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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ -ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΝ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΤΟΥΣ ΧΑΡΗ ΣΕ ΕΝΑΝ
ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

Καλοσύνη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και σεμνότητα. Με αυτές τις λέξεις θα περιέγραφε
κάποιος τον Λαρισαίο αστυνομικό Χάρη Μητσιάκο, που απέδειξε στην πράξη ότι ο
αστυνομικός είναι στην υπηρεσία του πολίτη όχι μονάχα για όσες ώρες φορά τη στολή,
αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Σαν άλλος «Κύρος Γρανάζης» κατασκεύασε για συμπολίτη του με αναπηρία ειδικό αμαξίδιο
για να μπορεί να έχει πρόσβαση στην παραλία της Αλεξανδρινής. Ένα αμαξίδιο που
χρειάστηκε μόνο μεράκι και αγάπη για να κατασκευαστεί και μπορούν να το χρησιμοποιούν
ελεύθερα όσα άτομα με αναπηρίες θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα και μέχρι πρότινος
μπορούσαν μονάχα να τη βλέπουν.
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Ο ίδιος μιλώντας στην «Ε» δεν θεωρεί ότι έκανε κάτι σπουδαίο «Έκανα ό,τι θα έκανε ο
καθένας που θα έβλεπε έναν συμπολίτη του να μην μπορεί να πλησιάσει στη θάλασσα.
Ξέρω από προσωπική πείρα τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και από
τη στιγμή που μπορούσα να κάνω κάτι για να βοηθήσω, δεν θα μπορούσα να μείνω
άπραγος».

Με μια πένσα, ένα τρυπάνι και μια καρέκλα ο Χάρης κατασκεύασε το αμαξίδιο,
τοποθετώντας ρόδες που δεν βουλιάζουν στην άμμο και μεταφέρουν εύκολα τον χρήστη
του μέσα στο νερό. Αφορμή μπορεί να στάθηκε ο γείτονάς του, που λόγω ακρωτηριασμού
στο πόδι βρισκόταν σε αμαξίδιο και απολάμβανε τη θάλασσα από τον δρόμο, αφού δεν
μπορούσε το αμαξίδιό του να μπει στην άμμο, όμως πλέον μπορούν να το χρησιμοποιήσουν
όλα τα άτομα με αναπηρίες.

Πάντως όσοι τον γνωρίζουν μιλούν για έναν εξαιρετικό άνθρωπο με ευαισθησίες και έναν
σπουδαίο αστυνομικό. Το πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο του αστυνομικού εξηγεί την
ευγενική και σπουδαία αυτή χειρονομία του. «Ο αστυνομικός δεν είναι κάποιος μόνο στη
βάρδιά του. Σημαίνει να βάζει πάντα τις δυνάμεις του για το κοινό καλό, για την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των πολιτών, της αξιοπρέπειας, των δικαιωμάτων τους» σημειώνει.

Η ανταμοιβή του ήταν η συγκίνηση και τα λόγια αγάπης του ανθρώπου που μπόρεσε μετά
από καιρό να απολαύσει αυτό που για τους περισσότερους είναι αυτονόητο, ένα μπάνιο στη
θάλασσα. Ο Χάρης Μητσιάκος απέδειξε ότι για να γίνει κάτι σπουδαίο δεν χρειάζονται
πάντα χρήματα και αποφάσεις Δημοτικών Δυμβουλίων, αρκεί κάποιος να έχει θέληση και
αγάπη προς τον συνάνθρωπο.
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