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Η · · * *

Το εξώφυλλό μας: 1993. Μία Ευρώπη χωρίς σύνορα. 
Νέες προοπτικές και προκλήσεις για την Ελλάδα 
και την Ελληνική Αστυνομία.
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ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ TOY 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Για τις εορτές των Χριστουγέννων και του Νέου 
Ετους απευθύνω σε σας και τις οικογένειές σας 
τις καλλίτερες ευχές μου.

Εύχομαι η Γέννηση του Θεανθρώπου να σας κα
τευθύνει στηνπορείατου καθήκοντος, με γνώμονα 
το φως της πίστης, της εσωτερικής γαλήνης και 
της πανανθρώπινης αγάπης.

Ο καινούργιος χρόνος, που σε λίγο θα υποδε
χθούμε, μας καλεί όλους να συνεχίσουμε με αυ
ξημένο ενδιαφέρον το δύσκολο έργο, που έχουμε 
αναλάβει για το καλό του κοινωνικού συνόλου.

Σας προτρέπω να συνεχίσετε με την ίδια αυτα
πάρνηση το λειτούργημά σας, ώστε να καταδείξετε 
στον ελληνικό λαό ότι είσθε αντάξιοι του σοβαρού 
έργου που σας έχει εμπιστευθεί.

Στη φιλότιμη προσπάθειά σας θα βρίσκομαι πά
ντα στο πλευρό σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΓΤΑΘΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Γ ια τις εορτές των Χριστουγέννων απευθύνω σε 
σας και τις οικογένειές σας τις καλλίτερες ευχές 
μου.

Τομήνυμααπότηνενσάρκωσητου Θεανθρώπου 
ας κατευθύνει και φωτίζει τις σκέψεις και τις ε- 
νέργειές σας, με οδηγό την πίστη και την αγάπη 
που δίδαξε εκείνος.

Ο καινούργιος χρόνος που θα ανατείλει σε λίγο, 
εύχομαι να είναι για όλες και όλους σας χαρούμε
νος, ευτυχισμένος και δημιουργικός.

Στο χρόνο αυτό με αυξημένο ζήλο και ενθου
σιασμό να συνεχίσετε την προσπάθεια για την ε- 
ππέλεση του δύσκολου έργου σας, για το καλό των 
πολπών και του κοινωνικού συνόλου.

Στο δύσκολο έργο που επιτελείτε θα είμαι συ
μπαραστάτης σας.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΨΑΛΗΣ



ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΜετηνευκαιρίατωνΕορτώντων Χριστουγέννων 
καιτου Νέου Ετους, απευθύνωτιςπιοθερμέςευχές 
μου σε σας και τις οικογένειές σας.

Ο καινούργιος χρόνος που σε λίγο ανατέλλει, 
μας καλεί να αγωνισθουμε με μεγαλύτερο ζήλο και 
αποφασιστικότητα, για να ανταποκριθούμε στο 
δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει.

Εύχομαι ο Ενανθρωπήσας Θεός να χαρίζει σε 
όλους μας δύναμη, ατομική και οικογενειακή υγεία 
και ευτυχία και να μας καθοδηγεί στην εκπλήρωση 
τηςαποστολήςμας,ώστεναδικαιώσουμετιςπροσ- 
δοκίες του ελληνικού λαού για τάξη, ασφάλεια και 
κοινωνική γαλήνη.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ

Το 1992 ανήκει πλέον στο παρελθόν. Στο χρόνο 
που πέρασε το προσωπικό της Ελληνικής Αστυ
νομίας με αυτοπεποίθηση, θάρρος και απεριόρι
στη αγάπη προς τον Ελληνα πολίτη πάσχισε με 
όλες του τις δυνάμεις και με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης να εξασφαλίσει τα αγαθά της ησυχίας και 
της γαλήνηςπάνω στα οποία στηρίζεται κάθε προ
σπάθεια για οικονομική πρόοδο και προσωπική 
εππυχία.

Η Αστυνομική Επιθεώρηση, με την αγάπη και 
τη συμπαράσταση των συναδέλφων και των χιλιά
δων ιδιωτών συνδρομητών μας, παρακολούθησε 
από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Σώματος 
και συνέχισε απρόσκοπτα με συνέπεια και σοβα
ρότητα να ενημερώνει τους αναγνώστες της για 
τη μεγάλη κοινωνική προσφορά της Αστυνομίας 
σ’ όλες τις εκδηλώσειςτης καθημερινής μας ζωής.

Με τη δική σας αγάπη και συμπαράσταση συ
νεχίζουμε και φέτος την πολύχρονη κυκλοφορία

ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

του περιοδικού μας, που με τη σπάνια και πρω
τότυπη ύλη του έχει καθιερωθεί πλέον σ’ όλο τον 
Ελλαδικόχώρο και αποτελεί, εδώκαιπολλάχρόνια, 
τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των αστυνομικών.

Για τον καινούργιο χρόνο προσβλέπουμε στη 
συνέχιση της συμπαράστασης και της συνεργα
σίας με τους αναγνώστες μας ώστε με τις αντα
ποκρίσεις, τις προτάσεις, τα σχόλια και τα άρθρα 
σας να κάνουμε το περιοδικό μας καλύτερο και 
να αυξήσουμε την κυκλοφορία του στο ευρύτερο 
κοινό. Πιστεύουμεότι η ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων 
και απόψεων για τα θέματα που απασχολούν ι
διαίτερα σήμερα την Αστυνομία -και την κοινωνία 
μας γενικότερα- είναι απαραίτητη και αμοιβαία ω
φέλιμη.

Γ ια μια ακόμη φορά σας ευχαριστούμε και σας 
ευχόμαστε το 1993 να είναι Ευτυχισμένο, Ειρηνικό 
και Ελπιδοφόρο.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ
Επίσκεψη σ' όλες τις υπηρεσίες που 

λειτουργούν στο κτίριο του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως πραγματοποίησε 
την επομένη της αναλήψεως των κα
θηκόντων του στις 4 Δεκεμβρίου 1992 
ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Νι
κόλαος Γ κελεστάθης.

Ο κ. Υπουργός χαιρέτησε από κοντά 
τους Αξιωματικούς και το προσωπικό 
στους χώρους εργασίας τους και ενη
μερώθηκε από τους προϊσταμένους 
των γραφείων για τα θέματα της αρ- 
μοδιοτητάς τους.

Στις 7 και 9 Δεκεμβρίου 1992 με 
πρωτοβουλία του Υπουργού κ. Νικο
λάου Γ κελεστάθη πραγματοποιήθηκαν 
στο Υπουργείο διαδοχικές συσκέψεις 
των Διευθυντών των Διευθύνσεων του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως (Υπο
στρατήγων, Ταξιαρχών) καθώς και των 
Ταξιαρχών και Υποστρατήγων από όλη 
την Ελλάδα, παρουσία του Υφυπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως κ.Κων/νου Σα- 
ψάλη, του Γενικού Γραμματέα κ.Δημη- 
τρίου Καπελαρή, του Αρχηγού του Σώ
ματος Ανπστρατήγου Στέφανου Μα- 
κρή, του Α' Υπαρχηγού Παναγιώτη Κο
σμά και του Β' Υπαρχηγού Αλέξανδρου 
Κοντογιάννη. Κατά τη διάρκεια των συ
σκέψεων ο κ.Υπουργός έδωσε γενικές 
οδηγίες και κατευθύνσεις και καθόρισε 
τους στόχους και τα πλαίσια μέσα στα 
οποία πρέπει να κινηθεί η Ελληνική Α
στυνομία, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανά
γκη της συνεχούς εκπαίδευσης και ε
νημέρωσης του προσωπικού, ώστε να 
εκτελεί με αξιοπρέπεια και εντιμότητα 
τα καθήκοντά του.

Ο κ. Υπουργός επεσήμανε ιδιαίτερα 
την ανάγκη των τακτικών συγκεντρώ
σεων του προσωπικού, με ευθύνη των 
προϊσταμένων, ώστε να δίδονται οι 
σχετικές οδηγίες και να ασκείται ο επι
βαλλόμενος έλεγχος.

Δαδοχικές συναντήσεις είχε επίσης 
ο Υπουργός κ. Νικόλαος Γ κελεστάθης 
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Από την επίσκεψη των κ.κ. Υπουργού, 
Υφυπουργού και Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας στη Γ.ΑΔ Θεσσαλονίκης.

και με τους Αξιωματικούς Τάξεως και 
Ασφαλείας των Υπηρεσιών της Γ ενικής 
Αστυνομικής Διευθύνσης Αττικής.

Συγκεκριμμένα στις 9 και 10 Δεκεμ
βρίου 1992 ο κ.Υπουργός μίλησε στο 
αμφιθέατρο της Γ. Α. Δ. Α. σε Αξιωμα
τικούς των Τμημάτων Τάξεως της πε
ριοχής Αθηνών και Ανατολικής Αττικής 
και στις 10 Δεκεμβρίου 1992 στην ίδια 
αίθουσα σε Αξιωματικούς των Τμημά
των Ασφαλείας. Στις 11 Δεκεμβρίου 
1992 ο κ. Υπουργός μίλησε επίσης στον 
Πειραιά σε συγκέντρωση Αξιωματικών 
των Τμημάτων Τάξεως και Ασφαλείας 
των περιοχών Πειραιώς και Δυτικής Ατ
τικής.

Στις συγκεντρώσεις αυτές ο κ. Υ
πουργός περιέγραψε τον τρόπο με τον 
οποίο η νέα πολπική ηγεσία του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως θα ασκήσει τα 
καθήκοντά της και ζήτησε από τους 
αστυνομικούς να εφαρμόζουν πιστά 
τους Νόμους και τον Κανονισμό του 
Σώματος και να ενεργούν με αμερολη- 
ψία και απόλυτη διαφάνεια. Τόνισε ι
διαίτερα την ανάγκη της συνεχούς ε
νημέρωσης και αυστηρής προσήλω
σης στο καθήκον όλων των αστυνομι

κών, ώστε να εκτελούν αποτελεσματι
κά και με ζήλο τα καθήκοντά τους και 
να κερδίζουν καθημερινάτην εκτίμηση, 
την αγάπη και το σεβασμό του κοινω
νικού συνόλου και ζήτησε πειθαρχία και 
απόλυτη εντιμότητα, αρχές που θα 
πρέπει να αποτελούν καθημερινή έκ
φραση των αστυνομικών.

Πρόθεσή μας υπογράμμισε ο κ.Υ- 
πουργός είναι να βελτιώσουμε την ει
κόνα, το κύρος και την αξιοπιστία της 
Ελληνικής Αστυνομίας προς το κοινό 
και προς αυτή την κατεύθυνση θα- 
βοηθήσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ενημερωτικές επισκέψεις πραγμα

τοποίησε επίσης ο κ,Υπουργός και στις 
Υπηρεσίες της συμπρωτεύουσας. Συ
γκεκριμένα στις 14 Δεκεμβρίου 1992 ο 
Υπουργός κ. Νίκος Γ κελεστάθης, ο Υ
φυπουργός κ. Κων/νος Σαψάλης και ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Στέφανος Μακρής ε- 
πισκέφθηκαντη Θεσσαλονίκη, προκει- 
μένου να ενημερωθούν και να λάβουν 
αποφάσεις για θέματα του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης είχε 
ως εξής: Στις 08.30' είχαν συνεργασία 
στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης 
με τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης



κ. Χατζηνικολάου, το Γενικό Γραμμα
τέα του Υπουργείου κ. Τσαλουχίδη, το 
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Μακε
δονίας κ. Μισαηλίδη, το Νομάρχη κ. 
Χαίτίδη, το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. 
Κοσμόπουλο και το Γ ενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτη
γο Κων/νο Τουλιά.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης. Ειδικότερα εν όψη των 
εορτών αποφασίσθηκε να ενταθούν τα 
μέτρα τροχαίας στην συμπρωτεύουσα 
για την ομαλή κυκλοφορία και έξοδο 
των κατοίκων, καθώς και η αγορανομι-

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

κοί έλεγχοι στα καταστήματα και τα 
κέντρα διασκεδάσεως για τον έλεγχο 
των τιμών για την πρόληψη περιπτώ
σεων νοθείας και αισχροκέρδειας. Συ
ζητήθηκαν επίσης θέματα ασφαλείας 
και αντιμετώπισης του κύματος λαθρο
μετανάστευσης στη Βόρεια Ελλάδα.

Ωρα 09.30' ο Υπουργός κ.Νίκος 
Γκελεστάθης μίλησε σε συγκέντρωση 
των Αξιωματικών της Γ ενικής Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης στο 
Συνεδριακό Κέντρο της HELEXPO - 
ΔΕΘ και σε παρόμοια συγκέντρωση 
των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού 
Σώματος Θεσσαλονίκης και των Υπη

ρεσιών της Αγροφυλακής. Στη συνέ
χεια ο κ.Υπουργός ενημερώθηκε από 
τον Γεν. Αστυν.ΔΜή Υποσ/γο Κωνστα
ντίνο Τουλιά και τους Δ/ντές των 
Διευθύνσεων για τα προβλήματα που 
απασχολούν τις Υπηρεσίες και έκλεισε 
με συνέντευξη τύπου που έδωσε στα 
γραφεία της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης. Με την έναρξη του και
νούργιου χρόνου ο κ. Υπουργός θα 
επισκεφτεί διαδοχικά τις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες όλης της χώρας για να ε
νημερωθεί από κοντά και να δώσει 
λύσεις για προβλήματα που αντιμετω
πίζει η Αστυνομία σε κάθε περιοχή.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Αποφασιστική και πάντα άμεση είναι 
η επέμβαση του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης κ. Νικολάου Γκελεστάθη σε γε
γονότα ή δημοσιεύματα Τύπου, που α
φορούν την Αστυνομία ή αναφέρονται 
σε σοβαρές πράξεις ή παραλείψεις α
στυνομικών, ώστε να ενημερώνεται έ
γκαιρα και αντικειμενικά η κοινή γνώμη.

Ειδικότερα για τα επεισόδια της 7ης 
Δεκεμβρίου 1992 στην πλατεία Συντάγ
ματος, ο κ. Υπουργός δήλωσε τα εξής: 

"Μόνο καθολική αποδοκιμασία μπο
ρεί να υπάρξει για όσα χθες συνέβησαν 
στο Σύνταγμα. Η καταπάτηση των νό
μων, ο προπηλακισμός κυβερνητικού 
στελέχους, οι βιαιοπραγίες σε βάρος 
πολιτών και η πρόκληση δεν μπορούν 
να μας αφήσουν αδιάφορους.

Διατάξαμε ήδη να τεθεί σε διαθεσι
μότητα ο επικεφαλής της Αστυνομικής 
Δυνάμεως που είχε την εποπτεία και 
ευθύνη της τηρήσεως της τάξεως στο 
χώρο. Παράλληλα, διετάχθη η διενέρ
γεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης για 
τα συμβάντα και σε περίπτωση που θα 
διαπιστωθεί ύπαρξη ευθύνης θα εφαρ- 
μοσθούν οι κείμενες διατάξεις και ο 
Κανονισμός της Αστυνομίας".

Σχετικά με την βομβιστική ενέργεια 
που έγινε στο σπίτι του Διοικητού του 
Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Ευ-

βοίας Υπαστ. Β’ Δημητρίου Δήμου την 
ίδια μέρα, ο κ. Υπουργός δήλωσε: "Α
πέχει από τη φιλοσοφία και την νοοο- 
τροπία μας η εκμετάλλευση θλιβερών 
περιστατικών, όπως αυτό της βομβι
στικής ενέργειας στο σπίτι του Διοικητή 
του Α.Τ. Λίμνης Εύβοιας και του σοβα
ρού τραυματισμού του ηλικίας 18 μη
νών παιδιού του. Αλλά πιστεύουμε ότι 
εκφράζουμε τα συναισθήματα και την 
αγανάκτηση κάθε ανθρώπου που απο
δέχεται τη δική μας δημοκρατική ηθική 
και αποδοκιμάζει εγκληματικές ενέρ
γειες, τις οποίες κανένα κίνητρο δεν 
δικαιολογεί. Μαζί με την έκφραση της 
αμέριστης συμπαράστασής μου προς 
την δοκιμαζόμενη οικογένεια του παι
διού, θέλω να διακηρύξω και την από
φασή μας η υπόθεση να διελευκανθεί. 
Οι δράστες ή ο δράτπης να βρεθούν 
και να λογοδοτήσουν για την αποτρό
παια αυτή πράξη".

Για την περίπτωση του Αστυφύλακα 
Νικολάου Παναγόπουλου, που κατηγο- 
ρείται για παροχή προστασίας σε κα
τάστημα, ο κ. Υπουργός στις 10 Δεκεμ
βρίου 1992 δήλωσε:

Ύστερα από επώνυμη και υπεύθυνη 
καταγγελία, ότι ο Αστυφύλακας Πανα- 
γόπουλος Νικόλαος του Χαραλάμπους 
του Α.Τ. Περισσού επρότεινε παροχή

προστασίας σε συγκεκριμένο κατάστη
μα χρησιμοποιώντας ανάλογες απει
λές, διετάχθη η θέση του σε διαθεσι
μότητα. Ταυτόχρονα διετάχθη η διε
νέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης 
και για .τις παραπάνω καταγγελίες ό
πως επίσης και για άλλα σοβαρά πει
θαρχικά αδικήματα στα οποία έχει υ- 
ποπέσει. Ο παραπάνω Αστυφύλακας 
είχε τιμωρηθεί το 1987 δύο φορές με 
ποινή εξάμηνης αργίας για σοβαρά ε
πίσης πειθαρχικά αδικήματα".

Οσον δε αφορά την περίπτωση του 
Αρχιφύλακα Νικολάου Αγγελόπουλου, 
που ισχυρίζεται ότι αδίκως διώκεται α
πό την Υπηρεσία του, το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης με δελτίο τύπου της 
30ής Δεκεμβρίου 1992 ανακοίνωσε τα 
εξής προς αποκατάσταση της 
αλήθειας:

"Ο Αρχιφύλακας Αγγελόπουλος Νι
κόλαος είχε αποταχθεί το 1980 από το 
Σώμα της τέως Αστυνομίας Πόλεων για 
βαριά πειθαρχικά παραπτώματα και ε
πανήλθε το έτος 1984, τώρα διώκεται 
για ποινικά αδικήματα και σοβαρά πει
θαρχικά παραπτώματα.

Συγκεκριμένα διώκεται, διότι την 
18η Νοεμβρίου 1992, συνελήφθη γιατί 
εξεβίαζε καταστηματάρχη να του δώ
σει 150.000 δραχμές σε επιταγή, προ-
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κειμένου να μεσολαβήσει για την ανά
κληση μηνύσεως που είχε κάνει σε βά
ρος του ιδιώτης και την οποία είχε δε
χθεί ο ίδιος Αρχιφύλακας. Συνελήφθη 
δε την ώρα που ελάμβανε εππαγή 
100.000 δραχμών. Πέραν αυτών κατά 
την έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο 
του Αρχιφύλακα, βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν διάφορα υπηρεσιακά έγγρα
φα, τα οποία παρανόμως είχε αφαιρέ- 
σει.".

Στις 7 Ιανουρίου 1993, τέθηκαν σε 
διαθεσιμότητα και διατάχθηκε η διε
νέργεια σε βάρος τους ένορκης διοι
κητικής εξέτασης, οι: α) Υπαστυνόμος 
Α' Γεώργιος Κυρούλης του ΚΕ' Τ.Α. 
Αθηνών, επειδή την 30-12-92 ευρισκό
μενος εκτός υπηρεσίας αλλά με στολή, 
κατελήφθη από αστυνομικούς της Α
μέσου Δράσεως στην οδό Φιλελλήνων 
να διατελεί σε κατάσταση μέθης, συ
μπεριφορά ασυμβίβαστη προς το α
ξίωμα και την αξιοπρέπεια τόσο του 
ιδίου όσο και του Σώματος, β) Αρ
χιφύλακας ΕυάγγελοςΣτεφανουδάκης 
της Α.Δ. Αθηνών, επειδή την 29-12-92 
ευρισκόμενος σε ευθυμία λόγω 
χρήσεως οινοπνευματωδών ποτών, 
πυροβόλησε δύο φορές με το υπηρε
σιακό του περίστροφο έξω από καφε
νείο της περιοχής Αμπελοκήπων, γ) οι 
Αστυφύλακες Διονύσιος Ευαγγελίου 
και Σπυρίδων Ανδριώτης της Γ.Α.Δ.Α., 
επειδή την 15-9-92 κατελήφθησαν από 
συναδέλφους τους να αποπειρώνται 
να διαρρήξουν αποθήκη του αμαξο
στασίου της πρώην Ε.Α.Σ., που βρίσκε
ται στο Βοτανικό. Επειδή η πράξη αυτή 
των Αστυφυλάκων συνιστά και ποινικό 
αδίκημα το Υ.Δ.Τ. διαβίβασε στον κ.

Εισαγγελέα αντίγραφα της σχετικής 
Ε.Δ.Ε. προκειμένου να ασκηθή ποινική 
δίωξη σε βάρος τους.

Στις 10 Ιανουαρίου 1993 τέθηκε σε 
διαθεσιμότητα και διατάχθηκε Ε.Δ.Ε. 
σε βάρος του Αστυφύλακα Δημητρίου 
Καραγιαννίδη του Α.Σ. Περιθωρίου 
Δράμας, διότι ενώ διατελούσε σε άδεια 
και διασκέδαζε σε νυκτερινό κέντρο 
τηςΔράμας, αφήρεσε απο θαμώνατου 
κέντρου το πορτοφόλι του που περιείχε 
4.000 δρχ. και 1.800 μάρκα. Ο Α
στυφύλακας συνελήφθη απο συναδέλ
φους του και οδηγήθηκε στον κ. Εισαγ
γελέα.

Στις 12 Ιανουαρίου 1993 το Υ.Δ.Τ. 
ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε διαθεσιμό
τητα και διετάχθηκε Ε.Δ.Ε. για τον Α
στυφύλακα Τουλάκη Δημήτριο του Α.Τ. 
Αερολιμένα θεσ/νικης, διότι ευρισκό
μενος σε κέντρο διασκέδασης στη 
ΘεσΜκη, αφήρεσε γυναικεία τσάντα 
και προσπάθησε να απομακρυνθεί. Γε- 
νόμενος όμως αντιληπτός απο υπαλ
λήλους του κέντρου και ύστερα απο 
επίκληση για βοήθεια της κατόχου, συ
νελήφθη και παράλληλα ενημερώθηκε 
ο κ. Εισαγγελέας ο οποίος και ε- 
πελήφθη της υποθέσεως.

Αμεση, όμως, είναι και οι έκφραση 
ευαρέσκειας του κ. Υπουργού σε χα
ρακτηριστικές πράξεις που αξίζουν τον 
έπαινο, σπς περιπτώσεις δηλαδή όπου 
οι αστυνομικοί παρά τις προκλήσεις 
που δέχονται αντιστέκονται πεισματικά 
και εφαρμόζουν το νόμο πιστοί στο 
καθήκον και στον όρκο που έδωσαν. 
Ετσι στην περίπτωση του Αστυφύλακα 
του Τμήματος Αγορανομίας Αθηνών 
Νικολάου Λαμπράκη του Ιωάννου ο κ.

Υπουργός στις 30 Δεκεμβρίου 1992 
τον εκάλεσε στο γραφείο του και εξέ- 
φρασε προς αυτόντην ευαρέσκεια του 
για το ήθος, τον χαρακτήρα του και τον 
τίμιο τρόπο εκτελέσεως των καθηκό
ντων του. Συγκεκριμένα ο κ. Υπουργός 
επιβράβευσε τον Αστυφύλακα αυτόν, 
διότι κατά την εκτέλεση των καθηκό
ντων του, όχι μόνο δεν εδέχθη 
1.000.000 δραχμές από παραβάτη έ
μπορο ελαιολάδου, για να συγκαλύψει 
νόθευση ελαιολάδου και λοιπές αγο- 
ρανομικές παραβάσεις, αλλά απενα
ντίας, ως είχε καθήκον, χωρίς δισταγ
μό τον συνέλαβε και τον οδήγησε στην 
αρμόδια υπηρεσία απ’ όπου παραπέμ- 
φθηκε στον εισαγγελέα για απόπειρα 
δωροδοκίας και τις λοιπές παραβά
σεις.

Η αποφασιστική αντιμετώπιση των- 
παραπάνω περιστατικών αποδεικνύει 
ότι η Πολπική ηγεσία του Υ.Δ.Τ. αλλά 
και Ελληνική Αστυνομία έχουν την ευαι
σθησία, την τόλμη και την ειλικρίνεια 
να παραδέχοται τα λάθη των μεμονω
μένων αστυνομικών υπαλλήλων και 
του ενεργοποιούν αμέσως τους μηχα
νισμούς αυτοκάθαρσης που αποβάλ
λουν από το Σώμα τα τυχόν ελάχιστα 
μέλη της, που δεν είναι αντάξια της 
σοβαρότητος και της ευθύνης της α
ποστολής τους. Επιπλέον τα ελάχιστα 
αυτά περιστατικά δεν μπορούν να χα
ρακτηρίσουν την γενικότερη εικόνα και 
πρακτική της Αστυνομίας, η οποία διέ- 
πεται πάντοτε απο την νομιμότητα την 
τήρηση του κανονισμού του Σώματος 
και την αυστηρή προσήλωση στο 
καθήκον

ΔΩΡΑ
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
Δώρα σε δημοσιογράφους που καλύπτουν θέματα 

του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως πρόσφερε με την 
ευκαιρία του νέου χρόνου ο Υπουργός Δημοσίας Τά
ξεως κ. Νικόλαος Γκελεστάθης σαν αναγνώριση της 
τεράστιας προσφοράς του τύπου στην ενημέρωση 
της κοινής γνώμης και της μέχρι τώρα αρμονικής 
τους συνεργασίας.
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ
ΚΑΛΑΝΤΑ

Εορταστική ατμόσφαιρα δημιούρ
γησε στις υπηρεσίες του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως και της Γενικής Α
στυνομικής Διευθύνσεως Αττικής, η 
Μουσική της Ελληνικής Αστυνομίας και 
της ΑΣΔΕΝ, που έψαλλε τα Χριστου
γεννιάτικα και τα Πρωτοχρονιάτικα Κά
λαντα στην Ηγεσία του Υπουργείου και 
της Ελληνικής Αστυνομίας και στο προ
σωπικό των Υπηρεσιών.

Τη χαρά του εορτασμού, συμ
πλήρωσαν με την παρουσία τους τα 
παιδιά του προσωπικού του Υπουρ
γείου, που είπαν με τη σειρά τους τα 
κάλαντα και αντάλλαξαν ευχές.

Ηταν, πράγματι, μια ευχάριστη νότα 
μέσα στις Αγιες Ημέρες των Εορτών, 
που είχε ευχάριστη απήχηση στο προ
σωπικό της Αστυνομίας αφού διέκοψε, 
έστω και για λίγο, το φόρτο της υπη
ρεσιακής τους απασχόλησης
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Στο ΦΕΚ Β - 728/11-12-92 δημο- 
σιεύθηκε η υπ' αριθ. 7004/3/14 κοινή 
απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξεως σύμφωνα μετην 
οποία αναθέτουν στον Υφυπουργό Δη
μόσιας Τάξεως Κωνσταντίνο Σαψάλη 
την άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα 
των Σωμάτων Ασφαλείας και των υπη
ρεσιών που συγκροτούν το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης ως ακολούθως:

α. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(1) Τις αρμοδιότητες των Διευθύν

σεων Γενικής Αστυνόμευσης, Δημό
σιας Ασφάλειας, Τροχαίας, Τουρι
στικής Αστυνομίας, Πληροφορικής και 
Τεχνικών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξεως.

(2) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 
Γενικής Αστυνόμευσης ασκούνται πα- 
ραλλήλως με τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης.

β. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 

Προληπτικής Πυροπροστασίας, Πυρό
σβεσης - Διάσωσης, Εθελοντικών Πυ
ροσβεστικών Υπηρεσιών, Υγειονομι
κού, Τεχνικών Εφαρμογών και Πληρο
φορικής και Επικοινωνιών.

γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑ
ΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ/Υ.Δ.Τ.

Ολες τις αρμοδιότητες της Υπηρε
σίας αυτής.

δ.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ/Υ.Δ.Τ.
Τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 

Αγροτικής Ασφάλειας και Ειδικών Υπη
ρεσιών.

Στα πλαίσια των ανωτέρω αρμο
διοτήτων περιλαμβάνονται και η πρό
ταση για έκδοση και υπογραφή κανο
νιστικών και ατομικών διαταγμάτων και 
η έκδοση αποφάσεων για θέματα της 
αρμοδιότητάς του, καθώς και η συνυ- 
πογραφή των ανωτέρω διαταγμάτων 
και αποφάσεων με άλλους Υπουργούς 
και Υφυπουργούς. Επίσης θέματα δη
μοσίων σχέσεων και κοινοβουλευτικού 
ελέγχου που σχετίζονται με τις αρμο
διότητες που ανατίθενται σ' αυτόν.

ΔΩΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Την τελευταία πενταετία , η Αμεση 
Δράση θρήνησε έντεκα αστυνομικούς, 
που φονεύθηκαν κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος. Οι συνάδελφοι, όμως, 
της Αμεσης Δράσης δεν τους ξέχασαν, 
γι' αυτό με πρωτοβουλία του Διοικητού 
της Υπηρεσίας Ταξιάρχου Απόστολου 
Δάβαλου, διοργάνωσαν εν όψει των 
εορτών ειδική εκδήλωση, για τις οικο
γένειες των άτυχων αυτών συναδέλ
φων, όπου μαζί με τις ευχές και τα 
δώρα στα παιδιά, προσέφεραν και οι
κονομική ενίσχυση, που προέρχονταν 
από προαιρετικό έρανο του προσωπι
κού της Αμεσης Δράσης.

Ηταν μια αξιόλογη πρωτοβουλία αν
θρωπιάς που απέδειξε ότι η Αμεση 
Δράση δεν ξεχνά ιδιαίτερα τις μέρες 
των εορτών τις οικογένειες των αστυ
νομικών που έπεσαν στο καθήκον.

Στην ίδια εκδήλωση, η Πανελλήνια 
Οργάνωση Οικογένειας και Νεότητας 
Παπάγου, προσέφερε επίσης δώρα 
στα παιδιά των φονευθέντων αστυνο
μικών, σε ένδειξη τιμής αλλά και ανα
γνώρισης του δύσκολου έργου, που 
επιτελεί καθημερινά η Αμεση Δράση.
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Το άγχος του χρόνου 
και η αθανασία της ψυχής
Ενας χρόνος έφυγε, ένας καινούργιος ανατέλλει.

Το μόνο που μπορεί να μένει σταθερό 

είναι η ψυχή μας, ο εσωτερικός μας κόσμος.
Αν με την πάροδο του χρόνου

βελτιωνόμαστε και ωριμάζουμε

τότε το πέρασμα του χρόνου δεν μας τραυματίζει.

Για να μείνει, όμως, κανείς νέος 

πρέπει να αποδεχθεί και να εναρμονισθεί 

με τις απολαύσεις,

που του προσφέρει ο χρόνος σε κάθε στάδιο της ζωής.

Θαπροσπαθήσωναδείξω ότιτοπέρασματου χρόνου 
δενείναιμ ιαυπόθεση θλιβερή. Λυπόμαστε, θλιβόμαστε, 
μελαγχολούμε με το πέρασμα του χρόνου, επειδή τον 
αντιμετωπίζουμε αρνητικά. Κι αυτή η αρνητικότητα α 
πέναντι στον χρόνο είναι που κάνει και τη στάση μας 
απέναντι στη ζωή αρνητική, κατά βάθος. Δεν μπορούμε 
να είμαστε θετικο ί απέναντι στη ζωή, να αξιοποιούμε 
όσο καλύτερα γίνεται την παρουσία μας μέσα στη δ ιά
σταση ζωής πάνω στη γη, αν διακατεχόμαστε από το 
άγχος του χρόνου.

Είναι όπως το παιδί, που δεν ευχαριστιέται το  γλυκό 
του, επειδή ξέρει ότι θα τελειώ σει και θλίβεται γ ι' αυτό 
όσο τρώει. Θα προσπαθήσω λοιπόν να δείξω  πόσο χα
μένο πάει το γλυκό, όταν το τρώ με με τον φόβο ότι 
θα τελειώσει.

Ας μην μπούμε στη βαθιά φ ιλοσοφία της ζωής, γ ε 
νικά: τ ί είμαστε, από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε... 
Ας περιοριστούμε στη φαινομενική διάσταση της ζωής, 
αυτή τη διάσταση που είναι φανερή και πουτη βιώνουμε. 
Θ αμείνουμε,λοιπόν, σ 'αυτόπ ουξέρουμε. Κα ιθαδούμε 
τ ί το κάνουμε. Τί το κάνουν οι περισσότεροι από μας.

Γ ια να μιλήσουμε καθαρά και να θέσουμε το ζήτημα 
ευθύς εξ αρχής, πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι 
από μας κάνουν τη ζωή τους αέρα κοπανιστό. Κατόπιν 
τούτου, είναι επόμενο ότι το πέρασμα του χρόνου έχει 
πάνω τους καταθλιπτικές επιπτώσεις. Ακριβώς όπως 
έχει καταθλιπτικές επιπτώσεις η περίοδος των διακο
πών στον μαθητή που αναβάλει διαρκώς να φτιάξει τη 
σχολική εκείνη εργασία πουτου ανατέθηκε και περνάνε 
οι μέρες κι αυτόςτην αφήνει για αύριο - που μετατίθεται 
συνέχεια και δεν έρχετα ι ποτέ, εκτός απ’ τηντελευτα ία  
μέρα. Την τελευτα ία  αυτή μέρα που με τον φόβο της 
και το  άγχος της  πέραοε το μαθητούδι ολόκληρες τις  
δ ιακοπές του.

Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν αυτό ακριβώς: 
αναβάλλουν διαρκώς τη ζωή τους. Ζούνε μέσα σ ’ ένα 
μέλλον που μετατίθετα ι διαρκώς: κάποτε θα κάνουν αυ
τό  κι εκείνο. Κάποτε θα στρωθούν να καταλάβουν τ ί 
τους γίνεται, να οργανώσουν και να συγκροτήσουν τον
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περιβάλλον τους, να αξιοποιήσουντα χαρίσματάτους, 
να επαυξήσουντις ικανότητάς τους. Κάποτε. Οχιτώρα, 
όχι αμέσως. Τώρα δεν μπορούν, έχουν άλλα πράγματα 
να κάνουν, τους πιέζουν άλλες αναγκαιότητες, τους α 
πορροφούν προβλήματα που ζητούν άμεση αντιμετώ
πιση.

Δ ιερωτώμαι αν πράγματι υπάρχει ανάγκη πιο πιε
στική, πρόβλημα που να χρειάζετα ι αντιμετώπιση πιο 
άμεση, απ’ το να προσπαθήσει ο άνθρωπος να συνει
δητοποιηθεί απέναντι στο γεγονός ότι η ζωή του είναι 
αυτή και καμμία άλλη (τουλάχιστον με τη μορφή που 
γνωρίζουμε), ότι ο χρόνος δεν στέκει ποτέ να περιμένει 
κανέναν και ότι η βίωση της ζωής δεν μπορεί να είναι 
συμπτωσιολογική αλλάπρέπειναδιέπεταιαπόμιαπνευ- 
ματική στάση, ένα εσωτερικό ήθος απέναντι στη συ- 
μπτωσιολογία της καθημερινότητας.

Τί θέλω να πω μ' αυτό.
Θέλω να πω κάτι πολύ απλό κατά βάση: ότι το πέ

ρασμα του χρόνου είναι πάρα πολύ βαρύ πάνω στον 
ψυχικό (τον συναισθηματικό, αν θέλετε) κόσμο των αν
θρώπων εκείνων που ζουν τη ζωή αποκλειστικά μέσα 
από τ ις  λεπτομέρειές της. Το περίεργο μάλιστα είναι, 
ότι το  βάρος του χρόνου είναι εξ  ίσου μεγάλο σ’ όλους 
όσους εισπράττουν τη ζωή μέσα από τ ις  λεπτομέρειές 
της και μόνο. Δηλαδή, το  άγχος από το πέρασμα του 
χρόνου βαραίνει κι εκείνους που είναι παγιδευμένοι μέ- 
σ ασ τιςδυσάρεστεςλεπ τομέρειεςτηςζω ήςκα ιεκείνους

που φροντίζουν να ζουν μόνο τ ις  ευχάριστες λεπτομέ
ρειές της.

Δεν είναι, λοιπόν, αν ζούμε καλά ή άσχημα. Δεν είναι 
αν η ζωή μας επεφύλαξε δυσμενή ή ευνοϊκή θέση. Το 
άγχος του χρόνου δεν προϋποθέτει στενόχωρη καθη
μερινότητα, ούτε λείπει από την καθημερινότητα των 
απολαύσεων. Αλλού βρίσκεται η απάντηση. Πού όμως;

Η καθημερινότητα, η ζωή στη λεπτομερειακή της δ ιά
σταση, γλιστράει μέσα απ' τα χέρ ια μας σαν νερό που 
προσπαθούμε να το  κουβαλήσουμε με το καλάθι. Οι 
πιο αφόρητες κι οι πιο ευχάριστες στιγμές της, όσο 
κι αν κρατήσουν, πάντα γίνονται παρελθόν. Πάντα, το 
κάθε τι, γ ίνετα ι περασμένο. Το μόνο πράγμα που δεν 
μπορεί να περάσει στο παρελθόν, να γίνει περασμένο 
είναι η ψυχή μας. Δεν αναφέρομαι εδώ στην αθανασία 
της  ψυχής μετά τον θάνατο του σώματος. Μιλάω για 
την αθανασία της ψυχής στη δ ιάρκεια  της ζωής, όσο 
είναι ζωντανό και το  σώμα.

Ο λόγος που οι περισσότεροι άνθρωποι καταθλίβο- 
νται από το άγχος του χρόνου είναι ότι η ψυχή τους, 
ο εσω τερ ικόςτους κόσμος, η συναισθηματικήτουςπρο- 
σωπικότητα - αν θέλετε να ονομάσουμε έτσι την ψυχή 
- έχει νεκρωθεί, έχει αδρανήσει, έχει σταματήσει να 
ζει, δηλαδή να εξελίσσετα ι και να ωριμάζει. Ο συναι
σθηματικός κόσμος των ανθρώπων που κατατρέχονται 
απ ότοάγχοςτουχρόνουέχειτελυατω θείκα ι δεν κινείται 
πια.

Ο άνθρωπος καταργεί τον χρόνο όταν κινείται μαζί 
μ' αυτόν. Στη φυσική η κίνηση είναι μια σχετική έννοια. 
Ενα σώμα κινείται, σε σχέση πάντα με ένα άλλο, ακίνητο. 
Οταν ο εσωτερικός μας κόσμος, η ψυχή μας, η συναι
σθηματική μας προσωπικότητα ακινητοποιούνται και 
τελματώ νοντα ι, τό τε  ο χρόνος περνάει με οδυνηρή 
ταχύτητα. Αν, όμως, προχωρούμε κι εμε ίς  εσωτερικά 
μαζί με το χρόνο, αν εξελισσόμαστε κι ωριμάζουμε κα
θώς ο χρόνος περνάει, τότε η πάροδος του χρόνου 
δεν μας τραυματίζει, γ ια τί η κίνησή του βρίσκεται σε 
αρμονική σχέση με τη δική μας εσωτερική κίνηση, με 
την ψυχική και συναισθηματική μας ωρίμανση.

Ο ιπερ ισσότεροιάνθρω ποιθρηνούνγιατανιάτατους 
που πέρασαν και στέκουν γεμάτο ι τρόμο μπροστά στην 
ηλικία.

Ομως, τα νιάτα είναι-δεν είναι το  ένα τρ ίτο  της ζωής 
του ανθρώπου. Εχουμε να ζήσουμε διπλάσιο χρόνο απ’ 
όσο κράτησαν τα νιάτα μας. Αυτό πολλοί λ ίγοι το σκε
φτόμαστε. Για τους περισσότερους ανθρώπους η ζωή 
του ενήλικα, που είναι χρονικά διπλάσια απ’ τη ζωή του 
νέου, αποτελεί ένα σύμφυρμα από φοβίες, νευρώσεις, 
φαντασιώσεις, ματαιώσεις και υπεραναπληρώσεις, που 
έχουν σαν προέλευση το άγχος του χρόνου. Γιατί;

Δ ιότι, κατά βάθος, δεν αποδέχονται τη ζωή. Η ζωή 
είναι κάτι που τους οδηγεί στο τέλος. Αναβάλλοντας 
διαρκώς να τη ζήσουν, να ζήσουν, δηλαδή, κάθε στάδιό 
της, όπως αρμόζει σε κάθε στάδιο, αναβάλλουν - ή μάλ
λον, φαντασιώνουν ότι αναβάλλουν - αυτό το  τέλος.

Ομως το τέλος της ζωής δεν αναβάλλεται επ’ αό
ριστον. Είναι αναπόδραστο. Ετσι, αυτό που κάνουν αυτά



τα άτομα είναι μια απόδραση απ 'τη  ζωή. Πολλοί κάνουν 
ένα λάθος εδώ: πιστεύουν ότι να μην αποδράς απ' τη 
ζωή, ν α ζε ις τη  ζωή, σημαίνει ν α τρ υ γά ςτ ις  απολαύσεις 
της. Ο άνθρωπος πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή. Θά- 
λεγα μάλιστα ότι οφείλει, έχει χρέος, είναι καθήκοντου 
να την απολαμβάνει. Εχει χρέος απέναντι στον εαυτό 
του και απέναντι στους άλλους να ικανοποιείται από 
τη ζωή. Γ ιατί μόνο ο ικανοποιημένος άνθρωπος είναι 
θετική ύπαρξη. Μόνο ο ικανοποιημένος άνθρωπος α 
κτινοβολεί γύρω του θετική ενέργεια.

Αλλά το  ερώτημα είναι, ποιές είναι στην πραγματι
κότητα οι απολαύσεις της ζωής. Ποιές είναι οι πηγές 
της ικανοποίησης εκείνης που κάνει τον άνθρωπο να 
ακτινοβολεί θετικότητα. Δεν είναι ιδ ια ίτερα δύσκολο να 
τ ις  εντοπίσουμε. Και ούτε θα το κάνουμε πρώτοι εμείς.

Οι πηγές αυτές είναι εντοπισμένες απ' όλες τ ις  με
γάλες δ ιδασκαλίες τη ς  ιστορίας. Υπάρχουν στο θεω
ρητικό υπόβαθρο όλων των μεγάλων κηρυγμάτων του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Τις ξέρουμε, γ ια τί μας ανα
κοινώνονται σχεδόνταυτόχρονα μεταπρώ τα μας βήμα
τα στον κόσμο Απλώς η φορά της ζωής στις δ ικές μας 
κοινωνίες, η ροπή των πραγμάτων, τ ις  έχει κάνει κάπως 
κενό γράμμα, τ ις  έχει απομακρύνει από το κλίμα ζωής 
του σημερινού ανθρώπου. Οι πηγές της θετικής ικα
νοποίησης του ανθρώπου, οι απολαύσεις εκείνες που 
είναι χρέος του ανθρώπου να τ ις  επιδιώκει, διότι αυτές 
είναι που τρέφ ουντον εσωτερικό του κόσμο, βρίσκονται 
όλες στη διαδικασία ωρίμανσης του εσωτερικού μας 
κόσμου.

Αυτή η ωρίμανση είναι η αρμονική σχέση μ ετο νχ ρ ό 

νο, είναι ο συντονισμός της εσωτερικής μας κίνησης 
με την κίνηση των ετών. Ας το δούμε αυτό, μέσα από 
συγκεκριμένα παραδείγματα περιπτώσεων:

Υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας, στο περιβάλλον ό
λων μας, που λέμε ότι δεν γερνάνε. Οτι μένουν πάντα 
νέοι. Οτι ο χρόνος είναι σαν να μην περνάει από πάνω 
τους.

Αν σκεφτούμε λίγο την περίπτωση τέτοιω ν ανθρώ
πων, θα δούμε αμέσως-αμέσως ότι ακόμα και τα ση
μάδια του χρόνου δεν είναι ιδ ια ίτερα βαριά πάνω τους. 
Εχουν πιο νεανική εμφάνιση απ’ τους συνομηλίκους 
τους, καλύτερη υγεία, μεγαλύτερα κουράγια.

Οι άνθρωποι ο ιιτο ί, που φαίνεται σαν να μην περνάει 
ο χρόνος από πάνω τους, δεν είναι ο; νεάζοντες. Λεν 
είναι αυτοί που υποδύονται τα παλληκαοάπα και τα κο- 
ριτσόπουλα. Είναι οι άνθρωποι που φέρνουν με ευδ ια 
θεσ ία  τη ν  η λ ικ ία  το υ ς  σ τους  ώ μους το υς , δεν την 
κρύβουν, δεν την καμουφλάρουν, δεν την φοβούνται. 
Αντίθετα, οι νεάζοντες, που υποδύονται τα  ξεπ ετα 
ρούδια, μας προκαλούν μια θλίψη, μια στενοχώρια, μια 
δυσάρεστη αμηχανία, ακριβώς γ ιατί φοβούντα ιτονχρό- 
νο και τον ξορκίζουν με μασκαραλίκια.

Οι ώριμοι άνθρωποι που έχουν νεανική ακτινοβολία, 
την έχουν ακριβώς επειδή βρίσκονται σε αρμονικές σχέ
σεις μ ετον  χρόνο και α'πολαμβάνουντις ικανοποιήσεις 
κάθε σταδίου της ζωής, κάθε ηλικίας. Δεν καμουφλά- 
ρονται, επειδή δεν τρώγονται απ' την αγωνία του χρό
νου. Προχωρούν, εξελίσσονται, κινούνται μαζί με τον 
χρόνο κι έτσι φαίνονται ακίνητοι και επομένως νέοι.

Κάθε στάδιο της ωρίμανσής μας έχει τ ις  δ ικές του
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απολαύσεις. Τις απολαύσεις που είναι εναρμονισμένες 
π ροςτις  ανάγκεςτου φυσικού μας οργανισμού στο στά
διο αυτό και τ ις  ανάγκες του ψυχικού, του συναισθη
ματικού μας κόσμου. Καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει, 
καθώς ο φυσικός του οργανισμός παρακμάζει, ο εσω- 
τερ ικό ςτο υ  κόσμος ζητάει περισσότερες ποιοτικές πα
ροχές. Ο άνθρω ποςπουκαθηλώ νεταιστοστάδιοεκείνο 
όπου ο φυσικός του οργανισμός του υπαγόρευε τ ις  α 
πολαύσεις του, παραμελεί τον εσωτερικό του κόσμο, 
τον αφήνει πεινασμένο και καχεκτικό -τώ ρα που αυτός, 
ο εσωτερικός κόσμος δηλαδή, είναι εκείνος που υπα
γορεύει τ ις  απολαύσεις, τ ις  ικανοποιήσεις που του τα ι
ριάζουν.

Αυτή είναι η δ ιαδικασία του άγχους απέναντι στον 
χρόνο. Είναι μια διαδικασία καθήλωσης σε πρώιμα στά
δια και αγνόησης των προχωρημένων σταδίων. Είναι 
μια διαδικασία απόρριψης, άρνησης της ζωής. Αρα, ε ί
ναι μια διαδικασία θανάτωσης τη ς  ψυχής εν ζωή.

Το μόνο που μπορεί να μην περνάει, να μη γίνεται 
παρελθόν στη ζωή ετούτη, είναι η ψυχή μας, ο εσω
τερ ικός μας κόσμος. Αυτή είναι η αθανασία της ψυχής, 
όχι μετά τον θάνατο του φυσικού σώματος αλλά στη 
δ ιά ρκε ια της παρουσίας μας πάνω στον πλανήτη αυτόν, 
στη δ ιάρκεια της ζωής μας. Η ψυχή όμως πρέπει να 
τρέφ ετα ι κι αυτή για να μην πεθάνει πριν την ώρα της, 
για να μείνει αθάνατη όσο δ ιαρκεί και το  φυσικό μας 
σώμα.

Η διατροφή της ψυχής μας είναι να είμαστε ικανο
ποιημένοι στη ζωή. Ο ανικανοποίητος άνθρωπος είναι 
μια νεκρή ψυχή, μια αρνητική προσωπικότητα, ένας κα
θηλω μένος, ακινητοπ οιημένος εσω τερ ικός κόσμος. 
Μόνο ο ικανοποιημένος άνθρωπος είναι ψυχικά ζωντα
νός. Οι πηγές αυτής της ικανοποίησης βρίσκονται στην 
πορεία του χρόνου πάνω στο ψυχόσωμά μας. Δ ιαφέ
ρουν σε κάθε στάδιο αυτής τς  πορείας. Ο άνθρωπος 
που επιδιώκει σε ώριμη ηλικία τ ις  απολαύσεις της νεα

νικής και το  αντίθετο, ακόμα κι αν τ ις  πετυχαίνει, δεν 
ικανοποιείται. Τόχουν αυτό οι απολαύσεις. Θέλουν νά
νοι στον καιρό τους αλλιώς μας αφήνουν αδειανούς, 
αγχωμένους, ανικανοποίητους.

Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας, και κανένας άλλος, 
τρόπος για να μείνει κανείς νέος: ο τρόπος αυτός, ο 
ένας και μοναδικός είναι να αποδέχεται το πέρασμα 
του χρόνου, να συντονίζει την εσωτερική του κίνηση 
μετηνκίνησητουχρόνου,να εναρμονίζειτιςαπολαύσεις 
του μ' εκείνες που προσφέρει ο χρόνος σε κάθε στάδιο 
της ζωής.

Ο φόβος απέναντι στον χρόνο είναι αποτέλεσμα του 
πιο σοβαρού λάθους που κάνει ποτέ ο άνθρωπος: το 
να αναβάλει διαρκώς τη ζωή, να μεταθέτει διαρκώς το 
επόμενο στάδιο της ωρίμανσής του, επειδή έτσι έχει 
την ψευδαίσθηση ότι παραμένει νέος.

Μόνο ο άνθρωπος που γερνάει παραμένει νέος. Δη
λαδή ο άνθρωπος που αποδέχεται το πέρασμά του σε 
δ ιαδοχικές φάσεις, διαδοχικά στάδια της ωρίμανσής 
του. Αυτός ο άνθρωπος μένει νέος ώσπου να πεθάνει, 
γ ια τί μένει άφοβος και θετικός, όπως οι νέοι. Η νεότητα 
δεν είναι ημερολογιακή. Δεν είναι καν βιολογική. Η νεό 
τητα είναι η διατήρηση της ψυχής εν ζωή. Και η ψυχή 
δ ιατηρείται ζωντανή όταν τρέφ ετα ι σε κάθε στάδιο της 
ζωής με τα εποχιακά προϊόντα αυτού του σταδίου κι 
όχι με προϊόντα από θερμοκήπια και καταψύκτες.

Από τη  σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών τη ς  Λιλά- 
ντας Λυκιαρδοπούλου "Σήμερα οκτώ".
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Ψυχολογία της παραπληροφόρησης
του Γρηγόρη Κωστορά, καθηγητή της Φιλοσοφικής Παν/μιου Αθήνας

"Οταν πρόκειται να επιδιωχθείη αργή διείσδυση ιδεών και πίστεων (...)
οι μέθοδοι των δημαγωγών είναι διαφορετικές. 

Κυρίως καταφεύγουν στις ακόλουθες τρεις μεθόδους:

Για την ανύψωση της  ποιοτικής στάθμης της σύγ
χρονης δημοκρατίας υπάρχουν πολλοί τρόποι και δυ
νατότητες. Μία από αυτές, σπουδαία μάλιστα, είναι να 
ενημερώνεται σωστά και αντικειμενικά ο πολίτης και 
να διαμορφώνεται ανάλογα η κοινή γνώμη. Η ανάπτυξη 
της πληροφορικής, των μέσων πληροφόρησης, που ε 
ξασφαλίστηκε χάρη στην υψηλή τεχνολογία, μπορεί να 
καλύψει το ποιοτικό χάσμα ανάμεσα στην άμεση και 
την έμμεση ή αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

Βέβαια η εσκεμμένα στρεβλωτική για την αλήθεια 
χρήση της πληροφορικής είναι επίσης δυνατό να στραγ
γαλίσει θανάσιμα τ ις  σύγχρονες δημοκρατίες.

τη διαβεβαίωση, την επανάληψη, τη μετάδοση".

G.L. Bon

Στην άμεση, π.χ. την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία 
ο πολίτης, με την παρουσία του και τη συμμετοχή του 
στις συζητήσεις για τα προβλήματα της  πολιτείας του, 
διαμόρφωνε τ ις  αποφάσεις και επομένως την πορεία 
της. Ετσι ήταν ζωντανό κύτταρο της πολιτικής ζωής. 
Δεν ανέμενε τ ις  ημέρες ψηφοφορίας, εκλογής για να 
εκφράσει τη βούλησή του.

Η πολιτική οκνηρία ή αδιαφορία επέσυρε, σύμφωνα 
με μαρτυρία του Αριστοφάνη, τιμω ρία για όσους δυ- 
στροπούσαν να ανεβούν ”ες Πνύκα". Σκύθες αστυνο
μικοί κρατούσαν "σχοινιά μεμιλτωμένα" και "κοκκίνιζαν" 
τους αργόσχολους. Η ενεργός συμμετοχή των Πολλών
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στην εξουσία ήταν πραγματική και όχι φρασπκή.
Στην έμμεση δημοκρατία - όπου αυτή λειτουργεί α

ληθινά και όχι φραστικά - ο λαός εκλέγει τους αντιπρο
σώπους του. Εδώ ακριβώς, η πληροφορική, τα μέσα 
ενημέρωσης μπορούν να θεραπεύσουν την έλλειψη α
μεσότητας κυρίως με την πληροφόρηση.

Πληροφόρηση σημαίνει σωστές και αμερόληπτες 
ειδήσεις, παρουσίαση γεγονότων, καταστάσεων και 
προσώπων, όπως είναι, χωρίς καμμία απόκρυψη, από
κρουση κάθε σκοπιμότητας. Η σύγχρονη δημοκρατία 
είναι βάναυσα εκτεθειμένη σε μια θανάσιμη απειλή, την 
παραπληροφόρηση. Η παραπληροφόρηση είναι κρου- 
νός’ ειδήσεων","σχολίων","πληροφοριών" που, αντί να 
ενημερώνουν, αποπροσανατολίζουν. Σκοπόςτηςπαρα- 
πληροφόρησης είναι να θολώσει τη σκέψη και την κρίση 
των ακροατών, μελετητών ή παρατηρητών και να μου
διάσει ή να παραλύσει τ ις  συνειδήσεις τους και την κα
θαρότητα της λογικής τους. Τελικός βέβαια στόχος της 
είναι η εξασθένισητηςάμυναςτω νπολιτώ νκαιη στέρηση 
της ελευθερ ίας τους.

Οσοι ασκούν παραπληροφόρηση δεν ενδιαφέρονται, 
αν κάτι είναι σωστό ή εσφαλμένο. Ούτε δίνουν προσοχή 
σεμιααμφισβητούμενη δήλωση, μάλλοντηνεπιδιώκουν. 
Οι πληροφορίες που’ διαρρέουν" ή δίδονται σε δημο
σιότητα είναι προσεκτικά επ ιλεγμένες έτσι ώστε να δη
μιουργούν ορισμένη εντύπωση ή συγκεκριμένες δ ιαθέ
σεις. Αναγκάζεται έτσι ο πολίτης να"ψαρεύει" σε θολά 
νερά πρώτα κι ύστερα να αμφιβάλλει για το τ ί είναι 
αλήθεια κα ιτί ψεύδος και,τέλος, παύει να’ αντιδρά" κάτω 
από το συνεχή καταιγισμό ανειλικρίνειας, ανακρίβειας 
και υποκρισίας.

Η τεχνική της Παραπληροφόρησης

Η παραπληροφόρηση στηρίζεται σε μια βασική αρχή: 
την ασάφεια της γλώσσας. Η ασάφεια αυτή οφείλεται 
στηνπολυσημίατωνλέξεωνκαιστοντρόποπλοκήςτους. 
Κάθε λέξη ή, σχεδόν, κάθε φράση είναι πολυσήμαντες. 
Ετσι η γλώσσα και ενώνει και αποξενώνει. Φανερώνει 
και συγχρόνως κρύβει, εξηγεί και"παρεξηγεί".

Μια δεύτερη θεμελιώδης αρχή είναι η χρήση’ όρων" 
ή"λέξεων" - ξενόφερτων συνήθως - που παράγουν συ
γκεχυμένες εικόνες ή'περίπου" αντιλήψεις. Με αφετη

ρία και στήριγμα τις δύο αυτές αρχές η τεχνική της πα
ραπληροφόρησης, που εντάσσεται στην ευρύτερη τ ε 
χνική της ανελευθερίας, του ολοκληρωτισμού και της 
βίας, προσέχει ιδιαίτερα τα εξής σημεία:

α. Θέτει και δ ιατηρεί στην επικαιρότητα θέματα και 
έτσι αποφασίζει τ ί ’ συμφέρει" να συζητούν ή να μην συ
ζητούν οι άνθρωποι.

β. Αντί να απευθύνεται στη νηφάλια λογική, εκμεταλ
λεύεται τον ανθρώπινο φόβο και τ ις  συναισθηματικές 
αντιδράσεις.

γ. Χρησιμοποιεί λέξε ις  και φράσεις που προκαλούν 
αναμενόμενες’ απαντήσεις’ (άλλο'παπάς" και άλλο"ιε- 
ρεύς", άλλο’ αντάρτης" κι άλλο 'μαχητής της ελευθε
ρίας").

δ. Επιλέγει πληροφορίες χωρίς να παραθέτει τις α- 
ντίθετές τους.

ε. Κατευθύνει τα μέσα ενημέρωσης - ακόμη και τ ις  
αφίσσες ελέγχει - και“περνάει" παντού μηνύματα και 
ειδήσεις στους χώρους εργασίας, στις εμπορικές ενώ
σεις, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις δημόσιες συγκε
ντρώσεις ή και στις κλειστές κοινωνικές ομάδες, που 
εξυπηρετούν τους στόχους της.

στ. Σκηνοθετεί σκάνδαλα καΓαποκαλύψεις", τροφο
δοτεί την οξύτητα και ανάβει το ενδιαφέρον. Οχι σπάνια 
καταφεύγει στο ανοιχτό ψεύδος, για να πλήξειπρόσωπα, 
ιδέες, αρχές: ο.Κινέζος Sun Tsu (500 περίπου π.Χ.) έ 
γραψε μία περίφημη συνταγή:"Υψιστη τέχνη πολέμου 
είναι να συντρίψεις τον αντίπαλο χωρίς αγώνα στο πεδίο 
της μάχης (...). Μόνον η έμμεση μέθοδος εδραιώνει τη 
νίκη... Ο,τι καλό, κατάστρεψέ το ή συκοφάντησέ το. Υ
πόσκαψε τη θέοη όσων αξίζουν... Ξεσήκωσε τουςνέους 
εναντίον των μεγαλυτέρων. Να είσαι γενναιόδωρος σε 
προσφορές και δώρα... Μην κάνεις οικονομία σε υπο
σχέσεις, γ ιατί θα σου φέρουν υψηλούς τόκους". Ετσι 
όμως η δημοκρατία εισέρχεται στον επιθανάτιο ρόγχο 
της.

Πηγές της Παραπληροφόρησης

Οσο ευδοκιμεί η παραπληροφόρηση τόσο ατροφεί 
η δημοκρατία. Φυσικά, οι λαο ί με υψηλό πνευματικό ε 
πίπεδο, με ρωμαλέα και πολυαίωνη δημοκρατική συ
νείδηση, με ευρύτερη και βαθύτερη αντίληψη γιατη ζωή,
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με γυμνασμένα τα ανθρώπινα ιδεώδη υπόκεινται δυ- 
σκολότερασεπαραπληροφόρηση. Η ακονισμένη αγάπη 
για την αλήθεια τους εξεγείρε ι, τους ειδοποιεί ότι κιν
δυνεύει η ατομική και κοινωνική τους ελευθερία, ότι 
τραυματίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και ότι 
η απειλή του ολοκληρωτισμού πλησιάζει.

Ο ολοκληρωτισμός αυτός είναι ακριβώς η πηγή της 
παραπληροφόρησης. Και όπως ο ολοκληρωτισμός ε ί
ναι εσωτερικός ή εισαγόμενος, το ίδιο και η παραπλη
ροφόρηση.

Ο εισαγόμενος ολοκληρωτισμός κατευθύνει την πα
ραπληροφόρηση. Ο εσωτερικός ολοκληρωτισμός υλο
ποιεί την κατεύθυνση αυτή. Παραποιεί την αλήθεια. Ε
σωτερικός και εισαγόμενος ολοκληρωτισμός μισούν:

- την ελευθερ ία  γνώμης
- την ελευθερ ία  πίστης
- την ελευθερ ία  χωρίς πενία
- την ελευθερ ία  χωρίς φόβο και αγωνία
- την ειρήνη εν ελευθερία.
Ε ισαγόμενος και εσωτερικός ολοκληρωτισμός δ ια

θέτουν, μαζί με τα άφθονα χρήματα, και πυκνό δίχτυ 
παραπληροφόρησης των ανθρώπων. Ε ιδ ικο ί εκπαι
δεύονται για να ενεργούν σε κάθε χώρο σαν πράκτορες 
επηρεασμού. Σε μερ ικές περιπτώσεις, τοποθετούνται 
μυστικά οι πράκτορες αυτοί σε υψηλές και κρίσ ιμες θέ
σ ε ις  και επεμβαίνουν αόρατα αλλά αποτελεσματικά 
στην ενημέρωση και τη χρωματίζουν.

Στόχοι της Παραπληροφόρησης

Εισαγόμενη και εσωτερική παραπληροφόρηση στο
χεύουν στο γεγονός ότι οι άνθρωποι εύκολα επηρεά
ζονται. Εκμεταλλεύονται:

- την αγωνία των ανθρώπων
- την ανάγκη που αισθάνονται για ασφάλεια
- την άγνοια και τη σύγχυση
- την έλλειψη ιστορικών γνώσεων
-τη ν  αγάπη για την ειρήνη, την ελευθερία και τη δη

μοκρατία.

Οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι ποθούντο μεγαλύτε
ρο αγαθό, την ειρήνη. Και αγαπούν το  πιο πολύτιμο, 
την ελευθερία. Αναζητούν έτσι το σύστημα εκείνο που 
θα διασφαλίζει την ειρήνη καί την ελευθερία . Και αυτό 
το σύστημα διακυβέρνησης είναι η δημοκρατία. Η πα
ραπληροφόρηση επ ιχειρείνααποπροσανατολίσειτους 
ανθρώπους ακριβώς ως προς την ουσία της ειρήνης, 
της ελευθερ ίας και της δημοκρατίας, ως προς τους φο
ρείς  που τ ις  απειλούν και ως προς τους τρόπους που 
θατιςπεριφρουρήσουν. Συνιστούνλ.χ. οργανώσεις για 
την "ειρήνη· ενώ κάποιες φ ορές οι οργανώσεις για την 
"ειρήνη" είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ειρήνη!

Πέρα από αυτά ένας από τους πρώτους στόχους 
της παραπληροφόρησης είναι οι φωτισμένοι, πνευμα
τικο ί άνθρωποι που μπορούν με τη δύναμη του Λόγου 
τους να επισημάνουντον τρομερό κίνδυνο που συνιστά 
η παραπληροφόρηση για την ελευθερία , την ειρήνη και 
τη δημοκρατία. Τους άξιους, ικανούς, αδιάφορους, α 
γνούς και βαθύτατα πεπαιδευμένους θέλει να εξουδε
τερώσει η παραπληροφόρηση. Γιατί αυτοί, φως πνευ
ματικό οι ίδιοι, είναι οι μόνοι που μπορούν να βγάλουν 
από το ιδεολογικό σκότος τους άλλους, να κηρύξουν 
αφυπνίζουσες ιδέες.

Η παραπληροφόρηση έχει ζυγίσει καλά τη δύναμη 
των ιδεών. Αν π.χ. καταστραφούν τα τεχνικά ή υλικά 
μέσα και μείνουν οι ιδέες, οι γνώσεις και οι άνθρωποι 
που τ ις  κατέχουν, γρήγορα χτίζετα ι ο τεχν ικός πολι
τισμός. Η δύναμη μιας ιδέας είναι τεράστια. Αν η ιδέα 
δ ιαδοθεί και γίνει πιστευτή αποκτά ανυπολόγιστη ση
μασία, γίνεται κινητήρια δύναμη. Αν λείψουν οι ιδέες 
και ο ενθουσιασμός γ ι ’ αυτές όλα βαλτώνουν.

Τις εποικοδομητικές ιδέες  και αρχές που στήριξαν 
αιώνες τη ζωή και εξανθρώ πισαντον πολιτισμό, η πα
ραπληροφόρηση τ ις  κατηγορεί ως "παλιές" και "σκου
ριασμένες". Τις αντικαθιστά με δήθεν "καινούργιες". Δ ί
νει νέα ονόματα στα πράγματα και στα γεγονότα, χωρίς 
βέβαια να είναι σε θέση να αλλάξει και την ουσία τους. 
Απλώς παραπλανά, αποπροσανατολίζει



Η δύναμη της Παραπληροφόρησης

Η παραπλάνηση, ο αποπροσανατολισμός είναι συ
στηματικός και σκόπιμος. Η παραπληροφόρηση επα
ναλαμβάνει τ ις  ίδ ιες στρεβλωμένες “ειδήσεις". Πρέπει 
αυτές να γίνουν'κτήμα", “συνείδηση". Ετσι, δεν αφοπλί
ζει μόνο την “καρδιά" αλλά κυρίως το “νου", το "λόγο", 
τη δύναμη κρίσης. Η δύναμη του ανθρώπου να κρίνει, 
να σταθμίζει, να εκτιμά, να ελέγχει ως αληθινάή ψεύτικα 
όσα ακούει, μελετά ή βλέπει είναι ο μέγιστος εχθρός 
του αποπροσανατολισμού. ΓΓ αυτό η παραπληροφό
ρηση αγωνίζεται να μηναφήσει"κενά",βομβαρδίζειτους 
ανθρώπους ασταμάτητα, τους εντυπωσιάζει, τους ε 
κτρέπει από το  νηφάλιο στοχασμό.

Πιο αποτελεσματική είναι η μαζική "ενημέρωση", δη
λαδή η παραπληροφόρηση . Στηρίζεται στην ψυχολογία 
των μαζών. Εκεί κανείς γελά, επειδή οι άλλοι γελούν. 
Δ ιασκεδάζει, όπως οι άλλοι. Δ ιαβάζει, ό,τι και οι άλλοι. 
Φωνάζει αφού και οι άλλοι κάνουν το ίδιο, κρίνει καθώς 
και οι άλλοι και ενεργε ί όπως και οι άλλοι. Οι άλλοι 
υπάρχουν. Ο άνθρωπος χάνεται. ΓΓ αυτό και πράττει, 
όσα θα ήταν αδύνατο να κάνει, αν ήταν μόνος του, ως 
άτομο ελεύθερο και ανεξάρτητο. Να εμφυσήοει την ψυ
χολογία της αγέλης θέλει η παραπληροφόρηση και να 
καταργήσειτηνκρ ιτική  δύναμη καιτηνψύχραιμηλογική.

Τότε αποκαλύπτεται η δύναμή της. Είναι τόση και 
τέτο ια , ώστε μπορεί να κάμει πολλούς να πιστεύουν 
ότι τα επιβάτη γά οχήματα είναι περισσότερο επικίνδυνα 
για την παγκόσμια ειρήνη από όσο τα πυραυρολοφόρα 
άρματα. Η:

Η σατανική παραπληροφόρηση του ολοκληρω τι
σμού επιμένει σήμερα να πείσει τους ανθρώπους ότι 
η στιγνή βία ταυτίζετα ι με την ελευθερία, η ισοπέδωση 
του ατόμου με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ωμή δ ια 
κυβέρνηση με τη γνήσια δημοκρατία, η αμείλικτη επέμ
βαση με την κυριαρχία του λαού και οι κόρακες του 
ολέθρου με αγγέλους που φτερουγίζουν στους ουρα
νούς της ειρήνης.

Με την παραπληροφόρηση η ειρήνη απειλείται και 
η δημοκρατία κινδυνεύει. Ηπιότερα: δημοκρατία που 
παραπληροφορείται είναι είδωλο, σκιά δημοκρατίας!

Η στάση απέναντι στην Παραπληροφόρηση

Η παραπληροφόρηση δηλητηριάζει τη δημοκρατία 
και νοθεύει την ελευθερ ία  των ανθρώπων. Οι οποίοι, 
επειδή τρώγουν τον καρπό της και ευφραίνονται από 
την ηδύτητάτου νομίζουν ως κάτι αυτονόητοτην ύπαρξή 
της. Δεν βλέπουν ότι το  σκουλήκι της παραπληροφό
ρησης, δηλαδή του ολοκληρωτισμού, καταβιβρώσκει 
αθόρυβο τον πυρήνα!

Οι δημοκρατούμενες πολιτείες, όλοι οι ελεύθεροι 
άνθρωποι, οφείλουν να αφυπνισθούν και να αντιδρά- 
σουν στην παραπληροφόρηση και να αγωνισθούν, γ ια τί 
δ ιαφορετικά θα οδηγηθούν από αυτή σε πολιτικό, ηθικό 
και ιδεολογικό μιθριδατισμό. Με την παραποίηση της 
αλήθειας, με την επαναλαμβανόμενη στρέβλωση της 
πραγματικότητας, με την παραχάραξη της  ιστορίας, με 
την ψευδή παρουσίαση των γεγονότων, μετηναπόκρυ-
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ψη των κινήτρων, η παραπληροφόρηση ο ικοδομεί τη 
δική της "αλήθεια". Αυτή τη δήθεν "αλήθεια" την εισάγει 
καθημερινά στο νου και στις καρδιές των ανθρώπων. 
Ετσι φθάνουν σε ανοσία και δεν δέχονται τίποτε άλλο, 
εκτός από εκείνα, με τα οποία η παραπληροφόρηση 
τους εμβολιάζει. Απορρίπτουν και το  πιο ολοφάνερο 
γεγο νό ς  ή προσπαθούν με τρόπ ο νοσηρό να το  ε 
ξηγήσουν.

Αν η παραπληροφόρηση επιτύχει αυτή την πνευμα
τική τοξίνωση, η δημοκρατία θα έχει πέσει κατά τον 
πιο αθόρυβο και άδοξο τρόπο. Οι κυβερνώντες θα μ ι
λάνε τότε για δημοκρατία και στην πράξη θα ασκούν 
τυραννία. Θα μιλάνε για συμφέροντα του λαού και στην 
πράξη θα υπηρετούντο δικά τους, τω νοικογενειώ ντους 
και των "ημετέρων" τα συμφέροντα. Θα μιλάνε για ε-
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θαιρεσία. θ α  θεωρούν ότι τους ανήκει η πολιτεία και 
επομένως κάθε έλεγχος θα είναι περιττός.

Το μήνυμα όμως, που είναι χρέος των ανθρώπων 
να το υλοποιήσουν, έρχετα ι από αυτή την ίδια την πα
ραπληροφόρηση: μόλις την επισημάνουν, να αγωνι- 
σθούν να την εξουδετερώσυν.

Το αποτελεσματικότερο όπλο (σ' αυτό που ακούνε, 
βλέπουν, διαβάζουν, πληροφορούνται) είναι να ασκούν 
την κριτική τους δύναμη. Να ζητούν την προέλευση της 
πληροφορίας, τη σχέση και τ ις  συνάφειες υπότι οποίες 
ειπώθηκε και όσους κρύβονται πίσω απ άτην Ιπληρο- 
φορίαθ. Να ρωτούν αν μερ ικές απόψεις μπορούν να 
υποστηριχθούν σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι θα κοστίσουν για τον υποστηρικτή 
τους ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ή ένα άσυλο πα
ρανοϊκών.

Επιστημονικές ρίζες 
της Παραπληροφόρησης

Με μια λέξη: πρέπει να χρησιμοποιούμε σε κάθε στιγ
μή τη λογική, η οποία είναι θανάσιμος εχθρός της πα- 
ραπληρόφορησης. ΓΤ αυτό ακριβώς η παραπληροφό
ρηση μεταχειρ ίζετα ι τα λόγια για να πνίξει το Λόγο! 
Στην προσπάθειάτης αυτή η παραπληροφόρηση είναι 
απόλυτα συνεπής προς τ ις  θεμελιώ δεις επιστημονικές 
της αρχές. Οσοι ε ιδ ικευμένο ι, κυρίως φιλόσοφοι και 
ψυχολόγοι, ασκούν την παραπληροφόρηση, δέχονται 
ότι ο Λόγος, ο Νους, το Πνεύμα και γενικότερα η Ψυχή 
του ανθρώπου είναι μια δέσμη αντιδράσεων στις εξω 
τερ ικές  επ ιδράσεις. Αυτό σημαίνει ότι ψυχή και πνεύμα 
ως αυθύπαρκτες οντότητες δεν υπάρχουν. Είναι το α
ποτέλεσμα μιας αιτίας. Η αιτία αυτή ε ίνα ιτο  περιβάλλον 
(φυσικό, κονωνικό, πνευματικό και πολιτιστικό) που τα 
δημ ιουργεί και τα διαπλάθει. Οπως μέσα στο φυσικό 
χώρο ισχύει ο νόμος της καθολικής αιτιώδους σχέσης 
- ο νόμος της α ιτίας και του αποτελέσματος - έτσι και 
μέσα στον ψυχικό χώρο επ ικρατεί ο ίδ ιος νόμος.

Αν, λοιπόν, ρυθμίσουμε το περιβάλλον (τις επ ιδρά
σεις, τους ερεθισμούς), τό τε θα έχουμετο  αποτέλεσμα,

δηλαδή τον τύπο του ανθρώπου που επιζητούμε. Δ ιότι 
επ ιδρώ νταςτου παγιώνουμε ορισμένη νοοτροπία, του 
εμπεδώνουμε συγκεκριμένη αντίληψη, του χτίζουμε 
προαποφασισμένη σκέψη, τον εφοδιάζουμε με τον ε 
σωτερικό μηχανισμό που θέλουμε. Αυτό πιστεύουν οι 
ψυχοφυσικοί ή μεταφυσικο ί φ ιλόσοφοι και ψυχολόγοι. 
Να γεύετα ι κανείς τη δουλεία και να νομίζει ότι τρώει 
τον άρτο της αληθινής ελευθερ ίας. Ιδού το αποτέλεσμα 
της παραπληροφόρησης.

Δεν είναι ο χώρος να ανασκευάσουμε στη θεωρία 
και στην πράξη αυτή την αντίληψη. Παρατηρούμε απλά 
ότι κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του έμφυτα στοιχεία, 
τηνιδ ια ίτερηψ υχοσύνθεσήτου,τηνψ υχήτου,τοπνεύμα 
του, έχει τ ις  προσωπικές του δυνατότητες. Γι' αυτό και 
οι ίδ ιες επ ιδράσεις στους αυτούς ανθρώπους δεν φέρ- 
νουντο ίδιο αποτέλεσμα. Απότο ίδιο περιβάλλον 1 βγαί- 
νουνθ τα πιο δ ιαφορετικά άτομα. Κάθε άνθρωπος έχει 
τη δική του οντολογική ποιότητα, είναι μοναδικός και 
ανεπανάληπτος. Η τραγω δία μάλιστα του σύγχρονου 
ανθρώπου είναι η απειλή ενάντια στη μοναδικότητά του, 
ο κίνδυνος να την απωλέσει, να ισοπεδωθεί: να δ ια
σκεδάζει όπως οι άλλοι, να γελά όπως εκείνοι. Να ομιλεί 
και να σκέπτεται, όπως οι πολλλοί. Με μια λέξη: να 
αφήνει να του αρπάζουν το  Είναι του και να του λη
στεύουν το Εγώ του οι πολλοί.

Η ψυχοφυσική θεωρία, στην οποία στηρίζεται η πα
ραπληροφόρηση, δίνει απόλυτη προτεραιότητα στο πε
ριβάλλον. Το περιβάλλον είναι παντοδύναμο, είναι δη
μιουργούσα αιτία. Εσωτερικό παράγοντα δεν αναγνω
ρίζει η θεωρία αυτή. Η οποία είναι πολύ παλιά.

Οι αρχαίοι Ελληνες Στω ϊκοί φ ιλόσοφοι δίδασκαν ότι 
η ψυχή είναι 1 χάρτης ευεργός προς απογραφήνβ ή 
Ιγραμματείον κενόνθ. Οι Αγγλοι εμπειρ ιστές φιλόσο
φοι Τζον Λοκ (J. Locke, 1632-1704) και Δαβίδ Χιουμ 
(D. Hume, 1701-1776) μετέφρασαν την αντίληψη των 
Στωϊκών σε tabula rasa. Τη σκέψη αυτή υιοθέτησε ο 
Γάλλος Κοντιγιάκ (Ε.Β. de Condillac, 1715-1780) και 
ανέπτυξαν συστηματικά Ρώσοι και Αμερ ικανοί φ ιλόσο
φοι και ψυχολόγοι-φυσιολόγοι, όπως οι Παυλόφ 
(Pawlow, 1849-1936), Μ πέχτερεφ (Bechterew, 1857- 
1927), Θόρνταϊκ (Thorndike, 1874-1949) και Ουάτσον 
(Watson, 1878-1958). Ιδ ια ίτερα όμως οι Ρώσοι ψυχο- 
λόγοι εφάρμοσαν και στην πράξη την ψυχοφυσική θεω
ρία, η οποία και έγ ινε επίσημη κρατική αντίληψη και 
ιδεολογία.

Πλύση εγκεφάλου, επανάληψη ανακριβειών, απο
προσανατολισμός, διαστρέβλωση ιστορικών γεγονό
των, διάδοση ψευδών ειδήσεων, χρήση λασπολογιών, 
προβλολή μύθων και τα παρόμοια, που χρησιμοποιούν 
οι π αραπ ληροφ ορούντες,έχουντιςρ ίζεςτους στην ψυ
χοφυσική θεωρία. Ολα τα είδη των ολοκληρωτισμών 
τη χρησιμοποιούν για να πλήξουν την ελευθερ ία  και 
τη δημοκρατία.

Ελευθερία και Δημοκρατία, αν δεν αγρυπνήσουμε, 
δε θα πέσουν σήμερα υπό την κλαγγή των όπλων αλλά 
θα δολοφονηθούν αθόρυβα από την παραπληροφόρη
ση.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Αυτοσυνειδησία και Αυτοαξιολόγηση

Δεν μπορείς να μάθεις σε κανέναν οτιδήποτε.
Μπορείς μόνο να τον βοηθήσεις να το ανακαλύψει μέσα στον εαυτό του.

Ο William James, Π ρόεδρος της Αμερικάνικης Ψυ
χολογικής Εταιρίας και πολλοί ακόμη εξέχοντες δ ια
νοούμενοι έχουν διατυπώσει με σ ιγουριά την άποψη 
ότι κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί, κατά τη διάρκεια της 
ζωής του, μόνον το ένα δέκατο των πραγματικών του 
δυνατοτήτων.

Γαλ ιλα ίο ς
Αυτή είναι μία από τ ις  τραγ ικότερες διαπιστώσεις 

που θα αντιμετωπίσουμε ποτέ. Φανταστείτε όλα τα ό
νειρα και όλες τ ις  κατακτήσεις που ποτέ δεν πραγμα
τοποιήθηκαν, τ ις  ν ίκες που ποτέ δεν επιτεύχθηκαν και 
τιςεπ ιδ ιώ ξεις  που ποτέ δεν φανερώθηκαν στη ζωή του 
ανθρώπου πάνω στη γη.
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Σκεφτείτε το  90% του εαυτού σας που τώρα παρα
μένει αγνοημένο κι ανέγγιχτο. Αναλογιστείτε πόσα θα 
μπορούσατε να προσφέρετε στον εαυτό σας και στην 
ανθρωπότητα,ανχρησιμοποιούσατε μόνο ένα επιπλέον 

5% από αυτό το  απόθεμα.
Πολλοί άνθρωποι που ακούν την άποψη αυτή πι

στεύουν ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% από τις δυ
νατότητάς μας γιατί περιοριζόμαστε από κάποια θεία 
βούληση. ΛΑΘΟΣ! Περιοριζόμαστε μόνοναπότον εαυτό 
μας και το ανεκμετάλλευτο κομμάτι μας δεν χρειάζεται 
να παραμένει αδρανές. Μπορούμε να αρχίσουμε να 
χρησιμοποιούμε περισσότερες απότις ικανότητες, που 
μας δώρισε ο Θεός, αν είμαστε πρόθυμοι να μάθουμε 
και να εφαρμόσουμε μερικές απλές αλήθειες.

Κάθε ώρα και στιγμή της ζωής μας, οι πράξεις και

τα λόγια μας φανερώ νουντοτίπ ραγματικά  πιστεύουμε 
για μας. Ωστόσο, ίσως δεν έχουμε ποτέ αναρωτηθεί 
τ ί αισθανόμαστε, γ ια τ ί πραγματικά αισθανόμαστε έτσι 
και πώς θα θέλαμε να αισθανόμαστε γ ια τον  εαυτό μας. 
Είναι άραγε τόσο σημαντική αυτή η παράλειψη ; Δεν ε ί
ναι, αν είμαστε ικανοποιημένοι με όλα όσα συμβαίνουν 
στη ζωή μας και δεν θέλουμε να βελτιωθούμε σετίποτα. 
Αν όμως θέλουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, αυτά που 
κάνουμε, αυτά που θα κάνουμε και αυτά που μπορούμε 
να κάνουμε, το να κατανοήσουμετην εικόνα που έχουμε 
για τον εαυτό μας είναι απόλυτα ζωτικό.

Οταν ήμασταν παιδιά, ακούγαμε όλους αυτούς που 
αγαπούσαμε και σεβόμασταν να λένε ένα σωρό πράγ
ματα για μας. Αλλα θετικά και άλλα αρνητικά. Επειδή 
οι άνθρωποι εκείνο ι ήταν πιο ηλικιωμένοι από μας και 
είχαν μεγάλη επιρροή επάνω μας, δεχόμασταντις γνώ
μες τους χωρίς ερω τήσεις ε ίτε ήταν καλές για μας είτε 
όχι. Καθώς μεγαλώναμε, ενσωματώναμε όλες αυτές 
τ ις  απόψεις σε μια νοητική εικόνα του εαυτού μας, που 
ονομάζεται Αυτοείδω λο  Πολλοί λίγοι από μας στα
μάτησαν κάποια στιγμή και εξέτασαν όλες αυτές τις  
αντιλήψεις αντικειμενικά. Απλώς πήραμε τα καλά, τα 
κακά και τα άσχημα και τα αποδεχθήκαμε ως αληθινά.

Ως ώριμα άτομα στηριχθήκαμε στο αυτοείδωλό μας 
και, συνειδητά ή ασυνείδητα, δομήσαμε ολόκληρη τη 
ζωή μας γύρω από αυτό. Αν θεωρούσαμε τον εαυτό 
μας ανίκανο, γίναμε ως εκ θαύματος ανίκανοι. Αν θεω- 
ρούσαμετονεαυτόμαςόμορφ οκα ιπ αραγω γικόάτομο, 
γίναμε ακριβώς τέτο ιο ι. Αυτό συνέβη γ ια τί το υποσυ
νείδητο κομμάτι του μυαλού μας αποδέχθηκε την 
αλήθεια την οποία το συνειδητό κομμάτι του παρείχε.

Αν το υποσυνείδητο μάθαινε ότι ήμασταν βλάκες, θα 
ενεργούσαμε βλακωδώς, αφού το υποσυνείδητο θα ε- 
κτελούσε τ ις  οδηγίες κατά γράμμα.

Πολλοί από μας πιστεύουν ότι είμαστε προσκολλη- 
μένοι στο αυτοείδωλό μας, γ ια τί αυτό αναπτύχθηκε από 
την παιδική ακόμα ηλικία. Αυτή η θέση συντελεί στον 
αυτοπεριορισμό μας. Ποτέ δεν είμαστε υποχρεωμένοι 
να προσκολληθούμε σε οποιονδήποτε τρόπο σκέψης. 
Ως ανθρώπινα όντα, θα έχουμε πάντα τη δύναμη να
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Έ χ ε ις  ξεπ ερ ά σ ε ι το υ ς  φ όβ ους σου.
Ε χεις αυτοπ επ οίθηση. 

Ξ έρ ε ις  να  α ξ ιο π ο ιε ίς  τ ις  δ υ νά μ ε ις  σου.

αλλάζουμε τ ις  σκέψεις και τ ις  πράξεις μας ανάλογα 
με το  τ ί πιστεύουμε. Η δυνατότητα για αλλαγή προς 
το  καλύτερο είναι ένα θείο δώρο προς τον άνθρωπο 
και μόνο προς αυτόν. Μπορούμε πάντοτε να μεταβά
λουμε και να αναβαθμίσουμε την ιδέα που έχουμε για 
τον εαυτό μας.

Η ψυχολογία του αυτοειδώλου

Ο θεω ρητικός κλάδος, που ασχολείται με το ανθρώ
πινο αυτοείδωλο, είναι γνωστός σήμερα ως ψυχολογία 
του αυτοειδώλου. Πολλοί ψυχολόγοι, χειρουργο ί και 
ερευνητές αρχίζουν να διατυπώνουν την άποψη πως 
το τ ί σκεφτόμαστε γ ια  τον εαυτό μας και το  πώς τον 
αντιμετωπίζουμε είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας 
για την ποιότητα της  ζωής μας.

Ενας από τους πρωτοπόρους αυτού του κινήματος 
είναι ο δρ. Maxwell ΜαΙΙζπουανακάλυψετη μαγική δύνα
μη του αυτοειδώλου στη δουλειά του, την πλαστική χ ε ι
ρουργική.

Ο δρ. Maxwell Maltz μιλά για χ ιλ ιάδες περιπτώσεων 
στις οποίες χειρούργησε με αξιοσημείωστη επιτυχία, 
για να καταλήξει όμως και πάλι ο ασθενής να πιστεύει 
ότι δεν έγ ινε ελκυστικός ή ακόμα και ότι παρέμεινε α 
διόρθωτα άσχημος. Πολλές φορές ο δρ. Maltz διαπί-
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στωσε ότι πολλοί από τους ασθενείς, που του παρου
σιάζονταν, δενχρειάζοντανκαμμιάα ισθητική επέμβαση 
απολύτως - απλώς μια αλλαγή στην ιδέα που έτρεφαν 
για τον εαυτό τους.

Με τον καιρό ο δρ. Maltz συναντούσε όλο και πε
ρισσότερους ασθενείς που πίστευαν ότι το να φαίνονται 
ελκυστικότεροι θα άλλαζε την ζωή τους. Οι άνθρωποι 
αυτοί σκέφτονταν ότι μια αλλαγή στην εμφάνισή τους 
θα άλλαζε και την εικόνα που είχαν οι ίδιοι γ ια  τον εαυτό 
τους, αλλά τ ις  περισσότερες φ ορές αποτύγχαναν και 
μετέθεταν την αποτυχία τους στη χειρουργική. Ενα αρ
νητικό αυτοοείδωλο δεν μπορούσε να μεταβληθεί α
κόμα και με την πιο δραστική αλλαγή εμφάνισης, αν 
ο ασθενής δεν είχε προσπαθήσει, πριν και μετά την 
επέμβαση, να αλλάξει την αντίληψη που είχε για τον 
εαυτό του.

Το ακόλουθο παράδειγμα είναι, επίσης, χαρακτηρι
στικό: Ενας συγκεκριμένος άνθρωπος αποφάσισε νω
ρ ίς στη ζωή του ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει 
καλά με τους άλλους γ ια τί ντρεπόταν για μια χρόνια 
δερματοπάθεια, απότηνοποίαυπέφερε. Καθώςτοπρό- 
βλημά του πέρασε με την ηλικία, ο άνθρωπος αυτός 
παρέμεινε ανίκανος να επικοινωνήσει με τους άλλους 
και καμμιά αλλαγή στην εμφάνισή του, οσοδήποτε με
γάλη, δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Είχε ήδη προ- 
γραμματίσειτο  υποσυνείδητό του να δρα μετη  συστολή, 
που είχε όταν το δερματικό του πρόβλημα υπήρχε α
κόμα, και δυστυχώς απέτυχε να συνειδητοποιήσει ότι 
ο λόγος γ ι' αυτήν τη συμπεριφορά είχε πλέον εκλείψει 
κα ισυνέχισενααντιδράμετονπαλιότρόπο. Ετσι παρόλο 
που μεγαλώνοντας ξεπ έρασετο  φυσικό του πρόβλημα, 
συνέχισε πάντα να έχει για τον εαυτό του την εικόνα 
του σημαδεμένου.

Το όφελος από όλα αυτά για σας είναι ότι μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε το υποσυνείδητό σας για να κάνετε 
καλύτερα τ ις  συνειδητές σας δραστηριότητες. Βλέπο
ντας νοητικά τον εαυτό σας να κάνει αυτό που θα θέλατε 
να μπορούσατε να κάνετε, ενσταλάζετε στο υποσυνεί-



δητό σας μια εικόνα, την οποία αυτό εκλαμβάνει ως 
πραγματική. Ετσι, αρχίζει να αντιδρά σαν να ήταν η φα
νταστική εικόνα πραγματική.

Εκατομμύρια άνθρωποι σ ’ όλο τον κόσμο ενηλικιώ
νονται πιστεύοντας ότι δεν μπορούν. Τα εσω τερ ικάτους 
δεν μπορώτοας καταβάλλουν κάθε στιγμή, πριν ακόμα 
μπουν στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους. Η υ
ποδομή τους, το  υποσυνείδητό τους δηλαδή, είναι αυτό 
το οποίο δεν τους αφήνει να επιτύχουν, λόγω ακριβώς 
του αρνητικού τρόπου με τον οποίο το έχουνπραγμαμ- 
ματίσει σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Ο θ ετ ικ ό ς  τρόπος και η αυτοαξιολόγηση

Το πραγματικό προσόν που απαιτείται για να γίνουμε 
ενεργά ανθρώπινα όντα είναι το  να δημιουργήσουμε 
το  σωστό υπόβαθρο στο μυαλό μας. Το τέχνασμα για 
να ζήσουμε μια ζωή όσο το  δυνατόν πιο γεμάτη είναι 
να γ ίνουμ ε οπαδοί του μπορώ να κάνω και να μην 
αφ ήνουμετουςεαυτούςμαςναηττώ ντα ι, αποδεχόμενοι 
κάποιες αρνητικές σκέψεις.

Αν αυτή η άποψη σας φαίνετα ι γνωστή, αν την έχετε 
ακούσει εκατοντάδες φορές, αν έχετε συναντήσει βι
βλία επί βιβλίων για το  θετικό τρόπο σκέψης, είναι α 
κριβώς επειδή αυτός ο τελευτα ίος αποτελεί το  ομορ
φότερο δώρο που παίρνει ο άνθρωπος στη ζωή του. 
Το δώρο να δημιουργούμε θετικές σκέψεις και να τ ις  
μετουσιώνουμε σε πραγματικότητα είναι μια από τ ις  
σημαντικές δυνατότητες, που έχουμε σ' αυτόν τον κό
σμο, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου δύσκολο να το 
εκμεταλλευτούμε. Βρίσκεται ήδη στο μυαλό μας, πε- 
ρ ιμένοντας να το χρησιμοποιήσουμε προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Πρέπει, λοιπόν, ο καθένας μας ν' αρχίσει 
την αυτοαξιολόγησή του. Πρέπει να δούμε πού είμαστε 
τώ ρα και σε ποιά κατάσταση θα θέλαμε να βρεθούμε.

Τ ο μυστικό της παραγωγικής αυτοαξιολόγησης είναι 
το να χρησιμοποιείται κατά τρόπο θετικό. Θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί σαν μια εξερεύνηση του εαυτού μας 
που θα μας οδηγήσει εκε ί όπου επιθυμούμε. Αν δούμε 
την αυτοαξιολόγηση σαν μια τρομακτική και απειλητική 
διαδικασία τό τε απλώς δημιουργούμε μια ακόμα αρ
νητική σκέψη που θα μας περιβάλλει ασφυκτικά. Δεν 
μπορούμε να αναπτυχθούμε θετικά αν αρχίσουμε να 
τονίζουμε τα αρνητικά μας σημεία. Για να αλλάξουμε 
τον εαυτό μας, θα πρέπει να αναδείξουμε τα καλά στοι
χεία  μας ως το  καταλληλότερο βοήθημα για να υπερ- 
βούμε τ ις  αδυναμίες μας.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε πραγματικά 
το πού είμαστε αν κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας. Θα 
πρέπει να είμαστε θετικο ί αλλά την ίδια στιγμή και ε ι
λ ικρινείς.

Αν ξεκινήσουμε χω ρίς ναλέμε ολόκληρη τηναλήθεια 
είναι σαν να χτίζουμε πάνω σε σαθρά θεμέλια - όλα 
μπορούν πολύ εύκολα να πέσουν κάποια μέρα πάνω 
μας.

Να είμαστε ειλ ικρ ινείς. Να οδηγήσουμε τον εαυτό 
μας μέσα απάτην αυτοαξιολόγηση στοντελικό μας στό
χο, που είναι η αυτοβελτίωση.

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

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

Καλύμματα από ευρωπαϊκά υφάσματα 
με τρία χρόνια εγγύηση. 

ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΑΚΑΥΣΤΕΣ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΟΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 

ΨΑΘΕΣ - ΤΑΠΕΤΑ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

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

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Ιο Κατάστημα: Θηβών 356 &  Ρήγα Φ ερρα ίου 
Α ιγά λεω , τηλ. 5620.480 
2ο Κατάστημα: Ε λευθερ ίου  Β εν ιζέλο υ  67, 
Α γ ία  Βαρβάρα, τηλ. 5616.488

Ανακαλύψτε
τα "μυστικά όπλα" των όπλων

* B A IK A L  το ζ  *

* B E R E T T A  *
* B E N E L L I  *

ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Προϊόντα υψηλής ποιότητας 

Ο Ι ΐ φ ί Ο  α.β.ε.ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ · ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ

Χρυσοστόμου Σμύρνης 81, 185 40, Πειραιάς 
τηλ: 4128.960, 4130.119, fax: 4178.915
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Τα αίτια
των τροχαίων ατυχημάτων

του Αστυν. Υποδ/ντή Ιωάννη Γκογκοζώτου

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου 
μετά τις καρδιοπάθειες και τον καρκίνο.
Κάθε χρόνο στη χώρα μας 1.800, περίπου, άνθρωποι
χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο
και 25.000 τραυματίζονται σοβαρά ή ελαφρό.

Οταν στις 5 Μαρτίου 1907 έγινε το 
πρώτο τροχαίο ατύχημα στην Πύλη του 
Ανδριανού, οι εφημερίδες της εποχής 
εκείνης έγραφαν: "Ηταν ένας παγερός 
ήχος που συνεκλόνισε το Πανελλήνιο. 
Με τα 7 αυτοκίνητα θρηνούμε θύματα, 
σκεφθείτε όταν τα αυτοκίνητα γίνουν 
70". Από τότε δηλαδή φάνηκε ο προ
βληματισμός.

Οπως είναι γνωστό, τα τροχαία α
τυχήματα, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία, σε διεθνή πλέον κλίμακα απο
τελούν την τρίτη αιτία θανάτου μετά τις 
καρδιοπάθειες και τον καρκίνο. Μάλι
στα μπορεί να πει κανείς ότι οι θάνατοι 
από τροχαία ατυχήματα είναι περισσό
τερο οδυνηροί από οποιαδήποτε άλλη 
αιτία και αυτό γιατί τα θύματα των τρο
χών είναι μέχρι τη στιγμή που θα συμ
βεί το μοιραίο ατύχημα, άτομα υγιή, 
ζωντανά και δραστήρια. Γίνονται δε α
κόμα τραγικότερα τα ατυχήματα όταν 
έχουν σαν αποτέλεσμα το ξεκλήρισμα 
ολόκληρων οικογενειών (γονείς, παι
διά, συγγενείς).

Η Χώρα μας, δυστυχώς, εμφανίζει 
υψηλό δείκτη τροχαίων ατυχημάτων με 
αυξητικές μάλιστα τάσεις.
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Από τους συγκριτικούς στατιστι
κούς πίνακες των τελευταίων πέντε ε
τών προκύπτει ότι κάθε χρόνο 1.800, 
περίπου, άνθρωποι χάνουν τη ζωή 
τους σε τροχα ία  ατυχήματα ενώ 
25.000, περίπου, τραυματίζονται σοβα
ρά ή ελαφρά. Πιο παραστατικά, αυτό 
σημαίνει ότι κάθε χρόνο οι κάτοικοι 
μιας μικρής κωμόπολης της Πατρίδας 
μας 1.800 περίπου κατοίκων χάνονται 
ενώ οι κάτοικοι μιας επαρχιακής πόλης 
των 25.000 κατοίκων τραυματίζονται 
σοβαρά ή ελαφρά.

Εκτός όμως από την απώλεια των 
ανθρωπίνων ζωών, που δεν είναι δυνα
τόν να αποτιμηθούν με χρήματα, το 
ετήσιο κόστος των τροχαίων ατυχημά
των για την Ελλάδα ανέρχεται σε πολ
λά δισεκατομμύρια δραχμές. Σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνα 200 δισ. δαπανώ- 
νται από το Κράτος και τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία για νοσήλεια, υλικές ζημιές, 
διοικητικά έξοδα, συντάξεις αναπη
ρίας, απώλεια παραγωγής, για να μην 
υπολογίσουμε και την ψυχική οδύνη 
που οι αρμόδιοι ερευνητές πιστεύουν 
ότι επιδρά σημαντικά στην παραγωγι
κότητα.

ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η λήψη των ενδεδειγμένων "διορ
θωτικών1 μέτρων για την πρόληψη και 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 
προϋποθέτει την ορθή και πλήρη διε- 
ρεύνησή τους για τον ακριβή εντοπι
σμό των απίωντους. Η διερεύνησητων 
αιτίων, που προκαλούν τα τροχαία α
τυχήματα, δεν είναι τόσο εύκολη όσο 
εκ πρώτης όψεως φαίνεται, γιατί το 
τροχαίο ατύχημα σπάνια μπορεί να α
ποδοθεί αποκλειστικά σε ένα μόνο πα
ράγοντα (αίτιο). Συνήθως είναι συνδυα
σμός γεγονότων και καταστάσεων, που 
οδηγούν τελικά στο ατύχημα. Η ενοχο
ποίηση ενός μόνου παράγοντα σαν αι
τίου του ατυχήματος εγκυμονεί σοβα
ρούς κινδύνους λανθασμένων εκ
τιμήσεων και εσφαλμένων συμπερα
σμάτων, γι' αυτό η σωστή διάγνωση 
των αιτίων, εκτός των άλλων, αποτελεί 
αναγκαίο όρο και για τον καταλογισμό 
της υπαιτιότητας και για την ορθή απο
νομή της δικαιοσύνης. Επιπλέον, ο α
κριβής εντοπισμός των αιτίων των ατυ
χημάτων εππρέπει τη συγκέντρωση, 
καταγραφή, αξιολόγηση και εκμετάλ-



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.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΤΗΛ. 8322.511, 8314.896
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Αγνωστης
ηλικίας

50 ετών 
και πάνω

45-49 

35-44 

30-34 

25-29 

21-24 

18-20 

13-17

6-12

Μέχρι 
5 ετών

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Υπερβολική ταχύτητα 4.490 

Παραβίαση προτεραιότητας 4.831 
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 2.372 

Αφηρημάδα 2.715 
Παραβίαση σηματοδότη 1.697 

Αντικανονικό προσπέρασμα 1.539 
Μη τήρηση απόστασης ασφαλείας 1.246

λευση χρήσιμων στατιστικών στοιχείων 
για τις επικίνδυνες παραβάσεις που ο
δηγούν στο ατύχημα, την κατηγορία 
των οδηγών που εμπλέκονται σ’ αυτά, 
την επισήμανση των επικίνδυνων ση
μείων (black spots) των οδών και τις 
άλλες αιτίες των τροχαίων ατυχημά
των.

α) ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΤΙΑ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 

οι πράξεις ή παραλείψεις προσώπων ή 
Αρχών, οι οποίες εππρέπουντην ύπαρ
ξη έμμεσων αιτίων, που οδηγούν στην 
πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Τέ
τοιες πράξεις είναι π.χ. η χορήγηση 
αδείας οδηγήσεως σε ακατάλληλα ά
τομα, οι ελαττωματικές κατασκευές ο
δών, η έλλειψη σημάνσεως επικιν

δύνων θέσεων στις οδούς κ.λπ.
β) ΕΜΜΕΣΑ ΑΙΤΙΑ
Θεωρούνται οι αντικανονικές ή α

συνήθιστες καταστάσεις που αφορούν 
είτε στον οδηγό οχήματος είτε στο όχη
μα είτε, τέλος, στο οδικό δίκτυο.

Ειδικότερα:
1. Αίτια αναγόμενα στον οδηγό
- Ελλειψη φυσικών ικανοτήτων: 

Μειωμένη ικανότητα όρασης, ακοής, 
χρόνιες ή στιγμιαίες παθήσεις, γήρας, 
εξάντληση κ,λπ.

- Ελλειψη επίκτητων γνώσεων: Μη 
επαρκής γνώση του τρόπου οδήγη
σης, των κανόνων κυκλοφορίας, των 
σημάνσεων των οδών, η έλλειψη αρ
κετής πείρας οδήγησης κ,λπ.

- Ψ υχοπ νευματικά  ελατώ μα-

τα:Γρήγορος εκνευρισμός, έξαψη, 
σύγχυση, εγωπάθεια-έπαρση, επιδει- 
κτικότητα, ματαιοδοξία. Ελλειψη κυ
κλοφορ ικής αγωγής, ικανότητας σω
στής αντιδράσεως προ του κινδύνου, 
λανθάνουσα εχθρική στάση κατά της 
εννόμου τάξεως, αντικοινωνική συμπε
ριφορά από νεαρούς, κυρίως, οδη
γούς (καμικάζι). Ροπή προς τιςτοξικές 
ή μεθυστικές ουσίες, μειωμένη αντίλη
ψη της πραγματικότητας, υπερκινητι- 
κότητα και υπερεκτίμηση των ικα
νοτήτων.

2. Αίτια αναγόμενα στο αυτοκίνη
το

Βλάβες στο σύστημα διευθύνσεως 
και φρένων, φθαρμένα ελαστικά, έλλει
ψη φώτων, μη λειτουργία των δεικτών 
ή των οπισθίων φώτων (stop) και κάθε 
άλλη βλάβη ή ελαττωματικότητα, που 
επηρεάζει την κανονική λειτουργία του 
αυτοκινήτου και την ασφαλή πορεία 
του.

3. Αίτια αναγόμενα στην οδό
(εκτός από τα αρχικά αίτια) 
Ολισθηρότητα της οδού συνεπεία

βροχής, πάγου, λάσπης, χαλικίων 
κ.λπ., περιορισμένη ορατότητα λόγω 
ομίχλης, σκόνης κ.λπ., βλάβες σηματο
δοτών, ερ γα σ ίες  οδοποιίας, κα
θιζήσεις, κατολισθήσεις βράχων, διέ
λευση αγρίων ή οικόσπων ζώων, ισχυ
ροί άνεμοι και άλλες απρόβλεπτες κα
ταστάσεις.

γ) ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΙΑ
Τα άμεσα αίτια ανάγονται στην πα

ράνομη ή αντιδεοντολογική ανθρώπινη 
(οδηγού ή πεζού) συμπεριφορά (ενέρ
γεια ή παράλειψη) που οδηγεί ευθέως 
στο ατύχημα. Τα άμεσα αίτια, που απο
τελούν θορυβώδη εκδήλωση των έμ
μεσων αιτίων, είναι:

- η υπερβολική ταχύτητα
- η αντικανονική οδήγηση λίγο 

πριν από το  ατύχημα, όπως π.χ. πα
ραβίαση προτεραιότητας, αντικανονι
κό προσπέρασμα, κίνηση αντίθετη στο 
ρεύμα κυκλοφορίας, χρήση εκτυφλω
τικών φώτων, μη τήρηση απόστασης 
ασφαλείας, παραβίαση σηματοδότη
σης, επικίνδυνη στάθμευση σε οδό τα
χείας κυκλοφορίας κ.λπ.

- η καθυστερημένη αντίληψη του 
κινδύνου, που σημαίνει αποτυχία σω- 
στής και έγκαιρης αντίληψης και ορθής 
εκτίμησης του επερχόμενου κινδύνου 
με αποτέλεσμα την αδυναμία αντίδρα-
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σης του οδηγού στον κρίσιμο, για την 
αποφυγή του ατυχήματος, χρόνο. Ο
ταν η καθυστερημένη αντίληψη του κιν
δύνου συνδυάζεται και με υπερβολική 
ταχύτητα τότε το ατύχημα είναι αναπό
φευκτο.

- εσφαλμένη αντίδραση προς α
ποφυγή ατυχήματος. Τα μέσα αντί
δρασης του οδηγού ενόψει κινδύνου 
ατυχήματος είναι η τροχοπέδηση (φρε
νάρισμα), η επιτάχυνση, ο μετριασμός 
της ταχύτητας, ο κατάλληλος ελιγμός 
και η χρήση ηλεκτρικών οργάνων.

Περιπτώσεις εσφαλμένης αντίδρα
σης είναι π.χ. η πίεση του επιταχυντού 
αντί του φρένου, η στροφή προς τα 
αριστερά (αντίθετο ρεύμα), όταν μπο
ρεί ο κίνδυνος να αποφευχθεί με ελα
φρό ελιγμό προς τα δεξιά, το παρατε- 
ταμένο φρενάρισμα σε ολισθηρό οδό
στρωμα, το απότομο "κόψιμο" του τιμο
νιού για την επαναφορά του οχήματος 
επην κανονική του πορεία ύστερα από 
ελαφρό ντελαπάρισμα κ.λπ.

Εσφαλμένες αντιδράσεις παρατη
ρούνται συνήθως σε άπειρους οδη
γούς αλλά και σε έμπειρους, όταν οι 
τελευταίοι τελούν υπό την επήρεια με
θυστικών ουσιών ή υπό το κράτος του

φόβου, της συγχύσεως, οργής κ.λπ.
Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω, 

μπορούμε να πούμε ότι το τροχαίο 
ατύχημα συνθέτουν τρεις παράγοντες: 

α. Ο άνθρωπος (οδηγός, πεζός, ε
πιβάτης)

β. το όχημα και 
γ. η οδός.

Το ποσοστό ευθύνης χωριστά για 
κάθε ένα από τους ανωτέρω παράγο
ντες δεν είναι σταθερό. Πάντως, με
γαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο 
ατύχημα (85% - 90%) έχει ο άνθρωπος. 
Τα ποσοστά αυτά κυμαίνονται από χώ
ρα σε χώρα ανάλογα με τη γενική κα
τάσταση και ασφαλή λειτουγία των ο-

ΜΑΧΗ *ΝΥΦΙΚΑ
*ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
*ΜΠΟΜΠΟΝΕΡΕΣ
‘ 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

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%
ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΥΠ ΑΛΛΗ ΛΟ ΥΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΟ ΥΛΑΚΗΣ 
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 249 - Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΤΗΛ. 2759 000

ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
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χημάτων και την υποδομή και εξοπλι
σμό της οδού. Υποστηρίζεται, ακόμα, 
ότι αποκλειστικά υπεύθυνος γιατοτρο
χαίο ατύχημα είναι ο άνθρωπος, ο ο
ποίος ευθύνεται και για την κανονική 
οδήγηση και για την καλή συντήρηση 
του οχήματος και τη σωστή πορεία σε 
δρόμους μειωμένης ασφάλειας.

Δυσχέρειες, που εμφανίζονται στον 
ακριβή προσδιορισμό ευθύνης των πο
σοστών συμμετοχής στο ατύχημα, ο
φείλονται και στο ότι ένα ατύχημα δεν 
είναι αποτέλεσμα ενός μόνο απϊου. Αν, 
π.χ., ένας οδηγός μεθυσμένος τρέχει 
με υπερβολική ταχύτητα σε ολισθηρό 
δρόμο, στον οποίο δεν υπάρχει προει
δοποιητική  πινακίδα επ ικίνδυνης 
στροφής και ανατραπείτο όχημα, ερω- 
τάται πόσοι και ποιοι' παράγοντες 
ευθύνονται για το ατύχημα αυτό. Η μέ
θη του οδηγού, η υπερβολική ταχύτη
τα, το ολισθηρό οδόστρωμα ή η έλλει
ψη σήμανσης της οδού;

Γεγονός, πάντως, παραμένει ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης βαρύνει 
τον παράγοντα “άνθρωπος".

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σαν 
πρώτη αιτία ατυχημάτων είναι η μεγά
λη ταχύτητα (άμεσο αίτιο). Σε ένα σύνο
λο 37.074 ατυχημάτων η μεγάλη 
ταχύτητα προηγήθηκε με 6.578 περι
πτώσεις και ακολούθησε η παραβίαση 
προτεραιότητας με 5.645περιπτώσεις.

Ηλικίες και ατυχήματα
Η ηλικία των 15-24 χρόνων είναι 

αυτή που έχει περισσότερα ατυχήματα 
για τους οδηγούς ποδηλάτων, μοτοπο
δηλάτων και μοτοσυκλεττών ενώ για 
το υ ς  οδηγούς επ ιβατηγών αυτο
κινήτων η πιο "επικίνδυνη" ηλικία είναι 
των 25 έως 44 χρόνων. Το ίδιο ισχύει 
και για τους οδηγούς φορτηγών.

Για του πεζούς οι μεγάλες ηλικίες 
φέρονται σαν οι πιο "επικίνδυνες". Σε 
σύνολο 6.086 ατυχημάτων οι 1.568 α- 
ναφέρονται σε άτομα ηλικίας 45-64 
χρόνων και 1.517 σε άτομα από 65 
χρόνων και άνω.

Ημέρες ατυχημάτων
Η ημερήσια διακύμανση των ατυχη

μάτων αποκαλύπτει ότι τα περισότερα 
ατυχήματα συμβαίνουν την Κυριακή και 
το Σάββατο, οπότε περισότερα άτομα 
ταξιδεύουν για λόγους αναψυχής, κυ
ρίως στο υπεραστικό δίκτυο. Ακολου
θεί η Δευτέρα και μετά οι άλλες ημέρες 
της εβδομάδας. (Με τη γενίκευση της
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Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται:

1. Στην εκπαίδευση και εξέταση υ
ποψηφίων οδηγών

2. Στην κυκλοφοριακή αγωγή μαθη
τών και κοινού

3. Στην αυστηρή εφαρμογή των κα
νόνων κυκλοφορίας

4. Στον έλεγχο συμπεριφοράς των 
οδηγών (point system)

5. Στον τεχικό έλεγχο των οχημά
των και

6. Στην ασφάλεια του οδικού δι
κτύου.

Στους στόχους αυτούς θα αναφερ
θούμε αναλυτικά σε επόμενο τεύχος.

πενθήμερης εργασίας, παρατηρείται 
αύξηση ατυχημάτων και την Παρα
σκευή προς Σάββατο).

Ο καιρός
Σε 18. 553 ατυχήματα τα 15.070 

έγιναν με καλές καιρικές συνθήκες, 
1987 με νεφελώδη καιρό, 1.293 με 
βροχή ή χαλάζι, 141 με ομίχλη, 34 με 
δυνατό αέρα και 28 με χιόνι.

Η ώρα
Τα περισότερα ατυχήματα παρατη

ρούνται μεταξύ των ωρών 13.00 - 
15.00. Κατά σειρά έρχεται το δίωρο 
15.00 -16.00 και ακολουθείτο διάστη
μα 18.00 -19.00. Τα λιγότερα ατυχήμα
τα  κα τα γρ ά φ ο ντα ι σ τ ις  μ εταμε- 
σονύχπες ώρες, οπότε η κυκλοφορία 
μειώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Εποχές
Τα υψηλότερα ποσοστά ατυχημά

των σημειώνονται με σειρά τους μήνες 
Ιούλιο και Αύγουστο παρά τις ευνοϊκές 
καιρικές συνθήκες και την καλή ορατό
τητα και ακολουθεί ο μήνας Δεκέμ

βρης-
Ανδρες - Γυναίκες
Οι άνδρες προηγούνται σταθερά 

στα τροχαία ατυχήματα. Σε 27.150 "πα- 
θόντα πρόσωπα" με 1.257 νεκρούς, οι 
άνδρες ήσαν 922 και οι γυναίκες 335. 
Σε σύνολο 4.189 σοβαρά τραυματισμέ
νων, οι 3.091 ήταν άνδρες και οι 1.098 
γυναίκες. Τέλος, από 21.704 ελαφρά 
τραυματισμένους, 15.115 ήταν άνδρες 
και 6.589 γυναίκες.

Επαγγέλματα οδηγών
Σε σύνολο 28.698 ατυχημάτων, αυ- 

τότοχρόνο οι ελεύθεροι επαγγελμα·

αυτοκινητα
όλων των τύπων

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ:

*MITSUBISHI
*HONDA

ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ: ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 232, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 9587.031, 9595.002, 9595.024, FAX. 9595.046

*VOLVO

τίες προκάλεσαντα 10.110 ατυχήματα.
Ακολουθούν, περιέργως, οι επαγ- 

γελματίες οδηγοί με 5.810 ατυχήματα, 
οι δημόσιοι υπάλληλοι με 4.485, οι 
βιομήχανοι με 3.141, οι αγνώστου ε
παγγέλματος ή χωρίς επάγγελμα με 
1.952, οι σπουδαστές με 1.517, οι 
στρατιωτικοί με 695, οι νοικοκυρές με

575 και, τέλος, οι συνταξιούχοι με 413 
ατυχήματα.

Συμπερασματικά
Από την ανάλυση των αιτίων που 

προκαλούν τα τροχαία ατυχήματα και 
των παραγόντων που τα συνθέτουν 
(άνθρωπος, όχημα, οδός) διαφαίνο- 
νται οι στόχοι προς τους οποίους πρέ
πει να κατατείνουν οι ποσπάθειες για 
την πρόληψη και τη μείωσή τους.

31



01 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
Ενα άρθρο του αείμνηστου Ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά

Η παρατηρούμενη άρνηση του Ελληνα οδηγού 

να πειθαρχήσει στους κανόνες 

της σωστής κυκλοφορίας αποτελεί, 

σε αρκετές περιπτώσεις, 
μια από τις βασικές αιτίες 

πρόκλησης των οδικών τροχαίων ατυχημάτων.

Στο άρθρο, που ακολουθεί, 
ο αείμνηστος Σπύρος Μελάς, 

διακεκριμένος λογοτέχνης και δημοσιογράφος, 

απελευθερωμένος από τα πλαίσια 
των κανόνων της δημοσιογραφίας, 

με χαρακτήρα προσωπικό, 
εκφράζει την πικρία και τη βαθιά του αγανάκτηση 

για τον απρόσεκτο Ελληνα οδηγό, 
δοσμένη μέσα από τη διατονική κλίμακα της ειρωνίας.

Ολα τα ελαττώματα της ανθρώπινης αυτής 

αντικοινωνικότητας και αδιαφορίας, 
συνθέτουν την εικόνα του ανεύθυνου 

και επικίνδυνου συνάμα οδηγού αυτοκινήτου. 
Την εικόνα, που προβάλλεται στο συγγραφέα, από την 

καθημερινή του πείρα και παρατήρηση.

Νέα σύγκρουσις στην νεοκατασκευασμένην εθνικήν 
οδόν: Ενα φορτηγό μεχαλασμένα φρένα, επέπεσε κατά 
ενός πούλμαν, γεμάτου περιηγητάς. Καιτοαποτέλεσμα 
ήταν, αντί να φθάσουν στον προς ον αρχαιολογικόν χώ
ρον και να επισκεφθούν τα μνημεία των προγόνων, να 
μοιρασθούν οι ξένοι μας σε διάφορα νοσοκομεία και 
κλινικές της συγχρόνου Ελλάδος και και να θαυμάσουν 
τ ις  χε ιρουργ ικές προόδους των απογόνων. Δεν είναι 
αυτή ούτε η πρώτη ούτε η τελευτα ία  των περιηγητών. 
Και αν αυτές εξακολουθήσουν στον ίδιο ρυθμό, σε λίγο 
οι ξένοι θ' ακούνε Ελλάδα και θα φεύγουν μακρυά. Ο 
σώζων εαυτόν σωθήτω!...

Πού οφείλετα ι αυτή η προοδευτική αύξησις των αυ- 
τοκινητιστικών δυστυχημάτων ε ις  βάρος των περιηγη
τών τον τελευτα ίο  καιρό; Εχουν γραφή πολλά και δ ιά 
φορα. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, ότι, γ ι' α υ τά τ’ ατυχήμα
τα φταίνε κυρίως οι ίσιοι και πλατείς δρόμοι. Για να 
ήσαν στενοί και φ ιδοστριμμένοι και θα βλέπατε αν οι 
άσσοι του βολάν δεν θάκαναν τα μάτια τους τέσσερα, 
να μην πέφτουν επάνω σε ξένους και δ ικούς μας, να 
τους σακατεύουν..

Αυτό μοιάζει παραδοξολογία αλλά δεν είναι. Οι ίσοι 
και φαρδείς δρόμοι είναι, πάντα πολύ επικίνδυνοι. Αλλά 
θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη η παραδοξολογία, αναθωώ-
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ναμε τους οδηγούς και δεν τους καταλογίζαμε καμμιά 
ευθύνη. Γ ιατί, οι άθλιοι, το π ατάνετο  έρημο το  "γκάζι"! 
Και κάθε μέρα, γίνονται και περισσότεροι. Θ έλετε να 
μάθετε ποιοι είναι οι ακρωτηριασταί, οι δ ιαμελισταί, οι 
ξεκοιλιασταί, οι τραυματιστα ί των ξένων και των δικών 
μας; Σταθήτε, οκτώ έως εννέα το πρωί στην οδόν 
Καρύτση, στο πεζοδρόμιο της ομώνυμης εκκλησίας, 
με μέτωπο προς την πόρτα του Παρνασσού: Είναι μα- 
κρές ουρές, δεξιά και αριστερά νέων, αμφοτέρω ντω ν 
φύλων, αρσενικών και θηλυκών. Ανάμεσα σε αυτούς, 
όμως, θα ιδήτε και μερ ικές σαφρακιασμένες και με
ρικούς γεροντοπαλληκαροειδείς σταφιδιασμένους, 
που εκέρδισαν προσφάτως μερ ικές πενταροδεκάρες 
και νομίζουν ότι είχαν αδικηθή, που δεν έπιασαν νω
ρ ίτερα το βολάν, να χαρούν τ ις  ωτοστοπούσες και τ' 
άλλα τα κελεπούρια της  αυτοκινητάδας και σπεύδουν 
τώρα στα σαραβαλάκια με το μεγάλο, κόκκινο γαλλικό 
λάμδα, στο πίσω μέρος, που γράφουν "σχολή" για να 
πάρουν ένα δίπλωμα, μ' ένα "Νι" κεφαλαίο, κολλημένο 
στο τζάμι, για να αρχίσουν "να ζουν".

Ολοι αυτοί είναι υποψήφιοι οδηγοί, που εμαθήτευσαν 
τρ ε ις  εβδομάδες, μια ώρα κάθεδύο μέρες γ ιανα  έλθουν 
στις αίθουσες του "Παρνασσού" για να δώσουν εξετά 
σεις - ...γραπτά και προφορικά! - και να πάρουν ε-



ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 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 εμπιοτευθείτε.

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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

πισήμως την άδεια να σπάζουν μούτρα, να κόβουν κε
φάλια, να τσακίζουν παϊδια και να σιδερώνουν κορμιά 
ραντισμένα με αίμα. Κάθε μέρα "εξετάζονται" ολόκληρα 
μπουλούκια κι εξαπολύονται στην άσφαλτο να θαυμα
τουργήσουν:

- Αιντε, τραβάτε, θερ ίζετε!...
Εξετάζονται, είπα, γραπτά και προφορικά, σαν μα

θητούδια, θεωρητικώς, πώς να γίνωνται... παράγοντες 
αραιώσεως συνωτισμού των ξένων!... Η πρακτική δη
λαδή αποκτάται με λόγια, άλλα προφορικά, και άλλα 
γραπτά. Αμα γίνη το  κεφάλι τους καζάνι, τότε είναι ώ
ριμοι ν' αρχίσουν να τρέχουν μ' εκατό χιλιόμετρα. Η 
πείρα έρχεται με τους πόσους θα κόψουν. Αμα μετά 
γίνουν τα αποτελέσματα... μεταλλικές δραχμές, σύμ
φωνα μετη δικαστική απόφαση. Και το εκπληκτικό είναι, 
ότι τα δίνουν με τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Πληρώ
νουν την ηδονή του ιλίγγου. Κατόπιν αυτού, κάθε θά
νατος, που προξενούν, είναι και από ένας νέος τίτλος 
που αποκτούν. Ενώ οι διπλωματούχοι της τουριστικής 
επιστήμης κατασκευάζουν ξενοδοχεία για τα θύματα, 
αντί να οργανώσουν χειρουργεία  και να φυτεύουν κυ
παρίσσια για νεκροταφεία ξένων.

Δεν είναι αστεία εδώ: Κάθε μέρα εξετάζονται, στα 
προφορικά και στα γραπτά, κάτι υποψήφιοι δήμιοι, που 
σ ελ ίγες  ημέρες αρχίζουντο έργοντους με ιερόν ζήλον! 
Τροφοδοτούντα κοιμητήρια. Είναι κι αυτό μια σπουδαία 
υπηρεσία!.. Αλλά να λείπουν οι υποκρισίες. Ας μην κά
νουμε ότι μας εκπλήσσουν οι θάνατοι των ξένων, αφού 
ετοιμάζουμε, κάθε μέρα, τα επ ιτελεία των εκτελεστών.

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)

ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 144 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ. 4129 - 531_______
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ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Δώρα σε τροχονόμους που εκτε- 
λούσαν υπηρεσία στους δρόμους της 
Αθήνας και του Πειραιά, πρόσφερε με 
την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς η πο- 
λπική Ηγεσία του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως και η Ηγεσία της Αστυνο
μίας, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα 
τα συναισθήματα αγάπης και συμπα
ράστασης προς το προσωπικό του Σώ
ματος.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Νικόλαος Γκελεστάθης και ο Υφυπουρ
γός κ. Κωνσταντίνος Σαψάλης, συνο- 
δευόμενοι από το Γ ενικό Γ ραμματέα 
του Υπουργείου κ. Δημήτριο Καπελαρή 
και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο Στέφανο Μακρή, 
πρόσφεραν δώρα σε τροχονόμους 
που εκτελούσαν υπηρεσία στην Πλα
τεία Ομονοίας.

Ο Α' Υπαρχηγός του Σώματος Α- 
ντ/γος Παναγιώτης Κοσμάς προσέφε- 
ρε δώρα σε τροχονόμους στη Γλυφά
δα και την Αγία Παρασκευή, ο Β' Υπαρ
χηγός Αντ/γος Αλέξανδρος Κοντογιάν- 
νης σε τροχονόμους του Πειραιά και 
του Αιγάλεω και ο Γ εν. Αστυν/κός Διευ
θυντής Αττικής Υποστ/γος Αντώνιος 
Λαμπαδιάρης σε τροχονόμους στην 
περιοχή Ψυχικού.

Στη Θεσσαλονίκη, τα δώρα στους 
τροχονόμους προσέφερε ο Υπουργός 
Μακεδονίας - Θράκης κ. Παναγιώτης 
Χατζηνικολάου, συνοδευόμενος από 
το Γ εν. Αστ/κό Διευθυντή Θεσ/κης Υ- 
ποστ/γο Κωνσταντίνο Τουλιά, και 
ευχήθηκε υγεία και λιγάτερα τροχαία 
ατυχήματα. Αλλά και απλοί πολίτες 
προσέφεραν κι εφέτος χαμόγελα, ευ
χές και πρωτοχρονιάτικα δώρα στους 
τροχονόμους μας, αποκαλύπτοντας έ
τσι την βαθειά εκτίμηση του κοινωνικού 
συνόλου για το μέγεθος της προσφο
ράς της Τροχαίας και της Αστυνομίας 
γενικώτερα,πράγμα που τους ενθαρ
ρύνει να συνεχίσουν το δύσκολο έργο 
τους στους δρόμους ώστε τον καινούρ
γιο χρόνο να θρηνήσουμε λιγότερα 
θύματα στην άσφαλτο.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΗ ΣΧΟΛΩΝ ΜΑΣ
* Την Αστυνομική Ακαδημία επισκέ- 

φθηκε η Μουσική του Σώματος την Πα
ραμονή των Χριστουγέννων, έψαλλε τα 
κάλαντα και αντάλλαξε ευχές με τους 
Δοκίμους, τη Διοίκηση και το προσω
πικό της Σχολής.

* Αξιόλογη πρωτοβουλία αναλαμ
βάνουν οι Δόκιμοι και η Διοίκηση της 
Σχολής Αρχιφυλάκων για τον καλλωπι
σμό και την αξιοποίηση των χώρων της 
Σχολής. Ετσι, πενήντα Δόκ. Αρχιφύλα- 
κες συμμετείχαν εθελοντικά στην εκ
στρατεία δενδροφύτευσης των χώρων 
της Σχολής με δένδρα που πρόσφεραν 
τόσο το Δασαρχείο Λειβαδειάς, όσο και 
το προσωπικό της Σχολής, ύστερα από 
προαιρετικό έρανο.

U Thihaucia· r*< w«MniAic»Mi j)
ί  ΠΙΚΡ* I ΓΛΥΚΟΙ AC ΤΟΥΙ KAMIOV1 β

A n *u « u  βγτνχσνιι μ * ν  « τι '■ 
w nno i Atvxovu *e * ata#v o o *

Στη φωτογραφία, ο Διακητής της σαν τους αναξιοπαθούντες συναδέλ- 
Σχολής Αστυνομικός Διευθυντής Π. Διονυ- φους μας. ΓI1 αυτό, ύστερα από προαί-
σόπουλος, ο Υποδιακητής Αστυνομικός Υ-

ρετικό έρανο που πραγματοποίησαν 
με πρωτοβουλία τους, συγκέντρωσαν 
το χρηματικό ποσό των 350.000 δραχ
μών και πολλά δώρα, τα οποία προσέ- 
φεραν στην οικογένεια του Αστυφύλα
κα Γεωργίου Σιώκα, που τραυματίστη
κε σοβαρά στα μάτια, κατά την τρομο
κρατική επίθεση εναντίον λεωφορείου 
των Μ.Α.Τ. που έγινε πέρυσι στο Θη
σείο.

Φανερά συγκινημένος ο άτυχος συ
νάδελφος ευχαρίστησε με δάκρυα στα 
μάτια τους Δοκίμους για την απροσδό
κητη επίσκεψή τους στο σπίτι του και 
τη ζεστή τους χειρονομία, που πρό- 
σφερε ιδιαίτερη χαρά τόσο στον ίδιο 
όσο και στα παιδιά του.

ποδιευθυντής Γ. Μανούσος με τους Δοκί
μους, ενώ φυτεύουν ένα δένδρο στο 

προαύλιο της Σχολής.

* Μια ξεχωριστή γιορτή με κάλαντα, 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ευχές 
και θεατρικά σκετς, δημιούργησαν εν 
όψει των Εορτών των Χριστουγέννων 
και του Νέου Ετους, οι Δόκιμοι Αρ- 
χιφύλακες στις εγκαταστάσεις της 
Σχολής στην Αμυγδαλέζα, που την πα
ρακολούθησαν οι Δόκιμοι, η Διοίκηση 
και το προσωπικό της Σχολής.

* Μέσα, όμως, επη χαρά των Εορ
τών, οι Δόκιμοι Αρχιφύλακες δεν ξέχα-
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Τα παιδιά των Αστυνομικών που πέ- 

τυχαν στα Α Ε Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας 
καθώς και τους αποχωρούντες Αστυ
νομικούς λόγω καταλήψεώς τους απο 
το όριο ηλικίας τίμησε σε ειδική 
εκδήλωση η Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση θεσ/νικης, όπου ο Γεν. 
Διευθυντής Υποσ/γος Κων/νος Του- 
λιάς συνεχάρη τους εππυχόντες, απο
χαιρέτησε τους αποστρατέυθέντες, α- 
πένειμε τιμητικούς επαίνους και 
ευχήθηκε υγεία και καλή σταδιοδρο
μία.. Στην εκδήλωση παρέστησαν επί
σης ο Α' Γ.Ε.Α. Υποσ/γος Ηλίας Παρα- 
σκευόπουλος, ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί της Γ.Α.Δ.Θ.

Σε παρόμοια εκδήλωση που διορ- 
γάνωσε η Α.Δ. Καβάλας, βραβεύτηκαν

δέκα παιδιά αστυνομικών που πέτυχαν 
στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ένας πολύτεκνος 
αστυφύλακας και δύο συνταξιούχοι α
στυνομικοί, από τους πιο παλιούς που 
διαμένουν στο νομό.

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι: 
Μαρία Αργύρη, Ιωάννα Γκέρκη, Γεώρ- 
γιος Δαγκούλης, Νικόλαος Ευγενίδης, 
Στυλιανή Ζαμζάρα, Θεόδωρος Κα- 
λούδης, Παναγιώτα Κυριανάκη, Αθα
νάσιος Μπαρμπαγιάννης, Ευάγγελος 
Παπώτης και Πασχαλία Πλιόσκα.

Οι συνταξιούχοι αστυνομικοί ήσαν ο 
Νικόλαος Μπαχλπζανάκης, 79 ετών 
και ο Μιχάηλ Λαζαρίδης, 68 ετών.

Ο πολύτεκνος Αστυφύλακας με τα 
τέσσερα παιδιά ήταν ο Ευστράτιος 
Ιωαννίδης.

ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο

νιάς είναι ημέρες χαράς, αγάπης και προσφοράς 
δώρων. Αυτοί, όμως, που τις βιώνουν περισσότερο 
είναι τα μικρά παιδιά, που με τα κάλαντα, τις χα
ρούμενες φωνές και τα δώρα του Αη Βασίλη δίνουν 
ένα ξεχωριστό χρώμα στην γιορταστική περίοδο.

Ετσι η Δ/νση Υγειονομικού του Υ.Δ.Τ. διοργάνωσε 
μια πρωτότυπη γιορτή για τα παιδιά του προσωπικού 
και, υπό τους ήχους της μπάντας της Αστυνομίας, 
χάρισε χαρά και πλούσια δώρα στα παιδιά.
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Μπαμπάδες του σήμερα
Από τον απόλυτο πατέρα-αφέντη στον στοργικό και συνειδητοποιημένο πατέρα

του Ελισσαίου Αρτόπουλου

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια το κυρίαρχο πρόσωπο στη ζωή ενός παιδιού 

-ιδιαίτερα στα πρώτα του χρόνια- ήταν ανεπιφύλακτα η μητέρα.

Τελευταία όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά.

Πολλές παραδοχές αναθεωρήθηκαν και το ενδιαφέρον εστιάζεται 

στη σημασία της ενεργοποίησης του πατέρα στην φροντίδα, 

στην αγωγή και στην ολοκλήρωση του παιδιού.

Ο άνδρας που γίνεται πατέρας αποκτά με το παιδί του μια σχέση 

πολύ πιο πλατιά και σφαιρική από την απλή βιολογική του προέκταση.

Στην εποχή μας, που η πατριαρχική 
δόμηση της κοινωνίας διαφοροποιεί
ται, ο ρόλος του πατέρα μοιάζει να 
αλλάζει. Η αλλαγή όμως αυτή αφορά 
μόνο την κοινωνική πλευρά και όχι την 
ουσιαστική. Γιατί η σχέση του με το 
παιδί ήταν και θα είναι πάντα η ίδια, 
δηλαδή μια σχέση γεννήτορα προς α
πόγονο, στον οποίο οφείλει να μεταφέ
ρει τα δικά του πνευματικά στοιχεία, για 
να τον τροφοδοτεί ώσπου να γίνει αυ
τεξούσιος.

Αν αυτό στο παρελθόν γινόταν με 
μια αυστηρότητα και απολυτότητα, ενώ 
τώρα γίνεται με μια απλούστερη επαφή

,  συντροφικότητας, δεν έχει σημασία. 
Μόνο όσοι και στο παρελθόν προσπα
θούσαν να καλύψουν τα δικά τους κενά 
μέσα στα πλαίσια μιας πατριαρχικής 
κοινωνίας, δεν θα μπορούσαν τώρα να 
βρουν καινούργιο τρόπο επαφής με 
τους νεότερους.

Και ξαφνικά η “επανάσταση"

Στις αρχές της δεκαετίας του '80 
-συγκεκριμένα το 1972- βγήκε για 
πρώτη φορά, στις ΗΠΑ, μια απίστευτη 
δικαστική απόφαση παγκόσμιας σπου- 
δαιότητας, που αποτελούσε επανάστα
ση στα μέχρι τότε συντηρητικά δεδομέ

να. Το ανώτατο δικαστήριο της πολι
τείας του Ιλλινόις πήρε μια ιστορική, 
πράγματι, απόφαση γιατηνεποχή εκεί
νη και για το μέλλον των πατεράδων 
όλου του κόσμου. Ειδικότερα, εμπι- 
στεύθηκε τη φύλαξη και τη φροντίδα 
του εξώγαμου παιδιού ενός παράνο
μου ζευγαριού, όχι πλέον στη μητέρα, 
όπως μέχρι εκείνη τη στιγμή συνηθιζό
ταν, αλλά στον πατέρα.

Κι αυτό ήταν το ξεκίνημα, γιατί ακο
λούθησαν πολλές ίδιες αποφάσεις, με 
αποτέλεσμα να αρχίσουν να αναθεω
ρούνται πολλοί αναχρονιστικοί νόμοι 
που ρύθμιζαν παρόμοιες περιπτώσεις.
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Τί θέλουν τα παιδιά από τον πατέρα

Τα σημερινά παιδιά, αντίθετα μετά 
παιδιά άλλων παλαιοτέρων χρόνων, ε
πιδιώκουν πάντα την ευκαιρία να βρί
σκονται όσο το δυνατόν περισσότερο 
κοντά στον πατέρατους, να απολαμβά
νουν την παρουσία του και γενικά τους 
αρέσει ο πατέρας τους να ασχολείται 
περισσότερο μ' αυτά.

Δυστυχώς όμως, τις περισσότερες 
φορές δεν συμβαίνει το ίδιο και με τον 
πατέρα, ο οποίος είναι επιφορτισμένος 
με την επίλυση πλήθους προβλημάτων 
και ο ελεύθερος χρόνος του είναι μη
δαμινός.

Είχαν ήδη όμως αλλάξει και πολλά 
άλλα δεδομένα. Η εξίσωση του άνδρα 
με τη γυναίκα, αν δεν είχε φθάσει ακό
μα στο επιθυμητό σημείο, είχε πράγμα
τι προχωρήσει σημαντικά. Παλιότερα 
οι περισσότερες γυναίκες δεν εργάζο
νταν και παρέμεναν στο σπίτι με απο
τέλεσμα να θεωρούνται οι πλέον κα
τάλληλες για τη φροντίδα και ανα
τροφή των παιδιών. Τώρα όμως που οι 
περισσότερες γυναίκες εργάζονται, 
δεν είχαν μεγάλη δυσκολία οι δικαστές 
να αναθέτουν την επιμέλεια των παι
διών στον πατέρα.

Βέβαια οι πρώτοι μπαμπάδες 
"πλήρους απασχόλησης" αντιμετωπί
στηκαν στην αρχή με αρκετή έκπληξη 
και στη συνέχεια είτε με συγκαταβατική 
κατανόηση, είτε με οίκτο, είτε και με 
ειρωνεία.

Τα πράγματα όμως για τους πατε
ράδες της δεκαετίας του '80 ήταν 
πράγματι δύσκολα. Επρεπε να είναι 
πρότυπα. Επρεπε να είναι "άνδρες" 
δυνατοί, επιτυχημένοι και ευαίσθητοι. 
Αν έκαναν δουλειές στο σπίτι, δεν τους 
έπαιρνε κανείς στα σοβαρά. Αν πάλι 
έκαναν τους σκληρούς, τους κατηγο
ρούσαν αμέσως σαν εγωιστές, εγωκε
ντρικούς και φαλλοκράτες.

Οι ν έο ι π α τερ ά δ ες  δ ια φ ορ ο 
ποιούνται σε πολλά από τους παλιότε- 
ρους όμοιούς τους. Τολμούν να εκδη
λώνουν τα αισθήματά τους, μοιράζο
νται μετη σύντροφό τους τις υποχρεώ
σεις μέσα στο σπίτι, νιώθουν και αυτοί 
συνυπεύθυνοι για το μεγάλωμα των 
παιδιών τους. Δεν διστάζουν να αναλά
βουν καθήκοντα, που γενικά θεω
ρούνται αποκλειστικά “γυναικείες δου
λειές".

ρας και στη συνέχεια τα άλλα αγόρια 
του στενού του περιβάλλοντος, που εί
ναι μεγαλύτερα από αυτόν. Γιατί είναι 
αφύσικο να θελήσει να μιμηθεί πρόσω
πα που δεν τα αγαπά και δεν τα εμπι
στεύεται.

Οταν ο πατέρας απουσιάζει δεν υ
πάρχει πρότυπο. Το παιδί δεν βλέπει τί 
κάνει ο πατέρας του και ο πατέρας δεν 
ξέρει πώς αυτό εξελίσσεται, οπότε δή
μιου ργείται αποξένωση και απόσταση 
μεταξύ τους.

Η σεξουαλική ταυτοποίηση σχετίζε
ται απόλυτα με την πατρική φιγούρα. 
Οταν η μητέρα έχει έντονη παρουσία 
στην οικογένεια και επισκιάζει τον πα
τέρα ή όταν έχουμε πατρική απουσία, 
τότε παρατηρούνται συχνά διαταραχές 
στη σεξουαλική συμπεριφορά στα α
γόρια και δυσκολίες στις διαπροσωπι
κές τους σχέσεις.

Παρ' όλες όμως τις ενασχολήσεις 
τους, πρέπει να διαθέτουν κάποιο χρό
νο και στα παιδιά, γιατί είναι καλύτερο 
και προτιμότερο να τα πλησιάζουν και 
να παίζουν μαζί τους, έστω και ένα 
τέταρτο κάθε μέρα, παρά να αφιερώ
νουν όποτε μπορούν μια ολόκληρη μέ
ρα μαζί τους στο πάρκο. Ετσι τα παιδιά 
θα αισθάνονται συχνότερα τη συντρο
φιά τους.

Η ιδιαιτερότητα στα αγόρια

Ασφαλώς για να μπορέσει ένα αγό
ρι να μεγαλώσει φυσιολογικά και να 
μάθει να ενεργεί, να σκέφτεται και να 
αντιδρά σαν άνδρας, είναι απαραίτητο 
γι' αυτό να μπορεί να αντιγράφει άλλα 
πρόσωπα μεγαλύτερά του, για τα ο
ποία θα πρέπει να αισθάνεται εμπι
στοσύνη και φιλία. Και τέτοια πρόσωπα 
είναι βέβαια, κατά πρώτο λόγο, ο πατέ
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Βέβαια, είναι φυσικό να μην αντι
γράφει τον πατέρα της μια και ανήκουν 
σε αντίθετο φύλο.

Αποκτά, όμως, εμπιστοσύνη στον 
εαυτό της και αυτοπεποίθηση, όχι μόνο 
κατά την παιδική της ηλικία αλλά ακόμη 
και σαν μεγαλώσει με τη φιλική συμπε
ριφορά του πατέρα της.

Ετσι το νεαρό κορίτσι μαθαίνοντας 
να απολαμβάνει τη σωστή συμπεριφο
ρά του πατέρα της, που ανήκει στο 
αντίθετο φύλο, προετοιμάζεται κατάλ
ληλα για τη ζωή, για τον κόσμο που θα 
ζήσει αργότερα και τους άντρες που θ’ 
αντιμετωπίσει.

Είτε στις φιλίες της με αυτούς, είτε 
στα φλερτ της ή ακόμα και στην εκλογή 
του κατάλληλου συζύγου.

Διαφορές και στο παιχνίδι

Επίσης υπάρχει μια ιδιαίτερα σημα
ντική διαφορά στον τρόπο που παίζουν

Ετσι, λοιπόν, το αγόρι για να μεγα
λώσει και να ολοκληρωθεί απόλυτα φυ
σιολογικά θα πρέπει να εμπιστεύεται 
και να θαυμάζει τον πατέρα του θεω
ρώντας τον σαν τον καλύτερό του φίλο.

Η επιρροή στο κορίτσι

Είναι βέβαια απόλυτα λογικό το α
γόρι να θέλει να μιμηθεί τον πατέρα 
του, μια και οι δύο ανήκουν στο ίδιο 
φύλο.

Εκείνο, όμως, που δεν ξέρουν ίσως 
πολλοί, είναι το γεγονός ότι η φιλική 
συμπεριφορά του πατέρα παίζει δια
φορετικό ρόλο, αλλά εξίσου σπουδαίο, 
στη φυσιολογική ανάπτυξη του κορι
τσιού.
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Συνειδητοποιημένοι πατέρες

Τί σημαίνει όμως, σήμερα να ζήσεις 
πλήρως το συναίσθημα της πατρότη
τας; Οι "συνειδητοποιημένοι πατέρες” 
γνωρίζουν πως είναι κάτι παραπάνω 
από τις χαρές και την κούραση των 
πρώτων ημερώντου παιδιού, τα πρώτα 
παιχνίδια. Σημαίνει να συνοδεύεις το 
παιδί σου μέχρι τους λαβύρινθους της 
αβεβαιότητας που χαρακτηρίζουν την 
εφηβεία, τον τρόμο των ναρκωτικών 
και της κατάθλιψης, την αγωνία για το 
μέλλον. Να συνοδέψεις το παιδί σου 
μέχρι την στιγμή που θα φθάσει να 
αποκτήσει την αυτονομία του. Να προ
σπαθήσεις με λίγα λόγια να το απε
γκλωβίσεις από τα όποια “αδιέξοδά" 
του.

Τότε τα αποτελέσματα θα είναι σί
γουρα θεαματικά και θα μπορούμε να 
υπερηφανευόμαστε ότι οι προσπά- 
θειές μας δικαιώθηκαν.

Δεν συμφωνείτε ότι αξίζει τον κόπο;

οι γονείς με τα παιδιά τις ελεύθερες μητέρες. Αναστατώνουν το σπίπ πιο 
ώρες τους. εύκολα, έχουν περισσότερες πιθανό-

Οι πατεράδες παίζουν συνήθως τητες να πετάξουν ένα μικρό παιδί στον 
πιο ενεργά μαζί τους σε σχέση με τις αέρα και να το ξαναπιάσουν, να τα κυ

νηγήσουν γύρω γύρω στο δωμάτιο και 
να κυλιστούν στο πάτωμα μαζί τους 
παλεύοντας και χαριτολογώντας.

Αν οι μητέρες έπαιζαν τόσο δρα
στήρια όσο οι πατεράδες κατά τη διάρ
κεια των ωρών που περνάνε συνήθως 
μετά παιδιά τους, τόσο εκείνες όσο και 
τα μικρά θα έπεφταν κάποια στιγμή 
κάτω από την εξάντληση.

Κάποιοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
σε ορισμένους τομείς της ανατροφής 
των παιδιών, οι πατεράδες έχουν κά
ποια συγκριτικά πλεονεκτήματα

Ενα τέτοιο σημείο είναι στην πει
θαρχία. Λένε ότι υπάρχουν στιγμές που 
το παιδί τους, "νοιάζεται" πολύ περισ
σότερο για το τ ί θα πει ο μπαμπάς 
παρά η μαμά.



Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜ ΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜ ΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

του Ανθ/μου Αθανασίου Περδίκη*

Τα επεισόδια, που εξελίσσονται σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, 

έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που θα πρέπει ο κάθε αστυνομικός από πριν να γνωρίζει. 

Από τη σωστή γνώση της διαδικασίας προσέγγισης μιας περιοχής εξαρτάται σημαντικά
ο έγκαιρος εντοπισμός της απειλής, ο βαθμός ετοιμότητας 

και η ταχύτητα αντίδρασης του αστυνομικού.

Η σωστή διανοητική προετοιμασία ενός αστυνομικού 
έγκειτα ι στη γνώση του τρόπου με τον οποίο πρέπει 
να σκέπτεται κατά τη στιγμή που προσεγγίζει το  χώρο 
οποιουδήποτε επεισοδίου.

Ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης ξεκινά με την ε 
κτίμηση των ενδεχομένων κινδύνων.

Είναι γεγονός ότι, παρά τον τεράστιο αριθμό των 
διαφορετικών επί μέρους στοιχείων τους, όλα τα επει
σόδια που εξελίσσονται σε καταστάσεις υψηλού κιν
δύνου έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Οι άνθρω
ποι, τα ζώα, οι ανοικτοί χώροι, τα κτίρια, οι φυσικές 
περ ιοχές παρουσιάζουν απειλές με συγκεκριμένους 
τρόπους. Αν καταφέρει να τους κατανοήσει, θα είναι 
στην πλεονεκτική θέση να μπορεί να εκτιμά γρήγορα 
και με επιτυχία μία ενδεχόμενη απειλή, κάτω από ο- 
ποιεσδήποτε συνθήκες.

Ο τανμπορείοαστυνομικόςνααναγνω ρίζειτονπραγ- 
ματικό κίνδυνο που εγκυμονεί ένα επεισόδιο, θα μπορεί 
και να εφαρμόζει τα κατάλληλα αντίμετρα για να τον 
αντιμετωπίσει. Για να φθάσει όμως στο επίπεδο να σκέ

πτεται πρακτικά και ψύχραιμα, να μπορεί να προγραμ- 
μ α τίζε ιτ ις  κ ινήσειςτου και να αντιδρά σωστά, θα πρέπει 
πρώτα να κατανοήσει ορισμένες βασικές έννοιες. Οι 
έννοιες αυτές είναι ικανές να του αλλάξουν τον τρόπο 
σκέψης και συμπεριφοράς του στο δρόμο.

Οταν ένας αστυνομικός προσεγγίζει στο χώρο κά
ποιου επεισοδίου θα πρέπει απαραίτητα να βρεθεί του 
λάχιστον στο επίπεδο ετο ιμότητας εκείνο, απ' όπου θα 
είναι σε θέση να καθορίσει και να επανεκτιμήσει τους 
τρ ε ις  βασικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουντην 
επιβίωσή του:

- Την προβληματική περιοχή
- Την περιοχή ευθύνης και
- Το σημείο εστίασης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Προβληματική περιοχή αποτελεί οποιοδήποτε πρό
σωπο, ζώο, αντικείμενο, κατασκευή ή φυσικός χώρος 
που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του α 
στυνομικού, έστω και αν αυτό δεν είναι εξ αρχής φανερό.
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Ανάλογα με το  επίπεδο ετο ιμότητας στο οποίο θα βρί
σκεται κατά τη διαδικασία προσέγγισης μιας περιοχής, 
θα κρ ιθεί το αν θα εντοπίσει έγκαιρα τον κίνδυνο που 
ίσως κρύβει.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο αστυνομικός 
θα έλθει αντιμέτωπος με περισσότερες από μία προ
βληματικές περιοχές. Ο κίνδυνος που ίσως κρύβεται 
στην κάθε μία από αυτές δεν είναι σωστό να αξιολογείτα ι 
σύμφωνα με το μέγεθός της. Επίσης, ούτε και ο γ ε 
ν ικότερος κίνδυνος αποτελεί συνάρτηση του αριθμού 
των προβληματικών περιοχών που θα αντιμετωπίσει.

Γ ι’αυτό, οποιαδήποτε περιοχή αποτελεί μέρος της 
γεν ικότερης προβληματικής περιοχής, πρέπει να αντι
μετωπίζεται με την ανάλογη προσοχή, χωρίς να υπε- 
ρεκτιμάται ή να υποτιμάται. Κάθε άτομο που βρίσκεται 
ή κινείτα ι στο χώρο όπου οαστυνομικός έχει σταματήσει 
και ελέγχει κάποιο ύποπτο αποτελεί μια ξεχωριστή - 
ίσως κινητή - περιοχή. Ισως κάποιο απ' αυτά τα άτομα, 
ε ίτε συνοδεύει τον ύποπτο που ελέγχετα ι ε ίτε όχι, εκ
δηλώσει την πρόθεση να επιτεθεί, για λόγους που ο 
αστυνομικός δεν μπορεί να γνωρίζει. Επίσης, να μην 
παραβλέψει ποτέ τήν περίπτωση της παγίδας.

Οταν καλείτα ι ο αστυνομικός να επέμβει σε ένα ο ι
κογενειακό επεισόδιο, έχει να αντιμετωπίσει έναν ση
μαντικό αριθμό προβληματικών περιοχών: ένα δ ιαμέ
ρισμα ή μια μονοκατοικία, αποθήκες, γκαράζ, στέγες, 
φράχτες, δένδρα, κατοικίδια ζώα, τα άτομα που προ- 
κάλεσαντο επεισόδιο και οποιοδήποτε ο ικείο  ή όχι πρό
σωπο που βρίσκεται εκεί. Ολοι αυτο ί οι χώροι και τα 
άτομα ίσως κρύβουν κάποια απειλή γ ια τον  αστυνομικό. 
Ενα αυτοκίνητο, το  οποίο σταμάτησε ο αστυνομικός για 
να ελέγξει, εκτός από το  ίδιο το  όχημα και ό,τι κρύβει 
μέσατου, ο οδηγός και οι επ ιβάτεςτου αποτελούν προ
βληματικές περιοχές. Αν αυτοί οι τελευτα ίο ι βγουν έξω 
από το  όχημα, θα έχει να αντιμετωπίσει ο αστυνομικός 
πολλές κινητές προβληματικές περιοχές.

Είναι λοιπόν, φανερό ότι οι προβληματικές περιοχές 
που θα αντιμετωπίσει ο αστυνομικός μπορεί να είναι 
κ ινητές ή σταθερές. Επειδή, όμως, είναι όλες εξ ίσου 
επ ικίνδυνες για την ασφάλειά του, πρέπει να μπορεί 
να τ ις  αναγνωρίσει έγκαιρα. Αμέσως μόλις ο αστυνο
μικός αντιληφθεί μία απ’ αυτές, θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εκτιμήσει το  μέγεθος τη ς  απειλής που ίσως

Μια εσφαλμένη ή άστοχη ενέργεια του αστυνομικού 
μπορεί να αποβεί, γι' αυτόν, μοιραία.

κρύβει, αλλά κα ιτιςπ ιθανότητες εκδήλω σήςτης. Ο χρό
νος στον οποίο θα εκδηλω θεί είναι ανύποπτος. Κάτι 
τέτο ιο  μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή στη δ ιάρ
κεια του επεισοδίου.

Κατά την αναγνώριση μιας προβληματικής περιοχής 
κύριο μέληματου αστυνομικού είναι ο καθορισμός και 
ο έλεγχος των “περιοχών ευθύνης" του.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Περιοχή ευθύνης αποτελεί ένα οποιοδήποτε συγκε
κριμένο σημείο μέσα σε μιαπροβληματικήπεριοχή, από 
το οποίο θα μπορούσε να προέλθει επίθεση εναντίον 
του αστυνομικού. Κάποια μέρη της προβληματικής πε
ρ ιοχής είναι "κρίσιμα". Είναι οι μ ικρές περιοχές, από
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τ ις  οποίες υπάρχουν οι μεγαλύτερες πιθανότητες να 
εκδηλω θεί επίθεση. Ενα ύποπτο άτομο είναι κατ' αρχήν 
μια προβληματική περιοχή, του οποίου τα χέρια, τα-πό- 
δια και το κεφάλι είναι τρ ε ις  σημαντικές περιοχές 
ευθύνης του αστυνομικού. Τα χέρ ια  του είναι η πλέον 
επικίνδυνη περιοχή: μπορεί με αυτά να κτυπήσει ή να 
κρατά ένα όπλο. Τα πόδια του μπορεί να τα χρησιμο
ποιήσει ως όπλο για να εξουδετερώ σει ή για να δ ιαφύγει 
ενώ με το κεφάλι του μπορεί να επ ιτεθεί και να κτυπήσει 
τον αστυνομικό στο πρόσωπο, στο στομάχι ή ακόμη και 
να τον δαγκώσει.

Εξω τερικές περ ιοχές ευθύνης ενός κτιρίου θεω
ρούνται η στέγη, οι γωνίες, τα παράθυρα και οι πόρτες 
του, όπου ενδεχομένως κρύβεται μια απειλή. Οι πόρτες 
και τα παράθυρα πρέπει να θεωρούνται ως οι πλέον 
κρίσ ιμες εξω τερ ικές περ ιοχές ευθύνης, επειδή προ
σφέρουν σε κάθε ύποπτο που βρίσκεται στο εσωτερικό 
του κτιρίου, τη δυνατότητα να επ ιτεθεί από εκεί, χωρίς 
να τον αντιληφθεί ο αστυνομικός. Οταν ο αστυνομικός 
προσεγγίζει ένα κτίρ ιο δεν πρέπει να σκεφθεί ανόητα 
και να θεωρήσει ως περιοχή ευθύνης του τ ις  πόρτες 
κα ιταπ αράθυρα του  συγκεκριμένου μόνο διαμερίσμα
τος  όπου εκδηλώθηκε το  επεισόδιο. Ο ύποπτος μπορεί 
να μετακινήθηκε σε άλλο χώρο του κτιρίου στο χρόνο 
που χρειάσθηκε ο αστυνομικός να φτάσει στην προ
βληματική περιοχή. Ετσι, η περιοχή ευθύνης θα πρέπει 
μάλλον να αναζητηθεί κάπου αλλού. Ο αστυνομικός λο ι

πόν, πρέπει να αναγνωρίσει μία προς μία την κάθε πε
ριοχή ευθύνης του και να την ελέγξει με μεγάλη προ
σοχή.

Οταν γίνεται έλεγχος αυτοκινήτου, οποιαδήποτε α 
πειλή μπορεί να προέλθει από κάποιο παράθυρο, από 
μια ανοιχτή πόρτα, από το πορτ-μπαγκάζ ή και από το 
ίδιο το όχημα σαν σύνολο.

Αφού ο αστυνομικός εντοπίσει την περιοχή ευθύνης 
του, θα πρέπει να αναγνωρίσει έγκαιρα και να ελέγξει 
αποτελεσματικά οποιαδήποτε απειλή, που ίσως 
προκύψειαπόαυτή . Η προσοχήτου αστυνομικού πρέπει 
να είναι αδιάκοπα στραμένη στηνπεριοχή ευθύνηςτου, 
έστω και αν, εκ πρώτης όψεως δεν παρουσιάζει εμ 
φανείς ενδείξε ις  κινδύνου. Για παράδειγμα, εάν ο α
στυνομικός ελέγχει ένα ύποπτο άτομο, δεν θα πρέπει 
να χάσει από τα μάτια του τα χέρ ια  του υπόπτου -ποτέ 
και για κανένα λόγο. Επίσης δεν πρέπει ο αστυνομικός 
να επιτρέψει στον εαυτό του να βιαστεί κατά την ανα
γνώριση μιας περιοχής ευθύνης μέσα σε μια προβλη
ματική περιοχή. Η βιασύνη και ο υπερβολικός ζήλος 
μπορούν να γίνουν α ιτίες  κλιμάκωσης μιας κατάστασης, 
που στη συνέχεια δεν θα μπορεί να ελέγξει. Οι δύο 
αυτοί παράγοντες είναι αρνητικο ί και στερούν στον α
στυνομικό τη δυνατότητα να εκτιμήσει σωστά τ ις  δ ια
στάσεις ενός επεισοδίου. Στην αρχή τα πράγματα μπο
ρεί να φαίνονται απλά, αλλά ίσως στην εξέλ ιξή  τους 
αποδειχθούν πολύ πιο πολύπλοκα.

Για να αντισταθμίσει ο αστυνομικός τον κάθε αρνη
τικό  παράγοντα, που ίσως του στερήσει τη δυνατότητα 
να αναγνωρίσει με επιτυχία μια περιοχή ευθύνης και 
το μέγεθος της απειλής της, πρέπει να μπορεί να α
παντήσει στις εξήςερω τήσ εις :Π ούμπ ορεινα  κρύβονται 
οι πιθανοί κίνδυνοι στο συγκεκριμένο επεισόδιο; Μπο
ρώ να τους ελέγξω αν εκδηλωθούν; Αν όχι τίθα πρέπει 
να κάνω;

* Το μυαλό του αστυνομικού δεν πρέπει να πελα
γώνει. Πρέπει να σκέπτεται λογικά και να δ ίνει απλές, 
αλλά αποτελεσματικές απαντήσεις στις παραπάνω ε 
ρωτήσεις. Ο ιπολύπλοκες σκέψεις και υποθέσεις, ειδικά 
όταν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια,
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οδηγούν σε εσφαλμένες ενέργειες. Ο αστυνομικός δεν 
πρέπει να αφήνεται ποτέ στις συναισθηματικές του πα- 
ρορμήσεις γ ια  να τον επηρεάζουν. Πρέπει να σκέφτεται 
ψύχραιμα.

* Αν χρειασθεί ο αστυνομικός να επέμβει σε ένα κτί
ριο, οι πιθανοί κίνδυνοι ίσως προέλθουν από τα πα
ράθυρα, τ ις  πόρτες, τ ις  γω νίες του ή και από κάθε άλλη 
περιοχή που θα θεωρήσει ως προβληματική λόγω των 
συγκεκριμένων κάθε φορά περιστάσεων. Επίσης, κάθε 
άτομο που υπάρχει ή κινείτα ι μέσα σε μια προβληματική 
περιοχή, θα πρέπει να αποτελεί για τον αστυνομικό πε
ριοχή ευθύνης πρωταρχικής σημασίας, έστω κι αν πρό
κειται ή φαίνετα ι σαν το  θύμα του επεισοδίου.

* Αν ο αστυνομικός σταθεί ακάλυπτος στη μέση του 
δρόμου γ ια να ελέγξε ι ένα αυτοκίνητο ή στην αυλή ενός 
σπιτιού, υπάρχουν σίγουρα περιοχές που δεν μπορεί 
εκ  των πραγμάτων να ελέγξει. Μπορεί φυσικά να α
ναγνωρίσει τ ις  περ ιοχές από όπου ίσως προέλθει ο κίν
δυνος (πόρτες, γωνίες κλπ), που όμως δεν έχουν ε- 
λεχθεί ακόμη. Ετσι, όποιος βρίσκεται μέσα στο κτίριο 
ή το όχημα και βλέπει τον αστυνομικό, μπορεί, αν θέλει, 
να τον βλάψει πριν αυτός καν τον αντιληφθεί. Είναι αυ
τονόητο ότι δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί μία απειλή 
που δεν φαίνεται.

* Σε περίπτωση, που ο αστυνομικός πιστεύει ότι δεν 
μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, πρέπει να εκμεταλ- 
λευθείκάθεπ ιθανόμέροςπ ουμπ ορείνατουπ ροσφ έρει 
κάλυψη και να τον προστατεύσει από την περιοχή 
ευθύνης που αντιμετωπίζει. Ακόμη και στην χειρότερη 
περίπτωση η σχετική κάλυψη είναι προτιμότερη από 
το να μείνει ο αστυνομικός τελείω ς ακάλυπτος. Ο- 
ποιοδήποτε δένδρο, γωνία κτιρίου, σταθμευμένο όχη
μα μπορεί να προσφέρει στον αστυνομικό κάλυψη. Αν 
δεν υπάρχει τίποτα απ' όλα αυτά, πρέπει ο αστυνομικός 
να εκτιμήσει πολύ καλά την κατάσταση πριν πλησιάσει. 
Πρέπει να εξασφαλίσει κατ’ αρχήν τα νώτα του και να 
ελέγξει με γρήγορες ματιές τους χώρους πέρα από 
την περιοχή ευθύνης του. Οποιο άτομο πλησιάσει τον 
αστυνομικό για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να κρατηθεί 
ανάμεσα σ' αυτόν και στην περιοχή ευθύνης του, για 
να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει οπτικά την περιοχή 
γύρω του, ενώ ο ύποπτος θα τον απασχολεί.

ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ως σημείο εστίασης χαρακτηρίζετα ι η συγκεκριμένη 
περιοχή ευθύνης που εκδηλώνει την επίθεση. Είναι μία 
φανερή και επικείμενη απειλή, φορέας της οποίας μπο
ρεί να είναι οποιοδήποτε άτομο, ζώο ή αντικείμενο που 
μπορεί να βλάψει τον αστυνομικό. Σε ένα άτομο για 
παράδειγμα, σημείο εστίασης μπορεί να είναι το πυ
ροβόλο όπλο, το  μαχαίρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικεί
μενο που κρατά στα χέρ ια του . Αν ένα αυτοκίνητο πέσει 
πάνω σε έναν στήλο της ΔΕΗ και τον ρ ίξει, σημείο ε 
στίασης θα αποτελούν τα ηλεκτροφόρα καλώδια.

Το σημείο εστίασης είναι μια φανερή απειλή, πάνω 
στην οποία πρέπει να στρέψει την προσοχή του ο α
στυνομικός και να ενεργήσει άμεσα -αμυντικά ή επι-
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ & ΕΙΣ ΑΓΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

7 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ

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

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

3 Διατίθεται σε έξι διαφορετικούς τύπους. Ται
ριάζει και σε αυτόματα μοντέλα.

4 Αγγλικό προϊόν κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας βρετανικό ατσάλι τελειωμένο σε 
ζωηρό κίτρινο χρώμα, ειδικά επιλεγμένο για 
να διακρίνεται νύχτα ή μέρα αποθαρρύνο
ντας επαγγελματίες και ερασιτέχνες διαρ
ρήκτες.

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

5 Δεν χρειάζονται καλώδια ή μηχανικοί σύν
δεσμοι (βίδες, πριτσίνια κ.λ.π.) για την το
ποθέτησή του.

7 To Autolok συνιστάται και επιδεικνύεται από 
την αγγλική αστυνομία σε ειδικά σεμινάρια 
και διαλέξεις για την ασφάλεια των αυ
τοκινήτων.

Ε ΙΔ ΙΚΗ  ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΥΣ  Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ: 
KAVALLIERATOS IMPORTS, ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ: 8943571 - 

8981341 - 9015506, FAX: 9015541
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

AUTO SALON, Γ. ΘΕΟΤΟΚΑ 1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΤΗΛ: 221114 - 234274, FAX: 225027.

^ Autolok^ ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ
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θετικά- γ ια  προστατεύσει τον εαυτό του ή άλλους α 
θώους πολίτες. Αφού εντοπίσει το σημείο εστίασης θα 
νιώσει εντονώτατα την επίδρασή του stress. Θα είναι 
η πλέον κρίσιμη στιγμή που θα πρέπει να πάρει τη με
γάλη απόφαση: Θα μείνει να αγωνισθεί ή θα οπισθο
χωρήσει;

Κάποιες φορές ο αστυνομικός ίσως βρεθεί σε δ ί
λημμα: πού πρέπει να εστιάσει την προσοχή του στο 
όπλο ή στο άτομο που το κρατά; Η απάντηση, εξαρτάτα ι 
από το χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του και στην 
απόσταση ανάμεσα στον ίδιο και το σημείο εστίασης. 
Αν ο αστυνομικός βρεθεί μπροστά σε ένα προτεταμένο 
όπλο ακάλυπτος και σεπολύ μικρή απόσταση, θαπρέπει 
να εστιάσει την προσοχή του στο όπλο.

Σε μια τέτο ια  περίπτωση, θα είναι παράλογο να ε 
πιχειρήσει ο αστυνομικός να τραβήξει το  όπλο του 
γρήγορα και να πυροβολήσει τον ύποπτο ο οποίος ήδη 
τον σημαδεύει. Οσο γρήγορος και αν είναι ο αστυνο
μικός δεν θα τα καταφέρει, γ ια τί ο χρόνος είναι εναντίον 
του. Η μόνη σωστή επιλογή είναι να επιχειρήσει μία 
κίνηση αφοπλισμού. Αν ο αστυνομικός συμπλακεί με 
τον ύποπτο, αγνοώντας το όπλο του, του δ ίνει την ευ
καιρία να τον πυροβολήσει πολύ εύκολα.

Αν τον αστυνομικό και τον ύποπτο τους χω ρίζει μια 
ικανοποιητική απόσταση και ο αστυνομικός έχει ήδη 
τραβήξει το όπλο του και τον σημαδεύει, τότε πρέπει 
να εστιάσει την προσοχή του στο ίδιο το  άτομο το οποίο 
εκδηλώνει την επίθεση.

Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από δύο βασικούς λό 
γους:

α. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να πυροβολεί οποιον- 
δήποτε φέρει όπλο. Επομένως, πριν χρησιμοποιήσει 
το όπλο του πρέπει να έχει πεισθεί ότι το  όπλο του 
υπόπτου αποτελείάμεση απειλή γ ια το ν ίδ ιοή  για κάποιο 
τρ ίτο  πρόσωπο.

β. Οταν γίνει φανερό ότι ο ύποπτος επ ιτίθεται με 
το όπλο του απειλώντας τον ίδιο ή κάποιο τρ ίτο  πρό
σωπο, θα πρέπει να τον εξουδετερώ σει ο αστυνομικός 
με πολλαπλές βολές, που θα τ ις  κατευθύνει στην κε
ντρική μάζα του σώματός του.

Είναι όμως αδύνατο να ση μαδέψει ένας αστυνομικός 
τον ύποπτο με τα μάτια του εστιασμένα στο όπλο του. 
Είναι γνωστό ότι οι βολές κατευθύνονται εκεί, όπου ε 
στιάζει τα μάτια του. Ετσι, πρέπει πρώτα να ελέγξει 
το άτομο που αποτελεί κίνδυνο για τον ίδιο και μετά 
το όπλο του.

Ισως κάποτε ο αστυνομικός βρεθεί στην δυσάρεστη 
θέση, όπου ο χρόνος και η απόσταση θα είναι εναντίον 
του. Δεν θα μπορεί να εστιάσει την προσοχή του, ούτε 
στο όπλο, ούτε στο άτομο που τον απειλεί. Σε μ ίατέτο ια  
περίπτωση, η μόνη λύση που μπορεί να του προσφέρει 
κάποιες π ιθανότητες επιβίωσης είναι αυτή της οπισθο
χώρησης: να πηδήξει πίσω από κάποιο εμπόδιο ή να 
τρέξε ι όσο πιο γρήγορα μπορεί προς το  πιο κοντινό 
κάλυμμα ή να τον αιφνιδιάσει. Αφού καλυφθεί ο αστυ
νομικός, να εστιάσει την προσοχή του στο χώρο που 
κινείτα ι και που έχει εκδηλω θεί η επίθεση.



Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Η αναγνώριση και η εκτίμηση των τριών αυτών πα
ραγόντων οδηγεί στην γενικότερη εκτίμηση μιας α
πειλής, η οποία ολοκληρώνεται μέσα από τα επίπεδα 
εγρήγορσης. Καθώς, ο αστυνομικός πλησιάζει μια προ
βληματική περιοχή, θα πρέπει διανοητικά να βρίσκεται 
στο επίπεδο ετο ιμότηταςτου κίτρινου χρώματος. Σ' αυ
τό  το  επίπεδο μπορεί ο αστυνομικός να αναλύσει και 
να αξιολογήσει κάθε τ ι που βλέπει και συνειδητοποιεί 
αν κινδυνεύει. Στη συνέχεια, και ενώ αναγνωρίζει και 
εκτιμά τ ις  περ ιοχές ευθύνης του, περνά στο επίπεδο 
ετο ιμότητας του πορτοκαλί χρώματος. Είναι σε συνα
γερμό. Βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο της  αντιπα
ράθεσης. Η προσοχή του αστυνομικού είναι τεταμένη 
και είναι έτο ιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή 
που ίσως εκδηλω θεί και να περάσει έτσι στο επίπεδο 
ετο ιμότηταςτου κόκκινου χρώματος. Σ' αυτότο επίπεδο 
αναγνωρίζει το  σημείο εστίασης και αμύνεται.

Οσο καλύτερα κατανοήσει ο αστυνομικός αυτές τ ις  
έννοιες, τόσο λ ιγότερες  είναι οι π ιθανότητες να χρεια 
στεί να αντιμετωπίσει δυναμικά ένα σημείο εστίασης. 
Δεν είναι καθόλου εύκολο να ελέγξει ο αστυνομικός 
τον κίνδυνο έστω κι αν τον αναγνωρίσει τη στιγμή που 
εκδηλώνεται. Επίσης είναι καλό να αποφεύγεται η κλι
μάκωση μιας κατάστασης και να ενεργεί ο αστυνομικός 
με τέτο ιο  τρόπο ώστε να μην χρειαστεί να φθάσει στην 
κατάσταση ετο ιμότητος του κόκκινου χρώματος.

Οσο αποτελεσματικότερα αναγνωρίζει και εκτιμά ο 
αστυνομ ικόςτην προβληματική περιοχή και ελέγχει τ ις  
περ ιοχέςευθύνηςτου,τόσοπερ ισσότερεςπ ιθανότητες 
έχει να αποφύγει μια βίαιη αντιπαράθεση. Το χειρότερο 
σφάλμα που μπορεί να διαπράξει ένας αστυνομικός 
είναι να επ ιχειρήσει να ελέγξει περισσότερες περιοχές 
ευθύνης από όσες μπορεί λόγω κακής εκτίμησης της 
κατάστασης.Άν, μετά από μια βιαστική εκτίμηση, απο
φασίσει ο αστυνομικός να επέμβει σε ένα παρόμοιο πε
ριστατικό, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει μια άσκοπη 
τραγωδία, η οποία θα μπορούσε σίγουρα να αποφευ
χθεί. Η καλύτερη λύση είναι να οπισθοχωρήσει ή να 
καλέσει ενισχύσεις εκτός και αν αναγκαστεί να υπερα
σπίσει τον εαυτό του εν όψη μιας άμεσης απειλής.

Θα ήταν ιδανικό αν ο κάθε αστυνομικός είχε τη δυ
νατότητα να επ ιτηρεί μια μόνο περιοχή ευθύνης σε κάθε 
επεισόδιο. Αυτό, όμως, δυστυχώς σπάνια συμβαίνει 
στηνπράξη. Συνήθως ο αριθμόςτω νπεριοχώ ν ευθύνης 
είναι μεγαλύτερος από αυτόντωναστυνομικών. ΓΓ αυτό 
πρέπει απαραίτητα να μοιράζονται οι περιοχές μεταξύ 
των αστυνομικών που συμμετέχουν στο επεισόδιο. Ε
πίσης, χρειάζετα ι, ιδ ια ίτερη προσοχή για να μην μείνει 
κάποια περιοχή ανεξέλεγκτη.

Οσο περισσότερες περ ιοχές ευθύνης έχει αναλάβει 
ένας αστυνομικός, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι 
η απόσταση του από αυτές. Αν πλησιάσει πολύ κοντά 
σε μιά περιοχή ευθύνης δεν θα έχει τη δυνατότητα να 
ελέγξει και δεύτερη. Η απόσταση προσφέρει στον α
στυνομικό πάντοτε το  χρόνο και τη δυνατότητα να ε-

ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΟ 
ΚΑΙ ΣΩΣΤΕ ΤΟ

m Audio LOK A  m
QuicKfiT JO

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΓΙΑ TO ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

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 ασφαλείας τύπου κρυπτονάΐτ 
(kryptonite) της LOW + FLETCHER τεσ
σάρων σημείων.

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

•  Ταιριάζει σε όλους τους τύπους ραδιο- 
κασετοφώνων και cd (και με αποσπώμενη 
πρόσοψη) ακόμα και σε αυτά που δια
θέτουν αντικλεπτική θήκη χωρίς να την 
καταργεί.

•  Τοποθετείται σε 5 λεπτά χωρίς “τρυπή
ματα”, “κοψίματα” ή παρόμοιες επεμβάσεις 
στο αυτοκίνητό σας.

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

Το να  μεταφ έρετε  το  κασετόφ ω νο σ ας  
παντού  και π ά ν το τε  ε ίνα ι μ ια  λύση(;).

Το να  το α σ φ α λ ίζ ε τε  με μ ία  μόνο  κ ίνηση  
ε ίνα ι η ΙΔΑΝ ΙΚΗ  λύση I

Ε ΙΔ ΙΚΗ  ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΥΣ  ΑΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ:

KAVALLIERATOS IM PORTS, ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ: 8943571 - 
8981341 - 9015506, FAX: 9015541 

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΈΘΕΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ No 9024132-4

Quick*  ι τ  / Ο

AudioLOK



λέγχει περισσότερες περ ιοχές και να αντιδρά αποτε
λεσματικά, όποτε χρειαστεί.

Ενα άλλο εξίσου σοβαρό πρόβλημα, που ενδεχο
μένως θα αντιμετωπίσει ο αστυνομικός ενώ ελέγχει μια 
περιοχή ευθύνης, είναι η σκόπιμη απόσπαση της προ
σοχής του από τον ύποπτο. Αν παρασυρθεί ο αστυνο
μικός από τη συμπεριφορά του υπόπτου και χάσει από 
τα μάτια του τα χέρ ια του, θα έχει διαπράξει το πρώτο 
θανάσιμο σφάλμα του.

Το χέρι του υπόπτου, που για μια στιγμή ξέφ υγετη ς  
προσοχής του, ίσως εμφανίσει κάποιο όπλο. Τότε θα 
είναι αργά, δεν θα έχει το  χρόνο ο αστυνομικός να α-

ντιδράσει. Ο ύποπτος έχει πλέον αποκτήσειτον έλεγχο 
της κατάστασης.

Οταν ο αστυνομικός ελέγχει έναν ύποπτο δεν πρέπει 
να τον κοιτάζει ποτέ στα μάτια. Αυτά δεν αποτελούν 
ποτέ περιοχή ευθύνης, γ ια τί είναι ακίνδυνα -εκτός από 
το ότι μπορούν να του αποσπάσουντην προσοχή. Πρέ
πει αυτή η επίκτητη συνήθεια των αστυνομικών να α 
ποφεύγεται. Αν εκδηλω θεί κάποια απειλή σε μια από 
τιςπ ερ ιοχές  ευθύνηςτου αστυνομικού, πρέπει να κάνει 
δύο πράγματα:

1) Να συγκεντρώσει την προσοχή του και το  βλέμμα 
του στο επικίνδυνο σημείο εστίασης, ώστε να κα- 
τευθύνονται και οι ενέργε ιές  του προς αυτό για να α
ναχαιτίσει την απειλή. Να προσέξει όμως να μην δε
σμεύσει την προσοχή του σε ένα μόνο σημείο εστίασης 
περισσότερο χρόνο από όσο χρειάζετα ι για να εξου
δετερω θεί ο κίνδυνος.

2) Να μην επιχειρήσει να μοιράσει την προσοχή του 
σε δύο σημεία εστίασης. Αλλωστε είναι φύσει αδύνατον 
να εστιάσει τα μάτια του σε δύο δ ιαφορετικά σημεία 
ταυτόχρονα. Να συγκεντρώνεται κάθε φορά σε ένα ση
μείο εστίασης. Το επίπεδο ετο ιμότητος του κόκκινου 
χρώματος (η επίθεση επ ίκειτα ι ή άρχισε - το πρόβλημα 
είναι παρόν) απαιτεί ιδ ιαίτερη προσοχή τουλάχιστον για 
δέκατα του δευτερολέπτου. Κανένας αστυνομικός δεν 
μπορεί να εξουδετερώ σει ταυτόχρονα δύο ή τρ ε ις  α 
ντιπάλους. Χρειάζεται κάποιος χρόνος. Γι’ αυτό πρέπει 
να εκτιμήσειοαστυνομ ικόςπ οιάείνα ιηπ ιοάμεση απειλή 
και να την αντιμετωπίσει αμέσως, θεωρώντας την ως 
το  πρώτο σημείο εστίασης. Αφού την εξουδετερώσει, 
θα συνεχίσει με τ ις  επόμενες απειλές.

* Από το βιβλίο του ’Αστυνομική Αυτοπρο
στασία* (Αθήνα 1991).
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Η νεολαία σήμερα και τα γνωρίσματά της
Νίκη Καούρα, φοιτήτρια Πολιτικών Επιστημών

"Το μυοτικό της ανθρώπινης ύπαρξης είναι να μη θέλει να ζει μονάχα, αλλά να ξέρει ν α  ξει..."

Σίγουρα το  παραπάνω α
πόφθεγμα του Ντοστογιέφ- 
σκι αποτελεί τον καλύτερο 
πρόλογο σ ’ ένα άρθρο που 
ευελπιστώ - σύμφωνα με το 
διακαή μου πόθο - να κρ ιτι
κάρω τη συμπεριφορά των 
νέων σήμερα μέσα από μια 
αντικειμενική εξέταση και να 
δώσω ορισμένες απα
ντήσεις.

Η ψυχή των νέων μοιάζει 
μ ετά  γιαπωνέζικα εκείνα βά
ζα, τα τόσο πολύτιμα αλλά και 
ευκολοράγιστα. Ραγίζεται 
στο πρώτο κρούσμα στους 
βράχους των αντιξοοτήτων 
και της  δυστυχίας ε ίτε  αυτό 
το  κρούσμα λέγετα ι ατυχία 
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 
ε ίτε στη φ ιλία ή στον έρωτα 
και πιστεύει, λανθασμένα βέ
βαια, ότι η χρήση ψυχοφαρ
μάκων υποδηλώνει ηρω ι
σμό. Ομως γ ια τί αυτή η έντο
νη τάση των νέων ιδ ια ίτερα 
σήμερα, προς τ ις  ναρκω τικές ουσίες;

Είναι αψευδές γεγονός ότι οι αξίες και τα ιδανικά 
έχουν μετατραπεί σε σπάνια γραμματόσημα. Αυτή είναι 
και η κύρια αιτία γ ια  την οποία κατηγορείται η ώριμη 
γενιά. Οι νέοι δεν αρνούνται το ωραίο, αρνούνται το 
ωραιοποιημένο. Σ ίγουρα δεν τους προσφέρονται ιδα
νικά και αξίες και ίσως αρκετά πρότυπα να έχουν εκ- 
φυλιστείσεπ αραδείγματαπρος αποφυγή. Αλλά εύλογα 
γεννάται το  ερώτημα: ως πότε οι νέοι θα ζητάνε απε
γνωσμένα ένα "ζευγάρι μεταχειρ ισμένα έστω ιδανικά"; 
Γ ιατίδεναποτελούναυτο ίταπρότυπα; Καιτοπαράδοξο 
είναι ότι ενώ ένα κομμάτι της  νεολα ίας κατακρίνει τα 
"κακώς κείμενα" της κοινωνίας μας, δ ιαμαρτύρετα ι για 
την πτώση του "ηθικού μας αιματοκρίτη" και προσπαθεί 
να γκρεμίσει κάθε τ ι ανορθόδοξο, δεν προτείνει όμως 
κάτι συγκεκριμένοπου θατο αντικαταστήσει και θα είναι 
όντως αξιόλογο.

Είναι πικρή αλήθεια αλλά οι νέοι ζητάνε περισσότερα 
από όσα δίνουνε. Ισως επειδή τους προσφέρονται τα 
πάντα από υλική άποψη. Και αυτό τους κάνει επαίτες 
και όχι απαιτητικούς, προβληματικούς και όχι προβλη
ματισμένους. Αν οι νέοι είχαν από νωρίς εμπειρ ίες στον 
επαγγελματικό τομέα ίσως τα πράγματα να ήταν τ ε 
λείω ς διαφορετικά. Επαληθεύεται έτσι και το γνωμικό

των σοφών μας προγόνων 
που βεβαιώνουν ότι στη ζωή 
διακρίνονται εκείνοι που α
γωνίζονται στα νιάτα τους: 
"Αγαθόν ανδρί όταν άρει ζυ
γόν εν νεότητι αυτού".

Και είναι λυπηρό το  γεγο
νός ότι παρά τη μεγάλη άν
θηση της ελεύθερης ραδιο
φωνίας, οι νέοι - ειδικά στην 
επαρχία - αρκούνται σε μου
σ ικές εκπομπές με αφιερώ
σεις και διαγωνισμούς με 
δωράκια, ενώ τους παρέχε
ται η ευκαιρία να ασκήσουν 
έμμεσα προπαγάνδα κατά 
της διάδοσης των ναρκωτι
κών, του χουλιγκανισμού και 
άλλων μορφών κοινωνικής 
παθογένειας.

Ας αναφερθούμε και στα 
περιοδικά που απευθύνο
νται στους νέους. Τα θέματά 
τους περιορίζονται ως επ ίτο 
πλείστον στον αισθηματικό 
και μουσικό τομέα καθώς ε 

πίσης και στον τομέα της μόδας, της ομορφιάς και της 
διασκέδασης. Δεν υπάρχουν περιοδικά που να ασχο
λούνται με τους προβληματισμούς των νέων πάνω στα 
σημερινά προβλήματα, στις σημερινές απειλές και στη 
ζωή γενικά. Θα μπορούσαν να αφιερώνονται τέτο ιες  
στήλες σε διάλογο των νέων όλης της χώρας και να 
προβάλλεται η ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία μ' 
έναν τρόπο που να προκαλεί το ενδιαφέρον τους γ ι' 
αυτήν. Κι όλα αυτά σε συνδυασμό, βέβαια, με το  ύφος 
ενός νεανικού περιοδικού, μετην ζωντάνια καιτηνπρω- 
τοτυπία που πρέπει να το  χαρακτηρίζει. Γ ιατί έτσι η α
ποδοχή τους από το νεανικό αναγνωστικό κοινό θάναι 
μεγαλύτερη και σίγουρα ωφελιμότερη με αποτέλεσμα 
να συντελέσει στην ηθικοπνευματική του καλλιέργεια 
για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πα
ράλληλα όμως ένα καλό νεανικό περιοδικό θα συντε- 
λέσει και στη δημιουργία φιλόδοξων νέων, νέων με ελ
πίδες, επ ιδιώ ξεις και δημιουργικότητα: στοιχεία τόσο 
απαραίτητα για την καταπολέμηση της μάστιγας του 
"λευκού θανάτου". Πιστεύω ακράδαντα ότι η θεραπεία 
αυτού του προβλήματος ξεκ ινά  από τη θεραπεία της 
ίδ ια ςτης  ζωής (δηλ. της κοινωνίας κα ιτω ν υποσυνόλων

της)
Μια καμπάνια διαφώτισης πρέπει, επίσης, να ξε-
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κινήσει η Εκκλησία. Ο φείλει, χω ρίς να καυτηριάζει τη 
στάση των νέων, να τους πλησιάσει και να αποδείξει 
ότι η ζωή μπορείνα είναι δύσκολη αλλά είναι και όμορφη. 
Οτι η ζωή δεν είναι μόνο βιολογική ανάγκη αλλά κα
θημερινή αξίωση και ότι γ ίνετα ι τέλε ια  όταν αγωνιζό
μαστε να την κάνουμε τέλε ια  και όχι όταν της βάζουμε 
τελεία .

Επίσης και η ο ικογένεια οφείλει να διαδραματίσει 
έναν ιδ ια ίτερο  λόγο. Λένε, και όχι άδικα, πως το χέρι 
που κουνάειτην κούνιατου μωρού είναι εκείνο που κου
νάει όλη την κοινωνία. Συνήθως από τους γονείς εξαρ- 
τάτα ιη  διάπλαση μιας δυνατής και ολοκληρωμένηςπρο- 
σωπικότητας. Πρέπει να κάνουν τα παιδιά να συνειδη
τοποιήσουν μέσα από την αγάπη και τη στοργή, ότι υ-
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πάρχει και θα υπάρχει πάντα ένα καταφύγιο για τ ις  
δύσκολες στιγμές τους. Ακόμη πρέπει να μάθουν στα 
παιδ ιάτοπώ ςθαλύσουνταπροβλήματάτους. Οχι πλέον 
λύσεις-προκάτ και υπερπροστασία! Κυρίως να τους δ ι
δάξουν ότι τα ναρκωτικά είναι ένα παιχνίδι αλλιώτικο 
από τα άλλα. Για να το  κερδ ίσεις δεν πρέπει να το  παί
ξεις. Γιατί; Γ ιατί παίζοντάς το, παίζεις με το  θάνατο.

Αν υπάρξει η θέληση και η συνεργασία απ' όλους 
τό τε θα υπάρξει ένας "δρόμος", μια λύση αποτελεσμα
τική γ ι ’ αυτή τη μάστιγα. Γ ιατί όταν βάζεις έναν στόχο 
είναι σα να έχειςεπ ιτύχειτομ ισόαπ 'αυτόπ ου επιθυμείς!

Κάποτε ο Αδαμάντιος Κοραής ε ίχε πει: ‘Οι νέοι είναι 
τα άνθη της φυλής μας*. Αλλά το ερώτημα που 
προκύπτει είναι: τα άνθη θα είναι μόνο άνθη; Δε θα 
"δέσουν" δηλαδή και δε θα δώσουν καρπούς; Κάτιτέτο ιο  
φυσ ικάονειρευότανοΚοραής. Γ ια τίταν ιάταείνα ιπ άντα  
"μιά ανοικτή σελίδα που υπόσχεται". Είναι ο κινητήριος 
μοχλός που πηδαλιουχεί τον κόσμο και τον φτάνει στο 
ύψιστο σημείο προόδου. Κάθε κοσμοϊστορική αλλαγή 
που συντελείται αυτή τη στιγμή στην ανθρωπότητα γκρε
μίζει το  παλιό, το τετρ ιμμένο μέσα στην ψυχή της νεο 
λαίας και δημ ιουργεί την απαραίτητη ευρυχωρία για 
την εισδοχή νέων ιδεών.

Αναμφισβήτητα μια κοινωνία για να λειτουργήσει 
εύρυθμα και να δημιουργήσει πνευματικό και υλικό πο
λιτισμό και να εξελ ιχθε ί πραγματικά έχει ανάγκη από 
νέους με το αίσθημα της  ευθύνης να ενσκηνώνει μέσα 
τους και την ιερή έξαψη της συνεχούς αναζήτησης του 
καλύτερου. Από νέους που θα αναλάβουν το τιμόνι του 
κοσμικού "γίγνεσθαι" για να οδηγήσουν τον ρου της ι
στορίας σε λαμπρά επιτεύγματα. Νεολαία αγνή και α 
νόθευτη που με λάβαρα τη λογική και την ευπρέπεια 
θα λειτουργήσει ως αντισηπτική δύναμη στην πολυνο- 
σούντα κοινωνία μας. Γνήσια έκφραση αυτής της ανά
γκης αλλά και της απαίτησης είναι το επάγγελμα, η κα
ταπολέμηση της ανεργίας και της αναξιοκρατίας, η 
ποιότητα ζωής.

Η σημερινή νεολαία, όμως, στα πλαίσια μιας υπερ
βολικής εμπιστοσύνης στις δυνάμεις της απορρίπτει 
τα κατεστημένα και ρ ίχνεται άπειρη αλλά όλο ζωή, να 
κατακτήσει την καθημερινή πλοκή. Ωστόσο όμως πετά 
ελεύθερα σ ’ έναν ουρανό όχι μόνο άγνωστο, αλλά τόσο
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άστατο και κακόκαιρο που φοβίζει ακόμα και τους α- 
πόμαχουςτηςζω ής. Χαρακτηριστικό, λοιπόν, αυτήςτης 
"εξέλιξης" της νεολα ίας αποτελεί αυτός ο φ ιλελευθε
ρισμός και η ανεξαρτητοποίηση, γεγονότα που τ ις  πε
ρ ισσότερες φορές αποβαίνουν “μπούμερανγκ" σε κάθε 
δημιουργικό οργασμό.

θ α  ήταν κοντοφθαλμία όμως αν δεν αναφερόμουν 
και στην "άλλη κόψη του σπαθιού", σ ’ εκείνη τη μικρή 
φωτισμένη μειοψηφία που ωστόσο αποτελεί το αντέ
ρεισμα κατά του υλισμού, της βαρβαρότητας και της

βαναυσότητας. Είναι η νεολαία που έχει κάνει όρους 
ζωής τ ις  αιώνιες αξ ίες  - όσες μπορούν να υπάρχουν 
- και την ανθρωπιστική ευπρέπεια. Η ηθική ευαισθησία 
της σκορπά ελπίδα παντού.

Στοναγώ νατης όμως πρέπει να δεχτείτηνκαθοδήγη- 
ση από την ώριμη γενιά. Η σκυτάλη δεν παραδίνεται 
στον επόμενο δρομέα παρά μόνο από τον προηγούμε
νο. Ετσι η νέα γενιά αν δεν χρησιμοποιήσει για ορ
μητήριο την παλιά δε θα στεργιώσει. Φυσικά όχι να τη 
μ ιμηθεί σε όλα της, μα να τη διορθώσει, όπου αυτό 
καταστεί αναγκαίο.

Δυστυχώς, ένα μεγάλο κομμάτι της νεολα ίας έχει 
κόψ ειτονηθικόομφάλιολώ ρομετο*παρελθόν. Με άλλα 
λόγια αρνείται τ ις  εμπειρ ίες και τα βιώματα γενεών, 
τ ις  γνώσεις και τ ις  γνώ μες τους χάριν ενός ατέρμονου 
προοδευτισμού. Είναι όμως αδιάσειστο στοιχείο ότι ο 
ηθικοκοινωνικός ιστός κάθε εποχής συνδέετα ι άρρηκτα 
και αρδεύετα ι από τ ις  αστείρευτες πηγές του παρελ
θόντος. Οι σημερινοί νέοι που κατέφυγαν στους τεχνη
τούς παραδείσους ας σκεφτούν, έστω για μια στιγμή, 
ότι οι πρεσβύτεροι έζησαν τη φρίκη του πολέμου, την 
πείνα και την Κατοχή. Ομως δεν λύγισαν. Οσοι λοιπόν 
νέοι παρασύρθηκαν από τα κελεύσματατω ν "σειρήνων" 
των ναρκωτικών θα βρουν τη "βαλβίδα εκκινήσεως" για 
τον αγώνα προς επάνοδο στη ζωή, αρκεί να υπάρχει 
πραγματική θέληση. Γιατί, “το  πεσείν ου χαλεπόν, αλλά 
τον πεσόντα κείσθαι και μη ανίστασθαΓ, δηλαδή "δεν 
είναι κακό το να πέσει κανείς, αλλά αν πέσει το να μη 
σηκωθεί".

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΥΝΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΑΡΙΣΤΡΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

ΚΑΙ ΠΟΑΑΕΣ ΑΤΟΚΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ

ΒΙΟΤΕΧΝIΑ-ΚΑΤΑΣΤΙΙΜΛ
Ιφιγένειας 84-86,
176 72, Καλλιθέα 

(πλησίον Ταχυδρομείου) 
τηλ. 9523.019, 9513.888, 

fax. 9371.555
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ΠΕΡ ΙΗΓΗΣΕ ΙΣ  ΣΤΟ ΧΘΕΣ

ΠΩΣ ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΜΙΑ.. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Είναι γνωστό ότι ο θοδωράκης Γρίβας, ο αυταρχικός οπλαρχηγός της Ρούμελης 

που φιλοδόξησε να γίνει και... Πρόεδρος της Δημοκρατίας (στα 1862), 
είχε κάπως "ιδιόμορφες" απόψεις για το τί σημαίνει Νόμος.

Πιο συγκεκριμένα, δεν ήταν και τόσο "νομοταγής" όταν ο νόμος ...έθιγε τον ίδιο. 
Τότε αλλοίμονο στους δικαστές και στους κρατικούς υπαλλήλους 

που θα δοκίμαζαν να τον εφαρμόσουν πάνω του...
Τα "ανέκδοτα" για τον παράξενο εκείνο άνδρα 

(που άλλοτε αναστάτωνε το βασίλειο με εξεγέρσεις 
κι άλλοτε έσπευδε να καταστέλνει εξεγέρσεις... στο όνομα του Οθωνα) 

είναι πολλά και ορισμένα "γειτονεύουν" με το θρύλο.
Ενα τέτοιο "ανέκδοτο”δίνουμε σήμερα παρμένο από την “Κατοχή" του Γ.θώκου.

Το 1859, ένα δικαστήριο του Μεσολογγίου είχε την 
...τόλμη να καταδικάσει τον Γρίβα (σχετικά με τα όρια 
ενός κτήματός του).

Μέχρι εδώ καλά. Τώρα έπρεπε αυτή η απόφαση να 
του κοινοποιηθεί. Και κανένας από τους δικαστικούς 
κλητήρες της πόλης δεν έδειχνε... προθυμία για μια 
τέτο ια  "επικίνδυνη" αποστολή. Αλλοι "αρρωσταίνανε", 
άλλοι εξαφανίζονταν και άλλοι, απερίφραστα, δήλωναν 
πως δεν ήταν "τρελοί" να κάνουν τέτο ια  κουτουράδα.

Τελικά μετά  πολλά, βρέθηκεο απαραίτητος"ήρωας”. 
Ηταν ένας νέος στο επάγγελμα δικαστικός κλητήρας, 
που δεν είχαν προλάβει να τον ειδοποιήσουν για το 
"τί εστί" Γ ρ ίβας και μάλιστα είχε απορήσει για τ ις  φοβίες 
των συναδέλφων του.

- Δε φοβάσαι; τον ρωτούσαν.
Και αυτός ειλικρ ινά απορημένος, αντέστρεφε την ε 

ρώτηση;
-Ν α  φοβηθώ; Γιατί; Εγώ εκτελώ το Νόμο! Κοινοποιώ 

μια απόφαση δικαστηρίου. Φταίω σε τίποτα;
Και οι άλλοι κουνούσαν το κεφάλι συγκαταβατικά, 

ίσως με οίκτο.
Τελικά ο ήρωάς ξεκίνησε για την αποστολή του, ε 

ξακολουθώντας να μην καταλαβαίνει τ ί  στο καλό είχαν 
π άθειόλο ι και τον κοιτούσαν έτσι παράξενα. Φτάνει κά
ποτε στο σπίτι του Γ ρίβα και - φυσικά - το  βρίσκει πε
ρικυκλωμένο απότα ένοπλα παλικάριατου. Εκείαρχίζει 
να κλονίζεται... Σκέφτεται να μη δηλώσει την ιδιότητά 
του σε κανέναν και - με διάφορα ψέματα - κατορθώνει 
να οδηγηθεί μπροστά στο γηραιό οπλαρχηγό.

Αυτός τον κοιτά άγρια και του φωνάζει δυνατά:
- Τι θες εδώ μωρέ;
Ο κλητήρας νιώθει ένα μυρμήγκιασμα στα πόδιατου 

και επ ιτέλους αρχίζει να εννοεί τον ... σκεπτικισμό των 
συναδέλφων του. Το υπηρεσιακό του ύφος καταρρέει 
και μόλις που βρίσκει τη δύναμη να ψελλίσει:

- Στρατηγέ μου... δε φταίω εγώ.
- Αλλά ποιός μωρέ φτα ίει; ρωτάει πιο άγρια ο Γρίβας.
- Εκείνοι που μ' έστειλαν...
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- Και τ ί σ' έστειλαν μωρέ να κάνεις;
- Στρατηγέ μου, να σου δώσω τούτο  το χαρτί..
- Και τ ί χαρτί είναι αυτό;
- Μια απόφαση.
Ο Γ ρίβας δείχνει να γαληνεύει, ετοιμάζοντας με σα- 

διστικό τρόπο την “πλάκα" του. Τα παλικάρια του αρ
χίζουν να καταλαβαίνουν πως κάτι θα γίνει και χαμο
γελούν ενώ ο κλητήρας κοιτά ανήσυχος γύρω του.

- Ελα μω ρέπώ ςκάνεις έτσι; λέε ι ο Γρίβας. Τίφοβάσαι; 
Φέρε το χαρτί να το δούμε...

Μόλις το παίρνει και το δ ιαβάζει, οι δ ιαθέσεις του 
αλλάζουν και πάλι. Το ξαναρίχνει στο "άγριο" και κάνει 
νόημα - επιτακτικό - στον κλητήρα να πλησιάσει.

- Τί λέει εδώ μωρέ; του λέει, δ ε ίχνοντά ςτουτο  πάνω 
μέρος του εγγράφου.

- "Εν ονόματι του βασιλέως Οθωνος..."
- Τέτοια απόφαση, ξεσπάει ο "γέρος" εγώ τη βράζω. 

Κι έπειτα, με πιο απλό ύφοςτηνξαναδ ίνε ι στον κλητήρα.
- Ελα - του λέε ι με σοβαρή φωνή - φάτην!
- Την απόφαση;
- Ναι την απόφαση μωρέ και γρήγορα..
Ο κλητήρας κάθιδρος υποχωρεί και αναζητείανοικτό 

διάδρομο για να το σκάσει. Οι οπλοφόροι τον περικυ
κλώνουν. Ο Γ ρίβας κάνει νεύμα σ' ένα πανύψηλο "πα
λικαρά" να πλησιάσει.

- Πάρε του μωρέ το κεφάλι αν δε φάει το χαρτί...
Η παράδοση λέε ι ότι έντρομος ο κλητήρας, μπροστά

στο υψωμένο σπαθί., άρχισε να μασουλάει το  χαρτί. 
Εφαγε - λένε - το γύρω-γύρω μα τελ ικά  δεν άντεξε. 
Ξέσπασε σε λυγμούς κι έπεσε στα πόδια του Γρίβα.

- Ελεος στρατηγέ μου, θα σκάσω ο κακομοίρης..
- Α ιντε μωρέ, εξαφανίσου, του απάντησε αυτός, ενώ 

όλοι είχαν λυθεί στα γέλ ια  με το  "αστείο".
Δεν ξέρουμε με τ ί ταχύτητα έφτασε ο φουκαράς ο 

κλητήρας στο Μεσολόγγι, ούτε πώς περιέγραψε εκεί 
το πάθημά του.

Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι στο κτήμα του Γ ρίβα 
δεν ξανάγινε ποτέ επίδοση δικαστικού εγγράφου.



ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ιθαγενείς κάτοικοι της Αμε

ρικής.
2. Χωνευτικό ποτό - Μουσική νό

τα - Αρχικά γνωστής κοινότητας.
3. Το "υγρό" ήταν όπλο των Βυ

ζαντινών - Φαγητό σερβίρεται σε 
αυτά - Το νόμισμα της Βουλγαρίας.

4. Είδος μαγειρικών σκευών 
(ξεν.) - Πηδήματα.

5. Αρχαίος θεός των Αιγυπτίων - 
Αρχαία πόλη της Μικρός Ασίας, 
γνωστή από νίκη του Μεγάλου Αλε
ξάνδρου - Ο κάτω κόσμος στην ελ
ληνική μυθολογία.

6. Ασιάτης κι αυτός - Εκτελεστής 
θανατικής ποινής.

7. Η επικράτεια του δούκα - Τα 
σουβλίζουμε το Πάσχα.

8. Κόκκαλα - Το παίρνει όποιος

1 2 3 4 5 6

διακινδυνεύει κάτι - Η αρχή του αλ
φαβήτου.

9. Ας είναι - Κάρολος...: μεγάλη 
μορφή του θεάτρου μας.

10. Νησί των Κυκλάδων - Βσόριο 
ντε...: γνωστός Ιταλός σκηνοθέτης
- Απαλά στην αφή.

11. Μόριο - Μονάδες βάρους δέ
κα γραμμαρίων η καθεμιά.

12. Ο αδελφός του Ιακώβ - 
Περήφανα άλογα - Αρχικά οργάνω
σης της Κατοχής.

13. "Συλλαμβάνεται" από το αφτί
- Το όνομα του Χουσεϊν.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Η κατηγορία δέντρων στην ο

ποία ανήκουν οι πορτοκαλιές.
2. Ευρωπαίος κι αυτός - Πηγή 

δροσιάς στην έρημο.

7 8 9 10 11 12 13

3. Ηρωικό νησί μας απένανη από 
την Αργολίδα - Βουτάνε στο βυθό 
αυτοί - Επιφώνημα πόνου.

4. Μελλοντικό μόριο - Χαϊδεμέ
νος γιός - Αριθμός... ζευγαριού.

5. Κατράμι - ...Γκεβάρα: Λατινοα
μερικάνος επαναστάτης.

6. Ασκήτριες που άγιασαν - Τα 
σχετικά με τους Τρώες.

7. Μαθηματικό σύμβολο - Δρό
μοι - Είδος πάλης (ξεν.).

8. Διάθεση, ροπή (μτφ.) - Τα χρη
σιμοποιεί κυνηγός.

9. Ισπανική Ποδοσφαιρική ομά
δα - Είδος υφάσματος - Επική ται
νία του Κουροσάβα.

10. Το σύμβολο του μολυβδαί
νιου - Χαϊδεμένη... Μαίρη.

11. Παράγγελμα της γυμνα
στικής - Περιοχή της Αργολίδας, 
όπου ο Ηρακλής σκότωσε το λιο
ντάρι (μυθ.).

12. Αυτά που γίνονται κάθε χρό
νο - Λαδερό φαγητό με μελιτζάνες.

13. Καθολικός παπάς - Ο γενάρ
χης των Εβραίων.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ντοματοσαλάτα, 2. Ερπετό - 

Ημεροι, 3. Ρολ - Ιμάμ - Νίλα, 4. 
Ωμέγα - Κακάο, 5. ΝΑΣΑ - Ποτά - 
ΙΣΤ, 6. ΑΚ- Λάρνακα - Πα, 7. Στρατοί
- Τρεις, 8. Ιανός - Σόκιν, 9. Ακτήμο- 
νας - Ροζ, 10. Λας - Ινες - Ιωση, 11. 
ΑΕΚ - Μίλαν, 12. Ας - Δονώ - Αβατο, 
13. Χυδαία - Θίασος.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Νέρωνας - Αλλάχ, 2. Τρομακτι

κά - Συ, 3. Οπλές - Ράτσα, 4. Με - 
Γ αλάνη - ΕΔΑ, 5. Ατια - Ατομικοί, 6. 
Τομ - Προσόν - Να, 7. Ακόνι - Νέμω, 
8. Σήματα - Σασί, 9. Αμ - Κάκτος - 
Λάι, 10. Λένα - Αρκ - Ιάβα, 11. Αριοι
- Είρωνας, 12. Τολ - Σπίνος - Το, 13. 
Αίαντας - Ζήλος.

1 □ □ □ □ □ □ □ □ □ ' □ □ □

2

3

4

5

6

7

8 

9

ίο
11 □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  

1 2
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ

Π Α Υ Λ Ο Σ  Μ Ε Λ Α Σ
( 1870 - 1904 )

Πρωτοπόρος και Πρωτομάρτυρας του Μακεδονικού Αγώνα
του Νικολάου Γορνέλη,Υποστράτηγου ε. ο.

Η κατά της Μακεδονίας επιβουλή των Σλάβων χρονολογείται, 
κυρίως, από του δευτέρου ημίσεως του δεκάτου ενάτου αιώνα. 

Η Βουλγαρική προπαγάνδα ισχυροποιήθηκε από το 1870, 
οπότε αναγνωρίσθηκε από την Τουρκία 

η ίδρυση Βουλγαρικής Εξαρχίας στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά την Βερολίνειο Συνθήκη (1878) και την ενσω.- 
μάτωση, πραξικοπηματικώς, της Ανατολικής Ρωμυλίας 
στο Βουλγαρικό Κράτος (1885), ιδρύθηκε, στην Βουλ
γαρία, το Μ ακεδονικόν ή Ανδριανοπολομακεδονικόν 
Κομιτάτον, το οποίον απέστειλε στην Ελληνική Μακε
δονία οπλισμένες συμμορίες, οι οποίες με πιέσεις, βια
σμούς και πολιτικές δολοφονίες προσπαθούσαν να αλ- 
λοιώ σουντο φυλετικό φρόνηματω ν Ελληνομακεδόνων 
και τ ις  θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Ο προϋπολογισμός της Βουλγαρίας αφειδώς υπε- 
στήριζε αυτούς για την ίδρυση Βουλγαρικών σχολείων 
και Ναών. Παραλλήλως, το έργο του Κομιτάτου, υπε-
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στήριζαν, υλικώς και ηθικώς, δ ιάφορα Ευρωπαϊκά Κρά
τη καθώς και η Καθολική Εκκλησία για θρησκευτική 
διείσδυση στην περιοχή.

Η πρώτη ένοπλη δράση των κομιτατζήδων εκδηλώ
θηκε το 1895 στη Β.Δ. Μακεδονία. Και ενώ οι κομιτα
τζήδες αλώνιζαν και κατέστρεφαν την μαρτυρική μας 
Μακεδονία ανενόχλητοι, οι Κυβερνήσεις των Αθηνών, 
μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 τηρούσαν παθητική 
στάση στο δράμα των Μακεδόνων και απέφευγαν ο- 
ποιαδήποτε προστριβή η οποία θα μπορούσε να εκθέσει 
την καλήν διαγωγήν της Χώρας ενώπιον των Μεγάλων 
Δυνάμεων και να αποτελέσει πρόκληση.



Η συνεχιζόμενη δράση των Βουλγάρων κομιτα
τζήδων, μετά το 1900 ενέπνευσε τον μόνιμο Ανθυπο- 
λοχαγό Παύλο Μελά, να αναλάβει ένοπλη δράση στη 
Μακεδονία για την υπεράσπιση των απαραγράπτων δ ι
καιωμάτων των εκεί ελληνικών πληθυσμών. Την εποχή 
εκείνη αφυπνίσθησαν στην Αθήνα, οι υπεύθυνοι των τυ 
χών του Ελληνισμού, από τον απόηχο των όσων τρ α 
γικών συνέβαιναν στη Μακεδονική γη και από τ ις  δρα
στηριότητες διαφόρωνΣυλλόγωνκαιΟργανώσεων, των 
οποίων σκοπός ήτο η ευαισθητοποίηση κυβερνώντων 
και Λαού, π ερ ίτης  εναντίοντης Μ ακεδονίας επιβουλής 
και η οργάνωση και ανάληψη ένοπλου αμυντικού αγώνα 
για την εκκαθάριση της καταστάσεως.

Για το  σκοπό αυτό, στο τέλος του 1903 έγινε στην 
Αθήνα σύσκεψη, στο σπίτι του Παύλου Μελά, υπάτην 
προεδρία του Δημητρίου Καλαποθάκη, ιδιοκτήτη της 
εφημερίδας Εμπρός, στην οποίαν έλαβον μέρος, πλην 
του οικοδεσπότη, πολλοί νέοι και ενθουσιώδεις Αξιω 
ματικο ί καθώς και Μακεδόνες. Η σύσκεψη αποφάσισε 
αφ' ενός μεν την αποστολή υπομνήματος προς την Κυ
βέρνηση και τον Βασιλέα και αφ' ετέρου την σύσταση 
Ελληνικού Μακεδονικού Κομιτάτου, για τον συντονισμό 
του αγώνα, του γνωστού στην Ιστορία ως Μακεδονικού 
Αγώνα (1904-8).

Ο ΜακεδονικόςΑγώνας, οοποίος οφείλετα ι, κυρίως, 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία και δευτερευόντω ς στην 
βοήθεια του επισήμου Κράτους, θεω ρείτα ι σαν την με
γαλύτερη απελευθερωτική προσπάθεια των Ελλήνων 
μετά τους αγώνες του 1821.

Χωρίς αυτόν, η Μάκεδονία θα ε ίχε οριστικώς χαθεί 
γ ιατην Ελλάδα και η Βουλγαρία,τηνοποίανυπεστήριζαν 
όλες σχεδόν οι τό τε Μ εγάλες Δυνάμεις, θα επεξέτεινε, 
χω ρίς κανένα εμπόδιο, τα  σ ύνοράτηςμέχρ ιτον Ολυμπο 
και θα περιόριζε την Ελλάδα μέσα στα στενά σύνορα 
που είχε το  1912, προ του Α' Βαλκανικού Πολέμου.

Ο Μελάς, αφού επισκέφθηκε τον Φεβρουάριο και 
τον Ιούλιο του 1904 την Μακεδονία, για επιτόπια μελέτη 
της καταστάσεως, τελ ικώ ς αναχώρησε από την Αθήνα 
στις 17 Αυγούστου του ιδίου έτους και μετέβη στην Λά
ρισα. Εκεί, συγκρότησε το  πρώτο αντάρτικο σώμα, από 
35 άνδρες και την 27ην Αυγούστου 1904 εισήλθε στο 
Μακεδονικό έδαφος, υπότοψευδώνυμοΚαπετάνΖέζας 
και μετά από σκληρούς αγώνες έφθασε στις περιοχές 
Καστοριάς και Φλώρινας.

Πριν αναχωρήσει από την Ελεύθερη Πατρίδα έγρα- 
ψεν: Αναλαμβάνω τον αγώνα με όλην μου την ψυχήν 
και με την ιδέαν ότι είμαι υποχρεωμένος να τον ανα
λάβω. Είχον και έχω την ακράδαντον πεποίθησιν ότι 
δυνάμεθα να εργασθώμεν εν Μακεδονία και να σώσω- 
μεν πολλά. Εχων δε την πεποίθησιν τούτην, θεωρώ υ- 
πέρτατον καθήκον μου να θυσιάσω το παν όπως πείσω 
περί τούτου την κοινήν γνώμην. Είμαι βέβαιος δε ότι 
ενός ανδρόςτο αίμα ανποτίσητοχώματης Μακεδονίας, 
θα εξυπνήσωσι οι κοιμώμενοι, θα εγκαρδιωθώσι οι τρο- 
μοκρατηθέντες, θα φυτρώσωσι, επί της ευγενοΰς γης, 
εκδικηταί και Σωτήρες.

Ο Παύλος Μ ελάςπ ερ ιτρέχειτιςπ ερ ιοχέςΚ ασ τορ ιάς

και Φλώρινας και μεταδίδει στους τρομοκρατημένους 
Μ ακεδόνες πίστη στον αγώνα, αυτοπεποίθηση και εν
θουσιασμό. Πολλοί τον ακολουθούν ως αντάρτες και 
έτσιτοαπόσπασμάτου μεγαλώνει. Ο αγώναςτου, όμως, 
όσο πηγαίνει προς Βορράν γίνετα ι πιο τραχύς και πιο 
δύσκολος. Μάχεται παντού γενναίως κατά των Κομι
τατζήδων και του τακτικού Τουρκικού Στρατού. Προς 
τους αιχμαλώτους κομιτατζήδες, πουσυλλαμβάνει, δ ε ί
χνει δείγματα ανθρωπιάς και μεγαλοψυχίας και τους 
αφήνει ελεύθερους.

Οι Κομιτατζήδες φοβούνται το  αυξανόμενο κύρος 
του μεταξύ των σλαβοφώνων πληθυσμών και δια τούτο 
επανειλημμένω ςτον προδίδουν στους Τούρκους όταν 
οι ίδιοι αδυνατούν να τον πολεμήσουν με τα όπλα. Είχε 
καταστήσει κέντρα των ενεργειώ ν του τα χωριά Λιγκο- 
βάνη και Λίχοβο.

Τέλος, την 13η Οκτωβρίου 1904, περικυκλώθηκε στη 
Σιάτιστα (νυν Μελάς) όπου δ ιανυκτέρευε από απόσπα
σμα Τουρκικού Στρατού, δυνάμεως 150 ανδρών, κα
τόπιν προδοσίας της εκε ί παρουσίας του από την Βουλ
γαρική συμμορία του Μητρο-Βλάχου. Μάχεται σκλη- 
ρώς, αυτός και οι οπαδοίτου επιχειρήσας, όμως, έξοδο 
πληγώθηκε θανάσιμα και εξέπνευσε μετάαπόμισή ώρα. 
Προτού εκπνεύσει, ζητεί από τους συμπολεμιστές του 
να του κόψουν το κεφάλι για να μην πέσει στα χέρια 
των Τούρκων ή Βουλγάρων. Η επιθυμία του πραγμα
τοποιήθηκε κα ιτο  κεφάλι του ετάφη εμπρός στην ωραία 
Τράπεζα, στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στο 
Ποσιδέριον. Το ακέφαλο σώμα του το  μεταφέρουν οι 
Τούρκοι στην Καστοριά, όπου ο στενός του φίλος, Μη
τροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης κατόρθωσε και 
το παρέλαβε απότους Τούρκους κα ιτο  έθαψε, μετιμές, 
στην Καστοριά μέσα στο μικρό Βυζαντινό Ναό των Τα
ξιαρχών.

Π ροςτιμήντου , η ευγνωμονούσα ΕΛΛΑΣ του έστησε 
μαρμάρινο μνημείο νοτιοδυτικά του κήπου του Ζαπ- 
πείου. Ο θάνατός του αντί να απογοητεύσει τους εξε- 
γερθέντες αντάρτες, αντιθέτως, τους εφανάτισε και πα- 
ραλλήλως αποτέλεσε το σάλπισμα της εξέγερσης ο
λοκλήρου του Εθνους και η απαρχή της ενεργητικής 
άμυνας του ελληνισμού εναντίον της, κατά της Μακε
δονίας, επιβουλής.

Η πρόβλεψίςτου, ό τιτο  αίμα ενός ανδρός εάνποτίση 
το χώμα της Μ ακεδονίας θα εξυπνήσωσι οι κοιμώμενοι 
και θα εγκαρδιωθώσι οι τρομοκρατημένοι, έγ ινε πράγ
ματι κότης.

Το αιώνιο μήνυμα, το οποίον μας άφησε, με την αυ- 
τοθυσ ίατου, ο εθνομάρτυρας Ανθυπολοχαγός του Πυ
ροβολικού, Παύλος Μελάς, καθώς και ολόκληρη η στρα
τιά  των επωνύμων και ανωνύμων μαρτύρων και ηρώων 
του Μακεδονικού αγώνα, είναι ότι: όταν στις δύσκολες 
περιόδους της Ιστορίας μας βρεθήκαμε ενωμένοι, σαν 
Λαός και σαν Εθνος, κατατροπώσαμετους εχθρούς μας 
και θριαμβεύσαμε.

Σήμερα, το μήνυμα αυτό, είναι ιδ ια ίτερα επίκαιρο 
και διδακτικό.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ V J K A I  ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Τρία ήταν τα πιο συνταρακτικά γεγονότα του μήνα που μας πέρασε 
και απασχόλησαν έντονα την Αστυνομία.

Κατ’ αρχήν, η σύλληψη του επί αρκετά χρόνια καταζητούμενου Γιώργου Μπαλάφα, 
ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε συγκεκριμένες τρομοκρατικές ενέργειες.

Το νέο κτύπημα της τρομοκρατίας,
αυτή τη φορά σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελευθέριου Παπαδημητρίου, 

τον οποίον πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό του στα πόδια, κοντά στο σπίτι του στο Μαρούσι. 
Τέλος, η διάπραξη με τη μέθοδο "ρκριφΓ της μεγαλύτερης διάρρηξης, που έγινε ποτέ στη χώρα μας, 

σε βάρος Υποκαταστήματος της Τράπεζας Εργασίας, που βρίσκεται επί της οδού Καλλιρόης.
Η υπόγεια σήραγγα που διάνοιξαν για να φθάσουν στο υπόγειο της Τράπεζας, 

όπου βρίσκονταν οι θυρίδες των πελατών, σημαίνει ότι οι δράστες χρειάστηκαν εργασίες 
πολλώνημερών, ίσως και μηνών, για να επιτύχουν το στόχο τους, 

γεγονός που αποδεικνύει άριστα οργανωμένο σχέδιο δράσης και κινήσεων σπείρας έμπειρων κακοποιών. 
Βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα σημαντικά γεγονότα, στα οποία η Αστυνομία επενέβη άμεσα 

και αποτελεσματικά και μερικά από τα οποία οας παραθέτουμε ενδεικτικά στη συνέχεια.

Ηρωίνη από το Λίβανο
Μετά από ένοπλη συμπλοκή και ανταλλαγή πυρο

βολισμών στο κέντρο της Αθήνας, αστυνομικοί, που 
είχαν παρουσιαστεί σαν υποψήφιοι αγοραστές ναρ
κωτικών, συνέλαβαν τελικώς μέλη σπείρας που δια
κινούσε μεγάλες ποσότητες ηρωίνης και χασίς.

Τα ναρκωτικά έφταναν στην Αθήνα από το Λίβανο, 
όπου ζει ο εγκέφαλος της σπείρας Ραντουάν Ελ 
Κατίβ, μετά την απέλασή του από την Ελλάδα, γιατί 
είχε θεωρηθεί ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί, συνέλαβαν 4 μέλη του κυκλώματος 
και κατέσχεσαν 90 κιλά χασίς και 3 κιλά ηρωίνης.

Συνελήφθη η σύζυγος του Λιβανέζου, Χριστίνα 
Μεσσηνέζη - Βέρρου, η οποία έκανε συχνά ταξίδια 
στο Λίβανο και εισήγαγε ναρκωτικά. Αμεσος συνερ- 
γόςτης ήταν ο Αλεξ. Λουλάκης. Ανδρεςτης Δίωξης 
Ναρκωτικών ήρθαν σε επαφή μαζί τους παρουσια- 
ζόμενοι σαν υποψήφιοι αγοραστές. Οι διαπραγμα
τεύσεις κράτησαν αρκετές ημέρες και κατά τη διάρ- 
κειά τους οι δύο έμποροι έπαιρναν μεγάλα μέτρα
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για την ασφάλεια τους, ενώ σε κάθε ραντεβού χρη
σιμοποιούσαν διαφορετικό αυτοκίνητο.

Το τελικό ραντεβού ορίστηκε σε περιοχή της Κυ
ψέλης. Την ώρα της ανταλλαγής οι αστυνομικοί 
δήλωσαν την ταυτότητά τους και τότε ο Λουλάκης 
έβγαλε ένα τριανταοκτάρι περίστροφο. Ακολούθη
σε συμπλοκή και πυροβολισμοί, αλλά ο Λουλάκης 
ακινητοποιήθηκε. Ομως η Μεσσηνέζη επωφελήθη
κε της σύγχησης και κατάφερε να ξεφύγει.

Στη συνέχεια συνελήφθη η Ευτυχία Λαμπρακωμέ- 
νου - Κλαρωμένου, 39 ετών, η οποία ήταν συνέται
ρος της Μεσσηνέζη, αλλά το κατάστημα ρούχων 
που διατηρούσαν στην Γλυφάδα δεν ήταν παρά η 
βιτρίνα. Ακόμα συνελήφθησαν ο Σταύρος Παπα- 
στάίκούδης, 39 ετών, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί 
πρόσφατα και ήταν σεσημασμένος για διάφορα α
δικήματα και η γυναίκα του Ελευθερία, 31 ετών.

Τους πρόδωσε η μοτοσυκλέτα
Σε χρόνο ρεκόρ κατάφεραν οι άνδρεςτου Τμήμα

τος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας 
Αττικής, σε συνεργασία με το IB’ Τ.Α. Πειραιά, να 
εξιχνιάσουν τη ληστεία που έγινε στο Υποκατάστημα 
της Τράπεζας Κρήτης, στη Λαχαναγορά Αθηνών, 
απ' όπου δύο άγνωστοι, με κουκούλες και υπό την 
απειλή όπλων αφαίρεσαν 40.000.000 δραχμές.

Το ανθρωποκυνηγητό της Αστυνομίας δεν άργη
σε να οδηγήσει στους δράστες. Μοιραίο τους λάθος 
στάθηκε η απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη μο
τοσυκλέτα με την οποία διέφυγαν.

Ο ιδιοκτήτης της, που τους την είχε δανείσει λίγη 
ώρα πριν από τη ληστεία, εξεταζόμενος από την 
Αστυνομία αναγκάστηκε να πει το όνομα του οδη
γού. Ετσι, συνελήφθη ό ένας από τους δύο ληστές. 
Πρόκειται για τον 34χρονο Κυριάκο Ναθαναήλ, ο

οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα πρόσφατα από την 
Κύπρο και εργαζόταν περιστασιακά στη λαχαναγο
ρά του Ρέντη. Ο Ναθαναήλ, που ομολόγησε την 
πράξη του, είναι πατέρας τριών παιδιών.

Η ταυτότητα του δεύτερου δράστη δεν είχε γίνει 
κατ’ αρχήν γνωστή. Τα στοιχεία όμως συνέκλιναν σε 
κάποιο Βασίλη από την Κέρκυρα, που τελικά μετά 
από έρευνες που έκανε η Ασφάλεια, αποκαλύφθηκε 
ότι είναι ο σεσημασμένος Βασίλειος Τσουκαλάς, ο 
οποίος και αναγνωρίστηκε.

Ανδρες της Α.Δ. Κομοτηνής επιδεικνύουν την κα- 
τασχεθείοα ποσότητα χασίς.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Η Ασφάλεια Κομοτηνής ύστερα από συντονισμέ

νες προσπάθειες κατάφερε καίριο κτύπημα στο χώ
ρο των εμπόρων του αργού θανάτου.

Συγκεκριμένα, μετά από συστηματική παρακο
λούθηση κατάφερε να συλλάβει, στην περιοχή του 
ΚΤΕΛ Κομοτηνής, τον Αμέτ Αλή - Ριζάτου Χασάν, 41 
ετών, κάτοικο Καλαμοκάστρου, ο οποίος κατά τη 
στιγμή της σύλληψής του μετέφερε έναν μεγάλο 
σάκκο που περιείχε 2 κιλά και 755 γραμ. αποξηρα
μένης ινδικής κάνναβης σε φούντα και 25 δισκία 
ναρκωτικών φαρμάκων Ταβόρ TO)v2,5arg.
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ναρκωτικών φαρμάκων ’Ταβόρ" των 2,5 mg.
Εξ άλλου, σε μια άλλη επιχείρηση οι άνδρες της 

Ασφάλειας Κομοτηνής κατόρθωσαν να συλλάβουν 
επ' αυτοφώρω δύο επικίνδυνους Τούρκους κακο
ποιούς ενώ προσπαθούσαν να διαρρήξουν έκθεση 
αυτοκινήτων, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. της Ε.Ο. 
Κομοτηνής - Ξάνθης.

Πρόκεπαι για τους Τασκιράν Μαχμούτ του Ακίφ, 
28 ετών, δραπέτη των φυλακών Κορυδαλλού και 
Γιλντιρίμ Φάίκ του Μουσταφά, 28 ετών, οι οποίοι 
είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα μας από διετίας 
και είχαν διαπράξει διάφορα εγκλήματα σε πολλές 
περιοχές της χώρας.

Ο πρώτος από τους παραπάνω συλληφθέντες 
κατά τη στιγμή της σύλληψής των προσπάθησε να 
πυροβολήσει εναντίον των αστυνομικών με ένα πι
στόλι Μπράουνινγκτων 7,65 mm, αλλά αφοπλίστη
κε έγκαιρα και έτσι δεν είχαμε θύματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό τους 
βρέθηκαν 83 γραμ. ινδικής κάνναβης, διαρρηκτικά 
εργαλεία, ένα φλόγιστρο διαρρήξεως χρηματοκι
βωτίων, μια ξιφολόγχη, ένα μαχαίρι, δύο στιλέτα, 
ένα αναισθητικό σπρέϋ, δύο κουκούλες, γάντια, 
χρυσά κοσμήματα και ωρολόγια, δύο κλεμένα δια
βατήρια και ποσό χαρτονομισμάτων Ελληνικών και 
ξένων, που κατασχέθηκαν.

ΚΕΑ
Προτιμούσε την συλλογή αρχαίων αμφορέων από 

το επάγγελμά του, που ήταν μηχανολόγος.
Ο λόγος για τον 42χρονο Παναγιώτη Μπαρζούκα, 

του Σωκράτη και της Ελλης, κάτοικο Κέας, στην 
κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από 
αστυνομικούς του Α.Τ, Κέας, 16 αρχαίοι πήλινοι 
αμφορείς διαφόρων μεγεθών και σχημάτων.

Ο Μπαρζούκας φρόντιζε να κρύβει επιμελώς τα 
παραπάνω αρχαία στο σπίτι του, αλλά η εξονυχι
στική έρευνα των αστυνομικών τα ανακάλυψε και τα 
παρέδωσε στο μουσείο του νησιού.

ΚΙΛΚΙΣ
Κύκλωμα που προήγαγε σε πορνεία νεαρές Ρω- 

σίδες, ύστερα από βία και απειλή, εξαρθρώθηκε 
από την Ασφάλεια Κιλκίς.

Μέλη της, τέσσερις Ρωσοπόντιοι που κατηγο- 
ρούνται για μαστρωπεία, σωματεμπορία και κατα
κράτηση διαβατηρίων των κορπσιών, οι οποίες διέ
μεναν στην Ελλάδα με πλαστά διαβατήρια και πα
ρουσιάζονταν σαν ομογενείς ποντιακής καταγωγής.

Στο κύκλωμα ενέχονται και τέσσερα ακόμη άτομα 
από το Κιλκίς και την Κρύα Βρύση Πέλλας, που 
διευκόλυναν τους πρώτους στην "επιχείρηση" που 
είχαν στήσει. Δράστες είναι οι Σπάρτακ Γικαμπρί- 
λωφ, Τεοντόρ Καχιράτζαντζε και τα αδέλφια Ομάρ 
και Νοντάρ Μαρτάωφ. Συνεργοί τους ήταν οι Γ. 
Καννής, Γ. Τοροουνίδης καιτα αδέλφια Χρήστος και 
Κων. Μαυρίδης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εμπορος ναρκωτικών συνελήφθη στη Θεσσαλονί

κη, γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 10 κιλά χασίς σε 
φούντα και δύο επιτύμβιες πλάκες, οι οποίες ανά
γονται στη βυζαντινή περίοδο από τις πρώτες ε
κτιμήσεις.

Ο Παναγιώτης Χατζηαποστόλου, 51 χρόνων, άερ
γος από τη Θεσσαλονίκη, είχε συλληφθεί και πριν 
από δέκα χρόνια με 15 κιλά χασίς και αρχαία αντι
κείμενα και είχε καταδικαστεί.

Σε έρευνα, λοιπόν, που πραγματοποίησαν αστυ
νομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών στο διαμέρισμά 
του, στην οδό Φιλελλήνων 13, βρήκαν συνολικά 8,5 
περίπου κιλά χασίς σε φούντα, ένα πιστόλι αερίου, 
μια ζυγαριά ακρίβειας και φωτογραφίες που απει
κόνιζαν αρχαία αντικείμενα.

Εξ άλλου, άλλη μια σημαντική εππυχία επέτυχαν 
οι άνδρες του Τμήματος Ηθών και Λεσχών της συμ
πρωτεύουσας.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες ότι στη Νέα 
Χαλκηδόνα του νομού Θεσσαλονίκης λειτουργούσε 
παράνομο καζίνο.

Αφού οργανώθηκε σχέδιο εφόδου, εκτελέστηκε 
με εξαιρετική εππυχία και έτσι συνελήφθησαν ένδε
κα άτομα ανάμεσα στα οποία και οι δύο ιδιοκτήτες 
του.

Το παράνομο καζίνο είχε οργανωθεί από τους 
Μιλτιάδη Γκουδεράκη και Ιωάννη Παντελίδη κατά τα 
πρότυπα των γνωστών καζίνο.

Το είχαν ονομάσει "Λας Βέγκας" -το όνομα της 
γνωστής αμερικάνικης πόλης που φημίζεται για τα 
καζίνο της-, ήταν εξοπλισμένο με ολοκαίνουργια 
Ρουλέτα και πράσινες τσόχες και διέθετε μέχρι 
Γιουγκοσλάβες "φοπήτριες" από την Πρίστινα.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ^

Με το από 30-11 -92 Προεδρικό Διάταγμα, που 
δημοσιεύθηκε στο 223/2-12-92 Φ.Ε.Κ. Γ , προήχθη- 
σαν οι κατωτέρω αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας, για πλήρωση υφισταμένων κενών οργανι
κών θέσεωντου βαθμού στον οποίο προάγονται, ως 
ακολούθως:

Στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού οι Αστυ
νομικοί Υποδιευθυντές:

Παναγιώτης Μερίσογλου, Σταύρος Ναλμπάντης, 
Παναγιώτης Κάλλιας, Ηλίας Παλαιολόγου, Μιχαήλ 
Κούβαρης, Γεώργιος Δούκας, Παναγιώτης Τσάκας 
και Χρήστος Τσάμης.

Στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού οι 
Αστυνόμοι Α’: Αθανάσιος Τζιαφέτας, Γεώργιος 
Μπαμπάτσικος, Ευάγγελος Καλαντζής και Ανδρέας 
Στεφάνου.

Στο βαθμό του Αστυνόμου Β' κατ’ αρχαιότητα, οι 
Υπαστυνόμοι Α':

Παραγωγικής Σχολής Αξιωματικών: Στυλιανός Α- 
ναστόπουλος, Κωνσταντίνος Ντελής, Φώτιος Γεωρ- 
γόπουλος, Κωνσταντίνος Χρυσικός, Χριστόφορος 
Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Στίγκας, Γεώργιος 
Κομπογιάννης, Γεώργιος Ψευδός, Ευθύμιος Οροϊ- 
λίδης, Κωνσταντίνος Κορδάτος, Δημήτριος Ευγέ- 
νης, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Βαλ- 
λιμήτης, Θεόδωρος Γεωργόπουλος, Βασίλειος Πα- 
παγεωργίου, Ζήνων Κοσμάς, Δημήτριος Προβό- 
πουλος και Δημήτριος Χωριανόπουλος.

Ν.Δ. 649/70: Νικόλαος Κοκαράκης, Νικόλαος 
Κλεισαρχάκης, Δημήτριος Γιακουμινάκης, Γεώρ
γιος ΣΚόνδρας, Αθανάσιος Γ κουβάς, Αντώνιος Ξε- 
νογιάννης, Ιωάννης Καραντώνης, Ευστάθιος Παπα
δόπουλος, Δημήτριος Ευσταθίου, Δημήτριος Πα- 
παδιώτης, Αντώνιος Ρουσιαμάνης, Δημήτριος 
Μπαλλάς, Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Εμμανουήλ 
Τυράκης, Μιχαήλ Παπαγιαννάκης, Πολύδωρας 
Κλάδος, Ξενοφών Βαρέλης, Μενέλαος Τζιρίτας, 
Παναγιώτης Σωτηρακόπουλος και Ζώης Κωτσάκης.

Υπηρεσίας Γ ραφείου, εκτός οργανικών θέσεων: 
Θεόδωρος Στρούμπος, Ιωάννης Καμπουράκης, 
Γ εώργιος Κρητικός, Χαράλαμπος Πασχαλίδης, Πα
ναγιώτης Μπαλοδήμας, Γεώργιος Σαρτζετάκης, 
Παναγιώτης Ράϊκος και Γ εώργιος Κουσίδης.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Με το από 18-12-92 Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. 233 Γ/24-12-92, ανακλήθηκαν παλαιότερα 
Π.Δ. και προήχθησαν αναδρομικά οι κατωτέρω α
ξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας:

/  α. οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Αθανάσιος Θεο
φάνης, Λεωνίδας Νικολάίδης, Κωνσταντίνος Μπε- 
τείνης και Ιωσήφ Καββαδίας στο βαθμό του Αστυνο
μικού Διευθυντού από 19-3-92.

β. Ο Αστυνόμος Α’ Κωνσταντίνος Οικονόμου στο 
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού από 31-3- 
92, ο Αστυνόμος Β' Ιωάννης Κρεμνιώτης στο βαθμό 
του Αστυνόμου Α’ από 6-4-92, οι Υπαστυνόμοι Β’ 
Σταύρος Κουτσιουμπός, Χαράλαμπος Πλούμης, 
Εμμανουήλ Γρηγοράκης,Χρήστος Κούρτης και 
Παύλος Παπαδόπουλος στο βαθμό του Υπαστυνό- 
μου Α’ από 19-6-92.

γ. Οι Υπαστυνόμοι Β’ Γεώργιος Καφούκας και 
Τιμολέων Γεωργίου στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ 
από 19-7-91.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Προεδρικά Διατάγματα αποστρα- 
τεύθηκαν οι παρακάτω Αστυνομικοί Διευθυντές α
φού προήχθησαν στο βαθμό του Ταξιάρχου ε.α. της 
Ελληνικής Αστυνομίας: Παναγιώτης Σερέτης (ύστε
ρα από αίτησή του), και Μανουήλ Χατζημανώλης 
(αυτεπάγγελτα).

Επίσης, αποστρστεύθηκαν οι Αστυνομικοί Υπο
διευθυντές Δημήτριος Γκουλιώνης, Κωνσταντίνος 
Τοττίνης, Βασίλειος Μανουράς και Ιωάννης Πράντα- 
λος με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού (αυ
τεπάγγελτα) και οι Αστυνόμοι Α' Νικόλαος Τσίρκας 
(ύστερα από αίτησή του), Κωνσταντίνος Κυριακό- 
πουλος και Γ εώργιος Θεωδωρόπουλος με το βαθ
μό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού.

Επίσης, αποστρστεύθηκαν με το βαθμό του Αστυ
νομικού Υποδιευθυντή οι παρακάτω Αξιωματικοίτου 
Ν.Δ. 649/70: οι Αστυνόμοι Β’ Γεώργιος Κοντόπου- 
λος, Αλκιβιάδης Μπουγουλιάς, Αλέξανδρος 
Φούντας, Νικόλαος Κονδυλάκης, Νικόλαος Κανα
τάς, Νικόλαος Μπρασινίκας, Ιωάννης Θεοδωρακό- 
πουλος, Σεραφείμ Βούλγαρης, Παναγιώτης Χαρα- 
κτηνιώτης, Σταύρος Βεκύρης, Στυλιανός Γρυπιώ- 
της, Βασίλειος Ζούζουλας, Δημήτριος Δούρος, Χρι
στόδουλος Κάνταρος, Αριστοτέλης Ζάχος και Βασί
λειος Τουρλής, οι Υπαστυνόμοι Α' Γεώργιος Βλα- 
σταράκος, Σπυρίδων Δεληγιάννης, Βασίλειος Πά
χος, Κωνσταντίνος Τσουρούλας, Χρήστος Τσουκα
λάς, Τριαντάφυλλος Δάνεσης, Χρήστος Κουφο- 
γιώργος, Διονύσιος Σταυρόπουλος, Ευστάθιος Τζε- 
βρένης, Χρήστος Βλαχόπουλος, Ευάγγελος Κάλ
λιας, Νικόλαος Λιοδάκης, Νικόλαος Μαντέσος, Νι
κόλαος Στεφανάκης, Δημήτριος Δημουλάς, Ιωάν
νης Λυμπερόπουλος, Κωνσταντίνος Γουρνάκης, 
Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Δημήτριος Ιωάν-
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νου, Κωνσταντίνος Μηλίτσης και Σταύρος Λαμπίρης 
και ο Υπαστυνόμος Β' Ανδρέας Λουριδάς.

Τέλος, αποστρατεύθηκαν με το βαθμό του Υπα- 
στυνόμου Β' οι παρακάτω Ανθυπαστυνόμοι: Νικό
λαος Τάψας, Κωνσταντίνος Μαλλές, Αθανάοιος 
Τρασανίδης, Γεώργιος Μαρνιεράκης, Γ εώργιοςΛα- 
σηθιωτάκης και Δημήτριος Αλεξόπουλος.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Στις εκλογές που έγιναν στις 12-12-92 για την 
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων ως με
λών στο πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πολιτι
κών Υπαλλήλων του Υ.Δ.Τ., εξελέγησαν οι: Γιώργος 
Τριανταφυλλόπουλος (του Ενωτικού Ψηφοδελτίου 
που έλαβε συνολικά 570 ψήφους ή ποσοστό 58%) 
και Στέφανος Τολιόπουλος (τηςΔΑΚΕ/ΥΔΤ που έλα
βε 416 ψήφους ή ποσοστό 42%).

Την ίδια ημερομηνία, στις εκλογές για την ανάδει
ξη αιρετών εκπροσώπων του επί συμβάσει προσω
πικού ως μελών στο πενταμελές Υπηρεσιακό Συμ
βούλιο, εξελέγησαν οι: Δήμητρα Αναγνωστοπούλου 
(της ΔΑΚΕ/ΥΔΤ που έλαβε συνολικά 193 ψήφους ή 
ποσοστό 53%) και Ιωάννης Γουναλάκης (του Ενωτι
κού Ψηφοδελτίου που έλαβε 174 ψήφους ή ποσο
στό 47%).

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Στην υπ’ αριθμόν 2515/5/54ιη από 15-12-92 ε
γκύκλιο της Διευθύνσεως Τροχαίας/Υ.Δ,Τ., που υ
πογράφει ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, με 
θέμα: Υποβολή αντιρρήσεων από παραβάτες πται- 
σματικών παραβάσεωντου Κ.Ο.Κ. - Ακύρωση Πρά
ξεων επιβολής προστίμου, αναφέρονται τα εξής:

Με την 2515/5/54 από 7-9-90 Διαταγή μας, δόθη
καν συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης 
των αντιρρήσεων των παραβατών πταισματικώντου 
Κ.Ο.Κ. και ακύρωσης των σχετικών δελτίων, καθώς 
και επιστροφής τυχόν αφαιρεθέντων στοιχείων κυ
κλοφορίας οχημάτων.

Από τον έλεγχο των στοιχείων που μας υποβάλ
λονται σε εκτέλεση της 2515/5/54ιε από 31-10-91 
Διαταγής μας, διαπιστώνεται ότι το ποσοστό των 
ακυρουμένων δελτίων παραβάσεων εξακολουθεί 
να παραμένει υψηλό. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει 
ότι οι Διοικητές των αρμοδίων Υπηρεσιών, ή οι αρ
μόδιοι βαθμοφόροι προβαίνουν στην ακύρωση των 
δελτίων παραβάσεων, χωρίς να υφίστανται βάσιμοι 
λόγοι, επηρεαζόμενοι από υπηρεσιακούς ή άλλους
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παράγοντες.
Επειδή, ως γνωστόν, η υπερβολική επιείκεια ορι

σμένων Διοικητών Υπηρεσιών αλλά και βαθμοφό
ρων που κρίνουν τις αντιρρήσεις των παραβατών, 
επιδρά δυσμενώς στην απόδοση των αστυνομικών 
οργάνων, αποθρασύνειτους παραβάτες και έχει ως 
αποτέλεσμα την επανάληψη των παραβάσεων και 
την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, παρακα- 
λούμε για την παροχή αναλόγων εντολών και κα
τευθύνσεων, για τον ορθό χειρισμό του θέματος.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στο άρθρο 16 του Νόμου 2.018, που δημοσιεύθη- 
κε στο Φ.Ε.Κ. 33 Α’ της 27-2-92, με θέμα: Ρύθμιση 
θεμάτων αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως και άλλες διατάξεις, αναφέρονται 
τα εξής:

Στο άρθρο 20 του ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. 152 Α') 
Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, προ
στίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως:

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των 
εξόδων του αστυνομικού και πυροσβεστικού προ
σωπικού, στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπισή 
του ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειές του 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του στην πρό
ληψη και καταστολή του εγκλήματος.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξό
δων, καθώς και η δικαιολόγησή τους σε βάρος του 
Δημοσίου, καθορίζονται με Π. Δ. που εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

* Ο Αρχιφύλακας Ιωάννης Φραγκιαδάκης του Π 
Α.Τ. Πειραιά (τηλ. 4913.632) επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του που υπηρετεί σε κάποιο 
από τα παρακάτω Αστυνομικά Τμήματα της 
Γ.Α.Δ.Α.: Ζ', Η', ΙΣΤ', ΚΣΓ, ΚΘ', Μεταμόρφωσης, 
Νεάπολης, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας 
Χαλκηδόνας, Περισσού, Φιλοθέης, ή Ψυχικού.

* Ο Αρχιφύλακας Νικόλαος Γιαννακόπουλος, που 
υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστη
ρίων Αθηνών (τηλ. 8329.270), επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της Α.Δ. 
Αχάίας.

* Ο Αστυφύλακας Παύλος Πολυχρονιάδης, που 
υπηρετεί στο Ε’ Τ.Α. Αθηνών (τηλ. 3603.322), επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή των Α.Δ. Κιλ
κίς, Ημαθίας ή Σερρών.



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΝβΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

* Αστυνόμος Β' Ευάγγελος Κοσβύρας. Γεννήθηκε 
το 1954 στα Αγνάντια Καλαμπάκας Τρικάλων. Υπη
ρετούσε στο Τμήμα Δίωξης Ληστειών και Εγκλημά
των κατά της Ζωής της Ασφάλειας Αττικής και είχε 
διακριθεί για το ήθος και την εργατικότητά του. 
Απεβίωσε στις 22-12-92 κατά την εκτέλεση της υπη
ρεσίας, από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που συνέ
βη ενώ βρισκόταν στο γραφείο του. Ηταν παντρεμέ
νος και είχε μία κόρη 7 ετών, ενώ η χήρα του διανύει 
τον 7ο μήνα της κυήσεως.

Ο αιφνίδιος θάνατός του συγκλόνισε όλους τους 
συναδέλφους, που με επικεφαλής τον Υποδιευθυ
ντή της Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχο Νικόλαο Στα- 
μστογιάννη τον συνόδευσαν στην τελευταία του κα
τοικία. Στεφάνια απέστειλαν ο Υπουργός και ο Υφυ
πουργός Δημ. Τάξεως και ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας εκ μέρους του Σώματος, σαν ένδειξη 
ελάχιστης αναγνώρισης της εικοσαετούς προσφο
ράς του στο Σώμα και την κοινωνία γενικότερα.

* Αρχιφύλακας Παναγιώτης Μπούσιος. Γεννήθη
κε το 1950 στον Κρίνο Αχάίας. Απεβίωσε στις 6-12- 
92.

* Αρχιφύλακας Παναγιώτης Καρότσης. Γ εννήθη
κε το 1939 στο Μετόχι Αχάίας. Απεβίωσε στις 27-11 - 
92.

* Υπαρχηγόςτ. Α.Π. ε.α. Κωνσταντίνος Οικονομά- 
κος. Γ εννήθηκε το 1924 στο Γ ύθειο Λακωνίας. Απε
βίωσε στις 14-12-92.

ΧΙΑΣΤΙ: 19.900

‘ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ 
ΜΟΝΟΝ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

‘ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΑΛΟΥΝ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ + ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ:

• Ρυθμισμένη αντίσταση ποδηλάτου ·  Δυνατότητα για κοιλιακούς
• Ρυθμισμένη αντίσταση κωπηλασίας ·  Κάθισμα ρυθμιζόμενο ανατομικό

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

ΜΟΝΟ



ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Στη σελίδα 797 του προηγουμένου μας τεύχους, 

στη στήλη ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ και κάτω από τον 
τίτλο “Ο εορτασμός του Αγίου Αρτεμίου στις 
Σέρρες”, παρεισέφρυσε ο “δαίμων του τυπογρα
φείου”, ο οποίος κατόρθωσε να μετατρέψει τα 
ραδιοτηλέφωνα που προσέφερε ο Νομάρχης στον 
Αστυνομικό Δ/ντή Σερρών σε ...ραδιοκασετόφωνα.

Ζητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες μας 
και από τον κ. Νομάρχη για το λάθος αυτό, 
που οφείλεται σε παραδρομή, και ευχόμαστε τα 
ραδιοτηλέφωνα που δωρήθηκαν να βοηθήσουν 
τους άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Σερρών 
στον τομέα της δίωξης των εμπόρων ναρκωτικών.

ΕΠΓΤΎΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ A.E.L
Καθυστερημένα έφτασαν στο Περιοδικό μας τα 

ονόματα των παρακάτω παιδιών συναδέλφων, που 
επέτυχαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 
Για λόγους δεοντολογίας αλλά και επιβράβευσης 
των νέων αυτών δημοσιεύουμε τα ονόματά τους:

Λουκία Μήτση, κόρη του Αστυνόμου Α’ Αθα
νασίου Μήτση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάρ
θα Χαβέλου, κόρη του Αρχιφύλακα Βασιλείου 
Χαβέλου της ίδιας υπηρεσίας, στο Τμήμα Φι
λοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας της Φι
λοσοφικής Σχολής Αθηνών, Αντώνιος Ανδροβι- 
τσανέας, γιός του Αστυνόμου Α’ Σωτήριου Αν- 
δροβιτσανέα του Κ’ AT. Πειραιά, στη Σχολή Μη
χανολόγων - Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πα- 
τρών και Παναγιώτης Μπούρας, γιός του Αν- 
θυπαστυνόμου Ευγένιου Μπούρα του Τυπογρα
φείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Οικονομικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
* Με επιστολή του προς το Διευθυντή της 

Αμεσης Δράσης Αττικής, οι κ.κ. Γιάννης Που- 
λογιάννης και Γεώργιος Χρονάς, ιδιοκτήτες κα
ταστήματος τροφίμων, εκφράζουν τις θερμές τους 
ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά τους προς τον 
Αστυφύλακα Παναγιώτη Πετρόπουλο της Ομάδας 
Ζ, ο οποίος αψηφώντας τον κίνδυνο της ζωής 
του και χωρίς καμία άλλη βοήθεια διεφύλαξε 
την περιουσία τους, συλλαμβάνοντας το ένα εκ 
των δύο ατόμων που μπήκαν στο κατάστημά 
τους για να κλέψουν.

* Με τηλεγράφημά του προς το Περιοδικό μας, ο 
κ. Νικόλαος Νικολόπουλος από το Δραβίσκο Σερρών 
συγχαίρει το Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας κ. 
Θεόδωρο Μπίσμπο και τους άνδρες της Αστυνομικής 
Διευθύνσεως Σερρών για τον αμείλικτο πόλεμο που 
αποτελεσματικά διεξαγάγουν κατά των εμπόρων ναρ
κωτικών.

* Με επιστολή του προς το Διευθυντή της Αμεσης 
Δράσης Αττικής, ο κ. Αθανάσιος Γιόκαρης, Εμπορος 
Αυτοκινήτων, εκφράζει τις ευχαριστίες του και τα συγ
χαρητήριά του προς τους Αστυφύλακες Σταμάτη Αυ- 
λωνίτη και Νικόλαο Πάμπολα για την ταχύτατη επέμ
βασή τους σε απόπειρα διάρρηξης της Εκθέσεώς του 
Αυτοκινήτων.

* Με επιστολή του προς τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Ηλείας, ο Δήμαρχος Πύργου κ. Γιώργος Δημητρα- 
κόπουλος εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς το αστυ
νομικό προσωπικό για τις σημαντικές του επιτυχίες 
στον τομέα των ναρκωτικών και του εγκλήματος.

* Με επιστολή τους προς το Διευθυντή της Αμεσης 
Δράσης Αττικής, ο κ. και η κα Παναγιώτη Μπέλκα 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους αστυνομικούς 
που επενέβησαν ακαριαία και αποτελεσματικά και απε- 
σόβησαν βέβαια διάρρηξη της οικίας τους.

* Με επιστολή του προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, ο χειρούργος - ιατρός κ. Γεώργιος Διάφας 
συγχαίρει τους Αστυφύλακες Νικόλαο Κριτσιούδη και 
Ανδρέα Σταυρίδη του ΙΔ’ Τ.Α Αθηνών γιατί με δική 
τους πρωτοβουλία βρήκαν το αυτοκίνητο που συγκρού- 
σθηκε με το σταθμευμένο δικό του και εξαφανίστηκε, 
υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες κάνουν τους 
πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς.

* Με επιστολή του προς το Διοικητή του Αστυνομικού 
Τμήματος Σπερχειάδας Φθιώτιδας Ανθυπαστυνόμο Αρι
στείδη Μαχά, ο Δήμαρχος της πόλης κ. Στάμος Κα- 
λαμάρας εκφράζει την ικανοποίηση που είναι διάχυτη 
στους κατοίκους του Δήμου αλλά και της περιοχής 
γενικώτερα για την αστραπιαία επέμβασή του για τον 
εντοπισμό φυτείας ινδικής κάνναβης και τη σύλληψη 
των ενόχων.

* Με επιστολή τους προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και 
το προσωπικό του ραδιοφωνικού σταθμού ΡΑΔΙΟ - 
ΜΟΥΔΑΝΙΑ ευχαριστεί τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Χαλκιδικής και το προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας 
Πολυγύρου, γιατί μετά από συστηματική και πολύμηνη 
προσπάθεια βρήκαν και παρέδωσαν μηχάνημα του σταθ
μού, που είχε κλαπεί από τις εγκαταστάσεις τους 
στο Βάβδο Χαλκιδικής.

62



* Με επιστολή του προς την Αστυνομική Διεύθυνση 
Εβρου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Ενωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Εβρου, Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Βαρσ. 
Βαρσαμακΐδης εκφράζει τα συγχαρητήρια της Ενωσης 
προς το αστυνομικό προσωπικό της Διεύθυνσης για 
τις συνεχείς του επιτυχίες τόσο στον τομέα της δίωξης 
των ναρκωτικών όσο. και στη δίωξη των λαθρομε
ταναστών, που αποτελούν σημαντικότατα προβλήματα 
για την περιοχή.

* Με fax του προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων 
του Υπουργείου., ο Διευθυντής του 13ου Γυμνασίου 
Πειραιά κ. Φώτης Σταματόπουλος εκφράζει τις ευ
χαριστίες των μαθητών αλλά και των Συλλόγων Κα
θηγητών και Γονέων του Γυμνασίου προς τον Αστυνόμο 
Α’ Γεώργιο Κόκκινη, για την ενημερωτική και κα
τατοπιστική ομιλιά του στη συζήτηση - διάλεξη που 
οργάνωσε το σχολείο του για την πρόληψη της διάδοσης 
των ναρκωτικών.

* Με επιστολή του προς το Α.Τ. Ιαλυσσού, ο Γυ
μνασιάρχης Κρεμαστής Δωδεκαννήσου εκφράζει τις ευ
χαριστίες του Συλλόγου των Καθηγητών του Γυμνασίου

προς τον Υπαστυνόμο Αδάμ Δαλάκα και όλο το προ
σωπικό του Τμήματος, διότι κατόρθωσαν εντός ελά
χιστου χρόνου να εξακριβώσουν την ταυτότητα των 
υπαιτίων των καταστροφών και των βανδαλισμών εντός 
του σχολείου τους.

* Με τηλεγράφημά του προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, ο κ. Π. Τσεσμελής εκφράζει τα συγχαρητήριά 
του προς τον Αρχιφύλακα Γεράσιμο Μπαρκονίκο και 
τον Αστυφύλακα Παναγιώτη Βέρρα του Α.Τ. Ισθμού 
Κορίνθου, για το ζήλο και το μόχθο που επέδειξαν 
για τη σύλληψη των δραστών και την ανεύρεση των 
απωλεσθέντων αντικειμένων της εξοχικής του κατοικίας.

* Με επιστολή του προς το Περιοδικό μας, ο κ. 
Γεράσιμος Καμπίτσης εκφράζει τις ευχαριστίες του προς 
το προσωπικό του ΛΖ’ Α.Τ. Αθηνών για τη συμβολή 
τους στην ανεύρεση και παράδοση του αυτοκινήτου 
του, που είχε κλαπεί.

* Με επιστολή της προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, η Πρόεδρος της Κοινότητας Μικρού Δερείου 
Εβρου κα Δέσποινα Μπουρουτζίδου - Καλακίδου εκ
φράζει τα συγχαρητήριά της προς τον Αστυφύλακα

ΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΐ!ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΜΕ ΤΗΝ

Τώρα ξεχάστε όλα τα προβλήματα του κρυου και 
απολαύστε τη νλυκειά ζεστασιά και την 
αξεπέραστη άνεση που σας προσφέρουν τα 
θερμικά εσώρουχα BAM ART  
Ελάτε σήμερα να τα γνωρίσετε από κοντά, στο 
κατάστημα BAMART. Μαρασλή 3, Κολωνάκι 
(έναντι Ευαγγελισμού) ή επικοινωνήστε με τη 
BAM ART  στα τηλέφωνα:
ΑΘΗΝΑ: 8079.980, 7222.257 - FAX: 8000 379 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: (031) 440.643

ΔΥΝΑΜ ΙΚΗ  Θ ΕΡΜ ΙΚΗ  Μ Ο ΝΩ ΣΗ  

ΧΩΡΙΣ Π ΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ Ο

ΑΠ Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤ ΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΑΠ Ο  ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ  ΚΑΙ 

Α Π Ο Μ Α ΚΡΥΝ ΣΗ  ΤΟΥ ΙΔΡΩΤΑ

' ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ ΔΩΡΕΑΝ 
I ΤΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ BAM ART  

I ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΖΕΣΤΑΣΙΑ 

ΣΥΝ ΕΧΗ  ΤΟΝΩΣΗ  ΤΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦ ΟΡΙΑΣ
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

τ κ
ΤΗΛ
ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
BAM ART  Τ.θ. 51272,145 10 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ
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Απόστολο Βούρσουκα του Α.Σ. Μεγάλου Δερείου για 
το άψογο τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του, γε
γονός που εκτιμάται από τους κατοίκους της ακριτικής 
αυτής περιοχής της χώρας μας και καταδεικνύει την 
διάθεση της Κυβέρνησης για εφαρμογή των νόμων ακόμα 
και στους πιο απομακρυσμένους οικισμούς χωρίς δια
κρίσεις και προκαταλήψεις.

* Με επιστολή του προς τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Ζακύνθου, ο Υπεύθυνος του Προγράμματος Ζακύνθου 
του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χε
λώνας κ. Δημήτριος Δημόπουλος, εκφράζει τις ευ
χαριστίες του προς τον Αρχιφύλακα Μητρόπουλο, ο 
οποίος με την άψογη συμπεριφορά του απέτρεψε τη 
δημιουργία επεισοδίου σε βάρος ερευνητικής ομάδας 
του Συλλόγου που παρεμποδίζετο να διεζαγάγει το 
έργο της επί της παραλίας ωοτοκίας της περιοχής 
Καλαμακίου.

* Με επιστολή τους προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, οι κ.κ. Ανδρέας Τριπολιτσιώτης, Ιωάννης Λύρας 
και Στάθης Ροκόφυλλος, καταστηματάρχες στην περιοχή 
Κουκακίου Αθηνών, εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους 
προς τον Αστυφύλακα Αχιλλέα Μπουκουβάλα, ο οποίος 
αν και εκτός υπηρεσίας επενέβη αμέσως και με κίδυνο 
της ζωής του αφόπλισε επίδοξο ληστή που τους απει
λούσε.

* Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Θεσπρωτίας 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με επιστολή του 
προς την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας εκφράζει 
τις ευχαριστίες του προς το αστυνομικό προσωπικό 
για τη μεγάλη συμμετοχή του σε πραγματοποιηθείσα 
αιμοδοσία.

* Με τηλεγράφημά του προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, ο κ. Ιωάννης Κούτσης εκφράζει τα ευχαριστήριό 
του προς τους Υπαστυνόμους Αγγελή Κομνηνό και 
Παναγιώτη Χατζέλη, τον Αστυφύλακα Νικόλαο Νανάσο 
αλλά και όλο το προσωπικό των Τμημάτων Τροχαίας 
και Ασφαλείας Μυτιλήνης, για τις άοκνες και συ
ντονισμένες προσπάθειες ανευρέσεως του αυτοκινήτου 
του.

* Με τηλεγράφημά του προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, ο κ. Κωνσταντίνος Μπέλλος συγχαίρει τους 
άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Ελληνικού, που επέ
τυχαν την ανεύρεση και τη σύλληψη των κλεπτών 
του αυτοκινήτου του.

* Με επιστολή του προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, ο Οφθαλμίατρος κ. Νικόλαος Αθανάσογλου 
εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Διοικητή του 
Τμήματος Ασφαλείας Περιστεριού κ. Γεώργιο Γουρ- 
γούλη και τον Αρχιφύλακα Ιωάννη Μαυροειδή της

ιδίας υπηρεσίας, οι οποίοι έδειξαν αξιοθαύμαστη ερ
γατικότητα και ζήλο για την ανακάλυψη και σύλληψη 
σεσημασμένου κλέπτου, ο οποίος είχε διαρρήξει το 
ιατρείο του και είχε αφαιρέσει οφθαλμολογικό μηχάνημα 
μεγάλης αξίας.

* Με επιστολή του προς το Περιοδικό μας, ο κ. 
Αναστάσιος Σαπνάρας, Επιμελητής Κυνηγετικής Αγωγής 
από τη Σιάτιστα, εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς 
τους άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι 
με την έντονη δραστηριοποίησή τους έχουν καταφέρει 
να περιορίσουν το θλιβερό φαινόμενο της λαθροθηρίας 
στην περιοχή.

* Με ευχαριστήριό τους που δημοσιεύθηκε σε τοπική 
εφημερίδα της Σπάρτης, ο κ. και η κα Αναστασίου 
Σταθοπούλου εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς 
το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας 
και ιδιαίτερα στο Διοικητή Αθανάσιο Στρίκο και τον 
Υποδιοικητή Δημήτριο Παφίλη του Τμήματος Ασφαλείας 
Σπάρτης, για την ταχύτητα, το θάρρος και τη με- 
θοδικότητα με τις οποίες αντιμετώπισαν περιστατικό 
σε βάρος τους ληστείας από επτά Αλβανούς, με τελικό 
αποτέλεσμα την έγκαιρη σύλληψή τους και την επι
στροφή όλων των κλοπιμαίων.

* Με επιστολή τους προς τον κ. Υπουργό Δημοσίας 
Τάξεως, εξήντα πέντε επιχειρηματίες, καταστηματάρχες 
και κάτοικοι της νήσου Ιου Κυκλάδων, εκφράζουν τα 
συγχαρητήριά τους για το έργο που επιτελεί η Αστυνομία 
στο νησί τους, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Υπαστυνόμο 
Παύλο Λουκάτο και τον Ανθυπαστυνόμο Γεώργιο Ακρί
δα του Α.Σ. Ιου για την ευσυνειδησία, την τιμιότητα 
και την εργατικότητά τους, που συνετέλεσε στην του
ριστική αναβάθμιση του νησιού και την εδραίωση του 
αισθήματος ασφαλείας των πολιτών και του κλίματος 
ηρεμίας.

* Ο Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Κωνσταντινόπουλος 
του Ζ’ Τ.Α. Πειραιά, ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους 
του, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο του συμπαραστάθηκαν 
κατά το θάνατο του πατέρα του.

* Ο Ανθυπαστυνόμος Τριάδης Παρασκευόπουλος του 
Τυπογραφείου της Ελληνικής Αστυνομάς, ευχαριστεί 
θερμά όλους τους συναδέλφους του, που του συμπα
ραστάθηκαν στην πρόσφατη δοκιμασία του και βοήθησαν 
στην αντιμετώπιση σοβαρού προβλήματος της υγείας 
του.

* Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Ζησόπουλος του Τμή
ματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, ευχαριστεί όλους 
τους συναδέλφους του για την εθελοντική προσφορά 
αίματος και οικονομικής ενίσχυσης, για την αντιμε
τώπιση σοβαρού προβλήματος της υγείας του.
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ο Αναστάσιος Χαρπαντίδης είναι 
Αρχιφύλακας και υπηρετεί στο A. Τ. 
Ηρακλείου Σερρών.

Ασχολείται με την αγιογραφία εδώ 
και ενάμισυ χρόνο, είναι αυτοδίδακτος 
και έχει ως μοναδικό γνώμονα την εσω
τερική του ορμή και το έμφυτο πάθος 
για την ζωγραφική.

Η πίστη του στο Θεό και η αγάπη του 
για τον άνθρωπο σε συνδυασμό με την 
επιμονή και τη θέληση ήταντα μόνατου 
κίνητρα για το καλλπεχνικό του ξεκίνη 
μα.

Η καλλιτεχνική έκφραση μέσα απο 
τη ζωή του Χριστού για τον Αναστάσιο 
Χαρπαντίδη, αποτελεί το μέσο με το 
οποίο θέλει να γνωστοποιήσει το θρη
σκευτικό μήνυμα στους ανθρώπους.

Οι προσωπογραφίες και οι σκηνές 
απο τον βίο του Χριστού είναι αποτυπω- 
μένοι σε μουσαμά και έντονα χρωματι
σμένες με ανεξίτηλα χρώματα. Χαρα
κτηρίζονται απο κάτι τ ίτο  ιδιαίτερο.

Δεν είναι ούτε στενά κλασσικοί με 
την έννοια της βυζανπνής αγιογραφίας 
ούτε ακολουθεί καμμιάς σχολής σχολή 
απο τις  γνωστές. Αυτό τον βοηθάει να 
δίνει τη δική του ξεχωριστή φόρμα στα 
θέματά του, πέρα απο κάθε επιροή, 
καταθέτοντας την προσωπική του 
σφραγίδα.

Κύριο χαρακτηριστικό του έργου, α
ποτελούν οι βιβλικές, αέρινες και φθί- 
νουσες μορφές, που είναι δεμένες όχι 
με το σκοτεινό χρώμα που έχουμε συ
νηθίσει να βλέπουυε στους ναούς αλλά

με χρωματισμούς που θυμίζουν περισ
σότερο Αιγαίο.

Οι πίνακές του έχουν ένα δυνατό - 
εκτυφλωτικό φώς, πρωτόγνωρο για βι
βλικές σκηνές. Μέσα τους μετουσιώνε- 
τα ι και αναβαπτίζεται το χριστιανικό 
θρησκευτικό στοιχείο λουσμένο στο αι- 
γαιοπελαγίτικο φώς. Σμίγει η ορθοδο
ξ ία  με την ελλην ική  π νευματική  
διαύγεια.

Με το μικρό ακόμη σε ποσότητα έρ
γο του ο Χαρπαντίδης, έδωσε ήδη τα 
πρώτα δείγματα γραφής, που είναι αι
σιόδοξα και προμηνύουντην συνέχεια.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε στο άμεσο 
μέλλον ο εκλεκτός συνάδελφος να ε
τοιμάσει ικανό αριθμό έργων για να 
πραγματοποιήσει την πρώτη του έκθε
ση για την οποία είμαστε βέβαιοι πως 
θα σημειώσει επιτυχία.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Θα ήθελα να με γράψετε συνδρομητή 
στο μηνιαίο περιοδικό
Αστυνομική Επιθεώρηση 
(Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα) 
για ένα χρόνο (δώδεκα τεύχη).
Εστειλα ή εσωκλείω την ταχυδρομική επιταγή 
υπ’ αριθμόν ___________

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 1.500 δραχμές

Η αποστολή του περιοδικού
επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος ..............

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:......................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ.:.............................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:_________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ___ J.___ J___

Υπογραφή

* Γ ια  άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 8677.074

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Αστυνομική Επιθεώρηση δέχεται για δημοσίευση άρθρα, 
μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, 
προέρχονται από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή 
πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα 
την Αστυνομία και την Κοινωνία μας γενικότερα.
Απόψεις και σχόλια πάνω σε δημοσιεύματα του περιοδικού 
καθώς και σε εκδιδόμενα βιβλία,
θα παρουσιάζονται επίσης στις στήλες του Περιοδικού, 
διότι η ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων 
είναι απαραίτητη και αμοιβαία ωφέλιμη.
Οι υποβαλλόμενες εργασίες,
που δεν πρέπει να ξεπερνούν
τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες,
συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό
και υπογράφονται από το συγγραφέα,
ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο.
Οι διατυπούμενες γνώμες απηχούν
τις απόψεις του συγγραφέα και όχι της Υπηρεσίας.
Για τη δημοσίευση της ύλης
αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού,
ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Μηνιαίο περιοδικό 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Διευθυντής
Αστυν. Α’ Λαζ. Δελιολάνης

Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β’ Νικ. Πολύμερος

Βοηθός Αρχισυντάκτη
Π.Υ. Ελισσαίος Αρτόπουλος

Σύνταξη
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης 

Π.Υ. Μαρία Πίσχου 
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου 

Αστ/κας Κων. Κούρος

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση
Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης

Διαχείριση
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 

Γραμματεία
Υπαστ/μος Β’ Κων. Δανούσης 
Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου

Διαφημίσεις
Π.Υ. Φωτ. Μακροζαχόπουλος 

Διεκπεραίωση
Αρχ/κας Ελευθ. Μουτσώκος 

Π.Υ. Γεώργιος Βόλης

Φωτογραφική κάλυψη
Φωτογραφικό Συνεργείο 

Διεύθυνσης Δημ. Σχέσεων/ΥΔΤ

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Αριστοτέλους 175,

112 51, Αθήνα

Τηλέφωνα περιοδικού
Διευθυντής: 8655.505 

Αρχισυντάκτης: 8672.573 
Διαχείριση: 8677.074 

Διαφημίσεις: 8654.654

«Λλμς - Μοντάζ 
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία

ΑΕ. ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ 
(Αθήνα, Β. Ηρακλείου 145)
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ΕΠΙΣΚΕΨΕ Σ ΑΓΑΠΗΣ
Τις ημέρες των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς, πολλλοί συ
νάνθρωποί μας, ανάμεσά τους και 
άνδρες του Σώματος, έμειναν μα
κριά από τις οικογένειές τους, σε 
Νοσοκομεία και κλινικές, νοσηλευό
μενοι από διάφορες ασθένειες.

Το ενδιαφέρον της Αστυνομίας 
για τους ασθενείς συναδέλφους 
μας εκδηλώθηκε με επισκέψεις α
ντιπροσωπειών και προσφορές 
συμβολικών δώρων, δείγματα συνα- 
δελφικής αγάπης και συμπαράστα
σης στις ώρες του πόνου.

Στην Αθήνα, αντιπροσωπεία της

Διεύθυνσης Υγειονομικού με επικε
φαλής το Διευθυντή της Υποστράτη
γο Ιωάννη Κατσιρούμπα, επισκέ- 
φτηκε το 401 Στρατιωτικό Νοσοκο
μείο και διάφορα άλλα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, όπου νοσηλεύονταν άν
δρες του Σώματος και προσέφεραν 
δώρα μεταφέροντας και πς ευχές 
όλων των συναδέλφων για ταχεία α
νάρρωση.

Παρόμοιες επισκέψεις έγιναν 
και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Γενι
κός Αστυνομικός Διευθυντής Υπο
στράτηγος Κωνσταντίνος Τουλιάς 
συνοδευόμενος από το Διευθυντή

Αστυνομίας Ταξίαρχο Ανδρέα Στε- 
φανόπουλο και τον Υποδιευθυντή 
της Γ.Α.Δ.Θ. Αστυνομικό Διευθυντή 
Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, προ
σέφεραν δώρα σε ασθενείς συνα
δέλφους που νοσηλεύοντο σε Νο
σοκομεία και κλινικές της συμπρω
τεύουσας.

Ηταν μια ξεχωριστή νότα ανθρω
πιάς μέσα στις ημέρες των Εορτών, 
που απέδειξε ότι η Αστυνομία δεν 
ξεχνά και ξέρει να χαρίζει τη χαρά 
σε όλους τους πάσχοντες συναν
θρώπους μας.




