλιά
ριο καταθέσεων σε συνάλλαγ
μα με το παραπάνω ποσό, το ο
ποίο βέβαια δεν μπορούσε να 
εισπράξει εάν δεν τελείωνε η 
διαδικασία της επιβεβαίωσης. 
Με την επίδειξη και μόνο του 
βιβλιαρίου, κατόρθωσε να εξα- 
πατήσει πολλούς επαγγελματί
ες και να αφαιρέσει εμπορεύ
ματα αξίας. Με τη σύλληψή 
του διαπιστώθηκε ότι ο απατε
ώνας διατηρούσε εικονική ε
ταιρεία στην Αγγλία, με εταιρι
κό κεφάλαιο 50 δολαρίων και 
κατείχε τρεις τίτλους γνωστής 
ελληνικής τράπεζας, που πι
στοποιούσαν ότι η εν λόγω ε-
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ταιρεία έχει πίστωση στο λογα
ριασμό της 217 εκατομμύρια 
δολάρια. Από την έρευνα προ- 
έκυψε, ότι στην απάτη συμμε
τείχε κι ένα διευθυντικό στέλε
χος της προηγούμενης τράπε
ζας, καθώς επίσης και ένας α
κόμη τραπεζικός υπάλληλος 
και σκόπευαν να πάρουν το 
προηγούμενο υπέρογκο ποσό 
από την τράπεζα.

•  Το ίδιο έτος, ένας Έλλη
νας και ένας Άραβας, εξαπά- 
τησαν τον Οργανισμό Τηλεπι
κοινωνιών Ελλάδος και ωφε
λήθηκαν μερικά δισεκατομμύ
ρια δραχμές. Συγκεκριμένα με 
αιτήσεις, που είχαν πλαστά 
στοιχεία, πετύχαιναν την εγκα
τάσταση πολλών τηλεφωνικών 
ψηφιακών συνδέσεων σε χώ
ρους που είχαν νοικιάσει. Στη 
συνέχεια προσλάμβαναν σαν 
υπαλλήλους αλλοδαπούς, κυ
ρίως Πακιστανούς & Ινδούς. 
Ακολούθως οι υπάλληλοι έβρι
σκαν ομοεθνείς τους, οι οποίοι 
τηλεφωνούσαν στο εξωτερικό 
στους συγγενείς τους και πλή
ρωναν συνήθως, τα μισά χρή
ματα από αυτά που θα κατέβα
λαν στον Ο.Τ.Ε. Η σύνδεση 
στο εξωτερικό γινόταν κατά 
κύριο λόγο με τη δυνατότητα 
της τριμερούς επικοινωνίας 
που παρέχουν οι ψηφιακές 
συνδέσεις. Οι απατεώνες λίγο 
πριν λήξει η ημερομηνία, που 
έπρεπε να πληρωθεί ο λογα
ριασμός, εγκατέλειπαν τις συν
δέσεις στο νοικιασμένο χώρο 
και με τον ίδιο τρόπο νοίκιαζαν 
άλλο χώρο, τοποθετούσαν νέες 
συσκευές, δούλευαν επί δίμη- 
νο και εξαφανίζονταν.

•  Ευπαρουσίαστος άνδρας, 
παρουσιαζόταν κυρίως, σε 
Σχολεία της Αττικής, αλλά και 
σε δημόσιες υπηρεσίες, σε διά
φορες εταιρείες και σε ιδιώτες, 
σαν ανώτερος υπάλληλος του 
Τελωνείου, που είχε τη δυνα
τότητα να τους προμηθεύσει α
φορολόγητα ηλεκτρικά είδη, 
κομπιούτερ και αυτοκίνητα σε 
πολύ χαμηλή τιμή κι έτσι τους 
αποσπούσε χρηματικά ποσά α
πό 150.000 -300.000 δρχ. και 
Δελτία Αστυν. Ταυτοτήτων και 
στη συνέχεια με κάποιο πρό
σχημα εξαφανιζόταν. Ο δρά
στης, κατ’ αυτόν τον τρόπο εί
χε εξαπατήσει πολλά θύματα.

•  Πανέξυπνος αθίγγανος, ε- 
ξαπατούσε κατά σύστημα ανή
λικους ή υπερήλικες ιδιώτες, 
στους οποίους απευθυνόταν 
κυρίως πρωϊινές ώρες που α
πούσιαζαν οι οικείοι τους και 
εμφανιζόταν ως μεταφορέας ε- 
λαιολάδου που δήθεν είχε πα- 
ραγγείλει κάποιο οικείο πρό
σωπο του παθόντα. Ο δράστης 
παρέδιδε συνήθως, τέσσερα 
δοχεία “πλήρη ελαιολάδου” 
και αφού εισέπραττε το αντίτι
μο, που κυμαινόταν από
70.000 - 80.000 δρχ., εξαφανι
ζόταν. Όταν οι παθόντες μετέ
φεραν τα δοχεία μέσα στο σπί
τι και τα άνοιγαν διαπίστωναν 
ότι τα δοχεία ήταν γεμάτα νερό 
και στο επάνω μέρος είχαν λί
γο λάδι. Επίσης ο δράστης για 
τη μεταφορά των δοχείων χρη
σιμοποιούσε Ι.Χ.Ε αυτ-το, που 
με την κατάλληλη επικόλληση 
μαύρης μονωτικής ταινίας, άλ
λαζε τα ψηφία της πινακίδας, 
του αριθμού κυκλοφορίας και 
δεν μπορούσε έτσι να εντοπι- 
σθεί το αυτ-το, στην περίπτω
ση που κάποιο θύμα σημείωνε 
τον αριθμό του.

•  Πενηνταπεντάχρονος Κύ
πριος, εξαπάτησε πολλά άτομα 
(δημάρχους, συνδικαλιστές, 
γιατρούς, δικηγόρους, καθηγη
τές πανεπιστημίου, επιχειρη
ματίες, διευθυντές ή στελέψη 
υπηρεσιών, οργανισμών 
κ.λ.π.), στα οποία τηλεφωνικά 
συστηνόταν σαν Κύπριος με α
ντίστοιχο επάγγελμα ή ιδιότη
τα, χρησιμοποιώντας μάλιστα 
γνωστά ονόματα του συγκε
κριμένου χώρου, για να γίνει 
πιστευτός στο υποψήφιο θύμα 
του. Ακολούθως ισχυριζόταν 
ότι είχε επισκεφθεί την Ελλάδα 
για επαγγελματικούς λόγους 
και κατά την έξοδό του από το 
αεροδρόμιο διαπιστώθηκε ότι 
είχε καταδικασθεί ερήμην με 
κάποια χρηματική ποινή για 
τροχαίο ατύχημα ή τροχαία πα
ράβαση, που είχε διαπράξει σε 
παλαιότερη επίσκεψή του στην 
Αθήνα. Επειδή κινδύνευε να 
χάσει την πτήση, γιατί εκρατεί- 
το από τις ελληνικές αρχές, πα- 
ρακαλούσε να του δανείσουν 
κάποια χρήματα, (τουλάχιστον
300.000 δρχ.) να πληρώσει την 
εκκρεμότητα και μόλις πήγαινε 
στην Κύπρο θα τα έστελνε α

μέσως. Έτσι έστελνε στα θύ
ματά του, οδηγούς TAXI που 
εισέπρατταν τα χρήματα και 
του τα πήγαιναν σε ραντεβού 
που όριζε εκείνος. Αφού έπαιρ
νε τα χρήματα, πήγαινε αμέ
σως στον Ιππόδρομο όπου και 
τα επένδυε.

•  Τέως φοιτητής της Θεολο
γίας, εξαπατούσε επιχειρηματί
ες, που ασχολούνται στις κατα
σκευές κτιρίων, στους οποίους 
τηλεφωνούσε και αφού τους έ
πειθε ότι είναι φερέγγυος επι
χειρηματίας, τους ανέθετε δή
θεν την κατασκευή πολυδάπα
νου κτιρίου, με την προϋπόθε
ση να καταθέσουν τραπεζικό 
έμβασμα από 300.000 έως 
1.000.000 δρχ. που απαιτείται 
ως εγγύηση. Τα εμβάσματα, 
τους ζητούσε να κατατεθούν 
στο όνομα ανύποπτων οδηγών 
ταξί, που επέλεγε ο δράστης 
και οι οποίοι πιστεύοντας ότι 
εκτελούν μια συνηθισμένη γι’ 
αυτούς διεκπεραιωτική διαδι
κασία, εισέπρατταν τα εμβά
σματα και τα παρέδιδαν σε συ- 
νεργάτιδα του δράστη. Με τον 
τρόπο αυτό αποσπάσθηκαν 
δεκάδες εκατομμύρια, από πα
θόντες σε όλη τη χώρα, αν και οι 
περισσότεροι απέφυγαν να κα
ταγγείλουν το συμβάν επίσημα.

•  Τέλος η υπηρεσία μας αρ
κετές φορές έχει ασχοληθεί με 
επιτήδειους που εφαρμόζουν 
το σύστημα “πυραμίδα” ή “αε
ροπλανάκι” με απώτερο σκοπό 
να πλουτίσουν. Συγκεκριμένα, 
διοργανώνουν σεμινάρια σε 
κεντρικά ξενοδοχεία, με το 
πρόσχημα ότι αναζητούνται 
στελέχη επιχειρήσεων ή τρό
ποι διάθεσης εμπορευμάτων 
και εκεί προβάλλεται άμεσα ή 
έμμεσα το σύστημα, κατά το ο
ποίο για να γίνεις μέλος θα 
πρέπει να πληρώσεις ένα σεβα
στό χρηματικό ποσό και στη 
συνέχεια εάν φέρεις και γρά
ψεις τρία νέα μέλη θα εισπρά
ξεις το 10% από το κάθε μέλος. 
Ακολούθως αυτά τα νέα μέλη, θα 
πρέπει να φέρουν από τρία νέα 
μέλη το καθένα και από τα χρή
ματα που θα καταβάλλουν θα έ
χει ποσοστά και ο πρώτος και τα 
μέλη που έφερε εκείνο, κ.ο.κ.

Η απάτη εδώ στηρίχθηκε 
στο σκεπτικό ενός εισαγγελι- 
κού λειτουργού, που είναι σο

φό και έχει γίνει αποδεκτό από 
τη δικαστική πρακτική και το 
οποίο συνίσταται στο γεγονός, 
ότι ο αριθμός των ανθρώπων ε
πάνω στη γη είναι συγκεκριμέ
νος και περαιωμένος. Έτσι εάν 
σε μία συγκεκριμένη “πυραμί
δα” παίξουν όλοι οι άνθρωποι 
της γης, σίγουρα οι τελευταίοι 
που θα είναι η βάση της πυρα
μίδας και κατ’ επέκταση οι πε
ρισσότεροι, θα χάσουν τα χρή
ματά τους, γιατί απλούστατα 
δεν θα υπάρχουν άλλοι άνθρω
ποι να παίξουν, για να έχουν 
ελπίδες να πάρουν όλο το ποσό 
ή μέρος αυτού.

Επίσης μία σύγχρονη μορφή 
απάτης, από τις πιο διαδεδομέ
νες είναι και η παράνομη αντι
γραφή καταναλωτικών προϊό
ντων, οποιασδήποτε κατηγορί
ας. Η παγκόσμια αγορά, έχει 
κατακλυσθεί από απομιμητικά, 
παραποιημένα και κλεψίτυπα 
προϊόντα, που δυστυχώς μερι
κές φορές έχουν επίπτωση και 
στην υγεία του καταναλωτή. 
Στις περιπτώσεις αυτές τα κέρ
δη των παραβατών είναι τερά
στια, ενώ αντίστοιχες είναι οι 
ζημιές που υφίστανται επιχει
ρήσεις, επαγγελματίες και κα
ταναλωτές. Τα τελευταία χρό
νια, από την υπηρεσία μας, έ
χουν κατασχεθεί πολύ μεγάλες 
ποσότητες τέτοιων προϊόντων 
και αντιμετωπίζουμε, το όλο 
θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία.

Επειδή η τεχνολογία συνε
χώς εξελίσσεται, ο ανθρώπινος 
νους αποτελεί μία ανεξάντλητη 
πηγή επινοήσεων και το πάθος 
για εύκολο πλουτισμό δεν χα
λιναγωγείται, είναι σίγουρο, ό
τι οι απάτες θα υπάρχουν στη 
ζωή μας. Η μεθοδολογία τους, 
πάντα θα είναι αντικείμενο 
θαυμασμού και έρευνας. Για το 
λόγο αυτό, καθίσταται επιτα
κτική η ανάγκη της συνεχούς 
εκπαίδευσης του προσωπικού 
και της εφαρμογής της σύγχρο
νης τεχνολογίας στη διαδικασί
α της πρόληψης, αλλά και της 
καταστολής.

Η ανταλλαγή απόψεων μέσα 
από τις διεθνείς συναντήσεις 
και η θεσμοθετημένη διεθνής 
συνεργασία, θα προσφέρουν 
πάντα ύψιστη υπηρεσία στον 
τομέα της αντιμετώπισης της 
εγκληματικότητας. □
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Χρψτ καί παράνομη

απέναντι" βπό να κύκλωμα
Δεν υπάρχουν πι 

κοινωνίες και δημοκρατικιΑτομα, οικογένειες, κοινωνίες και 
Απαιτείται συατράτευση ατόμων,

στοχους αφενι

ίων κυκλο)μάτων«Βΐ»ΐ®ργιας, 
Γην οργανωμένη διεθνή αντίδραση.

ιμενη μυθολογία γύρω απ’ αυτά, 
ίτητα των χιλιάδων θυμάτων τους. 

ϊά παρααάγγας και αυτους τους μυθους 
κείμενο που ακολουθεί 

τομε'α του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
|)ν ναρκωτικών συνιστά πλέον συνενοχή.
|»ιθώρια εφησυχασμού.

""θεσμούς πλήττονται από τη σύγχρονη αυτή μάστιγα. 
ζΠΓων φορέων και κρατών με σημεία τη σφαιρική ενημέρωση και 

flv καταστολή του παρανόμου αυτυ φαινομένου και αφετέρου την εξάλειψη, 
η τουλάχιστον την ελαχιστοποίηση, των αιτίων που 

οδηγουν τους νέους στην “απογείωση” μέσω των ναρκωτικών.

Γιατί τόσος θόρυβος; Τα 
ναρκωτικά όεν είναι τόσο σο
βαρό πρόβλημα.

Η αλήθεια είναι ότι... αποτε
λούν ένα τρομακτικό πρόβλη
μα, η σοβαρότητα του οποίου 
γίνεται περισσότερο αντιληπτή 
μέρα με τη μέρα. Υπάρχουν ε
κατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο 
των κόσμο που εξαρτώνται α
πό κάθε είδους ναρκωτικές ου
σίες. Αυτοί οι άνθρωποι βλά
πτουν την υγεία και την ύπαρ
ξή τους και υπονομεύουν κάθε 
δυνατότητα για υγιεινή και δη
μιουργική ζωή. Επί πλέον υ
πάρχουν δισεκατομμύρια αθώ
ων θυμάτων της εξάρτησης α

πό τα ναρκωτικά, όπως οι οι
κογένειες των χρηστών, οι ερ
γαζόμενοι, οι κοινωνίες και οι 
τοπικές κοινότητες. Το πρό
βλημα από τη χρήση και την 
παράνομη διακίνηση ναρκωτι
κών είναι ένα από τα σημαντι
κότερα που αντιμετωπίζει σή
μερα ο κόσμος και, απειλώ
ντας τις μελλοντικές γενιές, α
πειλεί την ίδια τη ζωή.

Η περιστασιακή χρήση 
ναρκωτικών δεν είναι επιζή
μια.

Η αλήθεια είναι ότι... τα 
ναρκωτικά είναι επικίνδυνα

και προκαλούν στο χρήστη φυ
σικές και ψυχικές μεταβολές. 
Η παρατεταμένη χρήση επιτεί
νει τα επιζήμια αυτά αποτελέ
σματα και οδηγεί στην εξάρτη
ση. Οι κίνδυνοι από τη χρήση 
ναρκωτικών φαρμάκων είναι 
πραγματικοί και γι’ αυτό η εν
δεχόμενη χρησιμοποίησή τους 
για λόγους υγείας απαιτεί συ
νταγή και παρακολούθηση 
γιατρού. Επί πλέον οι χρήστες 
αλλά και οι δυνητικοί χρήστες 
θα πρέπει να προβληματίζο
νται πού πάνε τα χρήματα που 
δαπανώνται για τα ναρκωτικά. 
Οι διακινητές κερδίζουν το με
γαλύτερο μέρος από τα έσοδα 
από την παράνομη αυτή διακί

νηση και στη συνέχεια χρησι
μοποιούν τα κέρδη αυτά για να 
“αποσταθεροποιούν” κυβερ
νήσεις διαμέσου της εξαγοράς 
ψήφων, της διαφθοράς, του εκ
φοβισμού και της άσκησης βί
ας.

Το χασίς δεν είναι χειρότε
ρο από το οινόπνευμα και το 
κάπνισμα.

Η αλήθεια είναι ότι... το χα
σίς είναι πολύ επικίνδυνο. Α
ντίθετα από το οινόπνευμα, 
που συνήθως εγκαταλείπει τον 
οργανισμό μετά από 24 ώρες, 
στοιχεία του χασίς που επι-

552 -  Αστυνομική Επιθεώρηση -  Σεπτέμβριος 1999



δρούν στκ ψυχικές διεργασίες 
επικάθηνται σε λιπαρά μέρη 
του τάματος (εγκέφαλο, ανα- 

,ραγωγικά όργανα) και μπο
ρούν να ανιχνευθούν και 30 
μέρες μετά την αρχική χρήση. 
Εμπεριστατωμένες έρευνες έ
χουν δείξει ότι το χασίς επιδρά 
αρνητικά στη μνήμη και στη 
δυνατότητα μάθησης. Επιδρά 
στις αναπαραγωγικές και ανα
πνευστικές λειτουργίες, στη 
λειτουργία της καρδιάς και 
μειώνει την αντίληψη και τη 
δυνατότητα εκτέλεσης λεπτών 
χειρισμών με άμεσο κίνδυνο 
πρόκλησης ατυχημάτων.

ή περισσότερο δημιουργική 
ζωή από τους άλλους.

Μόνον οι αδύνατοι χαρα
κτήρες υφίστανται εξάρτηση 
από τα ναρκωτικά.

Η αλήθεια είναι ότι... συμ
βαίνει το αντίθετο. Τα εξαρτη
μένα άτομα γίνονται αδύνατοι 
χαρακτήρες. Κανείς δεν αρχί
ζει να παίρνει ναρκωτικά με 
σκοπό να εξαρτηθεί από αυτά. 
Οι άνθρωποι καταφεύγουν σ’ 
αυτά για πολλούς λόγους, ό
πως για να αποδράσουν από 
την πραγματικότητα, να αντι

μετωπίσουν τις δυσκολίες της 
ζωής, να γίνουν αποδεκτοί από 
κάποια ομάδα κλπ. Τα ναρκω
τικά είναι ιδιαίτερα δελεαστι
κά γιατί αρχικά σου δίνουν ε
κείνο που ζητάς.

Η ιδιότητά τους αυτή είναι 
ένας από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες που οδηγούν στην 
εξάρτηση. Για παράδειγμα η 
κοκαΐνη. Υπάρχουν συνεχείς 
αναφορές για την αύξηση της 
εξάρτησης από αυτήν.

η δοκιμάζουν για να απο
λαύσουν το στιγμιαίο “ανέβα- 
σμα” με την αφελή πίστη ότι 
μπορούν να συνεχίσουν έτσι 
χωρίς προβλήματα. Σε λίγο ό

μως έρχεται η εξάρτηση τόσο 
βασανιστική για να οδηγήσει 
σε οικονομική κατάρρευση, 
διάλυση γάμου και οικογέ
νειας και καταστροφή της κα- 
ριέρας. Και όλα αυτά μονάχα 
από μια λαθεμένη άποψη· ότι 
μόνον οι αδύνατοι χαρακτή
ρες υφίστανται εξάρτηση α
πό τα ναρκωτικά!

Η εξάρτηση είναι μια πολύ 
δύσκολη ασθένεια και λίγοι 
ξεφεύγουν απ’ αυτήν. Κανείς 
δεν μπορεί να πει πως είναι “α
πρόσβλητος”. Δεν υπάρχει “α
σφαλής” τρόπος χρήσης των 
ναρκωτικών, ακόμη και περι- 
στασιακά!

Όλοι παίρνουν ναρκωτικά.

Η αλήθεια είναι ότι... το συ
νηθισμένο αυτό επιχείρημα 
χρησιμοποιείται από τους χρή
στες σε μια προσπάθεια να κά
νουν αποδεκτή την παρεκκλί- 
νουσα συμπεριφορά τους. Α
ντίθετα οι στατιστικές σε πα
γκόσμιο επίπεδο μας βεβαιώ
νουν ότι η πλειοψηφία των αν
θρώπων δε χρησιμοποιεί ναρ
κωτικά.Το επιχείρημα αυτό 
συχνά χρησιμοποιείται για τον 
προσηλυτισμό νέων χρηστών. 
Όμως μια ματιά γύρω μας 
μπορεί να μας βοηθήσει να α- 
ντισταθούμε στις προκλήσεις 
των “νέων συγκινήσεων”. Η α
λήθεια είναι δεν παίρνουν όλοι 
ναρκωτικά και εκείνοι που το 
κάνουν δεν έχουν ευτυχέστερη
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η-
πτουν

ότι..., όταν 
ι η υγεία και 

για μια παραγωγι- 
δημιουργική ζωή, δεν 

αι μόνον ο χρήστης εκείνος 
που υποφέρει. Η οικογένεια 
δοκιμάζεται σκληρά και υπο
φέρει παρακολουθώντας την 
αυτοκαταστροφή ενός αγαπη
μένου μέλους της. Ο εργοδό
της “υποφέρει” με οικονομι
κούς όρους από τη μείωση της 
παραγωγικότητας, την ύφεση 
της δεξιοτεχνίας, την αύξηση 
των ατυχημάτων, καθώς και 
την αύξηση του κόστους της 
περίθαλψης.

Ο καταναλωτής πληρώνει σε 
τελική ανάλυση το κόστος των 
ναρκωτικών αγοράζοντας προ
ϊόντα κατώτερης ποιότητας σε 
υψηλότερες τιμές. Οι φορολο
γούμενοι θα πρέπει να πληρώ
σουν περισσότερους φόρους 
για την υποστήριξη των κυβερ
νητικών προσπαθειών για την 
αντιμετώπιση του προβλήμα
τος, τη λειτουργία θεραπευτι
κών κοινοτήτων και την επανέ
νταξη των ασθενών. Η οικογέ
νεια, οι τοπικές κοινότητες, η 
κοινωνία και το έθνος “υποφέ
ρουν” από όλα αυτά.

Αν κάποιος θέλει να παίρ
νει ναρκωτικά, το κράτος δεν 
έχει λόγο να επεμβαίνει.

πειών τους μπορεί να αποβεί 
ακόμη περισσότερο καταστρο
φική. Κάθε άτομο θα πρέπει να
αναδέχεται την ευθύνη των 
καταστροφικών, διαλυτικών 
και αποσταθεροποιητικών 
συνεπειών της συμπεριφο
ράς του.

Όλοι οι εξαρτημένοι από 
τα ναρκωτικά θα πρέπει να 
φυλακιστούν.

Η αλήθεια είναι ότι..., με το 
φυλακιστεί ένα άτομο εξαρτη
μένο από τα ναρκωτικά, γι’ αυ
τό μόνον το λόγο, δε λύνει το 
πρόβλημα. Οι χρήστες μπορεί 
να διαπράττουν κάποιο έγκλη
μα. Όμως η απεξάρτηση, η θε
ραπεία και η επανένταξη στο 
κοινωνικό σύνολο είναι πολύ 
πιο σημαντικό, αν το άτομο 
θέλει να μάθει να ζει χωρίς τα 
ναρκωτικά.

Η προσέγγιση αυτή συνεπά
γεται άμεση ιατρική βοήθεια, 
συνεχή θεραπεία και ψυχολο
γική στήριξη και μακροπρόθε
σμη υποστήριξη σ’ ένα περι
βάλλον απαλλαγμένο από τους 
κινδύνους των ναρκωτικών. Οι 
φυλακές προορίζονται για την 
κράτηση εγκληματικών.

Βάζοντας ένα εξαρτημένο ά
τομο ανάμεσά τους αφενός δε 
θα θεραπευτεί και αφετέ
ρου, όταν θα βγει από τη 
φυλακή, σίγουρα θα στελε
χώσει τον κόσμο του ε
γκλήματος.

Η αλήθεια είναι ότι..., ότι τα 
δικαιώματα του ατόμου δεν 
πρέπει να απειλούν την ασφά
λεια και την ευημερία του συ
νόλου. Κανένα άτομο δε δι
καιούται να συμπεριφέρεται 
κατά τρόπο καταστροφικό για 
τους άλλους.

Για το λόγο αυτό θεσπίζο
νται οι νόμοι, για το λόγο αυτό 
οι κοινωνίες και τα κράτη δεν 
ανέχονται τις δολοφονίες, τις 
ληστείες, τους εμπρησμούς α
κόμη και την οδήγηση σε κα
τάσταση μέθης.

Η χρήση των ναρκωτικών 
δεν είναι κάτι το διαφορετικό 
και εξαιτίας των αρνητικών 
και μακροπρόθεσμων συνε

Διακινητές μικροποσοτή- 
των: Ένας τρόπος επιβίω
σης...

Η αλήθεια είναι ότι..., οι δια- 
κινητές μικροποσοτήτων είναι, 
ή γίνονται σύντομα, άτομα ε
ξαρτημένα. Τα χρήματα που 
κερδίζουν δε βοηθούν τους ί
διους ή τις οικογένειές τους. Α
πλά στηρίζουν μια ε7ακίνδυνη 
για τους ίδιους και τους άλλους 
συνήθεια και, καθώς η εξάρτη
ση “εντείνεται” νέοι προσήλυ
τοι θα πρέπει να βρεθούν για 
να αντιμετωπιστεί το κόστος 
της αυξημένης ζήτησης.

Έτσι αναζητούν νέους πελά

τες για τα προϊόντα τους. Κάθε 
λοιπόν μικροδιακινητής αποτε
λεί τον τελευταίο κρίκο μιας 
διεφθαρμένης εγκληματικής α
λυσίδας, η οποία όχι μόνον υ
πονομεύει ζωές αλλά κατα
στρέφει ολόκληρες γειτονιές 
και τρομοκρατεί τους πολίτες.

Η χρήση ναρκωτικών απο
τελεί τρόπο ζωής για κάποιες 
χώρες. Γιατί να αλλάξει;

Η αλήθεια είναι ότι... η χρή
ση ναρκωτικών δεν είναι τρό
πος ζωής σε κάθε χώρα. Στατι
στικές δείχνουν ότι περιοχές ό
που η χρήση ναρκωτικών είναι 
συνήθης, η οικονομική ανά
πτυξη καθυστερεί σημαντικά. 
Και αυτό αποτελεί γεγονός τό
σο για τις βιομηχανικές όσο 
και τις υπό ανάπτυξη χώρες.

Δε με πειράζουν οι λαθρέ
μποροι και διακινητές ναρ
κωτικών.

Η αλήθεια είναι ότι... και οι 
άνθρωποι που δεν κάνουν χρή
ση ναρκωτικών πλήττονται απ’ 
αυτούς. Το εμπόριο ναρκωτι
κών είναι μια δραστηριότητα 
πολύ καλά οργανωμένη.

Τα δίκτυα διακίνησης ναρ
κωτικών συχνά χρησιμοποιού
νται και για την παράνομη δια
κίνηση όπλων. Τα τεράστια πο
σά που κερδίζουν οι παράνο
μες αυτές οργανώσεις χρησι
μοποιούνται για τη διαφθορά, 
εκφοβισμό και αποσταθερο
ποίηση κυβερνήσεων.

Η άμπωτη και η πλημμυρίδα 
των εσόδων αυτών αποσταθε
ροποιούν συχνά τις χρηματι
στηριακές αγορές. Επί πλέον 
τρομοκρατικές οργανώσεις ε
ξασφαλίζουν έτσι τα αναγκαία 
για τη δράση τους ποσά.

Τέλος οι εσωτερικές αλλαγές 
που προκαλούνται από τη δρά
ση των διακινητών είναι ορα
τές σε όλα τα είδη της καθημε
ρινής εγκληματικότητας και 
στις καταστρεμμένες ζωές προ
σώπων, οικογενειών και κοι
νωνιών. Όλοι λοιπόν κατά κά
ποιο τρόπο πληττόμαστε από 
τους διακινητές ναρκωτικών.

Για δεν αφήνουμε κάθε χώ
ρα να λύσει το πρόβλημα μό
νη της;

Η αλήθεια είναι ότι... οι φυ
τείες ναρκωτικών εντοπίζονται 
σε απομακρυσμένες περιοχές 
των παραγωγών χωρών, περιο
χές που συχνά βρίσκονται έξω 
από τον έλεγχο των τοπικών 
κυβερνήσεων.

Τα παράνομα εργαστήρια 
παραγωγής ναρκωτικών είναι 
επίσης καλά κρυμμένα και 
πολλές φορές εντοπίζονται μό
νον όταν δώσουν ποσότητες 
στην αγορά.

Όταν η παραγωγή και η δια
κίνηση πιέζονται ασφυκτικά α
πό τις διωκτικές αρχές σε μια 
χώρα, τότε μετακινούνται σε 
άλλες, ασφαλέστερες περιο
χές. Χωρίς λοιπόν τη διεθνή 
συνεργασία είναι αδύνατη η α
ποτελεσματική αντιμετώπιση 
του προβλήματος.

Το πρόβλημα είναι τόσο 
μεγάλο που δεν αντιμετωπί
ζεται.

Η αλήθεια είναι ότι... οι εν- 
δοτικές και απαισιόδοξες τά
σεις, που επικράτησαν στο πα
ρελθόν, επέτρεψαν να πάρει το 
πρόβλημα επιδημικές διαστά
σεις.

Το πρόβλημα των ναρκωτι
κών σήμερα ξεπερνά κατά πο
λύ τα όρια της αντεγκληματι- 
κής πολιτικής και της περίθαλ
ψης και συνιστά κίνδυνο για 
την οικονομική και κοινωνική 
σταθερότητα σε παγκόσμιο ε
πίπεδο. Υπάρχει όμως λόγος 
για να είμαστε αισιόδοξοι!

Τα κράτη έχουν ήδη ανα
γνωρίσει ότι το πρόβλημα ξε- 
πέρασε τα όρια του συναγερ
μού. Έτσι αναπτύσσεται διε
θνής συνεργασία και ασκείται 
πλέον συντονισμένη πίεση σε 
όλα τα στάδια: παραγωγή, δια
κίνηση, εξάρτηση, θεραπεία.

Το πρόβλημα των ναρκωτι
κών δε θα λυθεί σε ένα μήνα ή 
ένα χρόνο. Όμως με την ενερ
γό συνεργασία ατόμων, οργα
νισμών και κρατών μπορεί να 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματι
κά. □
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Επαγγελματικοί Φακοί Προηγμένης Τεχνολογίας
Πριν από 30 χρόνια, η NASA συγκρότησε επιστημονική 

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

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

Σήμερα, αναρίθμητοι επαγγελματίες, κορυφαίοι στο χώρο 
και χομπίστες σε ολόκληρο τον κόσμο, όλοι αυτοί 

των οποίων η ζωή κυριολεκτικά κρέμεται από την αξιοπιστία 
των εργαλείων που χρησιμοποιούν, γνωρίζουν ότι μπορούν να 
εμπιστευτούν απόλυτα την ποιότητα των φακών 
STREAMLIGHT.

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

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

αδιάβροχους 
υποβρύχιους 
αντιεκρηκτικούς 
επαναφορτιζόμενους 
με λυχνίες ειδικών απαιτήσεων (blackdot, 
led, dualfilament)
μετατρεπόμενους σε κεφαλής και χειρός 
με ζεύγη λυχνιών σε διάταξη spot - flood 
ισόβια εγγύηση στα περισσότερα μοντέλα
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Μία από τις υποχρεώσεις που 
έχεις κατά την περιπολία, 
εκτός από το να ανταπο- 

κριθείς σε συγκεκριμένες κλήσεις, είναι 
να βρεις να σταματήσεις και να ανακρί
νεις υπόπτους πεζούς που τυχόν συνα
ντήσεις χωρίς να παραβείς τους νόμους 
που σου επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Αυτά 
τα πρόσωπα μπορεί να είναι άτομα που 
ταιριάζουν σε περιγραφές καταζητούμε
νων ή άτομα των οποίων η εμφάνιση, η 
συμπεριφορά ή ο τόπος που βρίσκονται 
σε κάνουν να πιστεύεις ότι είναι αναμε- 
μιγμένα σε κάποια αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια τέτοιων “ανακρίσε
ων στο δρόμο μπορεί να χρησιμοποιη
θούν όπλα. Επειδή ο αστυνομικός θα 
βρίσκεται κοντά στον ύποπτο και επειδή 
τα ποσοστά θανάτων σε ένοπλες μάχες 
είναι αντιστρόφως ανάλογα με την από
σταση, η κατάσταση είναι επικίνδυνη 
και ο θάνατος πιθανός - εκτός και αν έ
χει γίνει η σωστή προσέγγιση.

Όταν υποπτευθείς κάποιο άτομο πριν 
το πλησιάσεις προσπάθησε να το παρα
τηρήσεις για λίγα λεπτά. Έτσι θα μπορέ
σεις να δεις πως ενεργεί, να παρατηρή
σεις καλύτερα τα στοιχεία που σε έκα

ναν να το υποπτευθείς, να σκεφθείς τον 
τρόπο που θα το πλησιάσεις και ίσως 
μπορέσεις να καταλάβεις αν είναι οπλι
σμένο ή όχι. Όταν παρατηρείς κάποιον 
“γδύστον” με τα μάτια σου από πάνω 
μέχρι κάτω, ψάχνοντας να βρεις ενδεί
ξεις για το αν οπλοφορεί. Αν για παρά
δειγμα, φορά το καπέλο του στραβά, ε
νώ θα έπρεπε να το φορά ίσια, σκέψου 
μήπως κρύβει κάποιο όπλο από κάτω. 
Αν περπατά με το παλτό του ανοιχτό ή 
στο χέρι, ενώ κάνει κρύο, ή φορά παλτό 
ενώ κάνει ζέστη, σκέψου μήπως είναι ο
πλισμένος. Όσοι δεν έχουν συνηθίσει να 
μεταφέρουν μαζί του όπλο, συχνά το αγ
γίζουν, ενώ περπατούν για να βεβαιω
θούν ότι βρίσκεται εκεί... για να νοιώ- 
σουν την παρουσία του.

Αν πιστεύεις ότι ο ύποπτος που έχεις 
να αντιμετωπίσεις είναι επικίνδυνος 
προσπάθησε να τον σταματήσεις μακριά 
από μέρη όπου βρίσκονται συγκεντρω
μένοι πολλοί άνθρωποι, όπως δημόσιοι 
χώροι, προσπάθησε να τον πλησιάσεις 
σε κάποιο απομονωμένο χώρο όπου δεν 
υπάρχει περίπτωση να χτυπηθεί κάποιος 
αθώος από αδέσποτη βολή, ή να επέμβει 
στο έργο σου. ταν ξέρεις ή έχεις βάσιμες

υποψίες ότι το άτομο που θέλεις να ανα
κρίνεις οπλοφορεί, για να το κάνεις αυ
τό διάλεξε ένα μέρος όπου μπορείς να 
καλυφθείς, πριν του δώσεις οποιαδήπο
τε εντολή. Αυτό θα πρέπει να το προ
σπαθείς ακόμα και όταν δεν έχεις ενδεί
ξεις ότι οπλοφορεί ίσως κάποια φορά α- 
ποδειχθεί σωτήριο για την ζωή σου.

Η διαταγή σου προς τον ύποπτο, που 
θα του δηλώσεις καλυμμένος πρέπει να 
είναι ξεκάθαρη... άμεση... αμετάκλητη: 
“ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ”! ΜΗΝ ΚΙΝΗΣΑΙ! Θέ
λω να σου μιλήσω!... οτιδήποτε του πεις 
θέλω να είναι κατανοητό. Αν δεν έχει 
στραμμένη την πλάτη του προς το μέρος 
σου, διέταξέτον να γυρίσει αμέσως ώστε 
να μην μπορεί να δει τις κινήσεις σου... 
να μην μπορεί να σε εντοπίσει τουλάχι
στον αμέσως. Αν τα χέρια του είναι στις 
τσέπες του ή οπουδήποτε αλλού, που να 
μην μπορείς να τα δεις, διέταξέτον να τα 
αφήσει εκεί ώσπου να γυρίσει την πλά
τη του σε σένα. Αν τραβήξει όπλο, θα εί
ναι πιο δύσκολο γι’ αυτόν να σε πυροβο
λήσει γιατί θα πρέπει να γυρίσει προς το 
μέρος σου.

Αν πραγματοποιείς μια σύλληψη, θα 
πρέπει με την πρώτη ευκαιρία να ακινη-
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τοποιείται ο ύποπτος με χειροπέδες και 
μετά να ψάχνεται εξονυχιστικά. Όταν 
ψάχνεις έναν ύποπτο, ερεύνησε πάντα 
ΠΡΩΤΑ στα πιθανά μέρη που μπορεί να 
κρύβει κάποιο όπλο... στη συνέχεια ε- 
ρεύνησέ τον πιο εξονυχιστικά. Αν βρεις 
ένα όπλο ψάξε και για δεύτερο.

Σε κάποιες περιπτώσεις ανακρίσεων 
δεν χρειάζεται να παρθούν τόσο δραστι
κά μέτρα - τουλάχιστον όχι από την αρ
χή. Για παράδειγμα, ίσως χρειασθεί να 
πλησιάσεις ένα μάρτυρα ή έναν ύποπτο 
για πταισματική παράβαση ή το θύμα 
μιας υπόθεσης. Τότε πρέπει να στέκεσαι 
πάντα σε οξεία γωνία προς το ύποπτο ά

τομο δηλαδή με την πλευρά του αδύνα
του πλευρού σου ώστε να προστατεύο
νται τα αδύνατα σημεία του σώματός 
σου από κάποιο ξαφνικό χτύπημα του υ
πόπτου. Ποτέ μην στέκεσαι με το όπλο 
σου εκτεθειμένο σε οποιονδήποτε, ενώ 
συζητάς μαζί του ή τον ανακρίνεις. Θα 
πρέπει να διατηρείς μια απόσταση του
λάχιστον ενός μέτρου γύρω σου, μία πε
ριοχή που θα θεωρείται σαν “ζώνη α
σφαλείας” σου.

Υπάρχει βέβαια πάντα η πιθανότητα 
το άτομο που θα σταματήσεις για ανά
κριση να μην είναι ένοχο, σε μια τέτοια 
περίπτωση, ζήτησέ του συγνώμη και ε-

ξήγησέ του γιατί τον υποπτεύθηκες. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι θα Δεχθούν τη 
συγνώμη και μία εξήγηση για την ενόχλη
ση, αν φερθείς σωστά και όχι υπεροπτικά.

Μην διστάσεις, αν πρέπει να βρεθείς 
με το όπλο στο χέρι, από φόβο μην ντρο
πιαστείς ή μην προσβάλεις κάποιον. Οι 
περισσότεροι πολίτες μπορούν να απο
δείξουν ότι είναι νόμιμοι. Και αν δεν δε
χθούν την εξήγησή σου, θα είναι προτι
μότερο να έχεις λάβει τα μέτρα σου, ώ
στε να μπορείς να δικαιολογήσεις το λά
θος σου, παρά να συμβεί κάτι και να μην 
μπορείς να κάνεις ούτε αυτό. Να θυμάσαι 
ότι “η ντροπή" καμιά φορά σκοτώνει!

Χρήση χε/ρ

Θέση μεταφοράς

Οι χειροπέδες πρέπει να μεταφέρο- 
νται σε ειδική δερμάτινη θήκη τέτοιας 
κατασκευής που να επιτρέπει το γρήγο
ρο τράβηγμά τους. Η θήκη πρέπει να 
φέρεται περαστά στο αριστερό μέρος 
της ζώνης του αστυνομικού.

Συνήθως, πολλοί αστυνομικοί μετα
φέρουν τις χειροπέδες χωρίς θήκη ο'ιστε 
να αναγκάζονται ή να τις κρεμούν στη 
ζώνη τους όπως - όπως ή να τις έχουν 
στην τσέπη τους και όταν χρειαστεί να 
τις βγάλουν να βγαίνουν μαζί τους και 
άλλα αντικείμενα που πιθανόν έχουν 
(κλειδιά, κέρματα κ.λπ.)

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέ
τοιες σπασμωδικές και αδέξιες κινήσεις 
αποτελούν για τον συλλαμβανόμενο α
πόδειξη ότι έχει να κάνει με άπειρο και 
απρόσεκτο αστυνομικό και πως αν επιχει
ρήσει να ξεφύγει θα το πετύχει εύκολα.

Όσες χειροπέδες έχουν στο μηχανι
σμό τους ασφάλεια θα πρέπει να μετα- 
φέρονται στη θήκη απασφαλισμένες.

Τρόπος δεσίματος με χειροπέδες

Κανόνας: Πάντα τα χέρια ενός ατόμου 
που αποφασίζουμε να συλλάβουμε δένο
νται πίσω.

Αν δέσουμε τα χέρια του μπροστά εύ
κολα μπορεί να αρπάξει κάποιο περί
στροφο ή να μας χτυπήσει με τις γροθιές του. 
Στην ουσία με τον τρόπο αυτό εμποδίζουμε 
τις όποιες κινήσεις του κατά 20% μόνο.

Αν το άτομο που συλλάβαμε 
είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο καλό 
είναι αν φορά ζώνη, αφού δέσου
με το ένα χέρι να περάσουμε τον 
άλλο κρίκο της χειροπέδας μέσα 
από τη ζώνη του και ακολούθως 
να δέσουμε και το άλλο χέρι.

Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε 
ότι στο παρελθόν υπήρξαν άτομα 
που ενώ είχαν τα χέρια τους δε
μένα πίσω, κατάφεραν να τα φέ
ρουν μπροστά, κάτω από τα πό
δια τους και να επιτεθούν στους 
συνοδούς τους.

Αν παρατηρήσουμε ένα ζευγά
ρι χειροπέδες τελευταίου τύπου 
θα δούμε ότι αποτελούνται από 
δύο σταθερά και δύο κινητά ημι- 
κυκλικά μέρη. Τα κινητά μέρη έ
χουν τη δυνατότητα να εισέρχο
νται και να εξέρχονται από τα 
σταθερά προς μία μόνο κατεύ
θυνση ούτως ώστε να αγκαλιά
ζουν μεταξύ τους τον καρπό του 
συλλαμβανόμενου ατόμου ανά
λογα με το πάχος του καρπού.

Αυτό που πρέπει να προσέχου
με όταν τοποθετούμε τις χειροπέ
δες στη θήκη, είναι τα δύο σταθε
ρά μέρη τους να είναι παράλληλα 
δηλ. δίπλα - δίπλα όπως και τα κινητά το 
ένα δίπλα στο άλλο. Τα κινητά θα πρέπει 
να καλύπτουν το εμπρός μέρος της θήκης 
ενώ τα σταθερά το πίσω.

Η μικρή αλυσίδα που τα ενώνει θα 
πρέπει να κρέμεται προς το έδαφος.

Αφού ξεκουμπώσουμε τη θήκη πιά

νουμε τις χειροπέδες με το αριστερό μας 
χέρι και τις μεταφέρουμε στη δεξιά πα
λάμη μας ανοίγοντάς τες με τέτοιο τρό
πο ώστε τα κινητά τους μέρη να βλέ
πουν προς το άτομο που θέλουμε να δέ- 
σουμε(σχήμα 2). Κλείνοντας την παλά
μη μας τις σταθεροποιούμε όπως φαίνε
ται στο σχήμα 3.
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Με αυτό τον τρόπο οι χειροπέδες γί
νονται και όπλο στα χέρια του αστυνο
μικού γιατί μπορεί να χτυπήσει έτσι 
τους ώμους και τα χέρια του ατόμου που 
δένει αν αυτό αντιστέκεται.

Ακολούθως πιάνουμε με το αριστερό 
μας χέρι το δεξί χέρι του συλλαμβανό- 
μενου από τον καρπό και τη ράχη της 
παλάμης και το στρίβουμε έτσι ώστε η 
παλάμη του να βλέπει προς τα έξω δεξιά 
ενώ ο αντίχειράς του προς τα επάνω 
(σχήμα 4). Τώρα αντιστρέφουμε προς τα 
αριστερά μας το δεξί μας χέρι που κρα
τά τις χειροπέδες ώστε η παλάμη μας να 
βλέπει προς το έδαφος.

Οι χειροπέδες τώρα θα περαστούν α
πό επάνω προς τα κάτω. Δηλαδή ο δε
ξιός κρίκος, όπως τις βλέπουμε, σε αυτή 
τη θέση, θα περαστεί στο δεξιό καρπό.

Ακουμπάμε το κινητό μέρος του δε
ξιού κρίκου στο σημείο του καρπού και 
πιέζουμε σταθερά και γρήγορα ούτως ώ
στε αυτό να εξέλθει από το σταθερό μέ
ρος, να διαγράψει ένα κύκλο και να 
κλείσει τον καρπό του χεριού. Στη φάση 
αυτή υποβοηθά και ο δείκτης με το μέσο 
δάκτυλο του αριστερού μας χεριού.

Είναι λάθος η αντίληψη που υπάρχει 
σε μερικούς αστυνομικούς ότι πρέπει να 
χτυπάμε το κινητό μέρος της χειροπέδας 
πάνω στο χέρι του ατόμου για να το δέ
σουμε. Τέτοια χτυπήματα είναι επώδυνα 
και υπάρχει η πιθανότητα το άτομο αυ
τό να αγανακτήσει και να αντιδράσει.

Εξάλλου δεν είναι σίγουρο ότι θα πε- 
τύχει αυτός ο τρόπος και ιδιαίτερα αν το 
άτομο αυτό φορά ρούχα με μανίκια.

Αφού περάσουμε τον έναν κρίκο στο 
δεξί χέρι ακολούθως με το αριστερό μας 
χέρι πιάνουμε το αριστερό χέρι του ατό
μου και κατά τον ίδιο τρόπο δένουμε και 
αυτό με τον άλλο κρίκο.

Όπως θα παρατηρήσουμε τώρα η δε
ξιά παλάμη βλέπει προς τα δεξιά ενώ η 
αριστερή προς τα αριστερά με τους αντίχει- 
ρες να βλέπουν προς τα επάνω. (Σχήμα 4).

Ελέγχουμε ακολούθως τις χειροπέδες 
αν σφράγισαν αποτελεσματικά και σί
γουρα τα χέρια του ατόμου. □

Επιμέλεια:

Αστυν. Υποδ/ντή Χαράλ.Τσοπακίδη 
Αστυν. Α’ Ηλία Αιακού 

Ανθ/μου Αθανασίου ΙΙερδίκη

(Σχετικό το βιβλίο τους “Σημειώσεις στο 
μάθημα της αυτοπροστασίας”, εκδ. 1993)
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Τον Αστνν. A ’ Ηλία Αιακόν

Εκτός των συνηθισμένων, καθημερινών ατόμων που καλείσαι να αντιμετωπίσεις 

και που σίγουρα παρουσιάζουν μία μεγάλη ποικιλία διαφορετικών χαρακτήρων και αντιδράσεων, 

ίσως κάποια στιγμή βρεθείς μπροστά σε ένα νοητικά διαταραγμένο άτομο 

που μπορεί να ανήκει σε μία από τις τρεις επόμενες κατηγορίες: μεθυσμένοι, ναρκομανείς και ψυχοπαθείς. 

Η κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες ατόμων έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες 

και κρύβει ξεχωριστούς κινδύνους.

Συχνά είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να συνεννοηθείς λογικά με τα άτομα αυτά, 

γιατί, λόγω της διανοητικής τους σύγχυσης και της παραμόρφωσης των αντιλήψεων που βιώνουν,

η ικανότητά τους για επικοινωνία είναι μειωμένη.

Για να αντιμετωπίσεις τα άτομα αυτά, ίσως χρειαστεί να καταφύγεις 

σε τακτικές διαφορετικές από τις συνηθισμένες και ανάλογες με την κάθε περίπτωση.

\  πάρχουν δυστυχώς αρκετά παραδείγματα όπου άστοχες και αψυχολόγητες ενέργειες των αστυνομικών 

κατά την αντιμετώπιση τέτοιων ατόμων είχαν θλιβερά αποτελέσματα, είτε για τους μεν είτε για τους δε.

ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ

r  ¥7’ να μεγάλο ποσοστό ε- 
Γ j  γκληματικών ενερ

γειών οφείλεται στους μεθυ
σμένους.

II μεγάλη ποσότητα αλκοόλ 
που λαμβάνει κάποιος μπορεί 
να τον οδηγήσει σε κατάσταση 
διέγερσης με ταυτόχρονη απώ
λεια της ικανότητας αυτοελέγ
χου και σωστής εκτίμησης του

περιβάλλοντος όπου βρίσκε
ται. Συχνά Δε αυτά τα φαινό
μενα συνοδεύονται από κατά
θλιψη ή επιθετικότητα και όλα 
αυτά σε συνδυασμό μπορεί να 
οδηγήσουν το άτομο σε αντι

κοινωνικές πράξεις και πράξεις 
βίας, τις οποίες εσύ θα κληθείς 
να αντιμετωπίσεις.

Συνήθως οι μεθυσμένοι δεν 
είναι άτομα συνεργάσιμα. 
Προσπάθησε αρχικά να τους
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πείσεις με τα λόγια, κρατώντας 
παράλληλα μία ασφαλή από
σταση από αυτούς.

Αν όμως συνειδητοποιήσεις 
ότι δεν υπάρχει επικοινωνία, 
μην εξαντλείς το χρόνο σου 
μαζί τους, δεδομένου ότι υπάρ
χει πιθανότητα να τους εξοργί
σεις και προχώρησε σε γρήγο
ρο φυσικό έλεγχο. Αυτό θα το 
επιχειρήσεις αφού πρώτα κα
ταλάβεις ότι μπορείς να επι
βληθείς μόνος σου, αλλιώς 
προτίμησε να καλέσεις βοή
θεια.

Μην απευθύνεις άστοχες ε
ρωτήσεις, προτροπές και πα
ρατηρήσεις σε μεθυσμένο, για
τί απλά χάνεις το χρόνο σου 
μαζί του.

Παράδειγμα αποτελεί επει
σόδιο που συνέβη σε μπαρ της 
Αθήνας: κάποιο άτομο, αφού 
κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα 
αλκοόλ, άρχισε να πετά στο 
πάτωμα τα μπουκάλια που ά- 
δειαζε. Το άτομο αυτό είχε γί
νει πλέον πρόβλημα για το μα
γαζί και ο ιδιοκτήτης κάλεσε 
την Αστυνομία. Οι δύο αστυ
νομικοί που προσήλθαν άρχι
σαν τον έλεγχο, απευθύνοντας 
στον μεθυσμένο τις εξής φρά
σεις: “γιατί πίνεις;” -”έλα, στα- 
μάτα, μην πίνεις άλλο.” -"πώς 
λέγεσαι;” κ.λ.π.

Ο μεθυσμένος ανταπάντησε 
στις παρατηρήσεις αυτές με 
βωμολοχίες και βρισιές και το 
επεισόδιο εξελίχθηκε σε ξυλο
δαρμό, με απώλειες και από τα 
δύο στρατόπεδα, γιατί στη συ
μπλοκή έλαβαν μέρος και οι 
άλλοι θαμώνες υποστηρίζο
ντας τον μεθυσμένο.

Όπως διαπιστώνεις, το να 
ρωτάς έναν μεθυσμένο γιατί 
πίνει είναι ό,τι πιο ανόητο μπο
ρείς να κάνεις στην περίπτωση 
αυτή.

Στο συγκεκριμένο επεισό
διο, οι δύο αστυνομικοί έπρεπε 
να ενεργήσουν άμεσα και δυ
ναμικά, βγάζοντας τον μεθυ
σμένο έξω από το μπαρ, χωρίς 
να του απευθύνουν άστοχες ε
ρωτήσεις. Με άλλα λόγια, έ
πρεπε να πάρουν το πρόβλημα 
από το μαγαζί χωρίς να δώ
σουν την ευκαιρία στον ίδιο ή 
σε άλλους θαμώνες να αντι- 
δράσουν.

Εξάλλου έξω θα είναι δύο με

έναν αντίπαλο, ενώ μέσα ήταν 
δύο με πολλούς. Παράλληλα 
θα έδιναν την ευκαιρία στον 
μεθυσμένο να συνέλθει από το 
ποτό και ίσως να τελείωναν ό
λα χωρίς να συμβεί το παραμι
κρό.

Ένας καλός τρόπος για να 
μεταφέρεις εσύ και ο συνεργά
της σου έναν μεθυσμένο γρή
γορα και αποτελεσματικά είναι 
ο εξής:

Πλησιάστε τον από πίσω ή 
πλάγια, ο ένας από την μία 
πλευρά και ο άλλος από την 
άλλη. Ο αστυνομικός που θα 
βρίσκεται δεξιά του σπρώχνει 
τον αριστερό του βραχίονα κά
τω από τη δεξιά μασχάλη του 
μεθυσμένου, ενώ ο άλλος το 
δεξιό του βραχίονα κάτω από 
την αριστερή του μέχρι το 
μπράτσο.

Συγκροτώντας τον παράλλη
λα με το άλλο χέρι σας από 
τους καρπούς των χεριών του, 
ανασηκώστε τον, υποχρεώνο- 
ντάς τον να σας ακολουθήσει 
όπου θέλετε, κάνοντάς τον

σχεδόν να τρέχει πάνω στις μύ
τες των ποδιών του.

Οι λαβές συνοδείας ίσως να 
μην αποδώσουν, όταν εφαρμό
ζονται σε έναν μεθυσμένο, για
τί οι αισθήσεις του είναι αμ- 
βλυμμένες και αντέχει περισ
σότερο στις πιέσεις.

Οταν ο μεθυσμένος που κα
λείστε να αντιμετωπίσετε είναι 
πολύ δυνατός ή προβάλλει σο
βαρή αντίσταση, ίσως δεν θα 
πρέπει να διστάσετε να χρησι
μοποιήσετε την αστυνομική 
ράβδο. Σπάστε την αντίστασή 
του, χτυπώντας στα νεύρα των 
χεριών και των ποδιών του, ώ
σπου να τον ελέγχετε πλήρως 
και περάστε του αμέσως τις 
χειροπέδες, γιατί είναι βέβαιο 
ότι, όταν σε λίγο ξαναβρεί τις 
δυνάμεις του, θα σας επιτεθεί 
πάλι. Απομακρύνετέ τον όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα από 
τον χώρο του επεισοδίου και 
προτιμήστε να λυθούν οι ό
ποιες διαφορές έχει με άλλα ά
τομα στο Αστυνομικό Τμήμα 
και όχι στο πεζοδρόμιο, όπου

Η εφαρμογή της λαβής συνοδείας 
από όνο αστυνομικούς, όπου ο α
στυνομικός που βρίσκεται δεξιά 
του σπρώχνει τον αριστερό του 
βραχίονα κάτω από τη δεξιά μα
σχάλη του προβληματικού 
ατόμου, ενώ ο άλλος το δεξιό του 
βραχίονα κάτω από την αριστερή 
του μέχρι το μπράτσο, συγκροτώ
ντας τον παράλληλα με το άλλο 
χέρι τους από τους καρπούς των 
χεριών του, τον υποχρεώνουν να 
τους ακολουθήσει όπου θέλουν.

δεν θα έχετε καμία υποστήριξη.
Οι μεθυσμένοι που οπλοφο

ρούν είναι άκρως επικίνδυνοι, 
γιατί, λόγω της κατάστασης 
στην οποία βρίσκονται, δεν έ
χουν πλέον αναστολές και πα
ράλληλα δεν μπορούν να εκτι
μήσουν τις συνέπειες των πρά- 
ξεών τους. Αν ασχοληθείς μαζί 
τους, πάρε όλα τα απαραίτητα 
μέτρα αυτοπροστασίας που θα 
έπαιρνες για την αντιμετώπιση 
επικίνδυνου υπόπτου που ο
πλοφορεί.

ΝΑΡΚΟΜ ΑΝΕΙΣ

Επικρατεί η εντύπωση ότι 
τα άτομα που βρίσκο

νται υπό την επήρεια ναρκωτι
κών ουσιών έχουν αυξημένη 
δύναμη και αντέχουν περισσό
τερο στον πόνο και σε μία πά
λη σώμα με σώμα. Αυτό όμως 
δεν είναι αλήθεια, γιατί συνή
θως τα περισσότερα ναρκωτικά 
προκαλούν σωματική και ψυχι
κή κατάπτωση στον άνθρω
πο.
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Η κοκαΐνη, το PCP και τα 
παραισθησιογόνα ίσως αυξή
σουν την αντοχή του χρήστη 
στους πόνους, δεν θα αυξή
σουν όμως και τη δύναμή του.

Γενικά, όταν κληθείς να α
ντιμετωπίσεις έναν ναρκομανή 
που αντιστέκεται, εφάρμοσε τα 
μέτρα εκείνα που θα του προ- 
καλέσουν άμεση φυσική δυ
σλειτουργία. Ο φυσικός του έ
λεγχος ίσως εξαρτηθεί από το 
αν μπορείς να τον καταβάλλεις 
κατακόρυφα, αν δηλαδή υπε
ρέχεις σε σωματική δύναμη α
πό αυτόν.

Όμως, πέρα από τους ναρκο
μανείς που αντιστέκονται όταν 
επιχειρείς να τους συλλάβεις, 
κινδυνεύεις και από εκείνους 
που δεν προβάλλουν καμία α
ντίσταση. Σκέψου ότι ακόμη 
και το απλό άγγιγμα ενός ναρ
κομανή μπορεί να εγκυμονεί 
κινδύνους.

Πολλοί από αυτούς φέρουν 
πάνω τους χρησιμοποιημένες 
σύριγγες (τα γνωστά “ΣΕΟ”), 
με τις οποίες, αν τρυπηθείς, εί
ναι πολύ πιθανόν να σου μετα
δώσουν ασθένειες (ηπατίτιδα, 
AIDS κλπ), από τις οποίες συ
νήθως πάσχουν.

Για το λόγο αυτό, όταν τους 
συλλαμβάνεις και προβαίνεις 
σε σωματική έρευνα, ρώτησέ 
τους αν φέρουν πάνω τους σύ
ριγγες και σε ποιο μέρος τους 
σώματός τους.

Συνήθως, οι ηρωινομανείς 
παραμένουν άπλυτοι για αρκε
τό καιρό, γιατί, αν πλυθούν, α
νοίγουν οι πόροι του σώματός 
τους και δεν διαρκεί για μεγά
λο χρονικό διάστημα η επήρεια 
του ναρκωτικού (μαστούρα).

Όταν πρόκειται να έλθεις σε 
επαφή μαζί τους, χρησιμοποίη
σε νάιλον γάντια, τα οποία 
πρέπει πάντα να φέρεις μαζί 
σου για ανάλογες περιπτώσεις.

Όταν συλλαμβάνεις έναν 
ναρκομανή, η καλύτερη επιλο
γή είναι ο άμεσος και αιφνιδια
στικός έλεγχος των χεριών του, 
γιατί τον εμποδίζεις αφενός να 
βγάλει ένα όπλο που πιθανόν 
έχει μαζί του, αφετέρου να πε- 
τάξει τα ναρκωτικά που ίσως 
φέρει επίσης μαζί του.

Πολλοί ναρκομανείς έχουν 
μαζί τους ξυράφια και στιλέτα, 
τα οποία χρησιμοποιούν για να

κόβουν και να μοιράζουν τη 
σκόνη και αν δεν προσέξεις ί
σως τα χρησιμοποιήσουν ενα
ντίον σου.

Γενικά δεν πρέπει να έχεις 
καμία εμπιστοσύνη στους ναρ
κομανείς και ποτέ, για κανένα 
λόγο, μην τους γυρίζεις την 
πλάτη σου.

ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ

Οι διανοητικά ασθενείς 
είναι μία κατηγορία α

τόμων συχνά με ιδιόρρυθμη 
και απρόβλεπτη συμπεριφορά 
και, όταν κληθείς να τους αντι
μετωπίσεις, ίσως πρέπει να θε
ωρήσεις ότι αναλαμβάνεις μία 
επικίνδυνη αποστολή.

Πολλά είναι τα ερωτήματα 
που πρέπει να σε απασχολή
σουν πριν αποφασίσεις να χει
ριστείς ένα διανοητικά άρρω
στο άτομο. Μερικά από αυτά 
είναι τα εξής:

-Έχει απασχολήσει τις Αρχές 
άλλη φορά και, αν ναι, με ποιο 
τρόπο;

-Τι συνήθως τον προκαλεί 
και εκδηλώνεται βίαια;

-Συνηθίζει να οπλοφορεί ή 
έχει πρόσβαση σε κάποιο όπλο 
ή άλλο αντικείμενο, με το ο
ποίο μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό;

-Ποια είναι η συμπεριφορά 
του απέναντι σε αστυνομικούς;

-Έχει τραυματίσει κάποιον 
στο παρελθόν (αστυνομικό ή 
πολίτη) και, αν ναι, με ποιο 
τρόπο;

Το κάθε Αστυνομικό Τμήμα 
απασχολείται συχνά με γνω
στούς ή άγνωστους ψυχοπα
θείς. Πολλές είναι οι κλήσεις 
που δέχονται οι αστυνομικοί α
πό τους οικείους τους ή από 
γείτονες, για να τους αντιμετω
πίσουν.

Η ικανότητά σου να χειρίζε
σαι τους διανοητικά ασθενείς 
έχει τεράστια σημασία για τη 
σωματική σου ακεραιότητα.

Σε περίπτωση που κάποιος 
ψυχοπαθής δημιουργήσει επει
σόδιο στο οικογενειακό του πε
ριβάλλον, καλό είναι να απο
μακρυνθούν πρώτα οι οικείοι 
του και έπειτα να ασχοληθείτε 
μαζί του.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει

να γίνεται πάντα, γιατί υπάρχει 
πιθανότητα, αν μείνουν:

-Να αρχίσουν να φέρονται 
άσχημα και βίαια στον ασθενή, 
νιώθοντας ασφαλείς υπό την 
προστασία σας.

-Να στραφούν εναντίον σας, 
όταν σας δουν να επιβάλλεστε 
στον “άνθρωπό” τους με ο- 
ποιονδήποτε τρόπο.

-Ο ασθενής να εξαγριωθεί 
περισσότερο, όταν σας δει α
νάμεσα στους δικούς του.

Μία καλή τακτική για να ε
λέγξεις έναν ψυχοπαθή είναι ο 
“αντιπερισπασμός”. Όταν εί
σαι με το συνεργάτη σου, ο έ
νας από τους δυο σας τον απα
σχολεί και του αποσπά την 
προσοχή, μιλώντας του και ο 
άλλος τον πλησιάζει από τα 
πλάγια ή από πίσω, χωρίς να 
γίνεται αντιληπτός, τον ακινη- 
τοποιεί με κάποια τεχνική ακι- 
νητοποίησης και ακολούθως 
και οι δυο μαζί τον δένετε.

Ο ρόλος του καθενός σας 
στην επιχείρηση αυτή εξαρτά- 
ται από το ποιος από σας ξέρει 
να μιλά έξυπνα στους ψυχοπα
θείς και ποιος μπορεί να γνωρί
ζει να εφαρμόζει γρήγορα και 
αποτελεσματικά τις λαβές ακι- 
νητοποίησης.

Τα περισσότερα από τα δια
νοητικά διαταραγμένα άτομα 
έχουν την τάση να φωνάζουν, 
να ουρλιάζουν και να μουγκρί
ζουν. Επίσης, ίσως τα δεις να 
κλωτσάνε με μανία διάφορα α
ντικείμενα που βρίσκονται κο
ντά τους (έπιπλα, τοίχους, κτλ) 
ή να χτυπούν το κεφάλι τους 
και τους ώμους τους με τα χέ
ρια τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, μην 
κάνεις το λάθος να τα πλησιά
σεις για έλεγχο ή να τους μιλή
σεις, γιατί σίγουρα θα σου επι
τεθούν.

Το καλύτερο είναι να περι
μένεις ώσπου να ηρεμήσουν 
μόνα τους, γιατί όση ώρα ουρ
λιάζουν και χτυπιούνται, ξεθυ
μαίνουν τα έντονα συναισθή- 
ματά τους και παράλληλα χά
νουν ενεργητικότητα.

Να είσαι έτοιμος όμως να α
ντιμετωπίσεις μια πιθανή επί
θεσή τους.

Γ ενικά, όταν απευθύνεσαι 
σε έναν ψυχοπαθή, μίλησέ του 
με ήρεμη και σιγανή φωνή, α-

ποφεύγοντας να τον προσβάλ
λεις και να κριτικάρεις τη συ
μπεριφορά του. Μίλησέ του 
σαν να απευθύνεσαι σε ένα τε
λείως λογικό άτομο, έστω και 
αν αυτός δεν μιλά λογικά. Κα
λό είναι να προσποιείσαι ότι 
τον καταλαβαίνεις, γιατί αυτό 
τον ηρεμεί. Εξάλλου, όσο και 
αν προσπαθήσεις να του εξη
γήσεις ότι παραλογίζεται, δεν 
θα τα καταφέρεις ενώ παράλ
ληλα θα τον εξαγριώσεις και 
θα τον απογοητεύσεις.

Αν καταλάβεις ότι κάτι του 
αρέσει, μίλησέ του γι’ αυτό. 
Παραδείγματος χάρη, αν κά
ποιος διανοητικά ασθενής εί
ναι πρώην ποδοσφαιριστής, ί
σως τον ηρεμήσεις μιλώντας 
του για ποδόσφαιρο και εκ
φράζοντας τον θαυμασμό σου 
για το πόσο καλός παίχτης ή
ταν.

Κάτι άλλο που πρέπει να 
προσέχεις, όταν ασχολείσαι με 
έναν ψυχοπαθή, είναι οι κινή
σεις του σώματός σου, που 
πρέπει να είναι ήρεμες και αρ
γές. Τις γρήγορες κινήσεις ί
σως τις εκλάβει σαν απειλή και 
αντιδράσει βίαια.

Με καλά επιλεγμένες και όχι 
απειλητικές κινήσεις, όπως π.χ. 
να κλωτσάς το έδαφος δήθεν 
αφηρημένα, να ξύνεις το κεφά
λι σου με αμηχανία ή να κάνεις 
αργά βήματα, ίσως καταφέρεις 
να τον πλησιάσεις, επειδή θα 
του έχεις αποσπάσει με τον 
τρόπο αυτό την προσοχή και 
θα έχει συνηθίσει να σε βλέπει 
να κινείσαι. Κατά συνέπεια, οι 
κινήσεις σου προς το μέρος 
του με σκοπό να τον αρπάξεις 
και να τον θέσεις υπό τον έλεγ
χό σου, ίσως τον βρουν απροε
τοίμαστο να σε αντιμετωπίσει.

Πάντως, όταν αποφασίσεις 
να συλλάβεις οποιονδήποτε 
ψυχοπαθή, πριν τον πλησιά
σεις, προσπάθησε να καταλά
βεις αν έχει πάνω του ή βρί
σκεται κοντά σε όπλο ή άλλο α
ντικείμενο, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιήσει εναντίον σου.

Γ ενικά, ποτέ μην έχεις εμπι
στοσύνη σε τέτοια άτομα, έ
στω κι αν δείχνουν άκακα και 
συγκαταβατικά, γιατί η συμπε
ριφορά τους μπορεί να αλλά
ξει από τη μια στιγμή στην άλ
λη. □
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Τον Υπαστννόμον Α ’Δημητρίον ΤΣΙΑΒΑ

Τα πιστόλια είναι τα πυροβόλα όπλα χειρός, τα οποία βάλλουν ημιαυτόματες η αυτόματες βολές 

και τροφοδοτούνται με φυσίγγια, τα οποία βρίσκονται σε αποθήκη (γεμιστήρα) 

τοποθετημένη, συνήθως, στο εσωτερικό της λαβής του όπλου.

Η ονομασία πιστόλι προήλθε από τα πρώτα εμπροσθογεμή όπλα χειρός (πιστόλες) 

που κατασκευάσθηκαν γύρω στο 1.500 μ.Χ. στην πόλη της Ιταλίας Pistolia.

Σαν πιστόλια για πολλές εκατονταετίες αναφερόντουσαν αυτά τα εμπροσθογεμή όπλα και τα περίστροφα

ακόμη, όταν αυτά εμφανίσθηκαν στη δεκαετία του 1830.

Ακόμη και σήμερα ο πολύς κόσμος όταν αναφέρεται σε όπλα χειρός 

χρησιμοποιεί το γενικό όρο πιστόλι, ανεξάρτητα αν αναφέρεται σε περίστροφα ή πιστόλια.

Το πρώτο πραγματι
κό ημιαυτόματο 
(αυτογεμές) πιστόλι 

κατασκευάσθηκε το 1893 από 
τον Γερμανό Hugo BOR- 
CHARDT. Βασίσθηκε στη 
λειτουργία του πολυβόλου

που κατασκεύασε ο Hiram 
MAXIM το 1883. ήταν διαμε
τρήματος 7,65 mm Borchardt, 
μήκους 349 χιλιοστών, βά
ρους 1.300 γραμμαρίων και 
δεχόταν οκτώ φυσίγγια σε 
σταθερή αποθήκη (γεμιστή

ρα) με πίεση.
Το 1898 ο Γερμανός Peter 

Paul MAUSER παρουσιάζει 
το δικό του ημιαυτόματο πι
στόλι διαμετρήματος 7,63 
Mauser μήκους 298 χιλιοστών 
το οποίο δέχεται στην σταθε

ρή αποθήκη του δέκα φυσίγ
για.

Το 1904 ο Γερμανός Georg 
LUGER θέτει σε κυκλοφορία 
το πιστόλι Ρ-08, το γνωστό 
Lug e η Parabellum, διαμε
τρήματος 9X19 mm, το οποίο
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υιοθετήθηκε σχεδόν αμέσως 
από τις Γερμανικές ένοπλες 
δυνάμεις.

Σήμερα το διαμέτρημα αυ
τό είναι το τυποποιημένο δια
μέτρημα για πιστόλια και υ- 
ποπολυβόλα που δέχεται το 
ΝΑΤΟ. Το 1900 έχει προηγη- 
θεί η σχεδίαση του πιστολιού 
Μ-1900 από τον Αμερικανό 
Jolh Moses BROWNING, το 
οποίο κατασκευάσθηκε από 
την Βελγική εταιρία Fabrique 
Nationale Herstal d’ Ames de 
Guerre με διαμέτρημα 7,65 
mm (0,32 A.C.P.).

Η Αγγλική εταιρία Wemb
ley παρουσιάσθηκε στο χώρο 

το 1906 με το

Walter το 1938 παρουσιάζει 
το μοντέλο Ρ-38 το οποίο εί
ναι διπλής ενέργειας, διαμε
τρήματος 9mm Para και είναι 
το βασικό όπλων των Γερμα
νών κατά τη διάρκεια του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Αξιοσημείωτες κατασκευές 
και παραγωγές έχουν ισπανι
κές εταιρίες όπως η ASTRA 
με τα μοντέλα 100, 200, 400 
και οι STAR, GABILONDO 
και άλλες. Επίσης η Τσεχο
σλοβάκικη Ceska Zbtojovka, 
που αργότερα έδωσε το πι
στόλι CZ-75.

Το 1935 η Βελγική FN κυ
κλοφόρησε το πιστόλι 
Browning Hi Power, το πρώτο

γειας (single action) και
β) Τα διπλής ενεργείας 

(double action).
Η διαφορά τους έγκειται 

στην εκτέλεση της πρώτης 
βολής. Τα απλής ενεργείας πι
στόλια (ΑΕ) για να εκτελέ- 
σουν την πρώτη βολή, απα
ραίτητα, πρέπει να έχει οπλι
στεί η σφύρα τους. Τα διπλής 
ενεργείας (ΔΕ) μπορούν να ε- 
κτελέσουν την πρώτη βολή με 
κατεβασμένη τη σφύρα. Μετά 
την εκτέλεση της πρώτης βο
λής και εφ’ όσον ο χρήστης 
του όπλου συνεχίζει να πραγ
ματοποιεί βολές η λειτουργία 
και στα δυο πιστόλια είναι α
πλής ενεργείας, γιατί το κινη-

παρουσιάζουν στη γκάμα των 
προϊόντων τους πιστόλια απο
κλειστικά διπλής ενέργειας.

Υπάρχουν βέβαια και άλλοι 
τύποι πιστολιών, τα οποία για 
να πυροδοτήσουν το φυσίγ
γιο, δηλαδή να λειτουργήσει η 
σκανδάλη, θα πρέπει κατά τη 
λαβή του όπλου να πιεσθεί 
σταθερά με τον μέσο, τον πα
ράμεσο και το μικρό δάχτυλο 
κινούμενο μέρος της λαβής 
που βρίσκεται κάτω ακριβώς 
από τον υποφυλακτήρα της 
σκανδάλης σε όλο το μήκος 
της λαβής του όπλου, το οποί
ο οπλίζει το μηχανισμό επί
κρουσης (squeeze co

cking).Αυτή η μέθοδος
χ ρ η σ ι μ ο 

ποιεί
ται 
στα 

π ι - 
σ τό - 

λ ια

βαρύ πιστόλι διαμετρήματος 
0,445 της ίντσας. Η Αυστρια
κή STEYR επέδειξε τα σημα
ντικά πιστόλια Μ-1907 και 
Κ.Μ-1912. Το έτος κατα
σκευάζεται από την COLT σε 
σχέδια του J.Μ.Browning το 
πιστόλι Μ.-191Ι διαμετρήμα
τος 0,45 A.C.P., το οποίο ακό
μη και σήμερα θεωρείται από 
πολλούς, κυρίως στις Ε.Π.Α., 
σαν το πιο αποτελεσματικό 
πιστόλι για στρατιωτική και 
αστυνομική χρήση.

Ένα παρόμοιο πιστόλι κα
τασκεύασε το 1930 ο Ρώσσος 
Fiodor TOKAREV, το μοντέ
λο ΤΤ-30 σε διαμέτρημα
7,62X25 mm.Ο Γερμανός ο
πλοποιός Carl MALTER το 
1929 κατασκευάζει το πρώτο 
πιστόλι διπλής ενέργειας, το 
μοντέλο ΡΡ διαμετρήματος 
7,65 mm. Η Ιταλική εταιρία 
BERETTA παρουσιάζει δύο 
πολύ σημαντικά μοντέλα το 
Μ-1934 διαμετρήματος 9mm 
Corto (short) και το Μ-1935 
διαμετρήματος 7,65mm. Η

π ι -
στόλι 
με γεμι
στήρα μεγάλης χωρη
τικότητας. Στο τέλος της δε
καετίας του 1950 παρουσιά- 
σθηκε τό ρωσικό πιστόλι ΡΜ 
Makarov διαμετρήματος 
9X18 mm, το οποίο χρησιμο
ποιήθηκε και χρησιμοποιείται 
από τις χώρες του πρώην ανα
τολικού μπλοκ.

Η σύγχρονη τεχνολογία και 
η διάταξη της αποθήκευσης 
των φυσιγγίων επιτρέπουν τη
σχεδίαση και κατασκευή πι
στολών, τα οποία μπορούν να 
βάλλουν συνεχώς ως και τριά
ντα φυσίγγια κάθε φορά πριν 
επανατροφοδοτηθούν με νέο 
γεμιστήρα.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύ
ποι λειτουργίας, ανάλογα με 
τον τρόπο λειτουργίας της 
σκανδάλης:

α) Τα απλής (μονής) ενερ-

τό επάνω 
μέρος του ό
πλου κατά την 
οπισθοπορεία του 
οπλίζει τη σφύρα.

Μια άλλη κατηγο
ρία πιστολιών είναι τα 
πιστόλια αποκλειστικά 
διπλής ενέργειας (ΑΔΕ) 
{double action only 
(DAO)}. Αυτά τα πιστό
λια αφ’ ότου οπλιστούν έχουν 
κατεβασμένη τη σφύρα και σε 
κάθε βολή που πραγματο
ποιούν, η σφύρα μετά την επι
στροφή του κινητού επάνω 
μέρους του όπλου στο πρό
σθιο σημείο κατεβαίνει χωρίς, 
να πυροδοτεί το φυσίγγιο που 
βρίσκεται στη θαλάμη του πι
στολιού. Όλες σχεδόν οι εται
ρίες κατασκευής πιστολιών

της σειράς Ρ7 της Heckler - 
K.och.

Επίσης υπάρχουν και τα πι
στόλια, τα οποία έχουν διαι
ρούμενη σκανδάλη και είναι 
προαπαιτούμενο, για να λει
τουργήσουν να κινηθεί το 
διαιρούμενο μέρος της σκαν
δάλης και να ευθυγραμμιστεί 
με την υπόλοιπη σκανδάλη
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π.χ. σύστημα ασφαλούς λει
τουργίας (safe action) που 
χρησιμοποιείται στα πιστόλια 
GLOCK..

Κάποιες εταιρίες, εκτός από 
τα ημιαυτόματα πιστόλια, έ
χουν παρουσιάσει και αυτό
ματα πιστόλια ή πιστόλια που 
μπορούν να βάλλουν ριπές, 
τριών αυτομάτων βολών με έ
να πάτημα της σκανδάλης. 
Σαν αυτόματα πιστόλια μπο
ρούν να λειτουργήσουν το 
GI8 της GLOCK σε διαμέ
τρημα 9mm Paradellum και 
το ρωσσικό STECHKIN σε 
διαμέτρημα 9X18mm. Ριπές 
τριών αυτομάτων βολών μπο
ρούν να εκτελέσουν τα πιστό
λια VP70 της HECKLER- 
KOCH και το 93R της 
BERETTA.

Ανάλογα με τον τρόπο που 
γίνεται η επανατροφοδότηση 
του πιστολιού με νέο φυσίγ
γιο, δηλαδή πως κινείται πίσω 
το κινητό επάνω μέρος του ό
πλου, το οποίο αφ’ ενός οπλί
ζει τη σφύρα και αφετέρου α
πορρίπτει τον άδειο κάλυκα 
αφήνοντας χώρο για την προ
ώθηση νέου φυσιγγίου στη 
θαλάμη, υπάρχουν τρεις τύ
ποι:

ΟπισΟοκινούσας πίεσης 
(blowback oreration)

Ε ίναι τα απλότερα από 
τα αυτογεμή (autoload

ers) πιστόλια. Στα περισσότε
ρα απ’ αυτά, η κάννη είναι 
προσαρμοσμένη σταθερά στο 
σκελετό του όπλου. Όταν πυ- 
ροδοτείται το φυσίγγιο και 
καίγεται η πυρίτιδα, τα αέρια 
της καύσης προωθούν τη βο
λίδα μέσα στην κάννη και 
ταυτόχρονα πιέζουν τον πυθ
μένα του κάλυκα, ο οποίος με 
τη σειρά του πιέζει το κλεί
στρο του όπλου και υπερνικά 
τη δύναμη του επανατατικού 
ελατηρίου και τη μάζα του 
κλείστρου. Ο συνδυασμός της 
πίεσης (δύναμης) του επανα- 
τατικού ελατηρίου και της μά
ζας του κλείστρου έχει υπολο-

γισθεί προσεκτικά για κάθε 
φυσίγγιο-διαμέτρημα.

Αν η μάζα του κλείστρου 
και η πίεση του επανατατικού 
ελατηρίου είναι μικρές, το 
κλείστρο ανοίγει (έρχεται πί
σω) πριν η βολίδα βγει από 
την κάνη και όταν η πίεση α
πό τα αέρια μέσα στην κάνη 
είναι ακόμη αρκετά μεγάλη.

Αυτό όμως, μπορεί να απο
βεί επικίνδυνο για το χρήστη 
του όπλου. Αν η μάζα του 
κλείστρου και η πίεση του ε- 
πανατατικού ελατηρίου είναι 
μεγάλες τότε δεν θα ανοίξει ε
ντελώς το κλείστρο, δεν θα 
τροφοδοτηθεί η θαλάμη του 
όπλου με καινούργιο φυσίγγιο 
ή το νέο φυσίγγιο δεν θα ει- 
σέλθει στη θαλάμη του ό
πλου, οπότε θα υπάρξει ε
μπλοκή.

Μόλις η οπισθοκινούσα πί
εση υπερνικήσει την αδράνεια 
του κλείστρου και την αντί
σταση του ελατηρίου, το κλεί
στρο κινείται προς τα πίσω 
μέχρι το τέλος της διαδρομής 
του. Κατά την οπισθοδρόμη
ση του κλείστρου ο εξολκέας 
(extractor), ο οποίος είναι 
προσαρμοσμένος σ' αυτό, γα- 
τζώνει τον άδειο κάλυκα από 
την αυλάκωση και τον τραβά
ει έξω από τη θαλάμη. Κατά 
την κίνηση προς τα πίσω ο ά
δειος κάλυκας έρχεται σε επα
φή με τον εξωστήρα (ejecter), 
ο οποίος εξωθεί με δύναμη 
τον κάλυκα και τον απορρί
πτει από τη θυρίδα απόρριψης 
του όπλου.

Όταν το κλείστρο έχει φθά- 
σει στο μηδενικό σημείο της 
διαδρομής του ο γεμιστήρας 
(magazine) του όπλου με τη 
βοήθεια του ελατηρίου του 
προωθεί νέο φυσίγγιο στο α
νώτερο σημείο του (χείλη γε
μιστήρα), το οποίο παρασέρ- 
νεται από το επανερχόμενο 
κλείστρο και εισάγεται στη 
θαλάμη του όπλου.

Η κίνηση του κλείστρου 
προς τα πίσω χρησιμεύει επί
σης για να επαναοπλισθεί η 
σφύρα του όπλου ή ο μηχανι
σμός επίκρουσης (σε όσα ό
πλα στερούνται σφύρας).

Αυτός ο 
κύκλος ε
παναλαμ
β ά ν ε τ α ι 
κάθε φο
ρά που ο 
ΧΡήστης 
του ό
πλου πιέ
ζει τη σκαν
δάλη, μέχρι να α
δειάσει ο γεμιστήρας. Τό
τε, μετά την πυροδότηση 
του τελευταίου φυσιγγίου 
και όταν το κλείστρο έχει 
οπισθοδρομήσει εντελώς, 
ένας μηχανισμός, που ε
νεργοποιείται, κρατάει το 
κλείστρο ανοικτό.

Η λειτουργία της οπισθο- 
κινούσας πίεσης (blowback) 
χρησιμοποιείται σε πιστόλια 
με μικρά διαμετρήματα όπως 
0,22L.R., 6,35mm (0,25
ACP), 7,85mm (0,32 ACP) 
και 9mmK (0,380 ACP), τα ο
ποία αναπτύσσουν χαμηλές 
σχετικά πιέσεις. Για φυσίγγια 
μεγαλυτέρων πιέσεων δεν εν- 
δείκνυται να χρησιμοποιείται 
τέτοια λειτουργία όπλου.

Ο πισθοδρόμησης
(Recoil)

Τα περισσότερα κοινά 
πιστόλια που κατα

σκευάζονται για διαμετρήμα
τα 9mm PARA, 0,40 SW και 
0,45 ACP είναι παραλλαγές 
του συστήματος, στο οποίο η 
κάννη είναι ανεξάρτητη από 
το σκελετό του όπλου και το 
οποίο σχεδίασε ο john Moses 
Browning. Αυτό το σύστημα 
αναφέρεται ως λειτουργία ο- 
πισθοδρόμης (Recoil opera
tion) γιατί η οπισθοδρομούσα 
πίεση που αναπτύσσεται στον 
πυθμένα του κάλυκα του πυ- 
ροδοτηθέντος φυσιγγίου χρη
σιμοποιείται για το ξεκλείδω- 
μα της κάννης και κλείστρου 
και φυσικά για την κίνηση 
προς τα πίσω του κινητού μέ
ρους του πιστολιού. Την ίδια 
ενέργεια χρησιμοποιούν και 
τα πιστόλια οπισθοκινούσας

εσης (blowback) για τη λει
τουργία τους, είναι όμως απα
ραίτητο να γίνεται διάκριση 
και για αυτό ο όρος Recoil 
χρησιμοποιείται, ως περιγρα
φικός.

Σαν μια τυπική σχεδίαση 
του συστήματος οπισθοδρό
μησης είναι η πατέντα του πι
στολιού COLT Μ1911 (0,45 
ACP) που σχεδίασε ο Brown
ing, όπου η κάννη στο επάνω 
μέρος της φέρει δυο, κάθετες 
προς τον άξονά τους, προεξο
χές οι οποίες εμπλέκονται σε 
δυο αντίστοιχες αυλακώσεις 
που βρίσκονται στο εσωτερι
κό του κινουμένου μέρους του 
πιστολιού (slide) για να πραγ
ματοποιείται έτσι το κλείδω
μα και το ξεκλείδωμα της κά
νης με το κλείστρο.

Αμέσως μετά την πυροδό
τηση του φυσιγγίου, η κάνη 
και το κλείστρο κινούνται 
προς τα πίσω για μικρή δια
δρομή, τόση ώστε να δοθεί ο 
χρόνος στη βολίδα να εξέλθει 
από την κάνη.

Η κάνη δεν είναι σταθερά 
προσαρμοσμένη στο πλαίσιο 
του πιστολιού, αλλά συγκρο
τείται από ένα κινούμενο κρί-
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κο, ο οποίος επιτρέπει περιο
ρισμένη κίνηση της κάνης. 
Μόλις η κάνη φθάσει στο τέ
λος του περιορισμένου ταξι
διού της, ο κρίκος κινεί το πί
σω μέρος της κάνης τόσο, όσο 
χρειάζεται να απεμπλακούν οι 
προεξοχές της κάνης από τις 
αντίστοιχες αυλακώσεις του 
κινητού μέρους, επιτρέποντας 
σ’ αυτό να συνεχίσει την κίνη
ση του προς τα πίσω μέχρι το 

τέλος της διαδρο- 
του.

GLOCK δεν έχουν προεξοχές 
κλειδώματος στην κάνη και α
ντίστοιχες αυλακώσεις στο ε
σωτερικό των κινούμενων μέ
ρους των. Επίσης δεν υπάρχει 
ο κινούμενος κρίκος. Αντί αυ
τών στο πίσω μέρος της κάνης 
υπάρχει μια προεξοχή η οποί
α εφαρμόζει πολύ κοντά στη 
θυρ'δα απόρριψης των καλύ
κων. Το ξεκλείδωμα της κάν- 
νης-κλείστρου πραγματο
ποιείται μέσω μιας συμπα
γούς ποοεάν/ικ στο κάτω ιιέ-

κομμάτι) και οι προεξοχές του 
πιέχονται προς τα κάτω για να 
απεμπλέξουν-ξεκλειδώσουν 
το κλείστρο.

Υπάρχει και ένα άλλο σύ
στημα αυτό της περιστρεφό
μενης κάνης. Είναι παλαιό σύ
στημα και έχει χρησιμοποιη
θεί στο πιστόλι Roth-Steyr Μ 
1907.

Επίσης πρόσφατα χρησιμο
ποιήθηκε και στο πιστόλι 
Cougar της BERETTA, στο ο
ποίο η κάνη πεοιστοέωεται

μέσω ενός σωλήνα (αύλακα) 
που υπάρχει στο κάτω μέρος 
της κάνης και φθάνουν στο 
μπροστά μέρος της και από ε
κεί περνούν στο πλαίσιο του 
πιστολιού και πιέζουν ένα έμ
βολο το οποίο με τη σειρά του 
ωθεί προς τα πίσω το κλεί
στρο και συσπειρώνει το επα- 
νατατικό ελατήριο του όπλου. 
Κατά τα άλλα η λειτουργία 
του όπλου είναι η ίδια όπως 

και στα υπό
λοιπα πι

στόλια.

Η όπλιση της 
σφύρας, η παραλαβή και α
πόρριψη του άδειου κάλυκα 
και η τροφοδοσία με νέο φυ
σίγγιο την θαλάμη του όπλου 
γίνονται με τον ίδιο τρόπο ό
πως στα πιστόλια με λειτουρ
γία οπισθοκινούσας πίεσης 
(blowback).

Με την επάνοδό του, το κι
νούμενο μέρος του πιστολιού, 
αφού έχει εισέλθει το νέο φυ
σίγγιο στη θαλάμη, σπρώχνει 
την κάνη μπροστά για το ελά
χιστο διάστημα που είχε οπι
σθοδρομήσει και ανεβάζει το 
πίσω μέρος της στην κανονι
κή θέση, όπου οι προεξοχές 
της κλειδώνουν στις εσωτερι
κές αυλακώσεις του κινούμε
νου μέρους. Το πιστόλι σε αυτή 
τη φάση είναι έτοιμο να βάλει 
ξανά.

Η ίδια διαδικασία επανα
λαμβάνεται κάθε φορά που 
πιέζεται η σκανδάλη μέχρι να 
αδειάσει ο γεμιστήρας, οπότε 
το κινούμενο μέρος του πι
στολιού μένει σε ανοικτή θέ
ση.

Υπάρχουν πολλές παραλλα
γές του συστήματος που προ- 
εκτάθηκε. Μερικά πιστόλια ό
πως το SIG SAUER ή το

ρος της κάνης, η οποία 
είναι κατασκευασμένη υ
πό γωνία (ράμπα) για να 
σφηνώνει το πίσω μέρος 
της κάνης όταν κινείται προς 
τα πίσω. Οι λοιπές λειτουργί
ες είναι ίδιες με το σύστημα 
του πιστολιού COLT Μ 1911.

Το πιστόλι BERETTA 
MOD 92 και τα συγγενή αυ
τού πιστόλια βασίζονται σε έ
να εντελώς διαφορετικό σύ
στημα κλειδώματος. Ένα κι
νούμενο ανεξάρτητο κομμάτι 
μετάλλου είναι εγκλωβισμένο 
στο κάτω μέρος της κάνης, η 
οποία κάνει μια περιορισμένη 
κίνηση μπρος-πίσω χωρίς να 
γέρνει μπροστά. Επικλινείς ε
πιφάνειες που υπάρχουν και 
στις δυο πλευρές του πλαισί
ου κινούν το προαναφερόμε- 
νο ανεξάρτητο κομμάτι προς 
τα επάνω καθώς η κάνη μετα
κινείται εμπρός, εμπλέκοντας 
τις προεξοχές κλειδώματος 
που υπάρχουν στις δυο πλευ
ρές του ανεξάρτητου κομμα
τιού σε καθορισμένες αυλα
κώσεις που υπάρχουν στο ε
σωτερικό του κλείστρου. Μό
λις η κάνη κινείται προς τα πί
σω, το κλειδί (ανεξάρτητο

Η λειτουργία όπλου με αέ
ρια είναι κοινός τόπος στα 
μακρά ημιαυτόματα και αυ
τόματα όπλα. Τα πιστόλια 
που λειτουργούν με αέρια έ
χουν μια μικρή οπή στη θαλά
μη τους αμέσως μετά από το 
σημείο που φθάνει το χείλος 
του κάλυκα και μόλις πυροδο- 
τηθεί το φυσίγγιο ένα μέρος 
των αερίων, που αναπτύσσο
νται από την έναυση της πυρί
τιδας, διοχετεύονται μέσα από 
αυτή την τρύπα με πίεση και

Αυτού του 
είδους τα όπλα κατασκευάζο
νται για φυσίγγια που ανα
πτύσσουν ισχυρές πιέσεις, ό
πως 0,357 MAGNUM, 0,440 
Corbon, 0,44 MAGNUM και 
0,50 Action Express. Τέτοια ό
πλα είναι τα πιστόλια Desert 
Eagle της Ισραηλινής εταιρίας

κ ά -
πως σαν οδοντωτός 
τροχός και πάνω κάτω 
για να επιτευχθεί το 
κλείδωμα και ξεκλείδω
μα. Ένα παρεμφερές σύ
στημα κλειδώματος χρη
σιμοποιεί το πιστόλι All 
American 2000 της COLT.

Αερίων (Gas oretation)
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Η εποχή μας, με τις γνωστές δυσκολίες και ταραχές της, 
δεν είναι τελείως απαρήγορη κι έχει να προσφέρει αρκετά θετικά στοιχεία, 

όπως το ρεύμα της επιστροφής προς το Θεό.
Ο κόσμος επανέρχεται προς το Θεό, γιατί πιστεύει ότι η ενίσχσχυσή του 

είναι στήριγμα για τον άνθρωπο, για να αντιμετωπίσει μεγάλες ταλαιπωρίες.
Μέσα στη θρησκευτική αυτή αναγέννηση παρατηρείται κι ένα ζωηρό ενδιαφέρον για τον μοναχισμό, 

τον αρχαιότατο θεσμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας που αποτελεί την έκφραση της Ορθόδοξης θεολογίας, 
που πάντοτε είναι μυστική και ασκητική και που ανέδειξε πλήθος αγίων μορφών 

και η προσφορά του είναι ανεκτίμητη από κάθε άποψη.
Πρόσφατα, ευρωπαϊκή εφημερίδα, μεγάλης κυκλοφορίας, έγραψε ότι 

το Αγιο Ό ρος αποτελεί τη μεγάλη παραφωνία της Ευρώπης.
Πράγματι, για ορισμένους ορθολογιστές και κοινωνιστές ο μοναχικός βίος δεν είναι μόνο μια παραφωνία, 

αλλά μια απαράδεκτη καθυστέρηση κι ένας ακατανόητος θεσμός του παρελθόντος
που σήμερα πλέον δεν χρειάζεται.

Αλλά για την “παραφωνία” αυτή ας αφήσουμε να μιλήσει 
το γλαφυρό οδοιπορικό του συναδέλφου Α. Κάσσιου.

Πληρούται η ψυχή 
μας από αγαλλία
ση, αναπολώντας 

τους ιερούς τόπους και τα ιερά 
μας προσκυνήματα που επι- 
σκεφτήκαμε, λαμβάνοντας την 
ευλογία της Παναγίας και των 
Αγίων, για να αντιμετωπίσου
με με “σώφρονα λογισμό” και 
εγκαρτέρηση τα καθημερινά 
μας προβλήματα. Ήταν εξάλ
λου εμφανής, κατά την επι
στροφή, στα πρόσωπα όλων 
των συναδέλφων η ευλογία και 
η Χάρη που λάβαμε και μετα
δώσαμε σε συγγενείς και φί
λους.

Για Τρίτη συνεχή χρονιά, η 
Υποδιοίκηση Δυτ. Αττικής της 
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομι
κών, οργάνωσε προσκυνηματι- 
κή εκδρομή στο Αγιο Όρος, α
πό 18 μέχρι 23 Απριλίου 1999.

Εικοσιένα συνάδελφοι και 
εννιά ιδιώτες φίλοι και συγγε
νείς μας, είχαμε την τύχη να

προσκυνήσουμε τις θαυμα
τουργές εικόνες και τα ιερά 
λείψανα πολλών ιερών μονών. 
Μαζί μας οι υποστράτηγοι ε.α. 
κύριοι Βασίλειος Τσιόδρας και 
Κων/νος Γαλάνης, ο ταξίαρχος 
ε.α. κ. Στυλιανός Σδούγκος και 
ο Αστυν. Δ/ντής κ. Ιωάννης Γε- 
ωργίου, υποδιευθυντής της 
Δ/νσης Αστυνομίας Δυτ. Αττι- 
κής.

Μετά από ολονύχτιο ταξίδι, 
φτάσαμε το πρωί της Δευτέ
ρας, 19-4-1999, στην Όυρα- 
νούπολη. Αφού προμηθευτή
καμε τα διαμονητήρια απ’ το 
γραφείο προσκυνητών της Ιε- 
ράς Επιστασίας του Αγίου Ό
ρους, επιβιβαστήκαμε στις 
10.00', στο δρομολογιακό 
σκάφος που μας μετέφερε, σε 
δυο ώρες, μετά από ολιγόλε- 
πτες προσεγγίσεις στους αρσα- 
νάδες Μονών, στο επίνειο των 
Καρυών, τη Δάφνη.

Εκεί μας περίμεναν τρία μι

κρά λεωφορεία, με τα οποία 
μεταφερθήκαμε στην Ιερά Μο
νή Βατοπεδίου, μία απ’ τις με
γαλύτερες, αρχαιότερες και 
σπουδαιότερες Μονές του Αγί
ου Όρους.

Μας υποδέχτηκε ο αρχοντά- 
ρης στο αρχονταρίκι και μας 
προσφέρθηκε λουκούμι και 
τσίπουρο. Αφού γράψαμε τα ο- 
νόματά μας στο βιβλίο επισκε
πτών, μας οδήγησε στα υπνο
δωμάτια. Στις τεσσερισήμισι τ’ 
απόγευμα, ο γλυκός ήχος της 
καμπάνας και του χειροσήμα- 
ντρου, μας κάλεσε στον εσπε
ρινό. Μετά το σχόλασμα, δει
πνήσαμε στην Τράπεζα, με λα- 
χανόρυζο. Οδηγηθήκαμε ξανά 
στο Καθολικό για το απόδει
πνο και για να προσκυνήσουμε 
Άγια Λείψανα του Ιωάννου 
Χρυσοστόμου, Γρηγορίου του 
Θεολόγου, τεμάχιο Τιμίου 
Σταυρού, κομμάτι απ’ το καλά
μι που είχε προσδεθεί ο σπόγ

γος με το όξος κατά τη Σταύ
ρωση του Κυρίου και την Αγία 
Ζώνη της Παναγίας.

Η Τιμία Ζώνη κατασκευά
στηκε σύμφωνα με την παρά
δοση απ’ την ίδια την Παναγία 
με τρίχες καμήλας και είναι το 
μοναδικό κειμήλιο το οποίο 
σώζεται απ’ την επίγεια ζωή 
της. Η Υπεραγία Θεοτόκος 
τρεις ημέρες μετά την κοίμησή 
της ανέστη και ανελήφθη “εν 
σώματι” στους ουρανούς. Κα
τά τη διάρκεια της αναλήψεώς 
της, έδωσε στον Απόστολο 
Θωμά της Τιμία της Ζώνη

Στην κάρα του Ιωάννου 
Χρυσοστόμου είναι ορατό το 
άφθαρτο αυτί του. Παραμένει 
άφθαρτο γιατί σ’ αυτό του ψι
θύριζε ο Απόστολος Παύλος 
που τον επισκεπτότανε με θαυ
μαστό τρόπο, τις αλήθειες της 
Αγίας Τριάδος, για να τις κατα
γράψει στα κείμενά του.

Εξέχουσα θέση κατέχουν
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στο Άγιο Βήμα η Παναγία η 
Βηματάρισα και ένας απ’ τους 
σταυρούς του Αγίου Κων/νου 
που μαζί με τα λάβαρα και τις 
σημαίες κρατούσαν υψωμένο 
μπροστά απ’ τα στρατεύματα 
του, κατά τη διάρκεια των αμυ
ντικών του πολέμων. Οι τοιχο
γραφίες του ναού είναι του πε
ρίφημου Πανσέληνου.

Στο περιστύλιο του καθολι
κού μας υποδέχτηκε και μας 
μίλησε ο καθηγούμενος πανο
σιολογιότατος πατέρας Ε- 
φραίμ. Με λόγια απλά και με
στά νοημάτων, αναφέρθηκε 
στην ιστορία του Μοναστη
ριού, στο έργο του επιτελεί η 
αδελφότητα και στη δύναμη της 
Ορθοδοξίας, με την οποία, λό
γω της Θείας Πρόνοιας, κατορ
θώνει να επιζεί η Ελλάδα δύο 
χιλιάδες χρόνια μετά Χριστόν.

Ο υποστράτηγος κ. Τσιόδρας 
του επέδωσε αναμνηστική 
πλακέτα εκ μέρους των προ
σκυνητών και αφού τον ευχα
ρίστησε για τη θερμή φιλοξενί
α, τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο 
Έλληνας αστυνομικός παλεύει 
καθημερινά για την εμπέδωση 
της τάξης και της κοινωνικής 
ειρήνης την οποία οι μοναχοί 
παρακαλούν νυχθημερόν με τις 
προσευχές τους να μας χαρίσει 
η Παναγία μας.

Στις 4 τη νύχτα ήχησε η κα
μπάνα για να παρακολουθή
σουμε το μεσονυκτικό, τον άρ
θρο, τις ώρες και τη Θεία Λει
τουργία μέχρι τις 9 το πρωί. 
Κατανυκτική η ατμόσφαιρα με 
το φως των λιγοστών κεριών 
και τις χαμηλόφωνες ψαλμωδί
ες των μοναχών. Τα μάτια 
βουρκώνουν, η σκέψη είναι 
προσηλωμένη στα νοήματα

Πανοραμική άποψη I. Μονής Δοχειαρίου

του υμνογράφου και η ματιά 
περιφέρεται από εικόνα σε ει
κόνα γιατί είναι πολύ δύσκολε» 
να την κρατήσεις για πολύ 
στην ίδια Άγια μορφή, αφού 
αισθάνεσαι ότι σε επιπλήττει 
για τις αμαρτίες που σε βαραί
νουν.

Μετά το σχόλασμα μας σερ
βίρισαν το γεύμα στην Τράπε
ζα (γάλα, κασέρι, αυγό) και 
μας πρόσφεραν κόλλυβα για 
τις ψυχές των κεκοιμημένων. 
Να σημειώσουμε ότι σε όλη τη 
διάρκεια του γεύματος, ο ανα
γνώστης μοναχός διαβάζει πα- 
τερικά κείμενα, ενώ κατά την 
έξοδο από την Τράπεζα, οι 
προσκυνητές διέρχονται μπρο
στά απ’ τον ηγούμενο ο οποίος 
τους ευλογεί.

Με τα ίδια λεωφορεία επι- 
στρέψαμε στις Καρυές, δεύτε
ρη μέρα του προσκυνήματος. 
Στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου 
Όρους μας υποδέχτηκε ο διοι
κητής Αστυν. Α' κ. Μαργαρί
της Ντομάζης στο οποίο ο Α
στυν. Δ/ντής κ. Γεωργίου του 
επέδωσε πλακέτα για τη μέρι
μνα κατάρτισης του προγράμ
ματος και της εξεύρεσης συ
γκοινωνιακών μέσων για τις 
μετακινήσεις σας.

Επισκεφτήκαμε τη Σκήτη 
του Αγίου Ανδρέα όπου ο υπε
ρήλικας πατέρας Ανδρέας με 
δάκρυα στα μάτια μας μίλησε 
για τη μεγάλη πυρκαγιά (ε
μπρησμό υποστήριξη) που κα
τέστρεψε κτίρια, χιλιάδες κει
μήλια και χειρόγραφα.

Αισθανθήκαμε την ευωδία 
της κάρας του Αγίου Ανδρέα 
(φυλάσσεται τμήμα της Αγίας 
Κάρας) τη στιγμή που υποκλι- 
θήκαμε να την προσκυνήσου
με. Τρεις προσκυνητές δεν έτυ- 
χαν αυτής της ευλογίας και γι’ 
αυτό ο σεβάσμιος γέροντας 
τους είπε να συμπροσευχη
θούν. Αμέσως μετά και αυτοί 
αισθάνθηκαν την άγια ευωδία.

Προσκυνήσαμε τις δύο με
γάλες εικόνες του Χριστού και 
της Παναγίας τις οποίες ο προ
σκυνητής βλέπει να μετακι
νούνται ολόσωμα και να τον 
παρακολουθούν στο βάδισμά 
του μπροστά απ’ αυτές. Ο α- 
γιογράφος, με Θεία έμπνευση, 
ζωγράφισε αυτές τις πρωτοφα
νείς στην παγκόσμια ιστορία, 
εικόνες
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Επίδοση αναμνηστικής 
πλακέτας στο Διοικητή του 
Α.Τ. Αγ.όρους Αστυνόμο Α ’ 
Μαργαρίτη Ντομάζη

Η ακουστικότητα του ναού 
είναι μοναδική ενώ οφθαλμα
πάτη δημιουργεί η περίτεχνη 
κατασκευή του ξύλινου δαπέ
δου που θεωρείς ότι βαδίζεις 
πάνω σε κυματισμούς.

Στον Ιερό Ναό του Πρωτά
του προσκυνήσαμε τη θαυμα
τουργή εικόνα της Παναγίας 
“ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" μπροστά στην 
οποία ο αρχάγγελος Γαβριήλ, 
τον 10 αιώνα, έψαλλε για πρώ
τη φορά, τον άγνωστο έως τότε 
ύμνο “Άξιον εστί, ως αληθώς, 
μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, 
την αειμακάριστον και πανα
μώμητον και μητέραν του Θε
ού ημών".

Σύντομη η επίσκεψή μας στο 
αντικρινό κτίριο της Ιεράς Επι
στασίας όπου το Ταξίαρχος κ. 
Σδούγκος επέδωσε αναμνηστι
κή πλακέτα στον Άγιο Πρώτο 
ενώ σε μας προσφέρθηκε για 
την επίσκεψή μας, από μία 
χαλκογραφία του πρωτάτου.

Βαδίσαμε μέχρι τη διπλανή 
Μονή Κουτλουμουσίου όπου 
προσκυνήσαμε άγια λείψανα 
και την Ιερή εικόνα της Πανα
γίας “φοβερά προστασία ”.

Στη συνέχεια, με λεωφορείο 
ταξιδέψαμε μέχρι τη Μονή 
Παντοκράτορος που βρίσκεται 
στην πλευρά του Στρυμονικού 
κόλπου. Αφού έγινε η καθιε
ρωμένη υποδοχή, ξεναγηθήκά
με στο Καθολικό της Μονής ό
που προσκυνήσαμε τις ιερές ει
κόνες και ακούσαμε την ιστο

Εσωτερική άποψη της Μονής Βατοπεδίου

ρία του Μοναστηριού. Το ίδιο 
λεωφορείο μας μετέφερε μέχρι 
την Μονή Ιβήρων όπου μετά 
το ομαδικό προσκύνημα δεκα
πέντε άτομα παρέμειναν στην 
Ιβήρων και δεκαπέντε επιστρέ- 
ψαμε στην Παντοκράτορος για 
διανυκτέρευση. Ο διαχωρι
σμός αυτός ήταν αναγκαίος 
διότι λόγω των εργασιών ανα
παλαίωσης των κτιρίων δεν υ
πάρχει ευχέρεια φιλοξενίας

πολλών ατόμων.
Στη Μονή Ιβήρων προσκυ

νήσαμε τη θαυματουργή εικό
να της Παναγίας της Πορταΐ- 
τισσας φύλακα της Ιεράς Μο
νής, η οποία με θαυμαστό τρό
πο ταξίδεψε μέχρι εδώ, πάνω 
στα κύματα, την εποχή της ει- 
κονομαχίας. Στο καθολικό, 
μπροστά απ’ την Ωραία Πύλη, 
κρέμεται η μεγάλη καντήλα 
που σε καιρούς χαλεπούς για

το έθνος, κουνιέται.
Ο πατέρας Θεόφιλος, αρχο- 

ντάρης της Παντοκράτορος 
μας τακτοποίησε σε δύο δωμά
τια. Ακολούθησε το ίδιο σχε
δόν πρόγραμμα που απαντάμε 
σε όλες τις Μονές. Πέντε με έ
ξι το απόγευμα εσπερινό, δεί
πνο (παστίτσιο χωρίς κιμά, 
χόρτα, αγιορείτικο κρασί, τζα
τζίκι, μήλο) απόδειπνο, προ
σκύνημα των ιερών κειμηλίων 
και λειψάνων (τεμάχια απ’ το 
χιτώνα του Χριστού και Τιμίου 
Ξύλου, δεξιά κνήμη του Αγίου 
Ανδρέα του Πρωτόκλητου 
κ.α.).

Η κόπωση απ’ τις στροφές 
και την πολύ σκόνη του χωμα
τόδρομου ήταν έκδηλη αλλά ε
πισκιάστηκε σύντομα απ’ την 
ψυχική ηρεμία και την πνευμα
τική μας ανάταση. Στο Άγιο 
Όρος χτυπά η καρδιά της Ορ
θοδοξίας εδώ υπάρχει ζωντανή 
η εκκλησιαστική μας ιστορία 
και παράδοση)
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Στις τέσσερις τα ξημερώμα
τα ακούσαμε την καμπάνα. 
Βαδίσαμε, φωτίζοντας με τους 
φακούς, μέχρι την εκκλησία. 
Θα μας μείνει ανεξίτηλη η ει
κόνα του τρούλου του καθολι
κού που έμοιαζε μέσα στο σκο
τάδι να υψώνεται ψηλά στον 
ουρανό και να τον περιβάλ
λουν αμέτρητα αστέρια.

Στις επτάμιση, το πρωί της 
τετάρτης, επιβιβαστήκαμε στο 
λεωφορείο που μας περίμενε έ
ξω απ’ τη Μονή και αφού πα
ραλάβαμε και τους υπόλοιπους 
δεκαπέντε συναδέλφους απ’ 
την Ιβήρων, κατευθυνθήκαμε 
για τη Δάφνη. Οι περισσότεροι 
κατεβήκαμε στη Μονή Ξηρο- 
ποτάμου και συνεχίσαμε αργό
τερα με τα πόδια μέχρι τη Δάφ
νη.

Επειδή η Ιερά Μονή ανοίγει 
την πύλη για τους επισκέπτες 
στις έντεκα, λόγω κόπωσης 
των μοναχών απ’ την πολύωρη 
αγρυπνία, ο συνάδελφος Σωτή
ρης που από μεγάλη ταπεινο- 
σύνη δεν θέλησε να γράψουμε 
το όνομά του αν και ήταν ο κύ
ριος συντελεστής της επιτυχίας 
του προσκυνήματος, μας οδή
γησε στο διπλανό περιβόλι ό
που συναντήσαμε στο διακό- 
νημά του (αγροτικές εργασίες) 
τον πατέρα Ιωακείμ, μια αγιο- 
ρείτικη μορφή που ξέρει να 
προσεγγίζει τους ανθρώπους 
και με το διάλογο να εκμαιεύει 
απ’ τις ψυχές τους κάθε περιττό 
και να τους οδηγεί στην αυτο
κριτική και στον ορθολογισμό.

“Δεν ήξερα που θαφθείτε, εί
πε, για να είχα κάνει κουμάντο. 
Έχω όμως μια ψρατζόλα ψωμί 
και ελιές, πλησιάστε κοντά για 
να φάτε Και φάγαμε όλοι και 
περίσσεψε το ψωμί και περίσ
σεψαν οι ελιές και χορτάσαμε. 
Ευλογία Θεού.

Στη Δάφνη, στις δωδεκάμισι 
το μεσημέρι, επιβιβαστήκαμε 
στο πλοίο της γραμμής και εί
κοσι άτομα αποβιβαστήκαμε 
στη Μονή Γρηγορίου ενώ οι υ
πόλοιποι δέκα συνέχισαν για 
τη διπλανή Μονή Διονυσίου.

Στη Μονή Γρηγορίου προ
σκυνήσαμε τα άγια λείψανα 
της Αγίας Αναστασίας της Ρω
μαίας, του Αγίου Διονυσίου 
του Αρεοπαγίτου κ.ά. Απ’ το α
κοίμητο καντήλι της Αγίας Α-

I. Μονή Μεγίστης Λαύρας
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ναστασίας μας έδωσαν λαδάκι 
γιατί είναι ιατρός ψυχών και 
σωμάτων. Στη συνέχεια, σε συ
γκέντρωση που είχαμε, μας μίλη
σε ο λόγιος πατέρας Αρτέμιος. 
Μέχρι να αποσυρθούμε στα δω
μάτιά μας είχαμε την ευκαιρία να 
απολαύσουμε απ’ το μπαλκόνι 
μας ένα μαγευτικό βράδυ.

Τι ώρα θα χτυπήσει η κα
μπάνα τη νύχτα, μήπως δεν την 
ακούσουμε, ρωτήσαμε ένα μο
ναχό. “Άμα έχετε πόθο, θα ξυ
πνήσετε” μας είπε. Μέσα στη 
νύχτα, με το τρεμάμενο φως 
των κεριών, δακρυσμένοι, 
προσευχόμαστε στην Παναγία 
μας να μας συγχωρέσει και να 
μας πραγματοποιήσει αυτό 
που την παρακαλέσαμε.

Αρχισε να ξημερώνει και το

φως της ημέρας σιγά-σιγά φω
τίζει το ναό αλλά και τις ψυχές 
μας που προφανώς απ’ το βά
ρος των τύψεων, μαλάκωσαν, 
έτοιμες να δεχτούν τη Θεία 
Κοινωνία.

...Ότι την ανομίας μου εγώ 
γιγνώσκω και η αμαρτία μου ε
νώπιον μου εστί δια παντός...

Επωφεληθήκαμε απ’ την νη
στεία της Τετάρτης και κατά το 
τέλος της Θείας λειτουργίας, 
ξημερώματα Πέμπτης, κοινω- 
νήσαμε, αφού όλοι μας είχαμε 
εξομολογηθεί στη Μονή Βατο
πεδίου.

Μετά το εύγεστο γεύμα, πα- 
στίτσιο από αυγά και τηγανιτές 
πατάτες, τυρί, πορτοκάλι και 
γλυκό μπακλαβά, συγκεντρω
θήκαμε και μας μίλησε ο πολυ-

γραφότατος καθηγούμενος πα
τέρας Γεώργιος, στον οποίο ο 
Αστυν. Α' κ. Ιωάννης Μπερί- 
κος, διοικητής του A. Τ. Ελευ
σίνας, πρόσφερε αναμνηστική 
πλακέτα.

Στις δέκα το πρωί επιβιβα
στήκαμε σε πλοίο για τη Δάφ
νη. Νωρίτερα είχαν επιβιβα
στεί στη Μονή Διονυσίου και 
οι υπόλοιποι συνταξιδιώτες.

Αφού ψωνίσαμε αναμνη
στικά είδη, με το πλοίο της 
γραμμής αναχωρήσαμε στις 
μία το μεσημέρι δεκαπέντε ά
τομα για τη Μονή Ξενοφώ- 
ντος και οι υπόλοιποι για τον 
Αρσανά Κωνσταμονίτου από 
όπου με αυτοκίνητο οδηγή
θηκαν στο ομώνυμο μονα
στήρι.
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Αφήσαμε τα πράγματά μας 
στην Ξενοφώντος και για μίση 
ώρα περίπου πεζοπορήσαμε α
νάμεσα στην ανθισμένη φύση 
μέχρι τη διπλανή Μονή Δο- 
χειαρίου όπου ξεδιψάσαμε απ' 
το αγίασμα στην αυλή της Μο
νής και προσκυνήσαμε τη θαυ
ματουργή τοιχογραφημένη ει
κόνα της Παναγίας Γοργοϋπη- 
κόου (γοργά και πρόθυμα ελε
εί όλους όσους την ικετεύουν 
με ευλάβεια).

Παραμένει άφθαρτη στους 
αιώνες η εικόνα αυτή και θαυ
ματουργός, από τότε που θαυ
ματούργησε για πρώτη φορά 
στο μοναχό Νείλο. Ο μοναχός 
Νείλος ήταν τραπεζάρης και ό
ταν πέρναγε μπροστά απ’ την 
εικόνα τη νύχτα για να ασκή
σει το διακόνημά του στην 
τραπεζαρία, άφηνε τις δάδες 
που κρατούσε εκεί στον τοίχο 
και μαύριζε η εικόνα της Πα
ναγίας. Ως μοναχός δεν έδωσε 
σημασία και συνέχισε να α- 
κουμπά τις δάδες στον τοίχο. 
Μία νέα φωνή ακούστηκε και 
ο μοναχός Νείλος τυφλώθηκε.

Οι πατέρες έκλεισαν τη δίο
δο προς την Τράπεζα, κρέμα
σαν ακοίμητη κανδήλα και ο 
τυφλός παρέμεινε εκεί νυχθη
μερόν παρακαλώντας την Πα
ναγία να τον συγχωρέσει. Με
τά από καιρό άκουσε την ίδια 
φωνή να του λέει ότι στο εξής 
θα είναι προστάτης της Μονής 
και αφού τον συγχώρεσε του έ
δωσε το χαμένο φως του. 
“Γοργοϋπήκοος καλούμαι και 
στο εξής οι μοναχοί ας κατα
φεύγουν σε μένα για κάθε βοή
θεια, γοργά δε και πρόθυμα θα 
ελεώ και όσους χριστιανούς κα
ταφεύγουν σε μένα με ευλά- 
βεια Απ’ το καντήλι της θαυ
ματουργής εικόνας μας δόθηκε 
λαδάκι για να έχουμε την άγια 
προστασία της.

Επιστροφή στην Ξενοφώ
ντος για τον εσπερινό, στις πέ
ντε και το δείπνο στις έξι (επει
δή οι Αγιορείτες μοναχοί υπολο
γίζουν το εικοσιτετράωρο με τη 
Βυζαντινή ώρα, τα ρολόγια μας 
πήγαιναν τέσσερις ώρες πίσω).

Λαχανόρυζο, αυγό και κρα
σί, το λιτό δείπνο μας. Ξεναγη- 
θήκαμε στο μεγαλύτερο ναό 
του Αγίου όρους, αφιερωμένο 
στον Άγιο Γεώργιο, τον οποίο

προ τριετίας άρχι
σαν οι αγιογράφοι 
της Μονής να τον 
αγιογραφούν. Δεν 
είχε αγιογραφηθεί 
γιατί τα χρήματα 
που είχαν συγκε
ντρωθεί, πρόσφεραν 
οι μοναχοί για τις α
νάγκες του εθνικού 
αγώνα (1850).

Προσκυνήσαμε 
την ιερή εικόνα 
του Αγίου Γεωργί
ου (ο Άγιος δεν ει- 
κονίζεται έφιππος), 
η οποία είχε χτυπη
θεί με μαχαίρι στο 
σαγόνι από εικονο- 
μάχο και ανάβλυσε 
αίμα και την ιερή 
εικόνα της Παναγί
ας της οδηγητρίας 
(έργο του Μου αιώνα) η οποία 
με θαυμαστό τρόπο και αορά- 
τως, το 1730, έφυγε απ’ τη Μο
νή Βατοπεδίου και ήρθε στη 
Μονή Ξενοφώντος για να υ
πάρχει και εδώ εικόνα Της. 
Στην αγρυπνία που τελείται 
παραμονή της εορτής της, προ- 
ΐσταται ο ηγούμενος Βατοπεδί
ου σε ανάμνηση του θαύματος. 
Η Παναγία στην εικόνα αυτή, 
δείχνει με το δεξί χέρι τον υιό 
της που είναι ο μόνος δρόμος 
της σωτηρίας μας. Το αξιόλογο 
μαρμάρινο τέμπλο (1855) από 
μάρμαρο Τήνου, έργο του 
μαρμαρογλύπτη Λύτρα, είναι 
το τρίτο μαρμάρινο τέμπλο στο 
Αγιο Όρος. Τα άλλα βρίσκο
νται στις Μονές Κωνσταμονί- 
του και Αγίου Παύλου.

Στις τέσσερις το πρωί παρα
κολουθήσαμε τη Θεία Λει
τουργία μέχρι τις επτά. Στις ο
κτώ ακολούθησε παράκληση 
και σε μισή ώρα συμμετείχαμε 
στο γεύμα (ρεβίθια χωρίς λάδι, 
ελιές, μαρμελάδα). Το πρώτο 
μας ελεύθερο πρωινό για αγο
ρά ενθυμημάτων απ’ την έκθε
ση και περιήγηση στους εσω
τερικούς και εξωτερικούς χώ
ρους της Μονής που γιόρτασε 
πριν από λίγους μήνες με ιδιαί
τερη λαμπρότητα τα χίλια χρό
νια πνευματικής δημιουργίας 
και προσφοράς.

Επιβιβαστήκαμε στο πλοίο 
της γραμμής (στον Αρσανά 
Κωνσταμονίτου επιβιβάστη

καν και οι άλλοι συνάδελφοι) 
για να ξαναβρεθούμε στην Ου- 
ρανούπολη, στον “κόσμο” από 
όπου στις δυόμισι το μεσημέρι 
ξεκίνησε το ταξίδι της επι
στροφής. Φτάσαμε μεσάνυχτα 
στα σπίτια μας για να προ
σγειωθούμε στη στυγνή πραγ
ματικότητα.

ΟΙ ΝΑΤΟΙΚΕΣ δυνάμεις εί
χαν βομβαρδίσει το κτίριο της 
Σερβικής τηλεόρασης και οι ει
δήσεις έδειχναν τα διαμελισμέ
να πτώματα. Έδειχναν ακόμα 
ένα παιδάκι εγχειρισμένο στην 
Πρίστινα, που τραυματίστηκε 
απ’ τις εκρήξεις, το οποίο οι 
“γιατροί χωρίς σύνορα” προ
σπαθούσαν να κρατήσουν στη 
ζωή με χειροποίητο αναπνευ
στήρα... Εκεί που είμαστε βα
σίλευε η “επι γης ειρήνη ”, εδώ 
που γυρίσαμε ξαναθυμηθήκα- 
με τη φρίκη του πολέμου.

Στο Άγιο όρος ζήσαμε ανε
πανάληπτες στιγμές μέσα στις 
εκκλησίες με τις κατανυκτικές 
λειτουργίες χωρίς μεγάφωνα 
και εκθαμβωτικά φώτα, αντι
κρίσαμε ασκητικές μορφές κα
λογέρων και συζητήσαμε με 
βαθυστόχαστες και ταπεινές ά
γιες μορφές. Βρεθήκαμε σε χώ
ρους που καθαγιάστηκαν απ’ 
την παρουσία και την προσευχή 
εκατοντάδων αγίων και οσίων.

Γιατί άραγε προσελκύει το 
ενδιαφέρον του κόσμου η μο
ναστική πολιτεία του Αθω; Θε
ολόγοι και άλλοι μελετητές

του μοναχισμού δίνουν την ε
ξήγηση ότι ο σημερινός άν
θρωπος κουράστηκε με τα τό
σα ανούσια που του προσφέρει 
η υπερκαταναλωτική κοινωνία 
μας και αναζητά κάτι διαφορε
τικό απ’ το αδιέξοδο του υλι
στικού κόσμου, κάτι Θεϊκό.

Αφού ευχαριστήσουμε για 
άλλη μια φορά την Παναγία 
μας που μας αξίωσε να επισκε- 
φτούμε το περιβόλι της, φέρ
νουμε στο μυαλό μας όλες αυ
τές τις θαυματουργές εικόνες 
που προσκυνήσαμε και αποζη
τάμε λόγια για να περιγράψου- 
με ό,τι είδαν τα μάτια μας και 
δάκρυσαν.

‘‘Εσένα έβριζα Παναγία μου, 
τόσα χρόνια”, αναρωτήθηκε 
φίλος συνοδοιπόρος μπροστά 
την εικόνα της, ο οποίος στην 
καθημερινή του ζωή εκστόμιζε 
βλασφημίες. Όμως, όσο και να 
προσπαθούμε δε βρίσκουμε 
ανθρώπινα λόγια, γινόμαστε ά
λαλοι μπροστά στο μεγάλο 
θαύμα της παρουσίας της μητέ
ρας του Θεού στον ευλογημένο 
τούτο τόπο. Όπως ο Γαβριήλ, 
καταπλαγείς, εβόα σοι Θεοτό
κε: “ποιον σοι εγκώμιον προσα- 
γάγω επάξιον, τι δε ονομάσω σε, 
απορώ και εξίσταμαι. Διο, ως 
προσετάγην, βοώ σοι, Χαίρε η 
κεχαριτωμένη ”. Π

Επιμέλεια: 
Αστνν. ΒΆημ. Κάποιος
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Του Δρ. Γιώργου Πιπερόπουλου, 
καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ισως δεν υπάρχει σύγχρονος γονιός, πατέρας ή μητέρα, που σε κάποια στιγμή έντονης απογοήτευσης ή 
θυμού και παράλληλης συνειδητοποίησης βιωματικών του συμπλεγμάτων 

να μην αναστέναξε ή και να αναφώνησε “ε, όχι, όταν εγώ ήμουν παιδί μας μεγάλωναν ...διαφορετικά". 
Και αντίστροφα, ίσως δεν υπάρχει έφηβος, αγόρι ή κορίτσι, που να μην έχει εκφράσει κάποια στιγμή το 

παράπονο, ότι οι γονείς του δείχνουν “παλαιόμοδίστικες αντιλήψεις και καταπιεστικές τάσεις... ”. 
Σίγουρα, οι παραπάνω διαπιστώσεις μπορούν να συνοψισθούν στη διαιωνιζόμενη κατάσταση 

του “χάσματος των γενεών”, αλλά ίσως αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε και εκείνη την ιδιόμορφη κινέζικη 
κατάρα, που εύχεται στους εχθρούς μας “...να ζήσουνε σε...ενδιαφέρουσες εποχές" κι αυτό γιατί, 

όπως διαπιστώνουμε τώρα τελευταία, ζούμε εμείς οι νεοέλληνες σε μια, 
κοινωνικοψυχολογικά τουλάχιστον, πολύ “ενδιαφέρουσα” εποχή...

Δ εν χρειάζεται να εί
ναι κανείς εξειδι- 
κευ μένος κοινωνι

κός επιστήμονας ή αναλυτής 
της συμπεριφοράς για να δια
τυπώσει, ότι τόσο οι δομές 
της προσωπικότητας, όσο και

η υφή του χαρακτήρα του 
σύγχρονου Έλληνα γονέα, ό
σο και η γκάμα των κοινωνι
κών του ρόλων, 'χουν μετου- 
σιωθεί σημαντικά μέσα στις 
τελευταίες δεκαετίες στο ίδιο 
δηλαδή χρονικό διάστημα που

και το ελληνικό κοινωνικό σύ
στημα μετουσιώθηκε από έ
ντονα αγροτικό σε ιδιόμορφα 
αστικοβιομηχανικό. Ένας συ
γκεκριμένος τομέας του κοι
νωνικού μας συστήματος, με 
ευδιάκριτες τις επιπτώσεις της

ραγδαίας κοινωνικής αλλαγής 
που γνώρισε η Ελλάδα στις 
τελευταίες δεκαετίες, είναι η 
δομή της οικογένειας, ο θε
σμός του γάμου και οι συνα
φείς ρόλοι πατέρα - μητέρας - 
παιδιού και συνάμα οι σχέσεις
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ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. 
Στο μέτρο που μας λείπουν οι 
συγκεκριμένες μελέτες διε- 
ρεύνησης και συγκριτικής α
ξιολόγησης τόσο των γονεϊ- 
κών ρόλων, όσο και των σχέ
σεων ανάμεσα σε γονείς και 
παιδιά του “χθες” με τα αντί
στοιχα του “σήμερα”, ανα
γκαζόμαστε να κάνουμε τις 
διαπιστώσεις μας ιμπρεσσονι- 
στικά, στηριζόμενοι περισσό
τερο στις μεθόδους της συμ
μέτοχης παρατήρησης και των 
δεδομένων της καθημερινής 
κλινικής και ακαδημαϊκής ε
μπειρίας και λιγότερο στα 
βιβλιογραφικά - και σχε
δόν ανύπαρκτα - δεδομένα.

Για τους κοινωνικούς επι
στήμονες, αλλά και για την 
ευρύτερη κοινή γνώμη, υπάρ
χουν μερικά, το ίδιο βασανι
στικά, και ίσως αναπάντητα 
σε ικανοποιητικό βαθμό ερω
τήματα του τύπου “οι αλλαγές 
στις δομές προσωπικότητας - 
χαρακτήρα του σύγχρονου 
Έλληνα γονέα τείνουν να πα
ράγουν διαφορετικά παιδιά” ή 
πάλι “που οφείλονται οι αλλα
γές στις ρόλους των σημερι
νών γονέων” και τελικά “σε 
ποιούς καθοριστικούς τομείς 
επικεντρώνεται η διαφορά 
των σχέσεων ανάμεσα σε γο
νείς και παιδιά του σήμερα σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες 
σχέσεις του χθες”.

Κάθε προσπάθεια απάντη
σης των παραπάνω ερωτημά
των χρειάζεται να ομαδοποιη- 
θεί σε δύο μεγάλες κατηγορί
ες και συγκεκριμένα στην κοι
νωνιολογική και την ψυχολο
γική προβληματική.

Στην κοινωνιολογική προ
βληματική, η επικέντρωση γί
νεται σε θέματα αλληλεξάρ
τησης δομών και υποδομών 
του κοινωνικού συστήματος 
και διαδικασιών κοινωνικο
ποίησης κάτω από το πρίσμα 
της ραγδαίας κοινωνικής αλ
λαγής.

Στην ψυχολογική προβλη
ματική, το ενδιαφέρον βρί
σκεται σε θέματα διαμόρφω
σης του συστήματος προσω
πικότητας και της συμπεριφο
ράς ατόμων και ομάδων. Σε 
συγκερασμό κοινωνικοψυχο- 
λογικής θεώρησης της τρέ

χουσας πραγματικότητας, 
μπορούμε να πούμε ότι δομο- 
λειτουργικά οι σχέσεις γονέ
ων - παιδιών στη σύγχρονη 
Ελλάδα επηρεάστηκαν και 
διαμορφώθηκαν από την 
“γερμανική εμπειρία” και από 
την ταχύρυθμη αστικοβιομη- 
χάνιση της κοινωνίας μας στα 
τελευταία τριάντα χρόνια. Ας 
δούμε όμως, τα δεδομένα, 
κοινωνικά και ψυχολογικά, 
κάπως πιο αναλυτικά.

Οι κρίσιμες δεκαετίες

Σύμφωνα με την κοινά απο
δεκτή κοινωνιολογική θεωρί
α, όλα τα κοινωνικά συστήμα
τα (με ευνόητες ελάχιστες ε
ξαιρέσεις) υπόκεινται στις δυ
ναμικές διεργασίες της αένα
ης κοινωνικής αλλαγής, ενώ 
μερικά υφίστανται και τις κα
ταλυτικές διεργασίες της χα
ρακτηριζόμενης “ραγδαίας” 
κοινωνικής αλλαγής.

Είναι αξιοπαρατήρητο το 
γεγονός, ότι το ελλαδικό κοι
νωνικό σύστημα έχει υποστεί, 
μέσα στη διάρκεια του 20ού 
αιώνα, τρεις τουλάχιστον φο
ρές - κατά την προσωπική μας 
άποψη - τις επιπτώσεις της 
ραγδαίας κοινωνικής αλλα
γής·

Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ήταν 
στη δεκαετία ανάμεσα στο 
1912 και 1922, όταν ξεκινή
σαμε σαν έθνος τους βαλκανι
κούς πολέμους και ολοκληρώ
σαμε με την μικρασιατική κα
ταστροφή.

Έτσι, ενώ το 1907 η Ελλά
δα είχε 2.631.952 κατοίκους 
και γεωγραφική έκταση 
63.211 τετραγωνικά χιλιόμε
τρα, το 1923 βρέθηκε να κα
λύπτει έκταση 127.000 τετρα
γωνικά χιλιόμετρα και να έχει 
πληθυσμό 6.010.000 κατοί
κων. Αυτή η επώδυνη διόγκω
ση της κοινωνικοδημογραφι- 
κής οντότητας του κοινωνι
κού μας συστήματος, δεν επη
ρέασε σημαντικά τη δομή της 
οικογένειας και το θεσμό του 
γάμου, ούτε και τις σχέσεις α
νάμεσα σε γονείς και παιδιά, 
καθώς η κοινωνία μας συνέχι
σε να παραμένει στο χαρακτή
ρα αγροτική με εκτεταμένες

πολυπρόσωπες οικογένειες, ό
που το σύμβολο του “πατέρα - 
αρχηγού” ( και ακόμη και του 
“πατέρα αφέντη”) παρέμενε 
ασάλευτο και ανεπηρέαστο α
πό τις δημογραφικές - οικολο
γικές αλλαγές.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ, ήταν 
στη δεκαετία ανάμεσα στο 
1940-1949, που ξεκίνησε με 
τα γεγονότα του Β' Παγκο
σμίου Πολέμου και τη ναζι- 
στική κατοχή της χώρας μας 
και συνεχίστηκε με την τριετί
α του αδελφοκτόνου εμφύ
λιου πολέμου.

Πέρα από τις γνωστές κοι- 
νωνικοψυχοπολιτικές και οι
κονομικές επιπτώσεις αυτής 
της δεκαετίας στη ζωή ατό
μων, οικογενειών ή και όλων 
των Ελλήνων, ίσως το σημα
ντικότερο ψυχοκοινωνικό χα
ρακτηριστικό με ιδιόμορφες 
προεκτάσεις στη δομή της οι
κογένειας και στις σχέσεις α
νάμεσα σε γονείς και παιδιά, 
να ήταν η τεκμηριωμένη με 
στατιστικά στοιχεία διόγκωση 
της παλιάς τάσης “αστυφιλί
ας” των Ελλήνων.

Η ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ, ήταν στη 
δεκαετία ανάμεσα στο 1958 
και 1968, όταν σχεδόν οκτα
κόσιες χιλιάδες Έλληνες και 
Ελληνίδες μετανάστευσαν σε 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης 
και ιδιαίτερα στη Δυτική Γερ- 
μανία, ενώ ταυτόχρονα ξεκί
νησε και η ραγδαία και εντα
τική αστικοβιομηχάνιση των 
ελληνικού κοινωνικού συστή
ματος με την αθρόα έλευση, 
εγκατάσταση και λειτουργία 
ξένων βιομηχανιών και επι
χειρήσεων στον ελλαδικό χώ
ρο και την παράλληλη διεύ
ρυνση των εγκαταστάσεων ε
ντοπίων βιομηχανιών και επι
χειρήσεων.

Οι πρώτες δύο περιπτώσεις 
δεν φαίνεται να επηρέασαν τη 
δομή της ελληνικής οικογέ
νειας, που συνέχισε να παρα
μένει “εκτεταμένη” (Extend
ed -όπου συζούν κάτω από 
την ίδια στέγη ή σε άμεση γει- 
τόνεψη τρεις ή περισσότερες 
γενιές συγγενών σε σχέση αί
ματος).

Στην Τρίτη, όμως, περίπτω
ση, εκείνη της “γερμανικής ε
μπειρίας” και της ραγδαίας α-

στικοβιομηχάνισης της χώρας 
μας, συντελέστηκε η μετουσί
ωση της “εκτεταμένης” οικο
γένειας σε “πυρηνική” 
(Nuclear - όπου συζούν κάτω 
από την ίδια στέγη μόνο γο
νείς και παιδιά), ανατράπηκε 
το σύμβολο του “πατέρα - αρ
χηγού”, καθώς η πραγματικό
τητα απαιτούσε ισοτιμία και 
δημοκρατική διακυβέρνηση 
της οικογένειας και άρχισε και 
η μετουσίωση των γονεϊκών 
ρόλων τόσο στις μεταξύ τους 
σχέσεις όσο και στις σχέσεις 
τους με τα παιδιά τους.

Η καθιέρωση και εδραίωση 
“πυρηνικού” τύπου οικογέ
νειας είναι, όπως γνωρίζουμε, 
απαραίτητη για να εξυπηρετη
θούν οι στόχοι της ραγδαίας 
αστικοβιομηχάνισης ενός α
γροτικού κοινωνικού συστή
ματος.

Στην ελλαδική πραγματικό
τητα είχαμε ταυτόχρονα και 
τη μετανάστευση πολλών γο
νέων στη Δυτική Γερμανία, με 
αποτέλεσμα να διακοπεί ο ρό
λος της κοινωνικοποίησης 
των παιδιών από τους γονείς 
και να ανατεθεί η φροντίδα 
τους σε παππούδες, γιαγιάδες, 
θείους και θείες που έμειναν 
εδώ και δεν συμμετείχαν στο 
μεταναστευτικό κύμα. Αλλά 
και για τους γονείς που πήραν 
τα παιδιά τους μαζί τους στη 
Γερμανία τα δεδομένα και οι 
πραγματικότητες εκείνου του 
κοινωνικού συστήματος υ
πήρξαν καθοριστικές και κα
ταλυτικές για τους ίδιους και 
για τα παιδιά τους.

Οι διαδικασίες 
κοινω νικοποίησης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ, η σχέση α
νάμεσα στη δομή του κοινω
νικού συστήματος και τις δια
δικασίες της κοινωνικοποίη
σης των παιδιών, μπορεί να 
πάρει δύο τουλάχιστον ευδιά
κριτες και διαφορετικές μορ
φές ή σχήματα.

Στη μία περίπτωση, η θεω
ρία διατείνεται ότι η κοινωνι
κοποίηση, όπως και η προσω
πικότητα και ο χαρακτήρας 
του ατόμου, καθορίζονται ε
παγωγικά από τις δομές του
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ευρύτερου κοινωνικού συστή
ματος και κατά συνέπεια, ό
ταν αυτές αλλάζουν, τότε αλ
λάζουν τόσο οι διαδικασίες ό
σο και οι στόχοι της κοινωνι
κοποίησης των παιδιών μας. 
Έτσι εφόσον σε ένα κοινωνι
κό σύστημα ή έμφαση της 
μελλοντικής επαγγελματικής 
αποκατάστασης των παιδιών 
τοποθετείται στα ελεύθερα ε
παγγέλματα και τις ατομικές ή 
ομόρρυθμες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, τότε η κοι
νωνικοποίηση στοχεύει στη 
δημιουργία ατόμων με χαρα
κτηριστικά προσωπικότητας 
και χαρακτήρα τα ακόλουθα: 
ικανότητα αυτοδιαχείρισης, 
αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, 
επιθετικότητα, ανταγωνιστι
κότητα και ριψοκίνδυνη ψυ
χοσύνθεση. Αντίθετα, όταν το 
κοινωνικό σύστημα διατηρεί 
πολύπλοκα - αρχαϊκά γρα
φειοκρατικά σύνολα στις κρα
τικές υπηρεσίες, και μεγάλες 
βιομηχανικές μονάδες και α
λυσίδες επιχειρήσεων, τότε οι 
ικανότητες στις διαπροσωπι

κές σχέσεις γίνονται απαραί
τητες και αναλογικά, η κοινω
νικοποίηση των παιδιών προ
σαρμόζεται σ ’ αυτήν την 
πραγματικότητα και τα δεδο
μένα της.

Η άλλη μορφή, θεωρεί την 
ευρύτερη κοινωνική δομή, ε
παγωγικά, σαν προβολή των 
ατομικών αναγκών μεμονω
μένων μελών μιας κοινωνίας 
πάνω στο κοινωνικό ιστό του 
κοινωνικού συστήματος.

Έχουμε δηλαδή εδώ, την 
περίπτωση σύμφωνα με την 
οποία τα άτομα προβάλλουν 
συλλογικά στο κοινωνικό σύ
στημα αξίες, νόρμες και πρό
τυπα συναισθηματικού περιε
χομένου και συμπεριφοράς, 
που ανταποκρίνονται στις υ
ποκειμενικές αντιλήψεις και 
τις δομές της προσωπικότητάς 
τους. Και όπως γνωρίζουμε, η 
προσωπικότητα διαμορφώνε
ται κατά κύριο λόγο μέσα στο 
οικογενειακό περιβάλλον στο 
οποίο ζει και εξελίσσεται το 
κάθε παιδί. Έτσι, λοιπόν, αν έ
να παιδί μεγαλώσει μέσα σε

μια οικογένεια όπου οι γονείς 
δίνουν έμφαση σε θέματα, ό
πως την ανάπτυξη του πνεύ
ματος συνεργατικότητας, α
γάπης για το συνάνθρωπο και 
στις στρατηγικές συμβίωσης 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
τότε το παιδί σαν ώριμο πια ά
τομο θα προβάλλει αυτές τις 
αξίες στις επαγγελματικές και 
οικονομικές του συναλλαγές 
και δραστηριότητες και φυσι
κά σε αντίθετες περιπτώσεις 
ενστερνισμού αξιών θα συμ
βεί το ακριβώς αντίστροφο.

Οι γονείς και γενικότερα η 
οικογένεια, μολονότι είναι ο 
πρωταρχικός φορέας στη δια
δικασία της κοινωνικοποίησης 
δεν είναι και ο αποκλειστικός. 
Μετά την είσοδο του παιδιού 
στο σχολείο αρχίζει η δραστη- 
ριοποίηση και αυτού του φο
ρέα στην κοινωνικοποίηση 
του παιδιού και αργότερα 
στην πορεία της βιο-ψυχο-κοι- 
νωνικής του εξέλιξης προστί
θενται η παρέα ή η κλίκα, τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
οι κάθε λογής “δευτερογενείς”

ομάδες που σχετίζονται με την 
πολιτική, τα σπορ, τα πολιτι
στικά και επιπρόσθετα η εκ
κλησία και η θρησκεία.

Οι γονείς σήμερα

Όπως και αν δούμε τα δεδο
μένα, το γεγονός παραμένει α
ναλλοίωτο, ότι στη σύγχρονη 
ελληνική οικογένεια έχουμε 
τον “πυρηνικό” τύπο κατά τον 
οποίο το βάρος των διαδικα
σιών κοινωνικοποίησης του 
παιδιού “από την κούνια μέ
χρι και το σχολικό θρανίο” 
συνεχίζει να αποτελεί υπόθε
ση της μητέρας και του πατέ
ρα, χωρίς, όμως, ουσιαστική 
βοήθεια από παππούδες-για- 
γιάδες, θείους και θείες. Είναι 
αλήθεια, ότι νέοι και νέες που 
έζησαν τη “γερμανική εμπει
ρία”, καθώς μετανάστευσαν 
οι γονείς τους, αλλά και οι άλ
λοι που έζησαν στην Ελλάδα 
και είδαν τους γονείς τους να 
ενστερνίζονται την γκάμα των 
ρόλων που δημιούργησε η ρα
γδαία αστικοβιομηχάνιση της
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χώρας μας έχουν διαμορφώ
σει προσωπικότητα και χαρα
κτήρα που αντανακλά αυτές 
τις μαζικές ψυχοκοινωνικές 
διεργασίες. Οι σύγχρονοι Έλ
ληνες γονείς, επικεντρώνουν 
τις μεθόδους κοινωνικοποίη
σης και διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών τους περισσότερο σε 
ψυχολογικές τεχνικές και 
στρατηγικές και λιγότερο σε 
μεθόδους άσκησης σωματι
κής βίας με χαστούκια ή ξυλο
δαρμούς. Οι σημερινοί νέοι 
γονείς και επιθυμούν και ανα
πτύσσουν διάλογο με τα παι
διά τους, τα επιτρέπουν να εκ
φραστούν και περισσότερο 
και πιο ελεύθερα, δείχνουν 
κατανόηση, στοργή, αγάπη 
και φροντίδα, ασχολούνται με 
επιμέλεια (καμιά φορά σε 
βαθμό....καταναγκασμού) με 
την πρόοδο των παιδιών στο 
σχολείο, δίνουν ιδιαίτερη έμ
φαση σε εξωσχολικές επιμορ
φωτικές ή ψυχαγωγικές δρα
στηριότητες (σπουδή ξένης 
γλώσσας, μπαλέτο, μάθηση 
κάποιου μουσικού οργάνου,

παρακολούθηση κάποιων 
σπορ) και επιδίδονται σε οικο
γενειακές “κυριακάτικες εξό
δους”.

Μέσα από τέτοιες δραστη
ριότητες εκφράζονται στα 
παιδιά παραστατικά οι “ισότι
μοι” ρόλοι πατέρα - μητέρας 
και αναπτύσσονται πια αυθε
ντικές ψυχοκοινωνικές σχέ
σεις στη σύγχρονη ελληνική 
οικογένεια. Αναμφίβολα, η 
διαμόρφωση της επιθυμητής 
συμπεριφοράς και η γενικότε
ρη διαπαιδαγώγιση των παι
διών ιδιαίτερα στο θέμα της 
“τιμωρίας” παίρνει σαφή ψυ
χολογικό χαρακτήρα, καθώς 
επικεντρώνεται σε απειλές 
συναισθηματικού περιεχομέ
νου και διέγερσης ενοχών του 
τύπου “...αν συνεχίσεις έτσι 
διακόπτω το διάλογο ” και τε
λικά “...αυτή σου η συμπερι
φορά με πληγώνει αφάντα
στα...

Αν υπάρχει κάτι που χρειά
ζεται να προσέξουν όλοι οι νέ
οι γονείς στις σχέσεις με τα 
παιδιά τους αυτό είναι να απο

φεύγονται οι υπερβολές και οι 
ψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις 
“αγάπης και ενδιαφέρο
ντος... ”

Οι σχέσεις γονέων παιδιών 
στην ελληνική κοινωνία του 
2.000, στον ευλογημένο αιώ
να που έρχεται φέρνοντας την 
τρίτη χιλιετηρίδα της Ελληνι
κής Ορθόδοξης Χριστιανοσύ
νης του 21 ου αιώνα, μόλις τώ
ρα αρχίζουν να αποκρυσταλ
λώνονται και αναμφίβολα 
βρίσκονται στο δυναμικό στά
διο της εξέλιξής τους.

Βέβαια, σε καθημερινή βά
ση θάνατοι από ναρκωτικά, 
τεράστιος αριθμός αμβλώσε
ων, πρωτιές σε κάπνισμα και 
κατανάλωση αλκοολούχων 
ποτών και τα παρόμοια τεί
νουν να δημιουργήσουν μια 
ζοφερή εικόνα για τη νέα γε
νιά και fcig προοπτικές της 
στον 21 ο αιώνα.

Από την άλλη πλευρά όταν 
συγκρίνει κανείς τα δεδομένα 
της δικιάς μας νεολαίας με 
αυτά των άλλων χωρών-με- 
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και όταν σκύψει κανείς ευλα
βικά πάνω από το συλλογικό 
ΕΙΝΑΙ ατέλειωτων αιώνων 
ελληνικής λεβεντιάς και φιλό
τιμου, ανθρωπιστικών ιδεω
δών και αγάπης για τη ζωή και 
τον συνάνθρωπο, τότε μαζί με 
το πατροπαράδοτο κυμπαρλί- 
κι μας θα ξεπροβάλλει δυνα
μικά και η αισιόδοξη προοπτι
κή που μας επιφυλάσσουν τα 
σημερινά νιάτα της Ελλάδας 
αυτά που με ελάχιστους πό
ρους και επίσημη υποστήριξη 
διαπρέπουν σε στεγνούς και 
υγρούς στίβους και μαζί στην 
διεθνή αρένα των Επιστημών 
και των Τεχνών...

Προσωπικά, φίλες και φί
λοι γονείς και παιδιά που 
διαβάζετε αυτές τις σκέψεις 
μου είμαι αισιόδοξος ότι και 
πάλι θα τα καταφέρουμε, ε
φόσον αφυπνισθούμε έγκαι
ρα και μείνουμε στις επάλ
ξεις τις πρόκλησης που λέγε
ται 21 ος αιώνας και Ενωμένη 
Ευρώπη... Π
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ  
ΓΗΣ ΕΛΛΗΝ. ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ  
ΣΤΗΝ 64η ΑΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφοριακό Κέντρο λειτούργησε η 
Ελληνική Αστυνομία και στην φετινή 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ε
γκαίνια του Κέντρου πραγματοποίησαν 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης με τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ιω
άννη Γεωργακόπουλο.

Τους κ.κ. Υπουργό και Αρχηγό και 
τους άλλους επισήμους υποδέχθηκε στη 
συμπρωτεύουσα ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Κων. 
Οικονόμου ο οποίος στην ομιλία του 
μεταξύ άλλων είπε: “η Ελληνική Αστυνο
μία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να 
προστατεύσει τη ζωή, την τιμή, την πε
ριουσία και τις ελευθερίες των Ελλήνων 
πολιτών. Η δραστηριότητες της όμως, ε
κτείνονται και άλλους τομείς όπως η εξυ
πηρέτηση του πολίτη, η προσφορά κοινω
νικών και ανθρωπιστικών υπηρεσιών και 
η υποβοήθηση του έργου άλλων Οργανι
σμών της Δημόσιας Διοίκησης.

Στην προσπάθεια να οικοδομήσουμε 
την Αστυνομία του 2.000, με πρωταρχικό 
στόχο την ασφάλεια των πόλεων, θα δια
θέσουμε όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε 
να συνειδητοποιήσει ο πολίτης ότι, η Α
στυνομία δεν είναι τέμενος απροσπέλα
στο και εχθρικό, αλλά θεσμός προσφοράς 
υπηρεσιών, που στηρίζεται και ελέγχεται 
από το λαό. Η εγκληματικότητα είναι ένα 
κοινωνικό φαινόμενο που ποτέ δεν έλει-
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ψε από τη ζωή του ανθρώπου ούτε πρό
κειται να λείψει όσο θα υπάρχει κοινωνι
κή ζωή. Μπροστά στο φαινόμενο αυτό η 
Ελληνική Αστυνομία δεν είναι δυνατόν 
να παραμείνει αδρανής αλλά προσπαθεί 
να την περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό. 
Στην προσπάθεια αυτή γίνεται καταγρα
φή της εγκληματικότητας, του είδους του 
εγκλήματος που εμφανίζεται κατά περιο
χή, χαρτογράφηση του προβλήματος με 
τρόπο αναλυτικό και λεπτομερή και ακο
λούθως λαμβάνονται τα κατάλληλα μέ
τρα για την αντιμετώπιση του προβλήμα
τος όπου αυτό εμφανίζεται και όχι τυχαί
α. Η Αστυνομία προσπαθεί. Χρειάζεται

όμως, τη βοήθεια των πολιτών αλλά και 
την κριτική της. Το έγκλημα απειλεί ό
λους μας και όλοι μαζί θα το αντιμετωπί
σουμε αποτελεσματικά ”.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Αρ
χηγός του Σώματος ο οποίος μεταξύ άλ
λων τόνισε ότι “το σύνθημά μας είναι η 
ασφάλεια των πολιτών και η ασφάλεια 
των συνόρων. Το έγκλημα σήμερα έχει 
παγκοσμιοποιηθεί. Οι εγκέφαλοι του ε
γκλήματος χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά 
μέσα της επιστήμης και της τεχνολογίας. 
Η εγκληματικότητα στη χώρα μας παρου
σιάζει ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές 
σε ορισμένους τομείς και κυρίως στην ε-
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μπορία των ναρκωτικών, όπλων, λευκής 
σαρκός, το δουλεμπόριο και το οργανω
μένο έγκλημα. Επιβάλλεται και είναι δυ
νατή η αποτελεσματική αντιμετώπιση και 
ο περιορισμός του φαινομένου. Οι Έλλη
νες πολίτες δικαιούνται να έχουν τα αγα
θά της ασφάλειας και της τάξεως. Πρέπει 
νοιώθουν ασφαλείς στα σπίτια τους 
στους χώρους εργασίας ψυχαγωγίας και 
οπουδήποτε αλλού κινούνται και ευ ρί
σκο νται μέσα στην ελληνική επικράτεια. 
Να αισθάνονται ότι προστατεύεται η ζωή 
η περιουσία η τιμή, η ελευθερία και γενι
κώς τα έννομα αγαθά τους. Πρέπει να έ
χουν εδραιωμένο το αίσθημα ασφαλείας. 
Η Αστυνομία υποχρεούται να αποτρέπει 
στα πλαίσια του εφικτού εγκληματικές ε
νέργειες σε βάρος πολιτών. Για την επί
τευξη του σκοπού αυτού η πολιτική και 
φυσική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, προβληματίζεται σοβαρά, σχεδιά
ζει και λαμβάνει μέτρα δραστικά τα οποί
α συνεχώς βελτιώνει και προσαρμόζει 
στις απαιτήσεις των καιρών. Το Υπουρ
γείο καταρτίζει και εφαρμόζει προγράμ
ματα αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονι
σμού του Σώματος στους βασικούς το
μείς εκπαιδεύσεως, δράσεως και εφοδια
σμού με σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα και 
προβαίνει στην αναμόρφωση του συστή
ματος αστυνομεύσεως, όπου αυτό επι
βάλλεται, λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε 
και τα συστήματα οργάνωσης των Αστυ
νομιών των ευρωπαϊκών χωρών, των ε
πιστημονικών ερευνών και νέων τεχνο
λογιών. Με βασικό σκοπό και στόχο την 
ασφάλεια των πολιτών και την εμπέδωση 
του αισθήματος ασφάλειας αυτών εκτός 
από τους κλασικούς τρόπους γενικής και 
ειδικής αστυνόμευσης με ενισχυμένες πε
ζές και εποχούμενες περιπολίες και πλέον 
εμφανή την παρουσία της Αστυνομίας 
στις περιοχές αυξημένης εγκληματικότη
τας και υψηλού κινδύνου πραγματο
ποιούνται έκτακτες επιχειρήσεις σε διά
φορες περιοχές της χώρας αναπτύσσο
νται δίκτυα πληροφοριών στους χώρους 
των υπόπτων και κακοποιών για τη συλ
λογή, επεξεργασία και περαιτέρω αξιο
ποίησή τους. Επιδιώκεται η συνδρομή ό
λων των συναρμοδίων υπηρεσιών, οργα
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνι
κών φορέων, ΜΜΕ αλλά και των φιλό
νομων πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να ε
νημερώνονται για τους κινδύνους που 
διατρέχουν και να οργανώνουν την άμυ
νά τους, στα πλαίσια των υποχρεώσεών 
τους, με τη λήψη των νόμιμων μέτρων. 
Είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτό και 
συνείδηση όλων ότι πρέπει να σκεπτόμα

στε και να ενεργούμε ως υπεύθυνοι και ό
χι ως άσχετοι και ανεύθυνοι άνθρωποι. 
Οι εγκληματίες αξιοποιούν τα λάθη μας 
και ενεργούν σε βάρος μας. Η αντιμετώ
πιση της εγκληματικότητας είναι σε ανά
λογο βαθμό, έργο πολλών υπηρεσιών και 
παραγόντων και όχι μόνον της Αστυνομί
ας. Για την ασφάλεια των συνόρων, την 
αποτροπή της λαθρομετανάστευσης και 
όσων σοβαρών εγκλημάτων συνδέονται 
μ ’ αυτήν η πολιτική ηγεσία του Υπουργεί
ου επεδίωξε και πέτυχε τη συνεργασία με 
τα συναρμόδια Υπουργεία γειτονικών 
χωρών στους τομείς αντιμετώπισης ε
γκληματικότητας και φύλαξης των συνό
ρων. Πέραν των ενεργειών αυτών προ- 
σλήφθηκαν, εκπαιδεύθηκαν, τοποθετή
θηκαν και βρίσκονται σε αποτελεσματική 
δράση 1.000 συνοριοφύλακες ενώ έχει 
προγραμματισθεί η άμεση πρόσληψη άλ
λων 1.230”. Καταρτίσθηκαν και εφαρ
μόζονται από τις Αστυνομικές Διευθύν
σεις των παραμεθόριων νομών σχέδια φρου- 
ρήσεως των συνόρων και συλλήψεως των 
λαθρομεταναστών με πολύ ορατά αποτελέ
σματα περιορισμού του φαινομένου.

Τέλος επισημαίνω ότι το πλέον τελε
σφόρο μέσο καταπολεμήσεως της εγκλη
ματικότητας είναι η ευσυνειδησία, η ικα
νότητα, η πίστη και αφοσίωση όλων των 
Αστυνομικών στο καθήκον τους. Οι τυ
χόν σκέψεις ότι κάθε ένας από εμάς είναι 
ανεύθυνος, είναι ανεπίτρεπτες και απα
ράδεκτες. Πιστεύω στο φιλότιμο, την ευ
συνειδησία, την ικανότητα και την εργα
τικότητα του Έλληνα Αστυνομικού και εί
μαι αισιόδοξος ότι θα επιτύχουμε την κα
ταπολέμηση του φαινομένου της εγκλη
ματικότητας, αρκεί όλοι μας να συνειδη

τοποιήσουμε την σοβαρότητα της απο
στολής μας και το χρέος μας έναντι των 
Ελλήνων. Η Αστυνομία υπάρχει για να υ
πηρετεί τον πολίτη και ο πολίτης ενδεί- 
κνυται να σέβεται και να εμπιστεύεται 
την Αστυνομία. Η σύσφιξη των σχέσεων 
Αστυνομίας και πολιτών είναι χρέος και 
των δύο πλευρών. Η Αστυνομία κάνει και 
θα κάνει ότι πρέπει προς το σκοπό αυτό ",

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Αρχη
γός κά.λεσε τον κ. Υπουργό να εγκαινιάσει 
το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στο σπου
δαίο ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνική 
Αστυνομία και είπε πως “όλοι μας θέ
λουμε μια Αστυνομία ανοιχτή προς τον 
πολίτη και δημοκρατική. Το σύνθημα για 
ασφαλείς πόλεις, σημαίνει πάταξη του ε
γκλήματος, στεγανοποίηση των συνόρων 
μας από τη λαθρομετανάστευση. Η κατα
πολέμηση όλων των φαινομένων της ε
γκληματικότητας είναι ο σκοπός μας και 
θα τον πετύχουμε. Στόχος μας είναι να ε
μπεδώσουμε όχι μόνον το αίσθημα ασφά
λειας των πολιτών αλλά την ίδια την α
σφάλεια, κερδίζοντας έτσι το στοίχημα 
που βάλαμε με τους εαυτούς μας. Η Ελ
ληνική Αστυνομία έχει λαμπρούς ανθρώ
πους και ο ρόλος τους στην Αστυνομία εί
ναι σπουδαίος".

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν εκπρό
σωπος του Παναγιότατου Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονα ΕΓ, 
βουλευτές, ο Αρχηγός του Πυροσβεστι
κού Σώματος, ο Διοικητής της 1ης Στρα
τιάς, εκπρόσωποι των δημοτικών στρα
τιωτικών, δικαστικών και πανεπιστη ια- 
κών αρχών της πόλης, ανώτατοι αξιωμ ι- 
τικοί της Αστυνομίας, απόστρατοι αξιω-
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Από την επίσκεψη τον Αρχηγόν της Ελληνικής Αστννομίας Αντιστράτηγον κ. Ιωάννη 
Γεωργακόπονλον και τον Α/ντή Τροχαίας τον Y.A.T. Αστνν. Υποό/ντη κ. Σωτ. Ταενε στην

Αστννομικη Α/νση Αάρισσας.

ματικοί, αστυνομικό και πολιτικό προσω
πικό της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης.

Στον εσωτερικό χώρο του περιπτέρου 
προβαλλόταν βιντεοταινία με τη δρα
στηριότητα των υπηρεσιών της Ελληνι
κής Αστυνομίας και λειτουργούσε έκθε
ση με φωτογραφικό υλικό. Επί πλέον υ
πήρχε ένας αστυνομικός του Τμήματος 
Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών 
της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ο ο
ποίος επιδείκνυε στους επισκέπτες τον 
τρόπο λειτουργίας ενός ρομπότ που χρησι
μεύει για την εξουδετέρωση βομβών.

Εντυπωσιασμένοι από τα εκθέματα 
του περιπτέρου εκφράστηκαν με τα κα
λύτερα λόγια ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης, ο Αρχηγός του Σώματος, οι Υπουρ
γοί της κυβέρνησης κ.κ. Ευάγγελος 
Γιαννόπουλος, Βάσω Παπανδρέου, 
Ευάγγελος Βενιζέλος, Κώστας Λαλιώ- 
της, η σύζυγος του πρωθυπουργού κ. 
Δάφνη Σημίτη, ο αρχηγός του ΔΗΚΚΙ κ. 
Δημ. Τσοβόλας, πλήθος βουλευτών κα
θώς και άλλοι επίσημοι που δεν παρέ- 
λειψαν να εκφράσουν και γραπτώς τις ε
ντυπώσεις τους στο βιβλίο επισκεπτών.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ  
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Κέρκυρα και Ηγουμενίτσα

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχά- 
λης Χρυσοχοϊδης συνοδευόμενος από 
τον Δ/ντή της Δ/νσης Αστυν. Προσωπι
κού Υποστράτηγο κ. Αλέξανδρο Ζου
μπούλι] την 10-20/8/1999 μετέβησαν 
στην Κέρκυρα και την Ηγουμενίτσα ό
που πραγματοποίησαν διαδοχικές συνα
ντήσεις με τον Διοικητή Περιφερειακής 
Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Ιονίων Νήσων, Διοικητές και αξιωματι
κούς Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κερ- 
κύρας, τον Επιθεωρητή Αστυνομίας Ιο- 
νίων Νήσων τον αστυνομικό Δ/ντή Κέρ
κυρας, τον Δ/ντή της Υποδ/νσης Ασφά
λειας, Διοικητές και αξιωματικούς όλων 
των Τμημάτων, με αντιπροσώπους των 
συνδικαλιστικών ενώσεων, βουλευτές, 
τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Ιο- 
νίων Νήσων, τον Νομάρχη και Δημάρ
χους.

Στην Ηγουμενίτσα πραγματοποιήθη
καν συναντήσεις τον Επιθεωρητή Αστυ
νομίας Ηπείρου, τον Αστυν. Δ/ντή Θε
σπρωτίας, τον Δ/ντή Υποδ/νσης Ασφά
λειας, Διοικητές και αξιωματικούς Τμη

μάτων και Διοικητές Τμημάτων Συνο
ριακής Φύλαξης.

Κιλκίς

Τις αμέσως επόμενες ημέρες ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης επισκέφθηκε το Κιλκίς ό
που συνάντησε τον Επιθεωρητή Αστυ
νομίας Κεντρικής Μακεδονίας τον Α
στυν. Δ/ντή Κιλκίς, Διοικητές και αξιωμα
τικούς Τμημάτων, βουλευτές του νομού, 
τον Νομάρχη και Δημάρχους του νομού.

Μεσολόγγι

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργα- 
κόπουλος συνοδευόμενος από τον Διοι
κητή της Σχολής Αστυφυλάκων Αστυν. 
Διευθυντή κ. Βασίλειο Τασιόπουλο 
πραγματοποίησε την 12 και 13 Αυγού- 
στου 1999 επίσκεψη στο Μεσολόγγι ό
που επισκέφθηκε το στρατόπεδο 2.39 
Κ.ΕΝ προκειμένου να εξετασθεί η δυ
νατότητα της εκπαίδευσης αστυνομι
κών. Κατά την επίσκεψή του στο στρατό
πεδο παρευρίσκετο ο Διευθυντής της Α
στυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας Αστυν. 
Υποδιευθυντής κ. Δημήτριος Καραλής.

Ημαθία και Θεσσαλονίκη

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργα- 
κόπουλος μετέβη στην Βέροια από 19

έως 21 Αυγούστου 1999 και επισκέ- 
φθηκε την Αστυνομική Διεύθυνση Η
μαθίας τη Νάουσα και τη Θεσσαλονίκη 
προκειμένου να εξετάσει την καταλλη
λότητα κτιριακών εγκαταστάσεων για 
την εκπαίδευση των Συνοριακών Φυ
λάκων.

Λάρισα

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργα- 
κόπουλος συνοδευόμενος από τον Διευ
θυντή της Δ/νσης Τροχαίας/ΎΔΤ Αστυν. 
Υποδ/ντή κ. Σωτήριο Τσενέ μετέβη στη 
Λάρισα από 25-26/8/1999 όπου πραγ
ματοποίησε συναντήσεις με τον Αστυν. 
Δ/ντή της Α.Δ. Λάρισας, Διοικητές Τμη
μάτων αξιωματικούς, και με το προσω
πικό του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας.

Αρτα

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας του Υπουργεί
ου Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Ευ- 
σταθιάδης συνοδευόμενος από τον Π.Υ. 
κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη της Δ/νσης 
Τεχνικών / ΥΔΤ επισκέφθηκε την Αστυν. 
Διεύθυνση Άρτας προκειμένου να ενη
μερωθεί για το γενικότερο έργο της 
Διεύθυνσης και να επιθεωρήσει το νεο- 
αναγειρόμενο κτίριο στο οποίο θα στε
γαστούν οι υπηρεσίες της Αστυν. Διεύ
θυνσης.
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θέματα που αφορούν τις συνθήκες 
εργασίας αλλά και την καλύτερη παροχή 
υπηρεσιών και την εμπέδωση του αι
σθήματος ασφάλειας προς τους συμπο
λίτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν 
πρόσφατα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και ο πρόε
δρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ
λήλων Θεσσαλονίκης Γεώργιος Φεστε- 
ρίδης. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι οι 
προσπάθειες που καταβάλλονται προς 
την κατεύθυνση της αμοιβαίας κατανόη
σης θα συνεχιστούν έτσι ώστε τα προ
βλήματα να λιγοστέψουν και για τους α
στυνομικούς αλλά και για τους πολίτες. 
Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες τα α
ποτελέσματα είναι αρκετά αισιόδοξα και 
φυσικά οι προσπάθειες εντατικοποιού- 
νται συνεχώς για να επιτευχθούν στο κα
λύτερο δυνατό σημείο όλοι οι στόχοι.

Στην ίδια συνάντηση αποφασίσθηκε η 
δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων 
στην Βόρεια Ελλάδα οι οποίες προγραμ- 
ματίσθηκε να είναι έτοιμες το έτος 
2.000 για να δεχθούν παιδιά αστυνομι
κών ηλικίας από 6 έως 15 ετών. Εντός 
των προσεχών μηνών θα ανακοινωθεί ο 
τόπος που θα κατασκευασθούν οι κατα
σκηνώσεις (Χαλκιδική ή Κατερίνη).

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης (ΕΑΥΘ) ξεκίνησε τους 
αγώνες της από το 1985, 
πρωταγωνίστησε στην ίδρυση της 
ΠΟΑΣΥ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στην εδραίωση του συνδικαλιστικού 
κινήματος στην Ελληνική Αστυνομία.

Πρωτεύοντα ρόλο στην ίδρυση της 
Ένωσης Ν. Θεσσαλονίκης έπαιξαν 
μαζί με άλλους ο Δημήτριος 
Κυριαζίδης (πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ) 
και ο Γιώργιος Φεστερίδης (πρόεδρος 
της ΕΑΥΘ).

Μετά το νόμο περί συνδικαλισμού 
στην Ελληνική Αστυνομία η Ένωση 
συνέβαλε:

- στην ίδρυση Σχολής 
Μετεκπαίδευσης - Επιμόρφωσης με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη

- στην ίδρυση Λέσχης Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης

- στην τροπολογία του σχεδίου 
νόμου “μισθολογικές ρυθμίσεις”

- στην αποδέσμευση της ΓΑΔ 
Θεσσαλονίκης από τις παρελάσεις των 
εθνικών επετείων οι οποίες γίνονται 
πλέον με Δοκίμους των Σχολών

- στην παύση των αποσπάσεων από την ΓΑΔΘ για τα νησιά οι οποίες γίνονται 
με Δοκίμους των Σχολών

- στην καθ’ υπέρβαση εισαγωγή σε ποσοστό 12% παιδιών αστυνομικών στις 
Σχολές. Το Δ.Σ. της ΕΑΥΘ έχει συχνότατες επαφές με την φυσική και πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου και όλα τα κόμματα της Βουλής.

Η ΕΑΥΘ πρωτοστατεί σε όλες τις τοπικές και πανελλαδικές κινητοποιήσεις και 
με τους συνεχείς και πολυετείς συνδικαλιστικούς αγώνες κατάφερε να ακούγεται 
η φωνή των αστυνομικών και τα προβλήματα σε όλη την ελληνική κοινωνία.

Συνεχίζοντας την αλματώδη πρόοδό της στο ταε-κβο-ντο η Σαραντονλα κόρη τον Αρχιφν- 
λακα Αθανασίου Παγωνάκη που υπηρετεί στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 
κατάκτησε την πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον αθλήματος στην κατηγορία των 
63-68 κιλών.
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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΗ ΧΙΟ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Α
θηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστό
δουλος επισκέφθηκε πρόσφατα τη Χίο, 
προκειμένου να ευλογήσει τον νεοανα- 
γειρόμενο με δαπάνες Αστυνομικών 
και άλλων ευσεβών χριστιανών I. Ναό 
του Αγίου Αρτεμίου. Τον Μακαριώτα- 
το υποδέχθηκαν ο Αστυν. Δ/ντής Χίου 
Αστυν. Υποδ/ντής κ. Ιωάννης Μόσχο- 
βος, το τοπικό Δ.Σ. της ΙΡΑ, αστυνομι
κοί με τις οικογένειές τους και πλήθος 
κατοίκων του νησιού.

Η ΣΧΟΑΗ ΠΟΛΕΜΟΥ  
ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ Γ.Α.Α.Α.

Τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ατ
τικής επισκέφθηκαν σπουδαστές και α
ξιωματικοί της Σχολής Πολέμου του 
Ναυτικού προκειμένου να ενημερωθούν 
επισταμένως για το έργο της Αστυνομί
ας.

Τους σπουδαστές υποδέχθηκε εκ μέ
ρους του Γ εν. Αστυν. Διευθυντού κ. Γ ε- 
ωργίου Σκαλτσά ο Υποδ/ντής της ΓΑΔΑ 
Ταξίαρχος κ. Ηλίας Βλαχογιάννης ο ο
ποίος και επέδωσε αναμνηστική πλακέ- 
τα στον επικεφαλής της Σχολής.

Στη συνέχεια, εντός του αμφιθεάτρου 
του μεγάρου έγινε ενημέρωση των 
σπουδαστών από τον Διοικητή της 
Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττικής Ταξίαρ- 
χο κ. Σπυρίδωνα Τουντόπουλο και από 
τον Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Κουτσούμπα 
για θέματα της Δ/νσης Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών.

Στιγμιότυπο από την τελετή' αγιασμού 
στο κατάστημα της Αστυνομικής 

Υποδιεύθυνσης Νε'ας Ιωνίας από τον 
Προϊστάμενο της θρησκευτικής Υπηρεσίας 

του Σώματος παρουσία του Αστυν. Υ- 
ποδ/ντού Αντωνίου Μπελσεμεδάκη, 

του προσωπικού και των Διοικητών των 
Αστυνομικών Τμημάτων που υπάγονται 

στην Υποδιεύθυνση.
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜ Α ΤΗΝ  
ΕΦΗΒΕΙΑ

Με πρωτοβουλία του Δήμο Κρανιδί- 
ου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα 
“Εφηβεία, χρήση ουσιών, σχολείο, οικο
γένεια” με ομιλητές τους ψυχολόγους 
Ιωάννα Ματσάκα και Πέτρο Κεφαλά. 
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Αστυν. Διευ
θυντής της Α.Δ. Αργολίδας Αριστείδης 
Δαβίλας και ο Δήμαρχος Κρανιόίου κ. 
Δημήτρης Καμιζής ο οποίος είχε και το 
συντονισμό της συζήτησης αλλά παράλ
ληλα με τις εύστοχες παρεμβάσεις και ε
πισημάνσεις του και έχοντας άμεση επί
γνωση των δεδομένων της περιοχής λό
γω του αξιώματος του αλλά και ως Διευ- 
θυντού του οικείου Κέντρου Υγείας. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν και κατέθε
σαν τις απόψεις τους οι Εισαγγελείς 
Πρωτοδικών Ναυπλίου και Αθηνών κ.κ. 
Παπαδάς και Καραϊσκος.

ΤΑ ΙΟΧΡΟΝΑΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΑΚΩΝΙΑΣ

Εκδήλωση για τα δεκάχρονα της Ένω
σης Αστυνομικών Λακωνίας στην έδρα 
της Ένωσης στη Σπάρτη. Για τους στό
χους της Ένωσης μίλησε ο Πρόεδρος 
Παν. Καρράς και για την ιστορική της 
διαδρομή ο τ. Πρόεδρος Αθανάσιος Μα- 
χαίρας ενώ τους χαιρετισμούς της ΠΟΑ- 
ΣΥ μετέφερε ο Αντιπρόεδρος Χρήστος 
Φωτόπουλος. Τιμητικά διπλώματα απο- 
νεμήθηκαν στο πρώτο Δ.Σ. και αναμνη
στικά δώρα στην ΠΟΑΣΥ, στην Α.Δ. 
Λακωνίας, ΙΡΑ, και στον τ. Πρόεδρο της 
ΠΟΑΣΥ Δημοσθένη Γόγολο. Λαμβάνο- 
ντας αφορμή από την εκδήλωση ο Δή
μαρχος Σκάλας κ. Βασίλειος Θεοδωσά- 
κος παρέδωσε την μελέτη για το μνημεί
ο του Αγνώστου Αστυνομικού που θα α- 
νεγερθεί στη Σκάλα Λακωνίας.

Ανδρες τον Αστυνομικού Τμήματος Μή
λον σε συνεργασία με άνδρες τον οικείου Υ- 
πολιμεναρχείον παρά τις αυξημένες υπηρε
σιακές τους υποχρεώσεις λόγω της απερχό

μενης τουριστικής περιόδου έλαβαν την 
πρωτοβουλία και απομάκρυναν όλα τα α

πορρίμματα από την παραλιακή λωρίδα της 
Αλυκής Αεροδρομίου Μήλον και στη συνέ

χεια τη δενδροφντενσαν, ενέργεια που προ- 
κάλεσε τα πλέον ευμενή σχόλια των κατοί

κων του νησιού.
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Στη δωρεά ενός αυτοκινήτου προέβη 
ο Σύλλογος Εμποροεπαγγελματοβιοτε- 
χνών Συκουρίου Λάρισας προς τον οι
κείο Αστυνομικό Σταθμό για την εξυπη
ρέτηση των τοπικών αναγκών. Το περι
πολικό παρέδωσε ο πρόεδρος του Συλ
λόγου κ. Πράπας στον Αστυν. Δ/ντή Λά
ρισας κ. Σταμάτη Σταματίου και παρευ- 
ρέθηκαν ο Β’ ΓΕΑ Υποσ/γος κ. Παύλος 
Δουκιατζάκης, ο ΕΠ.ΑΣ. Θεσσαλίας 
Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Καλαμπαλί- 
κης, ο Διοικητής Α.Τ. Περιφ. Λάρισας 
Αστυν. Β' Κωνσταντίνος Δαμιανός, 
πολλοί αστυνομικοί και μέλη του Δ.Σ. 
του Συλλόγου.

Ο Αστυν. Δ/ντής κ. Σταματίου εκφρά
ζοντας τις ευχαριστίες εκ μέρους όλου 
του Σώματος παρέδωσε σε ένδειξη τιμής 
αναμνηστική πλακέτα.

ΑΓΩΝΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τζού
ντο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας η ομάδα της Ελληνικής Α
στυνομίας μετά από την άριστη εμφάνι
σή της κατέλαβε την Τρίτη θέση στην 
τελική κατάταξη με πρώτο το Στρατό 
Ξηράς και δεύτερο το Ναυτικό.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στο κλειστό 
Γυμναστήριο της Τρίπολης και την ευ
θύνη της διοργάνωσης είχε η πολεμική 
αεροπορία.

Τα αποτελέσματα της ομάδος Τζούντο 
έχουν ως εξής: Ανθυπαστυνόμος Γεώρ
γιος Πετράκης 1ος στην κατηγορία των 
100 κιλών. Αστυφύλακας Αναστάσιος 
Δουρίδης I ος στην κατηγορία των 90 κι
λών. Αστυφύλακας Χρήστος Ζέρβας 
2ος στην κατηγορία των 81 κιλών. Α
στυφύλακας Σταύρος Μπαίλης 3ος στην 
κατηγορία των 81 κιλών. Προπονητής 
της ομάδος ήταν ο Ανθυπαστυνόμος Γε- 
ώργιος Πετράκης.

Η Εμμανονέλα Γονλιδάχη τέκνο τον 
Ανθίμου Α. Γουλώάκη έλαβε μέρος στη 

"Βουλή των Εφήβων” και μίλησε στην Ο
λομέλεια ως μέλος της Επιτροπής Δημόσιας 

Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύ
νης, για θέματα που αφορούν την Αστυνο

μία, και για τα προβλήματα που αντιμετω
πίζουν οι Αστυνομικοί 

προτείνοντας συγκεκριμένους 
τρόπους επίλυσής των.
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ΑΓΩΝΕΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Το πρωτάθλημα Χειροσφαίρισης Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλεί
ας, έτους 1999, πραγματοποιήθηκε με α
πόλυτη επιτυχία, στο κλειστό γυμναστή
ριο Βύρωνα, κατά το χρονικό διάστημα 
από 6 έως 12-9-1999.

Η οργάνωση και διεξαγωγή των αγώ
νων ανατέθηκε στην Ελληνική Αστυνο
μία (Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Α
θλητισμού), υπό την εποπτεία του Ανω- 
τάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενό
πλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.).

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσί
α τους, ο A ' Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
ΠΛΑΚΑΣ, ο Επιθεωρητής ΔΤ.Ε.Α. Υ
ποστράτηγος κ. Φώτιος ΒΛΑΧΟΣ, ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημί
ας κ. Σπυρίδων ΔΡΑΚΟΣ, ο Διευθυντής 
της Τροχαίας Αττικής, Αστυν. Δ/ντής κ. 
Θεόδωρος ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ,ο Πρόε
δρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυν. 
Δ/ντής κ. Γεώργιος Μακρυαλέας, ο 
Διοικητής του Αστυν. Τμήματος Βύρω
να Αστυν. Υποδ/ντής κ. Αθανάσιος Κα- 
ρυδάκος, ο Σμήναρχος κ. ΦΟΥΓΙΑΣ 
Δημήτριος, εκπρόσωποι των Γ ενικών Ε
πιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας, αντιπροσω
πείες και φίλοι του αθλήματος.

Κατά την τελετή λήξης ο Α' Υπαρχη- 
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Γεώργιος ΠΛΑΚΑΣ 
τόνισε μεταξύ άλλων:

“Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαρι
στήσω όλους όσους συνέδραμαν στην ά
ψογη διοργάνωση και διεξαγωγή των α
γώνων και ιδιαίτερα το Ανώτατο Συμ
βούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων 
που είχε την εποπτεία των αγώνων αυ
τών, τη Διοίκηση και το προσωπικό που 
Βύρωνα, τους προπονητές τα μέλη της 
Γοαμματείας και το προσωπικό της Υπη
ρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που είχε την 
ευθύνη της διοργάνωσης των αγώνων αυ
τών και φυσικά τους Αθλητές και τις Α
θλήτριες για τη συμμετοχή τους.

Αναμφισβήτητα το Ανώτατο Συμβούλιο 
Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων, δίνει 
μεγάλη βαρύτητα στην ενδυνάμωση των 
δεσμών μεταξύ των υπηρετούντων στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφα
λείας, καθώς και στην καλλιέργεια και α
νάπτυξη του αθλητικού πνεύματος.

Η Ελληνική Αστυνομία συμβάλλει προς 
την κατεύθυνση αυτή με το να δίνει το 
παρόν σ ’ όλες τις δραστηριότητες του

Α.Σ.Α.Ε.Δ. και ταυτόχρονα να θεσπίζει 
κίνητρα για την ενασχόληση του Αστυνο
μικού προσωπικού με τον ερασιτεχνικό 
αθλητισμό.

Οι αγώνες χειροσφαίρισης που έληξαν 
σήμερα και διήρκεσαν έξι (6) ημέρες, 
πρόσθεσαν έναν ακόμη λίθο στο τόσο ση
μαντικό αθλητικό οικοδόμημα του Ανω- 
τάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων 
Δυνάμεων. Θέλω να σας διαβεβαιώσω 
ότι οι βασικοί στόχοι των αγώνων, που 
ήταν η επικράτηση υγιούς αθλητικού α
γωνιστικού πνεύματος, η σφυρηλάτηση 
της συναδέλφωσης, η ευγενής άμιλλα, και 
η ενδυνάμωση των σχέσεων φιλίας και 
συνεργασίας μεταξύ των ένστολων Αθλη
τών, επιτεύχθηκαν. Αποτελεί πλέον κοινή 
πεποίθηση ότι ο χώρος διεξαγωγής των 
αγώνων δεν αποτελεί πεδίον αντιπαράθε
σης και ανταγωνισμού, αλλά χώρος μέσα 
στον οποίο δίδεται η ευκαιρία στους Α
θλητές να προαγάγουν, αναπτύξουν και 
καλλιεργήσουν τις αξίες του “ΕΥ ΑΓΩ- 
ΝΙΖΕΣΘΑΙ”. Επειδή δε σημασία δεν έχει 
μόνο η νίκη αλλά και η συμμετοχή, συγ
χαίρω όλους τους αθλητές που συμμετεί
χαν στους αγώνες καθώς και για την ά
ψογη συμπεριφορά τους, το αθλητικό ή
θος που υπέδειξαν και για τις επιδόσεις 
τους. Ιδιαίτερη αξία έχει ΣΗΜΕΡΑ το α
γωνιστικό σας πνεύμα, γιατί τις μέρες αυ
τές συνάδελφοί μας αγωνίζονται πάνω 
στα κατεστραμμένα κτίρια και σώζουν 
ζωές. Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι ό
πως όλες οι εκδηλώσεις του Α.Σ.Α.Ε.Δ., 
να στέφονται πάντα με επιτυχία ”.

Στη μνήμη των θυμάτων του εγκέλα

δου μεταξύ των οποίων ήταν και ένα α
πό τα πλέον αξιόλογα στελέχη της “α
θλητικής αστυνομικής οικογένειας” ο 
παλαίμαχος πρωταθλητής πυγμαχίας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΝΛΡΙΩ- 
ΤΗΣ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Στο μεγάλο τελικό ο Στρατός ξηράς 
νίκησε την Ελληνική Αστυνομία με 
σκορ 34-23.

Στην ομαδική κατάταξη: 1η θέση ο 
Στρατός Ξηράς, 2η θέση η Ελληνική Α
στυνομία και 3η θέση η Πολεμική Αερο
πορία.

Η ομάδα χειροσφαίρισης της Ελληνι
κής Αστυνομίας αποτελείτο από τους: 
Ανθ/μο Ελένη Κόρμαλη ως Αρχηγό α
ποστολής τον Αρχ/κα Γεώργιο Μυλωνά 
ως Αρχηγό ομάδος και προπονητή και 
τους αθλητές Ανθ/μο Κωνσταντίνο Πα
παθανασίου, τους Αρχ/κες Χρήστο 
Τριανταφύλλου Αθανάσιο Παπαθανασί
ου, τους Αστυφύλακες Αριστείδη Γου- 
νόπουλο, Δημήτριο Βελαώρα, Γεώργιο 
Τσέλιο, Αντώνιο Λολίδη, Ιωάννη Σταθό- 
πουλο, Θεόδωρο Γκλαβόπουλο, Πανα
γιώτη Καρακίτσο, Ιορδάνη Καζόγλου 
και τους Δόκιμους Αστυφύλακες Νικό
λαο Ανδρικόπουλο, Γ εώργιο Καραβασί- 
λη, Ιωάννη Πλώτα, Εμμανουήλ Λουπα- 
σάκη, Δημήτριο Κόγκινο και Κωνστα
ντίνο Χατζηχαραλάμπου. □

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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Τον Νικολάου Μαγγίνα

Ο τραγικός απολογισμός του σει
σμού στη Βορειοδυτική Τουρ
κία, με επίκεντρο τη Νικομή

δεια, προκάλεσε ανέλπιστη φιλία πολ
λών Ρίχτερ, μεταξύ του ελληνικού και 
τουρκικού λαού, δημιουργώντας έτσι έ
ντονο ρήγμα στα σχέδια τεχνικής έντα
σης και σκοπιμοτήτων που καλλιεργού
νται εδώ και δεκαετίες σε βάρος της α
νάπτυξης καλών σχέσεων μεταξύ των 
δύο λαών.
Την απροσδόκητη αυτή φιλία ήλθε να ε- 
νισχύσει ο καταστρεπτικός σεισμός της 
Αθήνας. Στις πληγείσες περιοχές της 
πρωτεύουσας έσπευσαν από την πρώτη 
στιγμή τουρκικές ομάδες διάσωσης 
(AKUT) για να βοηθήσουν στον εντοπι
σμό και ανάσυρση των εγκλωβισμένων. 
Όπως ήταν από τους πρώτους που μετέ- 
βησαν στην γείτονα χώρα η ελληνική ο
μάδα διάσωσης (Ε.Μ.Α.Κ.).
Στο σημείωμά μας αυτό, θα αναφερθού
με στην επίσκεψη που πραγματοποίησε 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο
μαίος, την σεισμόπληκτη περιοχή της 
Νικομήδειας. Εκεί ο Πατριάρχης συνα
ντήθηκε με τον Νομάρχη, τον Δήμαρχο 
άλλους αρμοδίους παράγοντες και είχε ε
πικοινωνία με σεισμόπληκτους, γενόμενος 
δεκτός από όλους με ιδιαίτερο σεβασμό. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν, να διαπι
στωθούν οι ανάγκες των σεισμοπλή
κτων και όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος: “να διαπι
στώσουμε με τα ίδια τα μάτια μας τον πό
νο των ανθρώπων, τις υπάρχουσες ανά
γκες, να δείξουμε αλληλεγγύη και συμπα
ράσταση, πράγμα το οποίο είναι όχι μόνο 
χριστιανικό καθήκον, αλλά και ανθρώπι
νο και πανανθρώπινο ”, Νικομη'&έια (φωτο. Ν,
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χριστιανικό καθήκον, αλλά και ανθρώπι
νο και πανανθρώπινο".
Ο Νομάρχης απευθυνόμενος στον Οι
κουμενικό Πατριάρχη αφού τον ευχαρί
στησε θερμά για το ενδιαφέρον του ανα
φέρθηκε στην τουρκική παροιμία που 
λέγει: “ο πόνος που μοιράζεται ελαττώ
νεται, ενώ η χαρά που μοιράζεται αυξά
νεται ”, για να καταλήξει: ‘Ή  δική Σας 
παρουσία, που μοιράζεται τον πόνο μας, 
γίνεται αφορμή να τον ελαφρώσει 
Στη Νικομήδεια ο Πατριάρχης Βαρθο
λομαίος μετέβη πλαισιούμενος από τον 
Αρμένιο Πατριάρχη Μεσρόπ, και εκ
προσώπους των άλλων χριστιανικών 
Εκκλησιών στη Τουρκία, όπως Ρωμαιο
καθολικών, Συροϊακοβιτών, Γερμανών 
Προτεσταντών και εκπρόσωπο του Συμ
βουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, 
από την Ιορδανία.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι εκ
πρόσωποι των Χριστιανικών Εκκλη
σιών μετά από έρανο που έγινε μεταξύ
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Πατριάρχης Βαρθολομαίος πρόσφερε ε
πιταγή με το ποσό των 100.000 δολαρί
ων για την ανοικοδόμηση του Πανεπι
στημίου της Νικομήδειας.
Στο ενδιαφέρον αυτό του Πατριαρχείου 
να προσθέσουμε και την κινητοποίηση 
των νέων της Ομογένειας της Πόλεως

ται από τις επιθυμίες των κύκλων εκεί
νων που στηρίζουν το μέλλον τους στην 
αντιπαλότητα των δύο λαών. Φανατικοί 
και καιροσκόποι υπάρχουν και στις δύο 
χώρες. Όπως και σ’ όλο τον κόσμο. 
□

τους, σε πρώτη φάση, συγκέντρωσαν το 
ποσό των 50.000 δολαρίων για την αγο
ρά 200 σκηνών για τη στέγαση σεισμο
πλήκτων. Η εγκατάσταση των σκηνών 
έγινε σε χώρο που επελέγη και τον οποί
ο επισκέφθηκαν δύο Πατριάρχες και οι 
άλλοι χριστιανοί εκπρόσωποι.
Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, Πα
τριάρχης Βαρθολομαίος, μετέβη και πά
λι, για δεύτερη φορά στη Νικομήδεια, 
συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη 
Γαλλίας Ιερεμία και Ομογενείς της Πό
λης, και επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο 
της πόλεως, το οποίο έχει υποστεί εκτε
ταμένες καταστροφές από τον σεισμό. 
Στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Baki 
Komsuogiu, παρουσία του Νομάρχου, ο

’’••m m unanistan’da halk da, yoneticiler de aym $eyi soylii

Her seyimizi

και ιδιαίτερα του 
Μορφωτικού και Καλ
λιτεχνικού Συνδέσμου 
Φερικιοι ΕΡ.Θ.Ο., που 
συγκεντρώνει διάφορα 
είδη πρώτης ανάγκης 
και τα προωθεί στις 
σεισμόπληκτες περιο
χές.
Μέσα από το δρόμο 
μιας φυσικής κατα
στροφής, τους σει
σμούς, αναβίωσε μια 
φιλία. Η διάρκειά της 
ελπίζουμε και ευχόμε- 
θα να κρατήσει. Το 
πόσο, βέβαια, εξαρτά-
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Φ Τον Παναγιώτη Κανελλόπονλον*

Η εποχή μας χρειάζεται πίστη, χρειάζεται το Θεό, τον “ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα”, ό
πως είπε ο Παύλος μιλώντας στον Αρειο Πάγο. Και πρόσθεσε ο Παύλος:

“εν αυτώ γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν”. Κι όταν πονάμε, μέσα στο Θεό πονάμε κι όταν αγαπάμε, μέ
σα του αγαπάμε κι όταν πεθαίνουμε, μέσα του πεθαίνουμε, μες στην αληθινή ζωή πεθαίνουμε.

Η αλήθεια αυτή είναι πολύ μεγάλη, είναι μεγαλύτερη και πιο δυναμική από το πιο μεγάλο και δυναμικότερο 
ψέμα, είναι μεγαλύτερη απ’ όλα τα ψέματα που έχουν συγκλονίσει και αναστατώσει τον κόσμο.

Ως τώρα τον κόσμο τον 
έχουν συγκλονίσει 
μεγάλα ψέματα. Εί

ναι καιρός να τον συγκλονίσει 
η μεγάλη αλήθεια, η απαλή, η 
αθόρυβη, η ανείπωτη. Είναι 
καιρός -γιατί οι καιροί έγιναν 
πολύ δύσκολοι- να επιχειρηθεί 
το πιο δύσκολο απ’ όλα, να επι
χειρήσουν οι άνθρωποι να πι
στέψουν πάλι. Το πιο δύσκολο 
είναι και το πιο εύκολο. Είν’ 
εύκολο, ευκολότατο, να ιδείς 
μπροστά σου, αρκεί ν’ ανοίξεις 
τα μάτια σου. Αν είναι δύσκολο 
να τα’ ανοίξεις, προπάντων ό
ταν ο ύπνος είναι βαρύς στα 
βαριά κλίματα της εποχής μας, 
τίποτα δεν είναι πιο εύκολο α
πό το να ιδείς, αφού τα ανοί
ξεις. Και τι θα ιδείς; Δεν είναι 
ανάγκη να ρωτάς. Η ερώτηση, 
στο χώρο της μεγάλης αλή
θειας, είναι πειρασμός. Η όρα
ση δε θέτει ερωτήματα στη θέ
α που ανοίγει εμπρός της. Έτσι 
και η όραση της ψυχής αγκα
λιάζει τη θέα αυτόματα και ά
μεσα, ταυτίζεται μαζί της, γίνε
ται έ ν α πράγμα με το άπειρο 
τοπίο, με το Θεό. Η πίστη είναι

η όραση της ψυχής. Είναι η α
δυναμία των παιδιών και η δύ
ναμη των ώριμων ανθρώπων. 
Τα παιδιά βρίσκονται, από φυ
σική αδυναμία ή από πρόσφα
τη και νωπή πείρα γνωριμιάς 
με το απόλυτο άγνωστο, πλη- 
σιέστερα στο Θεό. Γιατί, τάχα, 
η εγκόσμια πείρα μας, η δεμέ
νη σε τόσα ασήμαντα και εφή
μερα, είναι σημαντικότερη από 
την πείρα της ψυχής, πριν ενω
θεί με το σώμα, πριν γεννηθού
με; Και γιατί η εγκόσμια πείρα 
μας είναι, τάχα, πιο σημαντική 
από την πείρα που θ’ αποκτήσει 
η ψυχή μας μετά το θάνατο. 
Από την παιδική μας ηλικία, ό
ταν έχουμε γίνει ώριμοι άν
θρωποι, μας χωρίζει ένα άπει
ρο. Ενώ ως παιδιά - στο διά
στημα εκείνο της ζωής που χω
ρίζει το νήπιο από τον έφηβο - 
είχαμε συνείδηση του εαυτού 
μας (αδιάφορο αν λογική ή ά
λογη), ως ώριμοι άνθρωποι, α
ντί να κάνουμε συνειδητότερο, 
ό,τι ήταν συνειδητό μες στο 
παιδί, χάνουμε τη συνείδηση, 
ακόμα και τη μηχανική ανά
μνηση των πιο πολλών πραγ

μάτων που είχαμε συνειδητο
ποιήσει μέσα μας σαν παιδιά. 
Θυμόμαστε ελάχιστα απ’ όσα 
ζήσαμε στην παιδική μας ηλι
κία, και νοσταλγούμε κάπου 
κάπου (οι ποιητικές ψυχές νο
σταλγούν, μάλιστα, αδιάκοπα) 
το άγνωστο, αυτόν τον “άλ
λον” κόσμο, που μέσα του ζού- 
σε το παιδί. Μήπως ζει το παι
δί στ’ αλήθεια μέσα σ’ έναν ά 
λ λ ο ν κόσμο και όχι σε τού
τον. Δεν ξέρω αν η απόστασή 
μας από τον κόσμο του παιδιού 
είναι πολύ μικρότερη από την 
απόσταση ανάμεσα στον κό
σμο του παιδιού και στον κό
σμο που μέσα του “ζούσε” η 
ψυχή, πριν γεννηθεί το παιδί. 
Κι αφού δεν το ξέρω αυτό, δι
καιολογημένος είμαι να διατυ
πώσω και την ακόλουθη σκέ
ψη: Όπως ο ώριμος άνθρωπος, 
νοσταλγώντας τον άγνωστο ή 
θολό κόσμο της παιδικής του 
ηλικίας, δε νοσταλγεί κάτι το 
ανύπαρκτο, γιατί το παιδί και ο 
κόσμος του αποτελούν μιας α
ναμφισβήτητη πραγματικότη
τα, έτσι και το παιδί, όταν πι
στεύει και φαντάζεται και νο

σταλγεί όσα για μας είναι α
σύλληπτα και απίστευτα, δε 
στρέφεται σε κάτι ανύπαρκτο, 
αλλά ζει μέσα του, ίσως, τα θο
λά υπολείμματα των παραστά
σεων ενός άλλου κόσμου που 
μέσα του ζούσε η ψυχή του, 
πριν γεννηθεί. Ναι, το παιδί εί
ναι πλησιέστερα στο Θεό. Έ
τσι, πλησιέστερα στο Θεό, ί
σως ακόμα πλησιέστερα, είναι 
κι ο ετοιμοθάνατος. Ποιος ξέ
ρει τι αρχίζει να βλέπει, πριν 
κλείσει τα μάτια του! Ωστόσο, 
αν είναι πλησιέστερα στο Θεό 
το παιδί και ο ετοιμοθάνατος 
που η πίστη τους είναι αδυνα
μία, ή το μεταφυσικό τους όρα
μα κάτι αναπότρεπτο, πολύ 
πλησιέστερα κι από τους δυο 
είναι ο ώριμος άνθρωπος, όταν 
πιστεύει, γιατί η πίστη του ώρι
μου είναι δύναμη και η μετα
φυσική του εμπειρία απόφαση 
και θέληση δική του, κατόρθω
μα του πνεύματός του. □

* ίίπιλέξαμε το επίκαιρο αυτό κείμενο 
του αειμνήστου Π. Κανελλοπούλου 
από το βιβλίο του "Ο χριστιανισμός
και η εποχή μας”.
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Τεχνολογία και 
κάμερες (CCTV) ως μέσο ελέγχου

Τον Γεωργίου Απ. Αντωνοπονλον*

\1ι:τά την βιομηχανική επανάσταση η τιμωρία και ο έλεγχος
του σώματος έδωσε τη θέση του 

σε ένα πιο “αφανή” τρόπο ελέγχου, αυτόν του μυαλού, 
Ο σκοπός αυτής της στρατηγικής ήταν, όπως ισχυριζόταν ο 

Foucault (1077), να παράγει “υπάκουα σώματα”, πολίτες που θα 
προσαρμόζονται στις καπιταλιστικές κοινωνίες. 

Ο “πανοπτισμός” ήταν μια από τις πιο σημαντικές ιδέες αυτής 
της πρωτοβουλίας και για τον Reebs (1988) 

είναι ο ιδανικός τρόπος ελέγχου, αυτός που επιτρέπει με μια
μόνο ματιά την επιθεώρηση όλων. 

Ο αρχιτέκτονας .I.Benthani, φανερά επηρεασμένο 
από τις απόψεις της εποχής, σχεδίασε το Panopticon, 

μια φυλακή που εκτός από ένα ωφελιμιστικό τρόπο ελέγχου 
ή ένα “εργαστήριο δύναμης” (Foucault, 1977), 

ήταν και μια μεταφορά του τρόπου 
με τον οποίο δρουν οι ανεπτυγμένες κοινωνίες.

Μ ε παρόμοιο τρόπο, λοιπόν, 
οι σύγχρονες δυτικές κοι
νωνίες χρησιμοποιούν διά

φορους μεθόδους για να ελέγξουν τους 
πολίτες τους, με το να αλλάζουν τον 
τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, συμπε- 
ριφέρονται και δρουν και με το να ρυθ
μίζουν όλες τις πτυχές της ζωής τους. Ι
διαίτερα σε χώρες όπως η Βρετανία και 
οι Η.Π.Α το “κλειστό κύκλωμα τηλεό
ρασης” (κάμερες σε δημόσιους ή ιδιωτι
κούς χώρους) ή αλλιώς CCTV φαίνεται

να είναι ένα όργανο της “πανοπτικής 
κοινωνίας” και τα παραπάνω κράτη βα
σίζονται σε αυτό για να ελέγξουν περιο
χές. Είναι ένας ακόμα τρόπος δημιουρ
γίας “αμυνόμενων χώρων” του φυσικού 
περιβάλλοντος. (Newman, Ο. 1972) 
Στην Ελλάδα το CCTV χρησιμοποιείται 
σε αρκετές περιπτώσεις από την Ελληνι
κή Αστυνομία και σε καταστήματα ή ε
μπορικά κέντρα. Πάντως η χρήση του 
δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο στο ε
ξωτερικό.

Οι στόχοι του CCTV είναι :
•  να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 

της αποτροπής του εγκλήματος (crime 
prevention)

•  να προαχθεί η δημόσια ασφάλεια και
•  να βεβαιωθούν οι πολίτες ότι το 

κράτος πράγματι κάνει προσπάθειες (εκτός 
από τις πολύ σημαντικές της αστυνομίας) 
να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα.

Το κοινό (σύμφωνα με έρευνες που έ
χουν γίνει) θεωρεί το CCTV μια πολύ α
ξιόλογη επένδυση γιατί το κάνει να νιώ
θει περισσότερο ασφαλές. Τα κυριότερα 
πλεονεκτήματα του κυκλώματος είναι 
τέσσερα:

Μερικές φορές αποτρέπει αντικοι
νωνικές και εγκληματικές ενέργειες. Για 
παράδειγμα στην Disney Land όπου ό
λοι οι χώροι επιτηρούνται ηλεκτρονικά, 
οι ευκαιρίες για εγκληματική δράση εί
ναι ελάχιστες. (Muncie, J. 1996),

^  προειδοποιεί σχετικά με την επικιν- 
δυνότητα μιας συγκεκριμένης περιοχής, 

επιτρέπει στην αστυνομία, στην 
πυροσβεστική και σε άλλες υπηρεσίες 
να δράσουν εγκαίρως και

προσφέρει σημαντικά στοιχεία για 
διαπραχθέντα αδικήματα

Παρόλα αυτά το κύκλωμα δέχεται 
κριτικές. Μια έρευνα που διεξήχθη στην 
Βρετανία το 1992 από το υπουργείο ε
σωτερικών (Home Office) έδειξε πως υ
πάρχουν πολλοί που κριτικάρουν το 
CCTV λέγοντας ότι :

59 0  -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Σεπτέμβριος 1999



c m c o M

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ERICSSO N  GF 7 8 8 e
Δωρεάν στο πρόγραμμα executive

ERICSSO N  GF 768
ΔΩΡΕΑΝ

ERICSSO N  GF 688
ΔΩΡΕΑΝ

EE ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ERICSSON

K o m m u n ik a t io n s ^ s y s te m  Hellast io n s ^ p  s

VI
Ελευθερώτριας 45 Κηφισιά
01 80.85.110, fax. 80.85.114, 094- 305.810, 094-317.200 PanaFoN

αυτοί που χειρίζονται το κύκλωμα 
μπορεί να “ψάξουν” για περιστατικά για 
να δικαιολογήσουν τα έξοδα εγκατάστα
σης (του κυκλώματος) Οι πιέσεις να α- 
ποδειχθεί το CCTV αποτελεσματικό ό
σον αφορά την αποτροπή του εγκλήμα
τος, μπορεί να οδηγήσει εκείνους που έ
χουν τον έλεγχο της κάμερας να εστιά
ζουν σε συγκεκριμένα άτομα ή συγκε
κριμένες ομάδες. Τέτοια επιλεκτικότητα 
είναι επικίνδυνη γιατί μπορεί να αποτε- 
λέσει παραβίαση των ατομικών μας ε
λευθεριών.

οι ίδιοι χειριστές μπορεί να κάνουν 
κατάχρηση του κυκλώματος και να το 
χρησιμοποιήσουν όχι για να αποτρέ
ψουν πιθανούς εγκληματίες ή για να εξι
χνιάσουν ένα έγκλημα, αλλά για να εκ
βιάσουν άτομα τα οποία είναι αναμε- 
μειγμένα σε προσωπικές δραστηριότη
τες π.χ. εξωσυζυγικές σχέσεις.

Ί)> υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια ό
ταν κάποιος παρακολουθείται διαρκώς 
αφού η ποιότητα ζωής επηρεάζεται με 
αυτή την τακτική.

τα στοιχεία (από το CCTV) μπορεί 
να είναι παραπλανητικά. Η φτωχή σε 
ποιότητα εικόνα, η έλλειψη ήχου καθώς 
και τα μικρά μόνιτορ μπορεί να οδηγή

σουν σε λανθασμένες ερμηνείες “αθώ
ων” δράσεων.

(το CCTV) αγνοεί τις πραγματικές 
αιτίες του εγκλήματος και δίνει περισ
σότερη προσοχή στην εγκληματική πρά
ξη αυτή καθ’αυτή.

στην ουσία δεν αποτρέπει την ε
γκληματική πράξη αλλά την “εκτοπίζει” 
σε περιοχές που δεν επιτηρούνται ή ακό
μα αλλάζει τον τρόπο δράσης των ε
γκληματιών.

είναι μια πολύ ακριβή επένδυση 
(Davies, Μ. 1995) που εκτοπίζει άτομα 
από την αγορά εργασίας, ανθρώπους 
που θα μπορούσαν να εργαστούν ως 
προσωπικό ασφαλείας.

Με αλλά λόγια είναι αμφίβολο πόσο 
αποτελεσματικό είναι το CCTV, αν επί
σης λάβουμε υπόψη ότι οι δείκτες της ε
γκληματικότητας μεγαλώνουν όλο και 
περισσότερο σε περιοχές που επιτηρού
νται ηλεκτρονικά. (Home Office, 1992).

Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 
(CCTV) μπορεί να προσφέρει πολλά 
στον πόλεμο κατά του εγκλήματος και στο 
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και ίσως 
γι’ αυτό οι πολίτες το αποδέχονται θετικά.

Όμως η αποδοχή του κοινού είναι 
βασισμένη σε πολύ περιορισμένη γνώ

ση των δυνατοτήτων του κυκλώματος. 
Αυτό που χρειάζεται είναι ενημέρωση 
σε όλους για να μην γίνουν οι κάμερες 
όργανο διάβρωσης των ατομικών μας 
δικαιωμάτων. (Home Office, 1992).

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το 
CCTV να αποτελέσει αιτία χαλάρωσης 
των σχέσεων μεταξύ των κρατικών υπη
ρεσιών και των πολιτών.
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ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΣΟΦΕΣ
Της Γαλάτειας Γρηγοριάόον - Σονρέλη

Κάποιος μεγάλος 
συγγραφέας έγρα
ψε: “Δείξε μου έναν 

ήρωα να σου πω μια τραγωδί
α Δεν θα θυμόμουν τούτη τη 
σοφή φράση, αν δεν έβλεπα έ
να σπιτικό να διαλύεται από 
...ήρωες. Και δεν θα το ανέφε
ρα εδώ, αν ήταν μια μεμονω
μένη περίπτωση και το θέμα 
δεν είχε γενικότερο ενδιαφέ
ρον, ειδικά για τους γονείς. Οι 
Έλληνες γονείς, είμαστε εντε
λώς μπερδεμένοι. Ζώντας στο 
σταυροδρόμι Ανατολής-Δύσε- 
ως, έχουμε καταφέρει παίρνο
ντας τα κουσούρια Ανατολής- 
Δύσεως να μην ανήκουμε ξε
κάθαρα ούτε στην Ανατολή ού
τε στην Δύση. Είμαστε ισόβιοι 
γονείς, όπως συνηθίζεται στην 
Ανατολή. Δίνουμε στο παιδί 
μας όχι αυτό που έχουμε και 
μπορούμε, αλλά το τρέφουμε 
με τις σάρκες μας. Και κάνου
με καλά.

Από την άλλη όμως εισπράτ
τουμε της Δύσεως τα ...από
βλητα. Παραδείγματα πολλά,

όπως ότι η Δύση μιλά για ισό
τητα των δύο φύλων. Μιλούμε 
τραυλά, ψευδά αλλά μιλούμε 
κι εμείς για αυτή την ανύπαρ
κτη ισότητα. Η Δύση καταργεί 
την προίκα. Όμως, όχι βεβαίως 
και εμείς. Στη νομοθεσία κα- 
ταργείται και σε μας βεβαίως η 
λέξη "προίκα”. Στην πράξη ό
μως; Δάνεια παίρνουμε, πλη
ρώνουμε για ζωή για την εξό
φλησή τους και το σπίτι πηγαί
νει στην κόρη, αφού ...ξεσπι
τωθούμε εμείς. Έχετε ακούσει 
σεντόνια, κουβέρτες, μαχαιρο- 
πήρουνα να αγοράζουμε - πάλι 
με δόσεις - οι γονείς του γα
μπρού. Οι γονείς όμως της κό
ρης τα θεωρούν απαραίτητα 
για το νέο νοικοκυριό που θα 
ανοίξει. Και τα αγοράζουν από 
τότε που το κορίτσι τους πη
γαίνει στο γυμνάσιο.

Τα παιδιά στη Δύση έχουν ε
λευθερία. Ναι, το μάθαμε κι 
αυτό, αλλά... μισό. Γιατί τα 
παιδιά στη Δύση δουλεύουν α
πό δεκαέξι χρόνων, πουλάνε ε
φημερίδες, τα καλοκαίρια σε

βενζινάδικα, σε σούπερ μπά- 
σκετ κλπ. Εδώ πληρώνουμε 
και τα λεφτά της ντισκοτέκ 
τους που πηγαίνουν και επι
στρέφουν ξημερώματα... εν ο- 
νόματι της ελευθερίας τους.

Στη Δύση μόλις ξεπεράσουν 
μια πολύ μικρή ηλικία είναι υ
πεύθυνα για την ομαδική κα
θαριότητα του σπιτιού, για 
τους κοινόχρηστους χώρους, 
πέρα από την τακτοποίηση του 
δικού τους δωματίου. Ξέρετε 
έχω δει πολλούς γονείς που να 
μην παραπονιούνται μεν, αλλά 
να αναστενάζουν με κατανόη
ση για την ....αναισθησία των 
παιδιών τους. “Αχούρι, στά
βλος το δωμάτιό του. Όλα πετα
μένα στις καρέκλες, στο γραφεί
ο. Αλλά το πουλάκι μου διαβά
ζει, κουράζεται, πότε να προλά
βει ας του κάνω και την πορτο
καλάδα γιατί δεν θα την κάνει 
μόνος του! ”,

Έχω κάνει ένα πείραμα, μου 
έλεγε μια φίλη, 'όταν μαζεύο
νται το βράδυ τα παιδιά μου 
κανένα δεν πεινά. Εγώ μόλις έ

χω αποτελειώσει μερικές από 
τις ατελείωτες δουλειές. Και 
κάθομαι μια στάλα να πάρω 
μιαν ανάσα, πριν κάνω αυτό 
που θέλω, να διαβάσω, δηλα
δή, την εφημερίδα της ημέρας.

Και φτάνουν ένας-ένας, κά
θονται μπρος στην τηλεόραση 
ή κουβεντιάζουν. Παιδιά, θα 
ζεστάνετε το φαγητό; Όχι, δεν 
χρειάζεται, αφού κανείς δεν 
πεινάει. Στην αρχή σκεφτό
μουν πως θα ‘χάνε φάει κάτι έ
ξω. Μου ορκίστηκαν πως τίπο
τε δεν είχαν γευθεί. Τότε ανη
σύχησα σοβαρά πως θα ‘ναι 
άρρωστα. Αλλά πάλι, τι ομαδι
κή αρρώστια ήταν αυτή που 
τους έκοψε μαχαίρι την όρεξη!

Και μετά κατάλαβα κι έτσι 
μετά από πειράματα και τέστ 
είδα, πως αλλού ήταν το πρό
βλημα. Το πρόβλημα ονομάζε
ται: βαρεμάρα, βαρεμάρα που 
δεν οδηγεί βεβαίως στον εξ α
σιτίας θάνατον! Γιατί τότε θα 
έτρωγαν ό,τι υπάρχει. Αλλά 
κανένας νέος δεν είναι τόσο... 
κουτός ώστε να πάει στην κου-
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ζίνα, όταν είναι σίγουρο πως, 
και με γκρίνια κι αν είναι γαρ
νιρισμένο το πιάτο που θα του 
πάει η μάνα σε δίσκο, φα
ί  είναι και τρώγεται. Και στ’ α
λήθεια φάγανε Θεέ μου, πόσο 
φάγανε! Και η εφημερίδα της 
ημέρας δεν διαβάστηκε από 
μένα και βεβαίως ούτε κανείς 
το πήρε είδηση ούτε χρεώθηκε 
στη μερίδα των θυσιών μου.

Κάτι όμως τέτοια τιποτένια, 
ασήμαντα, σιγά-σιγά κατα
σκευάζουν το φωτοστέφανο. 
Το χρυσό, ασημένιο, τενεκεδέ
νιο, μα φωτοστέφανο, του μάρ
τυρα, του ήρωα. Και που το πε
ριμένουμε εμείς οι γονείς ως ο
φειλώμενο τίμημα των θυσιών 
μας. Κάποτε, σταθερά και α
ναμφισβήτητα ανήκαμε στην 
Ανατολή. Έτσι τα παιδιά έβα
ζαν το φωτοστέφανο στον γο
νιό. Τότε οι σχέσεις γονιών και 
παιδιών ήταν ξεκάθαρες. Θυ
σία ο γονιός. Αλλά και γνώμη 
είχε για το που πάει το παιδί 
του και αν θα πάει κι αν γυρί
σει νωρίς και τι δουλειά θα κά
νει σαν μεγαλώσει και ποια ή 
ποιόν θα παντρευτεί. Τσιγγου-

νιά σε χαστούκι ή σε κατσάδα 
ή σε αγριοκοίταγμα δεν γινό
ταν. Και πάντα ισόβια οι γονείς 
να παραστέκονται στο παιδί 
τους, να προσφέρουν, να ξε
σπιτώνονται. Κι αν τύχαινε να 
χωρίσει το ζευγάρι, οι γονείς 
λαμπάδα αναμμένη -κι ο χωρι
σμός, τις πιότερες φορές από 
θανατικό κι όχι από διαζύγιο- 
ήταν και τότες ξανά μάνα, πα
τέρας μόνα γινόταν ο παππούς 
και η γιαγιά, και φτου κι απ’ 
την αρχή προίκες για τις εγγο- 
νές. Και γέρναγαν και πέθαι- 
ναν στα χέρια, στις αγκαλιές 
των παιδιών και των εγγονών 
τους, τότες οι γονείς. Μα το 
‘πάμε, τότε ανήκαμε σαφώς 
στην Ανατολή.

Τώρα μπερδεύτηκαν τα 
πράγματα και πιότερο μπερ
δεύτηκαν οι γονείς. Κάνουν, ό
λες τις θυσίες που επιτάσσει η 
Ανατολή και τα παιδιά, παιδιά 
της Δύσης , δεν ετοιμάζουν κα
νένα φωτοστέφανο. Ο οίκος 
ευγηρίας μπήκε όχι ως λέξη 
μονάχα, μα και ως πραγματικό
τητα στη ζωή των Ελλήνων. 
Και από εκεί ξεκινά η τραγωδί

α που είπαμε στην αρχή του 
άρθρου μας: από τον ήρωα δη
λαδή. “Εγώ θυσιάστηκα για 
σένα: Άρα εσύ πρέπει...”, έλε
γαν οι παλιοί, και οι νέοι τότε 
το δέχονταν, και τη θυσία και 
το πρέπει. “Εγώ ψωμί δεν χόρ
τασα για να μη σου λείψει τί
ποτα. Εσύ, λοιπόν, πρέπει να 
σπουδάσεις αυτό που θέλω, να 
παντρευτείς αυτήν που θέ
λω...”. Και τότε ο νέος έδινε το 
αντίτιμο της θυσίας. Τώρα, δεν 
γίνεται αποδεκτή θυσία. “Το 
κέφι σου έκανες... Υποχρεωμέ
νος ήσουνα...” και βεβαίως 
κανένα αντίτιμο, αντάλλαγμα, 
ούτε καν μια γλυκιά κουβέ
ντα.

Κι ο ήρωας ο γονιός, πικρα
μένος, λέει και ξαναλέει τα πό
σα στερήθήκε, θυμάται το πό
σα έδωσε, κλείνει την καρδιά 
του, μια καρδιά κομμάτια. Και 
όπου κατάφερε και έκανε τις 
θυσίες σημαία, το ταίρι του 
παιδιού του κάνει επανάσταση, 
αντιπαθεί τον γονιό, φοβάται 
πως ο σύντροφος είναι δεμένος 
με το πατρικό του σπίτι και βί
αια κόβει κάθε επαφή. Βίαια ή

καταχθόνια. Κι αυτό είναι μια 
πραγματική τραγωδία.

Φαντάζομαι πως πολλά 
πράγματα θα πήγαιναν καλύτε
ρα με τον εαυτό μας και με τα 
παιδιά μας αν κάναμε λογικές 
θυσίες, προσφορές τόσες, ώστε 
να μην εξαφανίσουν βάναυσα 
τη δίκιά μας προσωπικότητα.

Και ό,τι κάνουμε ας μη το 
θεωρούμε ηρωικό. Χωρίς ήρω- 
ες μέσα σε ζεστή και ανθρώπι
νη επαφή δεν θα υπάρξουν και 
τραγωδίες. Είναι μεγάλη τέχνη 
να θυμόμαστε πως ανάγκη εί
ναι να ξεχνάμε ό,τι δίνουμε 
στα παιδιά μας. Και να μη πε
ριμένουμε στο ταμείο της ζωής 
για την εξόφληση του χρέους 
των παιδιών μας σε μας, ή την 
πληρωμή μας.

Η αγάπη δίνει και δεν ζητά. 
Μήπως θάπρεπε όταν είμαστε 
λυπημένοι να διαβάσουμε, στ’ 
αλήθεια, τον ορισμό της αγά
πης από το γράμμα του Παύ
λου στους Κορινθίους; Όσο 
ποτέ είναι επίκαιρο. Για τους 
γονείς που παραπαίουν ανάμε
σα στη Δύση και στην Ανατο
λή. □

‘Ί Ι  e ^ v ^ H N I K H  Π Χ Ι Λ , β Ι Χ "
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. Στις εξετάσεις Β' τάξεως των Λυκείων μας 
του Ιουνίου 1999 οι μαθητές μας κατέκτησαν ποσοστό επιτυχίας 86%, εκ των επιτυχόντων 
δε αρίστευσαν κατά ποσοστό 2ί% (Λύκειο Ηρακλείου 29%, και Μελισσίων 16%)

•  Μέσο ετήσιο ποσοστό επιτυχίας στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 50% που κατατάσσει 
την “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ” στην πρώτη σειρά των Ιδιωτικών Σχολείων σε εθνικό επίπεδο

•  Συμμετοχή των μαθητών της στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή (εκδηλώσεις εορταστικές, 
κοινωνικές, αθλητικές, Ξένων γλωσσών, EUROCLASSICA, 
διακρίσεις σε διαγωνισμούς εσωτερικού και εξωτερικού, κ.α.)

•  Παρέχει διδασκαλία βυζαντινής αγιογραφίας, εθνικών χορών, Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 1999 - 2000 άρχισαν και
ΗΙΥ, προχωρημένα τμήματα ξένων γλωσσών, αθλοπαιδιών κλπ. γίνονται καθημερινά σε κάθε σχολείο και στα κεντρικά γραφεία:

•  Μεταφορά με σχολικά λεωφορεία, δίδακτρα χαμηλό και προσιτά. Μαυρομιχάλη 32, τηλ. 3614119, 3629567, 3634893 fax. 3610686

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ:
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ, 2843700 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ. 2811324 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ: Τηλ. 8671077 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Τηλ. 8023606 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ. 2813251 - 2846128 - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Τηλ. 8024125

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ. 2814010
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: Τηλ. 6139017 - 6139346 - ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Τηλ. 2810102 - 2840030
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Σας παραθέτουμε σειρά από καθημερινές λέξεις 
και μερικές επισημάνσεις σε θέματα επικοινωνίας, πάντα με 
επιδίωξη τη δημιουργία του “ευάερου” κλίματος, για μια 
ελεύθερη και “ανθρώπινη” επικοινωνία.

Λάβρος, -η, -ο, α. Βίαιος, β. καυτός, γ. 
λαμπερός.
Λυσιτελής, -η, -ες α. τελικός, β. ωφέλι
μος, γ. αντίστροφος.
Σύμφυρμα, το, α. μίγμα, β. καθαρότη
τα, γ. φορτίο.
Ευγηθής,-ες, α. περιχαρής, β. ανόητος, 
γ. εύκολος.
Ακραιφνής, -ες, επίθ. α. ακέραιος, β. α
κραίος, γ. φανερός.
αλκή, η, α. δύναμη, β. ασθένεια, γ. πίε
ση

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Λάβρος, -η, -ο, επιθ.:
- Σφοδρός, λυσσαλέος, βίαιος, τρα
χύς, θορυβώδης, θυελλώδης.
- Καυχηματίας, ορμητικός, ταραχο
ποιός.
-Λαίμαργος, άπληστος.

Λυσιτελής, -η, -ες επιθ.:
- Επωφελής, ωφέλιμος, σκόπιμος.
- Τελεσφόρος, πολύτιμος, ευεργετι
κός, καρποφόρος.
- Αυτός που πληρώνει τα έξοδα (δα
πάνες, χρέη), που αποζημιώνει.
- Ετυμ. Από το (λύω + τέλος): πλη
ρώνω χρέη.

Σύμφυρμα, το, ουσ.:
- Μίγμα, ανάμιγμα.
- (Για υγρά ή μέταλλα), κράμα, σύ- 
γκραμα.
- (Σε ανόμοια πράγματα) αμάλγαμα, 
κυκεώνας, μωσαϊκό.
- (Για ποικίλα είδη) πο (τ) πουρί 
(pot - pourri)
- (ποτά) (κοκτέιλ) - cocktail
- (είδη ανθρώπων) πανσπερμία, κά
θε καρυδιάς καρύδι.
- (ημίρευστο μίγμα) ζύμη, μάζα, φύ
ραμα.
- (μέταλλα) κράμα, μεταλλόκραμα.
- (Μετάλλου + υδραργύρου) αμάλ
γαμα.

- (υγρών) συγκέρασμα, σύγκραση, 
κράση.
•  Συνώνυμα: συμφυρμός, σύμφυρ- 
ση, συνονθύλευση.

Ευγηθής, -ες, επιθ.
και ευμήθητος: ο γεμάτος χαρά, πε
ριχαρής, εύχαρις, άσμενος, πασίχα
ρος, φαιδρός.
Από το (ευ+γηθέω) χαίρω, αγάλλο- 
μαι, ευφραίνομαι.

Ακραιφνής, -ες, επίθ.
Από το ακ(ε)ραι(ο) φ(α)νής με συ
ναίρεση (ακέραιος + φανής = ήναι) 
κατ’ άλλους - <άκρος + αίφνης 
από τα α-αστερ.+ κραίνος = (τράμα, 
βλάβη)

αλκή, η, ουσ.:
- Σωματική ρώμη, δύναμη, ευτολμία, 
ισχύς.
(αι αλκαί αρχ.= κατορθώματα δύνα
μης, τολμηρά έργα)
- Φρόνημα, πνευματική-ψυχική ι
σχύς, ανδρεία
- Προπύργιο, υπεράσπιση, άμυνα.
- Αγώνας, μάχη, συμπλοκή.
•  Από το αλέξω: απομακρύνω, α
ποτρέπω, αποκρούω.

“Σήμερα οι άνθρωποι ζητούν να τους 
αγαπήσουν και γ ι’ αυτό αποτυγχάνουν. 
Το σωστό είναι να μην ενδιαφέρεσαι αν 
σε αγαπούν, αλλά αν εσύ αγαπάς τον 
Χριστό και τους ανθρώπους. Μόνο έτσι 
γεμίζει η ψυχή”.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

Μόνο το 7% της επικοινωνίας μας με τους 
άλλους είναι προφορικός λόγος.

Το υπόλοιπο μήνυμα είναι μη λεκτικό.
Σημαντικό επομένως, είναι να κατορθώ

σουμε την συγκέντρωση πληροφοριών 
από τη “γλώσσα” του σώματος.

Διότι τα λόγια μας ελέγχονται από τη συ
νειδητή σκέψη, ενώ η “γλώσσα” του σώ
ματος ελέγχεται από το υποσυνείδητο με 
αποτέλεσμα: σχεδόν πάντα να αποκαλύ
πτει τα πραγματικά μας αισθήματα.

Αν σ’ έναν άνθρωπο το μήνυμα του σώμα
τος είναι αντίθετο από τα λόγια του, πι- 
στέψτε το πρώτο.

Δύο στοιχεία έχουν ιδιαίτερα σημασία στη 
γλώσσα του σώματος:

α. Η οπτική επαφή
β. Οι χειρονομίες και στάσεις.

ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΓΙΑ “ΕΝΕΡΓΗ ΑΚΡΟΑΣΗ”

ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

•  Η σκέψη μας να μην προσπερνάει όσα 
λέγονται.

•  Να μην αγνοούμε τα αισθήματα των άλλων.
•  Χρησιμοποιούμε τις γνώσεις μας για τα 

μη λεκτικά σήματα για να ερμηνεύσουμε 
με ακρίβεια το όλο μήνυμα.

•  Να μην υποκρινόμαστε ότι έχουμε κατα
λάβει, αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ζη
τούμε περισσότερες εξηγήσεις.

•  Να μην μιλάμε συνεχώς για τον εαυτό μας.
•  Να αναγνωρίζουμε την γνώμη του άλ

λου, με την οποία μπορεί να μην 
συμφωνούμε, μας βοηθά όμως να 
καταλάβουμε γιατί ίσως είναι σε 
κατάσταση θυμού ή ταραχής.

“'Οταν, αγαπάμε, νομίζουμε ότι προσφέρουμε στους άλλους, ενώ στην 
πραγματικότητα προσφέρουμε πρώτα τον εαυτό μας. Η αγάπη χρειάζεται 

θυσίες. Να θυσιάζουμε ταπεινά κάτι δικό μας που στην πραγματικότητα είναι του 
θεού”.

+ π. Πορφύριος Μπαϊρακτάρης

X. Κ .Μ.
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 1999.
Σεισμός μεγέθους 5, 9 Ρίχτερ.
Περισσότερο πληγείσα περιοχή: Δυτική 

Αττική.
Ο Εγκέλαδος στο πέρασμά του “έσπειρε” 

χαλάσματα και μόνον χαλάσματα. Η δόνηση 
των 5,9 Ρίχτερ άφησε ολόκληρες περιοχές να 
μοιάζουν βομβαρδισμένες.

Οι επιχειρήσεις που έχουν καταρρεύσει ή 
υποστεί ζημιές ξεπερνούν τις 150. Τα σπίτια 
που κατέρρευσαν και αυτά που δεν προσφέ- 
ρονται πλέον για κατοίκηση ανέρχονται σε 
δεκάδες χιλιάδες.

Η σκληρότερη διάσταση αυτού του σει
σμού όμως που δείχνει και το μέτρο της αν
θρώπινης υπευθυνότητας είναι οι δεκάδες 
των νεκρών που καταπλακώθηκαν στα ερεί
πια, βορά στον αδηφάγο εγκέλαδο που όπως 
όλα έδειξαν δεν χόρτασε την καταστροφική 
του μανία με τις χιλιάδες των νεκρών στην 
περιοχή της Νικομήδειας.

Τα θύματά του ήταν μικρά παιδιά ανήμπο
ρες γυναίκες και εργαζόμενοι την ώρα της ερ
γασίας τους που δεν κατάφεραν να διαφύ
γουν έγκαιρα από τα κτίρια.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε από την 
πρώτη στιγμή του σεισμού, βρέθηκε κοντά 
στους σεισμοπαθείς, βοήθησε στον απεγκλω- 
βισμό ατόμων και τις επόμενες ημέρες ήταν 
και συνεχίζει να είναι νυχθημερόν στις πλη- 
γείσες περιοχές πραγματοποιώντας περιπολί
ες.

Η πιο συγκινητική διάσταση του σεισμού 
που έδωσε και το μέτρο της αγωνίας όχι μό
νον του ελληνικού λαού είναι οι άνδρες της 
ΕΜΑΚ με τις αντιπροσωπείες από αντίστοι
χες υπηρεσίες της Τουρκίας, της Γαλλίας, της 
Ελβετίας και του Ισραήλ που ξεκίνησαν αμέ
σως τον απεγκλωβισμό των ζωντανών που εί
χαν καταπλακωθεί στα ερείπια.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ άφησαν άφωνο το 
πανελλήνιο με την αυτοθυσία τους που τις 
περισσότερες φορές ξεπερνούσε τα όρια της 
ανθρώπινης αντοχής και σκέψης.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση του κυρίως 
σεισμού προσέτρεξαν στα επίμαχα κτίρια και 
κατόρθωσαν να διασώσουν από τα ερείπια 85 
άτομα περιφρονώντας τους ισχυρούς μετα
σεισμούς που απειλούσαν την ζωή τους.

Όπως και νάχει τα λόγια χάνουν το νόημά 
τους σε τέτοιες περιπτώσεις οι λέξεις δεν αρ- 
κούν για να αποδώσουν το μέγεθος της τρα
γωδίας.

Ακόμα και η πέννα ενός Δάντη θα δυσκο
λευόταν να εκφράσει τις πτυχές του δράμα
τος που καταπλάκωσε τις ψυχές όλου του ελ
ληνικού λαού.

Ο φόρος αίματος που έδωσε η αστυνομική 
οικογένεια ήταν τέσσερις νεκροί.

Συγκλονιστική ιστορία ανθρώπινου μεγα
λείου με ευτυχή κατάληξη τη διάσωση του 
δεκάχρονου Τζανή Πολυκανδριώτη 23 ολό
κληρες ώρες μετά τον εγκλωβισμό του στα ε
ρείπια πολυκατοικίας στο Μενίδι.

Ο Παναγιώτης Πολυκανδριώτης πατέρας 
τριών τέκνων, πρώην συνάδελφος εν απο
στρατεία και εκπαιδευτής στις Σχολές Αστυ
νομίας στις πολεμικές τέχνες επιστρατεύο
ντας όλες του τις δυνάμεις σχημάτισε ανθρώ
πινη ασπίδα με τις γερές του πλάτες για να 
συγκρατήσει τις τσιμεντένιες πλάκες του κτι
ρίου καταφέρνοντας να σώσει τη ζωή των 
παιδιών του με τίμημα τη δική του.

Αντικρίζοντας οι άνδρες της ΕΜΑΚ τις χα
ρακτηριστικές σκηνές τις πατρικής αυτοθυσί
ας λύγισαν από συγκίνηση για την πράξη του 
ηρωικού πατέρα.

Ο Ανθυπαστυνόμος ε.α. Παναγιώτης Πο
λυκανδριώτης γεννήθηκε το έτος 1933 στις 
Κουκουβάουνες (Μεταμόρφωση) Αττικής. 
Κατετάγη την 6η Μαϊου 1954 και αποστρα- 
τεύθηκετην 31-12-1984.

Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Φώτος είναι 
άλλο ένα θύμα του Εγκέλαδου ο οποίος τραυ
ματίσθηκε θανάσιμα την ώρα του σεισμού 
και απεβίωσε τρεις ημέρες αργότερα. Θύμα 
της καταστροφικής μανίας του σεισμού υ
πήρξε και ο 18χρονος γιος του Βασίλης. Ο 
Γεώργιος Φώτος γεννήθηκε το έτος 1947 στις 
Πηγές Άρτας και υπηρετούσε στο Αστυν. 
Τμήμα Μεταμόρφωσης Αττικής.

Τραγικό θάνατο βρήκε και η σύζυγος του 
Αστυφύλακα Νικολάου Κουρτεσιώτη, Αν
δρομάχη, 27 ετών.

Σα να μην έφταναν τα δεινά που επεσώρ- 
ρευσε ο σεισμός, την 15η Σεπτεμβρίου ημέρα 
Τρίτη και ώρα 22:30 ο αναπληρωτής υπουρ
γός Εξωτερικών Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιός 
του, τρία μέλη της ελληνικής αποστολής που 
ταξίδευαν στο Βουκουρέστι για την διαβαλ- 
κανική σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών 
και ο Υπαστυνόμος Α’ Νικόλαος Ασημακό- 
πουλος μέλος της προσωπικής ασφάλειας 
του υπουργού βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα 
στο αεροπλάνο το οποίο βρέθηκε σε ισχυρό
τατη περιδίνηση.

Ο Νίκος Ασημακόπουλος γεννήθηκε στο 
Ριζόμυλο Αιγιαλείας Αχαϊας το έτος 1964. 
Κατετάγη την 21-10-1982. Ονομάσθηκε Υ
παστυνόμος την 30-6-1993. Τελευταία υπη
ρετούσε στην Υποδ/νση Προστασίας Επισή
μων της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής και δια- 
κρινόταν για το ήθος και την εργατικότητά 
του. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. □

Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Φώτος

Ο Ανθυπαστυνόμος ε.α. Παναγιώτης 
Πολυκανδριώτης

Ο Υπαστυνόμος A ’ Νίκος ΑσημακόπουΛ ος
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Y u u p e o i a k d
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρατεία:
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Α’ ο Δημήτριος Σταυροθεόδωρος.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Αλέξανδρος Γιώτης, Δημήτριος Παραλής, 
Γεώργιος Γεωργιλές, Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Αντώνιος Λαουρδέκης, 
Χρήστος Μπαφούνης, Ιωάννης Κατσούρος, Χρόνης Χρονόπουλος, Νικόλαος 
Γιαννακόπουλος, Γερασιμούλα Ζούμα, Κωνσταντίνος Κοτρώτσιος και Ευάγγελος 
Μπατζόγιαννης.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Γεώργιος Λουρίδας, Χαράλαμπος Ασημα- 
κόπουλος, Διονύσιος Πάντος, Δημήτριος Παρασκευάς, Κωνσταντίνος Χαλαζιάς 
Δημήτριος Κωνσταντίνου, Νικόλαος Νικολακόπουλος, Κωνσταντίνος Φράγκος, 
Χριστόδουλος Σαχίνης, Φώτιος Πάνου Ιωάννης Δέμιτσας, Κωνσταντίνος Βαγγέ
λης, Δημόκριτος Πατσουράκης, Δημήτριος Τσατσός, Θεόδωρος Ανδριανόπουλος, 
Χαρίλαος Πασιόπουλος, Ηλίας Καλλιώρας, Δημήτριος Νικολακόπουλος, Βασί
λειος Τσιούμας, Ευστάθιος Παπαβασιλείου, Αθανάσιος Παππάς, Γ εώργιος Καβ- 
βαδίας, Χρήστος Τσολερίδης, Κωνσταντίνος Μπουγατσιάς, Βασίλειος Γαλάνης, 
Θωμάς Κουτσιούμπας, Γεώργιος Βασιλόπουλος, Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος, Γε
ώργιος Μπουρολιάς Αθανάσιος Νασιόβας, Λεωνίδας Παπαβασιλείου, Χρήστος 
Ντασκαγιάννης, Παναγιώτης Λιούνης, και Χαράλαμπος Κουρσάρης.
- Με το βαθμό του Αρχκρύλακα οι, Δημήτριος Ρεμούνδος, Ιωάννης Κύρκος, Ηλί
ας Αλμαλιώτης, Σοφία Πετροπούλου, Ιωάννης Τζουραμάνης και Μιχαήλ Γκίζας.

ΑΜ ΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

»· Ο Αρχιφύλακας Αντώνιος Ξηρός που υπηρετεί στο Α.Τ. Ιτέας της Α.Δ. Φωκίδας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ τη. 7793146, 0932-908028.
■·»■ Ο Αρχιφύλακας Ανδρέας Λουρίδας που υπηρετεί στο Α.Τ. Λεωνιδίου της Α.Δ. Αρκαδίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ, τηλ. 5729564, 0757-22860, 0932789246.
*- Ο Αρχ/κας Κων. Φατούρος που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίου Γερμανού Φλώρινας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε Υπηρεσία των Α.Δ. Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Λευκάδας, Άρτας και Θεσπρωτίας. Τηλ. 0651-78814 - 0932093406.

Ο Αρχιφύλακας Γ εώργιος Κορνιζάκης που υπηρετεί στο Α.Τ. Τροπαίων της Α.Δ. Αρκαδίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαί
α με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ ή των Α.Δ. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, τηλ. 
079722210, 0977328484, (01) 4285170.
β” Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Βοδανίκης που υπηρετεί στο Α.Τ. Νέας Μάκρης Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης ή Α.Δ. Ορεστιάδας, τηλ. 029496100, 0977983536.
--»■ Ο Αστυφύλακας Μιχαήλ Σφακιανάκης που υπηρετεί στο Τ. Α. Αερολιμένα Αθηνών επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του που υπηρετεί σε αστυνομική υπηρεσία της Ρόδου, τηλ. 0977901867.

Ο Αστυφύλακας Μιχαήλ Βογιατζής που υπηρετεί στο Α.Τ. Παραλίου Αστρους Αρκαδίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Κορινθίας, τηλ. 0944131362, 074428839.
-»· Ο Αστυφύλακας Γ εώργιος Μπαμπίλης που υπηρετεί στο Α.Τ. Περιστεριού επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αρκαδίας, τηλ. 5711231, 5757597.
ν  Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Αστυν. Δ/νση Πειραιά επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 4620672, 0937622943.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Κιλκίς επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης, τηλ. (031) 461533, 0932830928.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Με αφορμή την ομηρία των 8 επιβατών του λεωφορείου του ΚΤΕΛ Κιλκίς και τη 
μετάδοση από τα ΜΜΕ της φράσης “ο ελεύθερος σκοπευτής της ΕΛ.ΑΣ.” την 27- 
7- 1999 ο κ. Νίκος Παπαντωνίου σε επιστολή που έστειλε στο “ΒΗΜΑ” και κοι
νοποίησε στην “Αστυνομική Επιθεώρηση” τονίζει: “νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός 
αυτός (ελεύθερος σκοπευτής) προσβάλλει τον ίδιο και την υπηρεσία του. Ελεύθερος 
σκοπευτής είναι ο οπλοφόρος που αυτονομείται, πιάνει ασφαλή θέση και αρχίζει να 
πυροβολεί και όποιον πάρει ο χάρος... Οι αστυνομικοί και οι στρατιωτικοί που έχουν 
σκοπευτικό ταλέντο και το αξιοποιούν με εντατική άσκηση, πρέπει να λέγονται επί
λεκτοι ή άριστοι ή εύστοχοι ή ευθύβολοι σκοπευτές... ”

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ  
ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩΝ

Γνωρίζεται ότι με πρόσφατη απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι
κών Ασφαλίσεων εγκρίθηκε η επέκτα
ση χορήγησης προσωπικών δανείων α
πό το Τ.Α.ΑΣ. και στους μετόχους του 
πρώην ΤΑΑΧ. Το επιτόκιο καθορίστη
κε από την 1-8-1999 σε 12% για ήδη 
χορηγηθέντα δάνεια και νέα.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης με τον Υ
φυπουργό Οικονομικών γνωστοποιή
θηκε ότι έχει εξασφαλιστεί για το ΥΔΤ 
το χρηματικό ποσόν των 5,5 δις. δραχ
μών προκειμένου να εξοφληθούν όλα 
τα μέχρι σήμερα οφειλόμενα οδοιπορι
κά έξοδα από τις εκτός έδρας μετακι
νήσεις του αστυνομικού προσωπικού. 
Από την 1η Ιανουάριου 2000 θα υπάρ
ξει αύξηση της πέραν του πενθημέρου 
αποζημίωσης από 7.000 σε 9.000 
δραχμές. Σε ανακοίνωση της η ΠΟΑ- 
ΣΥ τονίζει ότι δεν απεμπολεί τις πάγια 
διατυπωμένες θέσεις και διεκδικήσεις 
της αλλά η νέα διαμόρφωση της απο
ζημίωσης του πενθημέρου μπορεί να 
αποτελέσει την απαρχή της ικανοποίη
σης του πάγιου αιτήματος για την α
μοιβή των νυχτερινών, αργιών, εξαιρέ
σιμων και υπερωριών. Σε ανακοίνωσή 
της η ΠΕΕΝΑ παρατηρεί ότι για τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις του Υπουρ
γείου Εθνικής Αμυνας που αφορούν 
στην τροποποίηση - αναβάθμιση του 
μισθολογικού καθεστώτος των στελε
χών των Ενόπλων Δυνάμεων και του 
προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας 
έχουν πραγματοποιηθεί ήδη συναντή
σεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με 
τον Υφυπουργό Οικονομικών οι οποίες 
και θα συνεχισθούν για τη λήψη ορι
στικής απόφασης.

Π.Ο.ΑΣ.Υ,

- Η ενοποίηση του ΤΑΟΧ και ΤΑΑΧ ήταν ο μοναδικός τρόπος να βελτιωθούν τα 
χορηγούμενα εφάπαξ με προοπτική βιωσιμότητας του νέου Ταμείου ΤΑΑΣ και να 
λυθεί το ακανθώδες ζήτημα του διαχωρισμού των αστυνομικών σε δύο κατηγορί
ες. Έτσι με το Ν.2676/99 δόθηκε η δυνατότητα ένταξης στο ΤΠΔΥ όσων αστυνο
μικών κατατάχθηκαν από 1-1-1993. Πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι η ένταξη στο 
ανωτέρω Ταμείο και όσων κατετάγησαν προ του 1993. Παράλληλα έγινε αποδε
κτή η πρόταση να υπολογιστεί στο εφάπαξ και το ποσόν των 92.000 δραχμών που 
είναι το άθροισμα του επιδόματος εξομάλυνσης και ειδικής απασχόλησης του ά
γαμου. Αυτός ήταν ο μόνος πρόσφορος τρόπος για να δοθεί από το ΤΑΑΣ άμεσα 
μια σημαντική αύξηση στο εφάπαξ προκειμένου να μειωθεί η διαφορά στο εφά
παξ μεταξύ των δύο κατηγοριών των αστυνομικών χωρίς να υπάρξει αρνητική ε
πίπτωση στους αστυνομικούς που παίρνουν εφάπαξ από δύο ταμεία.
Προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησε αποφασιστικά και εκπόνηση αναλογιστικής 
μελέτης με δαπάνες της Ομοσπονδίας επί της οποίας στηρίχθηκε η έκδοση της υ
πουργικής απόφασης για τον καθορισμό του εφάπαξ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης επιδιώκοντας να καλύψει την ανάγκη για πληρο
φόρηση των πολιτών σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος αλλά και για άμεση 
αντιμετώπιση των παραπόνων τους, αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία τον τετρα- 
ψήφιο αριθμό τηλεφώνου 1890, μέσω του οποίου θα παρέχεται η δυνατότητα ά
μεσης επικοινωνίας των πολιτών όλης της χώρας με την Αστυνομία.
Το Γραφείο λειτουργεί ήδη επίσημα και στεγάζεται στο κτίριο του Αστυνομικού 
Μεγάρου (Λ. Αλεξάνδρας 173, 5ος όροφος) και θα παρέχει τη δυνατότητα στους 
πολίτες για τηλεφωνικές πληροφορίες αστυνομικού ενδιαφέροντος ή παράπονα α
πό την 08:00 έως την 20:00 ώρα τις εργάσιμες ημέρες και από 08:00 έως την 14:00 
ώρα τα Σάββατα και τις Κυριακές. Στο γραφείο λειτουργεί και απ’ ευθείας γραμ
μή 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 Αστυνομίας εντέλλονται να παρέχουν κάθε δυ
νατή συνδρομή στο προσωπικό του Γραφείου Ενημέρωσης Πολιτών, ώστε να δί
δονται έγκαιρα υπεύθυνες απαντήσεις στους πολίτες. Τυχόν προσερχόμενοι πολί
τες στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, για υποβολή παραπόνων, καταγγελιών κ.λπ., 
θα παραπέμπονται από τη φρουρά του υπουργείου στη Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων 
όπου θα εξετάζονται τα παράπονά τους και θα παραπέμπονται αμέσως στην αρμό
δια Διεύθυνση του Υπουργείου για περαιτέρω ενέργειες.

Π.ΕΝ.Α.Α.

- Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την κατανομή των κονδυλίων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στή
ριξης, υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φέρεται να διαφωνεί 
στις προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΥΠ.ΕΘ.Α. που αφορούν την τροποποίηση - αναβάθμιση του οικονομικού καθεστώτος των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας με τις οποίες κατά τα ίδια δημοσιεύματα 
συμφωνεί και το Υπουργείο μας αλλά και ενόψει της προγραμματισμένης σχετικής σύσκεψης συναρμόδιων υπουργών η Έ 
νωση εκφράζει α) την απορία της γιατί ανεξάρτητα από τις μέχρι τώρα κυβερνητικές αποφάσεις για ενίσχυση της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε προσωπικό και μέσα απούσιαζε από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού η αναφορά σε δράσεις και παρεμβάσεις 
σχετικά με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, β) υπενθυμίζει τις οικονομικές ανισότητες που προέκυψαν από την εφαρμογή του 
“ενιαίου μισθολογίου” το οποίο παρά τις τροποποιήσεις δεν ικανοποίησε τις προσδοκίες της ευρύτερης στρατιωτικής και α
στυνομικής οικογένειας, γ) χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης για διορθωτικές κινήσεις επισηραίνοντας ότι Δε θα γίνει 
αποδεκτή οποιαδήποτε λύση η οποία θα έχει μόνον προσωρινό όφελος χωρίς συνταξιοδοτικό αντίκρισμα, δ) απευθύνει έκ
κληση στον Πρωθυπουργό να επανεξετάσει το θέμα της κατανομής των κονδυλίων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με μέ
ριμνα και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Επιμέλεια: 
ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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ι ι ε ν θ η  τ ο υ  σ ώ μ α τ ο ς

+ Αρχιφύλακας Ξενοφών Αμουργής.
Γεννήθηκε το έτος 1956 στην Πάτρα. 
Κατετάγη την 18-9-1975 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ 
και της Α.Δ. Αχαΐας. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
23-7-1999.

+ Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Ρού- 
σης. Γεννήθηκε το έτος 1975 στη Θεσ
σαλονίκη. Κατετάγη την 12-1-1996 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Υπήρξε άγαμος. 
Απεβίωσε την 27-7-1999.

+ Αρχιφύλακας Θεόδωρος Συμεωνί- 
δης. Γ εννήθηκε το έτος 1946 στους Α
σκητές Μαρωνείας Κομοτηνής Ροδό
πης.· Κατετάγη την 18-11-1968 και υ
πηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των 
Α.Δ. Χανίων, Πέλλας, Αττικής και 
Ξάνθης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
πέντε τέκνων. Απεβίωσε την 20-7- 
1999.

+ Αστυφύλακας Δημήτριος Δερβε- 
νιώτης. Γεννήθηκε το έτος 1971 στη 
Λαμία Φθιώτιδας. Κατετάγη την 19-6- 
1995 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη
ρεσίες της ΓΑΔΑ. Απεβίωσε την 26-6- 
1999.

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος Παλαιο- 
γιάννης. Γεννήθηκε το έτος 1952 στην 
Ανάληψη Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνα
νίας. Κατετάγη την 22-11-1974 και υ
πηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔΑ. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
29-7-1999.

+ Υποσ/γος Δημήτριος Ανδριτσόπου-
λος ε.α. Γεννήθηκε στην Ποτιδάνεια 
Φωκίδος. Απεβίωσε την 20-6-1999.
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Ειδικές τιμε'ς για παιδιά Αστυνομικών 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ, ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Εμμ. Μ πενάκη 41 & Σόλω νος 106 81 Αθήνα  
Τηλ.: 38 .31.672 - 38 .04 .797  Fax: 38 .04 .797

Ο Π Τ Ι Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Εγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20%  ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γωγώ Τσιμπερδώνη

Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407 · 59.00.735 - FAX: 58.19.195

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜ ΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ  
HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI

Πάνια
στις καλύτερες τιμές
και διακανομισμός που 

ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ!

Λένορμαν 18, τηλ: 52.27.556 & Μεσογείων 389, τηλ:65.16.703

με αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. Ο ΥΡΑ ΝΗ  4, (Π Α Ρ Ο Δ Ο Σ Μ Ε ΣΟ ΓΕΙΩ Ν -Π ΕΝ ΤΑ ΓΩ Ν Ο ) 
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Ο ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗΣ 
ΕΔΩΣΕ ΤΗ ΛΥΣΗ...

ΤΡΑΜΠΑ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Ανδρες του Τ.Α. Καλαμάτας συνέλαβαν δύο Αλβανούς υπηκόους (αδέλφια) και 
τους οδήγησαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας κατηγορούμενος 
για παραβάσεις των νόμων “Περί ναρκωτικών” και “Περί όπλων”.
Από πληροφορίες είχε γίνει γνωστό ότι οι συλληφθέντες είχαν εισάγει από την Αλ
βανία μεγάλη ποσότητα τυποποιημένης ακατέργαστης ινδικής κάνναβης που απέ
κρυψαν σε άγνωστο σημείο μακράν της κατοικημένης περιοχής και αναζητούσαν 
επίμονα αγοραστή. Νεώτερη πληροφορία ανέφερε ότι ήδη είχαν βρει αγοραστή 
για την πώληση δέκα κιλών αντί του χρηματικού ποσού των 3.000.000 και η συ
ναλλαγή θα γινόταν νυχτερινές ώρες στο νεκροταφείο της Σπερχογείας όπου οι δύ
ο συλληφθέντες μαζί με άλλους δύο Αλβανούς (τα άλλα δύο αδέλφια τους) θα 
προσέρχονταν οπλισμένοι με πιστόλια. Μετά την αξιολόγηση και αυτής της πλη
ροφορίας άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας έλαβαν θέση στο χώρο πέριξ του νε
κροταφείου αναμένοντας τα τέσσερα αδέλφια που κατέφτασαν μαζί και έλαβαν 
θέσεις αφού όπλισαν προηγουμένως τα όπλα τους. Μετά από λίγο εμφανίσθηκε έ
να αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες επί του οποίου επέβαιναν τρία άτομα. Τη στιγμή 
αυτή εμφανίσθηκε ένας Αλβανός και συνομίλησε μαζί τους και κάλεσε άλλους δύ
ο από τους αδελφούς του που εμφανίσθηκαν με το χασίς. Ενώ είχε ολοκληρωθεί η 
συναλλαγή επενέβησαν οι άνδρες της Ασφάλειας οι οποίοι κατεδίωξαν τους δρά
στες και συνέλαβαν δύο εκ των αδελφών. Οι υπόλοιποι δράστες εκμεταλλευόμε
νοι το δύσβατο του εδάφους και το σκότος κατάφεραν να διαφύγουν της σύλλη
ψης.

Από άνδρες του Τμήματος Εγκλημά
των κατά Ζωής εξιχνιάσθηκε η αν
θρωποκτονία του Γεωργίου Ψωμαδέλ- 
λη, εμπόρου επίπλων ο οποίος είχε βρε
θεί δολοφονημένος μέσα στο κατάστη
μά του στην περιοχή του Κορυδαλλού. 
Δράστης είναι ο Θεμιστοκλής Βαβά- 
κης ο οποίος εξεταζόμενος ομολόγησε 
την πράξη του. Όπως προέκυψε από 
τις πολύμηνες έρευνες το θύμα διατη
ρούσε ερωτικές σχέσεις με την Χρυ- 
σούλα Κωνσταντάτου σύζυγο του δρά
στη, οι οποίες αποτελούσαν την αιτία 
των συνεχών διαπληκτισμών μεταξύ 
του δράστη και της συζύγου του.
Στις αρχές του Μαίου 1998 η Κωνστα
ντάτου εγκατέλειψε τον Βαβάκη και 
αυτός τυφλωμένος από το ερωτικό πά
θος και τη ζήλια στα μέσα του ιδίου 
μηνός την αναζήτησε στο κατάστημα 
του θύματος. Όταν πήγε εκεί βρήκε 
μόνον τον Ψωμαδέλλη με τον οποίο 
λογομάχησε και συνεπλάκη. Κατά τη 
συμπλοκή ο δράστης όπως ισχυρίζεται 
με χαρτοκόπτη που είχε το θύμα επάνω 
στο γραφείο του, του κατάφερε 12 χτυ
πήματα τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. 
Μετά από την πράξη του έφυγε τρέχο- 
ντας αφαιρώντας τον χαρτοκόπτη τον 
οποίο πέταξε σε μεγάλη απόσταση από 
το κατάστημα του θύματος. Ο δράστης 
συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Ει
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

ΤΟΥΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ...

Ανδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ορεστιάδας συνέλαβαν στην Μάνδρα Διδυμοτείχου τον Τούρκο υπήκοο Husein 
Ergin, γεωργό στο επάγγελμα, διότι προερχόμενος από την Τουρκία εισήλθε λαθραία στη χώρα μας από την παρέβριο περιο
χή μεταφέροντας δύο δέματα που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 1.076 γραμμαρίων, με σκοπό να την παραδώσει σι: συ
ν; ρ '(<τη ιου ή να την μεταφέρει ο ίδιος στην Αθήνα. . .
( υιό προέκυψε από την προανάκριση, ο Husein είναι σεσημασμένος και μέλος διεθνούς σπείρας διακίνησης ναρκωτικών
Στο παρελθόν συνελήφθη για λαθρεμπόριο γουναρικών και για λαθρεμπόριο ηρωίνης όπου είχε συλληφθεί και εςέτισε ποινή
καθείρξεως. Ο αδελφός του Husein, Ibraim Ergin, βρίσκεται στις φυλακές Πατρών και εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για λα
θρεμπόριο ναρκωτικών ουσιών.
Η ηρωίνη που βρέθηκε στην κατοχή του Husein, καθώς και ένα μαχαίρι που έφερε επάνω του, κατασχέθηκαν και ο συλλη- 
φθείς παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας.

600 -  Αστυνομική Επιθεώρηση - Σεπτέμβριος 1999



ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ...

Από την Α.Α. Ρεθύμνης το τελευταίο δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου καταβλήθηκαν συντονισμένες προσπάθειες στα πλαίσια 
της αντιμετώπισης του προβλήματος των ναρκωτικών που είχαν εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ιούλιος

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν εξερευνήσεις με επίγειες δυνάμεις κατά την διάρκεια των οποίων εντοπίσθηκαν τρεις φυτεί
ες στην περιοχή του Δήμου Γεροποτάμου με 1.279 συνολικά δενδρύλλια και στη μία φυτεία συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ο καλ
λιεργητής ο οποίος προφυλακίσθηκε ενώ προέκυψαν σοβαρά στοιχεία εις βάρος άλλων τεσσάρων ατόμων που συνελήφθη- 
σαν και παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Επειδή όλες οι ενδείξεις οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι γίνεται εκτεταμένη καλλιέργεια ινδικής κάνναβης στην ευρύτερη πε
ριοχή των Δήμων Ανωγείων Γ εροποτάμου και Κουλούκωνα που είναι δύσβατη και πολύ δύσκολα να εξερευνηθεί ζητήθηκε η 
διάθεση ενός ελικοπτέρου. Με τη συνδρομή του ελικοπτέρου έγιναν συντονισμένες εξερευνήσεις με επίγειες αστυνομικές δυ
νάμεις για πολλές ώρες και εντοπίσθηκαν:
1. Στην περιοχή των Δήμων Ανωγείων και Κουλούκωνα 6 φυτείες στις οποίες καλλιεργούντο συνολικά 5.299 δενδρύλλια που 
εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
2. Η εξερεύνηση συνεχίστηκε και τις επόμενες ημέρες με αποτέλεσμα τον εντοπισμό δύο ακόμη φυτειών στην περιοχή Γερο- 
ποτάμου και Κουλούκωνα με την αποκομιδή 1.600 συνολικά δενδρυλλίων.
3. Στην περιοχή του Δήμου Νικηφόρου Φωκά συνελήφθη ένα άτομο να καλλιεργεί 350 δενδρύλλια το οποίο και προφυλακί
σθηκε.
4. Στην περιοχή του Δήμου Ανωγείων και ειδικότερα στα όρη της Αξού εντοπίσθηκε φυτεία με 1.040 δενδρύλλια που εκριζώ
θηκαν και κατασχέθηκαν.
5. Κατά τη διάρκεια εκτεταμένης επιχείρησης στην οποία συμμετείχαν 57 αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ. Ρε
θύμνης ενισχυόμενοι από 23 αστυνομικούς των ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Χανίων και Ηρακλείου και του Τ.Α. Χανίων εντοπίσθηκε σε 
περιοχή της πρώην κοινότητας Ζωνιανών Μυλοποτάμου, φυτεία με 18.110 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης τα οποία εκριζώθη
καν και κατασχέθηκαν. Η φυτεία αυτή καλλιεργείτο σε 48 διαφορετικούς και ειδικά διαμορφωμένους χώρους που επικοινω
νούσαν μεταξύ τους.
Σε όλες τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από αέρος και εδάφους εντοπίσθηκαν συνολικά 15 φυτείες, εκριζώθηκαν 
συνολικά 27.733 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα εκ των οποίων τα τέσσερα προφυ- 
λακίσθηκαν και τα τρία αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους ενώ προέκυψε πλήθος στοιχείων που εξετάζονται και αναλύονται 
με σκοπό τον εντοπισμό και άλλων δραστών.

Αύγουστος

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις εντοπισμού φυτειών ινδικής κάνναβης συνεχίστηκαν και τον μήνα Αύγουστο με αποτέλεσμα 
στην περιοχή Μυλοποτάμου να εντοπισθούν 14 φυτείες με 5.538 δενδρύλλια σε πλήρη ανάπτυξη τα οποία εκριζώθηκαν και 
κατασχέθηκαν. Στην περιοχή Βολεώνων Δήμου Συβρίτου ανακαλύφθηκαν ειδικά διασκευασμένοι χώροι εντός δασώδους έ
κτασης που καλλιεργούντο επιμελώς 402 δενδρύλλια τα οποία επίσης εκριζώθηκαν.
Η συνολική αποκομιδή από τις αστυνομικές επιχειρήσεις Ιουλίου - Αυγούστου έφερε στο φως 30 φυτείες ινδικής κάνναβης 
όπου εκαλλιεργούντο 33.673 δενδρύλλια. Η επιτυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλά ταυτοχρόνως φέρνει στο φως και το μέ
γεθος του προβλήματος το οποίο συνεχώς διογκώνεται.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

Ανδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν τον Αλβανό έμπορο ναρκωτικών 
Vasil Kuro στη Βάρη Αττικής που είχε μάνδρα πώλησης καυσόξυλων και ξυλοκάρβουνου. Προ διμήνου είχε περιέλθει σε 
γνώση της ανωτέρω υπηρεσίας η πληροφορία ότι σπείρα Αλβανών μεγαλεμπόρων ναρκωτικών διακινεί στη χώρα μας μεγά
λες ποσότητες ακατέργαστης ινδικής κάνναβης τις οποίες εισάγει από την Αλβανία με φορτηγά τα οποία μεταφέρουν μεγά
λες ποσότητες ξυλοκάρβουνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ένας από τους βασικούς εισαγωγείς - παραλήπτες των ναρ
κωτικών για περαιτέρω διακίνηση ήταν κάποιος “Βασίλης” ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας καυσόξυλων. Ύστερα 
από διακριτική έρευνα αξιολογήθηκε και αξιοποιήθηκε κατάλληλα η πληροφορία και εντοπίσθηκε ο εν λόγω Αλβανός ο ο
ποίος παρουσιαζόταν ως Έλληνας. Σε αιφνιδιαστικό έλεγχο που διενεργήθηκε από άνδρες της Δίωξης επιτεύχθηκε η σύλλη
ψη του Kuro και η κατάσχεση 147 κιλών ακατέργαστης ινδικής κάνναβης που ήταν κρυμμένη κάτω από τόνους ξυλοκάρβου
νου. Από τη Δίωξη διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων συνεργατών του συλληφθέντος. Από 
διάφορα έγγραφα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος ενός ακόμη Αλβανού γνωστών 
στοιχείων ταυτότητας που αναζητείται.
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ΕΛΥΝΕ ΜΑΓΙΑ...

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος 
Οικονομικών Εγκλημάτων ο Μιχαήλ 
Σπυρόπουλος υπάλληλος της Δ/νσης 
Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας Αττι
κής και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα κατηγορούμενος για απάτη 
κατ’ εξακολούθηση. Στην ανωτέρω υ
πηρεσία είχαν περιέλθει πληροφορίες 
ότι στη Ν. Χαλκηδόνα δραστηριο
ποιείται παράνομα ένας υπάλληλος Υ
πουργείου ο οποίος δέχεται απογοη
τευμένους ανθρώπους και κυρίως γυ
ναίκες στις οποίες “ρίχνει τα χαρτιά” 
και φτιάχνει φυλακτά και εικόνες για 
να λύσει μάγια. Μετά από πολυήμερες 
έρευνες εντοπίσθηκε ο χώρος - γραφεί
ο που δεχόταν επισκέψεις ο Σπυρόπου
λος και παρουσιάσθηκε έντεχνα ενδια- 
φερόμενη γυναίκα που δήθεν την απα
σχολούσαν σοβαρά οικογενειακά προ
βλήματα. Ύστερα από μεθοδευμένες 
κινήσεις συνελήφθη ο Σπυρόπουλος α
φού πρώτα εισέπραξε 1.000.000 δραχ
μές που είχαν προσημειωθεί και συμ- 
φωνηθεί σαν αντίτιμο μιας εικόνας, 
φυλακτών, αγιάσματος, υγρών, προ
σευχών, λιβανιού, κάρβουνων, τα ο
ποία θα έλυναν τα μάγια κι έτσι θα α- 
πεκαθίστατο η οικογενειακή γαλήνη 
και ηρεμία. Από την προανάκριση 
προέκυψε ότι ο δράστης δεχόταν επι
σκέψεις επί δεκαετία και εκμεταλ
λευόταν την αδυναμία και αφέλεια των 
πελατών του στους οποίους έναντι α- 
δράς αμοιβής που κυμαινόταν από 
300.000 - 1.000.000 δραχμές τους έ
φτιαχνε εικόνες, φυλαχτά, αγιάσματα 
και άλλα μαγικά τεχνάσματα δια των 
οποίων υποσχόταν ότι με όλα αυτά θα 
αντιμετωπισθούν επιτυχώς και θα ξε- 
περασθούν τα προβλήματά τους. Αξί
ζει να τονισθεί ότι ο δράστης όταν πα
ρέδιδε τις εικόνες που είχαν ενσωμα
τωμένη ξύλινη θήκη, ερμητικά σφρα
γισμένη, τόνιζε στους πελάτες ότι ποτέ 
δεν πρέπει να ανοίξουν τις εικόνες, 
γιατί τότε θα διαλυόταν η οικογένειά 
τους. Οι τέσσερις εικόνες που συνολι
κά κατασχέθηκαν από τους άνδρες του 

Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων και ανοίχθηκαν περιείχαν ψόφιες νυκτερίδες, μαγνήτες, καρφίτσες, αγκίστρια, κόκκα- 
λα, δίκτυα, κομμάτια εσωρούχων, λιβάνια, κέρινα ομοιώματα, τεμάχια μεταλλευμάτων κ.α. Κατά την παράδοση των προση- 
μειωθέντων χαρτονομισμάτων ο δράστης παρέδωσε στην “ενδιαφερόμενη” γυναίκα μια ξύλινη εικόνα, δύο φυλαχτά, ένα 
μπουκάλι με αγιασμό, δύο μπουκαλάκια με υγρά ραντίσματος, ένα σακουλάκι με αποξηραμένα χόρτα, τρία χαρτιά με ευχές, 
16 φακελάκια με άγνωστες σκόνες που θα έπρεπε να ρίξει στο φαγητό του συζύγου της για να λυθούν τα μάγια. Σε έρευνα 
που διενεργήθηκε στο γραφείο του Σπυρόπουλου στη Ν. Χαλκηδόνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα διπλώματα που ε
πιβεβαιώνουν τις υπερβατικές ικανότητές του και πλήθος από σύνεργα για τις δραστηριότητές του ως “μάντη”. Απολογού
μενος ο Σπυρόπουλος κατέθεσε ότι είναι αυτοδίδακτος “μάντης” και ότι δραστηριοποιείται στον “κλάδο” από το 1989 ενώ έ
χει δεχθεί ως πελάτες άνω των 250 ατόμων. Ο δράστης με την σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Αθηνών.

ΑΛΒΑΝΟΙ ΚΑΙ ΙΡΑΚΙΝΟΙ

Ανδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής ε
ξάρθρωσαν πενταμελή σπείρα Αλβανών και Ιρακινών εμπόρων ναρκωτικών η ο
ποία εισήγαγε από την Αλβανία και διακινούσε στη χώρα μας μεγάλες ποσότητες 
ναρκωτικών και όπλα. Συνελήφθησαν τα αδέλφια Papa Νίκος και Σπύρος, ο Pando 
Λευτέρι και οι Ιρακινοί Εμάντ-Ελντήν Τσελεμπής και Mansur Iso.
Για τη δράση της σπείρας υπήρχαν πληροφορίες για την μεταφορά και εμπορία με
γάλων ποσοτήτων ινδικής κάνναβης που μετέφεραν με ταχύπλοα σκάφη από τη Ν. 
Αλβανία στην Κέρκυρα και στη συνέχεια με αυτοκίνητα στην περιοχή της Αττι
κής για διακίνηση.
Τελευταία αναμενόταν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών γι’ αυτό εντατικοποιήθηκε 
η παρακολούθηση του Νίκο Papa που διέμενε στην Ηλιούπολη και εκινείτο με αυ
τοκίνητο που είχε νοικιάσει φίλος του και είχε συναντήσεις με τον Τσελεμπή ο ο
ποίος οδηγούσε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο.
Σε συγκεκριμένο χρόνο ο Νίκος αναχώρησε οδικώς για τη Δ. Ελλάδα μέσω Ρίου 
Αντιρρίου. Το ίδιο δρομολόγιο ακολούθησε και ο Τσελεμπή μετά από λίγες ώρες 
συνοδευόμενος από τον Mansur. Επειδή καθ’ οδόν λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προ
φύλαξης αποφασίσθηκε η ομάδα αστυνομικών που τους παρακολουθούσε διακρι
τικά να τους αναμένει σε κάποιο σημείο της διαδρομής και να μην τους ακολου
θήσουν μέχρι τον προορισμό τους.
Τα αυτοκίνητα εντοπίσθηκαν μετά από δύο ημέρες. Στο αυτοκίνητο του Νίκο που 
προηγείτο για να ελέγχει το δρόμο, επέβαιναν ο αδελφός του Σπύρο και ο Pando 
ενώ στο τροχόσπιτο οι δύο Ιρακινοί. Μόλις τα δύο αυτοκίνητα έφτασαν στην Α
θήνα στην περιοχή των Πετραλώνων άρχισαν να ξεφορτώνουν μεγάλα σακίδια α
πό το τροχόσπιτο. Επειδή ήταν προφανές ότι τα σακίδια περιείχαν ναρκωτικά έγι
νε αιφνιδιαστική επέμβαση από τους άνδρες της Δίωξης και οι δράστες συνελή
φθησαν. Κατά την επέμβαση ο Papa Σπύρο και ο Pando Λευτέρι προσπάθησαν να 
διαφύγουν και συνελήφθησαν ύστερα από καταδίωξη και αφού οι αστυνομικοί πυ
ροβόλησαν για εκφοβισμό στον αέρα.
Οι συλληφθέντες δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση των όπλων που είχαν στα αυτο
κίνητα (ένα καλάσνικοφ, δύο πιστόλια και μια χειροβομβίδα) τα οποία κατασχέ
θηκαν μαζί με τα 19 συνολικά σακίδια που περιείχαν ακατέργαστη ινδική κάννα
βη 346 κιλών και μικροποσότητα ηρωίνης.
Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του Νίκο βρέθηκε ένα πιστόλι με 20 φυσίγ
για, μια πλαστή ιταλική ταυτότητα και μια πλαστή άδεια οδήγησης. Όπως προέ
κυψε από την έρευνα, τα ναρκωτικά και τα όπλα είχαν μεταφέρει μαζί με άλλους 
συμπατριώτες τους από τους Α. Σαράντα στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα Κασ- 
σιόπης Κερκύρας
Οπως προέκυψε από την προανάκριση ο Σπύρος είχε απαχθεί το 1998 από σπεί

ρα συμπατριωτών του και απελευθερώθηκε ύστερα από ενέργειες του Τμήματος 
Εγκλημάτων κατά Ζωής της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής στο οποίο είχε απευθυν
θεί ο αδελφός του Νίκο αφού προηγουμένως καταβλήθηκαν ως λύτρα 4.300.000 
δραχμές. Για την υπόθεση αυτή είχαν συλληφθεί τότε τέσσερις Αλβανοί. Από την 
έρευνα που είχε διεξαχθεί προέκυψαν ενδείξεις ότι επρόκειτο για λογαριασμούς 
που αφορούσαν διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.
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Η ΑΠΛΗΣΤΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος 
Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Α
σφάλειας Αττικής και οδηγήθηκε 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα ο Φώτιος 
Σίμος κατηγορούμενος για εξύβριση 
κλοπή, εκβίαση, και παραβάσεις των 
νόμων περί ναρκωτικών και περί ό
πλων. Συγκατηγορούμενος του Σίμου 
είναι και ένας Αλβανός υπήκοος ονό- 
ματι “Βασίλης” ο οποίος αναζητείται. 
Από την προανάκριση που διενεργή- 
θηκε προέκυψε ότι ο παθών Δημήτριος 
Μωραϊτης είχε γνωρισθεί με τον Σίμο 
σε σφαιριστήριο της πλατείας Αμερι
κής κατά την περίοδο που έκανε χρήση 
χασίς και ο δράστης του είχε προτείνει 
να τον προμηθεύει με τις δόσεις που 
χρειαζόταν. Η δοσοληψία αυτή κράτη
σε τρεις μήνες και κατά το διάστημα 
αυτό ο παθών για δική του χρήση και 
για λογαριασμό φίλων του προμηθεύ- 
θηκε χασίς αξίας 1.500.000 δραχμών. 
Μετά το τρίμηνο δεν ξαναήρθαν σε ε
παφή ούτε είχαν δοσοληψίες. Πριν από 
λίγο καιρό ο Σίμος συνοδευόμενος από 
τον Αλβανό που διέφυγε τη σύλληψη 
συνάντησαν τυχαία τον Μωραΐτη στη 
συμβολή της πλατείας Κουμουνδού- 
ρου με την οδό Πειραιώς. Ο Σίμος α
φού τον εξύβρισε και του είπε ότι του 
οφείλει 50.000 δραχμές από την παλιά 
τους δοσοληψία τον οδήγησε σπρώ
χνοντας σε απόμερο σημείο και του α
πέσπασε ένα τσαντάκι που περιείχε 
47.000 δραχμές, δύο κινητά τηλέφω
να, το δελτίο της αστυνομικής του 
ταυτότητας και τα κλειδιά του. Στην 
παράκληση του παθόντα να του επι
στρέφουν τα αντικείμενα οι δράστες 
του έδωσαν μόνον τα κλειδιά και απαί
τησαν εκβιαστικά την καταβολή του 
ποσού των 50.000 δραχμών για την επι
στροφή των υπόλοιπων αντικειμένων. 
Ο παθών υπέκυψε στον εκβιασμό και 
τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης 
παρέδωσε στον Σίμο το απαιτηθέν πο- 
σόν χωρίς και πάλι ο δράστης να του ε
πιστρέφει τα αντικείμενα. Αντιθέτως 
απαίτησαν εκ νέου εκβιαστικά το πο- 
σόν των 25.000 δραχμών για την επι
στροφή και των υπόλοιπων αντικειμέ
νων. Ο παθών μπροστά σ’ αυτήν την 
κατάσταση αναγκάσθηκε να προσέλ- 
θει στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών ό
που κατέθεσε και προσημειώθηκαν 
χαρτονομίσματα τα οποία μόλις παρέ
λαβε ο δράστης συνελήφθη.

ΠΩΑΗΣΕΙΣ ΒΡΕΦΩΝ

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων εξαρθρώθηκε κύκλωμα 
παράνομης αγοραπωλησίας βρεφών και συνελήφθησαν οι: Iordanka Chivatceva, 
Mihail Petrof, Uliana Pozlovski και Tatiana Dragneva οι οποίοι κατηγορούνται 
για παραβάσεις των νόμων περί υιοθεσίας, περί αλλοδαπών, για εκβίαση και για 
ψευδή ιατρική πιστοποίηση. Στην ανωτέρω υπηρεσία είχε προσέλθει άτομο γνω
στών στοιχείων ταυτότητας και κατήγγειλε ότι με τη μεσολάβηση τρίτων γνώρισε 
τους δύο πρώτους εκ των κατηγορουμένων από τους οποίους παρέλαβε για υιοθε
σία στις αρχές του έτους το εξώγαμο νεογέννητο άρρεν βρέφος τους αντί του χρη
ματικού ποσού των 3.000.000 δραχμών. Στη συνέχεια ο Πετρόφ της ζητούσε εκ
βιαστικά επί πλέον 2.000.000 δραχμές για να μην της απαγάγουν το βρέφος και να 
μην κινδυνεύσει η ίδια και ο σύζυγός της από τη “βουλγαρική μαφία”. Η καταγ- 
γέλουσα είχε επισκεφθεί αρχικά γνωστό δημοσιογράφο και κατόπιν προτροπής 
του προσήλθε στο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων. Μετά από αυτή την εξέλιξη 
προσημειώθηκε το ποσόν των 2.000.000 δραχμών και οι δύο πρώτοι που το παρέ- 
λαβαν συνελήφθησαν.
Με την πρόοδο της προανάκρισης προέκυψε ότι η καταγγέλουσα με τη μεσολάβη
ση της Dragneva ήλθε σε επαφή με την Pozlovski η οποία λόγω της ιδιότητάς της 
ως ιατρός - γυναικολόγος θα της χορηγούσε αντί του ποσού των 3.000.000 δραχ
μών πιστοποιητικό γεννήσεως του βρέφους στο οποίο η παθούσα και ο σύζυγός 
της θα εμφανίζονταν ως φυσικοί γονείς. Αμέσως κινήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυ
νομικών συνοδευόμενοι από την παθούσα και μετέβησαν στη Θεσσαλονίκη όπου 
με τη συνεργασία του αντίστοιχου Τμήματος της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης προέβησαν στη σύλληψη της ιατρού και της Dragneva μόλις παρέλαβαν το πο
σόν που ζητούσαν και το οποίο ήταν προσημειωμένο τη στιγμή ακριβώς που γινό
ταν η ανταλλαγή με το πιστοποιητικό. Σε έρευνα που έγινε στο ιατρείο βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν ένα παρόμοιο πιστοποιητικό που εμφανίζει γέννηση εξώγαμου 
άρρενος τέκνου από Βουλγάρα υπήκοο καθώς και ασυμπλήρωτα παρόμοια έντυπα.

ΗΤΑΝ ΥΠΕΡΒΑΡΗ

Από άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας
Αττικής συνελήφθησαν οι Κωνσταντίνος Μάλαμας και η σύζυγός του Δέσποινα 
Βελισσαρίου κατηγορούμενοι για πλαστογραφία με χρήση και απάτη κατά εξακο
λούθηση και για ξέπλυμα παράνομου χρήματος.
Ειδικότερα, η ανωτέρω υπηρεσία ενεργώντας ύστερα από πληροφορία σύμφωνα 
με την οποία έχουν χορηγηθεί παράνομα, με τη χρήση πλαστών δικαιολογητικών 
συντάξεις του Ο.Γ.Α. εντόπισε μέχρι στιγμής 19 περιπτώσεις που είχαν χορηγηθεί 
συντάξεις με εικονικά στοιχεία. Για τη χορήγηση των συντάξεων αυτών είχαν χρη
σιμοποιηθεί φωτοαντίγραφα δελτίων ταυτότητας με εικονικά στοιχεία και πλαστές ε
πικυρώσεις καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις με επίσης πλαστές θεωρήσεις από αστυ
νομικές και φορολογικές αρχές.
Όπως εξακριβώθηκε τις συντάξεις εισέπρατταν παράνομα οι κατηγορούμενοι με 

την εξής μέθοδο: Αφού τηλεφωνούσε η Βελισσαρίου σε ιδιωτικά γραφεία ταχυμε- 
ταφορών ζητούσε να μεταβεί στην οικία της υπάλληλος στον οποίο ο Μάλαμας 
παρέδιδε πλαστές εξουσιοδοτήσεις των “δικαιούχων” προς τα Ταχυδρομικά 
Γραφεία που λειτουργούν στις οδούς Κων/πόλεως και Μ εσογείων στην Α
θήνα. Στη συνέχεια ο υπάλληλος μετέβαινε και εισέπραττε τις συντάξεις από τα 
εν λόγω γραφεία και τα σχετικά ποσά παρέδιδε πάντοτε στον Μάλαμα επειδή η 
Βελισσαρίου λόγω υπερβολικού πάχους ήταν αδύνατον να μετακινηθεί. Από τα 
μέχρι στιγμής στοιχεία προέκυψε ότι οι 19 συντάξεις χορηγήθηκαν παράνομα από 
διετίας περίπου ενώ το ποσόν που έχει εισπραχθεί παράνομα ανέρχεται σε 
20.000.000 δραχμές. Σε έρευνα στην οικία των συλληφθέντων βρέθηκαν μεταξύ 
άλλων φωτοτυπικά μηχανήματα γραφομηχανές εντυπώματα σφραγίδων και 
έγγραφα των οποίων η προέλευση και η γνησιότητα θεωρείται αμφίβολη.

Επιμέλεια: ΑνθΙμος Κων/νος Κούρος
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Με απόφαση του
1 Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε 
ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” στους: Αστυνόμο A ’ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ 

' Θεόδωρο, Υπαστννόμους A ’ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ Θεοφάνη 
και ΚΟΥΤΡΑ Κων/νο, Ανθ/μο ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κων/νο, Αρ- 
χ/κες ΔΗΜΟΥ Αντώνιο, ΚΑΊΑΡΑ Αθανάσιο, ΚΑΡΑΓΕΩΡ- 
ΓΟ Ευάγγελο, ΝΤΕΡΚΟ Αθανάσιο και ΓΟΥΣΙΟ Ηλία, 
Αστ/κες ΚΟΣΜΑΝΟ Κων/νο, ΧΑΛΚΙΑ Φίλιππο, Α
ΚΡΙΔΑ Αντώνιο, ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ Αθανάσιο, ΑΔΑΜΟΥ- 
ΑΑ Χριστόφορο και ΠΟΛΥΖΟ Γεώργιο, διότι υπη- 
ρετούντες στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρι
σας, επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα και πέτυ- 
χαν να συλλάβουν στην Επαρχιακή οδό Λάρισας - Α
μπελώνα, δύο άτομα τα οποία κατείχαν επιμελώς κρυμ
μένα εντός μεταλλικής δεξαμενής, έξι τσουβάλια με ιν
δική κάνναβη, συνολικού βάρους 61 κιλών το οποίο προ
όριζαν για εμπορία.

Με απόφαση της Αστυνομικής 
|Διεύθυνσης νσης Δράμας απονεμήθηκε'

’ΈΠΑΙΝΟΣ” στους: ΚΟΡΜΣΤΙΝΟ Θεόδωρο, ΚΟΝΤΟΔΗ- 
IΜΟ Γεώργιο, ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Κων/νο, ΣΤΑΥΡΑΚΗ Πασχά-\ 
\λη, ΜΠΑΝΤΗ Νικόλαο, ΣΤΑΊΚΙΔΗ Βασίλειο, ΚΟΤΣΑΜΑ- 

^ΡΙΚΟΓΛΟΥ Στυλιανό, ΝΑΤΣΗ Γεώργιο, ΚΑΛΑΪΤΖΗ Μι-\ 
χαήλ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Σάββα, ΕΡΜΕΙΔΗ Γεώργιο, διότι υ- 

Ιπηρετούντες Στο A. Τ., Τ.Τ. και Τ.Α. Δράμας, πέτυχαν^ 
“με κίνδυνο της ζωής τους να συλλάβουν τέσσερα άτο- 

Γμα τα οποία μετέφεραν με φορτηγό αυτοκίνητο 69 Ιρακι- 
/νούς λαθρομετανάστες, έναντι μεγάλης χρηματικής αμοι
βής·

Με απόφαση της Επιθεώρησης Αστυνομίας Κρήτης απο- 
^νεμήθηκε “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” στους: Αστυνόμο A ’ ΣΤΑΓΑΚΗ 

Εμμανουήλ και Αστ/κα ΜΠΙΚΑΚΗ Νικόλαο, διότι υπηρε- 
^τούντες στο Τ.Α. Ρεθύμνου εργάσθηκαν με ζήλο και 
^προθυμία, με αποτέλεσμα να εντοπίσουν σε ορεινές και 
ίδασώδεις περιοχές του Ν. Ρεθύμνης, 22 φυτείες δεν
δρυλλίων κάνναβης με 12.437 δενδρύλλια, συνολικού 

rύψους από 1 έως 4 μέτρα τα οποία εκρζώθηκαν και κα
τασχέθηκαν.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
: απονεμήθηκε “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” στους: Υπαστ. Β ' Μ1- 
I ΚΡΟ Δημήτριο, Ανθ/μους ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗ Κων/νο,
I ΑΡΓΥΡΙΟΥ Γεώργιο και ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Βασίλειο, Α- 

’ m /κες ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Νικόλαο, ΜΑΥΡΟΥΔΗ Αθανά
σιο και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλία, υπηρετούντες στο Α

στυνομικό Τμήμα Ποροΐων Σερρών, εργασθέντες με 
t προθυμία και επιμονή πέτυχαν τη σύλληψη δύο Αλβα

νών υπηκόων, οι οποίοι λήστεψαν με την απειλή μα
χαιριού μία ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της 

στην Οδηγήτρια Σερρών και της αφήρεσαν σημα
ντικό χρηματικό ποσό και διάφορα κοσμήματα.

Με απόφαση του Αρχηγού| 
της Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε “ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ” 
στους: Αστυν. Υποδ/ντή ΚΟΝΙΑΡΟ Χρήστο, Υπαστ. A ’I 
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Χρήστο, Υπαστ. ΒΆΣΛΑΝΙΔΗ  Σάββα] 
Ανθ/μους ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Περικλή, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Θεο-1 
φάνη, ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ Ιωάννη και ΡΙΖΟ Παναγιώτη, Αρχ/κεςI 
ΚΑΡΑΝΙΚΑ Αντώνιο, ΚΩΣΤΙΔΗ Γεώργιο και ΑΠΟΣΤΟΑΙ-Ι 
ΔΗ Απόστολο, Αστ/κες ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νικόλαο] 
ΤΖΗΚΑ Παναγιώτη ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ Δημήτριο και ΖΙΟΥ-\ 
ΤΗ Γεώργιο, και “ΕΠΑΙΝΟΣ" στους Αστ/κες ΝΙΚΟΛΑΟ} 
Χρήστο, ΓΚΟΥΛΙΑΦΑ Ηλία, ΕΜΜΑΝΟΥΗΔΙΔΗ Παντελή, | 
διότι υπηρετούντες στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκω
τικών της Δ.Α. Θεσ/νίκης, πέτυχαν την εξάρθρωση κυ-| 
κλώματος εμπορίας ναρκωτικών και τη σύλληψη στην πε
ριοχή Ασπροβάλτας Θεσ/νίκης τριών δραστών, στην κα-| 
τοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι δέμα
τα ηρωίνης συνολικού βέρους 2,665 γραμμαρίων, έναJ 
μπιστόλι με γεμιστήρα και 16 φυσίγγια, ένα Ι.Χ.Φ.

. αυτ/το κ.ά.

Με απόφαση της Αστυν. Δ/νσης Λάρισας απονεμήθη 
κε “ΕΠΑΙΝΟΣ” στους: Αστυν. A ’ΚΑΔΟΜΠΑΤΣΙΟ Χρήστο, 
Ανθ/μους ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Νι
κόλαο, ΚΑ ΨΙΩΧΑ Γεώργιο, ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΑπόστολο και Α
ΛΑ ΜΟΠ ΟΥΛΟ Αντώνιο, Αρχ/κες ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Παύλο, 
ΤΡΙΣΚΕΛΙΔΗ Βασίλειο, ΠΑΖΑΡΑ Βασίλειο και ΚΑΤΣΙΓΙΑΝ- 
ΝΗ Κων/νο, Αστ/κα ΤΣΙΚΟΥΡΑ Ηλία, διότι υπηρετούντες στο 
Τμήμα Τροχαίας Λάρισας επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και ζήλο, με αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 
να εντοπίσουν δράστη μοτοποδηλάλου ο οποίος τραυμάτισε 
θανάσιμα ανήλικο αγοράκι ηλικίας 3 ετών και στη συνέχει το 
εγκατέλειψε και εξαφανίσθηκε.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Γ. Κατσινούλας
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////Ο . ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΕ Α.Ε.
ΛΑΣΤΙΧΑ - ΖΑΝΤΕΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ - ΣΠΟΡ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

6 ΑΤΟΚΕΣ ΑΟΣΕΙΣ 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

Μ. ΑΝΤΥΠΑ 33 · ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 
Τηλ. 97 61 339

Η Ασφαλιστική Εταιρεία
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

14%
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 

στα τηλ.: 50 21 580 fax.: 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  71 44 565

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας Αεροπορίας Στρατού Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Στα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
Ε ΤΟ ΙΜ Ε Σ ΣΤΟ ΛΕΣ  
Αστυνομίας, Στρατού 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑ Κ ΕΤ ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ Σ
σε όλα τα μεγέθη.
Στις ομαδικές παραγγελίες, 
η λήψη μέτρων, πρόβες και η 
παράδοση στις υπηρεσίες σας, 
με την προσωπική μας παρουσία 
και εγγύηση δουλειάς 
Ε ΙΔ ΙΚ ΕΣ Τ ΙΜ ΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΔΕΚΤΕΣ
ΟΛΕΣ 0Ι ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

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

Σ .  Π Α Γ Ω Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541

Υ π ά ρχει έ ν α  κα τά σ τη μ α  που σ α ς  
κα λύπ τει α π ό λ υ τα  και σ α ς  π α ρ α δ ίδ ε ι 
α μ έσ ω ς , έ τ ο ιμ ες  σ το λ έ ς  και π α ρ α γγελ ία ,
ε ξ α ρ τ ή σ ε ις  και α ξ ε σ ο υ ά ρ .

* ΕΑΑηνικής Αστυνομίας
* Αεροπορίας
* Στρατού Ξηρός
* Εμπορικού και ΠοΑεμικού Ναυτικού
* Λιμενικού Σώματος
* Πυροοβεοτικού Σώματος

μέ η χωρίς 
δικό σας Υφασμα

- Σ το λ έ ς
- Π ο υ κά μ ισ α
- Π α ν τελ ό ν ια  
■ Πηλίκια
- Π απ ούτσ ια
- Ζ ώ ν ε ς
- Σ ήμα τα  και δα κρ ϊτικα
- Π α ρ ά σ η μ α  ό λ ω ν  τω ν 
σ ω μ ά τω ν

- Ε ιδ ικός ε ξο π λ ιο μ ό ς
- Θ ή κ ε ς  ό π λ ω ν  χ α μ η λ ή ς , 

υ ψ η λ ή ς  μ α σ χ ά λ η ς
- Χ ε ιρ ο π έ δ ε ς  ό λ ω ν  τω ν  τύπ ω ν 
- Γκλομπ ς
- Α λ ε ξ ίσ φ ε ρ ο ,  γ ιλ έ κ ο
- Είδη επ ιβ ίω σ ης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1909

•  Διαρκούντων των γεγονότων και 
των εκδηλώσεων της επανάστασης στο 
Γουδί, Υπαξ/κοί και Χωρ/κες της Εφίπ
που Χωροφυλακής, όπως γράφει η εφη
μερίδα “ΑΚΡΟΠΟΔΙΣ” στο φύλλο της 
9-9-1909, πραγματοποίησαν σύσκεψη 
σε καφενείο κοντά στην Ακρόπολη και 
αποφάσισαν να δηλώσουν ότι ευχα
ρίστως αποδέχονται περικοπές των απο
δοχών των για την ανόρθωση των οικο
νομικών του κράτους και ότι θα καταβά
λουν τρεις δραχμές ο καθένας τον μήνα 
στον Στρατιωτικό Σύνδεσμο των επανα
στατών.

•  Στις 14-9-1909 πραγματοποιείται 
στην Αθήνα και με την υποκίνηση του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου των επανα
στατών παλλαϊκή συγκέντρωση, κατά 
την οποία η Χωροφυλακή λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε, παρά την 
έξαψη των πνευμάτων, όχι μόνον θα τη
ρηθεί απόλυτος τάξη, αλλά θα προκαλέ- 
σουν και τον ενθουσιασμό του Αγγλου 
Πρεσβευτή σερ Έλιοτ, που παρακολού
θησε την συγκέντρωση. Οι εφημερίδες 
περιγράφοντας την συγκέντρωση, θα 
γράψουν ότι “ομάδες λαού κατευθυνόμε- 
νες στο χώρο της συγκέντρωσης και διερ- 
χόμενες μπροστά από το κατάστημα της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης προέβησαν σε 
πληθωρικές ενθουσιώδεις εκδηλώσεις υ
πέρ της Χωροφυλακής’’.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1919

Την 28-9-1918 σκοτώνεται στην Πε
τρομαγούλα, σε συμπλοκή με ληστοφυ- 
γόδικους, ο Χωροφύλακας ΛΑΔΕΡΟΣ 
Δημήτριος από την Χαλκίδα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1929

•  Κατόπιν διαμαρτυριών της οικείας 
Μητρόπολης, εκδίδεται από την Διοίκη
ση Χωροφυλακής Κυκλάδων (προσ.

Δ/τής Μοίραρχος ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων/νος) η από 3-9-1929 Αστυνομική 
Διάταξη, με την οποία απαγορεύεται “ο 
παιανισμός δια γραμμοφώνων, φωνο
γράφων ή άλλων μουσικών οργάνων τε
μαχίων, δι’ ων προσβάλλεται το οφειλό- 
μενον σέβας προς τον δημιουργόν του 
παντός αντιβαίνουσι δε ταύτα εν γένει 
εις τας βάσεις της θρησκείας και ηθικής 
επιβλαβή καθόλου όντα εις την Θρη
σκείαν και την ηθικήν ως δια τίνος πλα
κάς ειρωνευόμενης τους κατοίκους δια
φόρων του κράτους μερών και καταλη- 
γούσης εις το “Ανυμνούμενος και δοξο
λογούμενος” και δι’ ετέρας ειρωνευομέ- 
νης Ιερέα τινά”.

•  Την 30-9-1929 αναλαμβάνει Αρχηγός 
της Αστυνομίας Πόλεων ο Κουκ Υάκινθος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1939

Το Αρχηγείο Χωροφυλακής απένειμε 
πανηγυρικό έπαινο στον Χωροφύλακα 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θωμά διότι “ευρισκόμενος 
στο κατάστημα του Ταμείου Ασφαλίσε- 
ως Καπνεργατών (Τ.Α.Κ.) και αντιλη- 
φθείς ψυχοπαθή καπνεργάτη, τον οποίον 
ο ίδιος προ λίγου μετήγαγε εκεί, να πη
δά από το παράθυρο για να αυτοκτονή- 
σει, έτρεξε και τον έπιασε από τα πόδια 
την ώρα που αυτός βρισκόταν στο κενό 
και με προφανή κίνδυνο να παρασυρθεί 
από το βάρος του κρεμασμένου κατόρ
θωσε να τον συγκροτήσει μέχρις ότου, 
ενισχυθείς και από υπαλλήλους του 
Τ.Α.Κ., πέτυχε να τον σώσει.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1949

Την 6-9-1949 ο Ι.ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝ- 
ΝΑΚΗΣ, κάτ. Αργυροπόλεως Ρεθύ- 
μνου, εντός καταστήματος του χωριού 
του πυροβόλησε με πιστόλι τέσσερις 
φορές και τραυμάτισε θανασίμως τον 
Ιωάννη ΜΑΡΑΚΗ για οικογενειακούς 
λόγους. Ο δράστης συνελήφθηκε και επ’ 
αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το

χρησιμοποιηθέν πιστόλι με 5 φυσίγγια 
και ένα αγγλικό όπλο με 10 φυσίγγια.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1959

Με την απόφαση του Υπουργού Εσω
τερικών Ευαγ. ΚΑΛΑΤΖΗ ιδρύεται Φυ
λάκιο Χωροφυλακής Ρητίνης Πιερίας.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1969

Αποβιώνει ο τέως Αρχηγός της Αστυ
νομίας Πόλεων Θεόδωρος ΡΑΚΙ- 
ΝΤΖΗΣ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1979

Με σχετικές αποφάσεις του Υπουργού 
Δημ. Τάξης Αναστ. ΜΠΑΛΚΟΥ καταρ- 
γούνται οι Σταθμοί Χωρ/κής Νέων Ρου- 
μάτων του Α.Τ. Αλικιανού Χανίων, Πο- 
λυμύλου της Υ.Χ. Κοζάνης και Σιδρά 
της Υ.Χ. Κοζάνης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1989

•  Πενήντα πέντε αστυνομικοί ελαφρά 
τραυματισμένοι και κανένας βαριά 
τραυματισμένος ή νεκρός, είναι για τον 
μήνα Σεπτέμβριο 1989 οι απώλειες της 
ΕΛ.ΑΣ. Απ’ αυτούς οι 41 τραυματίσθη
καν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
και του καθήκοντος και οι 14 τραυματί
σθηκαν εκτός υπηρεσίας ή καθήκοντος.

•  Διαπράχθηκαν συνολικά 19.063 αδι
κήματα (εκτός των παραβάσεων της Νο
μοθεσίας περί αυτ/των) από τα οποία τα 
424 σε βαθμό κακουργήματος και τα 
18.639 σε βαθμό πλημμελήματος.

Επιμέλεια: 
Υπαστννόμος A ’ Αλκής Ψωμάς
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ΛΟΓΟ‘ 
Σ Ε Μ Δ

ΝIΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Υπαστυνόμο Λ :
Λ ά β α μ ε  το  πεζό  α φ ιέρ ω μ ά  σ α ς  σ το ν  π ο ιη 

τή  Ν . Κ α β β α δ ία  κα ι ευ χ α ρ ισ το ύ μ ε  Ε υελπ ι- 
σ το ύ μ ε  ν α  το  δ η μ ο σ ιεύ σ ο υ μ ε  σ τα  α μ έσ ω ς  ε
π ό μ εν α  τεύ χη  το υ  π ερ ιο δ ικ ο ύ  μας.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ Βασίλειο, ιδιώτη:
Λ ά β α μ ε  το  γ ρ ά μ μ α  σ α ς κ α ι ευ χα ρ ισ το ύ μ ε  

γ ια  τα  κ α λ ά  σ α ς  λόγ ια . Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  ν α  μ α ς 
α π ο σ τε ίλ ετε  τ ις  π ο ιη τ ικ έ ς  σ α ς  π ρ ο σ π ά θ ε ιες  
δ α κ τυ λ ο γρ α φ η μ έν ες .

ΖΗΡΡΙΑ Γεώργιο, Αστυφύλακα:
Λ ά β α μ ε  το  π ο ίη μ ά  σ α ς  με τ ίτλ ο  “Το μ ο νο 

π ά τ ι τ η ς  ζω ή ς” . Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  ν α  μ α ς το  ξα- 
να σ τε ίλ ετε , δ α κ τυ λ ο γρ α φ η μ έν ο , κ α θ ό σ ο ν  μ ’ 
α υ τό ν  το ν  τρ ό π ο , δ ιευ κ ο λ ύ ν ετα ι η α να δ η μ ο 
σ ίευ σ η  κ α ι α να λ υ τικ ή  επ εξεργα σ ία .

ΚΓΓΣΑΡΛ Γεώργιο, Υ παστυνόμο Β':
Λ ά β α μ ε  τα  π ο ιή μ α τα  π ο υ  μ α ς α π ο σ τε ίλ α 

τε , α π ’ τα  ο π ο ία  επ ιλ έγο υ μ ε  κ α ι δ η μ ο σ ιεύ ο υ 
με α υ τό  με τ ίτλ ο  “ Π ο λ έμ η σ α ” . Ό σ ο ν  α φ ο ρ ά  
ο ρ ισ μ έν α  ά λ λ α  ε ξ  α υ τώ ν , λ .χ . “Σ τη ν  Χ ώ ρ α  
τη ς  Σ ερ β ία ς” κ α ι “ Κ α λα μ ά τα ... ώ ρ α  μ η δ έν” , 
φ ρ ο ν ο ύ μ ε  ό τ ι ε ίν α ι γ ρ α μ μ έν α  κ α τά  δ ιά φ ο ρ ες  
χ ρ ο ν ικ ές  π ερ ιό δ ο υ ς  υ π ό  τη ν  σ υ ν α ισ θ η μ α τικ ή  
π ίεσ η  κα ι εν τύ π ω σ η  γεγ ο ν ό τ ω ν  τ η ς  επ ικ α ι- 
ρ ό τη τα ς , π ρ ά γμ α  π ο υ  το υ ς  α φ α ιρ ε ί πο ιη τικ ό - 
τη τα . Έ ν α  π ν ευ μ α τ ικ ό  έρ γο  έω ς ό το υ  λ ά β ε ι 
τη ν  τελ ικ ή  το υ  μορφ ή  π ερ νά  α πό  π ο λ λ ά  σ τά 
δ ια . Τα  μ εγά λ α  έρ γα  σ υ λ λ α μ β ά νο ν τα ι κ α ι α ν- 
δ ρ ώ ν ο ν τα ι σ α  σ τη ν  ψ υχή  σ ιγ ά -σ ιγ ά  κ α ι π ο τέ  
δ εν  π α ρ ο υ σ ιά ζο ν τα ι μ ονομ ιά ς.

Γ ια  ν α  επ α ν έλ θ ο υ μ ε  σ το  π ο ίη μ α  π ο υ  επ ι- 
λ έξα μ ε , ε ίν α ι φ α ν ερ ό  ό τ ι αν  κ α ι ε ίν α ι γ ρ α μ 
μ ένο  σ ε  ν εα ρ ή  σ α ς η λ ικ ία  (1 9 8 1 ) π α ρ ο υ σ ιά 
ζε ι π ο λύ  κ α λ ά  α λ λ η γ ο ρ ικ ά  σ χή μ α τα  κ α ι το ύ 
το  δ ιό τ ι εκ φ ρ ά ζε ι μ ια  γεν ικ ό τερ η  σ υ ν α ισ θ η 
μ α τική , μ ετα φ υ σ ικ ή  κα ι δ ια νο η τικ ή  κ α τά 
σ τα σ η , π ο υ  ω ς ά το μ ο  σ α ς  χα ρ α κ τη ρ ίζε ι, δηλ. 
γρ ά φ τη κ ε  α β ία σ τα  κ α ι η π ρ ο σ ω π ικ ή  π ο ιη τ ι
κή σ α ς  σ τό φ α , ε ίχε  τη ν  ευ κ α ιρ ία  να  ε κ φ ρ α 
σ τε ί εξω τερ ικ εύ ο ν τα ς  το  σ ύ ν ο λ ό  της.

ΠΟΛΕΜΗΣΑ

Πολέμησα στις διαστάσεις 
της νύχτας, με τα ξύλινα σπαθιά 
και μια φωνή χυτή απ ’ τα βαθιά, 
ανέκραζε-στο φως μη φτάσεις.

Πολέμησα στα ψηλά κάστρα, 
ανάμεσα στα βέλη του καιρού 
και μια φωνή στα βύθια τα ' ουρανού, 
μου μήναγε-μην τρέχεις στ ’ άστρα.

Πολέμησα στις διαστάσεις 
των δρόμων, για ειρήνη κι ανθρωπιά 
και μια φωνή-τρελέ σταμάτα πια, 
μου φώναζε-θ ’ αυτοκτονήσεις.

Πολέμησα στις "μαύρες’’ κοινωνίες, 
για δίκιο, χίμαιρες κι ιδανικά, 
μα ήταν φαίνεται μεθυστικά 
κι απέμεινα ζητιάνος στις γωνίες.

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ Σοφία:
Α γαπητή  μ α ς φ ίλη  λ ά β α μ ε  το  π ο ίη μ ά  σ α ς 

με τ ίτλ ο  “ Τα ν ιά τα  χά θ η κ α ν ” κ α ι ευ χ α ρ ι
σ το ύ μ ε . Το δ η μ ο σ ιεύ ο υ μ ε , α λ λ ά  κ α τά  τη 
γν ώ μ η  μ α ς, ε ίν α ι γ ρ α μ μ έν ο  κ ά τω  α π ’ τη ν  ά 
μ εσ η  εν τύ π ω σ η  τρ α γ ικ ο ύ  γεγ ο ν ό τ ο ς  κ α ι με 
σ π ο υ δ ή , η  ο π ο ία  α φ α ιρ ε ί α π ’ τη ν  π ο ιη τ ικ ό - 
τη τα . Ο  α σ χ ο λ ο ύ μ εν ο ς  με τη ν  π ο ίη σ η , δ εν  
π ρ έπ ε ι ν α  γ ρ ά φ ε ι κ ά τω  α π ’ εσ π ευ σ μ έν η  ε 
ν τύ π ω σ η  γεγ ο νό τω ν  ο ύ τε  ε ίν α ι α νά γκ η  ν α  
α κ ο λ ο υ θ ε ί τη ν  επ ικ α ιρ ό τη τα , ό σ ο  κ ι αν  σ υ 
γ κ λ ο ν ίζ ε τα ι σ υ ν α ισ θ η μ α τ ικ ά  α π ’ α υτή ν. Το 
α π ο τέλ εσ μ α  ε ίν α ι το  σ υ γκ εκ ρ ιμ έν ο  π ο ίη μ α  
ν α  α π ο π ν έε ι κ ά π ο ια  π α ιδ ικ ό τη τα  κ α ι ν α  μην 
έχ ε ι τη ν  σ υ μ β ο λ ισ τικ ή  δ ύ ν α μ η  κ α ι α λ λ η γ ο 
ρ ία  π ο ιή μ α το ς  π ο υ  π α λ α ιό τερ α  μ α ς  ε ίχα τε 
α πο σ τε ίλ ε ι.

Τα  π α ρ α π ά ν ω , σ ε  κ α μ ία  π ερ ίπ τω σ η  δεν  
σ η μ α ίνο υ ν  ό τ ι π ρ έπ ε ι ν α  σ τα μ α τή σ ετε  ν α  
γρ ά φ ετε . Α π λ ά , ό π ω ς  ό λ ο ι ο ι γρ ά φ ο ν τες  π ο ί
ησ η  π ρ έπ ε ι ν α  α κολουθείτε  ο ρ ισ μ ένο υ ς βα σ ι
κούς, γεν ικ ο ύ ς  κανόνες.

“Τα νιάτα χάθηκαν”

Π ρ ο σ π έρ α σ α ν  μ ια  α νέμ ελη  ζωή 
με τό λμ η  κ α ι π υγμ ή  
μα δ ιά λεξα ν  λ ά θ ο ς  δ ια δρ ο μ ή  
ν α  χ α ρ ά ξο υ ν  π ά ν ω  σ ε  ξύ λ ιν ο  καρφ ί. 
Π ρ ο σ π έρ α σ α ν  δ εν  έκ α ν α ν  π ίσ ω  
ο ύ τε  σ τιγμ ή  
κ ι α π ρ ό σ μ εν α  χτύ π η σ ε  
σ τα  σ π ίτ ια  η σ ιω π ή .
Τα ν ιά τα  ή ρ θ α ν  κι έφ υ γα ν  
μ ε  χ α μ ό γελ α  π ικ ρ ά  
τα  μ ά τια  το υ ς  κ λε ίσ α ν  
ό χ ι ό μ ω ς  α πό  χαρά.
Σ το ν  κ όσμ ο  ή ρ θ α ν
κ α ι τα  λ η σ μ ό ν η σ α ν  π ο λλ ο ί
τα  ν ιά τα  ό μ ω ς

π ο τέ  δ εν  τ α ’ α π α ρ ν ή θ η κ ε  κανείς . □

Επιμέλεια:
Βασίλειος Τσαγκάρης, Αστυνόμος Α'

Στην Ειρηνική Συνύπαρξη

Σαν ο ήλιος αγκάλιασε τη μέρα κι έδιω ξε 
το  σκοτάδι α π ’ το  νου τω ν μισογκρεμισμέ- 
νω ν ανθρώ πινω ν ερειπίω ν, τότε άρχισε να 
κυλά το  δάκρυ σαν εξιλέω ση.

Το χτες τους βρήκε να  μάχονται, συγκρού- 
οντας συνειδήσεις και θυσιάζοντας αξίες, ανα- 
μοχλεύοντας πάθη, και γεμίζοντας άγρια  συ
ναισθήματα στα γαληνεμένα τους πρόσωπα.

Δ εν ήξεραν το  γιατί. Ή τα ν  ο όχλος που 
φώ ναζε κα ι δεν ήξερε γ ιατ ί προχω ρούσε.

Ε ίχε δοθεί το σύνθημα κ ι’ ο ι σφ ιχτές α
γκαλιές χαλάρω σαν, τα χέρια  πέσαν α π ’ τους 
ώ μους, τα  μάτια χαμηλώ σαν τα  πρόσω πα γύ 
ρισαν αλλού.

Τα δάκρυα  τρέχαν στις ψ υχές κ ι’ ας μη 
φαινόταν.

Ό μ ω ς, ήταν αυτοί. Ο ι αδελφοί. Α υ το ί που 
έσμιγαν τα  δάκρυα του πόνου και τ ις  χαράς, 
της λύπης κα ι του γέλ ιου της συντροφ ιάς και 
της μοναξίας.

Α υτοί που φωνάζουν ο  ένας τον  άλλο, α
γαπημένε μου αδελφέ.

Ή τα ν  φανερό πω ς ο ι αγνοί αυτο ί άνθρω 
ποι, οι αδελφω μένοι, γ ινόταν π ιόνια  σε κά
ποιο πα ιχνίδ ι ατίμωσης.

Α υτοί οι “έξυπνο ι” που μετέρχοντο κάθε 
τι ανίερο σκοτώ νοντας συνειδήσεις κα ι κατα
πατώ ντας ηθικές αρχές για  να  επ ιτύχουν το 
στόχο τους.

Ο ι μεν, δεν το έβλεπαν, οι Δε, δεν το  κα
ταλάβαιναν.

Π οτέ δεν ήθελαν θολά παιχνίδια , ποτέ δεν 
αναζητούσαν ο ι ίδ ιο ι δ ιαβολές γ ια  δήθεν  α 
φορμές. Ε ίχαν δώ σει δείγματα  αγάπης γ ια  τη 
ζωή και όχι γ ια  το  θάνατο. Ο ι δόλιο ι όμω ς 
δεν αφήναν και ο ι αγνές ψ υχές μετατρέπο
ντα ν σε χείμαρους παθών.

Π εράσαν τα  χρόνια  κα ι το  σήμερα  έφερε 
το φέγγος μιας άλλης εποχής.

Α στέρια  λαμπρά που εργάζονται για  να  
προάγουν το δίκαιο και τη φανέρω ση της α 
δελφοποίησης.

Π όθος τους να  δούνε αυτό που χτίζουνε.
Ν α δούνε την προσπάθεια τους να ευωδώνετατ
Ν ’ ανθίσει το  χαμόγελο και το  δέντρο να  

βγάλει καρπούς.
Ν ’ ακουσθούν ξανά ο ι φω νές τω ν παιδιώ ν 

στο  πα ιγν ίδ ι της γειτονιάς.
Ν α  γκρεμισούν οι φ ραγμοί στις λέξεις και 

τις ματιές.
Ν α  καταρεύσουν τα τείχη  της μαρμάρινης 

σιωπής.
Ν α  φω νάξει η Α ϊσέ την Ελένη και ο Χ α 

σάν τον  Γιάννη.
Ν α  χορέψ ουν και να  φάνε μαζί.
Ν ’ αγκαλιαστούνε γ ιατ ί είνα ι αδέλφ ια  κά 

τω  από τον  ίδ ιο  ουρανό και το  ίδ ιο  φεγγάρι. 
Κάτω α π ’ τον καυτό ήλιο και τις σκληρές 
συνθήκες της βιοπάλης.

Ε ίναι η μόνη, η ευθεία  οδός που οδηγεί 
στην ειρηνική δικαίωση τω ν α νθρώ πω ν εκεί
νω ν που εργάσθηκαν και οραματίσθηκαν έ
ναν άλλο κόσμο χωρίς πάθη και βία.

Η προσπάθεια  δίνει αντίκρυσμα  και δύο 
χέρια  πλέκονται δυνατά  σ ’ ένα θερμό σφι- 
χταγκάλιασμα. □

Χρηστός Σαπουνάς, Αστυνόμος Α ’
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f  M  TIS c A e w t & p e s  a p e s

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Επιμελητής ναού. 2. Όμορφος νέος της μυθολογίας που 
μεταμορφώθηκε σε λουλούδι. 3. Ένα πουλερικό - Όπως, σαν. 
4. Φερμένο από την Περσία. 5. Φτιαγμένες από φυτικές ίνες- 
...Ντίλον: ηθοποιός. 6. Αυτό που τρώει μαζί με κάποιον άλλο.
7. Απαραίτητος σε καθιστικό σπιτιού - Αρνηση στην...Ε.Κ. -
Δικά σου (αρχ.). 8. Λιμάνι του Μαρόκου - Επαγγελματί- 
ας...δολοφόνος. 9. Λέγεται αλλιώς η ομπρέλα - Προοδευτικός 
βασιλιάς των Εβραίων. 10. Ποτάμι της Βραζιλίας - Καλοκαι
ρινά...πατούμενα 11. Το λέμε διαρκώς στα άτακτα παιδιά - Α
θλητικά αρχικά -Το...εθνικό μας φαγητό. 12. Θα είναι οι πό
λεμοι του μέλλοντος-Ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. 13.
“...Κινδύνου: έργο του Σαμαράκη - Νοείται ο καλύτερος (μτφ) 
-Εταιρική...συντροφιά.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ανατολίτικο φαγητό με κρέας 2. Αυτή που προκαλεί συ
μπάθεια, προσφιλής. 3. Αρχαία πρωτεύουσα της Ιαπωνίας- 
Μάρκα φορτηγού αυτοκινήτου. 4. Κόρη του λόρδου Βύρω- 
να-Σύνδεσμος χρονικός 5. Πέφτουν θύματα απάτης αυτοί. 
6. Αθηναϊκή ομάδα(αρχικά)-Πόθος για τους...αρχαίους -το 
21. 7. Ο αρχιτέκτονας του Παρθενώνα-Είναι ο Λυκαβηττός.
8. Μίτρες παπών. - Το αστικό γνωστό στους δικηγόρους.
9. Ο αριθμός 150 -Αρχαία πόλη της Αργολίδας-Μόριο που 
παρακινεί. 10. Βασίλεψε στην Ελλάδα (καθ.). Βουνό της Η
πείρου. 11. Είναι το τρεχούμενο νερό-Ίσες με την επιφάνεια 
της θάλασσας. 12. Μεγάλη πόλη της Ιαπωνίας-Περιοχή της 
κεντρικής Αιθιοπίας-Επιφώνημα αρχαίας τραγωδίας. 13. Υ
γρός άνεμος-Βαμβακερό υπόστρωμα χρήσιμο στη ραπτική.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ

Η οικογένεια του Βασίλη ήταν προσκαλεσμένη εκείνο το Σαβ
βατοκύριακο στο εξοχικό σπίτι του Κώστα Παπανικολάου. Ο 
Βασίλης συμπαθούσε πολύ την κόρη του Παπανικολάου Μαρία, 
αλλά και οι γονείς τους χαίρονταν ο ένας την παρέα του άλλου.

Η οικογένεια Παπανικολάου τους υποδέχτηκε με ενθουσιασμό 
και αμέσως τους οδήγησε στο σαλόνι. Η κυρία Παπανικολάου έ
κανε καφέ και όλοι άρχισαν να ανταλλάσσουν τα νέα τους. Το με
σημέρι γευμάτισαν στον κήπο. Μετά το φαγητό ο Βασίλης και η 
Μαρία ετοιμάστηκαν για μια πατρίδα σκάκι. Ο Παπανικολάου α
πευθύνθηκε προς τον πατέρα του Βασίλη:

“Γιώργο, μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να πάρω μια σοβαρή απόφα
ση και θέλω τη γνώμη σου”.

“Ευχαρίστως Κώστα. Τι συμβαίνει:”
“Προχθές ήρθε και με βρήκε ένας γείτονας. Ένα λεπτό όμως, 

πριν σου διηγηθώ την ιστορία να σου δείξω κάτι. Άννα, φέρε μου 
σε παρακαλώ το κηροπήγιο”, είπε απευθυνόμενος στη σύζυγό του.

Η Άννα Παπανικολάου έφερε σε λίγο ένα πανέμορφο ασημένιο 
κηροπήγιο, που γυάλιζε αστραφτερά σ’ όλο του το μεγαλείο.

“Είναι ασήμι, και μάλιστα της καλύτερης ποιότητας”, είπε ο 
Παπανικολάου. Και κοιτάξτε τι είναι χαραγμένο στον πάτο!”.

Το αναποδογύρισε. Από κάτω έγραφε "Βασίλισσα της Ανατολής".
“Μα αυτό είναι το όνομα του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου 

που βυθίστηκε, αν θυμάμαι καλά το 1964 ανοιχτά της Κέρκυ
ρας!”, είπε με κατάπληξη ο πατέρας του Βασίλη.

“Ακριβώς. Και για να σου θυμίσω λίγο την ιστορία, το πλοίο 
αυτό είχε μέσα αντικείμενα αμυθήτου αξίας. Η ιστορία λοιπόν εί
ναι η εξής: Τέσσερις ναυτικοί φόρτωσαν σε μια βάρκα όλον αυ
τόν τον θησαυρό και τον έκρυψαν σε μια σπηλιά. Εκείνη την ώ
ρα όμως έγινε μια φοβερή κατολίσθηση και τόνοι από πέτρες έ
κλεισαν την είσοδο. Οι τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν επί τόπου. 
Γλίτωσε μόνο ο πατέρας του γείτονα που σου λέω. Λίγο πριν πε- 
θάνει αποκάλυψε το μυστικό στον γιό του. Η σπηλιά βρίσκεται σε 
ένα οικόπεδο που αυτή τι στιγμή πουλιέται δεκαπέντε εκατομμύ
ρια. Είναι υπερβολική η τιμή και ο ιδιοκτήτης δεν δέχεται παζά
ρια. Ο φίλος και γείτονας που σου λέω μου πρότεινε να το αγο
ράσω εγώ και να μοιραστούμε τον θησαυρό”.

“Το κηροπήγιο που βρέθηκε;”
“Εδώ βρίσκεται ο πειρασμός. Χτες πήγαμε με τον φίλο μου αυ

τόν να δούμε την περιοχή. Βρήκαμε το μέρος όπου παλιά βρισκό
ταν η σπηλιά. Και να η έκπληξη. Εγώ ο ίδιος, ανακάλυψα μισο- 
θαμμένο αυτό το κηροπήγιο. Δεν πίστευα στα μάτια μου”.

“Πόσο αξίζει στην πραγματικότητα το οικόπεδο κ. 
Παπανικολάου;”, πετάχτηκε ο Βασίλης, που άκουγε τη συζήτηση.

“Έξι με εφτά εκατομμύρια το πολύ”.
“Το κηροπήγιο το βρήκατε έτσι όπως το βλέπουμε εμείς τώρα;”.
“Ναι Βασίλη παιδί μου. Εγώ ο ίδιος το ξέθαψα! Δεν το πειρά

ξαμε καθόλου από χτες”.
“Μεγάλη απάτη κ. I Ιαπανικολάου. Βάζω στοίχημα ότι ο “φί

λος” σας και ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου είναι συνενοημένοι να 
σας πάρουν τα χρήματα για ένα κομμάτι γης που δεν αξίζει τίπο
τα”, είπε ο μικρός ντέτεκτιβ, ενώ εκείνη τη στιγμή έχανε παταγω- 
γώς τον αξιωματικό του.

“Αυτά παθαίνεις όταν έχει το μυαλό σου αλλού Βασίλη”, του 
είπε χαιρέκακα η Μαρία.
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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΙΔΙΑ!

Και να θυμάστε. Στην Ελλάδα έχουμε 
ιη μικρότερη διάρκεια σχολικού έτους 
και τις λιγότερες ώρες διδασκαλίας ημε
ρησίους. Στην Αυστρία για παράδειγμα η 
διάρκεια του σχολικού έτους είναι 237 
ημέρες, στη Δανία 200, στη Βρετανία 
190, στο Βέλγιο 182, στη Γαλλία 180, 
σε μας δε 175! Οι ώρες διδασκαλίας εί
ναι 5-7 την ημέρα στη Δανία, 6 στη 
Βρετανία και τη Γαλλία, 5-6 στην Πορ
τογαλία, 5 στη Γερμανία και την Ισπα
νία και 4-5 στη χώρα μας! Αν πολλα
πλασιάσουμε τώρα τις ώρες επί τις ημέ
ρες τι προκύπτει; πως πηγαίνουμε σχο
λείο λιγότερο απ’ όλους!

ΕΝΑ ΚΛ(-)Κ ΜΗΝΑ

“Πρόσεξε πως ζεις. Ίσως είσαι η 
μοναδική Αγία Γραφή, που κά
ποιος γύρω σου διαβάζει”.

(ΤΟΜΣ)

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΛΥΣΗ ΑΣΙ ΥΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
IIΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Λεν μπορεί μια διαθήκη να έχει ημερομηνία 
31 Απριλίου. Αεν γίνεται δεκτή από τα 
δικαστήρια διότι ο Απρίλιος έχει 30 ημέρες! 
Αεν υπάρχει 31 Απριλίου.

Λοιπόν, ας περιορίσουμε όσο γίνεται τις 
καταλήψεις, τη “λούφα”, την “πλάκα”, 
την “κοπάνα” κι εκείνο το “πηγαίνω 
σχολείο για να ...μη γκρινιάζουν οι γέ
ροι”! Για να κάνουμε έτσι πιο ουσιαστι
κή την παρουσία μας στην τάξη. Γιατί 
αλλιώς θα είμαστε ως νέοι και ως χώρα 
στο περιθώριο της Ευρώπης. Σίγουρα!

Το 90% των μαθητών που 
βάζουν το στερεοφωνικό στη 

διαπασών δεν αποδίδουν καλά στο 
σχολείο. Παρουσιάζουν βαρηκοΐα, 
πρόβλημα συγκέντρωσης και εξα

σθενεί η μνήμη τους!

ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ...

Το γηραιότερο: Τα περισσότερα σκυ
λιά ζουν μεταξύ 8 και 15 ετών και αυθε
ντικές αναφορές σκυλιών που έζησαν 
πάνω από 20 χρόνια είναι σπάνιες. Η 
μεγαλύτερη βεβαιωμένη ηλικία που α
ναφέρθηκε για σκυλί είναι 29 χρόνια 
και 5 μήνες για ένα Αυστραλέζικο τσο
πανόσκυλο. Ο σκύλος αγοράστηκε κουτά
βι το 1910 και εργάστηκε ανάμεσα σε αγε
λάδες και πρόβατα για 20 χρόνια σχεδόν. 
Πέθανε με ευθανασία στις 14/11/1939.

Το πιο γόνιμο: Ο μεγαλύτερος πρωτα
θλητής όλων των εποχών ήταν το Γκρέ- 
ιχαουντ “Λόου Πρέσουρ” με το παρα

jUir (pinour'

τσούκλι “Τίμι”, που γεννήθηκε το 1957 
στο Λονδίνο. Από το Δεκέμβριο του 
1961 μέχρι το θάνατό του στις 27 Νοεμ
βρίου 1969, έγινε πατέρας 2.414 ανα
γνωρισμένων κουταβιών και 600 τουλά
χιστον άλλων μη αναγνωρισμένων.

Ανιχνευτές: Το 1925 ένα Ντόπερμαν 
Πιν-τσερ που ονομαζόταν “Σάουερ”, 
εκπαιδευμένο από τον Αρχιφύλακα 
Χέρμετ Κρούγκερ, ακολούθησε τα ίχνη 
ενός ληστή σε απόσταση 160 χλμ. στη 
Ν. Αφρική, μόνο με την όσφρηση.

ΚΟΥΙΖ

1) Ποιά χώρα είναι και ποιά η πρω- 
τεύουσά της;
Βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό και είναι 
το τέταρτο μεγαλύτερο νησί στον κό
σμο. Λόγω της απομόνωσής της, έχει 
πλήθος μοναδικών οικοσυστημάτων. 
Πρώην γαλλική αποικία, έγινε ανεξάρ
τητη το 1960. Ύστερα από 18 χρόνια ρι
ζοσπαστικού σοσιαλισμού, σήμερα εί
ναι μια πολυκομματική δημοκρατία.

2) Πού βρίσκεται ο ποταμός Ευρώτας;
Α: Μεσσηνία; Β: Λακωνία; Γ: Ηλεία;

3) Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα 
“Κόκκινος Βράχος”:
Α: Ξενόπουλος; Β: Παπαδιαμάντης; Γ: 
Λουντέμης;

(Οι 5 πρώτοι μικροί μας φίλοι που θα μας στείλουν 
τις σωστές απαντήσεις του κουιζ θα κερδίσουν από 
ένα συναρπαστικό βιβλίο).

Θερμά συγχαρητήρια στη Μαίρη I. Δρόσου για 
τις σωστές απαντήσεις στο κουιζ Ιουνίου. Το βι- 
βλίο σου Μαίρη αποστέλλεται σύντομα τα/υδρο- 
μικώς

Επιμέλεια: 
Λνθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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Η αλληλογραφία μας

0 Ο Γ  εν.Διευθυντής Περιφέρειας Κρή
της και Δωδ/σου της Εμπορικής Τράπε
ζας και το Προσωπικό των καταστημά
των Ρόδου θεωρούν υποχρέωσή τους να 
συγχαρούν όλο το προσωπικό της Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου κα
θώς και του Αστυνομικού Τμήματος Ια- 
λυσού, για την ταχεία διαλεύκανση της 
ληστείας, που διεπράχθη πρόσφατα σε 
βάρος του υποκαταστήματος Ιαλυσού.

ΚΙ Ο κ. Γεώργιος Δημάκης κάτοικος 
Θρακομακεδόνων Αττικής ευχαριστεί 
θερμά το Προσωπικό του Τμήματος 
Τροχαίας Κηφισιάς, για την άψογη και 
ανθρώπινη στάση τους απέναντι στην 
κόρη του Αγγελική, η οποία κρατήθηκε 
στο τμήμα προκειμένου να οδηγηθεί στο 
αυτόφωρο λόγω της εμπλοκής της σε τρο
χαίο ατύχημα με θανάσιμο τραυματισμό.

ΚΙ Η κα Γεωργία Βασιλοπούλου κάτοι
κος Βούλας Αττικής εκφράζει τα θερμά 
της συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες 
της προς το προσωπικό του Α.Τ. Βού
λας και ιδαίτερα προς τον Ανθυπαστυνό- 
μο Ευστράτιο Καλτσή, για το ενδιαφέ
ρον που επέδειξαν σε υπόθεση κλοπής 
σε βάρος της κατοικίας της με αποτέλε
σμα να συλληφθούν οι δράστες και να 
της επιστραφούν όλα τα κλεμμένα αντι
κείμενα.

Κ  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δευτε
ροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Φθιώτιδας, με τη 
λήξη των πανελλήνιων προαγωγικών ε
ξετάσεων Β’ τάξης ενιαίων Λυκείων κα
θώς και των γενικών εξετάσεων οι οποί
ες έληξαν με απόλυτη επιτυχία, ευχαρι
στεί θερμά το όλο το αστυνομικό Προ
σωπικό της Αστυνομικής Δ/νσης Φθ/δας 
όχι μόνο για την άψογη εκτέλεση του 
καθήκοντος που ήταν δεδομένη, αλλά 
και για την ομοθυμία και την εξαίρετη 
συνεργασία τους, η οποία απέφερε άρι
στα αποτελέσματα.

Η  Η οικογένεια του Παναγιώτη Γρηγο- 
ριάδη που διαμένει στη Δραπετσώνα 
Αττικής ευχαριστεί τον Αστυφύλακα 
Αργυρίου Χρήστο που υπηρετεί στην Α
μεση Δράση Αττικής (A’ Ρ-11), για την 
θετική συμβολή του στην ανεύρεση του 
γιού της, Ιωάννη Γρηγοριάδη.

Ε3 Ο Αστυφύλακας της Ομάδας Ζ Νι
κόλαος Χατζάκης, σε ευχαριστήρια επι
στολή του που απευθύνει προς την φυσι
κή ηγεσία του Υ.Δ.Τ. αναφέρει: “ Με ι
διαίτερη συγκίνηση, η οικογένεια μου και 
εγώ προσωπικά, επιθυμούμε να ευχαρι
στήσουμε θερμά τον Αρχηγό της ΕΛ-ΛΑΣ 
κ. Γεωργακόπουλο Ιωάννη, τον Υπαρ- 
χηγό κ. Πλάκα Γεώργιο, τον Αττικάρχη κ. 
Σκατσά Γεώργιο, το Διοικητή της Αμεσης 
Δράσης κ.Τουντόπουλο Σπύρο, τους 
Προϊσταμένους του Γραφείου της Ομά
δας Ζ κ.κ. Δημητρουλάκο Ευάγγελο και 
Διονυσόπουλο Διονύσιο καθώς επίσης 
και όλους τους Αξιωματικούς και συνα
δέλφους της Ομάδας Ζ, για την αμέριστη 
συμπαράστασή τους στην αιφνίδια περι
πέτεια της υγείας μου. Η ευγενής και πά
νω απ 'όλα ανθρώπινη συμπεριφορά τους 
στην προσωπική και οικογενειακή δοκι
μασία που περνούμε, ξεπερνούν κάθε έν
νοια συναδελφικής αλληλεγγύης. Η στά
ση τους αυτή μας δίνει δύναμη και κου
ράγιο για να αντιμετωπίσουμε τις παρα
πέρα δυσκολίες, γεγονός που μας υποχρε
ώνει να εκφράσουμε για άλλη μια φορά 
τη βαθειά μας ευγνωμοσύνη ”.

Ξ  Ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Παναγιώ
της Σκληρός εκφράζει τις θερμές του ευ
χαριστίες προς το Δ/ντή και όλο το προ
σωπικό της Αστυνομικής Δ/νσης Λευκά
δας, για τη δημιουργική τους συνεργα
σία που έχει ως αποτέλεσμα την άριστη 
και αποτελεσματική αστυνόμευση της 
περιοχής, την ευταξία στην περιοχή κα
θώς και την πρόληψη ακραίων καταστά- 
σων.

Β  Η Πρόεδρος και το Δ. Σ. του Σωμα
τείου “Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής 
του Νοσοκομείου Παίδων “Π & Α Κυ
ριάκού” ευχαριστούν θερμά τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντ/γο κ. 
Ιωάννη Γεωργακόπουλο και ιδιαίτερα 
την ομάδα καλλιτεχνών της Μπάντας 
της Ελλην. Αστυνομίας, η οποία πλαισί
ωσε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στο βυζαντινό κτήμα Νά- 
σιουτσικ: “Εκφράζουμε την εκτίμησή 
μας -επισημαίνουν στην ευχαριστήρια ε
πιστολή τους - προς το κοινωνικό πρό

σωπο και την ευαισθησία της Ελλην. Α
στυνομίας που επέδειξε με την παρουσία 
της και τη συμπαράστασή της στην εκδή
λωσή μας η οποία, είχε ως στόχο, τη βελ
τίωση των συνθηκών νοσηλείας των χρό
νια πασχόντων παιδιών με τη νέα Ογκο- 
λογική Μονάδα του νοσοκομείου μας. ”

Β  Ο Νομάρχης Κιλκίς κ. Θεόδωρος 
Παραστατίδης σε ευχαριστήρια επιστο
λή του που απευθύνει προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γο κ. Γεωργακόπουλο Ιωάννη, επιση
μαίνει: “Με την παρούσα επιθυμώ να α
πευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια για 
την άψογη και αποτελεσματική δράση της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην υπόθεση της 
κατάληψης του λεωφορίου του ΚΤΕΑ 
Κιλκίς, μεταφέροντας τα αισθήματα των 
κατοίκων του Νομού Κιλκίς και τα δικά 
μου. Επειδή είχα άμεση αντίληψη της ό
λης υπόθεσης, από το Κιλκίς μέχρι τη 
Φλώρινα, έζησα την αγωνία και την ευ
θύνη που έχουν οι αστυνομικοί σε παρό
μοιες υποθέσεις. Ολες οι ενέργειές τους, 
κατά την πορεία της διαδρομής του λεω
φορείου, με τις διαπραγματεύσεις κτλ. για 
την θετική έκβαση της υπόθεσης, παρά 
την αγωνιώδη πολύωρη αναμονή, τη φυ
σική κόπωση και την πιεστική κατάσταση 
του ίδιου του γεγονότος, ήταν υπδειγματι- 
κές και απέδειξαν ότι η Ελληνική Αστυ
νομία δεν υπολείπεται στο ελάχιστο από 
τις προβαλλόμενες ως αποτελεσματικές 
αστυνομίες του κόσμου. Ας μου επιτραπεί 
να σας συγχαρώ, και πάλι, κύριε Αρχηγέ, 
ως έχοντα την ευθύνη της όλης επιχείρη
σης. Επίσης να συγχαρώ ιδιαίτερα τον ε
πιθεωρητή Κεντρικής Μακεδονίας, κ. 
X.Λίβανο, το Διευθυντή Αστυνομικής 
Δ/νσης Κιλκίς κ. Π. Παρασκευόπουλο, το 
Διοικητή Ασφαλείας Κιλκίς κ. Κ. Κοτανί- 
δη καθώς και τους αστυνομικούς του νο
μού μας που υπερέβαλλαν εαυτούς 
καθ 'όλη τη διάρκεια της επιχείρησης. ”  

Για τον ίδιο λόγο ευχαριστεί και συγχαί
ρει την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτε
ρα τους άνδρες της ΕΚΑΜ και ο Πρόε
δρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρί
ου Θεσσαλονίκης κ. Νίκος Τσαρούχας. 
“Το έργο που προσφέρουν οι άνδρες της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του ειδικού 
τμήματος της ΕΚΑΜ- τονίζει στην επι
στολή του ο κ. Τσαρούχας - μας κάνει να 
αισθανόμαστε περισσότερο ασφαλείς ως 
πολίτες και ως επαγγελματίες. ” Ο

Επιμέλεια: 
Π.Υ. Γεώργιος Χονόροματίδης
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