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ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Μέσα σε μία ιδιαίτερα συγκινη

τική ατμόσφαιρα ανέλαβαν στις 3- 
12-92 τα καθήκοντά τους ο νέος 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Νι
κόλαος Γκελεστάθης και ο νέος Υ
φυπουργός κ. Κωνσταντίνος Σα- 
ψάλης.

Ο απερχόμενος Υπουργός κ.
Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος ευ
χαρίστησε το Γενικό Γραμματέα κ.
Δημήτριο Καπελαρή, την ηγεσία 
του Σώματος καθώς και το προσω
πικό του Υπουργείου για την άριστη 
συνεργασία τους κατά τη διάρκεια 
της θητείας του, συνεχάρη το νέο 
Υπουργό και Υφυπουργό για την 
ανάληψη των καθηκόντων τους και 
εξέφρασε την πεποίθησή του ότι 
θα επιτύχουν πλήρως και στα νέα 
τους καθήκοντα.

Ο νέος Υπουργός αφού ευχαρί
στησε τον προκάτοχό του για τα 
θερμά λόγια'και τις ευχές του του 
επέδωσε αναμνηστική πλακέτα και 
κάλεσετο προσωπικό να συνεχίσει 
με την ίδια πίστη και τον ίδιο ζήλο 
να επιτελεί το δύσκολο έργο του, 
διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα τον 
βρουν πάντοτε αρωγό και συμπα
ραστάτη στην κοινωνική τους απο
στολή.

Ο νέος Υφυπουργός, με τη σει
ρά του, κάλεσε το προσωπικό να 
επιδείξει αυστηρή προσήλωση και 
αφοσίωση στα καθήκοντά του, ώ
στε να συνεχισθεί η επιτυχημένη 
δράση της Αστυνομίας, η οποία τον 
τελευταίο καιρό έχει προσφέρει ι
διαίτερα θετικό έργο σε πολλούς 
τομείς.

Στη συνέχεια, ο Γ ενικός Γραμ- 
ματέας και ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Στέφανος Μακρής ευχαρίστησαν 
τον απερχόμενο Υπουργό για το 
υψηλό επίπεδο συνεργασίας τους 
και για τις προσπάθειες που κατέ
βαλε για την εύρυθμη λειτουργία 
και την ποιοτική αναβάθμιση του 
Σώματος και καλωσόρισαν τη νέα 
ηγεσία, στην οποία υπεσχέθησαν 
ότι το προσωπικό της Αστυνομίας 
θα παραμείνει αυστηρά αφοσιωμέ- 
νο στα καθήκοντά του, ώστε με την 
καθοδήγησή τους να προχωρήσει 
σε νέες επιτυχίες που θα το κατα
ξιώσουν ακόμα περισσότερο στη 
συνείδηση του κοινωνικού συνό
λου.
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ΠΡΟΣ
το Προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτά- 
κης μας έκαμε την τιμή να μας αναθέσει την 
ευθύνη του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

Θεωρούμε εξαιρετική την τιμή αυτή και ανα
λαμβάνουμε τα καθήκοντά μας με πλήρες το αί
σθημα της μεγάλης ευθύνης που επωμιζόμεθα 
και με αταλάντευτη τη θέληση και σταθερή την 
απόφαση να ανταποκριθούμε κατά τον αποτελε
σματικότερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της 
ευθύνης που μας ανατέθηκε.

Με την ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκό
ντων μας, επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε μαζί 
σας και να σας διαβεβαιώσουμε ότι βαθιά ήταν 
και παραμένει πάντοτε η εκτίμηση της Κυβερ- 
νήσεως και η δική μας προσωπικά απέναντι σε 
σας και στο δύσκολο έργο που ευόρκως επιτε- 
λείτε.

Εχουμε πλήρη επίγνωση της σπουδαίας και υ
ψηλής αποστολής με την οποία είστε επιφορτι
σμένοι, στα πλαίσια της γενικότερης εθνικής 
προσπάθειας, για την εξασφάλιση της προστα
σίας της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων 
πολιτών, για την προάσπιση των ατομικών δι
καιωμάτων τους και τη διασφάλιση της δημοσίας 
τάξεως και γαλήνης, που αποτελούν τις απαραί
τητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την 
προκοπή του τόπου μας.

Η επίμοχθη προσπάθειά σας αποτελεί μεγάλη 
προσφορά προς τους πολίτες και την πατρίδα 
γενικότερα. Και απαιτεί απόλυτη αφοσίωση στο 
καθήκον σας, αγάπη για το έργο σας, αποφασι
στικότητα στη δράση σας και απαρέγκλιτη 
προσήλωση στη νομιμότητα και τους Δημοκρατι
κούς θεσμούς. Χρέος σας είναι να εκπληρώνετε 
πάντοτε την αποστολή σας με δικαιοσύνη και εν
τιμότητα, με αμεροληψία και σεβασμό απέναντι 
στους πολίτες, με ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία, 
με διαλλακτικότητα και πειθώ, αλλά και με στα
θερότητα στην επιδίωξη της επιβολής του νόμου 
και της τάξεως, αποφεύγοντας κάθε ακρότητα 
και αυθαιρεσία.

Ο επιβαλλόμενος σεβασμός προς την ηγεσία 
και η πειθαρχία στις εντολές της, η αντικειμενι
κότητα και το αξιοκρατικό πνεύμα κατά την ά
σκηση της διοικήσεως, η πιστή εφαρμογή των ε
σωτερικών κανονισμών και η δημιουργία άρι
στων σχέσεων με τους πολίτες κατά την εκτέλε
ση των καθηκόντων σας, πρέπει να διέπουν πα
ντού και πάντοτε όλες τις ενέργειές σας και να 
χαρακτηρίζουν τη δραστηριότητά σας.

Η διεθνής διάσταση της αποστολής του Υ
πουργείου Δημοσίας Τάξεως, ενόψει μάλιστα 
της ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης, α
παιτεί τη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωσή 
σας, προγραμματισμό και μεθοδικότητα στο έρ
γο σας, ένταση των προσπαθειών και αύξηση 
της αποδόσεώς σας, στα πλαίσια της ευγενούς 
άμιλλας και του καλώς νοούμενου ανταγωνι
σμού προς τους συναδέλφους σας των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της οποίας αποτε
λούμε ισότιμο μέλος.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και σας παρέχου
με τη διαβεβαίωση ότι μέσα στις δυνατότητες 
που μας δίνουν οι σημερινές δυσχερείς περιστά
σεις, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη 
βελτίωση των συνθηκών της ζωής, της εργασίας 
και γενικότερα της θέσεώς σας και θα είμεθα 
πάντοτε θερμοί συμπαραστάτες σας, με γνώμο
να την απόλυτα αξιοκρατική αποτίμηση των προ
σπαθειών και της αποδόσεώς σας.

Σας καλούμε να εργαστούμε όλοι μαζί για την 
εκπλήρωση της μεγάλης εθνικής αποστολής του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, για την προκοπή 
της χώρας και για το καλό των συμπολιτών μας.

Η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώ
μα και η Αγροφυλακή μαζί με το Πολιτικό Προ
σωπικό τους, έχουν λαμπρή ιστορία αξιόλογης 
προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και αυτή 
εγγυάται ανταπόκριση προς το πρόγραμμα της 
σημερινής Κυβερνήσεως στον τομέα ευθύνης 
τους.

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ
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Ο νέος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ
* Βουλευτής Φωκίδος της Νέας Δημοκρατίας, το 1981, το 1985, τον 
Ιούνιο 1989, το Νοέμβριο 1989 και τον Απρίλιο 1990.
* Δικηγόρος παρ’ Αρείω Π άγω.
* Γεννήθηκε στη Δεσφίνα - Φωκίδος στις 25.11.1930.
* Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Εφεδρος Αξιωματικός.
* Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.
* (Πολπεύθηκε για πρώτη φορά το 1981 και συνεχίζει οικογενειακή 
παράδοση στην πολιτική. Ο πατέρας του Αναστάσιος Αθ. Γκελεστά- 
θης, Ιατρός, ήταν πολττευτής του Λαϊκού Κόμματος στη Φθιωπδοφω- 
κίδα και ο αδελφός του Αθανάσιος Αν. Γκελεστάθης, Ιατρός, είχε 
εκλεγεί 7 φορές Βουλευτής στη Φωκίδα, από το 1951 μέχρι και στις 
εκλογές του 1977).
* Την περίοδο από το 1981 μέχρι το 1985 ήταν:

Μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Κόμματος, Πρόεδρος του Τμήματος Ιδεολογίας και Πολιτικής 
Επιμόρφωσης της Διοικούσης Επιτροπής, Ανππρόεδροςτης Ομάδος Κοινοβουλευπκού Εργου του Υπουρ
γείου Εσωτερικών, Ανππρόεδρος της Ομάδος Κοινοβουλευτικού Εργου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλειπικής Ομάδος.
* Την περίοδο από το 1985 μέχρι τον Ιούνιο του 1989 ήταν:
Πρόεδρος της Ομάδος Κοινοβουλευπκού Εργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Μέλος 
των Ομάδων Κοινοβουλευπκού Εργου των Υπουργείων Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως, Κοσμήτορας 
της Βουλής, Αν. Κοινοβουλευπκός Εκπρόσωπος της Ν.Δ. στο Τμήμα Διακοπών της Βουλής μηνός 
Σεπτεμβρίου 1988.
* Την περίοδο από Ιούνιο 1989 μέχρι Νοέμβριο 1989 ήταν:
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Κυβέρνηση Τζαννή Τζαννετάκη (2-7-1989 μέχρι 12-10-1989),
* Την περίοδο από Νοέμβριο 1989 μέχρι Μόϊρπο 1990 ήταν:
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Αν. Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλειπικής Ομάδος, 
Πρόεδρος της Ομάδος Κοινοβουλευπκού Εργου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Μέλος 
των Ομάδων Κοινοβουλεπκού Εργου Υπουργείων Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως, Μέλος της Κοινο- 
βουλευπκής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
* Την περίοδο από Απρίλιο 1990 ήταν:
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην Κυβέρνηση 
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη (11-4-1990 μέχρι 3-12-1992).
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως (από 3 Δεκεμβρίου 1992).

0 νέος Υφυπουργός Δημοσίας Τάξεως

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΑΨΑΛΗΣ
Γ εννήθηκε το 1939. Κατάγεται από τό χωριό Φουρνά Ευρυτανίας. Είναι 
Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο από το 1974. Εγγαμος με την Χρισπ'να 
Σωτηρακοπούλου, Δικηγόρο, και πατέρας μιας κόρης που σπουδάζει 
Νομικά.
Στην πολιπκή αναμείχθηκε το έτος 1974, οπότε και εκλέχτηκε Βου
λευτής Ευρυτανίας με το κόμμα της Νέας Δημοκραπ'ας, του οποίου 
είναι μέλοςτης Κεντρικής Επιτροπής από το 1978.
Την 3-12-1977 ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης μέχρι 12-5-1981, που παραιτήθηκε για να λάβει μέρος σπς 
Εκλογές. Τον Οκτώβριο του 1981 εξελέγη Βουλευτής της Α’ Περιφέ
ρειας Αθηνών. Σπς Δημοτικές εκλογές του 1986 εξελέγη πρώτος 
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων.
Τον Νοέμβριο του 1989 και τον Απρίλο του 1990 εξελέγη Βουλευτής 
της Α’ Περιφέρειας Αθηνών.

Διετέλεσε μέχρι πρόσφατα Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος της Νέας Δημοκραπ'ας στη 
Βουλή.
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Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ*
του Σεβασμιώτατου ΜητροΛολίτου Δημητριάδος κ. Χριστόδουλου

Η Αστυνομία είναι θεσμός κρα
τικός, προωρισμένος να μεριμνά 
για την ασφάλεια των πολιτών, 
την πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήματος. Η ελληνική λέξη 
ΑΣΤΎ - ΝΟΜΙΑ εξυπονοεί τη 
μέριμνα για την τήρηση των νόμων 
μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Και βέβαια ο νόμος συνιστά την 
έκφραση του δικαίου στα σύγ
χρονα κράτη, παρά τις ατέλειες 
που τον συνοδεύουν. Αποβλέπει 
εν τούτοις στην εξασφάλιση της 
ομαλής κοινωνικής συμβίωσης 
των πολιτών.

Γι’ αυτό και η παράβασή του 
συνιστά αντικοινωνική και επικίν
δυνη συμπεριφορά, που συνεπά
γεται για όλο το κοινωνικό σύ
νολο βαρύ τίμημα. Ωστόσο, η από το νόμο απει
λούμενη κύρωση εναντίον κάθε παραβάτου του, 
επιβάλλεται να έχει παιδαγωγικό και όχι εκ
δικητικό χαρακτήρα και να μην προσλαμβάνει 
τη μορφή επίδειξης δυνάμεως ή ανταγωνισμού 
μεταξύ του κράτους και του πολίτου.

Η καταστολή της παρανομίας, ο έλεγχος της 
νομιμότητας, η δίωξη του εγκλήματος έχουν από 
τα κράτη εμπιστευθεί στα όργανα της Αστυνομίας, 
που -έτσι- είναι υποχρεωμένα να έρχονται, εν 
τη ασκήσει του έργου τους, σε 
άμεση σχέση με τη σκοτεινή όψη 
της κοινωνίας, ενώ παράλληλα τα 
φέρουν σε θέση άμυνας απέναντι 
σε σοβαρά προβλήματα ατόμων 
και ομάδων πολιτών.

Και έτσι γεννιούνται τα ερω
τήματα:

α) Ποια είναι τα προβλήματα 
αυτά; β) Ποια η σωστή κάθε φορά 
αντιμετώπισή τους από τους αστυ
νομικούς; και γ) Ποια η συμβολή 
της Εκκλησίας στην υπέρβασή 
τους;

α. Τα μεγάλα σύγχρονα προ
βλήματα της κοινωνίας

Προτιμώ αντί να καταγράψω 
λεπτομερώς ένα προς ένα τα προ
βλήματα της εποχής μας, να τα

κατατάξω, για λόγους συστημα
τικούς, σε τρεις μεγάλες κατη
γορίες, κάτω από τις οποίες άνετα 
μπορούν αυτά να παραταχθούν. 
Ετσι, με κριτήρια ηθικά, τα προ
βλήματα αυτά διακρίνονται, ανά
λογα με τα υποκείμενά τους που 
τα πραγματώνουν και τα ενσαρ
κώνουν, σε:

αΐ.- Προβλήματα προερχόμενα 
από άτομα μειωμένης ηθικής αντι- 
λήψεως.

Τα άτομα αυτά διαθέτουν ρευ
στή συνείδηση που δεν λειτουργεί 
ανασταλτικά ενώπιον του πειρα
σμού του κακού. Με άλλα λόγια 
πρόκειται για άτομα από τα οποία 
απουσιάζει ο φόβος του Θεού και 
η δυνατότητα διακρίσεως, με βάση 

τις αντικειμενικές αρχές της χριστιανικής ηθικής, 
της αξίας ή της απαξίας μιας συγκεκριμένης 
πράξεως ή παραλείψεως. Τα α-ηθικά αυτά άτομα, 
στα οποία δεν λειτουργούν οι ηθικές αναστολές 
ή λειτουργούν πλημμελώς, είναι έκδοτα σε πλημ- 
μέλειες και παραπτώματα, που συνιστούν πα
ράβαση και θετικών κανόνων δικαίου και επι
σύρουν κυρώσεις.

α2.- Προβλήματα ατόμων αυξημένης και ανε
ξέλεγκτης εγωιστικής τοποθετήσεως.

Στα άτομα αυτά προβάλλεται 
σχεδόν αποκλειστικά το ατομικό 
συμφέρον. Αυτός ο φιλοτομαρι
σμός είναι ο υποβολέας συμπε
ριφοράς αντικοινωνικής, επειδή 
αγνοεί τις ανάγκες των άλλων 
και ενδιαφέρεται μόνον για ό,τι 
υπηρετεί το προσωπικό συμφέρον, 
με αποτέλεσμα να προκαλείται εξ 
αιτίας του ένα ολόκληρο πλέγμα 
προβλημάτων, που εμποδίζει τη 
λειτουργία των μηχανισμών της 
κοινωνικότητος και κατευθύνει τα 
πάντα προς ένα και μοναδικό πα
ράγοντα. Ετσι, ανατρέπονται οι 
βάσεις της κοινωνίας των προ
σώπων και εμφανίζεται το φαι
νόμενο της αυθαιρεσίας, της μο
νομέρειας και της αδικίας.
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α3.- Προβλήματα προερχόμενα από άτομα ελ- 
λεΐματικής κοινωνικής προσαρμογής.

Τα άτομα αυτά προβάλλουν απροθυμία ή και 
αδυναμία συμβολής στην κοινωνική ευταξία και 
ομαλότητα, με συνέπεια να γεννιούνται οι προ
ϋποθέσεις για την αναρχία, την αντικοινωνικότητα 
και το έγκλημα. Την παθολογία του φαινομένου 
αυτού θεωρούν οι επιστήμονες ως βασική αιτία 
της κακοδαιμονίας της κοινωνίας και καταγί
νονται με την αντιμετώπισή της.

β. Η πιθανή αντιμετώπισή τους
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που γεν

νιούνται από τις αναφερθείσες αιτίες εξαρτάται 
από δύο -κατά κύριο λόγο- παράγοντες: το νόμο 
και τον εφαρμοστή του. Και ο μεν νόμος κείται, 
η τήρησή του όμως εξαρτάται από την ευσυ
νειδησία των αρμοδίων 
οργάνω ν, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται 
και οι αστυνομικοί. Γι’ αυ
τούς ειδικά, από τη στιγμή 
που θα κληθούν να επέμ- 
βουν, υπάρχουν οι εξής πι
θανότητες αντιδράσεως:

βΐ.- Ατεγκτη και αδιά
κριτη εφαρμογή του νό
μου.

Εφαρμόζοντας το νόμο 
το αστυνομικό όργανο 
ανεξαιρέτως και χωρίς 
διάκριση, κατά τρόπο μη
χανιστικό και νομικιστικό, 
εξισώνοντας όλους τους 
παραβάτες και μετρώντας 
τις ευθύνες τους με τον 
ίδιο πήχυ, κινδυνεύει να 
εφαρμόσει το ρωμαϊκό ρή
μα: SUMMUM JUS - 
SUMMA INJURIA. Πολ
λές φορές μάλιστα, πίσω 
από μία τέτοια άτεγκτη συμπεριφορά, το όργανο 
επιδιώκει να βγάλει τα απωθημένα του ή οχυ
ρώνεται πίσω από την πιστή εκτέλεση του κα
θήκοντος ή αποφεύγει τις διακριτικές ευχέρειες 
ή και παρωθείται από ένα κίνητρο εκδίκησης 
προς τους δράστες, πιστεύοντας ότι έτσι προ
ασπίζεται το δίκαιο. 

β2.- Ελαστική εφαρμογή του νόμου.
Είναι το αντίθετο άκρο, που υπαγορεύει στον 

φύλακα του νόμου αλλού να επεμβαίνει και αλλού 
όχι, επιλέγοντας ανάλογα με τα συναισθήματα 
ή τα συμφέροντα τη συμπεριφορά του. Πίσω από 
αυτήν κρύβεται ενίοτε και ένα είδος ωχ-αδερ- 
φισμού, αδιαφορίας δηλαδή για τα πάντα, που 
σίγουρα προδίδει και έλλειψη επαγγελματικής

συνειδήσεως απέναντι στην εκπλήρωση του κα
θήκοντος.

β3·- Υποχώρηση και συμβιβασμός.
Είναι η στάση που υπαγορεύεται από την κοι

νωνική διαφθορά και τη συνεργασία -με ανταλ
λάγματα- με τον υπόκοσμο. Πίσω της κρύπτεται 
χρηματισμός και χρησιμοθηρία, κίνητρα ηθικά 
απαράδεκτα και καταδικαστέα. Και είναι όντως 
ισχυρός ο πειρασμός για τα όργανα της τάξεως 
και του νόμου ενώπιον των δελεαστικών προ
τάσεων για συμβιβασμό και συνεργασία, όμως 
είναι εξ ίσου ισχυρή και η παρόρμηση της φω
τισμένης συνειδήσεως που επιβάλλει αντίσταση 
στο κακό και ανυποχώρητη στάση ευθύνης.

β4.- Διακριτική - παιδαγωγική εφαρμογή του

Το στοιχείο της διακρί- 
σεως, μιας αρετής που οι 
Αγιοι Πατέρες ονομάζουν 
μείζονα όλων των αρετών, 
προέχει στη στάση αυτή. 
Εδώ, ο συγκεκριμένος άν
θρωπος αντιμετωπίζει το 
συγκεκριμένο παραβάτη 
με συγκεκριμένο τρόπο, 
αυτόν ειδικά που προσι
διάζει στην περίπτωσή του. 
Η στάση αυτή αποβλέπει 
στο αποτέλεσμα και όχι 
στο γεγονός καθ’ εαυτό. 
Στη διόρθωση και όχι στην 
τιμωρία. Είναι όμως δύ
σκολη, ενίοτε και επικίν
δυνη, ιδίως όταν δεν υπάρ
χει κατανόηση των ανω- 
τέρων και εμφιλοχωρούν 
παρεξηγήσεις.

γ. Ο ρόλος της Εκκλη
σίας

Προσπαθήσαμε να περι
γράφουμε με συντομία την παθολογία της κοι
νωνίας και τη θεραπευτική αντιμετώπισή της από 
τα όργανα του Νόμου. Τα όργανα που έχουν 
επωμισθεί τις ευθύνες τους, πολλές φορές αι
σθάνονται μόνα τους, απομονωμένα και εγκα- 
ταλελειμένα και από αυτούς ακόμα τους φυσικούς 
τους προστάτες. Η κοινωνία μας έχει δυστυχώς 
εξελιχθεί σε απρόσωπη μάζα, όπου αναζητούνται 
θύματα και όχι θύτες. Προέχει ατυχώς η στεγνή 
και ψυχρή εκτέλεση του καθήκοντος, ενώ θα 
έπρεπε να καλλιεργείται και να επιδιώκεται η 
προσωπική συνειδητή συμβολή στην υπέρβαση της 
ηθικής κρίσεως των καιρών μας.

Κι εδώ ακριβώς αναδύεται ο ρόλος της Εκ
κλησίας, που σαν Μητέρα ενδιαφέρεται να θω-

νομου.
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Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Ζ Ε Τ Α Ι & Ε ΙΣ Α ΓΕ Τ Α Ι 

Α Π Ο  ΤΗ  Μ Ε Γ Α Λ Η  Β Ρ Ε Τ Α Ν ΙΑ

ÎH Q Autolok )
ΥΨΗΛΗΣ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ  

ΑΝ ΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜ Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Υ  
7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ

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

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

3 Δ ιατίθετα ι σε έξι δ ιαφορετικούς τύπους. Τα ι
ριάζει και σε αυτόματα μοντέλα.

4 Αγγλικό προϊόν κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας βρετανικό ατσ άλι τελειωμένο σε 
ζωηρό κ ίτρ ινο  χρώμα, ειδικά επιλεγμένο για  
να δ ιακρ ίνετα ι νύχτα ή μέρα αποθαρρύνο
ντας επαγγελματίες και ερασιτέχνες δ ιαρ
ρήκτες.

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

6 Δεν χρειάζονται καλώ δια ή μηχανικοί σύν
δεσμοι (βίδες, π ρ ιτσ ίν ια  κ.λ.π.) για την το
ποθέτησή του.

7 To Autolok συνισ τάτα ι και επιδεικνύεται από  
την αγγλική αστυνομ ία  σε ειδικά σεμινάρια  
και διαλέξεις για την ασφάλεια τω ν αυ
τοκινήτων.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ Ε Λ Λ Α Δ Α  ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ: 

KAVALLIERATOS IMPORTS, ΑΘΗΝΑ. ΤΗ Λ : 8943571 - 
8981341 -  9015506, FAX: 9015541

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛ Α Δ Α Σ:

AUTO SALON, Γ. ΘΕΟΤΟΚΑ 1, ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ.
ΤΗ Λ : 221114 - 234274, FAX: 225027.

CT "T T 7T \ Σ Η Μ Α  Κ Λ Τ Λ Τ Ε Θ Ε Ν
M U J O IO K  J  a p i q h o i ; Ε Υ Ρ Ε Σ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΑ Σ  N o 2 1 4 2 8 8 9

ρακίσει τα παιδιά της απέναντι στη δύναμη του 
κακού. Ο ρόλος αυτός είναι πολύπλευρος και 
πολυεδρικός. Αλλά σήμερα θα περιορισθούμε στην 
προσφορά της προς τα αστυνομικά όργανα, εν 
όψει των προβλημάτων και δυσκολιών της απο
στολής τους.

Θα έλεγα, λοιπόν, ότι στον τομέα αυτό η Εκ
κλησία:

γΐ.- Καλλιεργεί την ευαισθησία της συνειδήσεως.
Ετσι, παρέχει τη δυνατότητα διακρίσεως του 

καλού από το κακό, του ορθού από το λαν
θασμένο, του πρέποντος από το απρεπές. Δίδει 
τη δυνατότητα της αντίστασης κατά της δια
φθοράς και ξεκινώντας από το φόβο του Θεού, 
προχωρεί στο σεβασμό της προσωπικότητος του 
ανθρώπου. Ετσι, δίδει τις προϋποθέσεις προκει- 
μένου το όργανο του νόμου να τιμά το νόμο, 
αλλά και να αγαπά τον παραβάτη του. Η δε 
αγάπη του αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για 
τη διόρθωση και την επιστροφή του.

γ2.- Καλλιεργεί τη διάκριση.
Ο λόγος του Θεού είναι μέτρο συγκρίσεως 

στάσεων και συμπεριφορών. Είναι κριτήριο ορ- 
θοφροσύνης, είναι η σοφία του Θεού που δεν 
συγκρίνεται με την ανθρώπινη σοφία. Αυτή, η 
ανθρώπινη, συνήθως “φυσιοί” τον άνθρωπο, δη
λαδή τον οδηγεί στην έπαρση και τον εγωισμό, 
ενώ η αληθινή σοφία του Θεού όντως “σοφίζει” 
και τελειοποιεί τον κάτοχό της, καθοδηγώντας 
τη σκέψη του στο αντικειμενικά σωστό και επι- 
βάλλοντάς της ορθές λύσεις. Ετσι καθιστά τον 
άνθρωπο διδακτικό, παιδαγωγικό, επαγωγικό και 
διορθωτικό, όσο, όπου και όπως πρέπει. Και ας 
μη νομίσει κανείς ότι μόνον την επιείκεια υπα
γορεύει αυτή η διακριτική αγάπη και σοφία. Υπα
γορεύει εξ ίσου και την αυστηρότητα, όπου αυτή 
επιβάλλεται να επιδειχθεί, διότι εξυπηρετεί το 
στόχο, που είναι η διόρθωση του παραβάτη, η 
σωτηρία του ενόχου.

γ3.- Καλλιεργεί το φόβο του Θεού και την 
αγάπη προς τον άνθρωπο.

Ανθρωπος που φοβάται το Θεό, αυτός σέβεται 
και την εικόνα Του, τον άνθρωπο. Η δε πίστη 
στο Θεό είναι εκείνη που θωρακίζει τον άνθρωπο 
ώστε να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο, καθώς και 
κάθε παραβάτη του νόμου, με αγάπη και κα
τανόηση. Ο κάθε παραβάτης και ένοχος δεν παύει 
να είναι και παιδί του Θεού. Εκαμε την παρανομία, 
αλλά πάντοτε υπάρχει κάποια αιτία που πρέπει 
να αναζητηθεί. Σκεφθείτε πόσοι άνθρωποι πα
ραστράτησαν επειδή δεν βρέθηκε στα πρώτα βή
ματά τους κάποιος να τους δείξει αγάπη. Οι 
δε περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από 
διαλελυμένες οικογένειες και έχουν στερηθεί τη 
στοργή του σπιτιού.



γ4. Υποβοηθεί την πνευματική συγκρότηση του 
ανθρώπου προς ολοκλήρωση της προσωπικότητας.

Η Εκκλησία διαθέτει πλήρες σύστημα πνευ
ματικής συγκρότησης και καθοδήγησης του αν
θρώπου. Μελέτη της Αγίας Γραφής, θεία λατρεία, 
μυστήρια, χάρη Θεού, σοφία Πατέρων, ετασμός 
και εξομολόγηση, έλεγχος πορείας, ψυχοθεραπεία, 
αυτοεξέταση, όλα συμβάλλουν στη συγκρότηση 
αυτή. Στην υπέρβαση δηλαδή του παλαιού αν
θρώπου και στη δημιουργία της καινής κτίσεως. 
Συχνά η παραπληροφόρηση εμφανίζει την Εκ
κλησία σκοταδιστική και αποστεωμένη. Αυτό είναι 
λάθος. Η Εκκλησία είναι προμαχώνας της αλή
θειας και έπαλξη πνευματικότητας. Σκοπός της 
βέβαια δεν είναι η εσωτερική και μόνο ανακαίνιση 
του ανθρώπου ως απομονωμένης μονάδας, αλλά 
η δημιουργία της κοινωνίας των αγίων. Η αληθινή 
κοινωνικότητα μόνο μέσα στην Εκκλησία βιώ- 
νεται, και σ’ αυτήν κυριολεκτείται. Πουθενά αλ
λού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αυτό το ρόλο μπορεί να παίξει η Εκκλησία 

στο προκείμενο θέμα. Το έργο των οργάνων της 
τάξεως είναι δύσκολο, επικίνδυνο και ψυχοφθόρο. 
Η Εκκλησία θωρακίζει και εφοδιάζει. Καμία Σχο
λή δεν μεταγγίζει πίστη και ψυχική δύναμη. Ούτε 
καλλιεργεί γρηγορούσες συνειδήσεις. Ούτε πωλεί 
διάκριση, ούτε επιβάλλει την αγάπη. Ολα αυτά 
είναι κτήμα, γίνονται μάλλον κτήμα των πιστών, 
των ταπεινών, των συγκροτημένων ανθρώπων, των 
θεουμένων δια της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία μπορεί και οφείλει να συναγωνισθεί 
με τα παιδιά της που επιζητούν τη συμπαράστασή 
της. Και όσα την ζητούν την έχουν. Και όσα 
την έχουν μπορούν να την εκτιμήσουν. Αυτή την 
προσφορά κάνει και η Θρησκευτική Υπηρεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αρκεί το έργο της 
να γίνει αντικείμενο προσοχής και κυρίως ανά
γκης ψυχικής.

Η Εκκλησία δεν είναι μία ωραία θεωρία του 
καλού, δεν είναι δηλαδή μία ιδεολογία, καλύτερη 
έστω από τις άλλες. Η Εκκλησία είναι εμπειρία 
της αγιότητας και βίωση της αρετής που επι
τυγχάνεται με αίμα και ιδρώτα. Η νέα ζωή που 
η Εκκλησία εισηγείται είναι τώρα το ζητούμενο. 
Ποιος θα την επιλέξει και ποιος θα την δοκιμάσει, 
αυτός θα σωθεί. Αρκεί να το θελήσει!...

* Το κείμενο αυτό αποτελεί την εισήγηση του 
Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. 
Χριστόδουλου στο Ιο Συνέδριο Θρησκευτικών 
Υπηρεσιών χωρών - μελών της Ε.Ο.Κ., που έγινε 
πρόσφατα στην Αθήνα με θέμα: “Εκκλησία και 
Αστυνομία. Συνεργασία για την ηθική και πνευ
ματική θωράκιση του αστυνομικού”.

Κ Λ Ε ΙΔ Ω Σ Τ Ε  Τ Ο  

Κ Α Ι Σ Ω Σ Τ Ε  Τ Ο
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Η ΑΠΟ ΛΥΤΗ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ  
ΓΙΑ  ΤΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ Α  

ΤΟ Υ ΑΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΟ Υ Σ Α Σ

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

το μοναδικό ύψιστης ασφάλειας προϊόν 
για το ηχητικό σας σύστημα.

•  Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας  
βρετανικό ατσάλι.

•  Κλειδαριά ασ φ αλεία ς  τύπου κρυπτονάΤτ 
(kryptonlte) της LOW + FLETCHER τεσ
σάρων σημείων.

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

•  Ταιρ ιάζει σε όλους τους τύπους ραδιο
κασετόφωνων και cd (και με αποσπώμενη  
πρόσοψη) ακόμα και σε αυτά που δ ια 
θέτουν αντικλεπτική  θήκη χωρίς να την  
καταργεί.

•  Τοποθετείτα ι σε 5 λεπτά χωρίς “ τρυπή
ματα” , “κοψ ίματα” ή παρόμοιες επεμβάσεις 
στο αυτοκίνητό σας.

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

Το να μεταφέρετε το κασετόφωνο σας 
παντού και πάντοτε ε ίνα ι μια λύση(;).

Το να το ασφ αλίζετε με μ ία  μόνο κίνηση 
ε ίνα ι η ΙΔΑΝΙΚΗ λύση I

ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Μ ΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ Ε Λ Λ Α Δ Α  ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ:

KAVALLIERATOS IMPORTS, ΑΘΗΝΑ. ΤΗ Λ : 8943571 - 
8981341 - 9015506, FAX: 9015541 
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Φυσιογνωμική
Συνοπτική περιήγηση στο χώρο μιας αμφιλεγόμενης επιστήμης

του Καθηγητή Γιάννη Πανούση, Αντιπρύτανη Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης

Ο ήρωας δεν είναι πάντοτε ωραίος.
Μπορεί νάναι και θηριόμορφος ή επιδεκτικός μεταμόρφωσης σε ζώο. 

(R. Girard, Le bouc emissaire, 1982 s. 52).

ΠΡΟ-ΛΕΓΟΜΕΝΑ
1. Είναι, πλέον, γενικά απο

δεκτό ότι η “φυσιογνωμία” λει
τουργεί σε ορισμένες περιπτώ
σεις ως οριοθετική γραμμή ανά
μεσα στο “εμείς” και στο οι άλ 
λο ι.

Οι ατομικές, εθνικές, φυλετι
κές φυσιογνωμικές ιδιαιτερότη
τες έχουν, κατά καιρούς, θεμε
λιώσει κοινωνικές και πολιτικές 
διώξεις, χωρίς βέβαια αυτή η 
“απόκλιση” να καταλογίζεται 
στις προθέσεις των φυσιογνω
μιστών, αφού οι φυσιογνωμιστές 
προέβαλαν πάντα τα σημεία του 
καλού και όχι του κακού. Μπο
ρεί μάλιστα να θεωρηθούν από 
τους πρώτους σημειολόγους κα
θώς από το “σημαίνον” συμπέ- 
ραιναν το “σημαινόμενο”.

2. Η μεγαλανθρωπογένεση 
(megalanthropogenesie), δηλ. η τέ
χνη ν’ αναγνωρίζεις σ’ ένα παιδί 
τα πρόωρα σημεία του ενήλικα, 
οδήγησε όμως κι αυτή με τη 
σειρά της σε ευγονισμό μετα- 
τρέποντας την φυσιογνωμική 
(=ο εν ακινησία χαρακτήρας) 
σε παθογνωμική (=ο χαρακτή
ρας εν κινήσει).

3. Από το σώμα ως φυλακή 
της ψυχής και των αισθημάτων 
κι από το μέτριο (mediocre) και 
ισορροπημένο πρόσωπο του σο
φού (κανονικό μέτωπο, ίσια μύ
τη, συμμετρία κ.λ.π.) στο image 
των εκφράσεων του σύγχρονου 
ανθρώπου, η επιστήμη της ψυ
χολογίας έχει επιχειρήσει πολ
λές κατηγοριοποιήσεις χωρίς 
όμως να απομακρύνεται από τα 
στερεότυπα.

Οι διακρίσεις π.χ. σε “διασταλ
τικούς” (λυμφατικός και αιμα
τώδης) και σε “συσταλτικούς” 
(νευρικός και χολερικός) κινού
νται πάντα γύρω από τον αρ
χαιοελληνικής έμπνευσης μέσο 
τύπο (mediotype). Η οποιαδήποτε 
σημαντική διαφοροποίηση, τόσο 
στη μορφή όσο και στην ψυχή 
- προσωπικότητα, δίνουν έρει
σμα σε “υποθέσεις”. Γι’ αυτό 
πολλοί ισχυρίζονται ότι οι μορ- 
φοψυχολογικοί τύποι όταν φθά
νουν σε οριακά σημεία γίνονται 
κι αυτοί “παρεκκλίνοντες”.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
1. Επιστήμη του βλέμματος αλ

λά κι επιστήμη του προσώπου, 
η φυσιογνωμική έχει διπλή κα
ταγωγή: ιατρική και θεία. Το 
“θείο στοιχείο” (αστρολογία 
κ.λπ.) αρχίζει να χάνεται από 
τον 13ο αιώνα αλλά επανέρχεται 
με τον Lavater, ενώ το ιατρικό 
(κυρίως ανατομικό) επιβιώνει 
πάντα.

2. Η “σιωπηλή ευγλωττία” του 
προσώπου έχει διαπιστωθεί από 
την αρχαιότητα αλλά η “επι
στήμη του προσώπου” ξανανθεί 
τον 16ο αιώνα καθώς η “ατο
μικότητα των ηθών” επιτρέπει 
την ιδιωτικοποίηση της φυσιο
γνωμικής έκφρασης.

Από την άλλη πλευρά η τέχνη 
του κυβερνάν συναρτήθηκε με 
την τέχνη του αυτο-κυβερνάν, 
την προβολή ορισμένης “εικό
νας”, την αυτο-συγκράτηση των 
παθών (science des passions).

Το άτομο μπορεί (και οφείλει) 
νάχει δύο πρόσωπα: ένα ιδιωτικό 
και ένα δημόσιο.

Η σωματική εκφραστικότητα 
συνδέθηκε με την ευγένεια (ci- 
vilite) και η φυσιογνωμική με την 
πολιτική και κοινωνική ανθρω
πολογία.

Το να παρατηρείς και να γνω
ρίζεις τους ανθρώπους σημαίνει 
ότι θα μπορέσεις και να τους 
κυβερνήσεις (αποκρυπτογραφώ- 
ντας το τί τους αρέσει).

Η φυσιογνωμική του γέλιου, 
της γραφής, της φωνής, του λό
γου χρησιμοποιείται, λοιπόν, για 
τον “αυτο-έλεγχο των παθών” 
σε μία κοινωνικοποιημένη συ
μπεριφορά.

Τα σημεία εντάσσουν, ενώ τα 
σημάδια εξοστράκιζαν.

3. Φιλόσοφοι, γιατροί, αστρο- 
λόγοι της αρχαίας Ελλάδος και 
του μεσαιωνικού Ισλάμ δεν στα
μάτησαν ποτέ να επιχειρούν να 
εμβαθύνουν στα μυστήρια της 
φυσιογνωμίας. Το ζήτημα απα
σχόλησε όμως και τους καλλι
τέχνες.

Εκτός από τον Leonardo da 
Vinci, ο Pierre-Paul Rubens φαί
νεται νάχει γράψει σημειώσεις 
γύρω από μία “θεωρία του αν
θρώπινου προσώπου” (1600 - 
1608), όπου ανακαλύπτει κανείς 
παράγραφο με θέμα “σχέσεις 
ανάμεσα στο κεφάλι του ανθρώ
που κι αυτό των ζώων” (ιδίως 
του αλόγου). Με τις παρατη
ρήσεις του αυτές ο Rubens ακο
λουθεί τον Della Porta.

Από την άλλη πλευρά και ο 
ίδιος ο υπότιτλος των σημειώ
σεων “(Figure humaine) soit en 
repos soit en mouvement” παρα
πέμπει ευθέως στη διάκριση του
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Lavater σε physiognomonie και pa- 
thognomonie και αποδεικνύει μια 
συνέχεια στις σχετικές αναζη
τήσεις.

4. Ο Giambattista della Porta 
δημοσίευσε σε ηλικία 15 ετών 
τρίτομο έργο με τίτλο “Η φυσική 
Μαγεία” και στη συνέχεια ασχο
λήθηκε με την “Ανθρώπινη Φυ
σιογνωμική” (1586).

Καθώς όμως η πρόγνωση του 
μέλλοντος αποτελούσε αποκλει
στική αρμοδιότητα της θεολο
γίας, τα βιβλία αυτά απαγορεύ- 
θηκαν.

5. Η δημοσίευση του βιβλίου 
“Μετωποσκοπία” του  Jerome 
Cardan (1648) θεωρήθηκε ως νίκη 
κατά της εκκλησιαστικής λογο
κρισίας. Οπως η χειρομαντεία 
διαβάζει τη “μοίρα” στο χέρι 
έτσι κι η “μετωποσκοπική” είναι 
μια μαντική πρακτική, που δια
βάζει στο πρόσωπο τα σημεία 
του πεπρωμένου κι αντικαθιστά 
την εκκλησιαστική ανθρωπομορ- 
φία από έναν αστρολογικό ντε
τερμινισμό.

6. Το 1627 ο G.B. Della Porta 
στο “Of Celestial Physiognomy” 
κτυπά την παληομοδίτικη μα
γική Φυσιογνωμική οδηγώντας 
σε μια νέα, θετικιστική, επιστη
μονική μελέτη του προσώπου. 
Ο Porta ορθολογικοποίησε την 
έρευνα του προσώπου και την 
“έβγαλε” από τον κόσμο των 
ομοιοτήτων και των αναλογιών 
(του Ανθρώπινου Μικρόκοσμου 
με τον Φυσικό Μακρόκοσμο).

Το 1697 ο John Evelyn στο “Di
gression Concerning Physiognomy” 
επιβεβαιώνει την “αναλλοίωτα 
δεδομένη” (unalterably fixt) λει
τουργία του προσώπου.

Ο Kant έγραψε για “National 
Physiognomies” αλλά ο Johann 
Kas par Lavater με τα “Essays 
in Physiognomy” (1772) άνοιξε νέ
ους δρόμους παρά τις “μετα
φορικές γενικεύσεις του”.

Ο Lavater, γιος γιατρού, άρχισε 
τις φυσιογνωμικές παρατηρήσεις 
μ’ ένα κείμενο 4 σελίδων “Για 
την κατάσταση της Υγείας και

της Ασθένειας”. Ετσι, συνδέεται 
τόσο με τον Ιπποκράτη όσο και 
με τον Emil Kraepelin, Ernst 
Kretschmer κ.α.

Τις απόψεις του Lavater διε- 
κωμώδησαν τόσο ο Lichtenburg 
(Reading character from dogs’ 
tails) όσο και o Isaac Disraeli 
(Flim-Flams).

7. To πρόσωπο ως φυσική έκ
φραση των παθών ενός οργα
νισμού εμφανίζεται μαζί με τον 
Le Brun. Από την ζωδιακή προ
σέγγιση μεταβαίνουμε στην 
“ανατομία των παθών”.

Η άνθιση της ανατομίας, ζω
ολογίας, φυσιολογίας και αν
θρωπολογίας συνέβαλαν στην 
αναγέννηση της “Φυσιογνωμι
κής” αλλά και σε παρεκκλίσεις 
της φρενολογίας (π.χ. κρανιο
σκοπία).

Το έργο του Δαρβίνου “The 
expression of the emotions in Man 
and Animals” (1872) συνιστά ίσως 
την πειστικότερη “γέφυρα” ανά
μεσα στη φυσιολογία και στη 
φυσιογνωμική, ενώ ο Uomo De- 
linquente του Lombroso (1876) 
επιστημονικοποιεί τον αταβιστι
κό χαρακτήρα του εγκληματία 
("κάτι μεταξύ τρελλού και 
άγριου"). Ετσι μεταβαίνουμε από 
την φυσιογνωμική στην εγκλη- 
ματολογική ανθρωπολογία.

8. Μπορεί ο Cardan να επη
ρέασε τον Μπαλζάκ, ο Lavater 
τον Γκαίτε, ο Lombroso τον Ζο- 
λά αλλά η Φυσιογνωμική δεν 
“χάθηκε” μέσα στις λογοτεχνι
κές σελίδες.

Η “θεωρία των υπογραφών” 
(doctrine des signatures) σύμφωνα 
με την οποία ο καθένας έχει
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εξωτερικά χαρακτηριστικά που 
επιτρέπουν την εσωτερική (κατ’ 
αναλογίαν) αξιολόγησή του, συ
νεχίζει το οδοιπορικό της. Το 
πρόσωπο είναι η μετωνυμία, η 
συνοπτική μεταφορά της ψυχής.

9. Χωρίς να μπορεί να αρνηθεί 
κανείς τη σημασία της φυσιο
γνωμίας στις διανθρώπινες σχέ
σεις ή ακόμα και στις κοινωνικές 
αξιολογήσεις, πολλοί απέρριψαν 
συνολικά την επιστήμη της φυ
σιογνωμίας, δηλ. τη Φυσιογνω
μική.

Επιστήμη άσκοπη, αβέβαιη, γε
λοία, υποτιθέμενη τέχνη. Ονει
ροπόληση. Ακόμα και ψευδο-επι- 
στήμη. Ιδού ορισμένες κρίσεις 
για τη Φυσιογνωμική.

Πολλά τα αμφιλεγόμενα στοι
χεία. Γι’ αρκετούς αυτή η “θεία 
γραφή” συχνά μετετρέπετο σε 
κοινωνικό στιγματισμό. Το θεϊκό 
στοιχείο υπερέβαινε το φυσικό. 
Γι άλλους η εμπειρία διέψευδε 
το “ιδεολόγημα”.

Ενα κακοφτιαγμένο κορμί 
μπορεί να κρύβει αγγελική ψυχή, 
ισχυρίζονταν οι εχθροί της.

Ο Lavater όμως επέμενε. Το 
εξωτερικό (ιερογλυφικό) σημείο 
επιτρέπει τη γνώση των κρυμ
μένων αρετών μολονότι οι ανα- 
τόμοι γύρευαν στοιχεία φυλής, 
ηλικίας κ.λπ. στα κρανία.

Η Φυσιογνωμική ξαναγίνεται 
στα μέσα του 18ου αιώνα “η 
επιστήμη των επιστημών”. Η 
άνοδος της Λογικής δεν απέ
τρεψε τις εξω-λογικές ερμηνείες

αφού ο οργανισμός “πνευματο- 
ποιείται”.

Το πρόσωπο είναι σημείο της 
μοναδικότητας του ατόμου και 
ίδιον αναγνώρισης. Το φυσικό 
τερατώδες συνδυάζεται πάλι με 
το ηθικό.

Η Φυσιογνωμική, μία ανατο- 
μικο-ηθική επιστήμη παρά τις 
κοινωνικές (στιγματιστικές) συ
νέπειες ("μια τέτοια φάτσα δεν 
μπορεί παρά ν’ ανήκει σε φονιά") 
δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει. Από 
την απώθηση της εμφάνισης 
στην ψεύτικη εμφάνιση και την 
πολιτική της σιωπής και του 
απρόσιτου οι υποκρυπτόμενες 
φυσιογνωμικές αντιλήψεις επι- 
τελούν - σε κοινωνιοψυχολογικό 
επίπεδο - και σήμερα τις ίδιες 
λειτουργίες.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ
1. Ο Μύθος αντικατοπτρίζει 

την απεραντοσύνη των ιδεών και 
το παραμύθι της φαντασίωσης 
των αποκλεισμένων.

2. Στη Φυσιογνωμική ο συν
δυασμός ανθρωπομορφισμού και 
ζωομορφισμού παίρνει διαστά
σεις εκτός κλίμακας. Καθώς το 
τέρας δεν είναι “παρά ένας συν
δυασμός πραγματικών όντων” οι 
φυσιογνωμιστές προβάλλουν συ
χνά ακραίες ερμηνείες.

Οι άνθρωποι - (άσχημοι σαν) 
ζώα έχουν περισσότερο ζωόμορ
φες facies παρά πρόσωπα και 
προκαλούν τερατώδεις φαντα
σιώσεις στους γύρω τους.

3. Μπορεί τα παραμύθια (όπως 
π.χ. ο Μόγλης) να συμφιλίωναν 
τις αντιφάσεις και να διαμεσο
λαβούσαν για να λυθούν σε συμ
βολικό επίπεδο οι εντάσεις αλλά 
οι μύθοι γύρω από τις ομοιό
τητες φυσιογνωμίας ζώου-αν- 
θρώπου και η διατύπωση σχε
τικών θεωριών δεν μπόρεσαν να 
συμβιβάσουν τον άνθρωπο με 
την ιδέα ότι “μοιάζει” (μορφο- 
λογικά ή ψυχολογικά) με ένα 
ζώο (παρότι η Μυθολογία ήταν 
πάντοτε ένα παιχνίδι μεταμορ
φώσεων).

4. Το ζωώδες και το τερατώδες 
άλλαξαν συμβολισμό στη σύγ
χρονη εποχή. Η μεταφορά του 
τερατώδους και το τερατώδες 
της μεταφοράς χαρακτηρίζουν 
όσους περιθωριακούς δεν μπο
ρούν να ενταχθούν στον ένα ή 
στον άλλο κόσμο.

Η “επικίνδυνη αναγκαιότητα 
των τεράτων” συνίσταται στο 
ότι συνήθως συμβολίζουν την 
αντίσταση κατά της ομοιομορ
φίας και της αγελοποίησης που 
επιβάλλει η κρατούσα τάξη.

Ο “ζωομορφισμός” χρησιμο
ποιείται σήμερα όχι ως μαγικό 
στοιχείο (ομοιοτήτων) ή ως ανα
τομικό χαρακτηριστικό (διαφο
ρών) αλλά ως στοιχείο κοινω
νικής ταυτότητας (διαφοροποι
ήσεων).

5. Πολλοί μάλιστα ισχυρίζο
νται ότι και το ίδιο το όνομα 
του ανθρώπου συνδέεται με το 
πρόσωπό του.
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Παλαιότερα το προσωνύμιο ή 
παρωνύμιο (παρατσούκλι) δήλω
νε σωματικά χαρακτηριστικά 
(Μυταράς, Χωλός κ.λπ.) ή και 
ομοιότητα με ζώο (π.χ. Τσακά- 
λης).

Τα φυσικά χαρακτηριστικά 
του ανθρώπου (το κεφάλι, τα 
μαλλιά κ.λπ.) αλλά και οι ανα
λογίες με ιδιότητες των ζώων 
(ύπουλος, επιθετικός) παρέχουν 
πάντοτε στοιχεία για κοινωνιο
λογική ή και λαογραφική προ
σέγγιση.

Ζώο-πρόσωπο-όνομα: να ένα 
τρίπτυχο αναλογιών και ομοι
οτήτων, που χρειάζεται ακόμα 
και σήμερα έρευνα.

ΕΓΠΜΥΘΙΑΚΑ
1. Θέλουμε την αλλαγή της 

“εικόνας μας” ύστερα από εί
κοσι αιώνες;

Οι εικόνες όμως υπάρχουν από 
μόνες τους. Και λειτουργούν 
πολλές φορές ερήμην ημών των 
ιδίων.

Μπορεί οι professional faces, οι 
political faces (με το σχετικό mar
keting) ή και οι professional faces 
controllers, τα portrait-robots και 
τα computer images να αποδίδουν 
τις σύγχρονες εκδοχές της Φυ
σιογνωμικής αλλά αυτό δεν ση
μαίνει ότι πείθουν για την τε- 
χνοκρατική τους βάση. Απλώς 
αξιοποιούν στοιχεία που φαίνε
ται να έρχονται από πολύ μα
κριά.

2. Αν η αρχαία Φυσιογνωμική 
εξέφραζε την πάλη του ανθρώ
που να ενταχθεί μέσα σ’ ένα 
άγνωστο και πολλές φορές 
εχθρικό γι’ αυτόν φυσικό κόσμο, 
η μοντέρνα Φυσιογνωμική ανα
ζητεί κοινωνιοψυχολογικά κρι
τήρια κατηγοριοποιήσεων των 
ατόμων.

Επειδή ενδεχομένως η μετα
μοντέρνα Φυσιογνωμική να θε
λήσει να υπερβεί τις “αναλο
γίες” προς όφελος της “ομογε- 
νοποίησης” κρίνω σκόπιμο να 
τελειώσω αυτή την μικρή περι
ήγηση με μια επισήμανση:

Η “μάσκα προσαρμογής”, που 
επιβάλει η μαζικοποίηση, δεν 
έχει τίποτα να κάνει με το γνή
σιο και ειλικρινές πρόσωπο του 
ανθρώπου. Το “πρόσωπο” ανήκει 
στο φορέα του και δεν εκχω
ρείται στην κοινωνία ή το Κρά
τος. Η αποξένωση από το πρό
σωπό σου συνιστά την χειρότερη 
μορφή αλλοτρίωσης και υποδού
λωσης. Η προσωπική ταυτότητα 
δεν πρέπει να ενδίδει στην κοι
νωνική συμβατικότητα και στην 
πολιτική καταδυνάστευση.

Στο κάτω-κάτω, όπως υποστη
ρίζει και ο ποιητής:

“Να μένεις άσχημος 
όταν όλοι καλλωπίζονται 
στερνή χαμένη ευκαιρία 
τη γλώσσα του καιρού σου 
να μιλήσεις, 
να μάθουν 
οι όμορφοι
πως είναι η ασχήμια σου 
αγάπη“.
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ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Του Αστυνόμου Β’ Νικολάου Πολύμερου

Η ικανότητα του προϊσταμένου να ελέγχει 
είναι ένα από τα πιό σημαντικά προσόντα του.

Η μελέτη των βασικών κανόνων 
που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά 

είναι απαραίτητη για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου. 
Ο προϊστάμενος πρέπει να είναι σε θέση να επισημαίνει 

και να διορθώνει τα σφάλματα των υφισταμένων 
χωρίς να τους αποθαρρύνει και να τους ταπεινώνει.

Ανεξάρτητα από 
την επιμέλεια με 
την οποία εκτελού- 
με τα καθήκοντα 
μας, όλοι είναι πι
θανό να διαπράξου- 
με σφάλματα. Ο 
κίνδυνος των σφαλ
μάτων εγκυμονεί 
πάντοτε, όσο πεπει
ραμένο και αν είναι 
το προσ ω πικό , 
ιδίως όταν χειρίζε
ται δύσκολα και 
πολύπλοκα θέματα.

Εκείνο όμως που 
έχει σημασία είναι 
η φύση και η συ
χνότητα των δια- 
π ρ α τ τ ο μ έ ν ω ν  
σφαλμάτων.

Τα σφάλματα και 
τα αίτια που τα 
προκαλούν είναι 
πολλά και διάφορα.
Γενικά όμως θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε 
στις ακόλουθες τρεις ομάδες. Σε σφάλματα δη
λαδή που οφείλονται:

1. Στην ανεπαρκή εκπαίδευση ή εξάσκηση του 
προσωπικού.

2. Στην κακή ενημέρωση και την παρερμηνεία 
των εντολών και

3. Σ’ αυτά που μπορούν να αποδοθούν απο
κλειστικά στην αμέλεια, την αδιαφορία, ή την 
οκνηρία του υπαλλήλου.

Στις δύο πρώτες κατηγορίες σφαλμάτων η ευ

θύνη βαρύνει τις πε
ρισσότερες φορές 
τους προ ϊσταμέ
νους που δεν φρό
ντισαν για το ικα
νοποιητικό επίπεδο 
εκπαίδευσης του 
προσωπικού τους, ή 
διότι οι διαταγές 
που εξέδωσαν δεν 
ήταν σαφείς και σω
στά διατυπωμένες 
ώστε να γίνουν κα
τανοητές από τους 
υφισταμένους.

Μόνο στην τρίτη 
περίπτωση, η ευθύ
νη των σφαλμάτων 
βαρύνει αποκλει
στικά τους υφιστα
μένους. Υπάρχουν 
βέβαια και κάποιες 
θ λ ι β ε ρ έ ς  
περιπτώσεις, όπου 
τα σ φ ά λμ α τα  

οφείλονται στην εσκεμμένη πρόθεση του υπαλλή
λου να βλάψει είτε την Υπηρεσία είτε κάποιο 
συνάδελφό του. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλε
ται η άμεση επισήμανση και η παραδειγματική 
τιμωρία των ενόχων.

Στο άρθρο αυτό δεν θα ασχοληθούμε με αυτό 
το είδος σφαλμάτων, αλλά με εκείνα όπου ο 
υπάλληλος είναι αρκετά πεπειραμένος και καλά 
εξασκημένος στα ειδικά του καθήκοντα, για την 
εκτέλεση των οποίων έχει πάρει μάλιστα σαφείς 
εντολές που δεν επιδέχονται παρερμηνεία, και
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εν τούτοις κάνει σφάλματα που οφείλονται αποδε
δειγμένα μόνο στην αδιαφορία του, στην αμέλειά 
του ή στην οκνηρία του.

Στις περιπτώσεις αυτές είναι απόλυτα απαραί
τητη η επανορθωτική επέμβαση του Προϊσταμένου, 
ο οποίος δεν μπορεί να τις αγνοήσει χωρίς να 
παραβεί τα βασικά του καθήκοντα. Αν ανεχτεί 
αυτά τα σφάλματα, γίνεται ο ίδιος ένοχος βαριάς 
αμέλειας απέναντι στην υπηρεσία.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Πολλοί Προϊστάμενοι -ιδίως εκείνοι που δεν 

διαθέτουν αρκετή πείρα ή δεν έχουν αποκτήσει 
τη σωστή αντίληψη των καθηκόντων τους- αντι
μετωπίζουν τα σφάλματα των υφισταμένων τους 
κατά δύο τρόπους: ή αντιδρούν βάναυσα, με ζω
ηρές επιπλήξεις, κραυγές και απειλές κατά του 
ενόχου ή “κλείνουν τα μάτια” προσποιούμενοι 
ότι δεν αντελήφθησαν τίποτε.

Οσο για τ’ αποτελέσματα, εύκολα μπορούμε 
να τα φανταστούμε. Στην περίπτωση αυτή, ο 
θίγόμενος υφιστάμενος ή θα χάσει το ηθικό του 
και θα ταραχτεί τόσο, ώστε να διαπράξει και
νούργια σφάλματα, ή θα αντιδράσει εξίσου βά
ναυσα και θα επακολουθήσει ένα θλιβερό επει
σόδιο, που κάθε άλλο παρά θα ενισχύσει την 
εκτίμηση και το σεβασμό των υφισταμένων προς 
τον Προϊστάμενο. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν 
ο Προϊστάμενος “κλείνει τα μάτια”, ο υφιστάμενος

θα συμπεράνει ότι το σφάλμα του ήταν τελείως 
ασήμαντο, ή ότι μπορεί να διαπράξει οσαδήποτε 
σφάλματα χωρίς να τιμωρηθεί, γιατί ο Προϊστά
μενος είναι “τυφλός, ή δειλός”.

Είναι φανερό ότι και οι δύο αυτοί τρόποι αντί
δρασης των προϊσταμένων πρέπει ν’ αποφεύγονται 
γιατί ούτε η υπερβολική ανεκτικότητα ούτε η 
υπερβολική τραχύτητα οδηγούν στην σωστή αντι
μετώπιση των σφαλμάτων.

Για την αντιμετώπιση των αδιάφορων ή των 
οκνηρών υπαλλήλων συνιστάται η εφαρμογή της 
λεγάμενης κατασταλτικής μεθόδου.

Το σφάλμα δηλαδή θα επισημανθεί από τον 
Προϊστάμενο, ο οποίος θα μιλήσει στον υφιστά
μενο χωρίς περιστροφές, υποδεικνύοντας τη ση
μασία του σφάλματος και την ανάγκη να μην 
επαναληφθεί στο μέλλον.

Εφαρμόζοντας αυτή την μέθοδο, ο Προϊστά
μενος δεν πρέπει να ξεχνά ότι έχει να κάνει 
με ανθρώπινα πλάσματα προικισμένα με λογική 
και ότι η νοημοσύνη και ο βαθμός ευαισθησίας 
ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ετσι για μερικούς εργαζόμενους, μια απλή πα
ρατήρηση από τον Προϊστάμενο είναι πολύ οδυ
νηρή. Μερικοί άλλοι, αντίθετα, μένουν ασυγκί
νητοι ακόμα και μπροστά στις πιο αυστηρές επι
πλήξεις. Ο Προϊστάμενος αντιμετωπίζοντας την 
κάθε περίπτωση, οφείλει να λάβει υπόψη του
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αυτές τις δοαφορές ιδιοσυγκρασίας και να ρυθ
μίσει ανάλογα την επανορθωτική του επέμβαση.

Φυσικά, ο Προϊστάμενος δεν θα χρησιμοποιήσει 
την ίδια γλώσσα όταν απευθύνεται σ’ έναν ευ
αίσθητο και συνεσταλμένο υπάλληλο και σ’ έναν 
αναιδή υπάλληλο.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από την ιδιοσυγκρασία του 
υφισταμένου και τη σοβαρότητα του σφάλματος 
που έχει διαπράξει ο Προϊστάμενος θ’ ασκήσει 
τον έλεγχο ακολουθώντας τις εξής αρχές:

1. ΑΠΟΛΥΤΗ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πολύ συχνά, ο Προϊστάμενος εκνευρίζεται υπερ

βολικά όταν διαπιστώνει τα σφάλματα των υφι
σταμένων του. Είναι πολύ πιθανό, ότι ο εκνευ
ρισμός του να οφείλεται σε άλλα, βαθύτερα αίτια 
-στην αίσθηση των ευθυνών του, στην υπερκό
πωση, στην ανησυχία του για την αποδοτική εφαρ
μογή των προγραμμάτων εργασίας κλπ.- οπότε 
μπορεί να συμβεί να χάσει την ψυχραιμία του 
ακόμα και όταν το σφάλμα που διαπιστώνει είναι 
τελείως ασήμαντο.

Ο Προϊστάμενος, ωστόσο, είναι απολύτως απα
ραίτητο να μάθει να αυτοελέγχεται. Διαφορετικά, 
ο εκνευρισμός του -οσοδήποτε δικαιολογημένος- 
μπορεί να τον οδηγήσει στη λήψη εσφαλμένων 
αποφάσεων και κακών χειρισμών, που θα επι
δεινώσουν, αντί να επανορθώσουν, τα σφάλματα 
των υφισταμένων του.

Για ν’ αποφύγει τον εκνευρισμό, δεν πρέπει 
να υπερτιμά τις δυνάμεις του και να εργάζεται 
υπερβολικά, καταλήγοντας στη νευρική εξάντλη
ση και την υπαρκόπωση. Σημειώνουμε ότι, όπως 
έχει διαπιστωθεί από τις ιατρικές έρευνες, η νευ
ρική υπερένταση που συνεπάγεται κάθε υπεύθυνη 
εργασία με πολλές και ποικίλες φροντίδες - όπως 
είναι η εργασία των Προϊσταμένων- προκαλεί 
κυκλοφοριακή υπέρταση, καρδιακές και πεπτικές 
διαταραχές, ημικρανίες και διάφορες άλλες ορ
γανικές ανωμαλίες.

Αντιμετωπίζοντας, λοιπόν, τα σφάλματα και 
την ανεπάρκεια των υφισταμένων του ο Προ
ϊστάμενος δεν πρέπει να χάνει την ψυχραιμία 
του, αναστατώνοντας ολόκλητο το τμήμα με τη 
συμπεριφορά του. Οι αντιδράσεις τους είδους αυ
τού, εκτός του ότι βλάπτουν τον ίδιο τον Προ
ϊστάμενο, βλάπτουν και το τμήμα: ο εκνευρισμός 
είναι μεταδοτικός. Οι εργαζόμενοι όταν αισθά
νονται τον Προϊστάμενό τους εκνευρισμένο, 
εκνευρίζονται και οι ίδιοι. Η δραστηριότητα του 
τμήματος αναπτύσσεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα 
γενικού εκνευρισμού, που κάθε άλλο παρά βελ
τιώνει την απόδοση και αποτρέπει τα σφάλματα.

Για να ασκήσει αποτελεσματικά την επανορ
θωτική του επέμβαση, ο Προϊστάμενος πρέπει

να περιμένει πρώτα να ηρεμήσει. Ωστόσο δεν 
πρέπει να περιμένει πολύ, αφήνοντας να περάσει 
μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην διάπραξη 
και την αντιμετώπιση του σφάλματος.

Τα σφάλματα πρέπει να επισημαίνονται και ν’ 
αντιμετωπίζονται όσο το δυνατό πιό γρήγορα. 
Αν η επέμβαση του Προϊσταμένου καθυστερήσει 
υπερβολικά, ο υφιστάμενος που διέπραξε το σφάλ
μα α) βρίσκει καιρό να το καλύψει ή να το 
διορθώσει πρόχειρα, β) συμπεραίνει ότι ο Προ
ϊστάμενος είναι ίσως ανίκανος να το αντιληφθεί 
και γ) είναι πιθανό ότι, από άγνοια, θα διαπράξει 
δεύτερο και τρίτο σφάλμα της ίδιας φύσης, κάποτε 
και σοβαρότερο.

Φυσικά, στο θέμα αυτό είναι αδύνατο να δια
πιστώσουμε γενικούς κανόνες, γιατί κάθε περί
πτωση είναι διαφορετική. Αρκεί να τονίσουμε, 
ότι τα σφάλματα πρέπει να αντιμετωπίζονται όσο 
το δυνατό συντομότερα και με όσο γίνεται με
γαλύτερη ψυχραιμία.

2. ΟΙ ΕΠΙΠΛΗΞΕΙΣ
ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ
Είναι προτιμότερο, σε κάθε περίπτωση, οι πα

ρατηρήσεις και οι επιπλήξεις του Προϊσταμένου 
να μη γίνονται δημόσια. Η ιδιαίτερη συνομιλία 
με τον υφιστάμενο επιβάλλεται πρώτα απ’ όλα 
διότι ο Προϊστάμενος πρέπει να μιλήσει ήρεμα 
μαζί του και να ακούσει τις απόψεις του. Είναι 
πολύ πιθανό, ο υφιστάμενος να έχει να εκθέσει 
μια βάσιμη δικαιολογία για το σφάλμα του και 
ο Προϊστάμενος δεν είναι σωστό να τον επιπλήξει 
προτού τον ακούσει. Εξάλλου, μια δημόσια επί
πληξη μειώνει ηθικά τον εργαζόμενο, γιατί τον 
εκθέτει στα μάτια των συναδέλφων του. Ετσι, 
η τιμωρία μπορεί να γίνει δυσανάλογα μεγάλη 
σε σχέση με το παράπτωμα. Το σφάλμα μπορεί 
να είναι ασήμαντο και ο Προϊστάμενος ίσως δεν 
έχει την πρόθεση να επιπλήξει τον εργαζόμενο, 
αλλ’ απλώς να του επιστήσει την προσοχή. Αν, 
όμως, η παρατήρηση αυτή γίνει δημόσια, μπορεί 
να θεωρηθεί σαν ταπεινωτική επίπληξη.

Είναι, επομένως, προτιμότερο να καλέσει ο Προ
ϊστάμενος τον ένοχο υφιστάμενο στο γραφείο 
του, ή σε οποιδήποτε απομονωμένο χώρο και 
να του μιλήσει με ηρεμία για το σφάλμα του.

3. Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ.
Τίποτα δεν συντελεί στην απώλεια της εμπι

στοσύνης και του σεβασμού του υφισταμένου προς 
τον Προϊστάμενο, όσο η αίσθηση ότι τιμωρείται 
άδικα για ένα σφάλμα ανύπαρκτο ή ασήμαντο. 
Ο Προϊστάμενος, συνεπώς, προτού καλέσει τον 
υφιστάμενο του για να τον επιπλήξει, πρέπει να 
βεβαιωθεί πως είναι πραγματικά υπεύθυνος για 
το σφάλμα που του αποδίδει. Οι παρατηρήσεις, 
οι επιπλήξεις και, ακόμα περισσότερο, οι τιμωρίες,
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δεν είναι βέβαια ευχάριστες σε κανένα. Εξάλλου 
αν η τιμωρία είναι δυσανάλογη προς το πα
ράπτωμα, ο υφιστάμενος αποθαρρύνεται και ο 
ζήλος του για την εργασία μειώνεται σημαντικά. 
Ετσι είναι πολύ πιθανό ότι τα σφάλματα που 
θα διαπράξει στο μέλλον, αντί να περιοριστούν, 
θα είναι συχνότερα και σοβαρότερα. Μια αδέξια 
επέμβαση του Προϊσταμένου μπορεί να έχει απο
τελέσματα αντίθετα των επιδιωκομένων.

Κάθε επέμβαση του Προϊσταμένου, πρέπει ν’ 
αποβλέπει κυρίως στην αποφυγή της επανάληψης 
των σφαλμάτων. Ο υφιστάμενος που διέπραξε 
ένα σφάλμα, αφού κατανοήσει τη σημασία του 
σφάλματός του, θα κληθεί να μην το επαναλάβει 
στο μέλλον. Ο Προϊστάμενος, όμως, θα φροντίσει 
να μην αποθαρρύνει τον υφιστάμενό του και να 
μην υποσκάψει την αυτοπεποίθησή του. Ακόμα 
και οι επιπλήξεις είναι καλό να συνοδεύονται 
με μια έκφραση εκτίμησης και εμπιστοσύνης προς 
τις ικανότητες του υφισταμένου. Σε καμιά πε
ρίπτωση δεν πρέπει ο Προϊστάμενος να εκφράσει 
αμφιβολίες για την ικανότητα του υφισταμένου 
να εκτελεί καλά την εργασία του. Αντίθετα, θα 
του δώσει να καταλάβει ότι εκτιμά την εργασία 
του, αλλά χρειάζεται περισσότερη προσοχή κατά 
την εκτέλεσή της.

4. Ο ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ
ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ.
Η οποιαδήποτε “επανορθωτική επέμβαση” του 

Προϊσταμένου, όπως αναφέραμε σε μια προηγού
μενη παράγραφο, αποσκοπεί κυρίως στην προ
στασία της υπηρεσίας από την επανάληψη των 
σφαλμάτων και όχι την τιμωρία του ενόχου. Οι 
επεμβάσεις του όμως πρέπει να έχουν σκοπό: 
την εξασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας του 
τμήματος του, η οποία, ενδεχομένως, τίθεται σε 
κίνδυνο εξαιτίας των σφαλμάτων του προσωπικού.

Από την άποψη αυτή, οι παρατηρήσεις και οι 
επιπλήξεις δεν έχουν το παραμικρό αποτέλεσμα, 
εάν ο υφιστάμενος δεν αντιληφθεί καλά γιατί 
ακριβώς τον επιπλήττουν, σε τι ακριβώς συνί- 
σταται το σφάλμα του, ποιές είναι οι συνέπειες 
του σφάλματός του και πως θα μπορέσει ν’ απο- 
φύγει το ίδιο σφάλμα στο μέλλον.

Οταν ο Προϊστάμενος κάνει παρατηρήσεις, επι
πλήττει, ή και τιμωρεί τους υφισταμένους του, 
οφείλει να τους δώσει να καταλάβουν ότι δεν 
το κάνει αυτό για τους “εκδικηθεί”, ή επειδή 
αισθάνεται προσωπική ικανοποίηση ασκώντας την 
εξουσία του ως Προϊστάμενος, αλλά επειδή υπάρ
χει απόλυτη ανάγκη, προς το συμφέρον ολό
κληρου του προσωπικού, να λειτουργήσει ομαλά 
και αποδοτικά το τμήμα, ενισχύοντας έτσι το 
γόητρό του μεταξύ των υφισταμένων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Συνοψίζοντας τα όσα αναπτύξαμε πρέπει να 

τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι ο Προϊστάμενος 
είναι συχνά υποχρεωμένος να επεμβαίνει για να 
επιπλήξει τους υφισταμένους που δεν είναι αρκετά 
προσεκτικοί κατά την εκπλήρωση των καθηκό
ντων τους.

Ο μεγάλος κίνδυνος του ελέγχου όμως είναι 
ότι συχνά γίνεται τροχοπέδη στην απόδοση της 
υπηρεσίας, όταν καταλήγει να είναι αυτοσκοπός 
και όχι μέσο για την εξυπηρέτηση των σκοπών 
της υπηρεσίας. Γι’ αυτό οι Προϊστάμενοι δεν πρέ
πει ποτέ να λησμονούν, ιδίως όταν ασκούν κα
τασταλτικές επανορθωτικές επεμβάσεις, ότι έχουν 
να κάνουν με ανθρώπινα πλάσματα προικισμένα 
με νοημοσύνη. Ο υφιστάμενος, μέχρις αποδείξεως 
του εναντίου, πρέπει να θεωρείται ότι ενεργεί 
“καλή τη πίστει” ακόμα και όταν διαπράττει σφάλ
ματα. Επίσης, δεν πρέπει να αμφισβητείται εκ 
των προτέρων ότι είναι άξιος εκτίμησης και ότι 
διαθέτει την απαραίτητη προθυμία και τις ικα
νότητες για να εκτελέσει σωστά τα καθήκοντά 
του.

Η σωστή συμπεριφορά του Προϊσταμένου απέ
ναντι στους υφισταμένους του, η αποτελεσματική 
άσκηση ελέγχου επί της εργασίας και οι έγκαιρες 
και δίκαιες επανορθωτικές επέμβάσεις σε κάθε 
περίπτωση διάπραξης σφαλμάτων ή παραλείψεων, 
είναι τα μέσα με τα οποία εξουδετερώνονται 
πολλές αιτίες δυσαρέσκειας και προστριβών με
ταξύ του προσωπικού και εξασφαλίζεται η απο
δοτική λειτουργία ενός κλάδου, τμήματος, γρα
φείου κ.λ.π. προς όφελος τόσο της υπηρεσίας, 
όσο και των υπαλλήλων.
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Η έφιππη Αστυνομία της Οττάβα
της Cst. Heather Wale, Ottawa Police Mounted Unit

Τα άλογα γοήτευαν πάντα τους ανθρώπους.
Οι άνθρωποι στις γειτονιές 

υποδέχονται φιλικά τους έφιππους αστυνομικούς 
και δείχνουν πρόθυμοι να μιλήσουν μαζί τους.

Εκτός όμως από την παρουσία τους σε εθιμοτυπικές εκδηλώσεις, 
η Εφιππη Αστυνομία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 

και σε διάφορους άλλους τομείς της αστυνομικής δράσης.
Το να βρεθεί όμως ένα καλό αστυνομικό άλογο, 

είναι μία δύσκολη διαδικασία, 
αφού θα έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά 

εκατοντάδες ανθρώπους, που θα το χαϊδεύουν ή θα το ενοχλούν. 
Ο αναβάτης αστυνομικός -με τη σειρά του- 

θα πρέπει να μάθει τις ιδιοτροπίες του αλόγου 
ώστε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του και ν ’ αντιδρά ανάλογα.
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Το χαμόγελο αποτελεί ένα σημαντικό μέρος 
της δουλειάς μας στην έφιππη Αστυνομία της 
Οττάβα. Η Οττάβα ξανάκουσε καλπασμό την 
άνοιξη του 1991. Η Αστυνομία είχε έφιππη μονάδα 
το 1919 αλλά διαλύθηκε το 1929, όταν έγινε 
φανερό ότι οι μοτοσυκλέτες ήταν πιο πρόσφορος 
τρόπος για την μετακίνηση των αστυνομικών. 
Η έφιππη μονάδα, σήμερα, έχει σκοπό να συ
νεργάζεται με τα περιπολικά και όχι να τα αντι
καταστήσει.

Η συνεργασία Αστυνομίας - πολιτών έχει γίνει 
ένας σημαντικός παράγοντας για την προληπτική 
αστυνόμευση. Αν οι άνθρωποι δεν είναι πρόθυμοι 
να έρθουν στην Αστυνομία τότε θα πρέπει η 
Αστυνομία να πάει στους ανθρώπους. Η έφιππη 
μονάδα της Αστυνομίας της Οττάβα πηγαίνει 
σε πολλές γειτονιές και την υποδέχονται φιλικά. 
Οι άνθρωποι δείχνουν πρόθυμοι να μιλήσουν 
στους έφιππους αστυνομικούς. Φαίνεται να τους 
διευκολύνει η απουσία του παγωμένου μετάλλου 
και του γυαλιού, που έχουν τα αυτοκίνητα. Τα 
άλογα γοητεύουν τους ανθρώπους, δεν γνωρίζουν 
εθνικά σύνορα και είναι προσιτά σε όλους.

Εκτός από τα καθήκοντα δημοσίων σχέσεων, 
που περιλαμβάνουν παρουσία σε σχολεία, κοι
νωνικές εκδηλώσεις και συναθροίσεις, η έφιππη 
Αστυνομία της Οττάβα έχει πολλές ευθύνες. Πα

ρέχει αστυνόμευση σε περιοχές υψηλής εγκλη
ματικότητας, περιπολεί πάρκα και ανοικοδομού
μενες περιοχές, που δεν μπορούν να ελεγχθούν 
από τα περιπολικά. Επίσης, συμμετέχει στον έλεγ
χο της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στις έρευνες 
για εξαφανισμένα πρόσωπα και παίρνει μέρος 
εθιμοτυπικές εκδηλώσεις. Η έφιππη Αστυνομία 
ελπίζει ότι θα χρησιμοποιηθεί, μελλοντικά, για 
την περιφρούρηση συγκεντρώσεων αλλά θα χρει- 
ασθεί, προηγούμενα, εντατική εκπαίδευση.

Για να τοποθετηθούμε σ’ αυτήν υπηρεσία δεν 
ήταν απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζουμε κα
λά ιππασία. Οι περισσότεροι είμασταν ερασιτέ
χνες. Κάναμε μαθήματα ιππασίας για τρεις μήνες 
και εκπαιδευτήκαμε στις κατάλληλες τεχνικές 
για να ιππεύουμε και να ξεπεζεύουμε. Μερικοί 
από μας διδάχθηκαν και πώς να πέφτουν από 
το άλογο! Τώρα θα πρέπει να μάθουμε πώς να 
περπατάμε χωρίς να φαίνεται ότι περνάμε όλη 
τη μέρα μας πάνω σ’ ένα άλογο!

Ενα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας μας 
ονομάστηκε “εκπαίδευση στις παρενοχλήσεις”. Το 
άλογο κι ο αναβάτης “βομβαρδίστηκαν” με διά
φορους τρόπους και το ζητούμενο ήταν ο ανα
βάτης να διατηρήσει τον έλεγχο του αλόγου. 
Ενα περιπολικό να κινείται κοντά στο άλογο 
με τις σειρήνες και τα φώτα του σε λειτουργία.

Π ΟΔΗΛΑΤΟ + ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 
ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ:

•  Ρυθμιζόμενη αντίσταση ποδηλάτου ·  Δυνατότητα για κοιλιακούς
•  Ρυθμιζόμενη αντίσταση κυπηλοσίας ·  Κάθισμα ρυθμιζόμενο ανατομικό

ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ: 
ΦΟΡΜΑ: 4.500, ΖΩΝΗ: 2.800

ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΒΑΡΗ: 34.000
* ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ
* ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ
* ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΥΨΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

ΧΙΑΣΤΊ: 19.900

‘ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ 
ΜΟΝΟΝ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

‘ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΟΥΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ

ΜΟΝΟ
'iC IUU1
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Να “ρίχνονται”, ξαφνικά, λάμψεις στον αέρα και 
νερό από ψεκαστήρες. Ενας αστυνομικός να “ρί
χνει” άσφαιρα μ’ ένα ντουφέκι κοντά στο άλογο 
και τον αναβάτη. Αυτή η μορφή υπερενόχλησης 
θα προετοιμάσουν, ελπίζουμε, το άλογο και τον 
αναβάτη για τα απρόοπτα, που θα συναντήσουν 
στο δρόμο.

Αντίθετα από το περιπολικό, ένα άλογο χρει
άζεται σανό, βρώμη, φροντίδα και αγάπη για 
να αποδώσει καλύτερα. Η Αστυνομία της Οττάβα 
είναι περήφανη για τα άλογά της: Jessy, Abby, 
Sam και Mountain Joe. Η Υπηρεσία μας περιμένει 
δύο ακόμη άλογα, στο μέλλον, έτσι ώστε κάθε 
αναβάτης να έχει το άλογό του.

Το να βρεθεί ένα καλό αστυνομικό άλογο είναι 
μια δύσκολη διαδικασία όπως και η πρόσληψη 
ενός αστυνομικού. Δεν πρέπει μόνο να έχει σωστή 
σωματική διάπλαση αλλά και ευχάριστη διάθεση. 
Ενα αστυνομικό άλογο θα έχει μερικές εκατο
ντάδες ανθρώπους να το ενοχλούν και να το 
χαϊδεύουν κάθε μέρα. Θα πρέπει να είναι ικανό 
να αντέχει πολλές ώρες περπατήματος στο πε
ζοδρόμιο, αναπάντεχους θορύβους και ξαφνικές 
μετακινήσεις. Τα άλογα εμφανίστηκαν σιγά-σιγά 
στους δρόμους της Οττάβα. Η μονάδα, στην αρχή, 
περιπολούσε πάρκα και σιγά-σιγά τόλμησε να 
μπει σε πιο ήσυχους δρόμους. Οταν προσαρμό
στηκαν τα άλογα στην οδική κίνηση τα έφεραν 
σε πιο πολυσύχναστους δρόμους. Στα μέσα του 
καλοκαιριού τα άλογα κυκλοφόρησαν στο εμπο
ρικό κέντρο της Οττάβα.

Οπως και οι άνθρωποι έτσι και κάθε άλογο 
έχει τη δική του προσωπικότητα. Η Jessy είναι 
το μοναδικό θηλυκό άλογο. Οταν ήρθε ήταν υπέρ
βαρη αλλά κατάφερε να μειώσει το βάρος της 
με τη σκληρή δουλειά. Ο Abby είναι το αγαπημένο 
άλογο της μονάδας. Είναι καλοδιάθετο και η 
διασκέδασή του είναι να πιτσιλίζει τα άλλα άλογα 
και τους αναβάτες, όταν περπατάνε μέσα σε νερό. 
Συχνά, κλωτσάει τους τοίχους του στάβλου αν 
τολμήσει να περάσει κανείς από μπροστά του 
χωρίς να τον χαιρετήσει. Ο Sam απεχθάνεται 
να του πλένουν το πρόσωπο και ανασηκώνει 
με δυσαρέσκεια το πάνω χείλος του, όταν βλέπει 
κάποιον να τον πλησιάζει με σφουγγάρι στο χέρι. 
Ο Mountain Joe είναι πολύ καλά εκπαιδευμένο 
άλογο. Δεν είναι ασυνήθιστο να δημιουργηθεί 
ένας πολύ στενός δεσμός ανάμεσα στο άλογο 
και τον αναβάτη. Αν και οι τετράποδοι συνά
δελφοί μας ποτέ δεν μας κερνάνε καφέ γίνονται 
εξαιρετικοί σύντροφοι!

Ο σύντροφός μας, δυστυχώς, είναι φυσιολογικό 
να φοβάται. Το φυσικό ένστικτο ενός τρομαγμένου 
αλόγου είναι να τρέξει. Είναι ευθύνη του αναβάτη 
να το εμποδίσει να αφηνιάσει. Εξακόσια, περίπου,

κιλά εκτός ελέγχου, μέσα σ’ ένα πλήθος κόσμου, 
δεν θα στηρίξουν τις σχέσεις Αστυνομίας - πο
λιτών. Γι’ αυτό ο αστυνομικός θα πρέπει να υπεν
θυμίζει, συχνά, στους πεζούς να μην στέκονται 
πίσω από το άλογο (για ευνόητους λόγους) και 
να συμπεριφέρονται ήρεμα. Το άλογο πρέπει να 
μάθει να εμπιστεύεται τον αναβάτη του και να 
πιστέψει, ότι δεν θα το αναγκάσει να κάνει κάτι 
που θα το τραυματίσει. Ο αναβάτης, με τη σειρά 
του, θα μάθει σιγά-σιγά τις ιδιοτροπίες του αλόγου 
και θα αντιδρά ανάλογα. Αυτό είναι ένα ση
μαντικό στοιχείο που θα καθορίσει ποιός θα έχει, 
τελικά, τον έλεγχο της κατάστασης.

Λέγεται ότι ένας έφιππος αστυνομικός βρίσκεται 
σε ύψος τριών, περίπου, μέτρων. Γι’ αυτό θα 
πρέπει κάθε έφιππος αστυνομικός να φοράει κρά
νος και κατάλληλη στολή ιππασίας. Οι αστυ
νομικοί είναι ένοπλοι και έχουν βιβλίο για την 
καταγραφή των συμβάντων. Επίσης έχουν ασύρ
ματο για να επικοινωνούν με το κέντρο.

Η ημέρα στην έφιππη Αστυνομία περιλαμβάνει 
περιπολία για τέσσερις, περίπου, ώρες στους δρό
μους. Πριν και μετά την περιπολία πρέπει να 
φροντισθούν τα άλογα και να καθαρισθεί το φορ
τηγό που θα τα μεταφέρει. Τα άλογα μεταφέρονται 
σε όλα τα σημεία της πόλης και, συχνά, πρέπει 
να υπομείνουν μια μεγάλη βόλτα με το φορτηγό. 
Η περιποίηση του αλόγου δεν γίνεται για καλ
λωπιστικούς λόγους. Η βρώμα στην πλάτη του 
αλόγου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην επα
φή με τη σέλα και να δημιουργήσει πληγές. Το 
άλογο δεν θα μπορεί να ιππευθεί μέχρι να επου
λωθούν. Η έφιππη Αστυνομία της Οττάβα πε- 
ριπολεί όλο τον χρόνο, συνήθως ανά ζεύγη για 
περισσότερη ασφάλεια.

Η έφιππη μονάδα αποτέλεσε μια ευχάριστη αλ
λαγή για τους αστυνομικούς και μια καινοτομία 
για το κοινό. Πολλά παιδιά της πόλης, ποτέ 
πριν, δεν είχαν δει ή αγγίξει ένα άλογο. Ελπίζουμε 
ότι θα βοηθήσουμε ουσιαστικά το έργο των πε
ριπολικών. Για την ώρα είμαστε ικανοποιημένοι 
να καθόμαστε, ψηλά, πάνω στο σύντροφό μας 
και να χαμογελάμε.

Στον ένα χρόνο, που υφίσταται η έφιππη Αστυ
νομία, τα άλογα και οι αναβάτες κατάφεραν 
να ξεπεράσουν τον φόβο τους για τα απότομα 
φρεναρίσματα των φορτηγών ή για. τα τερατό
μορφα αυτοκίνητα-σκούπες του δήμου. Εχουν περ
πατήσει ή καλπάσει σε όλους σχεδόν τους δρόμους 
της Οττάβα, αφήνοντας πίσω τους όχι μόνο ίχνη 
από οπλές αλλά και ίχνη από χαμόγελα και 
καλή διάθεση στους ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Ελεύθερη μετάφραση της Μαρίας Πίσχου, του 
άρθρου “The Ottawa Police Mounted Unit” από 
το περιοδικό Gazette (Vol. 54, No. 9, 1992).
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ 

ΜΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ*
Μετά από υπερδεκαετή παρατήρηση χιλιάδων περιστατικών ληστειών 

σε καταστήματα και επιχειρήσεις, σε όλη την Αμερική, 
οι American Security Educators εξέδωσαν το ενημερωτικό αυτό εγχειρίδιο, 

με σκοπό να δώσουν στο κοινό μια σειρά απόλυτα ασφαλών οδηγιών 
για τον τρόπο με τον οποίο θα προλάβουν αλλά και -αν δεν προλάβουν- 

θα αντιμετωπίσουν με ασφάλεια μία περίπτωση ληστείας σε βάρος τους. 
Οι οδηγίες αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες και είναι βέβαιο ότι μπορούν 

να αποδειχθούν ιδιαίτερα σωτήριες στην πράξη, αν ακολουθηθούν πιστά.
Αλλωστε, μην ξεχνάτε, ότι σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις, 

το να είναι κανείς ενημερωμένος και προετοιμασμένος για τον τρόπο 
με τον οποίο πρέπει να δράσει και να αντιδράσες 

αποτελεί ένα αποτελεσματικότατο αμυντικό όπλο.

Οταν πρωτοαντι- 
κρύσετε το όπλο του 
επίδοξου ληστή μεί
νετε ήρεμοι. Κερδί
στε χρόνο για να 
μπορέσετε να αντιλη- 
φθείτε ακριβώς τη 
σοβαρότητα της κα
τάστασης.

Διαπιστώστε με τί 
άνθρωπο έχετε να 
κάνετε. Σκεφθείτε 
ότι ένας οπλισμένος 
ληστής είναι τόσο 
πιο επικίνδυνος, όσο 
πιο απεγνωσμένος 
φαίνεται.

Ε ίναι σαφές ότι 
πρέπει να διατηρήσε
τε την ψυχραιμία σας 
-έστω και να την προ- 
σ π ο ιη θ ε ίτε - αν 
εμπλακείτε σε ένα 
τέτοιο περιστατικό.

Προσπαθείστε να 
μην απορροφηθείτε 
από τη θέα και το 
δέος του όπλου που 
σας απειλεί αλλά να 
εστιάσετε την προσο
χή σας σε πράγματα, 
που αργότερα  θα

ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΗΡΕΜΟΙ!
αποδειχθούν ιδιαίτε
ρα σημαντικά: τα ιδι
αίτερα χαρακτηριστι
κά του ληστού, τον 
αριθμό και τα χαρα
κτηριστικά των πιθα
νών συνεργατών του, 
την άνεση με την 
οποία κινήθηκε μέσα 
στο χώρο.

Συλλέγοντας τέτοι
ες πληροφορίες, και 
θα ανακτήσετε την 
αυτοκυριαρχία σας, 
και θα βοηθήσετε αρ
γότερα την αστυνο
μία να εντοπίσει και 
να συλλάβει τους κα
κοποιούς.

Θα πρέπει να γνω
ρίζετε ότι ένας λη
στής σπάνια σκοτώ
νει τα θύματά του. Ο 
αντικειμενικός του 
σκοπός είναι να κλέ
ψει και για να το κα
ταφέρει χρειάζεται 
τη βοήθεια του θύμα
τός του, που θα τον 
οδηγήσει στα κρυμέ- 
να πολύτιμα αντικεί
μενα ή χρήματα .
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Ετσι, αυτό που βασικά θα επιδιώξει είναι να 
σας τρομοκρατήσει για να συνεργαστείτε μαζί 
του χωρίς να αντιδράσετε.

Αν δεν αντισταθείτε βίαια κι αν δεν του δη
μιουργήσετε την αίσθηση ότι τον απειλείτε δεν 
πρόκειται να σας κακοποιήσει, αφού άλλωστε 
ένας κοινός ληστής δεν θέλει να διακινδυνεύσει 
να του επιβληθούν οι βαριές ποινές, που συ
νεπάγεται ένας φόνος ή ένας τραυματισμός.

Κάντε στον εαυτό σας την ερώτηση: γιατί δεν 
με πυροβόλησε μέχρι τώρα; Η απάντηση είναι 
εύκολη: αν σκόπευε να σας πυροβολήσει, θα το 
είχε κάνει από την αρχή.

ΥΠΑΚΟΥΣΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ!

Αφήστε την πρωτοβουλία στο ληστή. Κάντε 
ακριβώς ό,τι σας ζητάει. Εχετε τα χέρια σας 
άδεια και εμφανή. Αποφεύγετε τις σπασμωδικές 
και αιφνίδιες ενέργειες. Προσπαθείστε να κάνετε 
μικρές και ήσυχες κινήσεις.

Οταν σας προστάξει να κάνετε κάτι, υπακούστε 
και καθυσ υχάστε 
τον: θα κάνω ό,τι μου 
πεις, πάρε ό,τι έχω, 
θα σου φέρω αμέσως 
τα χρήματα. Μιλήστε 
του πειστικά και ευ
γενικά. Αν δεν ξέρε
τε ή δεν μπορείτε να 
εκτελέσετε κάποια 
εντολή του, εξηγεί
στε του την κατάστα
ση: εγώ δουλεύω σε 
άλλο τμήμα και δεν 
έχω το κλειδί του τα
μείου, μόλις πέρασε 
η χρηματαποστολή 
και πήρε τα χρήματα, 
αυτά είναι όλα τα 
χρήματα που έχουμε, 
δεν ξέρω που φυλάσ
σουν τα ναρκωτικά 
γιατί είμαι καινούρ
γιος στη δουλειά.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΜΩΣ!

Μην α ντιδ ικείτε  
και μην προσπαθήσε
τε να κοροϊδεύσετε 
ένα ληστή. Να έχετε 
υπ’ όψη σας ότι μπο
ρεί να βρίσκεται κά
τω από την επήρρεια 
ναρκωτικών ή αλκο
όλ. Η οποιαδήποτε

αντίρρηση μπορεί να τον εκνευρίσει τόσο που 
να σας επιτεθεί.

Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε κάποιο όπλο ενα
ντίον του ληστή. Οταν βρίσκεστε μπροστά στην 
κάννη ενός πιστολιού ή στη λάμα ενός μαχαιριού, 
οι πιθανότητες είναι εναντίον σας.

Η ζωή σας είναι το μόνο πράγμα που αξίζει 
να προστατεύσετε στη διάρκεια μιας ληστείας. 
Τα χρήματα και τα υλικά αγαθά είναι εύκολο 
να επαναποκτηθούν. Ενώ η απώλεια μιας αν
θρώπινης ζωής ποτέ δεν αναπληρώνεται.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ!

Στη διάρκεια μιας ληστείας, ενεργοποιείστε το 
συναγερμό μόνο αν αυτό μπορεί να γίνει με 
ασφάλεια και μυστικότητα. Ποτέ μην κάνετε βί
αιες κινήσεις για να πατήσετε το κουμπί, ενώ 
μπορεί να σας δει ο ληστής. Τίποτε δεν μπορεί 
περισσότερο να τον κάνει να σας πυροβολήσει 
από μια τέτοια ενέργεια.

Φροντίστε να είστε εξοικειωμένοι με τη χρήση
και την ενεργοποίη
ση του συναγερμού 
ώστε να μπορείτε να 
τον θέσετε σε λει
τουργία στα “τυ
φλά”, χωρίς να κοι
τάτε και να ψάχνετε 
πού βρίσκονται τα 
κουμπιά. Κι ακόμα, 
σε συνεργασία με την 
αστυνομία και την 
εταιρεία που σας τον 
τοποθέτησε, φροντί
στε να βρίσκεται σω
στά τοποθετημένος 
και να λειτουργεί 
άψογα.

Τέλος, μην χρησι
μοποιείτε το συνα
γερμό για μικροπα- 
ραβάσεις: μια χαμένη 
πιστωτική κάρτα ή 
μια μικροκλοπή. Ο 
συναγερμός πρέπει 
να χρησιμοποιείται 
μόνο για σοβαρά πε
ριστατικά, γιατί οι 
αστυνομικοί ανταπο- 
κρίνονται σε τέτοιες 
κλήσεις με ιδιαίτερη 
επιθετικότητα οπότε 
μπορεί να δημίουργη- 
θεί πανικός και τραυ
ματισμοί αθώων.
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ΜΗΝ ΞΑΦΝΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΛΗΣΤΗ!

Προειδοποιείστε το ληστή για οποιοδήποτε συμ
βάν μπορεί να τον αιφνιδιάσει ή να τον ταράξει. 
Γνωστοποιείστε του την παρουσία κάποιου συ
ναδέλφου σας σε διπλανό χώρο, ή την επικείμενη 
άφιξη κάποιου πελάτη. Πριν κινηθείτε, πείτε του 
τί πρόκειται να κάνετε: πρέπει να σκύψω στο 
τελευταίο συρτάρι για να πάρω τα χρήματα.

Ξέροντας ο ληστής ποια είναι η επόμενη κίνησή 
σας, δεν αιφνιδιάζεται και δεν αντιδρά βίαια.

ΔΩΣΤΕ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΕΙ!

Οι ληστές πυροβολούν όταν καταδιώκονται. Γι’ 
αυτό δώστε του χρόνο να διαφύγει. Ποτέ μην 
τρέχετε από πίσω του γιατί οι αστυνομικοί μπορεί 
να σας θεωρήσουν ύποπτο και να σας τραυ
ματίσουν. Μείνετε ακίνητοι τόσο, όσο θεωρείτε 
αναγκαίο για να απομακρυνθεί ο κακοποιός και 
να είστε ασφαλείς.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

* Οταν αρχίζουν οι πυροβολισμοί.
Πέστε αμέσως στο έδαφος και βρείτε κάτι να 

καλυφθείτε: ένα γραφείο, ένα τραπέζι, μία κα
ρέκλα. Μείνετε εκεί, μπρούμυτα, με το πρόσωπο 
και την κοιλιά στο πάτωμα, μέχρι να βεβαιωθείτε 
ότι η ληστεία τελείωσε.

* Αν σας κρατούν όμηρο.
Κάντε ακριβώς ό,τι σας λένε. Προσπαθείστε 

να παρατηρήσετε και να ακούσετε όσα περισ
σότερα μπορείτε. Συνεργαστείτε με τους απα- 
γωγείς σας και διατηρείστε την ψυχραιμία σας. 
Αν σας προστάζουν να κάνετε κάτι ή να πάτε 
κάπου, υπακούστε αμέσως χωρίς αντιρρήσεις. Αν 
σας επιβιβάσουν σε αυτοκίνητο, κρατείστε το 
κεφάλι σας χαμηλά ώστε να μην καλύπτετε τους 
κακοποιούς και να μην κινδυνεύσετε από πιθανή 
επίθεση των αστυνομικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΗΣΤΟΥ

Η πιο αποτελεσματική βοήθεια για την εξιχνίαση 
μιας ληστείας και τη σύλληψη των κακοποιών 
είναι η ακριβής και λεπτομερής περιγραφή που 
θα δώσετε στην Αστυνομία. Γι’ αυτό κατά τη 
διάρκεια της ληστείας, παρατηρείστε προσεκτικά 
το ληστή, ώστε να μπορείτε να απαντήσετε στα 
παρακάτω ερωτήματα: φύλο, ηλικία, εθνικότητα, 
ύψος, βάρος, χρώμα μαλλιών, χρώμα ματιών, χροιά 
φωνής, τρόπος ντυσίματος, είδος παπουτσιών, τύ
πος όπλου, ήταν αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας, 
φορούσε γιαλιά, κάποια χαρακτηριστικά κοσμή
ματα, είχε μουστάκι ή μούσι, είχε κάποια σωματική 
αναπηρία ή δυσλειτουργία, κάποια σημάδια ή τα
τουάζ;

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΥΝΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ

ΒΙΟΤΕΧΝ ΙΛ-ΚΛΤΛΣΤί ΙΜΛ
Ιφιγένειας 84-86,

176 72, Καλλιθέα 
(πλησίον Ταχυδρομείου) 
τηλ. 9523.019, 9513.888, 

fax. 9371.555



Αυτά όλα τα χαρακτηριστικά είναι τόσο πιο 
σημαντικά, όσο πιο δύσκολα μπορούν να αλ
λοιωθούν. Ετσι, το χρώμα των μαλλιών ή η ύπαρξη 
μουστακιού για παράδειγμα είναι δευτερεύουσας 
σημασίας, αφού μετά τη ληστεία ο κακοποιός 
μπορεί πανεύκολα να βάψει τα μαλλιά του ή 
να ξυρίσει το μουστάκι του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Κάθε ληστής ή κάθε συμμορία ακολουθεί κάποια 
ιδιαίτερη μέθοδο για τη διάπραξη των αδικημάτων 
τους (ιδιορρυθμίες, συνήθειες, τεχνικές, διαδικα
σίες), που φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο 
αφαιρούνται τα αντικείμενα ή τα χρήματα, στον 
αριθμό των κακοποιών που παίρνουν μέρος στην 
“επιχείρηση”, στον τύπο των όπλων που χρη
σιμοποιούν, στον τρόπο που διαφεύγουν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Προσπαθείστε να κάνετε μία περιγραφή του 
αυτοκινήτου με το οποίο διέφυγαν οι δράστες. 
Θυμηθείτε ότι για να γίνει μια τέτοια περιγραφή 
χρειάζονται τα εξής στοιχεία: εργοστάσιο κα
τασκευής, χρονολογία και τύπος μοντέλου, χρώ
μα, αριθμός κυκλοφορίας (όσο μπορέσατε να συ
γκρατήσετε), κάποια άλλα ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά (τρακάρισμα, σπασμένα φανάρια, διχρωμία, 
φαρδιά λάστιχα, ηλιοροφή, κεραία CB). Ακόμα, 
πρέπει να προσέξετε πόσα άτομα βρίσκονται μέσα 
στο αυτοκίνητο.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ

* Ελέγξτε για τραυματίες και δώστε αμέσως 
τις πρώτες βοήθειες.

* Καλέστε την Αστυνομία και -αν χρειάζεται- 
την Πυροσβεστική και το Πρώτων Βοηθειών.

* Κρατείστε όλους τους αυτόπτες μάρτυρες 
μέχρι να φτάσει η Αστυνομία.

* Μην αφήνετε κανένα (άσχετους - περίεργους) 
να μπει στο χώρο όπου έγινε η ληστεία, ώστε 
να μην υπάρξει περίπτωση να αλλοιωθούν ή να 
χαθούν αποτυπώματα ή άλλα ίχνη που μπορεί 
να άφησαν οι ληστές.

* Μην αφήνετε τους υπαλλήλους σας να συ
ζητήσουν με τους πελάτες για τη ληστεία, μέχρι 
να έρθει η Αστυνομία και πάρει τις καταθέσεις. 
Μπορεί ανάμεσά τους να βρίσκεται κάποιος συ
νεργάτης των ληστών.

* Συνεργαστείτε πρόθυμα με την Αστυνομία 
και ακολουθείστε τις οδηγίες της. Προσέξτε τρία 
πράγματα:

** Προσπαθείστε να μην υπερβάλλετε, να μην 
βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα και να μην 
οδηγείσθε σε γενικεύσεις όταν καλείσθε να κα

ταθέσετε. Η ακρίβεια των πληροφοριών που θα 
δώσετε έχει μεγάλη σημασία, γιατί αποτελεί το 
μόνο υλικό με το οποίο θα εργαστούν οι αστυ
νομικοί για να διαλευκάνουν την υπόθεση.

** Μην φοβάστε να αναγνωρίσετε τους κα
κοποιούς. Αλλά μην βιάζεστε κιόλας. Αυτοσυ- 
γκεντρωθείτε πριν αποφασίσετε και αναγνωρείστε 
τους μόνον εαν αισθάνεστε σίγουροι.

** Μην αποφεύγετε ποτέ να καταθέτετε στο 
δικαστήριο. Η κατάθεσή σας είναι πάντα κα
θοριστική για την πορεία της δίκης και την κα
ταδίκη των κακοποιών.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΜΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ

* Να βρίσκεστε σε επιφυλακή.
Οι ληστές εκμεταλλεύονται το πλεονέκτημα του 

αιφνιδιασμού για να πετύχουν το σκοπό τους. 
Μην τους αφήσετε, λοιπόν, να το καταφέρουν: 
μην γυρνάτε την πλάτη σας στους πελάτες, μην 
κάθεστε σε “τυφλά” σημεία από όπου δεν μπορείτε 
να επιτηρείτε το χώρο, δώστε προσοχή για πε
λάτες με μυστήρια -νευρική- συμπεριφορά και 
εμφάνιση (κάτω από τα ρούχα μπορεί να δια- 
κρίνεται ένα κρυμένο όπλο), αντιμετωπίστε προ
σωπικά και προσεκτικά κάθε καινούργιο πελάτη 
- ρίχνοντάς του μια ευγενική αλλά διεισδυτική 
ματιά θα τον κάνετε να νοιώσει ότι θα μπορέσετε 
αργότερα πολύ εύκολα να τον αναγνωρίσετε ή 
να τον περιγράφετε.

* Αναγνωρίστε τον επίδοξο ληστή.
Ο κακοποιός που σχεδιάζει να ληστέψει το 

ταμείο σας, σίγουρα θα συμπεριφέρεται διαφο
ρετικά από τους συνηθισμένους πελάτες. Θα πα
ρατηρεί προσεκτικά τους χώρους του καταστή
ματος σας, τις εξόδους, το σημείο όπου βρίσκεται 
το ταμείο, το σύστημα συναγερμού.

Προσέξτε ακόμα και τον περαστικό που εμ
φανίζεται πολύ συχνά στη βιτρίνα σας, ή τον 
τύπο που βρίσκεται για ασυνήθιστα μεγάλο χρο
νικό διάστημα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο 
ή σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο με το βλέμμα του 
καρφωμένο στο κατάστημά σας.

* Συνεργαστείτε με την Αστυνομία.
Τηλεφωνείστε αμέσως στην Αστυνομία μόλις

παρατηρήσετε κάτι ύποπτο. Εγκαταλείψτε τη νο
οτροπία “δεν πρόκειται να μου συμβεί εμένα ποτέ” 
και προλάβετε. Πάντα η πρόληψη είναι περισ
σότερο αποτελεσματική και λιγότερο επικίνδυνη 
από την αντιμετώπιση και την καταστολή.

* Από το εγχειρίδιο "ATTACK CRIME - BUSI
NESS ALERT' των American Security Educators,
σε ελεύθερη απόδοση του Ανθυπαστυνόμου 
Κωνσταντίνου Καραγιάννη.
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Κ.Ο.Κ.Πιό ...τσουχτερός ο νέος
τοο Ελιοσαίου Αρτόπουλου

Ψηφίστηκε πρόσφα
τα στη Βουλή ο νέος 
τροποποιημένος Κώδι
κας Οδικής Κυκλοφο
ρίας, ο οποίος προβλέ
πει πραγματικά τσου
χτερά πρόστιμα και 
αυστηρές διοικητικές 
ποινές για τις “ιδια- 
ζούσης επικινδυνότητας” παραβάσεις, όπως είναι 
η παραβίαση προτεραιότητας, η υπερβολική τα
χύτητα, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, 
η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και το αντικανονικό 
προσπέρασμα.

Στην προσπάθειά μας να σας παρουσιάσουμε 
την φιλοσοφία του νεοψηφισθέντος Κ.Ο.Κ. απευ
θυνθήκαμε στο Διευθυντή της Υποδ/νσης Τροχ
αίας Αθηνών Αστυν. Δ/ντή Μάρκο Φαλελάκη και 
στο Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αθηνών 
Αστυν. Υποδ/ντή Χρήστο Οικονομέα, που ασχο
λούνται με θέματα τροχαίας επί μακρά σειρά 
ετών.

Α.Ε.: Κύριε Διευθυντά, ποιες είναι οι καινοτομίες 
του νέου Κ.Ο.Κ. και ποιες οι κυριότερες αλλαγές 
του;

Φαλελάκης: Οι κυριότερες ρυθμίσεις του νέου 
Κ.Ο.Κ. προβλέπουν αναπροσαρμογή των ορίων 
ταχύτητας. Συγκεκριμένα ορίζονται τα 120 χλμ. 
για IX και τα 90 χλμ. για μοτοσυκλέτες πάνω 
από 100 κυβικά στους εθνικούς δρόμους. Τα πρό
στιμα είναι κλιμακωτά για τους παραβάτες των 
ορίων ταχύτητας. Πρόστιμα όμως προβλέπονται 
και για όσους πηγαίνουν σαν ...χελώνες δημι
ουργώντας προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία.

Οσον αφορά τα παράνομα σταθμευμένα αυ
τοκίνητα προβλέπεται κάτι καινούργιο. Η ακι- 
νητοποίηση του αυτοκινήτου με τους “τροχοσφι- 
γκτήρες” ή “δαγκάνες” όπως αποκαλούνται, με 
τις οποίες μπλοκάρεται ο ένας τροχός. Το πρό
στιμο για την παράνομη στάθμευση θα φθάνει 
μέχρι και τις 20.000 δρχ. ανάλογα με την σο
βαρότητα της παρακώλυσης της κυκλοφορίας.

Απαγορεύεται η οδήγηση παντός τροχοφόρου 
φορώντας γουόκμαν στα αυτιά.

Καθιερώνονται υποχρεωτικά ζώνες ασφαλείας 
και για τους επιβαίνοντες στα πίσω καθίσματα.

Αλλη μια καινοτομία είναι η καθιέρωση του 
“σχολικού τροχονόμου”, ο οποίος θα ρυθμίζει 
την κυκλοφορία τις ώρες προσέλευσης και απο
χώρησης των μαθητών.

Επίσης προβλέπεται η ίδρυση κέντρου οδικών

πληροφοριών για τους 
οδηγούς. Θα μπορούν 
να συντονίζονται σε 
ειδική συχνότητα του 
ραδιοφώνου ή να τη
λεφωνούν ζητώντας 
τις πληροφορίες που 
θέλουν.

Οι πεζοί και οι πο
δηλάτες θα έχουν πάντοτε προτεραιότητα στις 
διαβάσεις. Εδώ όμως προβλέπεται και πρόστιμο 
5.000 δρχ. στους πεζούς που θα κυκλοφορούν 
εκτός διαβάσεων ή θα αγνοούν τους σηματοδότες.

Απαγορεύεται στους καταστηματάρχες ή στους 
εργολάβους να τοποθετούν τραπέζια, εμπόδια, 
οικοδομικά υλικά ή χώματα και να καταλαμ
βάνουν το οδόστρωμα, καθώς επίσης και το “κρά
τημα” θέσης στάθμευσης τοποθετώντας διάφορα 
αντικείμενα ή “απαγορευτικά”.

Απαγορεύεται να κυκλοφορούν ποδήλατα ή οχή
ματα χωρίς κινητήρα στους αυτοκινητοδρόμους.

Οι νέοι οδηγοί θα πρέπει να τοποθετούν υπο
χρεωτικά το “Ν” στο πίσω τζάμι επί δύο χρόνια.

Είναι υποχρεωτικό πλέον το κάλυμμα για τα 
ανοιχτά φορτηγά, που όχι σπάνια σκορπίζουν 
στους δρόμους τα υλικά που μεταφέρουν.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της θέσης του 
συνοδηγού από παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αυτοσχέδιους 
αγώνες (κόντρες) με μοτοσυκλέτες και πάσης 
φύσεως οχήματα. Επίσης, πρόστιμο 50.000 δρχ. 
προβλέπεται στους κατόχους των αυτοκινήτων 
που οι κινητήρες των ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα 
ή προκαλούν υπερβολικούς θορύβους.

Α.Ε.: Οπως είναι γνωστό, μόνον η νομοθεσία 
και οι αυστηρές ποινές δεν αρκούν για τον συνε- 
τισμό των παραβατών του Κ.Ο.Κ. Κύριε Διοικητά, 
τί άλλο θα μπορούσατε να συμβουλεύσετε τους 
οδηγούς ενόψει μάλιστα των εορτών των Χρισ
τουγέννων;

Οικονομέας: Είναι γεγονός ότι ο νέος Κ.Ο.Κ. 
είναι προϊόν επεξεργασίας πολλών μηνών από 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή δια
κομματικής επιτροπής και του Υπουργείου Με
ταφορών και Επικοινωνιών. Εγινε μια προσπάθεια 
να εναρμονιστεί με ευρωπαϊκά κυκλοφοριακά 
πλαίσια. Με την εισαγωγή περίπου 90 νέων ση
μάτων και την αναμόρφωση των ορίων ταχύτητας 
επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της οδικής κυ
κλοφορίας στη χώρα μας, για να σταματήσουμε 
κάποια στιγμή να κατέχουμε την τραγική πρώτη

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΟΔΗΓΩ
ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΑ
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θέση στους πίνακες των τροχαίων ατυχημάτων.
Αυτό, όμως, που θα πρέπει να συνειδητοποιήσει 

ο κάθε οδηγός -ιδιαίτερα τώρα τις γιορτές που 
παρατηρείται μαζική έξοδος προς την ύπαιθρο- 
είναι ότι ο δρόμος δεν είναι ο κατάλληλος χώρος 
για ανταγωνισμούς, διότι οι συνέπειές τους είναι 
τραγικές. Ολοι θα πρέπει να επιστρατεύουμε την 
προσοχή μας και τη σοβαρότητά μας, προκειμένου 
να φθάσουμε σώοι στον προορισμό μας.

Ας έχουμε σαν βασική αρχή, ότι η οδήγησή 
μας πρέπει να είναι υποχωρητική και όχι επιθετική. 
Διευκολύνοντας τους άλλους οδηγούς, ακόμα και 
εκείνους που οδηγούν επικίνδυνα, μειώνουμε τις 
πιθανότητες να δημιουργηθεί κάποιο ατύχημα. 
Ο σκοπός είναι να ταξιδέψουμε όλοι ασφαλείς

και όχι να σκοτώσουμε τους κακούς οδηγούς.
Πολλοί μας ρωτούν αν έχοντας αυτοκίνητα 

ακριβά και μεγάλου κυβισμού θα είναι πιο ασφα
λείς. Η απάντησή μας είναι ότι το κάθε αυ
τοκίνητο είναι σαν το άλογο του ιπποδρόμου. 
Ο αναβάτης είναι αυτός που θα καθορίσει την 
πορεία και την ταχύτητα του αλόγου και όχι 
το άλογο από μόνο του.

Συνεπώς, πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη 
μας τα παρακάτω:

-την γενική ψυχική και φυσική κατάσταση του
οδηγού

-την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου
-και τις εκάστοτε καιρικές, οδικές και κυκλο- 

φοριακές συνθήκες.

Τι θα σας στοιχίζει κάθε παράβαση

Παραβάσεις Πρόστιμα

Παλιά................Νέα
Παραβίαοη δακτυλίου 41.300................ 45.000
Παραβίααη προτεραιότητας 8.300................ 50.000
Παραβίαοη υποδείξεων τροχονόμου 8.300.................15.000
Παραβίαση διαγραμμίσεων οδών 16.500................ 20.000
Παραβίαση σηματοδότη (φωτεινού) 24.800................ 50.000
Παραβίαση φωτεινού σηματοδότη για πεζούς 2.500.................. 5.000
Αντικανονική συμπεριφορά οδηγού 8.300.................15.000
Ρύπανση ατμόσφαιρας
με καυσαέρια ή υπερβολικούς θορύβους 46.900................ 50.000
Αντικανονικό προσπέρασμα 8.300.................15.000
Μη τήρηση απόστασης ασφαλείας 8.300.................15.000
Υπέρβαση ορίου ταχύτητας
πάνω από 20 χλμ. την ώρα 16.500................ 20.000
Σε υπερβάσεις ορίων ταχύτητας
πάνω από 40 χλμ. 30.000
Οδήγηση με ταχύτητα
κατώτερη του ελάχιστου ορίου 2.500.................10.000
Παραβάσεις για κατάληψη τμημάτων οδών 8.300................ 60.000
Αυτοκίνητα χωρίς φώτα πέδησης 8.300.................15.000
Μοτοσυκλέτες χωρίς φώτα 5.000.................10.000
Μοτοποδήλατα χωρίς φώτα 2.500.................. 5.000
Μοτοποδήλατα χωρίς άδεια κυκλοφορίας 8.300.................15.000
Ποδήλατα χωρίς άδεια κυκλοφορίας 2.500.................. 5.000
Οδηγοί των οποίων η άδεια έχει λήξει 16.500................ 25.000
Οδηγοί που δεν έχουν μαζί τους
τα προβλεπόμενα έγγραφα 16.500.................10.000
Νέοι οδηγοί που δεν φέρουν στο τζάμι το “Ν” 5.000
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Τροφικές
δηλητηριάσεις

του Ελισσαίου Αρτόπουλου

Πόοες φορές, 
μετά από μια κουραοτική ημέρα, 

δεν ανυπομονούμε 
να καταβροχθίσουμε 

τα γαργαλιστικά φαγητά, 
που ήδη μας περιμένουν, στο τραπέζι. 

Αλλά δεν είναι λίγες και οι φορές 
που κάποιος από εμάς, 

λίγες ώρες αργότερα, 
άρχιζει να αισθάνεται “περίεργα”.

Να ζαλίζεται, να νιώθει 
μια “ανακατωσούρα” στο στομάχι 

και στην κοιλιά 
και να διαμαρτύρεται έντονα.

Το τί είχε συμβεί 
πρέπει να αναζητηθεί σίγουρα

στο φαγητό. 
Αν, δηλαδή, περιείχε 

τοξικά βακτήρια ή μικρόβια, 
τα οποία προξένησαν τη λεγάμενη 

τροφική δηλητηρίαση. 
Βέβαια αιτίες υπάρχουν κι άλλες, 

όπως τα βρώμικα χέρια, 
το μη σωστό ψήσιμο του φαγητού, 
η παρατεταμένη παραμονή φαγητών 

εκτός ψυγείου και πολλά άλλα, 
που θα δούμε παρακάτω.
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Τροφική δηλητηρίαση είναι κάθε διαταραχή της 
λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού που προ- 
καλείται από λήψη τροφίμων που έχουν μολυνθεί 
από μικρόβια, είτε γιατί δεν συντηρήθηκαν σωστά 
είτε γιατί δεν παρασκευάστηκαν ή δεν συσκευ
άστηκαν σωστά, με συνέπεια να δημιουργηθούν 
και να αναπτυχθούν ουσίες που δηλητηριάζουν 
τον οργανισμό, οι λεγάμενες τοξίνες.

Τρόφιμα τα οποία είναι ζωικής προέλευσης όπως 
τα αυγά, το κρέας, το γάλα έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να αλλοιωθούν. Σε ορισμένα τρόφιμα 
οι αλλοιώσεις είναι εύκολα αντιληπτές είτε γιατί 
υπάρχει αλλαγή χρώματος είτε λόγω γεύσης είτε 
λόγω οσμής. Υπάρχουν όμως και άλλα, που δεν 
προκαλούν καμμιά εξωτερική αλλαγή και, βε
βαίως, αυτά είναι και τα πιο επικίνδυνα.

Είδη δηλητηριάσεων

Ανάλογα με το είδος του βακτηρίου ή του 
ιού έχουμε μια σειρά διαφορετικών δηλητηριάσεων 
όπως τη σαλμονέλλωση, τη σταφυλοτοξίνωση, την 
αλλαντίαση, τη λιστερία, την κλωστηριδίωση και 
άλλες, με τις οποίες θα ασχοληθούμε παρακάτω

Σαλμονέλλωση

Εδώ τα μικρόβια λέγονται σαλμονέλλες και 
τα συναντάμε στο έδαφος, σε μολυσμένα νερά, 
στα έντερα ανθρώπων και ζώων και στα κόπρανα 
ποντικών. Μπορούν να αναπτυχθούν στο κρέας, 
τα αυγά, τα πουλερικά και το μη παστεριωμένο 
γάλα.

Οι σαλμονέλλες είναι ευαίσθητες στο βρασμό 
αλλά όχι στην κατάψυξη.

Τα συμπτώματα, που αργούν να υποχωρήσουν, 
είναι γαστρεντερίτιδα με πυρετό, ναυτία, έμετο, 
διάρροια, κράμπες, πονοκεφάλους και εξασθένιση 
δυνάμεων.

Συνιστάται καλό μαγείρεμα και καλό πλύσιμο 
των χεριών. Επίσης, αποφύγετε να πίνετε γάλα 
που δεν έχει παστεριωθεί και το πλύσιμο των 
σκευών να γίνεται με ζεστό νερό.

Σταφυλοτοξίνωση

Το μικρόβιο που προκαλεί τη σταφυλοτοξίνωση 
λέγεται “σταφυλόκοκκος ο χρυσίζων” και βρί
σκεται στο έδαφος, στο δέρμα, στα τραύματα 
με πύον και στις ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις αν
θρώπων και ζώων. Φορείς του σταφυλόκοκκου 
είναι οι μύγες.

Ο σταφυλόκοκκος, ενώ αντέχει μέχρι τους 60 
βαθμούς Κελσίου, καταστρέφεται αμέσως στους 
85 βαθμούς. Η κατάψυξη δεν τον καταστρέφει.

Απεναντίας μετά την απόψυξη μπορεί άνετα να 
αναπτυχθεί.

Συμπτώματα είναι ο έμετος, η διάρροια, η ναυ
τία, η κόπωση, ο πονοκέφαλος και οι κοιλιακές 
συσπάσεις. Σπάνια συνοδεύεται από πυρετό.

Προληπτικά μέτρα είναι η καθαριότητα του 
σώματος, των χεριών, των νυχιών, των μαλλιών 
και γενικά των χώρων υγιεινής και των σκευών.

Η σταφυλοτοξίνωση κατέχει το μεγαλύτερο με
ρίδιο στις τροφοδηλητηριάσεις.

Λιστερία

Τα συμπτώματα της λιστερίας είναι τα ίδια 
με της γρίππης συμπεριλαμβανομένου και του 
πυρετού. Οχι σπάνια εμφανίζονται και ρίγη. Επί
σης μπορεί να προκαλέσει αποβολές και σοβαρές 
γενετικές ανωμαλίες.

Συνήθως υπάρχει σε χαλασμένες κονσέρβες, 
όπως και σε μέλι ακατάλληλο για κατανάλωση.

Για να μην έχετε καμμιά δυσάρεστη γνωριμία 
με την επώδυνη αυτή νόσο, σας συνιστούμε να 
μην αγοράζετε κτυπημένες κονσέρβες, να μην 
καταναλώνετε τροφές που έχουν μείνει αρκετές 
ώρες εκτός ψυγείου, να ζεσταίνετε καλά το φα
γητό σας και να μη δίνετε “ύποπτο” μέλι κυρίως 
σε παιδιά.

Αλλαντίαση

Υπεύθυνη για την ασθένεια αυτή είναι η τοξίνη 
του κλωστηριδίου της αλλαντίασης και βρίσκεται 
στα έντερα και το στομάχι των ανθρώπων και 
των ζώων, στο έδαφος και στις λάσπες ποταμιών 
και λιμνών. Συνήθως, αναπτύσσεται σε συντη-
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ρημένα τρόφιμα (κονσέρβες με σκουμπρί, τόννο, 
λακέρδα και χορταρικά), όπου η αποστείρωση 
είναι ανεπαρκής.

Η θερμοκρασία ανάπτυξης του μικροβίου αυτού 
είναι από 10-50 βαθμούς Κελσίου. Στους 80 βαθ
μούς, όμως, αδρανοποιείται.

Τα συμπτώματα είναι πόνοι στους μυς, δυσκο
λίες στην ομιλία, στην αναπνοή, στην όραση και 
στην κατάποση, ναυτία, ταχυκαρδία, έμετοι και 
διάρροιες. Τέλος, μπορεί να επέλθει και ο θάνατος 
από παράλυση των αναπνευστικών μυών.

Η πρόληψη στηρίζεται στην καλή συντήρηση 
και την καθαριότητα των τροφίμων. Στην θέρ
μανση των συντηρημένων τροφών μέχρι βρασμού 
και στην απόρριψη χτυπημένων ή διογκωμένων 
κονσερβών και κάθε τροφίμου με αλλοιωμένη 
οσμή, γεύση και χρώμα.

Κλωστηριδίαση

Τα μικρόβια που την προκαλούν απαντώνται 
συνήθως στο γαστρεντερικό σύστημα των ανθρώ
πων και των ζώων, με φορείς και πάλι τις μύγες.

Τα κλωστηρίδια αντέχουν σχετικά πολύ στο 
βράσιμο και μολύνουν κυρίως το βοδινό κρέας 
και τα πουλερικά και ιδιαίτερα το μαγειρεμένο 
κρέας.

Στην ιδιότητά τους αυτή οφείλεται και το γε
γονός να έχουμε, συνήθως, ομαδικά κρούσματα 
δηλητηριάσεων και ιδιαίτερα σε στρατώνες, νο
σοκομεία, σχολεία και φοιτητικές λέσχες.

Τα συμπτώματα της κλωστηριδίασης εμφανί
ζονται μέσα στο πρώτο 24ωρο και εκδηλώνονται 
με έμετο, διάρροια και σπάνια με πυρετό.

Η βασική προφύλαξη είναι να μην διατηρούμε

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

* ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 
* ΖΩΝΕΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

* ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ - ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ
* ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

* ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
* ΤΕΧΝΗΤΑ ΜΕΛΗ Κ.Λ.Π. 
(ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ

ΟΡΘ/ΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ)

ΠΡΑΗΙΤΕΛΟΥΣ 144 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ. 4129 - 531

μαγειρεμένο κρέας μέσα σε θερμοθάλαμο, γιατί 
έτσι ευνοείται ο πολλαπλασιασμός των μικροβίων 
αυτών.

Προληπτικά μέτρα
Οπως είπαμε και προηγούμενα, το σπουδαιότερο 

μέτρο προστασίας από τις τροφικές δηλητηριάσεις 
είναι η καθαριότητα των ατόμων και των χώρων 
παρασκευής φαγητών. Επίσης, η τοποθέτηση των 
τροφίμων πριν και μετά το μαγείρεμα στο ψυγείο.

Προσοχή στην κατανάλωση κονσερβών που πα
ρουσιάζουν παραμορφώσεις, οξειδώσεις και ιδι
αίτερα όταν έχουν ασυνήθη χρώμα, οσμή και 
γεύση.

Κάτι επίσης σημαντικό είναι να ζεσταίνουμε 
μόνο την ποσότητα της τροφής, που πρόκειται 
να καταναλώσουμε. Εξ άλλου, δεν θα πρέπει 
να τρώμε ωμό ψάρι, κρέας, αυγά, γάλα, οστρα
κοειδή και σαλάτες που περιέχουν σάλτσα με 
ωμά αυγά. Ολα πρέπει να βράζονται, γιατί τα 
μικρόβια παραμονεύουν σε κάθε σημείο. Τέλος, 
σε συχνά χρονικά διαστήματα, πρέπει να κάνουμε 
απολυμάνσεις των εσωτερικών χώρων για την 
καταπολέμηση εντόμων κα ποντικών, για να μην 
δοκιμάσουμε ποτέ τις δυσάρεστες εμπειρίες μιας 
ανεπιθύμητης τροφικής δηλητηρίασης.
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Ο ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
του Αστυφύλακα Κωνσταντίνου Κούρου

Τί ήταν και τί συμβόλιζε 
το άστρο της Βηθλεέμ;

Είναι θρύλος 
ή μια συμβολική αναφορά 

της Καινής Διαθήκης; 
Ποια είναι η θέση 

της σύγχρονης επιστήμης.

“Τότε Ηρώδης λάθρα καλέσας τους μάγους ηκρίβωσε 
παρ’ αυτών τον χρόνον του φαινομένου αστέρος, και 
πέμψας αυτούς εις Βηθλεέμ είπε: “πορευθέντες ακριβώς 
εξετάσατε περί του παιδιού, επάν δε εύρητε, απαγγείλατέ 
μοι, όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ”. Οι δε ακού- 
σαντες του βασιλέως επορεύθησαν, και ιδού ο αστήρ 
ών είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς, έως ελθόν 
έστη επάνω ού ήν το παιδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα 
εχάρησαν χαρά μεγάλην σφόδρα, και ελθόντες εις την 
οικίαν είδον το παιδίον μετά Μαρίας της μητρός αυτού, 
και πεσόντες προσεκύνησαν αυτώ, και ανοίξαντες τους 
θησαυρούς αυτών προσήνεγκαν αυτώ δώρα, χρυσόν και 
λίβανον και σμύρναν”. Κατά Ματθαίον Β’ 7-11

Σηματοδότησε στην πραγματικότητα κάποιο αστέρι 
τη γέννηση του Χριστού ή πρόκειται για μια αναφορά 
της Καινής Διαθήκης με συμβολικό περιεχόμενο; Πολλοί 
είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η αναφορά του ευ
αγγελιστή Ματθαίου για το Αστέρι που έδειξε το δρόμο 
στους μάγους δεν είναι παρά ένας θρύλος.

Η σύγχρονη επιστήμη, μας βεβαιώνει ότι πραγματικά 
το φαινόμενο συνέβη. Πέρα απ’ την επιστήμη, το ου
σιαστικό δεν είναι αν υπήρξε το άστρο αλλά τί συμ
βολίζει. Τα αστέρια πάντα παρουσίαζαν μια μαγεία 
και είναι πολύ φυσιολογικό να συνδεθεί η γέννηση 
του Χριστού με την εμφάνιση ενός νέου άστρου, που 
αποτελεί αίσιο οιωνό γιά την έναρξη μιας καινούργιας 
ζωής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Μια άποψη που έχει και σήμερα πολλούς οπαδούς 

μεταξύ των Θεολόγων, είναι αυτή που θέλει τον αστέρα 
των μάγων ως υπερφυσικό φαινόμενο. Ο Ιωάννης Χρυ

σόστομος αναφέρει συγκεκριμένα ότι: “ο αστέρας αυτός 
δεν ήταν ένας εκ των πολλών, αυτός μάλλον δεν ήταν 
ούτε αστέρας, αλλά δύναμη αόρατη με αλλαγμένη όψη. 
Αυτό γίνεται φανερό πρώτα-πρώτα από την πορεία του. 
Γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα αστέρι που να κινείται 
μ’ αυτήν τη φορά... Επειδή λοιπόν οδήγησε και χει
ραγώγησε (τους μάγους) μπροστά στη φάτνη, δεν πρό
κειται γιά άστρο αλλά γιά άγγελο” (ομιλία στ’, Migne, 
P.G. 57, 64-66)

Την ίδια άποψη έχει και ο Πενταπόλεως Νεκτάριος 
ο οποίος αναφέρει ότι “ο αστήρ ούτος ήτο υπερφυσικόν 
φαινόμενον, τεταγμένον να οδηγήση τους μάγους εις 
προσκύνησιν του Ιησού... ήτο θεία δόξα και ουχί φυσικόν 
φαινόμενον”.

Ο Χρυσόστομος στηρίζει την άποψή του, “περί υπερ
φυσικού φαινομένου”, στο ότι ο αστέρας των μάγων, 
εν αντιθέσει προς όλα τα άλλα αστέρια τα οποία κι
νούνται πάντοτε από την ανατολή προς τη δύση, εκινείτο 
από βορρά πρός νότο, γιατί μόνο κατ’ αυτό τον τρόπο 
ήταν δυνατόν να οδηγήσει τους μάγους από την Περσία 
στην Παλαιστίνη. Ο δε Πενταπόλεως Νεκτάριος στηρίζει 
την άποψή του, υποστηρίζοντας ότι εφ’ όσον οι μάγοι 
οδηγήθηκαν στην ανεύρεση του Χριστού από τον αστέρα, 
όπως σαφώς προκύπτει από την αφήγηση του Ματθαίου, 
θα πρέπει ο αστέρας αυτός να μην ήταν φυσικός, γιατί 
ως είθισται, τα αστέρια δεν είναι δυνατόν να γίνουν 
οδηγοί και να υποδείξουν θέσεις.

ΟΙ ΜΑΓΟΙ
Κατά την περίοδο που γεννήθηκε ο Χριστός αλλά 

και σε παλαιότερες εποχές, μάγοι, ονομάζονταν οι αστρο- 
λόγοι. Προ πάντων δε στις ανατολικές χώρες, τη Μηδία,
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την Περσία και τη Χαλδαία. Αυτοί κατείχαν και ιερατικό 
αξίωμα γιατί θεωρούντο οι σοφότεροι όλων και οι 
ικανοί να προλέγουν τα μέλλοντα, με διάφορες μαντικές 
μεθόδους που χρησιμοποιούσαν, περισσότερο όμως με 
την εξέταση των άστρων.

Οι μάγοι-αστρολόγοι εξέταζαν τις κινήσεις των φυ
σικών ουρανίων σωμάτων γιά να προβλέπουν τα μέλ
λοντα και στη συγκεκριμένη περίπτωση ταυ Ιησού, προ- 
εΐδαν τη γέννησή του (χωρίς να διαψευσθούν), βάσει 
παρατηρήσεων, που έγιναν σε “αστέρα”. Δεν είναι δυ
νατόν να αμφισβητείται η φυσικότης του φαινομένου 
που παρατήρησαν. Γιατί επί πλέον, η κατάστρωση των 
ωροσκοπίων, βάσει των οποίων προέλεγαν τις γεννήσεις 
μεγάλων ανδρών και βασιλέων, ήταν εφικτή με τη χρη
σιμοποίηση θεμελιωδών αστρονομικών γνώσεων. Το 
αστέρι των μάγων πρέπει να ήταν φυσικό, επειδή ακρι
βώς, εκείνοι που το παρατήρησαν ήσαν μάγοι, δηλαδή 
αστρονόμοι.

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ

Η περίπτωση μετέωρου
Το αστέρι των μάγων στην περίπτωση αυτή θα ήταν 

δυνατόν να είναι διάττων αστέρας ή βροχή διαττόντων. 
Η υπόθεση ενός μεμονωμένου διάττοντος αποκλείεται 
εξ υπαρχής, γιατί είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο.

Περισσότερο συζητήσιμη είναι η περίπτωση βροχής 
διαττόντων, που μπορεί να προσελκύσει την προσοχή 
και το ενδιαφέρον όχι μόνον των εξ επαγγέλματος 
μελετητών των ουρανίων φαινομένων, αλλά και του 
λαού. Μιά βροχή διαττόντων όμως δεν εκτείνεται ποτέ 
σε διάστημα μεγαλύτερο των 5-10 νυκτών και επομένως 
δε συμβιβάζεται προς τα δεδομένα της παρατεταμένης 
παρουσίας του αστεριού των μάγων επί διάστημα μιάς 
περίπου διετίας. Επίσης, δε χρησιμεύει ποτέ αστρολο- 
γικώς μια μετεωρική βροχή για την πρόγνωση γεγονότων 
και μάλιστα γεννήσεων.

Βολίδα
Η βολίδα είναι σώμα εκτάκτου λαμπρότητος, κάποτε 

μάλιστα είναι δυνατόν να φτάσει τη λαμπρότητα της 
σελήνης ή και τη λαμπρότητα του ήλιου. Επί πλέον 
η βολίδα δύναται κατά κάποιον τρόπο να θεωρηθεί

ότι υποδεικνύει ένα τόπο, εάν κατά την πτώση της 
φτάσει μέχρι το έδαφος. Εάν πριν την πτώση γίνει 
και έκρηξη της βολίδας συνοδευόμενη από κρότο τότε 
η εντύπωση που δημιουργείται είναι πολύ ζωηρή. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι, πολλοί ουρανόλιθοι λα- 
τρεύθηκαν κατά καιρούς από διάφορους λαούς, επειδή 
η ουράνια προέλευσή τους θεωρήθηκε θεία.

Αλλά και η υπόθεση της βολίδας πρέπει να απο
κλεισθεί, γιατί ούτε αυτή διαφέρει από τους διάττοντες 
παρά μόνο κατά τη λαμπρότητα και το μέγεθος. Η 
διάρκεια ζωής της περιορίζεται σε μερικές δεκάδες δευ
τερόλεπτα σε αντίθεση με τη διάρκεια των μετεωρικών 
βροχών που δύνανται να καλύψουν διάστημα μερικών 
ημερών. Συνεπώς δε δύναται να εξηγηθεί ούτε πώς 
οι μάγοι παρατηρούσαν μιά βολίδα επί διάστημα δύο 
ετών ούτε πώς αυτή τους οδήγησε στη Βηθλεέμ.

Κομήτης
Περισσότερο αληθοφανής είναι η ιδέα ότι το αστέρι 

των μάγων μπορεί να ήταν ένας δια γυμνού οφθαλμού 
ορατός λαμπρός κομήτης. Την άποψη αυτή, υποστήριξε 
από την πλευρά των εκκλησιαστικών πατέρων, ο Ωρι
γένης, ο οποίος έλεγε: “Νομίζομεν ότι ο αστήρ όστις 
εφάνη εις την Ανατολήν ήτο ένα νέον άστρον, όχι πα- 
ραπλήσιον προς τους συνήθεις αστέρας της σφαίρας 
των απλανών ή προς εκείνους των κατωτέρων σφαιρών. 
Κατά πάσα πιθανότητα ήτο εν εξ εκείνων των φωτεινών 
σωμάτων τα οποία παρατηρούνται από καιρού εις καιρόν 
και τα οποία οι Ελληνες συνηθίζουν να τα διαχωρίζουν 
διά ονομάτων, αναλογών προς την μορφήν και το σχήμα 
των, να τα αποκαλούν δε κομήτας...”

Η περίπτωση του κομήτη εξηγεί σε πολλά σημεία 
το αστέρι των μάγων. Εχει πολύ μεγάλο μέγεθος και 
λαμπρότητα που τον κάνουν ορατό ακόμα και τη μέρα. 
II γρήγορη κίνησή του διά μέσου των άστρων, προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, δύναται να δικαιολογήσει την 
άποψη του Χρυσοστόμου.

II παρατεταμένη παρουσία των κομητών στον ουρανό 
επί μήνες είναι ικανή να δικαιολογήσει την υπό των 
μάγων χρησιμοποίησή του ως οδηγού σε συνδυασμό 
με τη φωτεινότητά του.

Ολα αυτά δίνουν πολλές πιθανότητες στην υπόθεση 
ότι το αστέρι των μάγων ήταν κομήτης. Ιδιαίτερα μάλιστα 
η κίνηση και η στάση τα δύο γνωρίσματα του αστέρα 
της Βηθλεέμ, είναι δυνατόν να εξηγηθούν απολύτως 
εάν το αστέρι αυτό ήταν ένας κομήτης.

Παρ’ όλα αυτά ούτε κομήτης ήταν. Γιατί η παρουσία 
των κομητών γίνεται αντιληπτή απ’ όλον το κόσμο 
και όχι μόνο από τους αστρονόμους, όπως ήταν οι 
μάγοι. Από το πνεύμα όμως με το οποίο αφηγείται 
ο Ματθαίος τα γεγονότα, συνάγεται το σαφές συμπέ
ρασμα ότι ο Ηρώδης και ο λαός, δε γνώριζαν τίποτα 
περί του “φαινομένου του αστέρος”. Εξάγεται λοιπόν 
το συμπέρασμα ότι το αστέρι των μάγων δεν ήταν 
ούτε κομήτης.

Τότε τι μπορεί να ήταν;

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
Με το θέμα του αστεριού των μάγων ασχολήθηκαν 

κατά καιρούς πολλοί επιστήμονες, όπως ο Κέπλερ. Στην 
προσπάθειά τους να δώσουν απάντηση στο πρόβλημα, 
οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Η τελευταία απόπειρα λύσης 
του προβλήματος έγινε από τον διεθνούς φήμης Ελληνα 
αστρονόμο Κ. Χασάπη, ο οποίος μετά από μελέτες, 
συμπεραίνει ότι ο “αστέρας των μάγων” δεν ήταν ένα
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και μόνο αστέρι, αλλά περισσότερα (οι επτά δηλαδή 
γνωστοί αστέρες της αρχαιότητας) και πως ο Ματθαίος 
χρησιμοποίησε τη λέξη “αστήρ” υπό περιληπτική σημασία.

Αυτό εκ πρώτης όψεως καθιστά δυσκολότερη την 
απάντηση στο ερώτημα: κατά ποιό τρόπο θα μπορούσαν 
να χρησιμεύσουν όλοι μαζί οι πλανήτες σαν οδηγός 
των μάγων;

Βεβαίως, εφ’ όσον το αστέρι εκείνο δεν ήταν υπερ
φυσικό φαινόμενο και πρόκειται γιά τους επτά πλανήτες 
της αρχαιότητας, δεν είναι δυνατόν να γίνεται σοβαρός 
λόγος περί οδηγήσεως, όταν θεωρούμε τη λέξη “οδήγηση” 
υπό τη στενή της σημασία. Ασφαλώς είναι υπερβολή 
να αναζητά κανείς τον τρόπο της οδηγήσεως των αν
θρώπων, κινουμένων επί της γης, υπό οιουδήποτε αστέ- 
ρος. Αλλωστε ένα αστέρι ποτέ δεν είναι δυνατόν να 
χρησιμεύει σαν οδηγός στην κυριολεξία, αφού λόγω 
της κινήσεώς του δε βρίσκεται συνεχώς υπέρ τον ορί
ζοντα.

Και αν ακόμη το αστέρι είναι αειφανές, επί δώδεκα 
ώρες κατευθύνεται στην ανατολή και δώδεκα στη δύση, 
οπότε και η αντίστοιχη πορεία στο έδαφος θα καταντούσε 
μιά άσκοπη παλινόδευση.

Ολες οι ερμηνείες περί οδηγήσεως των μάγων υπό 
τη στενή έννοια, αποτελούν όχι μόνο υπερβολή, αλλά 
ίσως και παρερμηνεία της Ευαγγελικής αφηγήσεως.

Η φράση του Ματθαίου: “ο αστήρ ...προήγεν αυτούς, 
έως ελθών έστη επάνω ού ήν το παιδίον” δεν υπήρξε 
απλώς η πλέον δυσερμήνευτος, αλλά είναι εκείνη στην 
οποία προσέκρουσαν όλες οι ερμηνείες. Γιατί όχι μόνο 
δεν ήταν δυνατόν να ερμηνευθεί κατά ποιόν τρόπο 
“έστη” το αστέρι, αλλά -επί πλέον- ήταν εξ ίσου αδύνατο 
να εννοηθεί πως ακριβώς υπέδειξε τον τόπο γέννησης 
του Θείου Βρέφους.

Οταν ένα αστέρι μεσουρανεί πάνω από ένα τόπο, 
φαίνεται να βρίσκεται πάνω από κάθε παρατηρητή που 
κατοικεί στον τόπο αυτό. Είναι εντελώς αδύνατο να 
λεχθεί ότι ένα αστέρι σε κάποια ορισμένη στιγμή βρί
σκεται πάνω από μια συγκεκριμένη κατοικία.

Και αν ακόμα το αστέρι των μάγων είχε χαρακτήρα 
υπερφυσικό και κινούταν πολύ χαμηλά, στο ύψος λίγων 
εκατοντάδων μέτρων, πάλι θα ήταν δύσκολο να δια
πιστώσει κανείς ότι στάθηκε πάνω από συγκεκριμένη 
κατοικία. Η υπόδειξη θα ήταν επιτυχής μόνο αν κα
τερχόταν σχεδόν μέχρι αυτήν. Αλλά ο Ματθαίος δε 
λέει ότι το αστέρι κατέβηκε μέχρι την οικία, λέει απλώς 
ότι “έστη επάνω ού ήν τό παιδίον”. Αρα δεν είναι 
σωστή η άποψη ότι το αστέρι με τη στάση του υπέδειξε 
στους μάγους το σπήλαιο ή την οικία της Βηθλεέμ 
στην οποία βρισκόταν το Θείο Βρέφος.

Η ερμηνεία της σχετικής φράσεως του Ευαγγελίου 
κατά λέξη είναι: “το αστέρι οδηγεί αυτούς έως ότου 
ήλθε και εστάθη πάνω, όπου ήταν το παιδί”. Συνεπώς 
ορίζεται:

α) ότι έπαυσε κάποτε να οδηγεί τους μάγους.
β) ότι η χρονική διακοπή αυτής της οδηγήσεως προσ

διορίσθηκε με τη στάση του αστεριού.
γ) ότι η στάση έγινε επάνω (στον ουρανό).
δ) και επάνω από τον τόπο που βρισκόταν το Θείο 

Βρέφος.
Οτι αφορά τη στάση του αστέρα των μάγων, ερ

μηνεύεται πλήρως με τη μεγάλη συγκέντρωση των επτά 
πλανητών το 6 π.Χ. την οποία πρώτος ο Κέπλερ υπέδειξε. 
Μια τέτοια ευθυγράμμιση των πλανητών λέει ο Daniel

είναι πολύ σπάνια και θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
σημείο υψίστης οπουδαιότητας γιά τους παρατηρητές 
του ουρανού.

Αυτή η χρονολόγηση του Χριστού συμβιβάζεται πλήρως 
με τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι Ευαγγελικές 
ειδήσεις, πως δηλαδή η γέννηση έλαβε χώρα στις μέρες 
του Ηρώδου του Αττικού και δη, προ της 13ης Μαρτίου 
του 4 π.Χ.

Η προσκύνηση των μάγων έγινε εντός των πρώτων 
40 ημερών από της γεννήσεως του Χριστού και η άποψη 
αυτή είναι σύμφωνη με την του Αθηνών Μελέτιου που 
διατυπώνεται στην Εκκλησιαστική του Ιστορία (βιβλ. 
Α’, κεφ. γ’)·

Εξηγείται επίσης έτσι και ο χρόνος εμφανίσεως του 
αστέρα, δηλαδή δύο χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού.

Τέλος, η ερμηνεία του αστέρα της Βηθλεέμ, διά της 
μεγάλης συγκεντρώσεως των πλανητών του 6 π.Χ. πληροί 
όλα τα επιτάγματα του προβλήματος, βάση των δε
δομένων της ευαγγελικής αφηγήσεως του Ματθαίου. 
Πέρα όμως από τα γεγονότα που αφορούν τους μάγους, 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα προσλαμβάνει η επαλήθευση 
των πληροφοριών του Ματθαίου. Αποδεικνύεται ότι ο 
Ευαγγελιστής, όχι μόνο δεν περιλαμβάνει στο Ευαγγέλιό 
του μυθεύματα όπως πολλοί ισχυρίσθηκαν κατά καιρούς, 
αλλά αντιθέτως όσα αφηγείται είναι πραγματικά γε
γονότα και διατυπώθηκαν με τέτοια ακρίβεια σα να 
είχαν γραφεί από ειδικό.

Τα γραφόμενά του περικλείουν συμπυκνωμένη όλη 
την αλήθεια και περί της φύσεως του αστέρος της 
Βηθλεέμ και περί του χρόνου προσκυνήσεως του Χριστού 
υπό των μάγων.

ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 249 - Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΤΗΛ. 2759 000
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Ολη η αλήθεια για τη Μακεδονία
του Ν ικολάου Μάρτη - πρώην Υπουργού

Αρχαίες πηγές κ α ι αρχα ιολογικά  ευρήματα που αποδεικνύουν 
την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η  προπαγάνδα των Σκοπιώ ν.

Μυστικές οργανώσεις κ α ι ύποπτες δραστηριότητες.

Η θέση του ιστορικού της αρχαιότητας Πολύβιου (Ιστο
ρία IX 35.2) για τους συνεχείς αγώνες των Μακεδόνων 
για τη σωτηρία των Ελλήνων, επίκαιρη έκτοτε, κατά 
καιρούς με παραλλαγές, δεν ήταν τυχαία.

Η Μακεδονία, γέφυρα Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, 
Βορρά και Νότου, ορμητήριο της αυτοκρατορίας του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, κορμός και βάση της Ρωμαϊκής, 
Βυζαντινής και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποτελού
σε ανέκαθεν στόχο επεκτατικών βλέψεων και πρόφραγμα 
του Ελληνισμού, όπως το επισήμανε ο Πολύβιος από 
το 200 π.Χ. Από τον 19ο αιώνα, αποτελούσε στόχο 
των πανσλαβικών επεκτατικών σχεδίων της τσαρικής 
Ρωσίας για τον έλεγχο του Αιγαίου.

Αφετηρία του σημερινού προβλήματος της Μακεδονίας 
υπήρξε η αυθαίρετη μετονομασία της Νοτίου Σερβίας 
από το Γιουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα σε “Σο
σιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας” το 1944. Η 
ενέργεια αυτή ήταν συνέχεια και συνέπεια των ληφθέντων 
από το 1921 αποφάσεων Κομιντέρν και κομμουνιστικών 
κομμάτων για την αυτονόμηση και σοσιαλιστικοποίηση 
Μακεδονίας και Θράκης με στόχο τον έλεγχο της στρα
τηγικής αυτής περιοχής και του Βορ. Αιγαίου από τα 
κομμουνιστικά κράτη.

Οι επεκτατικές βλέψεις κατά της ελληνικής Μακε
δονίας διατυπώθηκαν επίσημα το 1944 με την ανακήρυξη 
της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Επα- 
ναλήφθηκαν επίσημα και τα επόμενα χρόνια και απο- 
τέλεσαν και αντικείμενο της συμφωνίας Τίτο - Δημητρώφ 
το 1947 στο Μπλεντ. Προβάλλονται και συντηρούνται 
έκτοτε, και μέχρι σήμερα, από τους Σκοπιανούς και 
τους ποικιλώνυμους συμπαραστάτες τους, που ενισχύ- 
ονται σοβαρότατα από εσφαλμένες θέσεις, εκούσιες ή

ακούσιες, ως προς το θέμα της Μακεδονίας σε Ανατολή 
και Δύση. Παραπλανώνται, τέλος, αφελείς(;), ανιστό
ρητοι και απληροφόρητοι και θεμελιώνονται σιγά-σιγά 
οι βλέψεις αυτές σε ολόκληρο τον κόσμο με την προβολή 
του ψευδοκράτους των Σκοπιών και από δυτικά μέσα 
ενημερώσεως και χαρτών, που περιορίζουν τα σύνορα 
της Ελλάδος στα όρια της Θεσσαλίας.

Οι ισχυρισμοί ότι υπάρχει “μακεδονικό έθνος” και 
“μακεδονική γλώσσα” είναι ψευδείς και αγγίζουν τα 
όρια του γελοίου, γράφει ο διεθνώς γνωστός ιστορικός 
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Από
στολος Βακαλόπουλος στο βιβλίο του “Σύγχρονα Εθνο
λογικά Προβλήματα στη Βαλκανική”.

Μακεδονικό Εθνος ούτε υπήρξε ούτε και υπάρχει. 
Οι Μακεδόνες ήταν Ελληνες, είχαν τους αυτούς θεούς, 
την αυτή γλώσσα, τα αυτά ιερά των θεών και θυσίες 
με όλους τους άλλους Ελληνες.

Μέχρι την εποχή της τεχνητής δημιουργίας του ψευδούς 
“Μακεδονικού Εθνους” των Σκοπιών (1944) σε καμμιά 
στατιστική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή οποιου- 
δήποτε άλλου Κράτους, ούτε και κατά την ανταλλαγή 
των πληθυσμών στην Βαλκανική, αναφέρεται ύπαρξη 
“μακεδονικού έθνους”. Κανένας επίσης μετανάστης στην 
Αμερική, Καναδά ή Αυστραλία πριν από το 1944 δεν 
δήλωσε ότι ανήκει στο “μακεδονικό έθνος”.

Οι Ελληνες δεν είχαν αντιδράσει στο παρελθόν, γιατί 
δεν φαντάζονταν ότι ήταν δυνατόν να υποστηριχθεί 
και, πολύ περισσότερο, να γίνει δεκτό από στοιχειωδώς 
ιστορικά ενημερωμένους ανθρώπους η θεωρία ότι δήθεν 
οι Μακεδόνες δεν ήταν Ελληνες. Η σκέψη και μόνο 
του Μακεδόνα φιλοσόφου Αριστοτέλη, που δίδαξε και 
έγραψε στη μητρική του γλώσσα, δηλαδή την ελληνική,
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και του Μεγάλου Αλεξάνδρου και των Μακεδόνων δια,- 
δόχων του, που δημιούργησαν την ελληνιστική περίοδο 
τριών και πλέον αιώνων καθώς και οι χιλιάδες (6.000) 
ελληνικών επιγραφών στη Μακεδονία και τα αρχαία 
κείμενα, έπρεπε να συνετίσουν τους πάντες.

Σε τί συνίσταται η πλαστογράφηση
Η πλαστογράφηση συνίσταται στους παρακάτω ανα

ληθείς ισχυρισμούς:
- Οτι οι Μακεδόνες δεν είναι Ελληνες αλλά ότι απο

τελούν χωριστή εθνότητα.
- Οτι η γλώσσα των Μακεδόνων δεν είναι η ελληνική 

αλλά το αυθαίρετα μετονομασθέν το 1944 από το Γι
ουγκοσλαβικό Κομμουνιστικό Κόμμα τοπικό προφορικό 
σλαβικό ιδίωμα, σε “μακεδονική γλώσσα”.

- Οτι όταν κατέβηκαν οι Σλάβοι στα Βαλκάνια και 
τη Μακεδονία ενώθηκαν με τους μη Ελληνες Μακεδόνες 
της αρχαίας Μακεδονίας και δημιούργησαν νέο λαό 
τους Σλαβομακεδόνες.

- Οτι οι απόγονοι των Σλάβων Μακεδόνων είναι 
οι σημερινοί Μακεδόνες των Σκοπιών.

- Οτι καθετί που αναφέρεται σαν μακεδονικό, ήθη, 
έθιμα, ιστορία, μνημεία, πολιτισμός κ.λ.π., δεν είναι 
ελληνικά δημιουργήματα αλλά των Μακεδόνων τύπου 
Σκοπιών.

Είναι δεδομένο, αποδεκτό και από τους Σλάβους ιστο
ρικούς, ότι η είσοδος και η εγκατάσταση των Σλάβων 
στη Βαλκανική έγινε για πρώτη φορά τον 6ο αιώνα 
μ.Χ. και ότι η πολιτιστική τους ιστορία αρχίζει μόνο 
τον 10ο αιώνα, όταν οι Ελληνες μοναχοί της Θεσ
σαλονίκης Κύριλλος και Μεθόδιος τους δίδαξαν τη 
γλώσσα τους και τους φώτισαν στην Ορθοδοξία.

Μόνο αυτό το γεγονός, ότι οι Ελληνες Μακεδόνες 
μεγαλούργησαν 1.000 και πλέον χρόνια, πριν εγκατα
σταθούν οι Σλάβοι στη Βαλκανική, θέτει από μόνο 
του τελεία και παύλα στη δήθεν σλαβική καταγωγή 
των Μακεδόνων.

Το δεύτερο γεγονός συνδέεται με τη Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου του 1913, με την οποία καθορίστηκαν 
ως σύνορα Ελλάδος, Σερβίας, Βουλγαρίας, τα όρια των 
κατεχομένων κατά την υπογραφή της ανακωχής (του

Α’ Βαλκανικού Πολέμου) και της συνθήκης αυτής, εδάφη 
από τις τρεις αυτές χώρες.

Η Ελλάδα το 1913, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, 
κατοχύρωσε την απελευθέρωση της Μακεδονίας (που 
συμπίπτει με το μεγαλύτερο τμήμα και τον κύριο κορμό 
της αρχαίας Μακεδονίας) και διατήρησε το ανέκαθεν, 
από την αρχαιότητα, όνομά της ως ελληνικής επαρχίας. 
Τα τμήματα, που παραχωρήθηκαν στη Σερβία και Βουλ
γαρία το 1913, εντάχθηκαν στις χώρες αυτές ως σέρβικο 
και βουλγαρικό έδαφος. Το καταληφθέν από τη Σερβία 
τμήμα απετέλεσε τη Νότιο Σερβία, το νοτιότερο δε 
τμήμα της ανήκε κατά την αρχαιότητα στο βόρειο τμήμα 
της αρχαίας Μακεδονίας, .στο οποίο μέχρι το 1913 ήταν 
συνεχής και έντονη η ελληνική πληθυσμιακή και πο
λιτιστική παρουσία και επιρροή. Με τη συνθήκη του 
Νεϊγύ, του 1919, στη Σερβία προσαρτήθηκαν η Σλοβενία 
και η Κροατία και ιδρύθηκε το Βασίλειο Σέρβων, Κρο- 
ατών και Σλοβένων, το οποίο καταλύθηκε το 1941 
με τη γερμανική εισβολή στα Βαλκάνια.

Το 1944, κατά την επικράτησή του στη Γιουγκοσλαβία, 
το Κομμουνιστικό Κόμμα με πολιτική απόφαση μετο
νόμασε αυθαίρετα την ως τότε γνωστή ως Νότιο Σερβία 
σε “Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας”. Η Δη
μοκρατία, όμως, αυτή δεν αποτελέσθηκε μόνο από το 
τμήμα της αρχαίας Βορείου Μακεδονίας αλλά και από 
το συνεχόμενό της τμήμα της Νοτίου Σερβίας, όπου 
και τα Σκόπια, που δεν ανήκαν ποτέ στην αρχαία 
Μακεδονία.

Η μετονομασία, συνεπώς, ολόκληρης της Νοτίου Σερ
βίας σε “Μακεδονία” και η καθιέρωση της πόλης των 
Σκοπιών ως πρωτεύουσας της “Μακεδονίας” αποτελούν 
την πρώτη πράξη πλαστογραφήσεως της ιστορίας της 
Μακεδονίας. Παράλληλα εξάγεται το συμπέρασμα ότι, 
εάν δεν γινόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ή 
δεν κατελύετο το Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και 
Σλοβένων ή αν δεν είχε επικρατήσει το Κομμουνιστικό 
Κόμμα στη Γιουγκοσλαβία, κανένας δεν θα είχε δια- 
νοηθεί να δημιουργήσει τη νέα αυτή εθνότητα. Εθνότητες 
όμως δεν δημιουργούνται με κυβερνητικές αποφάσεις 
και με την οικειοποίηση του ονόματος, της ιστορίας 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς άλλων λαών.
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Τα αδιάσειστα στοιχεία της ελληνικότητας 
της Μακεδονίας

Μετά από τα παραπάνω ιστορικά γεγονότα, που μόνο 
αυτά διαλύουν την πλάνη, θα αναφερθώ περιληπτικά 
σε λίγα μόνο αρχαία και νεώτερα κείμενα και στοιχεία, 
που είναι αδιάσειστα και αποδεικνύουν πόσο οι ισχυ
ρισμοί των πλαστογράφων αυτών είναι τελείως ανα
ληθείς.

Οι Μακεδόνες είναι Ελληνες. Στις ρίζες τους και 
στην ελληνική καταγωγή τους αναφέρονται τόσο οι 
αρχαίοι συγγραφείς όσο και τα ίδια τα γεγονότα για 
τη συμμετοχή τους στη ζωή των Ελλήνων καθώς και 
για τον ρόλο τους στην ιστορία του ελληνικού έθνους.

Ο ρόλος της Μακεδονίας στον ελληνικό πολιτισμό 
αρχίζει από τη Μυθολογία. Στο μακεδονικό όρος, τον 
Ολυμπο, ήταν η κατοικία των 12 θεών και στα Πιερία,

το άλλο μακεδονικό όρος, εισήγαγε τη λατρεία των 
Μουσών ο βασιλιάς Πιέρος. Συνεπώς, τα ελληνικά φύλα 
εκεί πρωτοεγκαταστάθηκαν, προτού μετακινηθούν στα 
νότια και δεν ήταν νοητό να έχουν τους θεούς τους 
σε μη ελληνικό χώρο.

Κατά τον Ησίοδο, ο Μακεδών, πρόγονος του Μα
κεδονικού λαού, και ο Μάγνης, πρόγονος του Θεσ- 
σαλικού λαού ήταν παιδιά του Δία και της Πανδώρας. 
Οι βασιλιάδες της Μακεδονίας, όπως αναφέρουν ο Ηρό
δοτος και ο ιστορικός Θεόπομπος, κατάγονταν από 
το Αργος και γενάρχης τους ήταν ο Ηρακλής. Εύρημα 
του καθηγητή Ανδρόνικου οτη Βεργίνα το 1966, αναφέρει 
“ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΤΡΩΩ” (στον γενάρχη Ηρακλή) και τρί
ποδας, που φυλάσσεται στο Μουσείο της Θεσσαλονίκης 
και βρέθηκε και αυτός στη Βεργίνα, γράφει: “είμαι από 
τους αγώνες Ηραία του Αργους”.

Ιστορικές πηγές υπάρχουν πάρα πολλές στον Ομηρο, 
Θουκυδίδη, Πολύβιο, Παυσανία και Ηρόδοτο, ο οποίος 
λέει ότι οι Λακεδαιμόνιοι, Κορίνθιοι, Τροιζήνιοι και 
Επιδαύριοι κατάγονταν από τους Δωριείς και Μακε
δόνες. Ο Στράβων αναφέρει ότι “Ελλάς ουν εστί και 
η Μακεδονία”.

Οι Μακεδόνες ήταν μέλη της Αμφικτυονίας των Δελ
φών, όπου είχαν έξι αντιπροσώπους και όπως είναι 
γνωστό μόνο Ελληνες ήταν μέλη Αμφικτυονιών. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου συμμετείχαν μόνο Ελληνες, 
νίκησαν δέκα Μακεδόνες σε διαφορετικές Ολυμπιάδες.

Τρία αρχαία θέατρα, του Δίου, της Βεργίνας και 
των Φιλίππων της Μακεδονίας, παρουσίαζαν ελληνικές 
τραγωδίες, που απευθύνονταν σε ελληνικό ακροατήριο. 
Η τραγωδία “Βάκχες”, που γράφτηκε από τον Ευριπίδη 
στην Πέλλα, έχει θέμα μακεδονικό και πρωτοπαίχτηκε 
στο θέατρο του Δίου. Ο Ευριπίδης πέθανε και ετάφη 
στη Μακεδονία.

Εκτός από τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων και 
τα ιστορικά στοιχεία, και η Παλαιά Διαθήκη δίνει απο
στομωτική απάντηση σ’ αυτούς που αναληθώς ισχυ
ρίζονται ότι οι Μακεδόνες δεν είναι Ελληνες. Ο Προ
φήτης Δανιήλ στο κεφάλαιο Η’, 200 περίπου χρόνια 
πριν γεννηθεί ο Αλέξανδρος, προφήτευσε ότι ο βασιλιάς 
των Περσών θα ηττηθεί από τον Ελληνα βασιλέα και 
ότι τον πρώτο βασιλέα θα τον διαδεχθούν τέσσερις 
άλλοι βασιλείς από το αυτό έθνος (οι τέσσερις διάδοχοι 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Το βιβλίο Μακκαβαίων Α’ της Παλαιάς Διαθήκης 
επιβεβαιώνει τις ερμηνείες, που δόθηκαν, και είναι αυ
ταπόδεικτο ότι ο Ελλην βασιλεύς, που αναφέρει ο Προ
φήτης Δανιήλ, είναι ο Μέγας Αλέξανδρος “... ο Αλέ
ξανδρος Φιλίππου ο Μακεδών ενίκησε τον βασιλέα 
των Περσών... προηγουμένως εβασίλευσε στην Ελλάδα”. 
Τα βιβλία των Μακκαβαίων, στη συνέχεια, αναφέρονται 
στα ελληνικά βασίλεια των Μακεδόνων διαδόχων του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Σήμερα, τέλος, υπάρχουν χιλιάδες ευρήματα στους 
αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία της Μακε
δονίας με ελληνικές επιγραφές σε νομίσματα, επιτύμβιες 
πλάκες και άλλα αντικείμενα. Στα μουσεία της Μα
κεδονίας είναι καταγεγραμμένα 65.000 ευρήματα, που 
είναι όμοια με αυτά των μουσείων της υπόλοιπης Ελ
λάδας. Αν στον αριθμό αυτό προστεθούν α) όσα κα
ταστράφηκαν από τους διάφορους επιδρομείς, β) όσα 
άρπαξαν οι Ρωμαίοι (αναφέρονται μόνο σε αγάλματα 
20.000), γ) όσα βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στα 
διάφορα μουσεία σε όλο τον κόσμο, σε χέρια αρχαι-

Λ.
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οκαπήλων, 5) όσα κρύβει ακόμη η μακεδονική γη και 
όσα βρέθηκαν ή είναι θαμμένα στην αυτοκρατορία του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, τότε ο κατακλυσμός αυτός των 
ελληνικών μακεδονικών θησαυρών πρέπει να τρέψει 
σε άτακτη φυγή τους αρνητές της ελληνικότητας της 
Μακεδονίας.

Από όλα αυτά τα ευρήματα αλλά και τα κείμενα 
εξάγεται ότι οι Μακεδόνες ήταν Ελληνες, είχαν την 
ίδια γλώσσα, κοινά ιερά των θεών και θυσίες παρόμοιες 
με τους άλλους Ελληνες, δηλαδή όλα τα, κατά τον 
Ηρόδοτο, κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα έθνος.

Από τη Μακεδονία ξεκίνησε ο Μέγας Αλέξανδρος, 
ο οποίος με τη φιλελεύθερη δημιουργική πολιτική του 
εξύψωσε διανοητικά τους λαούς, που κατέκτησε, αγα
πήθηκε και λατρεύτηκε σαν θεός και αγαπάται και 
σήμερα. Ο Μωάμεθ στο Κοράνιο τον χαρακτηρίζει προ
φήτη. Εποικιστικό του όργανο, ο Χόλτσνερ στο βιβλίο 
του “Παύλος”, ήταν η ελληνική παιδεία, η ελληνική 
γλώσσα, η ελληνική κοινοτική ζωή και η ελληνική 
πόλη.

Η Παλαιά Διαθήκη μεταφράστηκε στα ελληνικά και 
τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων γράφτηκαν 
στην ελληνική γλώσσα, γιατί αυτήν γνώριζαν οι λαοί 
χάρη στους Ελληνες Μακεδόνες, τον Μέγα Αλέξανδρο 
και τους διαδόχους του. Σαν αναγκαία συνέπεια υπήρξε 
το γεγονός ότι ούτε ο ρωμαϊκός ούτε ο βυζαντινός 
ούτε ο νεώτερος δυτικός πολιτισμός είναι νοητοί χωρίς 
τον Μέγα Αλέξανδρο.

Με όραμα Μακεδόνος που μιλούσε ελληνικά, ο Παύλος 
άρχισε το αποστολικό του έργο από την Μακεδονία. 
Εγραψε επιστολές προς Φιλιππησίους και προς Θεσ- 
σαλονικείς στα ελληνικά, που έκτοτε διαβάζονται σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο για να υπενθυμίζουν την ελλη
νικότητα της Μακεδονίας.

Από τη Μακεδονία ξεκίνησαν οι Ελληνες (όπως τους 
αναγνωρίζει ο Πάπας σε ειδική εγκύκλιο), Θεσσαλο- 
νικείς μοναχοί, Κύριλλος και Μεθόδιος για να φωτίσουν 
τους Σλάβους στην Ορθοδοξία και να τους διδάξουν 
τη γραφή και τη γλώσσα τους, με συνέπεια να επη
ρεάσουν τις μετέπειτα εξελίξεις στην ανατολική Ευρώπη.

Μελέτη Γερμανίδας στους χώρους της Βόρειας Μα
κεδονίας, που παραχωρήθηκαν στη Γιουγκοσλαβία και 
Βουλγαρία, στηρίχθηκε σε φιλολογικές επιγραφές, αρ
χαιολογικές μαρτυρίες και σε νομίσματα, που δίνουν 
πληροφορίες για τη λατρεία στους χώρους αυτούς. Απο- 
δεικνύεται ότι όλες οι επιγραφές είναι ελληνικές και 
ότι εκεί λατρεύονταν μόνο οι ελληνικές θεότητες.

Ο άλλος ισχυρισμός, ότι η γλώσσα των Μακεδόνων 
δεν είναι ελληνική αλλά το ομιλούμενο σήμερα σλαβικό 
ιδίωμα, επίσης είναι τελείως αναληθής.

Χιλιάδες ευρήματα μόνο σε ελληνικές επιγραφές υπάρ
χουν στη Μακεδονία, Ασία, Αφρική αλλά και στο τμήμα 
της Βορείου Μακεδονίας, που παραχωρήθηκε στη Γι
ουγκοσλαβία και Βουλγαρία. Καμμιά άλλη επιγραφή, 
άλλης γλώσσας, δεν υπάρχει, εκτός από λίγες ρωμαϊκές.

Οι Ρωμαίοι, παρά το γεγονός ότι κατέλυσαν το Μα
κεδονικό Κράτος, κυκλοφορούσαν νομίσματα αναφε- 
ρόμενα στη Μακεδονία με ελληνικά γράμματα και πα
ραδοσιακά μακεδονικά θέματα.

Ολη η θεωρία των Σκοπιανών για τη γλώσσα των 
Μακεδόνων στηρίζεται στην πληροφορία ότι ο Μέγας 
Αλέξανδρος, πριν από μια μάχη, μίλησε στους Μακεδόνες 
μακεδονικά.

Οι Μακεδόνες, όμως, όπως και οι Ελληνες άλλων

περιοχών της Ελλάδας, όπως συμβαίνει και σε όλες 
τις χώρες του κόσμου, είχαν ξεχωριστή διάλεκτο ή 
βαριά προφορά, όπως έχουν και σήμερα. Ο Μέγας Αλέ
ξανδρος, για να τους ενθαρρύνει προφανώς, τους μίλησε 
στη διάλεκτό τους, που ήταν ελληνική γλώσσα. Σε 
πολιτικές ομιλίες, και σήμερα ακόμη, υποψήφιοι Πόντιοι 
βουλευτές μιλούν στους Ποντίους ψηφοφόρους και πο
ντιακά και, βέβαια, οι μη Πόντιοι δεν μπορούν να τους 
παρακολουθήσουν.

Οι Μακεδόνες έζησαν αιώνες στην Ασία και μιλούσαν 
μόνο την ελληνική γιατί αυτή ήταν η γλώσσα τους 
και για το λόγο αυτό τα νομίσματα και πολλές επι
γραφές, που βρέθηκαν εκεί, ήταν μόνο στην ελληνική. 
Ο Αλέξανδρος, όταν του ανακοίνωσαν ότι 30.000 νέοι 
Πέρσες στρατεύθηκαν είπε: “Να τους μάθετε ελληνικά 
και να τους εκπαιδεύσετε στα μακεδονικά όπλα”. Αν 
οι Μακεδόνες μιλούσαν άλλη γλώσσα ασφαλώς η εντολή 
θα ήταν διαφορετική. Ο Ρωμαίος Τίτος Λίβιος περιγράφει 
συνέλευση Ελλήνων στην Αιτωλία το 200 π.Χ. “όπου 
βρίσκονταν αντιπρόσωποι από Αιτωλούς, Ακαρνάνες, 
Μακεδόνες, ανθρώπους ομόγλωσσους”.

Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών συλλέγει και δημοσιεύει 
τις 6.000 γνωστές αρχαίες ελληνικές επιγραφές και ελά
χιστες λατινικές της ελληνικής Μακεδονίας (χωρίς να 
συνυπολογίζονται επιγραφές σε νομίσματα και αμφο
ρείς). Εχει αποθησαυρίσει 10.000 ονόματα Μακεδόνων.

Εναντι του ωκεανού αυτού των στοιχείων για τη 
γλώσσα των Μακεδόνων,. την ελληνική γλώσσα, δεν 
υπάρχει τίποτα, παρά μόνο μια διοικητική πράξη του 
1945 του Γιουγκοσλαβικού Κομμουνιστικού Κόμματος,
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που αυθαίρετα και παράλογα ονόμασε ένα τοπικό γλωσ
σικό ιδίωμα “μακεδονική γλώσσα”.

Το γλωσσικό ιδίωμα
Κατά την περίοδο του Βυζαντίου είτε σαν εργάτες, 

αρχικά, είτε σαν επιδρομείς, στη Βόρεια Μακεδονία 
παρέμειναν Βούλγαροι και Σλάβοι. Για τη συνεννόησή 
τους με τους Ελληνες και τους λίγους Βλάχους χρη
σιμοποιούσαν κυρίως λέξεις ελληνικές αλλά και λέξεις 
από άλλες γλώσσες, τις οποίες σλαβοποιούσαν. Ο πα
ράλληλος, προς την κύρια γλώσσα του καθενός, τρόπος 
αυτός συνεννοήσεως, που διέφερε από χωριό σε χωριό, 
όπως γράφει και ο καθηγητής της Γλωσσολογίας του 
Παν/μιου της Θεσσαλονίκης κ. Ανδριώτης, αποτέλεσε, 
μετά την πάροδο πολλών αιώνων, το λεγόμενο ιδίωμα.

Μετά το 1872, και κυρίως με τη δραστηριοποίηση 
της Βουλγαρικής Εξαρχίας, ο τρόπος αυτός συνεννο
ήσεως επηρεάστηκε από τη βουλγαρική γλώσσα. Μέχρι 
το 1944 στα Σκόπια ξένα λογοτεχνικά βιβλία κυκλο
φορούσαν στη βουλγαρική γλώσσα.

Το 1944, όταν ονομάστηκε το ιδίωμα αυτό “μακεδονική 
γλώσσα”, ήταν ένα σύνολο προφορικών λέξεων χωρίς 
χαρακτηριστικά γλώσσας, χωρίς γράμματα, χωρίς ορ
θογραφία, χωρίς συντακτικό ή γραμματική. Αυτά ανέ
λαβε να τα διαμορφώσει σε γλώσσα ειδική επιτροπή 
λογιών, που διορίστηκε το 1945 για το σκοπό αυτό 
με εντολή να αφαιρέσει κυρίως τις επιδράσεις της βουλ
γαρικής και ελληνικής γλώσσας.

Το γλωσσικό σλαβικό ιδίωμα, που ομιλείται από ορι
σμένους Ελληνες σε παραμεθόριες περιοχές της Μα
κεδονίας, εξακολουθεί να μην έχει χαρακτηριστικά γλώσ
σας, είναι προφορικό, διαφέρει από χωριό σε χωριό 
και έχει την αρχική του μορφή, δηλαδή κυρίως ελληνικές 
λέξεις με βουλγαρική, λατινική, τούρκικη και σλαβική 
κατάληξη ή έχει τη βουλγαρική επίδραση, που απέκτησε 
μετά το 1872.

Ο τρίτος ισχυρισμός των Σκοπιών ότι, όταν κατέβηκαν 
στη Μακεδονία, οι Σλάβοι ενώθηκαν με τους μη Ελληνες 
Μακεδόνες της αρχαίας Μακεδονίας και έγιναν Σλάβοι 
- Μακεδόνες και ότι αυτοί είναι πρόγονοι των σημερινών 
Σκοπιανών, δεν επιτρέπει σοβαρή συζήτηση. Με την 
ίδια λογική θα έπρεπε όταν κατέλαβαν τη Θεσσαλία 
και την Πελοπόννησο να είχαν ονομασθεί Πελοπον- 
νήσιοι-Σλάβοι και Θεσσαλοί-Σλάβοι. Η έντεχνη προ- 
σπάθειά τους να αποκτήσουν το όνομα Μακεδόνες είναι 
φανερή. Τον όρο αυτό χρησιμοποιούσαν, εκ των υστέρων, 
για να δικαιολογήσουν το πώς από Σλάβοι έγιναν Σλά- 
βοι-Μακεδόνες και στη συνέχεια, αφού αφήρεσαν το 
Σλάβοι, έμειναν μόνο Μακεδόνες. Τέτοια μεταμόρφωση 
ενός λαού σε άλλο λαό -μοναδική στην παγκόσμια 
ιστορία- ασφαλώς κανένας δεν μπορεί να την φαντασθεί. 
Θα πρέπει και οι Τούρκοι που κατέκτησαν την Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Ουγγαρία να είχαν γίνει 
Τουρκο-Ελληνες, Τουρκο-Βούλγαροι, Τούρκο-Σέρβοι.

Οι Σκοπιανοί υποστηρίζουν και μια άλλη θεωρία για 
να ξεπεράσουν το παρελθόν και να οικοδομήσουν το 
μέλλον και κυρίως για να αποκτήσουν ιστορικό τίτλο 
στο χώρο της Μακεδονίας. Ισχυρίζονται ότι ο Σαμουήλ, 
που εγκαθίδρυσε για 18 χρόνια το κράτος του στην 
Αχρίδα, ήταν Μακεδόνας και ότι το βασίλειό του ήταν 
το πρώτο Μακεδονικό κράτος. Ο ισχυρισμός είναι επίσης 
αναληθής, διότι ο Σαμουήλ ήταν Βούλγαρος και βουλ
γαρικό ήταν το κράτος, που ίδρυσε. Ο αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου Βασίλειος, που νίκησε τον Σαμουήλ,

ονομάστηκε Βουλγαροκτόνος και όχι Μακεδονοκτόνος, 
διότι ήταν Βούλγαρος ο Σαμουήλ. Ο ιστορικός Βασίλιεφ 
τον αναφέρει σαν Βουλγαροκτόνο. Ο Λεβτσένκο, κα
θηγητής στο Λένινγκραντ, αναφέρει τον Σαμουήλ σαν 
Βούλγαρο βογιάρο, γιο του κόμητα Σισμάν και τον 
Βασίλειο τον λέει Βουλγαροκτόνο. Και ο Γιάννης Κορ- 
δάτος αναφέρει τον Βασίλειο σαν Βουλγαροκτόνο.

Πλην των παραπάνω, βρέθηκε στο Μοναστήρι και 
μια επιγραφή του 1017, στην οποία ο ανηψιός του 
Σαμουήλ, Ιωάννης, αναφέρεται σαν “Βούλγαρος το γέ
νος”. Η επιγραφή δημοσιεύτηκε σε βιβλίο Γιουγκοσλάβου 
το 1974.

Πώς, πότε και από ποιούς δημιουργήθηκε 
το θέμα της πλαοτογραφήσεως της ιστορίας 

της Μακεδονίας
Η πρώτη εμφανής επιβουλή κατά της Μακεδονίας 

έγινε με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878, 
την οποία επέβαλε η τσαρική Ρωσία στην Τουρκία μετά 
τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Με την συνθήκη αυτή εδη- 
μιουργείτο μεγάλη Βουλγαρία, διότι κατελάμβανε το 
μεγαλύτερο τμήμα της Θράκης και τη Μακεδονία, εκτός 
της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Με τον ξεσηκωμό 
όλων των Ελλήνων και την επανάσταση του Λιτόχωρου, 
οι άλλες Μεγάλες Δυνάμεις αντελήφθησαν τα σχέδια 
της Ρωσίας να επεκταθεί μέσω Βουλγαρίας στο Αιγαίο 
και αντέδρασαν με συνέπεια να υποχωρήσει η Ρωσία 
και να υπογραφεί η Συνθήκη του Βερολίνου, που επα
νέφερε τη Βουλγαρία στα παλιά της σύνορα. Αν παρέμενε
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η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, η Μακεδονία θα είχε 
γίνει βουλγαρική περιοχή.

Με την αποτυχία αυτή, οι Βούλγαροι έβαλαν σε εφαρ
μογή άλλα οχέδια. Αναπτύχθηκαν δύο γνώμες. Η μία 
Βερχοβιστών, που ήθελαν την άμεση ενσωμάτωση της 
Μακεδονίας στη Βουλγαρία, και η άλλη της Ε.Μ.Ε.Ο., 
που επεδίωκε την προσάρτηση της Μακεδονίας σταδιακά 
με πρώτο βήμα την αυτονόμησή της. Τότε άρχισε η 
δράση των κομιτατζήδων, που επέβαλε τον Μακεδονικό 
Αγώνα και χάρη στους ηρωικούς αγώνες των Μα- 
κεδόνων και των υπολοίπων Ελλήνων, ιδίως εθελοντών 
από την Κρήτη αλλά και την Μάνη και από άλλα 
μέρη, σώθηκε η Μακεδονία από την επιβουλή αυτή.

Κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου εμφανίστηκε η 
Βαλκανική Κομμουνιστική Ομοσπονδία και η Κομιντέρν, 
που έθεσαν το 1921 στη Μόσχα, με πρόταση του Βούλ
γαρου Κολάρωφ, θέμα αυτονομήσεως της Μακεδονίας 
και Θράκης. Στην απόφαση, στην οποία συμμετείχε και 
το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα αντιτάχθηκε ο Γε- 
ωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, αλλά 
διαγράφτηκε.

Το 1924, διατυπώθηκε και πάλι η απόφαση των κομ
μουνιστικών κομμάτων για ενιαία και αυτόνομη Μα
κεδονία, που θα συμμετείχε σε μια Κομμουνιστική Ομο
σπονδία στα Βαλκάνια. Επικυρώθηκε από την Κομιντέρν 
και έγινε υποχρεωτική για τα κομμουνιστικά κόμματα. 
Οι Ελληνες κομμουνιστές που διεφώνησαν, διαγράφηκαν 
όπως ο Κορδάτος.

Το 1935 η Κομιντέρν υιοθέτησε την αρχή της ισοτιμίας 
των μειονοτήτων με στόχο τη δημιουργία Λαϊκών Με
τώπων. Το 1936 το Κ.Κ.Ε. ανακάλεσε την απόφασή 
του, του 1924, και ευθυγραμμίστηκε με την απόφαση 
της Κομιντέρν. Το 1944 ο Τίτο, πανίσχυρος τότε στο 
κομμουνιστικό στρατόπεδο, άρπαξε την πρωτοβουλία 
από τους Βουλγάρους και ίδρυσε τη Σοσιαλιστική Δη
μοκρατία της Μακεδονίας, με δύο κυρίως στόχους: Πρώ
τον, να ενσωματώσει ολόκληρη την Μακεδονία και 
να κυριαρχήσει στη Βαλκανική. Και δεύτερον, να αλ
λοιώσει τα φιλοβουλγαρικά αισθήματα μεγάλου αριθμού

κατοίκων της Νότιας Σερβίας. Οι εθνικότητες, που ήταν 
στη Μακεδονία μέχρι το 1913 και ορισμένα χρόνια 
εν συνεχεία μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών, ήταν, 
όπως εξάγεται από όλες τις απογραφές της εποχής, 
Ελληνες, Βούλγαροι, Μουσουλμάνοι, λίγοι Βλάχοι και 
Εβραίοι. Στην Ελλάδα, βάσει διεθνών συμβάσεων και 
με την εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών, αντηλλά- 
γησαν όλοι οι Μουσουλμάνοι της Μακεδονίας με Ελ
ληνες της Μικράς Ασίας και Ανατολικής Θράκης. Αντη- 
λλάγησαν επίσης όλοι οι Βούλγαροι ή βουλγαρίζοντες 
(96.000) με Ελληνες εκ Βουλγαρίας (46.000). Η μόνη 
μειονότητα, που παρέμεινε σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, 
είναι η μουσουλμανική της Δυτικής Θράκης.

Στη Σερβία δεν έγινε καμμία ανταλλαγή και πα- 
ρέμειναν στη Νότια Σερβία, ως Σέρβοι υπήκοοι, όλες 
οι εθνικότητες που υπήρχαν στη Μακεδονία προ του 
1913. Αυτό το πολυεθνικό μωσαϊκό, με έντονη τη φι- 
λοβουλγαρική παρουσία, βαπτίστηκε το 1944 σε “μα
κεδονικό έθνος”. Με την είσοδο των Γερμανών στα 
Σκόπια, αναφέρει ο δημοσιογράφος Παπαμανώλης στο 
βιβλίο του “Βελιγράδι 1941”, σελ. 153, που βρισκόταν 
στα Σκόπια, η πόλη γέμισε από χιλιάδες βουλγαρικές 
σημαίες και τα καταστήματα έγραφαν “το κατάστημα 
είναι βουλγαρικό”. Τα χιτλερικά και βουλγαρικά στρα
τεύματα, που ακολούθησαν, οι κάτοικοι αυτοί τα δέ
χτηκαν ως ελευθερωτές. Το τοπικό Κομμουνιστικό Κόμ
μα αποσχίστηκε από το γιουγκοσλαβικό και προσχώρησε 
στο βουλγαρικό. Το 1944 ο Τίτο με την επικράτησή 
του, γνωρίζοντας την κατάσταση αυτή στη Νότιο Σερβία, 
για να πάψει η διάκριση Σέρβων - Βουλγάρων, ίδρυσε
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Στρατού - Αεροπορίας και 
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ΤΗΛ. 6931419

V.

787



τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που απο
τελούσε σημαντικό δέλεαρ στους έχοντες βουλγαρική 
συνείδηση. Το 1947, ο Τίτο και ο Δημητρώφ στο Μπλεντ, 
συμφώνησαν να ενσωματωθεί το Πιρίν στη Σοσιαλιστική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, η δε ελληνική Μακεδονία 
θα ενσωματώνετο σε πρώτη ευκαιρία. Οι Βούλγαροι, 
που παραχωρούσαν το Πιρίν, ζήτησαν από τους Γι
ουγκοσλάβους να υποστηρίξουν το αίτημά τους για 
την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης. Η διαφωνία Τίτο 
και Κομιντέρν ανέτρεφε τα σχέδια αυτά. Εκδιώχθηκαν 
οι Γιουγκοσλάβοι “Μακεδόνες”, που πήγαν για να πεί
θουν τους Βουλγάρους του Πιρίν ότι είναι Μακεδόνες. 
Η Βουλγαρία δέχεται ότι ούτε υπήρξε ούτε υπάρχει 
μακεδονικό έθνος.

To Κ.Κ.Ε. διακήρυξε, το 1949, ότι “ο Μακεδονικός 
λαός θα βρει την πλήρη εθνική αποκατάστασή του”. 
Την απόφαση αυτή αποκήρυξε το Κ.Κ.Ε. το 1956, όταν 
δήλωσε ότι “έκανε λάθος το 1949”.

Με την ίδρυση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας, το 1945, έθεσαν σε κίνηση ολόκληρο τον 
κρατικό μηχανισμό, διότι, για να αναγνωρισθεί η νέα 
εθνότητα, έπρεπε να υπάρξει κρατική υπόσταση, ιδιαίτερη 
γλώσσα, ανεξάρτητη Εκκλησία και ιστορική παράδοση. 
Τα συστατικά αυτά του νέου έθνους ανέλαβε να τα 
κατασκευάσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γιουγκοσ
λαβίας. Δημιούργησαν το 1944 τους κρατικούς φορείς, 
μακεδονική κυβέρνηση, μακεδονική βουλή, μακεδονική 
πρωτεύουσα (Σκόπια), Γραμματεία Εξωτερικής Πολι
τικής και Εθνικής Αμυνας. Η γιουγκοσλαβική κυβέρνηση 
επέτρεψε να ανακηρυχθεί το 1968, μόνο στα Σκόπια, 
αυτοκέφαλη μακεδονική Εκκλησία, παρά την αντίδραση 
όλων των Πατριαρχείων και του Σερβικού ακόμη και

άρχισε ο αγώνας για το ιστορικό υπόβαθρο.
Δεκάδες ερευνητές στάλθηκαν σε Ανατολή και Δύση 

και συγκέντρωσαν εκατοντάδες χιλιάδες μικροταινίες 
από κρατικά και ιδιωτικά εκκλησιαστικά αρχεία, που 
αφορούσαν τη Μακεδονία. Εγινε επεξεργασία, κατ’ εντο
λήν, και το 1969 πλαστογραφώντας όλα τα γεγονότα, 
που συνέβησαν στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας, 
παρουσίασαν τη λεγάμενη ιστορία του “μακεδονικού 
έθνους” με άπειρα ψεύδη, όπως π.χ.:

- Οτι οι Μεθόδιος και Κύριλλος δεν είναι Ελληνες.
- Οτι ο Σαμουήλ ήταν Μακεδόνας και ίδρυσε το 

1000 - 1080 το πρώτο μακεδονικό κράτος στην Αχρίδα.
- Οτι το Ιλιντεν ήταν τοπική εξέγερση Βουλγάρων 

κομιτατζήδων και έτσι αναφέρεται στα αρχεία όλων 
των κρατών και όλα τα δημοσιεύματα της εποχής εκείνης 
και άλλα πολλά.

Τα αποτελέαματα της πλαστογραφήσεως 
και οι επιπτώσεις της

Η συστηματική, επί δεκαετίες, επανάληψη των ιστο
ρικών ανακριβειών, οι επισκέψεις στα Σκόπια προσω
πικοτήτων (τελευταία Χούα Κούο Φενγκ, Θάτσερ, Ετσε- 
βίτ και πολλών άλλων), η επίσκεψη στελεχών κυβερ
νήσεων, η εμφάνιση πολιτιστικών συγκροτημάτων σ’ 
όλο τον κόσμο, η μη ορθή πληροφόρηση των Γιου
γκοσλάβων, λόγω του μονοκομματικού καθεστώτος, συ- 
νετέλεσαν ώστε γενιές Σκοπιανών να πιστεύουν ότι 
είναι Μακεδόνες.

Επειδή ζούμε, δυστυχώς, σ’ έναν ανιστόρητο και απλη
ροφόρητο κόσμο, που αβασάνιστα δέχεται ό,τι του προ- 
σφέρεται από τα σύγχρονα πληθωρικά μέσα ενημερώ- 
σεως, γι’ αυτό και χάρη στις έντεχνες, μεθοδευμένες 
και πολύ μελετημένες και ανεξέλεγκτες δημόσιες σχέσεις 
των Σκοπιανών παρασύρθηκαν κυβερνήσεις, όπως της 
Αυστραλίας, που υπέγραψε συμφωνία για τη διδασκαλία 
της “μακεδονικής γλώσσας”.

Πολλά πανεπιστήμια της Δύσεως διδάσκουν τη γλώσ
σα αυτή. Εγκυκλοπαίδειες (μεταξύ των οποίων η Σο
βιετική και του Χάρβαρντ) δηλητηριάζουν τους νέους 
όχι μόνο μονοκομματικών καθεστώτων αλλά και των 
ελευθέρων δημοκρατικών χωρών, με το ψεύδος ότι υπάρ
χει “μακεδονικό έθνος στη Γιουγκοσλαβία και μακε
δονική μειονότητα στην Ελλάδα”, και παρέσυραν προ
σωπικότητες. Το Παγκόσμιο ΠΕΝ, που αριθμεί 10.000 
μέλη από συγγραφείς, κριτικούς κ.λ.π., με ομόφωνη 
απόφαση του Συμβουλίου του, ζητά την αναγνώριση 
της μακεδονικής γλώσσας . Εγκριτες εφημερίδες της Δύ 
σεως, τηλεοπτικά δίκτυα και βιβλία παρουσιάζουν τη 
δημοκρατία αυτή και σύνορα της Ελλάδος τα όρια 
της Θεσσαλίας.

Η UNESCO εκδίδει το περιοδικό “Courier” και στη 
“μακεδονική γλώσσα”. Ολες οι βιβλιοθήκες του κόσμου 
είναι γεμάτες από πολυτελείς εκδόσεις των Σκοπιών. 
Συγκροτήματα καλλιτεχνικά, χορευτικά, μουσικά και 
εκθέσεις γλυπτικής, ζωγραφικής, χειροτεχνίας της “Μα
κεδονίας” κυκλοφορούν σ’ ολόκληρο τον κόσμο με τε
ράστια οικονομικά μέσα.

Χαρακτηριστική περίπτωση των σατανικών ρόλων των 
δημοσίων αυτών σχέσεων αποτελεί το οργανούμενο κάθε 
χρόνο στη Στρούγκα, πόλη των Σκοπιών, Διεθνές Φε
στιβάλ Ποιήσεως, όπου ο καλύτερος ποιητής στεφα
νώνεται με χρυσό στεφάνι και γίνεται εκούσιος ή ακού
σιος προπαγανδιστής του “μακεδονικού έθνους”. Το 
1974 το χρυσό στεφάνι απενεμήθη στον ελληνολάτρη
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FOXGUARD OF GREECE ΕΠΕ 
ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 
ΤΗΛ. 031 /  441314, 436247 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σενγκόρ, ο οποίος το 1985, αφού τιμήθηκε από το 
Ιδρυμα Ωνάση, αμέσως μετά στην Κέρκυρα, όπου έγινε 
έκτατο διεθνές φεστιβάλ ποιήσεως από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, ύμνησε τη “μακεδονική ποίηση”.

To ALMANAC ΝΑΤΟ αναφέρει ότι στην Ελλάδα 
ομιλείται και η μακεδονική και η αλβανική γλώσσα. 
Ανάλογες εισηγήσεις γίνονται και στην Ε.Ο.Κ., το Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Από τα παραπάνω και από άπειρα άλλα γνωστά 
και άγνωστα περιστατικά αποκαλύπτεται η έκταση του 
μεγάλου από Βορρά κινδύνου κατά του Ελληνισμού. 
Η προβολή, και μόνη αυτή καθεαυτή, της υπάρξεως 
“μακεδονικού έθνους” σημαίνει αυτόματα αποκοπή από 
τον κορμό της Ελλάδος, της Μακεδονίας με τη λαμπρή 
ιστορία και τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά της, που 
είναι και η ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά του 
Ελληνισμού.

II δημοσίευση χαρτών και βιβλίων, που παρουσιάζουν 
τη Δημοκρατία αυτή να συνορεύει με τη Θεσσαλία, 
οι δηλώσεις και δραστηριότητες των Σκοπιανών με την 
προβολή, και από την κυβέρνηση του Βελιγραδιού, για 
την ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, απο
τελούν απροκάλυπτη απειλή κατά της ακεραιότητας 
της χώρας μας και δημιουργούν κίνδυνο απειλής και 
κατά της ειρήνης στην ευπαθή αυτή περιοχή της Ευρώπης.

Από όσα περιληπτικά ανέπτυξα για την ιστορία της 
Μακεδονίας, ανακύπτει χρέος τόσο των Ελλήνων όσο 
και όλων των πολιτισμένων ανθρώπων για τη διαφύλαξη 
και προάσπισή της.

ΜΑΧΗ ‘ ΝΥΦΙΚΑ
‘ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
*ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ
*ΛΑΜΠΑΔΕΣ
*ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ
*ΣΤΕΦΑΝΑ
*ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΜΠΕΛΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 83 - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 

(ΤΕΡΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 208) 
ΤΗΛ. 9939.732, 9927.673

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
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Αλλος ένας Αστυνομικός Σταθ
μός προστέθηκε στο νομό Καρ
δίτσας. Πρόκειται για τον Αστυ
νομικό Σταθμό Ανάβρας, που 
υπάγεται στο Αστυνομικό Τμήμα 
Σοφάδων και έχει εδαφική αρ
μοδιότητα της Κοινότητας Ανά
βρας και Κτισμένης.

Στην τελετή των εγκαινίων πα
ρέστησαν ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης Θεόδωρος Αναγνωστό- 
πουλος, ο Νομάρχης Καρδίτσας 
και ο Δήμαρχος της πόλης, βου
λευτές, ο Επιθεωρητής της Α’ 
Γ.Ε.Α. Υποστράτηγος Ηλίας Πα- 
ρασκευόπουλος, ο Επιθεωρητής 
Θεσσαλίας Ταξίαρχος Λάμπρος 
Μπασαράς και άλλοι επίσημοι 
καθώς και πλήθος κόσμου.

Η τελετή των εγκαινίων άρχισε 
με αγιασμό, τον οποίο τέλεσε 
Πρωτοσύγγελος της Ι.Μ. Καρ
δίτσας, και στη συνέχεια μίλησε 
ο Δ/ντής της Α.Δ. Καρδίτσας 
Αστυν. Δ/ντής Σεραφείμ Ζάχος, 
ο οποίος μεταξύ των άλλων ανα
φέρθηκε στη σημασία της ίδρυσης 
του Σταθμού για την εμπέδωση 
του αισθήματος ασφάλειας στους 
κατοίκους και για την αναβάθ
μιση των σχέσεων μεταξύ Αστυ
νομίας και των κατοίκων της 
περιοχής.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Στιβαχτός Ιωάννης ευχαρίστησε 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
γιατί ένα παλιό όνειρο των κα
τοίκων έγινε πραγματικότητα 
και τον διαβεβαίωσε ότι οι αστυ
νομικοί θα έχουν την αμέριστη 
συμπαράσταση των κατοίκων της 
Κοινότητας για την αποτελεσμα
τική εκτέλεση του έργου τους.

Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός 
αναφέρθηκε στην προσπάθεια 
που καταβάλει η Κυβέρνηση για 
την δημιουργία μιας σύγχρονης 
Αστυνομίας, που να εγγυάται την

ασφάλεια των πολιτών και την 
προστασία των δικαιωμάτων 
τους. Με τη λήξη της ομιλίας 
του ο κ. Υπουργός προσέφερε 
στον πρόεδρο της Κοινότητας 
αναμνηστική πλακέτα και στη 
συνέχεια έκοψε την κορδέλα των 
εγκαινίων. Αναγνώσθηκαν επί
σης μηνύματα του Αρχηγού του

Σώματος Αντ/γου Στέφανου Μα- 
κρή, του Υπουργού Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων καθώς και βουλευ
τών του νομού.

Η τελετή έκλεισε με μικρή δε
ξίωση που παρέθεσαν προς τιμήν 
των προσκεκλημένων διαδοχικά 
η Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας και 
η Κοινότητα Ανάβρας.
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ΠΤΥΧΙΑ ΣΕ 611 ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ
Σε ειδική τελετή που έγινε στη 

Σχολή Αρχιφυλάκων στην Αμυ- 
γδαλέζα ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης Θεόδωρος Αναγνωστό- 
πουλος απένειμε τα πτυχία σε 
611 νέους αρχιφύλακες από τους 
οποίους οι 19 είναι γυναίκες.

Παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέας 
του Υπουργείου Δημήτρης Κα- 
πελαρής, οι δύο Υπαρχηγοί του 
Σώματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Κο
σμάς Παναγιώτης και Κοντο- 
γιάννης Αλέξανδρος, ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί, αντι- 
προσωπείεςΣχολών και πολλοί 
συγγενείς των νεοεξελθόντων 
αρχιφυλάκων.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο 
κ. Υπουργός αναφέρθηκε στη 
σημασία που δίνει η Πολιτεία 
για την αναβάθμιση του επιπέδου 
εκπαίδευσης στις Αστυνομικές 
Σχολές και απηύθυνε συμβουλές 
και παραινέσεις στους νεο- 
ξελθόντες.
Στην ομιλία του ο Διοικητής 

της Σχολής Αστυν. Δ/ντής Πάνος 
Διονυσόπουλος μεταξύ άλλων 
τόνισε: Υστερα από ΙΟμηνη εκ
παίδευση, σήμερα παραδίδεσθε 
στην πολιτεία έτοιμοι να προ
σφέρετε τις υπηρεσίες σας επ’ 
αγαθώ της κοινωνικής προόδου.
Με τα εφόδια που αποκτήσατε 

και με δεδομένη την Αστυνομική 
σας εμπειρία πιστέυω ακράδαντα 
ότι θα επιτύχετε απόλυτα στο 
τόσο πολύμορφο και δυσχερές 
αστυνομικό λειτούργημα και 
στην υψηλή αποστολή σας. Μη 
ξεχνάτε ότι η σημερινή ημέρα 
είναι η αφετηρία για νέες ευ
γενικές επιδιώξεις και επιδόσεις.
Καταστήσατε βίωμα και από- 

κτημά σας τις υψηλές ανθρω
πιστικές και κοινωνικές έννοιες 
και αξίες της ΑΡΕΤΗΣ, της ΔΙ
ΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, της ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

και της ΙΣΟΠΟΑΙΤΕΙΑΣ.
Περιφρουρήσατε με ευλάβεια 

τους Δημοκρατικούς θεσμούς και 
προασπίσατε με σθένος την ελεύ
θερη άσκηση των πολιτικών, ατο
μικών και κοινωνικών δικαιωμά
των των πολιτών.
Επιδείξατε ιδιαίτερη ευαισθησία 

στα προβλήματα των νέων και 
προστατέψτε τους από κάθε μορ
φή βίας ή ανηθικότητας καθώς 
και από τη γνωστή μάστιγα της 
εποχής μας “τα ναρκωτικά".
Συνεργασθείτε πρόθυμα και πα

ραγωγικά με τις Αρχές του τόπου 
που θα υπηρετήσετε και τους 
υπαλλήλους των άλλων Υπηρε
σιών και Οργανισμών με τη σκέ
ψη ότι οι προσπάθειες όλων συ
γκλίνουν προς την αυτή κατεύ
θυνση, την εξυπηρέτηση των πο
λιτών.

Με την ίδια πίστη και βεβαι
ότητα ότι θα ανταποκριθείτε στα 
καθήκοντά σας, σας συγχαίρω 
για την προαγωγή σας και σας 
εύχομαι υγεία, τύχη αγαθή και 
ευδοκίμηση υπηρεσιακή.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Σε αγώνες σκοποβολής, αστυ
νομικού πεντάθλου και καράτε 
συμμετείχε πρόσφατα η Ελληνική 
Αστυνομία. Οι αγώνες διεξήχθη- 
σαν στην Τσεχοσλοβακία και η 
Ελληνική αποστολή συμμετείχε 
σε όλα τα αγωνίσματα πλην του

Μαραθώνιου δρόμου.
Στους αγώνες πρακτικής σκο

ποβολής συμμετείχαν οι Υπαστυ- 
νόμοι Α’ Παπάζογλου Αθανάσιος 
και Νικολαϊδης Κων/νος και ο 
Ανθ/μος Καραγιάννης Αντώνιος. 
Στο αστυνομικό πένταθλο ο

Ανθ/μος Θεοδωρίδης Σάββας και 
οι Αστυφύλακες Σαρακίνης Αθα
νάσιος και Κοτανίδης Χρήστος. 
Στο καράτε ο Υπ/μος Α’ Ανδρε- 
άκος Λέων., ο Ανθ/μος Στουρ- 
γκιώτης Χρ., ο Αρχ/κας Χαϊτας 
Μιχ. και ο Αστ/κας Γάλλος 
Αποστ.

Η ελληνική ομάδα παρ’ ότι δεν 
συμμετείχε στο αγώνισμα του μα
ραθώνιου κατέλαβε την 3η θέση 
και κατέκτησε το σχετικό έπαθλο 
μετά από σκληρό συναγωνισμό 
με 10 αντιπροσωπευτικές ομάδες 
της Ευρώπης.

Η Ελληνική αποστολή κατά την 
διάρκεια της παραμονής της στην 
Τσεχοσλοβακία επισκέφθηκε τις 
τοπικές αρχές και επέδωσε εμ
βλήματα του Σώματος και ξε
νόγλωσσα έντυπα, τα οποία δια
φημίζουν θετικά την Ελλάδα και 
περιείχαν τις ελληνικές θέσεις 
για το “Μακεδονικό ζήτημα”.

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
βει μέρος στο τοπικό πρωτάθλη
μα μεταξύ των Δημοσίων Υπη
ρεσιών και των επαγγελματικών 
φορέων του νομού με άριστες 
επιδόσεις και παράλληλα συμ
μετείχε σε διεθνείς φιλικούς αγώ
νες έξω από την Ελλάδα (Ιταλία, 
Αλβανία, ΗΠΑ) και σε διάφορες 
άλλες φιλανθρωπικού χαρακτή
ρα εκδηλώσεις.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές η 
ομάδα έχει αποσπάσει το ενδια
φέρον και τα κολακευτικά σχό
λια του τοπικού τύπου, αφού 
αποδεικνύει έμπρακτα ότι η 
Αστυνομία δεν περιορίζεται μόνο 
στα αυστηρά υπηρεσιακά της κα
θήκοντα αλλά συμμετέχει και συ
νεργάζεται αρμονικά με όλους 
τους φορείς της πόλης σε μια 

Αξιόλογες εμφανίσεις και επι- λευταιο καιρό η ποδοσφαιρκή προσπάθεια να φέρει τους πο-
δόσεις έχει να επιδείξει τον τε- ομάδα της Α.Δ. Αχαϊας. Εχει λά- λίτες πιο κοντά στην Αστυνομία.
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Διεξήχθηκε πρόσφατα ο 10ος 
αγώνας “Σπάρταθλον” αποστά- 
σεως 245 χιλιομέτρων στην κλασ
σική ιστορική διαδρομή Αθήνας 
- Σπάρτης. Συμμετείχαν συνολικά 
130 αθλητές εκ των οποίων 20 
Ελληνες. Τελικά τερμάτισαν στη 
Σπάρτη μόνο 50 αθλητές εκ των

“ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ”
οποίων 2 Ελληνες. Στους αγώνες 
συμμετείχε και ο Υπαστυνόμος 
Α’ Μαλιαχόβας Γεώργιος στην 
προσπάθειά του να συμβάλει 
στην αναβίωση του Φειδιπίδειου 
Αθλου, ύστερα από 2.500 χρόνια, 
και στην ενίσχυση της διαχρο- 
νικότητας της Ελληνικής ψυχής

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ε.Σ.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

εκτιμώντας την πολύτιμη συμ
βολή των ανδρών του Τμήματος 
Αγορανομίας Πειραιά, σε μια σε
μνή τελετή απένείμε μετάλλια 
και διπλώματα σε αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα χρυσούν μετάλ
λιο απενεμήθη στο Διοικητή της 
Υπηρεσίας Αστυν. Υποδ/ντή Ν.
Στέκα. Αργυρά μετάλλιά στο 
Τμήμα Αγορανομίας Πειραιά, 
στον Αστυν.Β’ Ιωάν. Κορδονούρη, 
στους Υπ/μους Α’ Γ. Κουκουράβα 
και Μ. Δαμίγο, στον Ανθ/μο Κ.
Γεωργιάδη, στον Αρχ/κα Πρ.
Αβανίδη και στους Αστ/κες Ν.
Μπακούση και Κ. Πετρόπουλο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Είναι γεγονός ότι οι αστυνομ- 

κοί φτάνουν πρώτοι για να 
προσφέρουν αμέριστα τη βοήθειά 
τους και σε περιπτώσεις πυρ- 
καϊών και καταστροφών.Ηγνώση 
του τρόπου χρήσης των πυροσ
βεστήρων εκ μέρους των είναι 
όχι μόνον αναγκαία αλλά και 
προϋπόθεση για να διασωθούν 
άτομα ή περιουσίες. Για το σκοπό 
αυτό το AT. Περισσού, σε συνερ
γασία με ιδιωτική εταιρεία ειδών 
πυρόσβεσης, πραγματοποίησε 
πρόσφατα επίδειξη και εκ
παίδευση πάνω στη χρήση δια
φόρων ειδών πυροσβεστήρων, 
αφού η αντιμετώπιση της φωτιάς 
στα πρώτα στάδια εκδήλωσής 
της έχει αποδειχθεί σωτήρια.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, 
στις αστυνομικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις του Λαγονησίου 
το Ιο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Καράτε Αστυνομικών. Την τεχνι
κή διεύθυνση ανέλαβε η Ελλη
νική Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΑΤΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Καράτε και τους αγώνες, που 
σημείωσαν απόλυτη επιτυχία, πα
ρακολούθησαν ο Αρχηγός του 
Σώματος Αντ/γος Σέψανος Μα- 
κρής, ο Β’ Υπαρχηγός Αντ/γος 
Αλέξανδρος Κοντογιάννης, εκ
πρόσωποι της Γενικής Γραμμα
τείας Αθλητισμού, δημοσιογρά
φοι και πολλοί προσκεκλημένοι 
και φίλοι του αθλήματος.
Στο τέλος των αγώνων απε- 

νεμήθησαν μετάλλια στους νικη
τές και αναμνηστικά διπλώματα

στους λοιπούς συμμετέχοντες. Οι 
αθλητές που διακρίθηκαν ήταν: 
1) στους αγώνες “Κάτα” ο Υπ/μος 
Α’ Ανδρεάκος Λ., ο Αστυφύλα
κας Σφήκας Χρ. και ο Ανθ/μος 
Μοτσάκος Μ. 2) στην κατηγορία 
μέχρι 76 κιλά οι Αστυφύλακες 
Λαζαρίδης Π. και Βαρλάμης Κ. 
και ο Ανθ/μος Μοτσάκος Μ. και 
3) στην κατηγορία άνω των 76 
κιλών: ο Υπ/νόμος Α’ Σταυράκας 
Γ. και οι Αστυφύλακες Μωϋσίδης 
Κ. και Κιουρτσίδης Αθαν.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Με εξαιρετική επιτυχία πραγ

ματοποιήθηκε, πρόσφατα, στο 
κρουαζιερόπλοιο ΕΡΜΗΣ χορο
εσπερίδα της Αθλητικής Ενωσης 
Αστυνομικών Ελλάδος με την ευ
καιρία της συμπληρώσεως δύο 
ετών από την ίδρυσή της..
Την εκδήλωση τίμησαν με την 

παρουσία τους ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος Στέφανος Μακρής, 
εκπρόσωπος του Γενικού Γραμ
ματέα Αθλητισμού, ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιο
νοδρομίας, αθλητικοί συντάκτες, 
μέλη, αθλητές και αθλήτριες κα
θώς και φίλοι της Ενωσης.

Guest star της βραδιάς ήταν η 
Μις Ελλάς 1992 Ευγενία Πασχα-

λίδη, η οποία με τη γλυκιά πα
ρουσία της έκανε ομορφότερη 
την γιορταστική εκδήλωση αφού 
παρουσίασε σχετικό διαγωνισμό 
και χάρισε δώρα στους νικητές.

Κατά την διάρκεια της εκδή
λωσης κόπηκε τούρτα με το έμ
βλημα της Ενωσης από τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό 
συνεχάρη τους διοργανωτές και 
επισήμανε την μεγάλη σημασία 
που δίνει η Αστυνομία στο θέμα 
της ανάπτυξης του αθλητισμού 
στις τάξεις της. Διαβάστηκαν 
επίσης μηνύματα του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης και του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού. Η βρα
διά έκλεισε με τραγούδι και χορό.
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Διεξήχθηκε, στο Καυ- 
τατζόγλειο Στάδιο Θεσ
σαλονίκης, ποδοσφαιρι
κή συνάντηση μεταξύ 
των ομάδων της Ελλη
νικής Αστυνομίας και 
της Αστυνομίας της 
Ρουμανίας, στα πλαίσια 
του Α’ Βαλκανικού 
Αστυνομικού Πρωτα
θλήματος Ποδοσφαί
ρου, το οποίο θα διαρ
κέσει δύο χρόνια. Η πο
δοσφαιρική ομάδα συ
γκροτήθηκε από Αστυ- 
νομικούς-αθλητές των 
Υπηρεσιών της Γενικής 
Αστυν. Δ/νσης Θεσσα
λονίκης. Νικήτρια ανα- 
δείχθηκε η ομάδα της 
Αστυνομίας της Ρουμα
νίας, μετά από συναρπαστικό 
αγώνα, με σκορ 3-2.

Παρών ήταν ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος Στέφανος Μακρής και ο Γε
νικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Εσωτερικών της Ρουμανί
ας, Αντιναύαρχος Emil Dumitre-

scu, ο οποίος εκτελεί και κα
θήκοντα Γενικού Γραμματέα της 
Αθλητικής Ενωσης Αστυνομιών 
Βαλκανικών Κρατών (U.S.P.B.).

Πριν την έναρξη του αγώνα ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας επέδωσε αναμνηστική 
πλακέτα με το Μακεδονικό έμ

βλημα της Βεργίνας στο 
Ρουμάνο επίσημο και στη 
σύντομη ομιλία του τό
νισε ότι για τη διεθνή 
αστυνομική κοινότητα ο 
αθλητισμός αποτελεί την 
κοινή γλώσσα και μια 
ακόμα μορφή διεθνούς 
αστυνομικής συνεργασί
ας, που συμβάλει στη σύ
σφιγξη των σχέσεων με
ταξύ των μελών της και 
εξέφρασε την πεποίθηση 
ότι από τους αγώνες αυ
τούς τελικά πρωταθλη
τής θα στεφθεί ο Βαλ
κανικός Αστυνομικός 
Αθλητισμός.

Ο Ρουμάνος επίσημος 
στην αντιφώνησή του ευ
χαρίστησε για την όλη 

οργάνωση και διεξαγωγή των 
αγώνων καθώς και για την 
εγκάρδια φιλοξενία που είχε στη 
συμπρωτεύουσα και κατέληξε ότι 
είναι πολύ χαρούμενος που βρί
σκεται στην πατρίδα του Φιλίπ
που και του Μεγάλου Αλεξάν
δρου.
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Σ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Με κάποια σχετική καθυστέρη
ση έφτασαν στο περιοδικό μας 
ανταποκρίσεις από όλες τις 
Αστυνομικές Δ/νσεις της χώρας 
αναφερόμενες στον εορτασμό 
του Προστάτη του Σώματος Αγί
ου Αρτεμίου.

ROAOZ

Στο Βόλο, η ΑΔ. Μαγνησίας 
και η Τοπική Διοίκηση της Διε
θνούς Ενωσης Αστυνομικών 
εκτός των καθιερωμένων εκδη
λώσεων (δοξολογία - δεξίωση) 
πραγματοποίησαν και καλλιτε
χνική εκδήλωση με πλούσιο πρό
γραμμα, το οποίο περιελάμβανε: 
α) ρεσιτάλ κλασσικής κιθάρας 
και πιάνου με εκτελεστές, παιδιά 
αστυνομικών, τον Σταύρο Κου- 
ρούση στην κιθάρα και τις αδελ
φές Ευθυμία και Στυλιανή Σταυ
ροθεοδώρου στο πιάνο β) επίδοση 
τιμητικής πλακέτας από τον 
Αστυν. Δ/ντή Μαγνησίας Κων/νο 
Παταργιά στον Μητροπολίτη 
Δημητριάδος κ.κ. Χριστόδουλο 
σαν ένδειξη σεβασμού, τιμής και 
αγάπης των αστυνομικών για την 
συμπαράσταση και προσφορά της

Μητροπόλεως στο έργο της 
Αστυνομίας και γ) Χορωδία και 
Ελληνικούς χορούς.

Η εκδήλωση, την οργάνωση της 
οποίας ανέλαβε ο Αστυν. Υπ/ντής 
Γ. Πλακάς, ικανοποίησε τους 
εκατοντάδες προσκεκλημένους 
που είχαν κατακλύσει την με
γάλη αίθουσα του Πνευματικού 
Κέντρου και προκάλεσε τα ευ
μενή σχόλια των τοπικών Μ.Μ.Ε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στη συμπρωτεύουσα οι εορτα

στικές εκδηλώσεις περιλάμβα
ναν Δοξολογία στον Ιερό Μη- 
τροπολιτικό Ναό Αγ. Γρηγορίου 
του Παλαμά κι ανάγνωση Ημε
ρήσιας Διάταξης από τον Γεν. 
Αστυν. Δ/ντή Θεσ/κης Υποστρά
τηγο κ. Κων/νο Τούλια. Ακολού
θησε επιμνημόσυνη δέηση και κα
τάθεση στεφάνων στο μνημείο 
των πεσόντων Αστυνομικών και 
δεξίωση στο ξενοδοχείο “Μακε
δονία Παλλάς”.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις 
παρέστησαν ο Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου Μακεδο- 
νίας-Θράκης I. Τσαλουχίδης, 
βουλευτές, ο Δ/ντής του Γ’ Σώ
ματος Στρατού, εκπρόσωποι των 
τοπικών Αρχών και πλήθος κό
σμου.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο εορτασμός του Προστάτη μας 

Αγίου Αρτεμίου στην Α.Δ. Λα- 
σηθίου ξέφυγε από τα τυπικά 
πλαίσια και έλαβε ουσιαστικό
τερο χαρακτήρα μέσα από τις 
ομιλίες του Αστυν. Δ/ντή Ιωάννη 
Βανικιώτη, ο οποίος κάλεσε τους 
πολίτες να συνεργασθούν και να 
συμπαρασταθούν στο πολύμορφο 
έργο της Αστυνομίας για να δια
τηρήσουν την τάξη και την ασφά
λεια στην περιοχή που αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την του
ριστική και οικονομική ανάπτυξη 
του όμορφου Νομού.
Αγάπη, σεβασμός και στήριξη 

του έργου των Αστυνομικών 
ήταν το βασικό μήνυμα της γιορ
τής ιδίως σήμερα που οι εγκλη
ματικές πράξεις αυξάνονται επι
κίνδυνα γύρω μας και όπως υπο
γράμμισε ο τοπικός τύπος οι πρω
τοβουλίες αυτές μπορούν να βελ
τιώσουν τις σχέσεις του κοινού 
με την Αστυνομία και να ανα
πτύξουν την κοινωνική συνείδηση 
απέναντι στο έγκλημα.

ΣΕΡΡΕΣ
Στις Σέρρες, με την ευκαιρία 

του εορτασμού του Μεγαλομάρ
τυρα Αγίου Αρτεμίου, ο Αστυ
νομικός Διευθυντής Σερρών Ιω
άννης Κουτουπής σε αναγνώριση 
της ηθικής και υλικής συμπαρά
στασης του Νομάρχου Σερρών 
κ. Αναστασίου Λιάσκου, στην 
πρόσφατα ανακαινισθείσα Λέσχη
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της Α.Δ. Σερρών, όπου έγινε και 
η επίσημη δεξίωση του επέδωσε 
τιμητική πλακέτα με το έμβλημα 
του Σώματος.

Σε ανταπόδοση ο κ. Νομάρχης 
προσέφερε στον Αστυνομικό 
Διευθυντή τέσσερα σύγχρονα φο
ρητά ραδιοκασσετόφωνα σαν 
αναγνώριση των τελευταίων δια
δοχικών επιτυχιών των Υπηρε
σιών Ασφαλείας στον τομέα της 
δίωξης των εμπόρων ναρκωτι
κών.
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ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
Κύπριοι αστυνομικοί επισκέφθη- 

καν, πρόσφατα, τη χώρα μας και 
ενημερώθηκαν σε οργανωτικά θέ
ματα της Αμέσου Δράσεως με 
απώτερο στόχο να ιδρύσουν σε 
όλες τις πόλεις της Κύπρου αντί
στοιχες υπηρεσίες Αμέσου Επεμ- 
βάσεως.

Ηδη στην Κύπρο λειτουργούν, 
πειραματικά, στη Λάρνακα και 
στη Λευκωσία αντίστοιχες υπη
ρεσίες και, επειδή ο θεσμός πέ
τυχε, πρόκειται να τον επεκτεί
νουν και στις άλλες πόλεις σύμ
φωνα με τα πρότυπα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της παρα
μονής τους στην Αμεση Δράση 
ενημερώθηκαν εφ’ όλων των θε
μάτων από το Δ/ντή της Αμέσου 
Δράσεως Ταξίαρχο Απ. Δάβαλο 
και από αξιωματικούς της Υπη
ρεσίας. Κινήθηκαν, επίσης, με πε
ριπολικά και παρακολούθησαν 
πραγματικά συμβάντα προκειμέ- 
νου να διαμορφώσουν μια άμεση 
αντίληψη για τον τρόπο λειτουρ
γίας του Κέντρου Επιχειρήσεων 
και ενεργείας των πληρωμάτων. 
Οι Κύπριοι συνάδελφοι παρακο
λούθησαν από κοντά και τα σε- 
μινάοια αυτοποοστασίας της

Αμεσης Δράσης και οι εντυπώ
σεις τους ήταν άριστες.

Πριν την αναχώρησή τους από 
τη χώρα μας επισκέφθηκαν δια
δοχικά το Γενικό Αστυν. Δ/ντή 
Αττικής Υποστ/γο Αντ. Λαμπα- 
διάρη και τον Β’ Υπαρχηγό του 
Σώματος Αντιστράτηγο Αλέξ. 
Κοντογιάννη και τους ευχαρίστη
σαν για την συνδρομή που πα
ρέχει η Ελληνική Αστυνομία στην 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού της 
Αμεσης Επέμβασης Κύπρου και 
τους απένεΐμαν αναμνηστικές 
πλακέτες με το έμβλημα της Κυ
πριακής Αστυνομίας.
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Εκδήλωση στο ξενοδοχείο “Με
γάλη Βρετανία” οργάνωσε πρό
σφατα η “Πανελλήνια Οργάνωση 
Οικογένειας και Νεότητας”, πα
ράρτημα Παπάγου, για να τιμήσει 
τους άνδρες της Αμεσης Δράσης 
και ιδιαίτερα την ομάδα Ζ και 
μέσω αυτών ολόκληρο το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Οπως τόνισε στην ομιλία της 
η κ. Αποστολία Κοκκινάκη, υπεύ
θυνη Δημοσίων Σχέσεων του πα
ραρτήματος: σκοπός τον όμιλόν 
είναι ο αγώνας για την διατήρηση 
των θεμελιωδών κνττάρων της 
κοινωνίας, της οικογένειας και 
της νεότητας. Σε μια εποχή πον 
τα ιδανικά και οι ηθικές αξίες 
βρίσκονται σε κρίση αντά τα 
ηρωικά παιδιά, οι άνδρες της 
Αμέσον Δράσεως, παρά τις επι
κρίσεις πον δέχονται, θέτονν σε 
κίνδννο τη ζωή και τη σωματική 
τονς ακεραιότητα για να δια- 
φνλάξονν τα αγαθά τον κοινω
νικού σννόλον και για να μπο
ρούμε να κινούμε θα και να ερ
γαζόμαστε ήσνχοι. Ο όμιλός μας 
δεν ξεχνά όμως και τα παιδιά 
και τις οικογένειες των αστν- 
νομικών πον έπεσαν κτνπημένοι 
από αδίστακτονς δολοφόνονς 
και δεν θα σταματήσει να ανα

γνωρίζει καθημερινά το δύσκολο 
έργο σας και να αποδίδει την 
οφειλόμενη τιμή στο Σώμα της 
Ελληνικής Αστννομίας. Θα εί
μαστε πάντοτε σνμπαραστάτες 
στον αγώνα σας και δεν θα πά- 
ψονμε να βοηθούμε τις ατνχείς 
οικογένειες των θνμάτων, ώστε 
να αναθρέψονν τα παιδιά τονς 
κατά τρόπο αντάξιο της θνσίας 
τον πατέρα τονς. Γι’ αντό τα 
έσοδα της σημερινής εκδήλωσης 
προορίζονται να διατεθούν εξ 
ολοκλήρον για τις ανάγκες των 
οικογενειών αντών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Στέφανος 
Μακρής και ο Διοικητής της Αμε
σης Δράσης Ταξίαρχος Απόστο
λος Δάβαλος, οι οποίοι στη σύ
ντομη ομιλία τους ευχαρίστησαν 
την Πανελλήνια Οργάνωση Οι
κογένειας και Νεότητας Παπά
γου και υπογράμμισαν τη μεγάλη 
σημασία που έχουν παρόμοιες εκ
δηλώσεις για την ανύψωση του 
ηθικού των αστυνομικών στην 
επιτέλεση της δύσκολης αποστο
λής τους.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΤΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΖΟΥΝΤΟ
Πραγματοποιήθηκαν στην πόλη 

Μαλμόε της Σουηδίας οι Πανευ
ρωπαϊκοί Αγώνες ΤΖΟΥΝΤΟ 
Αστυνομικών. Στους αγώνες έλα
βαν μέρος ομάδες Αστυνομικών 
από 13 Ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελ
ληνική Αστυνομία συμμετείχε 
στους αγώνες με τους: Δοκ. 
Υπ/μο ΔΕΡΑΤΣΑ Κυριάκο, κα
θηγητή Φυσικής Αγωγής ειδικευ
μένο στο άθλημα του τζούντο, 
ως επικεφαλής αποστολής και 
Αρχ/κα ΠΕΤΡΑΚΗ Γεώργιο της

Γ.Α.Δ.Α. ως αθλητή στην κατη
γορία των 95 κιλών (Πρωταθλητή 
Ελλάδος 1991).
Η Ελληνική ομάδα, στην συ

νολική κατάταξη των 95 κιλών 
κατέλαβε την 5η θέση στην Ευ
ρώπη μετά από σκληρές μάχες. 
Η επιτυχία αυτή της Ελληνικής 
ομάδας κρίνεται ως ιδιαίτερα ση
μαντική διότι συμμετείχε για 
πρώτη φορά σ’ αυτούς τους αγώ
νες και είχε πολύ περιορισμένο 
χρόνο προετοιμασίας.

Κατά την διάρκεια των αγώνων 
και της παραμονής της Ελλη
νικής ομάδας στη Σουηδία η συ
μπεριφορά των μελών της υπήρξε 
άψογη και κατεβλήθη έντονη 
προσπάθεια προβολής της Ελλά
δας, της Ελληνικής Αστυνομίας 
και των Εθνικών θεμάτων (Μα
κεδονικό κ.λπ.) στις άλλες αντι
προσωπείες και στους Σουηδούς 
επίσημους. Επισκέφθηκαν το Δη
μαρχείο της πόλης Μαλμόε, στο 
οποίο τους δεξιώθηκε ο Αντι-
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δήμαρχος της πόλης τιμώντας τις 
Εθνικές Αστυνομίες των μετεχό- 
ντων σε μια σεμνή και συγκι
νητική τελετή. Ξεναγήθηκαν επί
σης στις εγκαταστάσεις της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης του 
Μαλμόε καθώς και στα αξιοθέ
ατα της πόλης.

Κατά την αποχαιρετιστήρια δε
ξίωση στην οποία παρευρέθηκαν 
τα μέλη όλων των αποστολών, 
τίμησαν με την παρουσία τους 
οι Αρχές της πόλης και η ηγεσία 
της Αστυνομίας του Μαλμόε.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής 
αποστολής ευχαρίστησε τις Σου
ηδικές Αρχές και ιδιαίτερα την 
ηγεσία της Αστυνομίας για την 
άψογη φιλοξενία και την επιτυ
χία της διοργάνωσης και πρό- 
σφερε στο Διευθυντή της Αστυ

νομίας της πόλης του Μαλμόε είναι και το έμβλημα της Αθλη- 
αναμνηστικό δίσκο με παράστα- τικής Ενωσης Αστυνομικών Ελ- 
ση αρχαίου δισκοβόλου, που λάδος.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΤΗ Λ. 8322.511, 8314.896

Είμαστε μία επιχείρηση με μεγάλη πείρα 
στις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.

Σε μας θα βρείτε 
τα μεγαλύτερα ονόματα της αγοράς. 

Ελάτε να διαλέξετε τη συσκευή που θέλετε, 
ανάμεσα σε μία τεράστια γκάμα, σε χαμηλές τιμές

και όσο για την πληρωμή, 
θα βρούμε τον τρόπο που θα σας βολέψει.

Γιατί, ειδικά για σας,
κάνουμε τις καλύτερες εκπτώσεις 

και τους ευνοϊκότερους διακανονισμούς.

Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε.

(Β ασιλείου
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Μπορεί τα Χριοτούγεννα που μας ήρθαν και πάλι, 
να είναι η κατ’ εξοχήν γιορτή της αγάπης και της ειρήνης, 

υπάρχουν όμως άνθρωποι που και τις θείες αυτές ημέρες 
επιμένουν να μας δείχνουν το κακό τους πρόοωπο.

Ετοι τον λόγο και πάλι είχαν οι αστυνομικές υπηρεοίες.

Ανθρωποκυνηγητό στην Εθνική
Μιά ακόμα σπείρα εμπόρων ναρκωτικών εξαρ

θρώθηκε από την Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφά
λειας Αττικής.

Την σπείρα αποτελούσαν οι Δημήτριος Ξενι- 
κάκης, 39 ετών και Κων. Λάζαρης, 35 ετών. Ο 
δεύτερος είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με όρους 
ενώ εξέτιε ποινή φυλάκισης για διακίνηση ναρ
κωτικών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
600 γραμ. ηρωίνης, 1430 γραμ. χασίς, 3.000.000 
δρχ. καθώς και το φορτηγό αυτοκίνητο με το 
οποίο διακινούσαν τα ναρκωτικά.

Από καιρό οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες 
ότι ο Λάζαρης διακινούσε ηρωίνη και χασίς σε 
στέκια τοξικομανών στο Περιστέρι. Υστερα από 
έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο Λάζαρης προμηθευ
όταν τα ναρκωτικά από κάποιο άτομο στην Πε
τρούπολη.

Η παρακολούθηση συνεχίστηκε, παρ’ ότι ο Λά
ζαρης έπαιρνε τρομερές προφυλάξεις, με απο
τέλεσμα να διαπιστωθεί ότι προμηθευτής του ήταν 
ο Ξενικάκης.

Οταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν 
και τους δύο άρχισε καταδίωξη στην Εθνική οδό 
Αθηνών - Λαμίας.

Οι καταδιωκόμενοι όμως κατάφεραν προς στιγ
μή να ξεφύγουν από την επιτήρηση των αστυ
νομικών. Επειτα, όμως, από μερικές ώρες εντο
πίστηκαν και πάλι στην Εθνική οδό. Την φορά 
αυτή όμως δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί και συ- 
νελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Χασίς σε σχολεία
Ιδιαίτερα επικίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια 

είναι οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται ότι δια
κινούσαν ναρκωτικά σε σχολείο του Μενιδίου 
και οι οποίοι διώκονται επί πλέον και με βάση 
τις επιβαρυντικές διατάξεις του αντιτρομοκρα- 
τικού νόμου.

Πρόκειται για τους Κων. Νάτσο, 30 ετών, ο

οποίος το 1986 είχε συλληφθεί για κατοχή χει
ροβομβίδων και εκρηκτικών και φέρεται σαν ο 
αρχηγός της σπείρας, Γ. Κοντοπίδη, πεθερό του 
πρώτου, 62 ετών και Κυρ. Μεγαγιάννη, 25 ετών.

Τρεις επίσης ανήλικοι μαθητές συνελήφθησαν 
μαζί τους και κατηγορούνται για διαμεσολάβηση 
σε αγορά ναρκωτικών.

Πρόκειται για δύο 17χρονες και έναν 16χρονο, 
που σύμφωνα με την κατηγορία προμηθεύονταν 
χασίς από τον Μεγαγιάννη και προσπαθούσαν 
να μυήσουν στη χρήση του και άλλα παιδιά του 
1ου Τεχνικού Επαγγελματικού και 3ου Γενικού 
Λυκείου Μενιδίου.

Συνελήφθη βιαστής
Επικίνδυνος βιαστής και ληστής που τους τε

λευταίους μήνες είχε σκορπίσει το φόβο σε γονείς 
και παιδιά στα βόρεια προάστεια και είχε απα
σχολήσει ιδιαίτερα την Ασφάλεια Αττικής, εντο
πίστηκε και συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος 
Αφάλειας Ηρακλείου Αττικής.

Πρόκειται για τον 21χρονο Αθανάσιο Ματάκο, 
φανοποιό αυτοκινήτων, ο οποίος είχε διαπράξει 
επιθέσεις κατά γυναικών με σκοπό τον βιασμό 
και τη ληστεία, στην περιοχή του Ηρακλείου 
Αττικής. Τον δράστη ανεγνώρισαν τέσσερα από 
τα θύματά του και κατόπιν αυτού οδηγήθηκε 
στη φυλακή.

Ο Ματάκος με την απειλή μαχαιριού παρέσυρε 
βιαίως τα θύματά του σε παρακείμενες νεοα- 
νεγειρύμενες οικοδομές με πρόθεση τον βιασμό 
τους και την αφαίρεση των χρημάτων και τι
μαλφών τους.

Μία από τα θύματά του όμως κατάφερε να 
του ξεφύγει και να καταγγείλει το γεγονός στην 
Ασφάλεια Ηρακλείου. Οι αστυνομικοί τον ανε- 
ζήτησαν και ύστερα από καταδίωξη τον συνέ
λαβαν κάτω από ένα αυτοκίνητο που είχε κρυφτεί.

Στην κατοχή του βρέθηκαν χρήματα και προ
σωπικά αντικείμενα των παθουσών, τα οποία και 
αποδόθηκαν στις κατόχους των.
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Τσιγγάνοι πουλούσαν ανήλικες
Ανήλικες Αλβανίδες ηλικίας από 13 έως 18 

ετών, έφερνε από την Αλβανία ζευγάρι τσιγγάνων 
και στη συνέχεια τις πουλούσαν σε κυκλώματα 
σωματέμπορων, οι οποίοι τις εξέδιδαν σε πελάτες.

Από την Ασφάλεια Αττικής συνελήφθη η 48χρονη 
Βασιλική Ντάνου, η οποία μαζί με τον σύζυγό 
της Ευάγγελο, έφερναν και πουλούσαν ανήλικες 
Αλβανίδες.

Η Ντάνου κρατούσε στο σπίτι της μιά 13χρονη 
Αλβανίδα με σκοπό να την πουλήσει.

Μιά άλλη 18χρονη Αλβανίδα την είχαν πουλήσει 
για 100.000 δρχ., σε δύο τσιγγάνους, τον 37χρονο 
Προκοπή Καλαμιώτη και τον γιό του Γιάννη, 
οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Οι δύο δράστες κρατούσαν με τη βία την 18χρο- 
νη στο σπίτι τους στην περιοχή Αγίου Σωτήρος 
Αχαρνών και την εξέδιδαν σε πελάτες που τους 
επισκέπτονταν για τον σκοπό αυτό, αντί του 
ποσού των 5.000 και 8.000 δρχ.

Τους πελάτες τους εύρισκε ο Προκοπής Κα- 
λαμιώτης και όπως προέκυψε από την προανά
κριση, μέσα σε μία εβδομάδα είχε εισπράξει 100.000 
δρχ. Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι δεν εξέδιδαν 
την 18χρονη, αλλά ότι την ήθελαν για νύφη!

Σπείρες Χιλιανών και Αλβανών 
στη φάκα

Με έξι διαβατήρια κυκλοφορούσε ο εγκέφαλος 
τριμελούς σπείρας Χιλιανών διαρρηκτών, που εί
χαν “ρημάξει” εδώ και τρία χρόνια διαμερίσματα 
και καταστήματα της Αθήνας.

Τα μέλη της σπείρας, που εξαρθρώθηκε από 
την Ασφάλεια Αττικής, έχουν ομολογήσει πάνω 
από 70 διαρρήξεις με τζίρο 60.000.000 δρχ.

Οι δράστες Αλντάν Γκομέζ, Γκονζάλες Αμίκο, 
υπήκοι Χιλής και η Μανταλεϊνη Μπραθ, από την 
Κολομβία, συνελήφθησαν και ομολόγησαν τις πρά
ξεις τους.

Σε μιά άλλη επιχείρηση αστυνομικών, μιά κόκ
κινη BMW, στην οποία επέβαιναν πέντε Αλβανοί 
και τράβηξε την προσοχή τους.

Σε έρευνα που εγινε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 
διάφορα είδη, προϊόντα όπως απεδείχθη κλοπής. 
Δράστες ήταν οι Ντότσι Αρτούρ, Γιώργος Μπίφσο, 
Μανώλης Πετρουσάκης, Κοσμάς Κουτούλας και 
Μιχάλης Ρούτσης, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Λίγη ώρα πριν, είχαν πάει στο σπίτι όπου δια
μένουν δύο Βορειοηπειρώτες, ο Γιώργος και ο

Αχιλλέας Πύρρος, στα Ανω Λιόσια και αφού 
τους ακινητοποίησαν με γροθιές, τους απείλησαν 
με μαχαίρι, τους έδεσαν χειροπόδαρα και τους 
άρπαξαν 215.000 δρχ., μιά έγχρωμη τηλεόραση 
και διάφορα μικροαντικείμενα.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ενας Αγγλος υπήκοος, ο Αλεξάντερ Ρόμπερτ, 

συνελήφθη από την Ασφάλεια Ηρακλείου Κρήτης, 
επειδή εμπορευόταν ποσότητες ναρκωτικών ου
σιών και κυρίως το ναρκωτικό “Εκσταση”.

Σε έρευνα που του έγινε αμέσως μετά από 
την συναλλαγή που είχε με νεαρό άτομο, το 
οποίο διέφυγε τη σύλληψη, βρέθηκαν στην κατοχή 
του και κατασχέθηκαν 23 κάψουλες του ναρ
κωτικού “Εκσταση” και 91 διάφορα άλλα ιδιο
σκευάσματα, των οποίων η σύσταση εξετάζεται.

Ο Αλεξάντερ, που είναι και ο ίδιος χρήστης, 
ομολόγησε ότι τα ναρκωτικά τα είχε αγοράσει 
στην Αγγλία και ότι πουλούσε 7.000 δρχ. την 
κάθε κάψουλα.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Μ Ε ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

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

πλήρως εξοπλισμένο 
για τις ανάγκες του παιδιού σας, 

σε συνδυασμό
με τις σύγχρονες μεθόδους θεραπείας, 

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

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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ
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ΠΑΤΡΑ
Συνελήφθη από την Ασφάλεια Πατρών έμπορος 

λαϊκής τέχνης, ο οποίος κατείχε παράνομα ολό
κληρο αρχαιολογικό θησαυρό, μεγάλης επιστη
μονικής και εμπορικής αξίας.

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε στο κα
τάστημα και στο σπίτι του Παναγιώτη Παπα- 
μιχαήλ, 51 ετών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ει
κόνες του _18ου αιώνα, 1291 αρχαία νομίσματα, 
Βυζαντινά, Ενετικά, Ρωμαϊκά Αιγυπτιακά, κ.α., 
πήλινα και χάλκινα αρχαία αντικείμενα και κο
σμήματα, που ήταν επιμελώς κρυμμένα σε κρύ
πτες.

Τα κατασχεθέντα χρονολογούνται από τον 6ο 
π.Χ. αιώνα μέχρι το 1900.

Ο Παπαμιχαήλ διατηρούσε κατάστημα ειδών 
λαϊκής τέχνης στην Αρχαία Κόρινθο και από 
εκεί οργάνωνε τις παράνομες δραστηριότητές του.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Μία ακόμη σπείρα λαθρεμπόρων ναρκωτικών 

με ευρύτερες διασυνδέσεις και πλούσιο εμπόρευμα 
εξαρθρώθηκε από τις διωκτικές Αρχές της Αστυν. 
Δ/νσης Κορινθίας και απαλλάχθηκε η ευρύτερη 
περιοχή από την εγκληματική τους δράση.

Υπήρχαν πληροφορίες ότι στην παραλιακή πε
ριοχή της Βόχας Κιάτου διακινούνται τελευταία 
μεγάλες ποσότητες χασίς.

Μετά από πολυήμερες, επίπονες και σε 24ωρη 
βάση ενέδρες και παρακολουθήσεις εντοπίστηκαν 
και συνελήφθησαν οι Σταύρου Βασίλειος, 51 ετών, 
αγρότης,' Λιάκης Γεώργιος, 55 ετών, επιχειρημα
τίας και Μπουγάς Σωκράτης, 52 ετών, οδοντί
ατρος.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
18,5 κιλά φούντας ινδικής κάνναβης και 50 δεν

δρύλλια ινδικής κάνναβης.
Τα προφυλακτικά μέτρα που είχαν λάβει οι 

δράστες κατέστησαν την όλη επιχείρηση λίαν 
επικίνδυνη και περιπετειώδη, αφού έπρεπε και 
φυσικά εμπόδια ύψους δύο μέτρων να υπερπη- 
δηθούν και λυκόσκυλα να δαμασθούν και κα
ταδιώξεις και έρευνες σε γειτονικές κατοικίες 
να πραγματοποιηθούν.

Ομως χάρη στην ψυχραιμία, στο ζήλο, στην 
αυταπάρνηση και κυρίως στο πείσμα και την 
επιμονή των αστυνομικών τα εμπόδια ξεπερά- 
στηκαν και κάποια αθώα θύματα της κοινωνίας 
ξέφυγαν και πρόλαβαν να μην πέσουν στο λα
βύρινθο των ναρκωτικών.

Λ Α Ρ ΙΣ Α
Το αδιάκοπο κυνηγητό των ανδρών του Τμή

ματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας κατά των 
εμπόρων και καλλιεργητών ινδικής κάνναβης απέ
φερε το τελευταίο διάστημα απανωτές και ση
μαντικές επιτυχίες.

Στην πρώτη περίπτωση, μετά από πολυήμερη 
παρακολούθηση κατόρθωσαν στο Μεγαλόβρυσο 
Αγιάς Λάρισας να συλλάβουν επ’ αυτοφώρω, σπεί
ρα εμπόρων και καλλιεργητών ινδικής κάνναβης 
που την αποτελούσαν οι Χρήστου - Χασιώτης 
Ιωάννης, 37 ετών και η Χρήστου - Χασιώτη Αι
κατερίνη, 63 ετών, οι οποίοι κατείχαν 4,5 κιλά 
αποξηραμένης ινδικής κάνναβης και καλλιεργού
σαν 16 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης.

Σε μιά άλλη “επιχείρηση” κατόρθωσαν να συλ
λάβουν επ’ αυτοφώρω τον Ιωάννη Βάρδα, 64 ετών, 
που καλλιεργούσε 252 δενδρύλλια ινδικής κάν
ναβης στην περιοχή- “Αστροβος” της Κοινότητας 
Μελιβοίας Αγιάς. Στην κατοχή του βρέθηκαν 7,5 
κιλά αποξηραμένης ινδικής κάνναβης.
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Εξ άλλου, σε συνεργασία με άνδρες του Τμή
ματος Ασφάλειας Κοζάνης συνέλαβαν επ’ αυ- 
τοφώρω στα Κοίλα και στο Βατερό Κοζάνης 
πέντε άτομα που κατείχαν 8 κιλά και 130 γραμ. 
αποξηραμένης ινδικής κάνναβης, ένα αναισθησιο- 
γόνο περίστροφο, δύο στιλέτα, μιά σιδερογροθιά 
και τέσσερα αρχαία νομίσματα.

Δράστες είναι οι Μπάφρας Γεώργιος, 38 ετών, 
Μπάφρας Κυριάκος, 60 ετών, Μπάφρα Αθηνά, 
60 ετών, σύζυγος του δευτέρου, Νάρης Πανα
γιώτης, 38 ετών και Κινανίδης Γρηγόρης, 41 ετών.

Τέλος, σε συνεργασία με άνδρες του Α.Τ. Ρα- 
ψάνης και του Α.Σ. Γόννων, μετά από πολυήμερη 
και εξαντλητική παρακολούθηση κατόρθωσαν να 
συλλάβουν τον Κων. Καραδούκα, 41 ετών, στην 
αγροτική περιοχή “Ρέμα” και “Τσελίκτεπε” Γόν
νων Λάρισας.

Ο Καραδούκας καλλιεργούσε 23 δενδρύλλια 
ινδικής κάνναβης και στην κατοχή του βρέθηκαν 
περίπου 5,5 κιλά αποξηραμένης ινδικής κάνναβης 
σε φούντα.

ΡΟΔΟΣ
Την ηρεμία και την γαλήνη στην ήσυχη πόλη 

επανέφερε η Ασφάλεια Ρόδου μετά τη σύλληψη 
δύο επικίνδυνων “τσαντάκηδων”, που είχαν κα
ταφέρει να αναστατώσουν την περιοχή.

Συγκεκριμένα ο 25χρονος Ιωάννης Γόρδιος και 
ο 24χρονος Κων. Καρακούλας επιβαίνοντες εναλ
λάξ στις μοτοσυκλέτες τους είχαν διαπράξει από 
κοινού συνολικά 11 αρπαγές τσαντών σε βάρος 
Ελληνίδων αλλά και αλλοδαπών τουριστριών, 
καρπούμενοι το περιεχόμενό τους που ανήλθε 
συνολικά στις 300.000 δρχ.

Σε έρευνα που έγινε στα σπίτια τους βρέθηκαν 
επίσης 3.900 γραμμάρια δυναμίτιδας σε συσκευ- 
ασία των 32,5 τεμαχίων (μασούρια) και 33 μέτρα 
βραδύκαυστο φυτίλι, που όπως ομολόγησαν είχαν 
κλέψει από το φορτηγό αυτοκίνητο εργοδηγού, 
που εκτελούσε έργα της Δ.Ε.Η. στο χωριό Κρε
μαστή Ρόδου.

Οπως ομολόγησε όμως η φίλη του Γόρδιου, 
Σεβαστή Σολούνη, τα εκρηκτικά προόριζαν για 
την διάπραξη εγκληματικής πράξης από την οποία 
θα απεκόμιζαν μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Ο Γόρδιος εγνώριζε καλά την χρήση των εκρη
κτικών, αφού στο παρελθόν είχε εργασθεί σε 
συνεργείο εταιρίας που χρησιμοποιούσε νομίμως 
εκρηκτικά.

ΑΡΓΟΣ
Μετά από άμεση κινητοποίηση των ανδρών του 

Τ.Α. Αργους, συνελήφθη σε χρόνο ρεκόρ ο αλ
λοδαπός Λίλοφ Ιβάν του Ιλιε και της Μαρία, 
29 ετών, υπήκοος Βουλγαρίας, προσωρινά κά
τοικος Αργους, διότι στην περιοχή του σιδηρο
δρομικού σταθμού Αργους, βίασε και στη συνέχεια 
σκότωσε, κτυπώντας με τα χέρια του, το κεφάλι 
της στο πλακόστρωτο, την Κων/να Γεωργακο- 
πούλου, 40 ετών, από την Κουλκάδα Μεσσήνης 
Μεσσηνίας, μητέρα τεσσάρων ανήλικων παιδιών, 
η οποία την ίδια ημέρα είχε επισκεφθεί στη Δ ι
καστική Φυλακή Ναυπλίου τον άνδρα της, που 
είναι κρατούμενος.

Το θύμα περίμενε το τραίνο για να μεταβεί 
στο χωριό της.

Ο δράστης συνελήφθη σε πολύ μικρή απόσταση 
από τον τόπο του εγκλήματος φέροντας μαζί 
του και την τσάντα που είχε αρπάξει από το 
θύμα, που περιείχε χρηματικό ποσό και προσωπικά 
της αντικείμενα.

NS ΕΒΜΕΞ Α.Ε.
ΣΑΛΟΝΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
ΣΥΝΘΕΤΑ

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15 - 20%
ΕΚΘΕΣΗ:

ΑΧ ΑΡΝ Ω Ν 107, Α Θ Η Ν Α  
Τηλ. 8215 181, 8227 48 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:
ΘΡΑΚΟΜ ΛΚΕΔΟΝΩΝ 230, ΑΧ ΑΡΝ ΑΙ 

Τ ηλ. 2432 890

803



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘ/ΜΩΝ

Προσεκλήθησαν για φοίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α., για 
την εκπαιδευτική περίοδο 1992-93, οι παρακάτω 
Ανθυπαστυνόμοι:

Εισαχθέντες με εξετάσεις: Θεόδωρος Πλεξίδας, 
Βασίλειος Κονισπολιάτης, Γεώργιος Πετράκος, 
Ευάγγελος Σάτσιος, Παναγιώτης Τσιρογιάννης, 
Δημήτριος Δημητρακάκης, Νικ. Κωσταβάρας, Νικ. 
Ντουρουντάκης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Χρη
στός Γιαννακόπουλος, Ηλίας Αλεξιάδης, Νικ. Μή- 
νος, Θωμάς Γκλεζάκος, Ιωάννης Κούτρης, Βα
σίλειος Φιλιππόπουλος, Αστέριος Παπατζίκος, 
Βασίλειος Φώτης, Κων/νος Βαλασιάδης, Γεώργιος 
Τσάκαλος, Ιωάννης Γκαραβέλλος, Ιωάννης Παπ- 
πάς, Γεώργιος Κελαϊδώνης, Ιωάννης Τσολιάς, Σω
τήριος Μουντζούρης, Σπυρίδων Βλάσσης, Πανα
γιώτης Σκαλτσάς, Αθανάσιος Δρίτσας, Δημήτριος 
Κωτσαντώνης, Χρήστος Κουκουγιάννης, Ηλίας 
Γκέκας, Παντελής Μούτος, Νικ. Θεοδωρικάκος, 
Γεώργιος Μελετλίδης, Κοσμάς Τσισμαλίδης, Πα
ναγιώτης Βύρρας, Ιωάννης Γρίβας, Δημήτριος 
Μάλλιος, Μάρκος Αλεφραγκής, Παναγιώτης Μπί- 
ζιος, Ελευθέριος Τζάκας, Γεώργιος Θέος, Ανα
στάσιος Καλογήρου και Σοφία Διακείμη.

Εισαχθέντες με σειρά αρχαιότητας: Κων/νος 
Σακκάς, Κων/νος Σφέτσος, Γεώργιος Σαμούτης, 
Παναγιώτης Τζώρης, Ευτύχιος Μαλανδράκης, Ιω
άννης Δουγανιώτης, Ιωάννης Γεωργούλας, Δη- 
μήτριος Γλαμπεδάκης, Χρήστος Νεστορίδης, Ευ
ριπίδης Λαμπρακάκης, Γεώργιος Παππάς, Πάτρος 
Μερζιεμεκίδης, Δημήτριος Μανωλάκος, Ιωάννης 
Στριγκλής, Γρηγόριος Τσιλίμης, Απόστολος Φα- 
σουλής, Χρήστος Κουμουρίδης, Αθανάσιος Κω- 
στόπουλος, Αντώνιος Παπαδάκης, Νικόλαος Βα- 
λάκος, Κων/νος Ντερνέλης, Βασίλειος Κατσαρός, 
Γεώργιος Παρλαβάντζας και Γεώργ. Τσιγαρίδας.

Εισαχθέντες ως πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.: Λουκιανός 
Ραλλίδης, Βασίλειος Βασιλαράς, Γεώργιος Μου- 
τσιούνας, Χρήστος Τσιώρας, Σταύρος Μπαλακτά- 
ρης και Γεώργιος Κιαμηλίδης.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Προεδρικά Διατάγματα προήχθη- 

σαν εν όψει αποστρατείας και αποστρατεύτηκαν 
οι κατωτέρω Αξιωματικοί της Ελλην. Αστυνομίας:

Λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής υπη
ρεσίας: Αστυνόμοι Β’ Ν.Δ. 649/70 Νικόλαος Κού
τρας, Κων/νος Μπάγκας και Δημήτριος Ιωάννου

με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού, 
Υπαστυνόμοι Α’ Ν.Δ. 649/70 Χαράλαμπος Παρ- 
χαρίδης και Σπυρίδων Ζώγας με το βαθμό του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντού.

Υστερα από αίτησή τους: Υπαστυνόμοι Α’ Ν.Δ. 
649/70 Γεώργιος Καραδήμας και Εμμανουήλ Κο- 
ϊνάκης με το βαθμό του Αστυνόμου Α’.

Αυτεπαγγέλτως: Υπαστ/μος Α’ Ν.Δ. 649/70 Σα- 
ράντ. Σαράντος με το βαθμό του Αστυνόμου Α’.

Επίσης, τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό 
του Υπαστ/μου Β’, οι Ανθ/μοι Ευάγγελος Κων
σταντίνου, Κων/νος Μαϊμάνης και Αριστείδης 
Αλεξόπουλος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Υπαστυνόμος Α’ Ιωάννης Χουρμούσης, που 

υπηρετεί στο Α.Τ. Μουδανιών Χαλκιδικής (τηλ. 
0373 - 22.100), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.

* Ο Υπαστυνόμος Β’ Αθανάσιος Παναγόπουλος, 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Ασπροβάλτας Θεσσαλο
νίκης (τηλ. 0397 - 23.333 και 22.010), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α. ή των Α.Δ. Αχαϊας, Ηλείας, 
Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αιτωλίας, 
Ακαρνανίας, Φωκίδας ή Εύβοιας.

* Ο Αρχιφύλακας Θεόδωρος Μυρωνίδης, που 
υπηρετεί στο Ε’ Α.Τ. Αθηνών (τηλ. 3636.990), επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

* Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Μιχελάκης, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Αχαρνών (τηλ. 2459.0%), επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από την Υπηρεσία Αστυνόμευσης Κρατικού Αε
ρολιμένα Αθηνών ή τα ΚΓ’ και ΛΒ’ Α.Τ. Αθηνών.

* Ο Αρχιφύλακας Ναπολέων Φαλάρας, που υπη
ρετεί στο Ζ’ Α.Τ. Πειραιά (τηλ. 4812.759), επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
υπηρεσία της Α.Δ. Καρδίτσας.

* Ο Αρχιφύλακας Κων/νος Μπάρλας, που υπη
ρετεί στον Α.Σ. Λουτρών Θέρμης Μυτιλήνης (τηλ. 
7251.287 και 0251 - 71.222), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από τη Γ.Α.Δ.Α.

* Ο Αρχιφύλακας Ηλίας Παλιογιώργος, που 
υπηρετεί στον Α.Σ. Παπαδιάνικων Λακωνίας (τηλ. 
0732 - 82.207), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.

* Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Σμυρνάκης, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Σιάτιστας Κοζάνης (τηλ. 0465
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- 21.111), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Επι
θεώρησης Αστυνομίας Κρήτης.

* Ο Αστυφύλακας Βάϊος Χατζής, που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Αγιός Λάρισας (τηλ. 0494 - 22.207), 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

* Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Χατζηευφραιμίδης, 
που υπηρετεί στο Β’ Α.Τ. Λάρισας (τηλ. 0491
- 51.375 και 041 - 222.016), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από τη Διεύθυνση 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής ή από Υπη
ρεσία των Υποδιευθύνσεων Αστυνομίας Αγίας Πα
ρασκευής και Χαλανδρίου Αττικής.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΟΑ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Με την από 14-11-92 απόφαση του κ. Υπουργού 

Δημοσίας Τάξεως, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, προήχθησαν οι παρακάτω Πο
λιτικοί Υπάλληλοι του Υπουργείου, επειδή είχαν 
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

Στο βαθμό Α ’ - Κλάδου H E . Δ ιοικητικού - 
Οικονομικού: Ευαγγελία Μανδύλη, Ανδριάνα Μα- 
νουσοπούλου και Γρηγόριος Μπανταβάνης.

Στο βαθμό Β’ - Κλάδου Δ.Ε. Δ ιοικητικού - Λο
γιστικού: Ιωάννα Μαστοροπούλου, Κωνσταντίνα 
Στασινοπούλου, Αθανασία Αλεξανδροπούλου, Λυ
κούργος Τσάμης, Χρύσανθος Αθανασόπουλος και 
Παναγιώτης Αντωνόπουλος.

ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ - 
ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΝ ΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

ΜΗΤΕΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Με την 6480/13/1 εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα 

του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Δημητρίου 
Καπελαρή γνωστοποιούνται τα κατωτέρω:

α. Στις μητέρες υπαλλήλους του Δημοσίου κα ι 
των Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν τέκνο ηλικίας κάτω των 
εξ ετών, επιτρέπεται να χορηγείται άδεια χωρίς 
αποδοχές μέχρι δύο έτη συνολικά και μέχρι ένα 
έτος για κάθε επιπλέον τέκνο. Ο χρόνος της 
αδείας αυτής δεν προσμετράται ως χρόνος πραγ
ματικής υπηρεσίας.

β. Στις κυοφορούσες υπαλλήλους που έχουν 
ανάγκη ειδικής κατ’ ο ίκον θεραπείας κα ι έχουν 
υπερβεί τα όρια αναρρωτικής αδείας μετ’ απο
δοχών, χορηγείται κανονική άδεια κυοφορίας με 
το ήμισυ των αποδοχών, εφ’ όσον η ανάγκη αυτή 
βεβαιούται υπό του θεράποντος ιατρού και δι-

ευθυντού γυναικολογικής ή μαιευτικής κλινικής.
Οι ισχύουσες κανονικές άδειες κύησης και λο

χείας δεν θίγονται και χορηγούνται ως μέχρι 
τούδε. Πλην του ότι η άδεια λοχείας χορηγείται 
τώρα ανεξαρτήτως του αν ζει ή όχι το τεχθέν.

γ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμ
ματέας και ο Ταμίας των Β’βαθμίων συνδικα
λιστικών οργανώσεων (ομοσπονδίες), που λει
τουργούν στο χώρο εργασίας των υπαλλήλων, 
εφ’ όσον οι υπαγόμενες σ’ αυτές Α’βάθμίες συν
δικαλιστικές οργανώσεις (Σύλλογοι Υπαλλήλων) 
αριθμούν άνω των 500 μελών, δικαιούνται μία 
ημέρα κατά μήνα συνδικαλιστική άδεια μετ’ απο
δοχών. Αν τα μέλη είναι μέχρι 500, δικαιούνται 
μία ημέρα κατά δίμηνο.

δ. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος κα ι ο Γενικός 
Γραμματέας των Α’βαθμίων συνδικαλιστικών ορ
γανώσεων (Σύλλογοι Υπαλλήλων) δικαιούνται 
μία ημέρα συνδικαλιστικής αδείας μετ’ αποδοχών 
κατά μήνα εφ’ όσον τα μέλη της οργάνωσης 
ξεπερνούν τα 500 και μία ημέρα κατά δίμηνο 
αν τα μέλη ανέρχονται μέχρι 500.

Στους προαναφερόμενους (παράγραφοι γ’ και 
δ’) επιτρέπεται η χορήγηση συνδικαλιστικής αδεί
ας μέχρι του τετραπλασίου των κατά περίπτωση 
αναφερομένων ορίων, χωρίς όμως αποδοχές.

ε. Στα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλι
στικών οργανώσεων των υπαλλήλων (Α’βαθμίων 
και Β’βαθμίων), προκειμένου να συμμετάσχουν 
σε συνδικαλιστικά συνέδρια, χορηγείται πέραν 
των ανωτέρω αδειών, άδεια προσωρινής απουσίας 
με αποδοχές, που δεν δύναται όμως να υπερβεί 
κατ’ έτος τις πέντε ημέρες.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
* Υποστράτηγος ε.α. Ν ικόλαος Χατζής. Γεν

νήθηκε το 1938 στον Ασπρόπυργο Ευρυτανίας. 
Απεβίωσε στις 25-11-92.

* Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. (τέως A l t )  Κυ
ριάκος Σπυριούνης. Γεννήθηκε το 1910 στον Πύργο 
Δυρού Λακωνίας. Απεβίωσε στις 13-11-92.

* Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Μαυρίδης. Γεν
νήθηκε το 1952 στο Σταυρό Ημαθίας. Απεβίωσε 
στις 25-10-92.

* Αρχιφύλακας Γεώργιος Κοντογούνης. Γεννή
θηκε το 1947 στο Μοναστηράκι Ευρυτανίας. Απε
βίωσε στις 17-11-92.

* Αρχιφύλακας Ιωάννης Νικητός. Γεννήθηκε το 
1950 στην Αθήνα. Απεβίωσε στις 9-11-92.
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Στο τεύχος αυτό, πέραν της καθιερωμένης αλληλο
γραφίας, θα δημοσιεύσουμε την αυθόρμητη επιστολή 
της μικρής κόρης ενός συναδέλφου προς τον κ. Υπουργό 
και την ανθρώπινη απάντηση του κ. Θεόδωρου Αναγ- 
νωστόπουλου:

Κύριε Υπουργέ,
Μ ε ό λ ο  το θάρρος, που πήρα να σας γράψω, σας 

λέω: Είμαι μ ια  δεκάχρονη μαθήτρια και είχα την ατυχία 
ο  μπαμπάς μου να είναι αστυνόμος. Γιατί ατυχία; θα 
πείτε. Ο ταν έχεις μπαμπά αστυνόμο κάνεις την έξυπνη, 
όλο ι σε τρέμουν, πηγαίνεις στο αστυνομικό τμήμα και 
βλέπεις επώνυμα πρόσωπα να έρχονται και να σου  
μιλάνε. Τι ωραία και καλά1 Τι να τα κάνω ό λα  αυτά, 
τα δήθεν πλεονεκτήματα όταν μ ε  τις διαταγές σας, 
ο  μπαμπάς μ ου λείπει ό λο  το 24ωρο. Θα μου πείτε 
υπερβάλλω. Μακάρι κύριε Υπουργέ. Να το πρόγραμμά  
του. Το πρωί σηκώνεται στις 5  η ώρα εκτός αν τον 
ξυπνήσουν το βράδυ, όπως συχνά γίνεται, ή σηκωθεί 
στις 2  η ώρα από τα άγρια χαράματα για  να είναι 
στις τρεις η ώρα στο τμήμα.

Είναι υπεύθυνος 2  τμημάτων. Το πρωί πηγαίνει στο 
πρώτο. Ρίχνει τη δουλειά της ζωής του και γυρίζει 
ξεθεωμένος στο σπίτι το μεσημέρι κατά τις 2. Μ ας 
λέει να του βάλουμε να φάει και να πάει να πέσει 
να κοιμηθεί για  να συμπληρώσει συνολικά το 24ωρο 
5-6 ώρες ύπνου. Δ εν  παίζει μαζί μας ούτε κάθεται 
να συζητήσουμε τα προβλήματα. Η  δουλειά του, ας 
την πούμε έτσι, τον έχει κάνει νευρικό. Το απόγευμα  
ξυπνάει στις 5  και φεύγει του σκοτωμού για  τη δουλειά. 
Το βράδυ έρχεται στις 12 ή 11 το νωρίτερο και κοιμάται 
χωρίς να τον δούμε.

Είναι ένας πάρα πολύ καλός γονιός, που νοιάζεται 
για τα παιδιά του και τα αγαπά πολύ. Δ εν  έχω σε 
ποιόν να δείξω τα άριστα που παίρνω και τους επαίνους 
των δασκάλων. Τον αγαπώ πολύ και τον εκτιμώ. Δ εν  
θέλω να του δημιουργήσουν προβλήματα μ ε τα παράπονά 
μου α λλά  κάποτε κι εγώ  ξεσπάω και του λέω  πολλά  
και το εξής σοφό: Ε σύ μπαμπά υπηρετείς και εξυπηρετείς 
το έργο  της κοινωνίας και κάνεις καλές πράξεις βο
ηθώντας τους άλλους, όμως αυτοί ποτέ δε θα γυρίσουν  
να σου πουν ένα  ευχαριστώ. Δυστυχώ ς αυτή είναι η 
αλήθεια.

Σας έγραψα αυτό το γράμμα χωρίς να μου το πει 
ή να μ ε βοηθήσει να το γράψω. Σας τ ’ ορκίζομαι. 
Και πάλι μ ’ό λο  το σεβασμό και το θάρρος σας παρακαλώ  
να κάνετε κάτι. Δ εν  ξέρω τί. Πάντως εσείς, ένας Υπουρ
γός Α στυνομίας μπορείτε να κάνετε κάτι, να αλλάξετε  
τα σχέδια. Σας παρακαλώ κάντε το για μένα και για  
όλα  τα παιδιά που έχουν αστυνομικούς μπαμπάδες.

Μ ε πολύ σεβασμό
Μαριάννα
Υ.Γ. Αυτή την ώρα που γράφω αυτό το γράμμα κανένα  

ά λλο  παιδί δεν είναι ξύπνιο. Είναι 11.30 η ώρα κι 
εγώ  περιμένω τον μπαμπά μου...

Π αιδί μ ου  Μαριάννα,
Το γράμμα σου μ ε συγκίνησε βαθύτατα. Η  αθωότητα 

και ο αυθορμητισμός σου μου έφεραν στο νου ότι 
πέρα από το σκληρό κόσμο το δικό μας, υπάρχει και 
ο δικός σας κόσμος.

Η  έλλειψ η του μπαμπά σου, καταλαβαίνω ότι τραυ
ματίζει την τρυφερή ψυχή σου. Και θα κάνω ό,τι μπορώ  
για να σου λείπει λιγότερο.

Δ εν  θέλω να σου δικαιολογηθώ, α λλά  πρέπει να 
ξέρεις ότι ορισμένα επαγγέλματα  δημιουργούν οικο
γενειακά προβλήματα, όπως αυτό που μου περιγράφεις. 
Εμείς οι μ εγάλοι το ξέρουμε και έχουμε την ευθύνη 
όταν τα διαλέγουμε.

Τη μικρή σου εξομολόγηση τη διαβάσαμε μ α ζί μ ε  
το Γενικό Γραμματέα, τον Α ρχηγό και τους δύο Υπαρ- 
χηγούς. Η ταν ένα  βράδυ που λείπαμε κι εμείς από 
τις οικογένειές μας. Γ ι’ αυτό θέλω να σε παρακαλέσω  
να δείξεις κατανόηση. Το δικό σου πρόβλημα το αντι
μετωπίζουν χιλιάδες παιδιά αστυνομικών.

Θα έλεγα  πως είναι κάτι που “ πληρώνουν " για  
την υπερηφάνεια που τους δίνει το γεγονός ότι οι γονείς  
τους υπηρετούν ένα υψηλό σκοπό. Γιατί έχουν αφιερώσει 
τη ζωή τους στην προστασία της κοινωνίας μας.

Θέλω να μ ε βλέπεις σαν ένα μ εγά λο  φ ίλο και θα 
χαιρόμουν πολύ σε μ ια  ευκαιρία να σου σφίξω το 
χέρι.

Μ ε την αγάπη μ ου
Θεόδωρος Α ναγνω στόπουλος

Επίσης, δημοσιεύουμε την απάντηση του κ. Αρχηγού 
σε δύο μικρές μαθήτριες, που αποφάσισαν να κάνουν 
μία πολύ συγκινητική χειρονομία:

Αγαπητές φ ίλες Κ αλλιόπη  και Ε λένη Π λακοπούλου,
Σας ευχαριστώ θερμά για την ανιδιοτελή απόφασή 

σας να δωρήσετε στην Ελληνική Αστυνομία το σκύλο  
σας " Πάρι ’’ για να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής 
εκρηκτικών υλών.

Η  ευγενική και συγχρόνω ς γενναιόδωρη προσφορά  
σας αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της εκτίμησης και 
αναγνώρισης του έργου  της Ελληνικής Αστυνομίας.

Π αρόμοιες ενέργειες γεμίζουν χαρά και δίνουν κου
ράγιο και δύναμη στο προσωπικό μας, για  να φέρει 
σε πέρας τη δύσκολη αποστολή του, η οποία έχει στόχο  
την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Μ ε αγάπη
Στέφανος Μ ακρής - Αντιστράτηγος

Τέλος, δημοσιεύουμε τις ευχαριστήριες επιστολές του 
κ. Αρχηγού για την προσφορά διαφόρων ειδών προς
το Σώμα:

* Αγαπητέ κ. Θεόδωρε Κρίτα,
Σας ευχαριστούμε θερμά για  την απόφασή σας να 

δωρήσετε στην Ελληνική Α στυνομία  το ποσό των δια- 
κοσίω ν χιλιάδω ν δραχμών προς το Τμήμα Εξουδετέ-
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ρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για την αγορά ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή για την καταχώρηση της εκ
παίδευσης αστυνομικών σκύλων και των συνοδών τους.

* Α γαπητέ κ. Κώστα Αναλαμπιδάκη,
Σας ευχαριστώ θερμά για την απόφασή σας να δω- 

ρήσετε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής 
μία μοτοσυκλέτα για την κάλυψη των αναγκών της.

Παρόμοιες ενέργειες ενισχύουν ηθικά το προσωπικό 
μας και το ενδυναμώνουν για να φέρει σε πέρας τη 
δύσκολη αποστολή του στην καταπολέμηση της μάστιγας 
των ναρκωτικών.

* κ. Μ άριο Ραφαήλ - Πρόεδρο Ε.Ο.Τ.
Κύριε Π ρόεδρε
Ευχαριστώ θερμά εσάς προσωπικά και το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. για την απόφασή σας να δωρήσετε 
στην Ελληνική Αστυνομία ηχόμετρα για την κάλυψη 
αναγκών της Τουριστικής Αστυνομίας.

Η γενναιόδωρη αυτή προσφορά σας δείχνει έμπρακτα 
τα αισθήματα εκτίμησης και αναγνώρισης της προσφοράς 
της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινωνικό σύνολο.

Πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό συμβάλλετε σημαντικά 
στο έργο της Τουριστικής Αστυνομίας και στην προ
στασία των πολιτών, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές 
της Ελλάδας από τις διαταράξεις της κοινής ησυχίας.

Αλλη αλληλογραφία:
* Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας 

Θράκης κ. Ιωάννης Τσαλουχίδης με επιστολή του προς 
το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγο Κωνσταντίνο Τουλιά εκφράζει τα θερμά του 
συγχαρητήρια για την επιτυχία του αστυνομικού προ
σωπικού στην “Τουριστική Εξόρμηση ’92" για την ανα
βάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

* Με επιστολή του προς το Γενικό Αστυνομικό Δι
ευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο Κων. Τουλιά, ο 
Βουλευτής Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης 
απευθύνει τα συγχαρητήριά του προς το αστυνομικό 
προσωπικό για τον άψογο τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε 
τα καθήκοντά του κατά την περίοδο της 57ης Δ.Ε.Θ.

* Με επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντ/γο Στέφανο Μακρή, ο Νομάρχης Θε
σπρωτίας κ. Χαρίλ. Φραγκούλης εκφράζει τις ευχαριστίες 
του και των κατοίκων του Νομού για τη συμμετοχή 
πεζοπόρου τμήματος του Σώματος στην παρέλαση της 
28ης Οκτωβρίου στην Ηγουμενίτσα, γεγονός που τόνωσε 
το αίσθημα ασφαλείας και εθνικής υπερηφάνειας.

* Ο Νομάρχης Βοιωτίας κ. Θεοφάνης Παπαδόπουλος 
με επιστολή του προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Βοι
ωτίας κ. Αντώνιο Δημητρόπουλο τον συγχαίρει για 
την άρτια οργάνωση της αστυνομεύσεως κατά την αρ
δευτική περίοδο του θέρους 1992 καθώς και για τις 
εύστοχες και ψύχραιμες παρεμβάσεις της Αστυνομίας 
ώστε να αποτραπούν επεισόδια με άγνωστες συνέπειες.

* Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Ευάγγελος 
Χαραλαμπίδης με επιστολή του προς το Γενικό Αστυ

νομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο Αντώνιο Λα- 
μπαδιάρη εκφράζει τα συγχαρητήριά του για τη άψογη 
συμπεριφορά και τάξη που επέβαλαν οι αστυνομικές 
δυνάμεις, καθώς και τη διευκόλυνση και βοήθεια που 
προσέφεραν στη διακίνηση των πυροσβεστικών μέσων 
κατά τη διάρκεια των καταστροφικών πυρκαγιών.

* Ο Νομάρχης Ζακύνθου κ. Παναγής Μαρκάτος με 
επιστολή του προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας Τάξεως 
αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζακυνθίων 
με ομόφωνη απόφασή του εκφράζουν τις προσωπικές 
τους ευχαριστίες αλλά και αυτές του κλήρου και του 
λαού του νησιού προς το προσωπικό της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ζακύνθου για την αποτελεσματική τήρηση 
της τάξεως κατά το εορταστικό τετραήμερο της επετείου 
της μετακομιδής του λειψάνου του Αγίου Διονυσίου.

* Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Η. κ. Θεόδωρος 
Ξανθόπουλος με επιστολές του προς τον Αστυνομικό 
Επιθεωρητή Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχο Ευάγγελο 
Καρανικολό και τον Αστυνομικό Διευθυντή Κοζάνης 
Βασίλειο Μπουζιάνη εκφράζει τις ευχαριστίες του για 
τη συμπαράσταση του αστυνομικού προσωπικού στις 
προσπάθειες της Επιχείρησης να ανταποκριθεί στην κά
λυψη των ενεργειακών αναγκών του κοινωνικού συ
νόλου, κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων.

* Ο Νομάρχης Καβάλας κ. Αθανάσιος Παρτάλης με 
τηλεγράφημά του προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Κα
βάλας κ. Λεωνίδη εκφράζει τα συγχαρητήριά του για 
την επιτυχία του Τμήματος Ασφαλείας στην εξάρθρωση 
σπείρας ναρκωτικών και τονίζει ότι ο ζήλος των αστυ
νομικών οργάνων συμβάλλει τα μέγιστα στον αγώνα 
καταπολέμησης της μάστιγας του λευκού θανάτου.

* Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης κ. 
Εμμανουήλ Ρασιδάκης με επιστολή του προς τον κ. 
Υπουργό Δημοσίας Τάξεως εκφράζει τον έπαινό του 
προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Δημήτριο Παππά και 
όλο το αστυνομικό προσωπικό της Α.Δ. Εβρου, διότι 
εργάζονται ακούραστα, μεθοδικά και αποτελεσματικά 
στη δίωξη του κοινού εγκλήματος και ιδίως στη δίωξη 
των εγκλημάτων ναρκωτικών και λαθρομεταναστών.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΟΥΡΑΚΗ
ΑΡΧΠΈ ΚΊΏ Ν Μ ΗΧΑΝΙΚΟ Σ D.E.S.A. 

(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΡΕΙΩΝ)
ΜΕΛΕΤΗ-ΕΚΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, 106 82 ΑΘ ΗΝΑ  
ΤΗ Λ: 8237.037, 8223.518, FAX: 8227.912

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% Γ ΙΑ  ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
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βιβλιοπαρουσίαση
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗΣ
Κυκλοφόρηοε πρόσφατα, αε πρώ

τη έκδοση, το βιβλίο (τόμος) του 
Αστυνόμου Β’ Ηλία Αναγνωστό- 
πουλου “Οδηγός Προανάκρισης”. 
Στις 854 σελίδες του περιέχει, σε 
πλήρη ανάλυση, όλα τα έγγραφα της 
δικογραφίας που συντάσσει ο ανα- 
κριτικός υπάλληλος, σε 50 ενδεικτι
κές περιπτώσεις ώστε να έχει ολο- 
κληρωμένηκαισαφήγνώσητωνενερ- 
γειών, στις οποίες πρέπει να προβεί 
σε κάθε περίπτωση.

Ως γνωστόν, η θεωρητική εκ
παίδευση προσφέρει γενικές γνώ
σεις και κατευθύνσεις, που χωρίς 
την πρακτική εφαρμογή τους είναι 
ανεπαρκείς για την ορθή αντιμε

τώπιση των καθημερινών θεμάτων.
Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο βο

ήθημα σ’ όσους εκτελούν ανακρι- 
τικό έργο αφού πραγματεύεται 
πολλά θέματα όπως απόπειρα αυ
τοκτονίας, αιφνίδιος θάνατος, καλ
λιέργεια ινδικής κάνναβης, τυχερά 
παίγνια, αρπαγή τσαντών, παρά
νομες ανασκαφές κ.λπ. και απο
τελεί οδηγό για τη σύνταξη των, 
κατά περίπτωση, προβλεπομένων 
εγγράφων.

Διατίθεται από τον συγγραφέα 
στην τιμή των 10.000 δρχ. και 15.000 
δρχ. από τα βιβλιοπωλεία. Πλη
ροφορίες στα τηλέφωνα 3622.793 
και 3636.042 (εκδόσεις I. Φλώρος, 
Λόντου 6, 106.81 Αθήνα).

ΧΡΟΝΙΚΑ
Από το Εργαστήριο Εγκλημα

τολογίας και Δικαστικής Ψυχια
τρικής, του Τμήματος της Νομικής 
του Πανεπιστημίου Θράκης, κυκλο
φόρησε το Ιο τεύχος των “Χρο
νικών”, που εκδίδεται με την επι
στημονική συνδρομή του Καθηγητή 
Στέργιου Αλεξιάδη.

Το περιοδικό αποτελεί ένα forum 
για γόνιμο διάλογο ανάμεσα στους

εγκληματολόγους και σ’ όλους τους 
επιστήμονες και ειδικούς, που ασχο
λούνται με το φαινόμενο έγκλημα 
και παραθέτουν τις σχετικές προ
τάσεις και παρατηρήσεις τους.

Σ’ αυτό το τεύχος περιέχεται ένα 
κύριο άρθρο του Καθηγητή Γιάννη 
Πανούση για την εγκληματολογική 
έρευνα, έκθεση για την πρόσφατη 
εξέλιξη της εγκληματικότητας στην 
Ελλάδα του Αναπλ. Καθηγητή Νέ-

στορα Κουράκη, το Α.Ι.Δ.Σ. στη 
φυλακή και η αντιμετώπισή του 
του Δρ. της Νομικής Βασιλείου 
Καρύδη, στοιχεία για την ψυχο
λογία του κρατουμένου της Λέ- 
κτορος-ψυχολόγου Λουκίας Μπελέ 
καθώς και πολλά άλλα θέματα 
και κριτικές μεταχείρησης και επα- 
νακοινωνικοποίησης κρατουμένων.

Διατίθεται από τις εκδόσεις Σάκ- 
κουλα (Αθήνα και Κομοτηνή).

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς 
Εταιρείας Κοινωνικής Αμυνας, με 
την ευκαιρία του εορτασμού της 
20ής επετείου από την ίδρυσή του, 
εξέδωσε πρόσφατα στη Θεσσα
λονίκη, όπου και η έδρα της, πανη
γυρικό τόμο 570 σελίδων.

Για την εκπόνησή του ζητήθηκε 
η σύμπραξη ομοειδών ποινικών και 
εγκληματολογικών οργανώσεων 
της Χώρας μας, καθώς και 
επιστημόνων από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Στον τόμο περιέχον- 
ται 20 μελέτες από τον ευρωπαϊκό

χώρο και 14 από τον ελληνικό, 
πάνω στις σύγχρονες μορφές εγ
κληματικότητας και στην προσ
τασία της Κοινωνίας μέσα από τη 
χάραξη μιας συνεπούς αντεγκλημα- 
τικής πολιτικής, που θα σέβεται 
τις κοινωνικές αξίες.

Χάρη στη μαχητική δράση του 
Προέδρου του επιστημονικού αυτού 
σωματείου Καθηγητή κ. Κωνσταν
τίνου Βουγιούκα και των συνερ
γατών του, η Διεθνής Εταιρεία 
Κοινωνικής Αμυνας έχει να επι- 
δείξει μέχρι σήμερα ένα σπουδαίο 
έργο και οι εργασίες και οι έρευνές 
του είναι πάντα άξιες εκτιμήσεως 
και χρήσιμες στον αγώνα κατά

της εγκληματικότητας της εποχής 
μας.

Ενδεικτικά, στον τόμο αυτό πε- 
ριέχονται και τα παρακάτω κε
φάλαια: Η μάστιγα των ναρκω
τικών, Μελέτη της γυναικείας βίας, 
Διάγνωση της ικανότητας για κα
ταλογισμό, Οικονομικό έγκλημα, 
Εγκλήματα κατά της Διεθνούς 
Κοινωνίας, Αεροπειρατεία και 
Πολιτικό Ασυλο, Τεχνολογία και 
αντεγκληματική πολιτική κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στον Πρόεδρο του 
Τμήματος Καθηγητή Κωνσταντίνο 
Βουγιούκα, Υπουργού Φιλ. Δρα- 
γούμη 6, 546 35, Θεσσαλονίκη.
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Γ ΙΑ Τ ΙΣ  Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ε Σ  Ω Ρ ΕΣ /
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Φρέσκια σαλάτα.
2. Είναι και το φίδι - Δεν είναι 

άγριοι.
3. Μάρκα απορρυπαντικού - 

Λαδερό φαγητό με μελιτζάνες - 
Ζημιά μεγάλη, όλεθρος.

4. Γράμμα του αλφαβήτου μας 
- Ενα ρόφημα.

5. Η αμερικανική διαστημική 
υπηρεσία (αρχικά) - Σερβίρονται 
στο μπαρ - Ο αριθμός 16.

6. Αρχικά κώδικα - Μεγάλη 
πόλη της Κύπρου - Βυζαντινή 
νότα.

7. Προστατεύουν αμυντικά τις 
διάφορες χώρες - Τόσους μήνες 
έχει κάθε εποχή.

8. Θεός των αρχαίων Ρωμαίων 
με δύο πρόσωπα (μυθ.) - Ακα
τάλληλα... ανέκδοτα (ξεν.).

9. Αυτός δεν έχει κτηματική 
περιουσία - Το χρώμα ενός... Πάν-

1 2 3 4 5 6

Θήρα (ξεν.).
10.... Βέγκας: μεγάλη πόλη των 

ΗΠΑ - Λεπτά νήματα, κλωστί- 
τσες - Μόλυνση από άγνωστο 
μικρόβιο.

11. Ποδοσφαιρική μας ομάδα 
(αρχικά) - ... Κούντερα: πολύ 
γνωστός Τσεχοσλοβάκος συγ
γραφέας.

12. Παρακινητικό μόριο - Τρα
ντάζω - Αδιάβατο, απάτητο.

13. Αγροίκα, πρόστυχα - Ομάδα 
ηθοποιών που ανεβάζει στη σκη
νή θεατρικά έργα.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Εκαψε τη Ρώμη αυτός ο αυ- 

τοκράτορας - Το υπέρτατο ον 
για τους μουσουλμάνους.

2. Είναι κατά κανόνα τα... θρί- 
λερ - Προσωπική αντωνυμία.

3. Εχουν τα πόδια των αλόγων 
- Φυλή, γενιά.

4. Πρόθεση - Δήμητρα.: εκλεκτή

7 8 9 10 11 12 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 | [ I

μας τραγουδίστρια - Ενα ελλη
νικό κόμμα (αρχικά).

5. Περήφανα άλογα - Οι αντι
δραστήρες αυτοί βρίσκονται σε 
πυρηνικά εργοστάσια.

6. ... Σόγιερ: γνωστός ήρωας 
του Μαρκ Τουέν - Απαραίτητο 
εφόδιο για να γίνει κάποιος κάτι
- Δείχνει.

7. Χρησιμοποιείται για το τρό
χισμα - Μοιράζω, απονέμω.

8. Αναγνωριστικά σημάδια - 
Μέρος σκελετού αυτοκινήτου.

9. Μόριο - Φυτό της ερήμου
- Τσου Εν...: παλιός Κινέζος ηγέ
της.

10. Σύντομη... Ελένη - Ζαν ντ’ 
...: η εθνική ηρωϊδα της Γαλλίας
- Μεγάλο νησί της Ινδονησίας.

11. Αυτοί απάρτιζαν την ιδα
νική φυλή κατά τον Χίτλερ - 
Του αρέσει να σαρκάζει και να 
χλευάζει.

12. Πρόχειροι στρατιωτικοί κα
ταυλισμοί - Μικρό ωδικό πουλί, 
το τσόνι - Αρθρο (ουδ.).

13. Και ο Τελαμώνιος ήταν ήρω
ας του Τρωικού πολέμου - Εντο
νη προθυμία για την εκτέλεση 
έργου.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μιχαηλάγγελος 2. Πλαστά - Λατίνι 
3. Ολικά - Πάνες 4. Μύρο - Παρά
- Τικ 5. Πρωτεΐνη - Βέρα 6. Οι - 
Ιντα - Τάσι 7. Ναύσταθμος - Δε 8. 
Στα - Λαναράς 9. ΕΛΤΑ - Αίγινα
10. Ρέα - Αφοί - Ασοι 11. Εντολή
- Κόκαλα 12. Σαούλ - Χούι - Ες 
13. Σιρόπι - Καύση.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Μπομπονιέρες 2. Ιλλυρία - Λένας 
3. Χαίρω - Υστατοι 4. Ασκότιστα
- Ουρ 5. Ητα - Εντα - Αλλο 6. Λα
- Πίτα - Αφή 7. Πανάθλιο - Χι 8. 
Γλαρή - Μαγικό 9. Γάνα - Τόνι - 
Ουκ 10. ΕΤΕ - Βασανάκια 11. Λίστες
- Ράσα 12. Ον - Ιριδα - Ολες 13. 
ΣΙΜΚΑ - Εστίαση.

809



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 1992

Επιμέλεια: Υπαατ. Α’ Κων/νος Δανούσης

α. Κατά τίτλους:

ΔΙΑΦΟΡΑ:
Κούρος Κων/νος, Καρδιοχτύπια στην παλιά Αθή

να, 118
Κούρος Κων/νος, Μανόλης Ανδρόνικος, 323 
Κούρος Κων/νος, Ο Αστέρας των μάγων, 778 
Νάνος Νικόλαος, Γιατί το λέμε έτσι, 52
- Ο Σακκουλές και πώς τη σακκουλευότανε..., 

664
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:
Πελεγρίνης Θεοδόσιος, Το άπειρο μέγεθος του 

ηθικού νόμου, 618 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ:
Αποστολάκης Βασίλειος, Χριστός Ανέστη, 229 
Μπράνης Δημήτρης, Το πλήρωμα της Αναστά- 

σεως, 228
Πιστολής Ευσέβιος, Χριστός επί γης υψώθητε, 

752
- Το πρότυπό μας (Αγιος Αρτέμιος), 616 
4ΎΧΟΛΟΓΙΑ:
Καραγιάννης Κων/νος, Αντιμετωπίζοντας το θά

νατο στην εκτέλεση του καθήκοντος, 9 
Παπανικολάου Αναστάσιος, Το στρες και οι 

σοβαρές επιδράσεις του στο αστυνομικό προσω
πικό, 18

Στυλιανέα Εφη, Το άγχος των μαθητών - θυ
μάτων στα σχολεία, 574 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ:
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Ηλεκτρονική επίθεση 

στην παιδική ηλικία, 98 
Κούρος Κων/νος, Ο κόσμος των σπαστικών παι

διών, 20
Λιβιτσάνου Βάσια, Υπογεννητικότητα, ο μεγα

λύτερος εθνικός κίνδυνος, 370 
Μουσούρου Α.Μ., Οι αλλαγές στην οικογενειακή 

ζωή και οι επιπτώσεις της στην φροντίδα και 
προστασία του παιδιού, 74 

Πίσχου Μαρία, 8 του Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα 
της Γυναίκας, 162

Πίσχου Μαρία, Επιστροφή στα θρανία, 569
- Τα αγνοούμενα παιδιά μπορούν να ελπίζουν, 

54
- Παιχνίδια με υπολογιστές, σημείο αντιλεγό

μενο, 364

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ:
Καραγιάννης Κων/νος, Το αστυνομικό μυθιστό

ρημα σήμερα, 94
Σαμαράκης Αντώνης, Το τέλος μιας ζωής 4 

δισ. ετών, 495 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ:
Λιάπης Κώστας, Η πρωτομαγιά στο παλιό Πήλιο,

302
Λουκάτος Δημήτριος, Ο Γρηγόρης κι ο Στα- 

μάτης, 460
Χατζηπολάκης Ανδρέας, Δημ. Δουκάτου, συ

μπληρωματικά εργογραφίας, 462
- Καρναβάλια στην Ελλάδα, 83
- Η Λαμπρή στο χωριό, 226 
ΙΣΤΟΡΙΑ:
Αλεξάνδρου Γιώργος, Ελλάδα είναι όλ’ η γη, 

196
Αποστολάκης Βασίλειος, 25 Μαρτίου 1821, Μέγα 

μήνυμα, Μέγα δίδαγμα, 144 
Αποστολάκης Βασίλειος, Η μάχη της Κρήτης,

322
Βενέζης Ηλίας, Χρονικό του ’40, 646 
Καραγιάννης Κων/νος 29 Μαίου: Ιστορική μνήμη 

της Αλώσεως, 298
Κούρος Κων/νος, Οι Ελληνόφωνοι της Κάτω 

Ιταλίας, 247
Κούρος Κων/νος, Καφίρ - Κάλας, οι απόγονοι 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 386 
Κούρος Κωνσταντίνος, Χριστόφορος Κολόμβος,

453
Κούρος Κων/νος, Χιροσίμα - Ναγκασάκι, η πα

ραφροσύνη της ανθρώπινης φύσης, 490 
Κούρος Κων/νος, Ιμβρος - Τένεδος: 70 χρόνια 

από το ξεκλήρισμα του Ελληνισμού, 580 
Μάρτης Νικόλαος, Ολη η αλήθεια για τη Μα

κεδονία, 782 
ΙΑΤΡΙΚΗ - ΥΓΕΙΑ:
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Τροφικές δηλητηριά

σεις, 775
Γιαννούδης Παναγιώτης, Ο σωστός τρόπος αντι

μετώπισης της παχυσαρκίας, 432 
Γραμμένος Αγγελος, Κάπνισμα, ένας ύπουλος 

εχθρός, 587
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Διαμαντίδης Σπόρος, Ομοιοπαθητική ιατρική, 
ένα ολοκληρωμένο ιατρικό σύστημα, 585 

Λιάσκας Κων/νος, Παγωτά, καλοκαιρινή από
λαυση ή παγίδα; 436

- Ο ετοιμοθάνατος, ο γιατρός και ο τρόμος 
του θανάτου, 179 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ;
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Ηλεκτρονική προστα

σία στο αυτοκίνητο, 382 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Οζον και ήλιος, μύθος 

και πραγματικότητα, 506 
Ασπρούκος Ηλίας, Οι σύγχρονες πληγές. Ο θό

ρυβος και η ρύπανση απειλούν τη ζωή μας, 87 
Πολύμερος Νικόλαος, Η προστασία του πε

ριβάλλοντος και η συμβολή της Αστυνομίας, 480 
Χαλαζωνίτης Παναγιώτης, Θόρυβοι από τα κέ

ντρα διασκέδασης, 486 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;
Καραγιάννης Κων/νος, Κριτική προσέγγιση στη 

διαφήμιση, 234
Κορδολαίμης Ανδρέας, ΕΟΚ, Η πορεία προς 

την οικονομική και νομισματική ένωση, 14 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Mackenzie Brian, Δουλεύοντας με την ομάδα, 

628 (μτφρσ. Μαρίας Πίσχου).
Πολύμερος Νικόλαος, Πώς πρέπει να αντιμε

τωπίζονται τα λάθη των υφισταμένων, 762 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
Καραγιάννης Κωνσταντίνος, Η σωστή συμπε

ριφορά του αστυνομικού απέναντι στον πολίτη, 
140

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Αγγελής Ιωάννης, Νομικά προβλήματα κατά 

τη διενέργεια ερευνών σε αυτοκίνητα και άλλα 
μεταφορικά μέσα, 423 

Ιακώβου Δημήτρης, Επιδόσεις, 44 
Καράμπελας Λάμπρος, Ο έλεγχος της αξιο

πιστίας των μαρτύρων, 287 
Κυριακοπούλου Μαρία, Η επίδραση της υπο

βολής στη μαρτυρική κατάθεση, 344 
Πίσχου Μαρία, Επείγουσες έρευνες χωρίς 

ένταλμα, 40
Πίσχου Μαρία, Η διαδικασία της προκαταρ

κτικής έρευνας, 78
Πολύμερος Νικόλαος, Η παρουσία των ραδιο

τηλεοπτικών μέσων στις δίκες και οι επιπτώσεις 
τους, 145 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ:
Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Επικράτειας, 

526
Νομολογίες διοικητικών δικαστηρίων, 393 
Νομολογίες ποινικών δικαστηρίων, 392 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Βαλιμήτης Γεώργιος, Γυναίκα και έγκλημα, 281

Δανούσης Κων/νος, Οι σωφρονιστικές απόψεις 
του Καρκαβίτσα, 366

Πανούσης Γιάννης, Φυσιογνωμική: Μια αμφι
λεγόμενη επιστήμη, 758 

Παπανικολάου Αναστάσιος, Το προφίλ του καθ’ 
έξιν δολοφόνου, 499

Παπανικολάου Αναστάσιος, Το μοντέλο Parson. 
Η εφαρμογή σε αστυνομικούς, που κατηγορούνται 
για χρήση βίας, 564

Σιδέρης Σπυρίδων, Ολη η αλήθεια γύρω από 
τη σεξουαλική επίθεση, 623 

Lauritzen Peter, Η νέοι και η βία τους, 157 
Επίπληξη, ένα αναμορφωτικό μέτρο, που αμ

φισβητείται η σωφρονιστική του επίδραση, 26 
Ηλεκτρική καρέκλα, 527 
Παιδική προστασία, τάσεις και προοπτικές, 72 
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ:
Βουγιουκλάκης Θεόδωρος, Αιφνίδιος θάνατος 

αθλητών, 372
Παπαναστασόπουλος Ευάγγελος, Οδοντιατρο- 

δικαστική, 92 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:
Μπράνης Δημήτρης, Το βαθύτερο νόημα της 

XXV Ολυμπιάδας, 654 
ΤΑΞΙΔΙΑ:
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Απολαύστε τις διακο

πές χωρίς άγχος, 426

ΑΦΟΙ
ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΙΚΏΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
« ------  ■ »

Η ποιότητα στο ανδρικό ντύσιμο 
για επίσημες αλλά και σπορ εμφανίσεις

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΓΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

*

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ 
ΜΕ ΜΙΚΡΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΚΑΙ ΕΞΙ 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ 
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ΚΗΝΙΚΙβ; ΛΝΤΈΤΑΣΠΟΕ & TfcAMAAOY 16, ΓΠΙΙΡΛΙΛΙ 
Π ΙΑ . 4122.728
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Πίσχου Μαρία, Στις ακρογιαλιές της Χαλκι
δικής, 522

Πίσχου Μαρία, Μυστράς και Μονεμβασιά, 649 
Πίσχου Μαρία, Πέτρα και φως... (Μάνη), 709 
Σαμψώνης Απόστολος, Προσκύνημα στον Άθω, 

90
Θράκη, η μεγάλη γη, 450 
Σκύρος, το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο 

Φαλτάϊτς, 465 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ:
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Οι αντιδράσεις των 

αστυνομικών στον κίνδυνο, 276 
Καραγιάννης Κων/νος, Το αναγκαίο μέτρο άμυ

νας των αστυνομικών, 294 
Κονταξής Θρασύβουλος, ...επί τον τύπον των 

ήλων..., 643
Κυριακόπουλος Μιχαήλ, Η αλεξίσφαιρη προ

στασία του αστυνομικού και η σωστή επιλογή 
του, 222

Παρατηρητής, Αστυνομία, ένας αναγκαίος θε
σμός, 268

Χριστόδουλος Μητροπολίτης Ο ρόλος της Εκ
κλησίας στη στήριξη του αστυνομικού, 754 

Ταλτήρας, Κ.Π., Καημένε Αθανασόπουλε. Το 
φρικτό έγκλημα, που έγινε τραγούδι, 716 

Duyvesteyn Felicitas, Γυναίκες με στολή σε ηγε
τικές θέσεις (μτφρσ. Μαρία Πίσχου), 380 

Laidlaw Kent, Μια ανθρώπινη πλευρά του αστυ
νομικού έργου, 502 

Εκκλησία και Αστυνομία, 684 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ:
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Κλεπτομανείς, 218 
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Πιο... τσουχτερός ο νέος 

ΚΟΚ, 773
Ιαβέρης, Η οδήγηση στην πόλη, 457 
Λιβιτσάνου Βάσια, Η βία στα γήπεδα, μια κοι

νωνική απειλή, 712
Spice John, Απεργίες και ανταπεργίες (μτφρσ. 

Μαρία Πίσχου), 290
Δε σώζουν μόνο οι ζώνες στα ατυχήματα, 112 
Η οδήγηση στην τρίτη ηλικία, 230 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Παπατζήδες. Γραφικοί 

τύποι ή επαγγελματίες απατεώνες; 562 
Γκίνη Μαρία, Ναρκωτικά, 704 
Μήτσας Παναγιώτης, Ανοιξη της πορνογραφίας, 

632
Πίσχου Μαρία, Συνθετική ηρωίνη, μια πραγ

ματική απειλή, 23
Πολύμερος Νικόλαος, Ναρκοδολάρια, πώς γί

νεται το ξέπλυμα των χρημάτων, 208 
Πολύμερος Νικόλαος, Πώς θα νικήσουμε τον 

εφιάλτη, 412
Πολύμερος Νικόλαος, Η πορνεία, 691 
Τσαπικούνης Πέτρος, Πότε επιτρέπεται η χρήση

του όπλου, 159
Rooney Rita, Πωλούνται παιδιά, 356 
Η συμμετοχή δήμων και κοινού στην πρόληψη 

του εγκλήματος, 152 
Η εξομολόγηση ενός τοξικομανή, 360 
Τι πρέπει να κάνετε για να αντιμετωπίσετε 

μια ληστεία (μτφρ. Κων/νος Καραγιάννης), 769 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Η επιβίωση των ομήρων (μτφρ. Μαρίας Πίσχου), 

214
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
Κοντογιάννης Αλέξανδρος, Η Αστυνομία στην 

ενωμένη Ευρώπη, 688 
Τζεφεράκος Λεωνίδας, Europol, 6 
Προβλήματα αστυνόμευσης στις χώρες της Ευ

ρώπης, 555
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ:
Μηνόπετρας Χαράλαμπος, Διαπίστωση ταυτό

τητας ατόμου από τα δακτυλικά του αποτυπώ
ματα, 24

Κυριακοπούλου Μαρία, Μέθοδος Ανάλυσης του 
DNA, 640

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, 548 
Η Αστυνομία στην 57η Διεθνή Εκθεση Θεσ

σαλονίκης, 606
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡ1ΝΟΝΤΑΙ:
Αρτόπουλος Ελισσαίος, Ενας Ηρακλής στην 

Ελληνική Αστυνομία, 190 
Γκρόπας Θωμάς, 259
Στέφανος Μάνδαλος, ο Αστυνόμος ζωγράφος, 

677
Στέφανος Θεοχαρίδης, ο ακούραστος εργάτης 

του νόμου και της τέχνης, 46 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ: 
Δανούσης Κων/νος, Το επεισόδιο Νίκολσον κι 

ο Σουρής, 47
Δανούσης Κων/νος, Κλέφτες κι αστυνόμοι στην 

Πόλη του 18ου αιώνα, 124 
Δανούσης Κων/νος, Η μάχη της Κρήτης. Η συμ

βολή των αστυνομικών δυνάμεων, 318 
Ζώτος Δημήτριος, Αστυνομικές νότες από τον 

Πειραιά του 19ου αιώνα, 62 
Ζώτος Δημήτριος, Αστυνομικές νότες από τον 

Πειραιά του 19ου αιώνα (Για το χατήρι της Γιαν- 
νούλας), 394

Πιστολής Ευσέβιος, Η ιστορία των Σχολών μας,
252

ΞΕΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ:
Παπαευθυμίου Ηλίας, Το Αγγλικό αστυνομικό 

σύστημα, 419
Τσακίρης Θεολόγος, Η Αστυνομία στις ΗΠΑ, 

351
Η Εφιππη Αστυνομία της Οττάβα (μτρφ. Μαρία

Πίσχου), 766
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β. Κατά συγγραφέα:

Αγγελής Ιωάννης, 423
Αλεξάνδρου Γιώργος, 196
Αποστολάκης Βασίλειος, 144, 229, 322
Αρτόπουλος Ελισσαίος, 98, 190, 218, 382, 426,
506, 562, 773, 775
Ασπρούκος Ηλίας, 87
Βαλιμήτης Γεώργιος, 281
Βενέζης Ηλίας, 646
Βουγιουκλάκης Θεόδωρος, 372
Γιαννούδης Παναγιώτης, 432
Γκίνη Μαρία, 704
Γραμμένος Αγγελος, 587
Δανούσης Κων/νος, 47, 124, 318, 366
Διαμαντίδης Σπύρος, 585
Ζώτος Δημήτριος, 62, 394
Ιαβέρης, 457
Ιακώβου Δημήτρης, 44
Καραγιάννης Κων/νος, 9, 94, 140, 234, 294, 298
Καράμπελας Λάμπρος, 287
Κονταξής Θρασύβουλος, 643
Κοντογιάννης Αλέξανδρος, 688
Κορδολαίμης Ανδρέας, 14
Κούρος Κων/νος, 20, 118, 247, 323, 386, 453,
490, 580, 778
Κυριακόπουλος Μιχαήλ, 222
Κυριακοπούλου Μαρία, 344, 640
Λιάπης Κώστας, 302
Λιάσκας Κων/νος, 436
Λιβιτσάνου Βάσια, 370, 712
Λουκάτος Δημήτριος, 460
Μάρτης Νικόλαος, 782
Μηνόπετρας Χαράλαμπος, 24
Μήτσας Παναγιώτης, 632
Μουσούρου Α.Μ., 74
Μπράνης Δημήτρης, 228, 654
Νάνος Νικόλαος, 52
Πανούσης Γιάννης, 758
Παπαευθυμίου Ηλίας, 419
Παπαναστασόπουλος Ευάγγελος, 92
Παπανικολάου Αναστάσιος, 18, 499, 564
Παρατηρητής, 268
Πελεγρίνης Θεοδόσιος, 618
Πιστολής Ευέβιος, 252, 752
Πίσχου Μαρία, 23, 40, 78, 162, 522, 569, 649,
709
Πολύμερος Νικόλαος, 145, 208, 412, 480, 691, 
762
Σαμαράκης Αντώνης, 495 
Σαμψώνης Απόστολος, 90 
Σιδέρης Σπυρίδων, 623 
Στυλιανέα Εφη, 574 
Τξεφεράκος Λεωνίδας, 6

Τσακίρης Θεολόγος, 351 
Τσαπικούνης Πέτρος, 159 
Χαλαξωνίτης Παναγιώτης, 486 
Χατξηπολάκης Ανδρέας, 462 
Χριστόδουλος Μητροπολίτης, 754 
Ψαλτήρας, Κ.Π., 716 
Duyvesteyn Felicitas, 380 
Laidlaw Kent, 502 
Lauritzen Peter, 157 
Mackenzie Brian, 628 
Rooney Rita, 356 
Spice John, 290

=J~e m an\
n μ ό δ α  στο α υ τ ο κ ί ν η τ ο

Πρωτότυπες δημιουργίες ποιότητας
για το σαλόνι του αυτοκινήτου σας 
σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. 

Καλύμματα από ευρωπαϊκά υφάσματα 
με τρία χρόνια εγγύηση. 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΑΚΑΥΣΤΕΣ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΟΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΨΑΘΕΣ - ΤΑΠΕΤΑ
* ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ * 

Είμαστε κατασκευαστές και γι’ αυτό 
μπορούμε και πουλάμε φθηνά 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Ιο Κατάστημα: Θηβών 356 & Ρήγα Φερραίου 
Αιγάλεω, τηλ. 5620.480 
2ο Κατάστημα: Ελευθερίου Βενιξέλου 67, 
Αγία Βαρβάρα, τηλ. 5616.488 
3ο Κατάστημα: Λεωφ Αμφιθέας 127,
Παλαιό Φάληρο, τηλ. 9387.500_____________
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γ. Κατά θέματα:
Αγιος Αρτέμιος, 616 
Αγώνες Ολυμπιακοί, 654 
Αθανασόπουλος, 716 
Αθως, 90
Αλέξανδρος Μέγας, 386
Αλεξίσφαιρα, 222
Αλωση, 298
Αμυνα, 294
Ανάσταση, 228, 229
Ανδρόνικος Μανόλης, 323
Ανήλικοι, 72
Απεργίες, 290
Αποτυπώματα, 24
Αστυνομία ευρωπαϊκή, 6
Αστυνομίας ιστορία, 47, 62, 124, 318, 394.
Αστυνομία, 268, 502, 567.
Αστυνομίες ξένες, 351, 419, 766
Αυτοκίνητο, 382
Βία, 157, 712
Γκρόπας Θωμάς, 259
Γυναίκες, 162, 281, 380
Δεσκουλίδης Ηρακλής, 190
Δηλητηριάσεις, 775
Διακοπές, 426
Διαφήμιση, 234
Δίκες, 145
Διοίκηση, 762
Δολοφόνος, 499
ΕΟΚ, 14
Εκκλησία, 684, 754 
Ελληνισμός, 196 
Επανάσταση 1821, 144 
Επιδόσεις, 44 
Επίθεση σεξουαλική, 623 
Επίπληξη, 26
Ερευνα προκαταρκτική, 78 
Ερευνες, 40, 423 
Ερωτες, 118 
Ευθανασία, 179 
Ζώνες ασφαλείας, 112 
Ηλεκτρονικά, 364 
Ηρωίνη συνθετική, 23 
Ηχορρύπανση, 87, 486 
Θάνατος, 9
Θεοχαρίδης Στέφανος, 46 
Θεσσαλονίκη, 548, 606 
Θράκη, 450 
Ιατροδικαστική, 372 
Ιμβρος, 580 
Ιταλία Κάτω, 247 
ΚΟΚ, 773 
Κάπνισμα, 587 
Καρέκλα ηλεκτρική, 527 
Καρκαβίτσας, 366

Καρναβάλι, 83 
Κλεπτομανείς, 218 
Κολόμβος Χριστόφορος, 453 
Κρήτη, 322 
Λαμπρή, 226 
Ληστείες, 769
Λογοτεχνία αστυνομική, 94 
Λουκάτος Δημήτριος, 462 
Μάγων αστέρας, 778 
Μακεδονία, 782 
Μάνδαλος Στέφανος, 677 
Μάνη, 709 
Μάρτυρες, 287, 344 
Μονεμβασιά, 649 
Μυστράς, 649 
Ναρκοδολάρια, 208 
Ναρκωτικά, 360, 412, 704 
Νομολογίες, 392, 393, 526 
Νόμος ηθικός, 618 
Οδήγηση, 230, 457 
Οδοντιατροδικαστική, 92 
Ομηροι, 214 
Ομοιοπαθητική, 585 
Οπλοχρησία, 159 
Οργάνωση, 628 
Παιδιά, 74, 98 
Παιδιά αγνοούμενα, 54 
Παιδιά σπαστικά, 20 
Παπατζήδες, 562 
Παροιμίες, 52 
Παχυσαρκία, 432 
Περιβάλλον, 480, 495, 506 
Πόλεμος 1940, 646 
Πορνεία, 691 
Πορνογραφία, 356, 632 
Πρόληψη εγκλήματος, 152 
Πρωτομαγιά, 302 
Σακκουλές, 664 
Σήμανση φωτεινή, 460 
Σκύρος, 465 
Στρες, 18 
Συμπεριφορά, 140 
Συνεργασία διεθνής, 555, 688 
Σχολείο, 569, 574 
Σχολές Αστυνομίας, 252 
Τακτική, 276 
Τένεδος, 580 
Υπογεννητικότητα, 370 
Φυσιογνωμική, 758 
Χαλκιδική, 522 
Χιροσίμα, 490 
Χριστούγεννα, 752 
DNA, 640 
Parson, 564
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