


ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

✓  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
✓  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

✓  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
✓  ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ι Π Π Ο Ι Β/Μ 3 Β/Μ 4 Β/Μ 5 Β/Μ 6 Β/Μ  7 Β/Μ 8 Β/Μ 9 Β/Μ  10

Έ ω ς  6 202,56 218,79 235,01 251,24 267,46 283,69 299,91 316,14

7 - 8 220,01 238,04 256,08 274,11 292,14 310,17 328,20 346,23

9 - 1 0 250,88 272,11 293,33 314,56 335,78 357,01 378,23 399,46

11 -  12 278,29 302,35 326,41 350,47 374,53 398,59 422,65 446,71

1 3 - 1 4 305,48 332,36 359,23 386,10 412,97 439,85 466,72 493,59

1 5 - 2 0 345,88 376,93 407,98 439,03 470,08 501,13 532,18 563,24

2 1 - 2 5 359,24 391,68 424,11 456,54 488,98 521,41 553,85 586,28

26 -  30 369,30 402,78 436,25 469,73 503,20 536,68 570,15 603,62

3 1 - 4 0 382,68 417,54 452,39 487,25 522,11 556,97 591,83 626,69

4 1 & ά ν ω 399,40 435,99 472,58 509,17 545,76 582,34 618,93 655,52

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ι Π Π Ο Ι Β/Μ 3 Β/Μ 4 Β/Μ 5 Β/Μ 6 Β/Μ  7 Β/Μ 8 Β/Μ 9 Β/Μ 10

Έ ω ς  6 105,16 113,67 122,19 130,70 139,21 147,73 156,24 164,76

7 - 8 114,32 123,78 133,24 142,70 152,16 161,62 171,08 180,55

9 - 1 0 130,52 141,65 152,79 163,93 175,06 186,20 197,34 208,47

11 -  12 144,90 157,52 170,15 182,77 195,40 208,02 220,65 233,27

1 3 - 1 4 159,16 173,27 187,37 201,47 215,57 229,67 243,77 257,87

1 5 - 2 0 180,36 196,65 212,95 229,24 245,53 261,83 278,12 294,41

2 1 - 2 5 187,37 204,39 221,41 238,43 255,45 272,47 289,49 306,51

26 -  30 192,65 210,22 227,78 245,35 262,91 280,48 298,04 315,61

3 1 - 4 0 199,67 217,96 236,25 254,54 272,83 291,13 309,42 327,71

4 1 & ά ν ω 208,45 227,65 246,84 266,04 285,24 304,44 323,64 342,84

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς, Αποστολή Συμβολαίου στο Χώρο σας. 
Δυνατότητα Επιπλέον Συμπληρωματικών Καλύψεων.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ 
« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ »

Ασφαλιστικό Γραφείο : Ασημάκος Δημήτριος

Ελευθ. Βενιζέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231 
Τηλ: 210 2719601 
Fax: 210 2796153



I  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  S

από τον εκδότη

Α να βα θμ ίζετα ι και εκ σ υ γχρ ο ν ίζετα ι δ ια ρκώ ς το Α σ τυ 
νο μ ικ ό  Σώμα, με τ ις  ρ η ξ ικ έλ ευ θ ες  αποφ άσεις τη ς  Η γε 
σίας, που  στόχο  έχο υ ν  π ά ν το τε  τη ν  α π ο τελ εσ μ α τικ ό 
τερη  δ ιεκπερα ίω σ η  του  α σ τυ νο μ ικ ο ύ  έργου . Σε σ υ ν έ 
χε ια  τη ς  υ λ ο π ο ίη σ η ς τη ς  αναδ ιά ρθρω σ ης τω ν  Α σ τυνο 
μ ικ ώ ν  Υ πηρεσ ιώ ν και τη ς  ιδρύσεω ς νέω ν  Υ πηρεσ ια
κώ ν Ο ργά νω ν όπω ς ο «τοπ ικός Α στυνόμος» έρχετα ι να 
π ρ ο σ τεθ ε ί το  «α σ τυνομ ικό  μ ά να τζμ εντ» .

Με απόφαση του κ. Α ρχηγού του  Σώματος σ υντάχθηκε σε εγχειρ ίδιο  
και δ ιανεμήθηκε ήδη σε όλες τ ις  Α στυνομικές Υπηρεσίες, το «αστυ
νομ ικό  μάνατζμεντ», που αποτελεί γ ια  τους Δ ιο ικούντες σημαντικό  
βοήθημα χρ η σ τή ς και αποτελεσματικής Δ ιοίκησης.
Τα Α σ τυνομ ικά  Τ μήματα , τα  Τ μήματα  Α σφαλείας κα ι γ εν ικ ά  οι 
εκτελεσ τικ ές Α σ τυνομ ικές Υ πηρεσίες, αποτελούν τα  κ ύ ττα ρ α  τη ς 
α σ τυ νο μ ικ ή ς δράσης. Η  ομαλή και αποδοτική  λε ιτο υ ρ γ ία  του  Τ μ ή 
ματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη ν  προσ ω πικότητα , τ ις  ικ α 
νό τη τες  και τη ν  εμπειρ ία  του  Δ ιο ικη το ύ . Ο Δ ιο ικ η τή ς  κα λείτα ι ν ’ 
α ντιμ ετω π ίσ ει τα διάφορα προβλήματα  που παρουσιάζοντα ι και οι 
αποφάσεις του  έχο υ ν  κ α θορ ισ τική  σημασία γ ια  τη ν  επ ίτευξη  τω ν 
σ τόχω ν τη ς  α σ τυνόμ ευσ η ς τη ς  π ερ ιοχή ς 
του, παρά τ ις  ελλε ίψ εις  σε στελέχω ση και 
μέσα που  μ πο ρ εί να  α ντιμ ετω π ίζε ι.
Ε π ί πλέον, η σ υλλογική  δουλειά διοικού- 
ν τω ν  και δ ιο ικούμενω ν και το θετικό  κ λ ί
μα στις σχέσεις Α στυνομίας και πολιτώ ν, 
σε πνεύμα  κατανόησης, εμπ ιστοσύνης και 
σεβασμού τω ν ατομ ικώ ν και σ υλλογικώ ν 
δ ικαιω μάτω ν, μπορούν να επιφ έρουν τα 
κα λύ τερ α  δ υ να τά  αποτελέσματα  σ τη ν  
α ντιμ ετώ π ισ η  τη ς  παραβατικότητα ς και 
τη ν  αύξηση του  α ισθήματος ασφαλείας γε
νικότερα.
Ό σ ον αφορά στα δ ιεθνή  δρώμενα, στη σύ

νοδο τω ν Υ πουργώ ν Δ ικα ιοσύνης και Εσω
τερ ικώ ν Υποθέσεων που  έγινε  στα Λουξεμ
βούργο, ο κ. Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως 
υπέβαλε το εξειδικευμένο Σχέδια Ε πιχειρη- 
σ ιακής-Δ ιυπηρεσ ιακής Δράσης με τη ν  ονο
μασία «ΙΛΑΕΙΡΑ», γ ια  τη ν  αντιμετώ πιση  
τη ς  π α ρά νομη ς δ ια κ ίν η σ η ς  ανθρώ πω ν 
(trafficking). Με το σχέδιο αυτό σκοπείται 
ν ’ α ν α π τυ χθ ε ί τα υτόχρονη  δράση τω ν χω 
ρώ ν τη ς Ν.Α. Ε υρώ πης, σε επίπεδο αφενός 
Δ ιω κτικώ ν Α ρχών και αφετέρου υποσ τη ρ ι
κ τ ικ ή ς  συνδρομής τω ν θυμάτω ν, ώστε να 
υπάρξουν καλύτερα  αποτελέσματα σ την 
καταπολέμηση τη ς  εμπορίας ανθρώ πω ν.
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------------1  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  i

ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2 0 0 6

V #  Ο νέο ς  Γ εν ικ ό ς  
Γ ραμ μα τέα ς

Q
Α σ τυνομ ικό

«Μ άνατζμεντ»

14 Ά σκηση ε π ί  χά ρ το υ  
«Ρίο -  Α ντίρρ ιο  2006»

16 Ο Υ πουργός 
Ε σ ω τερ ικώ ν  τ η ς  Φ ινλ α νδ ία ς

20 Τ αξίδι σ τη  Φ ινλ α νδ ία

ο ο
m d m m  Κ ρίση  αξιώ ν και 
Ε γκ λ η μ α το λ ο γ ία

28
Κ αστοριά

34
Ο δοιπορ ικό  σ τη ν

Α ίθουσα τη λ εο π τ ικ ώ ν  
π α ρ α γω γώ ν /Ο . ΣΧ. Α.

36 Γ έρο ντα ς Π ορ φ ύρ ιο ς

38
Μ ήτσου

40
Ο γ λ ύ π τ η ς  Ε υ ά γγελ ο ς

Α θλη τισμός, νέο ι, 
π α ρ α β α τικ ό τη τα

44
46

E urov ision

Η  παράσταση  του  
«Τ ούρκου» σ το υ ς ισ το ρ ικ ο ύ ς 
τ η ς  Ά λω σης

50 Α να το λ ικ ή  Μ εσόγειος

52 Αλ Κ απόνε, το 
χ ρ ο ν ικ ό  ενό ς γ κ ά ν γκ σ τερ

56
πα ιδ ιού

Τα δ ικ α ιώ μ α τα  το υ

60
Ιο υ ν ίο υ

Λ αογραφ ικά  Μ αΐου -

64
72
στο νερό

Η  γ ιο ρ τή  το υ  πα τέρα

Α κ ίν δ υ ν α  π α ιχ ν ίδ ια

Ρ ά φ τ ιν γ κ

80 Ισ τ ιο π λ ο ϊκ ή  ομάδα 
τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνο μ ία ς

84
86

Σ ίγ κ μ ο υ ν τ  Φ ρό υ ντ

Τ ροφ ές -  
«πρω ταθλητές» , π ο υ  μας 
κ ρ α το ύ ν  υ γ ιε ίς
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Μόνιμες στήλες ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

68
82
απαντά

Π ολιτισμός

Ο γιατρός σας

88
Σώματος

Επιτυχίες του

Η  φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από πίνακα του Γεράσιμου Στέρη μ ε τίτλο 
“Παραθαλάσσιο τοπίο”. Εθνική, Πινακοθήκη,.

Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"
’POLICE REVIEW"
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Σύμφωνα μ ε την 9010/1/16-γ a m  511/01 απόφαση 
του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
μ ε  τηγ υπ. αριθμ.901011/17-α από 18.9.2002 (φεκ.Β ’-1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή  
και εκδίδειαι υπό τηγ επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδοσεων της ΔΙνσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Α/Υ Ιωάννης Λ  Αθανασάκος 
τηλ  210/6854206 
Αρχισυντάκτης
Υ/Α Αρετή Κ  Λιασή
Βοηθός Αρχισυντάκτη- Υπευθ. Διαφήμισής
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος 
Creative Art Director 
Θέρος Μαρτίνης 
Desktop Publishing
Αστυφ. Θωμάς Μπούργος

Συντάκτες
Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα
Αρχ/κας Κων. Τσινάλης
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
Π.Υ. Αφροδίτη Κόκκινου
Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα, Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο Δ/νσης Δημ. Σχέοεων/ΑΕΑ
Διαχείριση - Διανομή
Αρχ/κας Δημήτριος Θάνος
τηλ. 210/6828525
Εκτύπωση
’ΤΥΠΟΕΚΔΟΊΊΚΗ" ΑΕ.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, τηλ. 210/6297600 
Ετήσιες Σύνδρομά;
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστ υνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο .ΤΑ, Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεαχρ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ. 210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352 
e-mail: astana@in.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών, απηχούν τις δικές 
τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Ο νέος Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 

ΚΩΣΤΗΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ  
Πρέσβης ε .τ .

Γεννήθηκε χο 1943, και είναι έγγαμος με δύο 
τέκνα.
Σπούδασε Ν ομικά στο Π ανεπιστήμιο Α θη
νώ ν και είναι Δ ιδάκτωρ της Δ ιπλω ματικής 
Ιστορίας της Ν ομικής Σχολής του Π ανεπι
στημίου Αθηνών.
Εισήλθε ως Ακόλουθος Πρεσβείας στο 
Υπουργείο Εξωτερικών το 1966 και τερμά
τισε τη  σταδιοδρομία του ως Πρέσβης, το 
Μ άρτιο του 2005.
Υπηρέτησε στις Πρεσβείες, Βιέννης, Παρισίων 
και Καΐρου με διάφορους βαθμούς και ως 
Πρέσβης: στην Πολωνία 1987 -1990, στην 
Ινδία 1993 - 1997 (με πολλές παράλληλες 
διαπιστεύσεις) και στη Γερμανία 1997- 
1999.
Επέστρεψε στην Κ εντρική Υπηρεσία τον 
Απρίλιο του 1999 ως Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το Μάρτιο 2000 διορίστηκε Γενικός Γραμ
ματέας τη ς Προεδρίας της Δ ημοκρατίας μέ
χρ ι τη  λήξη τη ς θητείας του Προέδρου κ. 
Κων. Στεφανοπούλου, τον Μ άρτιο 2005.
Τον Απρίλιο 2006 Γεν. Γραμματεύς Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης 
Σ την Κ εντρική Υπηρεσία υπηρέτησε στις 
εξής Δ/νσεις: Δ/νση ΝΑΤΟ 1972 -  1974, 
Δ/νση Μέσης Α νατολής/Αφρικής ως 
Υποδ/της 1981-1987, Δ /της του Δ ιπλ. Γρα
φείου του Α ναπληρωτού Υπ. Εξωτερικών 
1990-1991, Δ /της Βαλκανικών Υποθέσεων 
1991 - 1993.
Δίδαξε δ ιπλω ματική  ιστορία στην Ε θνική  
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
Διετέλεσε Δ ιπλω ματικός Σύμβουλος της 
Σχολής Ε θν ική ς Α μύνης, 1981-83.
Έ χ ε ι τ ιμ η θ εί με τον «Μεγαλόσταυρο του 
Φοίνικα» και διάφορες ξένες τ ιμ η τικ ές δια
κρίσεις.
Ο μιλεί γαλλικά, αγγλικά  και γερμανικά. 
Έ χει συγγράφει βιβλία και μελέτες για την 
Βαλκανική Ιστορία κατά τον 19° και 20° αιώνα.
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
4

c

ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ
ΝΤΥΝΑΝ

ΠΑΡΚΟ ΣΧΟΛΗΣ 
ΧΠΡΟΦΥ ΑΛΚΗΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ) ,

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΖΑΚΕΤ ΕΛ.ΑΣ

Λ. ΝΙΚΗΣ 9α & 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 24 
τηλ: 210.271732 

τη λ/fax: 2310.224147

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 20
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45

τηλ/fax: 2651(
---------------------- ■

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105
ΑΘΗΝΑ 115 26 

τηλ/fax : 210.6993046-47



{  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

Αστυνομικό 
Μάνατζμεντ”

Διοίκηση αστυνομικής 
Υπηρεσίας

Η
 επιτυχία του αστυνομικού έργου ταυτίζεται 
σε μεγάλο βαθμά με την αποδοτικότητα και 
την αποτελεσματικότητα των Αστυνομικών 
Τμημάτων, των Τμημάτων Ασφάλειας, των 
Τμημάτων Τροχαίας και γενικά των εκτελε
στικών αστυνομικών Υπηρεσιών, που αποτε

λούν τους πυρήνες της αστυνομικής δράσης.
Το Τμήμα, ως αποκεντρωμένη αστυνομική μονάδα που 
παρέχει άμεσα τις υπηρεσίες της στους πολίτες, επιβάλλε
ται να έχει απλή οργάνωση, καθορισμένες αρμοδιότητες, 
επαρκή στελέχωση και μέσα και η λειτουργία του να διέ- 
πεται από ορθολογισμό, προκειμένου εξασφαλίζονται οι 
καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 
διεκπεραίωση του έργου του. Η ορθολογική και αποδοτι
κή λειτουργία του Τμήματος είναι, κατά κύριο λόγο, 
αντικείμενο της διοίκησης. Ο διοικητής είναι αυτός που

καλείται να αντιμετωπίσει ποικίλα προβλήματα και η 
αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την προσωπικότητα, τις ικανότητες και την 
εμπειρία του. Οι αποφάσεις του διοικητή έχουν καθορι
στική σημασία για την επίτευξη των στόχων της αστυνό
μευσης της περιοχής του και την εμπέδωση του αισθήμα
τος ασφάλειας των πολιτών
Βέβαια, το έργο του διοικητή επηρεάζεται, ορισμένες φορές, 
από τις παρατηρούμενες ελλείψεις στη στελέχωση και στα 
μέσα, οι οποίες είναι γνωστές στην ηγεσία και καταβάλλεται 
συνεχής προσπάθεια να αντιμετωπιστούν. 'Ομως, οι ελλεί
ψεις αυτές δεν πρέπει να υπερτονίζονται ούτε ν ’ αποτελούν 
τη δικαιολογητική βάση για τη μη ορθολογική λειτουργία 
των Αστυνομικών Υπηρεσιαίν, χωρίς να εξετάζεται ή να επι- 
χειρείται η κατάλληλη αναδιάταξη των δυνάμεων και των μέ
σων, η οποία μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η έννοια της Διοίκησης.
Διοίκηση είναι η νόμιμη εξουσία που ασκείται από ένα 
πρόσωπο προς τους κατωτέρους του και πηγάζει από τα 
καθήκοντα της θέσης του, προκειμένου να εκτελεί τις 
εργασίες που απαιτούνται ώστε να επιτυγχάνονται η 
αποστολή και οι κοινοί αντικειμενικοί σκοποί που έχουν 
τεθεί για την Υπηρεσία του.
Η διοίκηση είναι αντικειμενική και βασίζεται στην εκ
χώρηση εξουσίας μέσω των βαθμιδών της ιεραρχίας. 
Αναπόσπαστο μέρος της εξουσίας ενός διοικητή είναι η 
υπευθυνότητα. Κάθε διοικητής είναι νομικά και ηθικά 
υπεύθυνος για τις δικές του πράξεις και παραλείψεις αλ
λά έχει ευθύνη και για ότι κάνουν οι υφιστάμενοί του. 
Επίσης, έχει την ευθύνη της άσκησης εξουσίας για να 
εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί προκει
μένου φέρει σε πέρας την αποστολή της Υπηρεσίας του. 
Η οριοθέτηση της υπευθυνότητας και της εξουσίας και 
οι κατευθυντήριες εντολές για την άσκηση της διοίκη
σης προβλέπονται από τους οργανικούς νόμους και τους 
κανονισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το μάνατζμεντ στην Αστυνομική Υπηρεσία.
Η ορθολογική και αποδοτική λειτουργία μιας εκτελεστι
κής Αστυνομικής Υπηρεσίας είναι κατά κύριο λόγο αντι
κείμενο της διοίκησης. Προς τούτο, με βάση τις αρχές 
του αστυνομικού μάνατζμεντ, ο διοικητής οφείλει να 
οργανώνει και να στελεχώνει την Υπηρεσία του, να 
προγραμματίζει τις εργασίες και να καθορίζει τους στό
χους της, να καθοδηγεί, εποπτεύει και ελέγχει τους υφι
σταμένους του στην επίτευξή τους και να κατοχυρώνει 
την τάξη και την ασφάλεια των πολιτών.

Η οργάνωση.
Ό λες οι εκτελεστικές Αστυνομικές Υπηρεσίες οργανώ
νονται με την απλούστερη μορφή οργανωτικής πυραμί
δας. Στην κορυφή της πυραμίδας είναι ο διοικητής, ο 
οποίος συνεργάζεται άμεσα με τους προϊστάμενους των 
Γραφείων που αποτελούν την εσωτερική διάρθρωση της 
Υπηρεσίας και μέσω των οποίων καταμερίζονται οι ερ
γασίες στο προσωπικό της. Η οργανωτική δομή λοιπόν, 
διευκολύνει την άμεση αναφορά των αστυνομικών προ
βλημάτων στη διοίκηση του Τμήματος, τον προγραμμα
τισμό των εργασιών, την ταχεία έκδοση των διαταγών, 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσής τους 
και βέβαια εξασφαλίζει το συντονισμό των ενεργειών 
μεταξύ των Γραφείων και την ενότητα της διοίκησης.
Ο διοικητής πρέπει να γνωρίζει ότι στη σημερινή πολυ
μορφία της αστυνομικής πραγματικότητας είναι αποδε
κτό ότι δεν μπορούν όλα τα θέματα να ενταχθούν σε συ
γκεκριμένες διαδικασίες. Οι αρμοδιότητες ομαδοποιού- 
νται στο πλαίσιο του αστυνομικού έργου, σε γενικές κα
τηγορίες και με βάση αυτές παρέχονται οι οδηγίες από το 
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. Βέβαια, τα προβλήμα
τα που αντιμετωπίζει ορισμένες φορές μια εκτελεστική 
Αστυνομική Υπηρεσία είναι μοναδικά ή μη συχνά επα
ναλαμβανόμενα και είναι βέβαιο ότι η επίλυσή τους δεν 
μπορεί, ενόψει και της κατανομής του αστυνομικού έρ
γου, να ενταχθεί απόλυτα σε συγκεκριμένους διαδικα
στικούς κανόνες. Οι παρερμηνείες όμως, και μερικές φο

ρές οι συγχύσεις που δημιουργούνται, δεν πρέπει να 
αναστέλλουν την αστυνομική δράση και να εξασθενούν 
το αίσθημα ευθύνης μιας Αστυνομικής Υπηρεσίας και 
να καταλήγουν σε ταλαιπωρία των πολιτών, αφού το 
αστυνομικό έργο είναι ενιαίο και η ευθύνη για την απο
τελεσματική διεκπεραίωσή του είναι συλλογική.
Το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει μια εκτελεστική 
Αστυνομική Υπηρεσία δεν είναι πάντοτε ανάλογα με τον 
όγκο του αστυνομικού έργου που καλείται να διεκπε- 
ραιώσει και βέβαια επηρεάζουν την προσπάθεια για την 
αποδοτικότερη λειτουργία του. Όμως, ορισμένες φορές, 
οι ελλείψεις αυτές υπερτονίζονται και αποτελούν τη δι- 
καιολογητική βάση για τη μη ορθολογική λειτουργία 
της Αστυνομικής Υπηρεσίας, χωρίς ο διοικητής να εξε
τάζει ή να επιχειρεί την κατάλληλη αναδιάταξη των δυ
νάμεων και των μέσων της, η οποία μπορεί να βελτιώσει 
την παραγωγικότητα και να μετριάσει τις αρνητικές συ
νέπειες της ελλιπούς στελέχωσης

Η στελέχωση.
Η διαδικασία της στελέχωσης περιλαμβάνει την τοποθέ
τηση των κατάλληλων προσώπων στις προβλεπόμενες 
από την οργάνωση θέσεις, δηλαδή την τοποθέτηση του 
κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση. Κατάλ
ληλο πρόσωπο είναι εκείνο που διαθέτει την επαγγελμα
τική κατάρτιση για να τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη 
θέση (γραμματέα Τμήματος, αρχειοθέτη, χειριστή Η/Υ 
κ.λ.π.). Η στελέχωση αποτελεί βασικό παράγοντα για 
την επιτυχή εκπλήρωση των εργασιών μιας εκτελεστι
κής Αστυνομικής Υπηρεσίας.
Παρατηρείται ορισμένες φορές, εκτελεστικές Υπηρεσίες, 
όπως το Αστυνομικό Τμήμα, να μη λειτουργούν ως δυναμι
κές μονάδες του Σώματος. Το γραφείο διοικητικής υποστή
ριξης, η γραμματεία της Υπηρεσίας, στελεχώνεται από προ
σωπικό που δεν δικαιολογείται ούτε από την αναλογία με το 
συνολικό αριθμό των υπηρετούντων στην Αστυνομική 
Υπηρεσία ούτε από την ανάγκη κατανομής των γραφεια- 
κών εργασιών ή τον όγκο της γραφικής εργασίας 
Το πολιτικό προσωπικό, καθώς και το αστυνομικό προσω
πικό που είναι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, σε όσες 
Υπηρεσίες υπηρετούν, δεν αξιοποιείται στο βαθμό που επι
βάλλεται, προκειμένου να διατεθεί το λοιπό αστυνομικό 
προσωπικό σε ουσιαστικές αστυνομικές εργασίες 
Ειδικές θέσεις και αντίστοιχα καθήκοντα (αρχειοθέτης επι
δόσεις ποινικών δικογράφων κ.λ.π.) πρέπει να κατανέμο- 
νται στο προσωπικό, αποκλειστικά, όταν η έκταση του αντι
κειμένου που θα χειριστούν είναι τόσο μεγάλη, ώστε μόνον 
η δημιουργία της ειδικής θέσης και η κατανομή των σχετι
κών καθηκόντων θα διευκολύνει το έργο της Υπηρεσίας 
Ό μω ς και στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό στο οποίο 
ανατέθηκαν τα ειδικά καθήκοντα δεν πρέπει να είναι απο
κομμένο από τις λοιπές εργασίες Ούτε πρέπει να κατοχυ
ρώνει μονίμως την αποκλειστικότητα διάθεσης στα καθή
κοντα αυτά, προκειμένου να είναι σε συνεχή εγρήγορση και 
να μη δημιουργείται πνεύμα ανταγωνισμού στα πλαίσια της 
Υπηρεσίας Πάντοτε πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρη
σιμοποίησης του προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται.

Ο προγραμματισμός.
Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει την υποχρέωση του διοι
κητή της Αστυνομικής Υπηρεσίας να καθορίζει έγκαιρα συ-
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γκεκριμένη τακτική και να προπαρασκευάζει τη δράση 
για την υλοποίηση των εργασιών της Υπηρεσίας, με βάση 
τις διαταγές των προϊσταμένων του, τις αναφορές των υφι
σταμένων του και τις πληροφορίες που διαθέτει.
Ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος οφείλει να 
έχει ένα μηνιαίο πρόγραμμα δράσης, το οποίο να κατα
μερίζει σε εβδομαδιαία βάση και υποχρεούται, με βάση 
τα προβλήματα που προκύπτουν, να προγραμματίζει, 
πέραν από την αντιμετώπιση των καθημερινών έκτα
κτων αναγκών, τις εργασίες της Υπηρεσίας του. Το 
πρόγραμμα αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους γενικό
τερους αστυνομικούς στόχους, αλλά είναι αναγκαίο να 
τους εξειδικεύει με δράσεις στο τοπικό επίπεδο και επιπλέ
ον να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση και των ειδικότε
ρων προβλημάτων της περιοχής του, όπως αυτά προκύ
πτουν μέσα από τη λεπτομερή χαρτογράφηση της εγκλη
ματικότητας και των λοιπών αστυνομικών προβλημάτων 
που απασχολούν την Υπηρεσία του. Για παράδειγμα αν ο 
γενικότερος στόχος είναι η μείωση των αρπαγών τσα
ντών από γυναίκες, οι δράσεις πρέπει να εξειδικεύονται 
σε περιπολίες στους χώρους που συναλλάσσονται οι 
γυναίκες και κατά τις ώρες λειτουργίας των χώρων αυ
τών. Αν στη συγκεκριμένη περιοχή μια συγκεκριμένη 
ημέρα της εβδομάδας λειτουργεί λαϊκή αγορά και πα- 
ρατηρείται το φαινόμενο αυτό ή συναφή εγκλήματα, ο 
προγραμματισμός πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερο 
σχεδίασμά μέτρων για την αντιμετώπισή του.

Η καθοδήγηση.
Αυτή λειτουργεί, κατά βάση, με την έκδοση των διατα
γών και με τις ειδικότερες οδηγίες, οι οποίες πρέπει να 
είναι σύμφωνες με τους νόμους και τους κανονισμούς 
του Σώματος και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
διοικητή της Αστυνομικής Υπηρεσίας. Ειδικότερα, οι 
διαταγές πρέπει να είναι σύννομες, απλές και κατανοη
τές. Να είναι απολύτως σαφείς και ακριβείς, ώστε να 
μην επιδέχονται αμφισβητήσεις και παρερμηνείες. 
Πρέπει να είναι πλήρεις, ώστε να αποφεύγονται οι ανα
κλήσεις, οι συμπληρώσεις και οι τροποποιήσεις. Τα 
διατασσόμενα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν. Οι 
παράνομες, αυθαίρετες, ασαφείς και μη υλοποιήσιμες 
διαταγές κλονίζουν την εμπιστοσύνη του προσωπικού 
προς το διοικητή. Στόχος των διαταγών είναι η καθο
δήγηση, δηλαδή η υποβοήθηση του προσωπικού στην 
εκτέλεση των εργασιών του. Η έκδοση διαταγών προ- 
κειμένου να μεταφερθεί η ευθύνη της εκτέλεσης των 
αστυνομικών εργασιών στους υφιστάμενους δεν συ- 
νάδει με το κύρος του διοικητή.
Ο διοικητής της εκτελεστικής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
λειτουργεί κυρίως, με προφορικές διαταγές και οδηγίες. Ο 
τρόπος που δίνονται οι διαταγές αυτές επηρεάζει άμεσα και 
τον τρόπο δράσης των υφισταμένων του. Αν ο διοικητής 
εξηγήσει με σαφήνεια αλλά και ευγένεια τις εργασίες που 
πρέπει να εκτελέσουν οι υφιστάμενοί του, είναι βέβαιο ότι 
οι τελευταίοι θα τις διεκπεραιώοουν καλύτερα Αντίθετα, 
οι διαταγές που δίνονται με τρόπο ανάρμοστο και δεν απο
σαφηνίζονται δημιουργούν διάθεση απειθαρχίας, τυπικής 
και μη πλήρους εκτέλεσης από το προσωπικό. Οι εντολές 
του διοικητή πρέπει να μεταβιβάζονται προς τους άμεσα 
υφισταμένους του (προϊστάμενους Γραφείων) ή όταν δί
νονται απευθείας για εκτέλεση θα πρέπει να ενημερώνο
νται και αυτοί, προκειμένουνα διατηρείται η συνοχή και 
η πειθαρχία του προσωπικού. Ο διοικητής δεν πρέπει πο

τέ να αγνοεί τους άμεσους συνεργάτες του.

Ο συντονισμός.
Είναι η εναρμόνιση των ενεργειών, προκειμένου να 
επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος, η διαταχθείσα 
αστυνομική εργασία. Για να επιτύχει ο συντονισμός 
πρέπει να υπάρχει ένας μόνον προϊστάμενος, από τον 
οποίο θα λαμβάνουν εντολές και οδηγίες οι υφιστάμε
νοι και έναντι του οποίου θα είναι υπεύθυνοι. Αν σε 
μια Υπηρεσία, υπάρχουν περισσότερα πρόσωπα που δί
νουν εντολές και μάλιστα αντιφατικές μεταξύ τους, τό
τε θα δημιουργηθεί σύγχυση και το προσωπικό δεν θα 
μπορεί να λειτουργήσει. Ο συντονισμός στο επίπεδο 
των εργασιών μιας Αστυνομικής Υπηρεσίας επιτυγχά
νεται με τις διαταγές, με συσκέψεις και κυρίως με τις 
προφορικές εντολές και αναφορές, κατά την εκτέλεση 
των εργασιών, δηλαδή με τη συνεχή καθοδήγηση, επο- 
πτεία και έλεγχο.

Η εποπτεία και ο έλεγχος.
Αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση απο
τελεσματικής διοίκησης. Σκοπός τους είναι να διαπι
στώσει ο διοικητής αν οι εργασίες που διέταξε εκτελού- 
νται όπως καθόρισε με τη διαταγή του, καθώς και να 
διαπιστώσει την αποτελεσματικότητα της τακτικής 
που διέταξε να εφαρμοστεί και την ικανότητα του προ
σωπικού του. Επίσης, να επισημάνει αδυναμίες που 
οφείλονται στη διαδικασία που σχεδίασε ή σε σφάλμα
τα των υφισταμένων του κατά την εκτέλεση των δια
ταγών και να προλάβει ή να διορθώσει αυτά, τροποποι
ώντας τις διαδικασίες ή νουθετώντας το προσωπικό 
του. Η επίκριση και η τιμωρία του υφιστάμενου που 
ελέγχεται για τις ενδεχόμενες παραλείψεις του, πρέπει 
να είναι το έσχατο μέσο της διοίκησης.
Ο διοικητής της Αστυνομικής Υπηρεσίας πρέπει να 
έχει ως αφετηρία την αρχή ότι εφόσον διατάσσει πρέπει 
να βεβαιώνεται ότι οι διαταγές του εκτελούνται. Η επο
πτεία και ο έλεγχος επιβάλλεται να είναι συνεχής, ώστε 
το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του να αισθάνεται τη σοβαρή παρουσία της διοίκησης 
και μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τις ενέργειες του. Η 
ανάθεση της εποπτείας και του ελέγχου στους άμεσους 
συνεργάτες του (υποδιοικητή, προϊστάμενους Γραφεί
ων) ή στους λοιπούς βαθμοφόρους δεν απαλλάσσει τον 
ίδιο το διοικητή από την ευθύνη αυτή.

Η εκπλήρωση της αποστολής.
Η Αστυνομία, ως οργάνωση, έχει γενικά αποστολή 
την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και την πρό
ληψη και καταστολή του εγκλήματος. Ό μως, η 
αποστολή της αυτή δεν περιγράφεται εύκολα, ούτε 
είναι σαφής, καθόσον οι απαιτήσεις των καιρών και 
οι προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου τη διευρύ
νουν σε νέους τομείς δραστηριοτήτων. Είναι κοινή 
διαπίστωση ότι η Αστυνομία ασκεί ένα τεράστιο 
κοινωνικό έργο. Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας εκτε
λεστικής Αστυνομικής Υπηρεσίας εξαρτάται από το 
βαθμό που κατορθώνει να ικανοποιεί τ ις  κοινωνικές 
ανάγκες, χρησιμοποιώντας παράλληλα όλες τις σύγ
χρονες μεθόδους και τρόπους για την εκπλήρωση 
της αποστολής της.
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Ο διοικητής πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με 
τον πολίτη και την τοπική κοινωνία, ώστε να αντιμε
τωπίζει καθημερινά προβλήματα που απαιτούν εύστο
χους, λεπτούς και αποτελεσματικούς χειρισμούς Αυτές 
οι συνηθισμένες επαφές διαδραματίζουν σημαντικό ρό
λο στον τομέα των σχέσεων Αστυνομίας και πολιτών, 
καθόσον δημιουργούν θετική εικόνα για την Αστυνο
μική Υπηρεσία στους πολίτες της περιοχής που αστυ
νομεύει και κλίμα κοινωνικής συναίνεσης προϋποθέ
σεις αναγκαίες για να εκπληρώσει αποτελεσματικότερα 
την αποστολή της.

Τα προσόντα του διοικητή.
Η διοίκηση αποτελεί ευθύνη αλλά και πεδίο καταξίωσης 
και διάκρισης για τον αξιωματικό. Ο σωστός διοικητής εί
ναι αποδεδειγμένα ο σημαντικότερος παράγοντας για την 
αποδοτική λειτουργία κάθε Αστυνομικής Υπηρεσίας. 
Ό μω ς οι διοικητές των εκτελεστικών αστυνομικών Υπη
ρεσιών πρέπει να έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή 
ορισμένες ιδιότητες που μπορεί από μόνες τους να μην οδη
γούν στην επιτυχία του έργου τους αλλά είναι βέβαιο ότι η 
έλλειψή τους αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα Τα χαρα
κτηριστικά αυτά είναι:
Γνώσεις Οι γνώσεις προσδίδουν στο διοικητή την ικα
νότητα να εκτελεί τα καθήκοντά του, να επιβλέπει τους 
υφισταμένους του πιο αποτελεσματικά, να σχεδιάζει, 
να προβλέπει, να επιλύει προβλήματα και να αξιολογεί 
το βαθμό αποτελεσματικής εκτέλεσης ενός έργου. Επι
βάλλεται λοιπόν, ο διοικητής να έχει σαφή και πλήρη 
γνώση των καθηκόντων του, όπως προβλέπονται από

τους κανονισμούς του Σώματος, τόσο αυτών που αφο
ρούν την εκτέλεση της αποστολής του Αστυνομικού 
Τμήματος όσο και εκείνων που αφορούν τη διοίκηση 
των υφισταμένων του. Η τήρηση προσωπικού αρ
χείου στοιχείων σχετικών με το έργο του και η συνεχής 
παρατήρηση και μελέτη εξασφαλίζουν στο διοικητή τις 
γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της 
αποστολής του.
Ικανότητα λήψης ορθών και έγκαιρων αποφάσεων. Η 
λήψη αποφάσεων αποτελεί τη βασική δραστηριότητα 
όλων των διοικητών αξιωματικών. Η ικανότητα του δι
οικητή για λήψη ορθών και έγκαιρων αποφάσεων δη
μιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης διατηρεί τη συνοχή της 
Υπηρεσίας και συμβάλλει στην επιτυχή εκπλήρωση 
της αποστολής.

Θάρρος. Είναι η ψυχική δύναμη αντιμετώπισης του 
κινδύνου. Βοηθά το διοικητή στην εκπλήρωση της 
αποστολής του, ανεξάρτητα από τους απειλούμενους 
κινδύνους. Του δίνει τη δύναμη να παραμένει σταθερός 
σε ότι είναι ορθό και δίκαιο, παρά τις αντιθέσεις και να 
μη φοβάται τις ευθύνες. Ανυψώνει το διοικητή σε κύ
ρος και επιβολή.

Εντιμότητα Είναι συνυφασμένη με την αστυνομική 
ιδιότητα. Σε μια κρίσιμη κατάσταση δεν πρέπει να 
υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για την ακεραιότητα 
του χαρακτήρα και την εντιμότητα του διοικητή, που 
και υπό κανονικές συνθήκες υποχρεώνουν τους προϊ
σταμένους και τους υφισταμένους του να τον σέβονται 
και να τον εκτιμούν.

N I G H T  " 4 W E R
High Power XENON flashlight

Κατάλληλος για Αστυνομική & Στρατιωτική χρήση Δέσμη φωτός εμβέλειας έως 250m

1 ΜΗ Γερμανικό Προϊόν , μίχριβάθ0ϋς 100m“  1:30 η Διάρκεια συνεχούς φωτισμού
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiCd

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

NIGHT POWER

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 79 ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΤΗΛ. 210.5155760-5139330
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Δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη βοηθό το διοικητή να απο
δίδει σε κάθε υφιστάμενό του την αξία που επιβάλλεται 
ανάλογα με την προσφορά του, επιτυγχάνοντας κατ’ 
αυτά τον τρόπο να γίνεται αποδεκτός από τους υφιστα
μένους του.

Αυτοπεποίθηση. Είναι η εμπιστοσύνη που έχει ο διοι
κητής στις προσωπικές του δυνάμεις. Η εμπιστοσύνη 
αυτή στηρίζεται στην αυτογνωσία του που βοηθά στην 
αποκάλυψη της πραγματικής του αξίας. Ο διοικητής 
έχοντας γνώση των ικανοτήτων του τηρεί σθεναρή στά
ση για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος και δεν υπο
χωρεί μπροστά στα εμπόδια που παρουσιάζονται. Η αυ
τοπεποίθηση οπλίζει το διοικητή με θέληση και αποφα
σιστικότητα.

γών και οδηγιών, κενών των νόμων ή των κανονισμών 
ή εμφάνισης μιας απρόβλεπτης κατάστασης, η ανάπτυξη 
πρωτοβουλίας είναι απαραίτητη. Στις περιπτώσεις ανά
πτυξης δραστηριότητας με δική του πρωτοβουλία ο δι
οικητής αναλαμβάνει και τις ευθύνες γ ι’ αυτή.

Ευχέρεια προσαρμογής. Η συνηθισμένη καθημερινή 
εργασία του διοικητή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτή
σεις. Όμως, οι απρόβλεπτες και σοβαρές καταστάσεις, τα 
έκτακτα και με ιδιαίτερη βαρύτητα γεγονότα χρειάζο
νται και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Η ικανότητα αντίλη
ψης, ερμηνείας και προσαρμογής στις συνθήκες αυτές 
βοηθούν το διοικητή να ενεργήσει με επιτυχία. Η ικανό
τητα αυτή τον βοηθά επίσης στην εφαρμογή νέων ιδεών, 
μεθόδων και διαδικασιών.

Πρωτοβουλία Είναι η ικανότητα που βοηθά το διοικη
τή να επινοεί και να θέτει σε εφαρμογή μια ενέργεια μέ
χρι την ολοκλήρωσή της, να αντιμετωπίζει ανάγκες και 
προβλήματα, για τα οποία δεν υπάρχει έτοιμη λύση και 
τέλος, χρησιμοποιώντας την εφευρετικότητά του, να 
αντιμετωπίζει καταστάσεις, χωρίς την ύπαρξη κανόνων, 
μέσων και μεθόδων. Στις περιπτώσεις έλλειψης διατα

Αντοχή Η αντοχή καθιστά το διοικητή ικανό να ενεργεί με 
υποδειγματικό τρόπο κάτω από ισχυρή πνευματική ή φυσι
κή ένταση. Όταν έχει αντοχή, υποφέρει τον κόπο, τις στε
ρήσεις, την ταλαιπωρία Μπορεί να αφιερώσει όλες του τις 
δυνάμεις στο έργο που έχει αναλάβει. Όταν ο διοικητής εί
ναι άτομο μειωμένης αντοχής, ποτέ δεν θα αποκτήσει την 
εμπιστοσύνη των υφισταμένων του.

0  διοικητής αξιωματικός δεν έχει δικαίωμα να απαιτεί:
• Πειθαρχία, όταν ο ίδιος είναι απείθαρχος.

•  Ακεραιότητα χαρακτήρα και δικαιοσύνη, όταν ο ίδιος δεν έχει ήθος και αδικεί.
•  Καλή εμφάνιση και συμπεριφορά, όταν η δική του είναι ανεπίτρεπτη.

•  Αψογη ατομική και οικογενειακή ζωή, όταν η δική του σχολιάζεται με δυσμένεια και κατακρίνεται. 
•  Ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης, όταν εκείνος δεν δίδει το παράδειγμα.

•  Εργατικότητα, όταν ο ίδιος είναι οκνηρός και αδιάφορος.
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διϋπηρεσιακή άσκηοη επί χάρτου

Τ ην 8-9 Απριλίου 2006 διεξήχθη σε ξενοδοχείο 
της περιοχής του Ρίου, διϋπηρεσιακή άσκη
ση επί χάρτου με την κωδική ονομασία «ΡΙΟ 
-  ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2006».

Η άσκηση σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε 
από την Ομάδα Σχεδιασμού Ασκήσεων της Δ/νσης Χει
ρισμού Κρίσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας σε συνεργασία με την εταιρία «ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.» 
και την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλά
δας και βασίστηκε σε σενάρια κλιμακούμενης δυσκολίας 
με την εξής στοχοθεσία:
•  Τη δοκιμασία του σχεδιασμού ασφάλειας της γέφυρας 
ζεύξης Ρίου -  Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», ως κρί
σιμης υποδομής, για τη χώρα μας αλλά και γενικότερα. 
•  Τη διϋπηρεσιακή συνεργασία και το συντονισμό των 
εμπλεκόμενων, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου ετοιμό
τητας και ανταπόκρισής τους στα σενάρια της άσκησης. 
•  Την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της άσκησης για 
την περαιτέρω επάρκεια του συνολικού σχεδιασμού 
ασφάλειας της γέφυρας.
Τα πέντε σενάρια της άσκησης περιελάμβαναν:
I. Τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού και σειρά 

απειλητικών τηλεφωνημάτων.
Π. Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα και διαχείριση 

κυκλοφορίας.
ΙΠ. Περιστατικό ομηρίας και διαπραγματεύσεων. 
IV. Πτώση πολιτικού ελικοπτέρου στις αντηρίδες 

της γέφυρας.
V. Πρόσκρουση πλοίου σε πυλώνα της γέφυρας.

Τα ανωτέρω σενάρια δεν βασίστηκαν σε πληροφορίες

για πιθανές απειλές, αλλά επιλέχθηκαν με γνώμονα τη 
δημιουργία ενός προσομοιωμένου περιβάλλοντος ασφά
λειας, για τις ανάγκες διεξαγωγής της άσκησης. Μέσα 
από αυτή τη διαδικασία αναπτύχθηκε συνεργασία, ιδίως 
σε θέματα συντονισμού και λήψης αποφάσεων.
Στην άσκηση συμμετείχαν 150 στελέχη, ως «παρατηρητές» 
και «παίκτες», εκπρόσωποι των κύριων Φορέων Ασφάλειας 
(Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστικό Σώ
μα και Ε.Υ.Π.), καθώς και συναρμόδιων Φορέων και Αρχών 
(Ένοπλες Δυνάμεις, Γεν. Γραμματεία Περιφέρειας Δυτ. 
Ελλάδος' Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο 
Εξωτερικών, Υπουργείο Ανάπτυξης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υ.Ε.Ν., Τοπική Αυτοδιοί
κηση Αιτωλίας και Αχαϊας κ.λπ.).
Συμμετείχαν επίσης οι Γεν. Γραμματείς των Υπουργείων 
ΠΕΧΩ.Δ.Ε. και Εμπορικής Ναυτιλίας κ.κ. Κουλουμπής 
και Βλάχος αντίστοιχα, ο Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας 
Δυτ. Ελλάδος κ. Καββαδάς καθώς και ο Γεν. Γραμματέας 
Ενημέρωσης κ. Λειβαδάς ο οποίος και συντόνισε την επι- 
κοινωνιακή ομάδα διαχείρισης εκπροσώπων Τύπου εμπλε
κόμενων στα σενάρια Φορέων. Επίσης συμμετείχαν ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Αναστάσιος Δημοσχάκης του Λιμενικού Σώματος Αντι
ναύαρχος κ  Ηλίας Σιωνίδης και του Πυροσβεστικού Σώ
ματος Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας Κόης 
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ως οικοδεσπό
της καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και μεταξύ άλ
λων δήλωσε ότι: «Η προετοιμασία της άσκησης είναι 
αποτέλεσμα άριστης συνεργασίας όλων των εμπλεκο-
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μενών φορέων, με «αιχμή του δόρατος» την Ομάδα Σχε- 
διασμού Ασκήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία 
αναγνωρισμένα διαθέτει πολύτιμη τεχνογνωσία και 
εμπειρία στον τομέα των ασκήσεων ετοιμότητας, επί 
χάρτου και πραγματικών, στο πλαίσιο δοκιμασίας του 
Σχεδιασμού Ολυμπιακής Ασφάλειας. Ουσιαστικά, η ση
μερινή μέρα αποτελεί ορόσημο για τη Διεύθυνση Χειρι
σμού Κρίσεων διότι εγκαινιάζει τη λειτουργία της με 
την άσκηση που πρόκειται να διεξαχθεί καθ’ όσον μετε
ξελίχθηκε μεταολυμπιακά σε οργανική μονάδα του Σώ
ματος από ομάδα που ήταν κατά την περίοδο της προο- 
λυμπιακής και ολυμπιακής φάσης του «Αθήνα 2004». 
Με δεδομένη την αμέριστη βοήθεια της πολιτικής μας 
ηγεσίας και τη συνδρομή όλων των Αρχών και Φορέων 
εσωτερικής ασφάλειας, το πρόγραμμα ασκήσεων επί 
χάρτου και -κυρίως πραγματικών- θα κλιμακωθεί τόσο 
ως εκπαιδευτική, όσο και ως επιχειρησιακή διαδικασία. 
Επίσης, με την ευκαιρία αυτή γνωστοποιώ ότι το Αρχη
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας μετά από έγκριση του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, αναλαμβάνει πρωτοβου
λίες για συνδιοργάνωση ασκήσεων με χώρες της Βαλκα
νικής, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που βασανίζουν τις 
ελεύθερες κοινωνίες μας, όπως η λαθρομετανάστευση, 
το οργανωμένο έγκλημα, η εκμετάλλευση και εμπορία 
ανθρώπων κ.α. Η προστιθέμενη αξία των διϋπηρεσια- 
κών αυτών ασκήσεων - με διακριτό και σεβαστό το θε
σμικό ρόλο κάθε εμπλεκόμενου - είναι η δυνατότητα 
που παρέχεται σε στελέχη πολλών και διαφορετικών 
Υπηρεσιών, να γνωριστούν, να συνεργαστούν και να 
ανταλλάξουν εμπειρίες σε κοινά - κρίσιμα ζητήματα 
ασφαλείας. Τα στελέχη αυτά, σε περίπτωση διαχείρισης 
πραγματικών περιστατικών, θα λειτουργήσουν με το 
συγκριτικό πλεονέκτημα ότι δεν θα είναι άγνωστα με
ταξύ τους και ασφαλώς θα γνωρίζουν τι πρέπει και τι 
μπορεί ο καθένας τους να προσφέρει, για συντονισμένη 
και αποτελεσματική ανταπόκριση.»
Την έναρξη των εργασιών της άσκησης κήρυξε ο Υπουργός 
Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας, ο οποίος στην ομι
λία του μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: «Ως Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και επαινώ τους λα- 
βόντες την πρωτοβουλία γι’ αυτήν την άσκηση. Νομίζω ότι 
είναι μια ανάληψη νέων καθηκόντων. Είναι μια έκφανση 
εκσυγχρονισμού της Διοικήσεως γενικότερα Το διϋπηρε- 
σιακό στοιχείο, το διακλαδικό στοιχείο, το διυπουργικό 
στοιχείο, το διανομαρχιακό και διαπερκρερειακό στοιχείο εί
ναι δεδομένα διοικητικής προσαρμογής.
Αυτά θέλουν καλλιέργεια για ένα σύγ
χρονο, διοικητικό μάτι. Αυτή είναι η 
σύγχρονη διοίκηση. Με την έννοια πως 
αυτές οι συνιστώσες, τα συντιθέμενα 
τμήματα, μέρη, δυνάμεις, θα αποτελό
σουν μια συνισταμένη της θετικής διοι
κητικής επίδειξης για το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα Πρέπει να γίνουν πολλές 
φορές και σε πολλά μέρη και σε πολλά 
αντικείμενα τέτοιες ασκήσεις Μόνον 
έτσι προάγεται η Διοίκηση. Η «δοβλετο
ποίηση» να ανήκει στο παρελθόν. Η συ
νεργασία να είναι ο κανόνας του παρό
ντος και του μέλλοντος Η συνεργασία 
και ο συντονισμός Αυτή είναι η εσωτε
ρική αξία της Ασκήσεως «Ρίο-Αντίρριο 
2006»...

Θέλω ειλικρινώς να υπογραμμίσω ότι η παρουσία σας, η 
ετοιμότητα για τη συνεργασία και το συντονισμό, τελεί 
εντός του σχεδίου της Ευρώπης. Υπάγεται σε ευρωπαϊ
κό σχεδίασμά και το χαιρετίζω εκθύμως. Είναι ο Ευρω
παϊκός Σχεδιαομός της Χάγης για την ανατροπή κινδύ
νων επί των λεγομένων κρίσιμων στοιχείων υποδομής. 
Έ τσ ι είναι η ευρωπαϊκή άμυνα για τις νέες ασύμμετρες 
απειλές και προκλήσεις...
Θέλω να σημειώσω ότι η έννοια της συνεργασίας και του 
συντονισμού έχει μερικές εφαρμογές τις οποίες αισθάνομαι 
την ανάγκη και την υποχρέωση να σας τις εκθέσω.
Η πρώτη έννοια είναι να αφήσουμε κατά μέρος τους 
εγωισμούς, τους διύπηρεσιακούς και τους διυπουργι
κούς. Να συναντηθούν όλες οι συνισταμένες των δυνά
μεων στη συνάντηση του πώς να παλέψουμε με τον κίν
δυνο, πώς να παλέψουμε με το γεγονός και να φέρουμε 
το μέγιστο αποτέλεσμα.
Δεύτερον, άσκηση προσομοίωσης επί χάρτου, να είμα
στε συγκεκρηιένοι και όχι θεωρητικοί και να μεταθέ
τουμε αργότερα στην αποτίμηση και στην προσομοίωση 
επί του εδάφους, η άλλη άσκηση, η μεγάλη άσκηση. Θα 
είναι στοιχεία ουσιώδη για το σύγχρονο διοικείν.
Και το τελευταίο και το μη επουσιώδες, να γνωριστούν με
ταξύ τους οι αξιωματικοί κορυφής της ιεραρχίας οι υπα- 
ξιωματικοί και δ ί αυτών όλα τα μέλη της ετπχειρήσεως 
Ποιότητες είναι αυτές Να μην είναι συνεργαζόμενοι άγνω
στοι μεταξύ τους γιατί αυτό θα είναι το επιχειρησιακό πα
ράδοξο. Όλα θα μετατεθούν τοις πράγματι σε ένα Κέντρο 
Διοικήσεως που θα λέγεται Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων. 
Εκεί είναι η συσσωρευμένη πείρα και η «κασετίνα» που θα 
γεμίζει συνεχώς με τις νέες εμπειρίες οι οποίες δια της απο
τίμησης θα καταγραφούν».

Συμπεράσματα
Κατά γενική ομολογία η άσκηση στέφθηκε με επιτυχία 
όπως άλλωστε επισημάνθηκε από το σύνολο των συμ- 
μετεχόντων οι οποίοι και αναγνώρισαν την ανάγκη να 
συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί περαιτέρω το πρό
γραμμα των ασκήσεων.
Ωστόσο, τόσο για την Δ.Χ.Κ./Α.Ε.Α. όσο και για τους Φο
ρείς που συμμετείχαν, η άσκηση μπορεί να ολοκληρώ
θηκε, η συνεργασία όμως θα συνεχιστεί μέσα από τη δια
δικασία της αποτίμησης των αποτελεσμάτων, με στόχο 
να αξιοποιηθούν τα τελικά συμπεράσματα που θα εξα
χθούν, στο πλαίσιο επικαιροποίησης και βελτιστοποίη
σης του σχεδιασμού ασφάλειας της γέφυρας.
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Kari
Rajamaki

To περιοδ ικό μας  
ε υ ρ ι σ κ ό μ ε ν ο  πάντα στην 

πρώτη γραμμή των 
ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν ,  σας παρουσιάζε ι  

κ α τ ’ απ οκ λ ε ισ τ ι κ ότ ητ α  το 
νέο Πρ όεδρο του  

Συμβουλίου  Υπουργών της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης και  

Υπουργό Εσωτερ ικών της  
Φινλανδ ίας  κ. Kari R a j a m a 

ki. Τον συναντήσαμε  στο 
Γραψε ίο του στο Ελσίνκι ,  

όπου μας μίλησε  δ ι ε ξ ο δ ι κ ά  
για τους  στόχους και τα 

οράματα στο πλαίσιο της  
Π ρ ο ε δ ρ ί α ς  της χώρας του,  
για τον τρόπο λ ε ι τ ο υ ρ γ ία ς  

της Αστυνομίας  σε μια 
σκανδιναβική χώρα,  για τα 

προβλήματα  
ε γ κ λ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς  που 

αντιμετωπίζουν ,  για το 
κοινωνικό status του  

Φινλανδού Αστυνομικού  και  
για πολλά άλλα  

ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α  θ έ μα τ α .
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Ο Υπουργός Εσωτερικών 
της Φινλανδίας και 

Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Υπουργών της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης 
μιλά στην «Αστυνομική 

Ανασκόπηση».



«Αστυνομική Ανασκόπηση»: Κύριε Υπουργέ, από την 
1η Ιουνίου η Φινλανδία έχει τα ηνία της Προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής' Ενωσης και ως εκ τούτου εσείς προ
εδρεύετε του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών. 
Ποιες προτεραιότητες έχετε θέσει αναφορικά με τα θέ
ματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας;

Πραγματικά από 1η Ιουνίου 2006, ως Υπουργός Εσωτερι
κών, θα συμπροεδρεύω με τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο 
Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης για το 
εξάμηνο που έπεται, στο οποίο η Φινλανδία έχει την Προε
δρία της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
Στο διάστημα αυτό, το Υπουργείο μας στοχεύει στην περαι
τέρω ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη -  μέλη 
προκειμένου να γίνει η Ευρώπη ένα mo ασφαλές μέρος για 
όλους μας Το στόχο μας αυτό σκοπεύουμε να τον κατακτή
σουμε επεκτείνσντας την επιχειρησιακή συνεργασία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες Αρχές και 
διασφαλίζοντας μια κοινή πολίτικη της Ευρωπαϊκής Έ νω
σης στα θέματα του ασύλου και της μετανάστευσης μέχρι το 
2010. Παράλληλα, θα διασφαλίσουμε την άρτια διεξαγωγή 
των αξιολογήσεων των νέων κρατών -  μελών.
Στο σημείο αστό θα ήθελα να τονίσω την κρισιμότητα της 
κατάστασης στην περιοχή της Μεσογείου αναφορικά με 
την παράνομη μετανάστευση. Το θέμα αυτό, απαιτεί στενή 
συνεργασία προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική, οι
κονομική και διεθνής ανάπτυξη στις γείτονες χώρες Θα 
πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε στη βάση του επιμερισμού 
του κόστους που θα επέλθει από τους συνοριακούς ελέγ
χους και τη μετανάστευση.
Έ νας άλλος αντικειμενικός στόχος της Φινλανδικής Προε
δρίας περιλαμβάνει την ενδυνάμωση της μάχης ενάντια 
στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων και στην τρομοκρα
τία καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασίας με 
τρίτες χώρες όπως η Ρωσία.

«AjV.»: Πολλή συζήτηση γίνεται τελευταία αναφορικά 
με το δίλημμα που υφίσταται σχετικά με τη χρησιμο
ποίηση μέσων ηλεκτρονικής παρακολούθησης για 
την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων, οε αντιδια
στολή με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμά
των και δεδομένων. Πώς καταφέρνετε να ισορροπήσε
τε το δίλημμα αστό;

Στη Φινλανδία, υπάρχει αυστηρό νομικό πλαίσιο που κα
θορίζει τα δικαιώματα της Αστυνομίας ως προς τη συλλογή 
και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Τα αρχεία εγκλη- 
ματολογικού περιεχομένου φυλάσσονται από το Κέντρο 
Νομικής Καταγραφής που βρίσκεται υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Η Αστυνομία διατηρεί βέβαια δι
κά; της εγγραφές που συνδέονται με εγκληματολογικές 
έρευνες Εδώ βέβαια να σας τονίσω ότι η Φινλανδική Αστυ
νομία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με τη Χάρτα Προσωπικών Δεδομένων, ο ελε
γκτής του φακέλου προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να 
καταγράψει σε κάθε φάκελο συγκεκριμένα στοιχεία όπως 
το όνομα του χειριστή, τον λόγο δημιουργίας φακέλου, πε
ριγραφή του αδικήματος άλλα σχετικά στοιχεία καθώς και 
ομάδες σχετικών στοιχείων. Με μικρές εξαιρέσεις ο καθένας 
έχει το δικαίωμα να γνωρίζει, τι στοιχεία, σχετικά με το 
άτομό του περιλαμβάνονται στον φάκελο ή γενικά αν υπάρ
χει φάκελος που να τον αφορά.
Επιπλέον, ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να 
διαγραφούν από το φάκελό του στοιχεία αναληθή ή στοι

χεία που αποθηκεύτηκαν παρανόμως 
Οι πολίτες που επιθυμούν να ελέγξουν το σύνολο των προ
σωπικών τους δεδομένων που είναι καταγεγραμμένο στους 
εγκληματολογικούς φακέλους έχουν το δικαίωμα να υποβά
λουν σχετικό αίτημα στο Κέντρο Νομικής Καταγραφής Ο κα
θένας έχει το δικαίωμα να ελέγξει την πληροφόρηση που είναι 
καταγεγραμμένη στον ατομικό του φάκελο. Στην περίπτωση 
μάλιστα κατά την οποία όζει διέλθει χρονικό διάστημα μεγα
λύτερο του ενός έτους από την τελευταία φορά που άσκησε το 
δικαίωμά του αυτό, η πληροφόρηση, του δίδεται δωρεάν. 
Αιτήματα για λήψη πληροφοριών από ατομικούς φακέλους 
που τηρούνται από την Αστυνομία, πρέπει να υποβάλλο
νται προσωπικά στο Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, απ’ όπου 
εν συνεχεία προωθούνται στην Αρχή Προστασίας Δεδομέ
νων «Ombudsman» ή σε άλλες Αρχές όταν αυτό απαιτείται. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως τονίζω, ότι τα αιτήματα αυτά 
θα πρέπει να υποβάλλονται αυτοπροσώπως Στις περιπτώ
σεις κατά τις οποίες ο αϊτών δεν όζει δικαίωμα να μάθει τις 
πληροφορίες που ζητάει, η Αρχή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι 
τα δεδομένα έχουν ληφθεί Km αποθηκευθεί νομίμως 
Αναμφίβολα όμως υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί στο 
δικαίωμα του πολίτη για έλεγχο του φακέλου του.
Πέρα από τους περιορισμούς που τίθενται στη Χάρτα Προ
σωπικών Δεδομένων, η Χάρτα Διακίνησης Προσωπικών 
Δεδομένων από την Αστυνομία αρνείται να παράσχει στοι
χεία όταν αφορούν:
- το Σύστημα Δεδομένων για Υπόπτους
- Το Επιχειρησιακό Σύστημα Δεδομένων της Κρατικής 
Ασφάλειας
- Το Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen στις περι
πτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 109 (2) της Συνθήκης 
του Schengen.
- Κατηγοριοποίηση παρακολούθησης ή τρόπους επιχειρή
σεων σχετικά με ανθρώπους ή πράξεις που συμπεριλαμβά- 
νονται σε αστυνομικούς φακέλους
Στην περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί, η Αρχή Προ
στασίας (Ombudsman) δύναται να ερευνήσει το νόμιμο 
της καταχώρησης

“94%  των Φινλανδών 
εμπιστεύονται απόλυτα 
την Αστυνομική Αρχή.

Επιπλέον, βάσει
ερευνών, οι Φινλανδοί

Αστυνομικοί 
θεωρούνται απολύτως

αδιάφθοροι. ”
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«ΑΑ.»: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα 
εγκληματικότητας που αντιμετωπίζετε στη χώρα σας;

Σε σύγκριση με τα γενικότερα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Φιν
λανδία είναι μια πολύ ασφαλής χώρα 
Ο υψηλός αριθμός βίαιων εγκλημάτων οφείλεται κυρίως 
στο πρόβλημα του αλκοολισμού και της κοινωνικής απο
μόνωσης Είναι ευτυχής συγκυρία μάλιστα που με ρωτάτε, 
γιατί η μείωση των βίαιων εγκλημάτων αποτελεί την κο
ρυφαία προτεραιότητα της Αστυνομίας την περίοδο αυτή.

«ΑΑ.» Ποια πολίτικη ακολουθεί η χώρα οας αναφο
ρικά με την παράνομη μετανάστευση και την τρομο
κρατία; Είστε αντιμέτωποι εδώ στην Φινλανδία με πα
ρόμοια προβλήματα και πώς τα χειρίζεστε;
Τα εγκλήματα της παράνομης μετανάστευσης και της εκ
μετάλλευσης ανθρώπων απαντώνται σε πολλά κράτη -  μέ
λη της Ευρωπαϊκής'  Ενωσης ωστόσο δεν είναι τόσο συχνά 
φαινόμενα για την Φινλανδία. Παρόλα αυτά έχουν εντοπι
στεί πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, στα σημεία συνοριακών 
ελέγχων και θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει γίνει κα
τάχρηση στο σύστημα για θέματα ασύλου σε κάποιο ποσο
στό τουλάχιστον. Επιπλέον, η Φινλανδία λαμβάνει ένα με
γάλο αριθμό ατόμων ακουμένων ασύλου οι οποίοι έχουν 
ήδη λάβει αρνητική απάντηση από άλλα κράτη -  μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ωστόσο, το πιο ανησυχητικό φαινόμενο που συνδέεται 
με την παράνομη μετανάστευση, είναι η εκμετάλλευ
ση ανθρώπων. Η Φινλανδία έχει επιτύχει να ενδυνα
μώσει δραστικά τις προσπάθειές της στην καταπολέ
μηση του φαινομένου αυτού, τροποποιώντας τη νομο

θεσία της με σκοπό την προστασία των θυμάτων της 
εκμετάλλευσης αυτής.
Όσο αφορά στο άλλο σκέλος του ερωτήματος σας δηλαδή 
την τρομοκρατία, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η Φινλανδία 
δεν υπήρξε θύμα κάποιας τρομοκρατικής ενέργειας 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας η Φινλανδία και οι Φιν- 
λανδοί εν γένει, δεν είναι υποψήφια θύματα τρομοκρατι
κών ενεργειών.
Αναμφίβολα, βέβαια, οι Φινλανδοί θα μπορούσαν όπως και 
ο καθένας να είναι θύματα (παράπλευρες απώλειες) τρομο
κρατικών ενεργειών σε άλλα μέρη του κόσμου.
Τα εγκλήματα ρατσισμού, ειδικά ενάντια σε μουσουλμά
νους και αντισημιτιστές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν 
τέτοιες ενδείξεις για την Φινλανδία. Για την ακρίβεια, 
δεν υπάρχουν εξτρεμιστικές ομάδες που να αποτελούν 
σημαντική απειλή για τη διατήρηση της πολιτικής ή της 
κοινωνικής τάξης.
Σε καμία περίπτωση όμως δεν υποτιμούμε την τρομοκρα
τική απειλή. Η Φινλανδία συμμετέχει ενεργά στην πάλη 
ενάντια στην τρομοκρατία στα πλαίσια της Ε.Ε. συμμετέ
χοντας σε ομάδες εργασίας και συνεισφέροντας στα πλαίσια 
της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Η Διεύθυνση 
Ασφαλείας η κεντρική Αρχή στη Φινλανδία, είναι υπεύ
θυνη για την εθνική και διεθνή συνεργασία ανάμεσα στις 
αστυνομικές αρχές Κλείνοντας την απάντησή μου στο 
ερώτημά σας θα ήθελα να πω ότι το Internet παίζει ένα κα
θοριστικό ρόλο τον οποίο θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά 
υπόψη μας όσον αφορά στη μάχη ενάντια στον ριζοσπα
στισμό -  εξτρεμισμό - προσηλυτισμό.

«ΑΑ.»: Ποιό είναι το κοινωνικό status του Φινλαν- 
δού Αστυνομικού;

Έ νας μεγάλος αριθμός δημοσκοπήσεων δείχνει ότι οι Φιν
λανδοί έχουν εμπιστοσύνη στην Αστυνομία Επίσης εκτι
μούν οε μεγάλο βαθμό την καριέρα στο Αστυνομικό Σώμα 
Σύμφωνα με μια εντελώς πρόσφατη έρευνα που έχω τώρα 
μπροστά μου -  το αστυνομικό βαρόμετρο -  94% των Φιν- 
λανδών εμπιστεύονται απόλυτα την Αστυνομική Αρχή. 
Επιπλέον, βάσει ερευνών, οι Φινλανδοί Αστυνομικοί θεω
ρούνται απολύτως αδιάφθοροι.

«ΑΑ.» : Παίρνοντας αφορμή από αυτήν ακριβώς 
την διαπίστωσή σας, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε 
ποιο εκπαιδευτικό σύστημα χρησιμοποιείτε στη 
Φινλανδία όσο αφορά στην εκπαίδευση των Αστυ
νομικών σας;

Η εκπαίδευση των Αστυνομικών στην Φινλανδία πραγμα
τοποιείται στην Εθνική Αστυνομική Ακαδημία μας Η βασι
κή αστυνομική εκπαίδευση -  το δίπλωμα στις αστυνομικός 
σπουδές -  διαρκεί δυόμισι έτη. Η εκπαίδευση αυτή, περι
λαμβάνει ώρες μαθήματος αλλά και ανεξάρτητη -  ελεύθερη 
μελέτη. Μέρος αυτής διενεργείται σε τοπικά Αστυνομικά 
Τμήματα ή άλλες Αστυνομικές Μονάδες Η περίοδος επιβλε- 
πόμενης από ανώτερους αστυνομικούς εκπαίδευσης καθώς 
και η πρακτική εν γένει διαρκεί ένα έτος Αφού συμπληρώ
σουν τη βασική αστυνομική εκπαίδευση και αποκτήσουν 
κάποια εμπειρία, οι Αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να συ- 
νεχίσουν τις σπουδές τους και να ολοκληρώσουν το εξετα
στικό πρόγραμμα για το βαθμό του Αρχιφύλακα 
Ακολούθως έχουν το δικαίωμα να ολοκληρώσουν το πρό
γραμμα σπουδών της Σχολής Αξιωματικών στο Αστυνομι-
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κά Κολέγιο της Φινλανδίας. Όσον αφορά τις μεταπτυχια
κές σπουδές, αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε επί
πεδο Πανεπιστημίου.
Τη στιγμή που μιλάμε στην Φινλανδικη Αστυνομία υπη
ρετούν περί τους 8.000 Αστυνομικούς

«ΑΑ»: Πόσα Αστυνομικά Σώματα διαθέτει η χώρα σας;

Η Φιλανδία διαθέτει ένα και μόνο Εθνικά Αστυνομικό Σώ
μα Η Αστυνομία, βέβαια, έρχεται σε καθημερινή επικοινω
νία και έχει στενή συνεργασία με τη Συνοριοφυλακή και 
τις Τελωνειακός Αρχές Οι προαναφερθείσες Υπηρεσίες 
έχουν παρόμοιες εξουσίες με την Αστυνομία όσο αφορά στη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας καθώς και 
στη μάχη ενάντια στο έγκλημα
Θα γνωρίζετε βέβαια ότι η Φινλανδική Αστυνομία λειτουρ
γεί υπό τη διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, και εί
ναι οργανωμένη σε τρία επίπεδα Καθήκοντα τοπικής αστυ
νόμευσης εκτελούνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα 
κάθε περιφέρειας όπως αυτά έχουν καθοριστεί Κάθε τοπι
κό Αστυνομικό Τμήμα φροντίζει για τη διασφάλιση της δη
μόσιας τάξης και ασφάλειας την πρόληψη του εγκλήματος 
την έρευνα εγκλημάτων καθώς και άλλων δραστηριοτήτων 
που δύνανται να αποτελόσουν απειλή για τη δημόσια τάξη 
ή ασφάλεια, τον έλεγχο της κυκλοφορίας την πρόληψη 
τροχαίων ατυχημάτων και γενικά εκπληρώνει όλα τα κα
θήκοντα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία 
Τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν 90 τοπικά Αστυνομικά 
Τμήματα καθώς και 280 σημεία εξυπηρέτησης πολιτών. 
Δεν θα πρέπει να μου διαφύγει να σας αναφέρω ότι δεν λει
τουργούν όλα τα προαναφερθέντα Αστυνομικά Τμήματα 
σε 24ωρη βάση.
Επαρχιακά Αστυνομικά Διοικητήρια.
Τα Αστυνομικά Τμήματα των Τοπικών Επαρχιακών Γρα
φείων ενεργούν ως Επαρχιακά Αστυνομικά Διοικητήρια. 
Σχεδιάζουν, διευθύνουν και αναπτύσσουν καθήκοντα 
αστυνόμευσης στα τοπικά όρια της επαρχίας τους Τα Διοι
κητήρια αυτά εφαρμόζουν την πολιτική και τους στόχους 
αστυνόμευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας 
και φυσικά τελούν υπό τις διαταγές της Η τελευταία είναι 
υπεύθυνη για τη συνεργασία ανάμεσα στα τοπικά Αστυνο
μικά Τμήματα και αποφασίζει ποιά καθήκοντα θα ασκούμε 
από κοινού και ποια δομή διοίκησης ακολουθείται σε κάθε 
περίπτωση.
Ανώτατα Αστυνομικά Διοικητήρια
Το Αρχηγείο Φινλανδικής Αστυνομίας το οποίο είναι εντε
ταλμένο στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως σας προανέφε- 
ρα, αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα αστυνομικής διοίκησης 
στη χώρα μας
Διαχειρίζεται και αναπτύσσει το αστυνομικό έργο, λαμβά
νει αποφάσεις σε θέματα εθνικής στρατηγικής και καθορι
σμού στόχων, διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της Αστυ
νομίας νομοθετεί και παράσχει εμπειρογνωμοσύνη σε θέ
ματα εσωτερικής ασφάλειας 
Εθνικές Μονάδες
Οι εθνικές Μονάδες της Αστυνομίας είναι τα Εθνικά Γρα
φεία Ερευνών, οι Υπηρεσίες Τροχαίας και Ασφάλειας που 
υπάγονται απ’ ευθείας στο Αρχηγείο.
Υπηρεσίες Αστυνομικής Εκπαίδευσης 
Στην Φινλανδία έχουμε δύο εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 
αστυνομικών: την Εθνική Αστυνομική Σχολή Βασικής 
Εκπαίδευσης και το Αστυνομικό Κολέγιο. Υπάγονται και οι 
δύο απ’ ευθείας στο Αρχηγείο. Υπάρχει και ένα κέντρο εκ
παίδευσης αστυνομικών σκύλων, η διοικητική λειτουργία

του οποίου εκτελείται από την Αστυνομική Σχολή. Η 
Αστυνομική Σχολή είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση 
των Αστυφυλάκων και για τις εξετάσεις προαγωγής στο 
βαθμό του Αρχκρύλακα. Παράλληλα, λειτουργεί και ως 
Σχολή Μετεκπαίδευσης -  Επιμόρφωσης Η έδρα της βρί
σκεται στο Τάμπερε.
Το Αστυνομικό Κολέγιο ασχολείται με την εκπαίδευση των 
Δοκίμων Αξιωματικών καθώς και με τη μετεκπαίδευση 
στελεχών. Παράλληλα, αποτελεί κέντρο μελέτης και έρευ
νας αστυνομικών θεμάτων. Εδρεύει στο Εσπού.
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αστυνομικών Σκύλων υπάγεται 
στην Αστυνομική Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Ασχολεί- 
ται με την εκπαίδευση, χειρισμό και κατοχή αστυνομικών 
σκύλων και εδρεύει στην Χαμενλίνα.
Στο σημείο αυτό θεωρώ ότι έχω ολοκληρώσει την περιγρα
φή του εκπαιδευτικού μας συστήματος Ελπίζω να ήμουν 
σαφής

«ΑΑ.»: Απολύτως, και σας ευχαριστούμε για το χρόνο 
που μας διαθέσατε.

Εγώ σας ευχαριστώ.

Συ νέντευ ξη : Υ/Α’ Αρετή Κ. Λιαση

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α  Δ Η Μ .  Π Ρ Ο Β Ο Π Ο Υ Α Ο Υ

Μ α κ α ρ ί ο υ  8 3  &  Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ
(έναντι Δ.Ο.Υ. Πττροι'ιπολης)

τ η λ . / Φ α ξ  2 1 0 .5 0 1 3 .5 1 4

• βιβλίο*
(οίο* Σ,ονογλιοοοο* έ κ π τ ω σ η  μέχρι 17%)

•  δ ώ ρ ο *

•  σ χ ο λ ι κ ό *

•  χ ο φ τ ι κ ό *

Ε ι δ ι κ έ ς  τ ι μ έ ς  γ ι α  τ ο  π ρ ο σ ω π ι κ ό  
τ η ς  Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς

[ 19 ] Α/Α



^ ■ 1 1

LL ϋ α ¥ ~ i n .

Ταξίδι στη

Φινλανδία
Τα απέραντα δάση, ένα 
μοναδικό αρχιπέλαγος και 
χιλιάδες λίμνες δημιουργούν 
έναν εντυπωσιακό συνδυασμό 
πλούσιων σε βλάστηση λόφων 
και νερών. Εκτός από το 
μυστηριακό βόρειο φυσικό της 
περιβάλλον, η Φινλανδία δεν 
παύει να είναι μία σύγχρονη 
σκανδιναβική χώρα με υψηλό 
βιοτικό επίπεδο, προηγμένη 
οικονομία και τεχνολογία. Με 
δεδομένο ότι η Φινλανδία μόλις 
ανέλαβε καθήκοντα Προεδρίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
περιοδικό μας, σας παρουσιάζει  
μερικές πινελιές από μια χώρα 
που φημίζεται για τη γαλήνια και 
όμορφη φύση της.



Η
 Φινλανδία, είναι μία από τις μεγαλύτερες χώ
ρες της Ευρώπης (τρεις φορές μεγαλύτερη 
από την Ελλάδα) έχει 187.880 λίμνες, 179.587 
νησιά, και 5.147.000 κατοίκους. Μαζί με τη 
Νορβηγία και την Ισλανδία είναι οι βορειότε

ρες χώρες της Ευρώπης. Συνορεύει δυτικά με τη Σουηδία, 
βόρεια με τη Νορβηγία και ανατολικά με τη Ρωσία. Δυτικά 
βρέχεται από το Βοθνικό κόλπο και νότια από το Φινικό κόλ
πο. Βρίσκεται στο κέντρο της Βόρειας Ευρώπης συνδέοντας 
την Βαλτική θάλασσα με την υπόλοιπη Σκανδιναβία 
Η ιδιομορφία του εδάφους δίνει τη δυνατότητα για πολλές 
και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που κρατούν το ενδια
φέρον των επισκεπτών αμείωτο. Κάντε μία βόλτα στα δάση 
που περιβάλλουν όλες σχεδόν τις πόλεις μια βαρκάδα στις 
ακύμαντες λίμνες ιππεύατε τα ήρεμα ισλανδικά άλογα, ζή- 
στε ήρεμα και ποιοτικά.
Πρώτοι κάτοικοι της Φινλανδίας φαίνεται πως ήταν οι Λά- 
πωνες Αργότερα απωθήθηκαν προς τα βόρεια από τους Φί
νες Το 12ο αι. μ Χ  οι Σουηδοί κατέλαβαν και εκχριστιάνι
σαν τη χώρα, που έγινε δουκάτο το 1353 και το 16ο αιώνα 
δέχτηκε το λουθηρανισμό. Το 18ο αιώνα αποτέλεσε πεδίο 
σύγκρουσης των Ρώσων και των Σουηδών, που το 1809 
την παρέδωσαν στη Ρωσία
Ο τσάρος την έκανε μεγάλο δουκάτο, με πλήρη αυτονομία 
Από πολύ νωρίς οι Φινλανδοί έκαναν πολλούς αγώνες μέ
χρι που το 1917 απέκτησαν την ελευθερία τους και δημι
ούργησαν ανεξάρτητο κράτος Με τη συνθήκη Τάρτου 
(1920) αναγνωρίστηκε ως Δημοκρατία της Φινλανδίας Το 
1939 η τέως Ε.Σ.Σ.Δ. προωθείται στο φιλανδικό έδαφος και 
αποκρούεται. Το 1940, με τη συνθήκη της Μόσχας παρα- 
χωρούνται στην Ε.Σ.Σ.Δ. η Καρελία και τμήμα της Λαπω
νίας Το 1947, και μετά τη συνθηκολόγηση του 1944, η Φιν
λανδία παραχωρεί στην Ε.Σ.Σ.Δ. και άλλα εδάφη (Πετσά- 
μο, Σάλα κ.λπ.). Το 1948 οι δύο χώρες υπογράφουν σύμφω
νο αμοιβαίας βοήθειας το οποίο και ανανεώθηκε το 1970. 
Πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Φινλανδίας είναι το 
Ελσίνκι, με 932.000 κατοίκους Ιδρύθηκε από τους Σουη
δούς το 1550. Το 1808 έγινε ρωσική πόλη και το έτος 1819 
πρωτεύουσα της Φινλανδίας
Είναι χτισμένη σε γραφική θέση, πάνω σε μικρές χερσονή
σους της βόρειας ακτής του Βοθνικού κόλπου. Έ χει πολλά 
και ωραία κτίρια, όπως το πανεπιστήμιο, διάφορους ναούς 
μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικό σταθμό και εθνικό μουσείο. 
Έ χει επίσης αστεροσκοπείο, βοτανικό κήπο, θαλασσο- 
γραφικό ινστιτούτο και πολλά πνευματικά ιδρύματα, 
ανάμεσα στα οποία αρχαιότερο είναι το πανεπιστήμιο, 
που ιδρύθηκε το 1827. Είναι βιομηχανικό κέντρο της χώ
ρας. Στα εργοστάσια του Ελσίνκι κατασκευάζονται ηλε
κτρικές μηχανές και συσκευές όργανα ακρίβειας πλα
στικά είδη και είδη πορσελάνης υφάσματα, κατεργάζο
νται δέρματα και παράγονται πολλά και διάφορα χημικά 
προϊόντα. Στα μεγάλα ναυπηγεία της πόλης ναυπηγού
νται πολλά και μεγάλα πλοία.
Μπορείτε να δείτε:
την πλατεία της Γερουσίας με τον επιβλητικό Καθεδρικό, 
το Εθνικό Μουσείο, την γραφική πλατεία της Αγοράς και 
τον σιδηροδρομικό σταθμό που είναι από τους mo εντυπω
σιακούς στον κόσμο.
Στη συνέχεια κάντε μια επίσκεψη στην κηπούπολη Ταπιό
λα με το λειτουργικό και υπερσύγχρονο σχεδίασμά της στο 
μνημείο του εθνικού συνθέτη Σιμπέλιους που μοιάζει με 
δάσος από ατσάλινες φλογέρες και στην απροσδόκητα εντυ
πωσιακή Εκκλησία των Βράχων. Είναι ένας προορισμός 
που θα πρέπει σίγουρα να προγραμματίσετε.

Επιμέλεια Υ /Α ’ Α ρ ε τή  Κ. Λιασή
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Κρίση αξιών και εγκληματολογία

Του Ιάκωβου Φαρσεδάκη 
Καθηγητή Παντείου  

Π ανεπιστημίου

Η
 αξία είναι μια έννοια αφηρημένη. Κάτι το ιδε
ατό, το μη χειροπιαστό1. Προσδιορίζει τα κοι
νής αποδοχής πολιτιστικά κριτήρια με τα 
οποία συγκρίνεται και κρίνεται η σημασία 
-ηθική, αισθητική ή γνωστική- των αντικει
μένων, αλλά και των στάσεων, των επιθυ

μιών και των αναγκών των ανθρώπων2.
Η μελέτη των αξιών υπήρξε αρχικά έργο των φιλοσόφων 
που προσπάθησαν να καθορίσουν την εγκυρότητα και 
την ισχύ τους. Οι κοινωνικοί επιστήμονες συγκέντρωσαν 
την προσοχή τους στις αξίες, όπως κι αν αυτές ορίζονταν, 
θεωρώντας τις «εμπειρικές μεταβλητές» μέσα στην κοι
νωνική ζωή3.
Οι αξίες ικανοποιούν πνευματικές ή υλικές ανάγκες του 
ανθρώπου, του υπόσχονται προστασία, ολοκλήρωση και 
τελείωση της ουσίας του, ισχύουν όχι μόνο για τούτο ή

Α’ μέρος
εκείνο το υποκείμενο, αλλά για όλα τα ανθρώπινα όντα, 
για το γένος «άνθρωπος»4.
Βέβαια, πολλά και διαφορετικά έχουν γραφεί και υπο- 
στηριχθεί, σχετικά με τη σχέση αξίας και όντος. Είναι 
γνωστή η ταύτισή τους, όπως επιχειρείται από τον Αρι
στοτέλη -σε αντίθεση με την πλατωνική διδασκαλία, αλ
λά και την καντιανλή προσέγγιση στα νεότερα χρόνια. 
Καθώς, επίσης, είναι γνωστή η θέση του Hartman για 
την αξία ως αυθύπαρκτη, αυτάρκη και αυτοτελή «ουσία» 
και «ποιότητα»5.
'Ενα σημαντικό ζήτημα για το οποίο πολύς λόγος έχει γί
νει αφορά το πρόβλημα της αντικειμενικής εγκυρότητας 
των αξιών. Ο αξιολογικός σκεπτικισμός αρνείται την 
αντικειμενική ισχύ των αξιών. Είναι εμφανής, βέβαια, η 
εσωτερική αυτοαντίφαση που εμπεριέχεται σε αυτή την 
τοποθέτηση, αφού αυτή η ίδια προϋποθέτει την ύπαρξη
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αντικειμενικών αληθειών (όπου η αλήθεια είναι αξία, 
ενώ η πλάνη απαξία)6.
Στην πραγματικότητα οι συλλογικές αξίες είναι αντικει
μενικές σε σχέση με το υποκείμενο, μια και είναι ανε
ξάρτητες από την υποκειμενική βούληση. Το άτομο, ζώ- 
ντας μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων κοινωνικοπολι- 
τιστικών όρων, σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστο
ρίας, δεν μπορεί να κρίνει -  έχοντας μια πολύ περιορι
σμένη προσωπική εμπειρία και βασιζόμενο σε μία ποιος 
ξέρει προκατάληψη ή μυστικιστική ενόραση -  αν οι κοι
νωνικές αξίες του καιρού του είναι ορθές ή λανθασμένες, 
απόλυτες ή σχετικές7.
Η κοινωνία, αντιθέτως, διαθέτει άπειρες εμπειρίες που, 
κατά τη διάρκεια των αιώνων, συκεντρώθηκαν από τα 
άτομα που τη συνθέτουν. Δρώντας, συχνά, με τη μέθοδο 
των δοκιμών και των σφαλμάτων, αποδέχθηκε τη βασι- 
μότητα ορισμένων τρόπων κοινωνικής αντίδρασης ένα
ντι του κόσμου, δημιουργώντας κοινωνικά γεγονότα 
και, ιδίως, αξίες που λειτουργούν ικανοποιητικά μέσα 
στα πλαίσια της κοινωνικής ζωής και εξασφαλίζουν την 
αρμονία και τη συνοχή ευρέων κοινωνικών στρωμάτων, 
ενώ, από την άλλη μεριά, επιτρέπουν την ικανοποίηση 
των ατομικών προσδοκιών των μελών της8.
Η μακροημέρευση, στην κοινωνική ζωή, ορισμένων αξιών 
και, αντιθέτως, ο εφήμερος χαρακτήρας άλλων -  που δεν 
επαληθεύονται στο μάκρος του χρόνου και παύουν να λει
τουργούν, άρα να υπάρχουν -  μπορούν, κατά συνέπεια, να 
θεωρηθούν ως απόδειξη πως, σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
κοινωνία ανακαλύπτει μια δομή του κόσμου, ανεξάρτητη, 
αντικειμενική και δημιουργεί αξίες ορθές ή αυθεντικός. Και, 
καμιά φορά, πως κάνει λάθη, προσπαθώντας να κάνει να λει
τουργήσουν ουτοπίες ή μύθοι9.
Μια θεμελιακή παρατήρηση του Αριστοτέλους είναι 
χρήσιμη για το ζήτημα που μας απασχολεί: το ήθος γεν
νήθηκε από το έθος που στηρίζεται στην μακροχρόνια 
κοινωνική παρατήρηση της ωφελιμότητας ή βλαπτικό
τητας ορισμένων ειδών διαγωγής10.
Είναι άλλο το ζήτημα των διαφορών που παρατηρού
νται στις αξιολογικές κρίσεις. Οι διαφορές αυτές οφείλο
νται όχι στην ανυπαρξία αντικειμενικότητας και καθο
λικής ισχύος των αξιών, αλλά στο ποιόν του αξιολογικού 
αισθητηρίου του ανθρώπου και στο βαθμό συντονισμού 
του αξιολογικού δέκτη στη συχνότητα του πομπού με 
τον οποίο οι αξίες μας στέλνουν τα δεοντολογικά τους 
μηνύματα11.
Εξηγούνται αυτές οι διαφορές από το ότι η σύλληψη και 
κατανόηση των αξιών δεν ορίζεται μόνο από τη λογική, 
αλλά και από το συναίσθημα και τη βούληση. Η αξιολό
γηση της αξίας δεν είναι ο δημιουργός της αξίας, αλλ’ ο 
αντικατοπτρισμός της αξίας μέσα μας12.
Οι αξίες διακρίνονται σε διάφορα είδη, ιεραρχούνται με 
βάση διάφορα κριτήρια (διάρκειας, απολυτότητας, βαθ
μού ικανοποίησης από τη βίωσή τους, κλπ.) και συνά- 
πτονται σε συστήματα κατά το μάλλον ή ήττον σταθερά, 
που κι αυτά διακρίνονται σε κατηγορίες13. Τα συστήμα
τα αυτών των αξιών είναι ανοικτά. Ο σκληρός πυρήνας 
τους -  όπως αποδεικνύει η ιστορική και συγκριτική 
έρευνα -  παραμένει σχεδόν αναλλοίωτος, αλλ’ ορισμένες 
όψεις τους μεταβάλλονται μέσα στον χρόνο, παρουσιά
ζοντας αρκετούς συνδυασμούς14. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
εξελίσσονται και προσαρμόζονται στις αλλαγές του περι
βάλλοντος. Αυτή η ικανότητα ρύθμισης και διόρθωσης 
επιτρέπει στα συστήματα αξιών να ξεπερνούν τις κρίσεις 
που εκάστοτε παρουσιάζονται15.

Είναι, νομίζω, περιττό να τονίσει κανείς τη σημασία των 
αξιών. Αποτελούν, πράγματι, κεντρικές εξηγηματικές 
έννοιες των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ο , άνθρωπος δεν 
εκφέρει, σχεδόν, καμιά φράση, χωρίς να εμφανισθούν σ’ 
αυτή, ρητά ή σιωπηρά, κάποιες εκτιμητικές έννοιες. Οι 
αξίες προσανατολίζουν και δομούν την κοινωνία16, δίνο- 
ντάς της νόημα και προσδιορίζοντας τους στόχους της17. 
Στην κλασσική Κοινωνιολογία η αναφορά στις αξίες εί
ναι συνεχής. Για τον Durkheim, η προσχώρηση στις 
κοινές αξίες είναι το βασικό στοιχείο της ένταξης του 
ατόμου στην κοινωνία, αποτελεί τη βάση της «κοινωνι
κής αλληλεγγύης». Η ανάπτυξη του καταμερισμού της 
εργασίας προξενεί μια αυξανόμενη αυτονομία του ατό
μου που οδηγεί σε μια εξατομίκευση των σκοπών και 
αξιών. Κι έτσι δημιουργείται ο κίνδυνος χαλάρωσης ή 
και αποδιοργάνωσης των κοινωνικών δεσμών. Πράγμα
τι, το άτομο, μη ελαυνόμενο πια από αδιαμφισβήτητες 
συλλογικές αξίες, απειλείται από τον αχαλίνωτο χαρα
κτήρα των προσωπικών του επιθυμιών. Αυτό μπορεί να 
οδηγήσει στην κατάσταση της «ανομίας», δηλ. Σε μια κα
τάσταση όπου οι αξίες και οι κανόνες δεν ασκούν πια 
ρυθμιστικό ρόλο στις ανθρώπινες συμπεριφορές18. 
Μήπως η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια τέτοια ανο- 
μική κατάσταση και κρίση αξιών;
Υπάρχει πρώτα-πρώτα ένα ζήτημα που αφορά τη σύ
γκρουση αξιών. Ό ταν αυτό συμβαίνει, σημαίνει πως ο 
οπισμός του επιθυμητού δεν στηρίζεται πια σ’ έναν ελά
χιστο βαθμό κοινωνικής συνοχής19.
Ως προς την κρίση αξιών καθ’ εαυτή, μπορεί να πει κα
νείς πως είναι ορατή σε δύο επίπεδα : εκείνο της καθη
μερινής πραγματικότητας και εκείνο της θεωρίας.
Ως προς το πρώτο, διαπιστώνει κανείς πως η διεύρυνση 
της γνώσης και η συνακόλουθη εξουσία της, με την ταυ
τόχρονη επιτάχυνση του χρόνου που διαταράσσει τους 
ρυθμούς της ζωής σε βαθμό που να μην επιτρέπουν πια 
στο πνεύμα να ωριμάσει και στη σκέψη να θρέψει τη συ
νείδηση, οδηγεί τον άνθρωπο στο να χάσει την ικανότη
τα κρίσης και ερμηνείας, άρα και προσαρμοστικότη
τας20. Δίνει την εντύπωση, πως έχει την δυνατότητα να 
επιλέξει, αλλά, στην καλλίτερη περίπτωση δεν είναι πα
ρά ο ερμηνευτής γεγονότων που τον ξεπερνούν21. Ασχο- 
λείται με την εκμετάλλευση των αναγκαίων για την ικα
νοποίηση των αναγκών του και των επιθυμιών του πό
ρων κι έτσι καταλήγει να χάσει κάθε επαφή με τη φύση. 
Έ χει την τάση να βλέπει ακόμα και τους συνανθρώπους 
του ως μέσα για την επίτευξη των στόχων του. Μήπως 
δεν μιλάμε για «ανθρώπινους πόρους» μέσα στις επιχει
ρήσεις; Ή  μήπως οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις δεν απο
τελούν τόπο αποκάλυψης, ταυτόχρονα, της ανθρώπινης 
δόξας και της ανθρώπινης δυστυχίας; Το έλλειμμα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης μεταφράζεται σε κοινωνικό 
αποκλεισμό.
Οι κάθε λογής κρίσεις που παρατηρούνται στις ανθρώ
πινες κοινωνίες γεννούν και κρίσεις αξιών. Οι σχετικές 
παρατηρήσεις του Θουκυδίδη για την εποχή του είναι 
χαρακτηριστικές23. Και μπορεί, πράγματι, να γίνει ένας 
παραλληλισμός με τα όσα τότε παρατηρήθηκαν.
Η σημερινή, βέβαια, κοινωνική κρίση, απορρέει, εν πολ- 
λοίς, από τη σύγκρουση ανάμεσα στον οικονομικό ορθο
λογισμό και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Ο ανθρώπινος 
παράγων απουσιάζει ολοκληρωτικά από αυτόν τον ορθο
λογισμό. Εξαφανίζεται μπροστά στην έννοια της αντα
γωνιστικότητας. Έ τσι διαγράφεται το υποκείμενο στο 
όνομα της απόλυτης προτεραιότητας του αντικειμένου24.
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Η ίδια λογική επιβάλλει τη συστηματική καταστροφή 
της κοινωνικής νομοθεσίας που οικοδομήθηκε με αγώ
νες. «Εύλογα διερωτάται κανείς αν η πολιτική ασκείται 
πλέον για την ευημερία των ανθρώπων ή για την ευη
μερία των μακροοπτονομικών δεικτών»25, σημείωσε κά
ποιος νηφάλιος παρατηρητής. Στο όνομα της παγκο
σμιοποίησης της οικονομίας κατεδαφίζεται ένα ολόκλη
ρο οικοδόμημα πολιτικών αξιών που συνδεόταν με την 
ύπαρξη του κοινωνικού κράτους, με τη δημοκρατική 
ισότητα των δικαιωμάτων στην υγεία, στην παιδεία, 
στην εργασία, στον πολιτισμό, με την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού26.
Η μεταβιομηχανική κοινωνία επέφερε βαθιές αλλαγές 
στις στάσεις και στις νοοτροπίες. Τις ταξικές διαφορές 
αντικατέστησαν νέες κοινωνικές ιεραρχίες που εγκαθι
δρύουν τα μεγάλα τεχνοκρατικά κέντρα, με βάση την 
κατανάλωση27. Ορισμένοι φοβούνται πως σε μια αγορά 
χωρίς σύνορα η πολιτική κινδυνεύει να αφανισθεί28. 
Για το σύγχρονο άνθρωπο ότι δεν μπορεί να μεταφρα- 
σθεί σε όρους ωφελιμότητας και εργασιακής αποτελε- 
σματικότητας είναι, σε μεγάλο βαθμό, ακατανόητο και 
απαράδεκτο. Ενώ αφετηριακά -ας θυμηθούμε τον Αρι
στοτέλη και το «κοινή συμφέρον» - ο οχρελιμισμός γεν
νιέται ορθολογικός, εξισωτικός και δημοκρατικός, σήμε
ρα υποβαθμίζει το λόγο σε εξορθολογισμό, την επιστήμη 
σε επιστημονισμό και τη δημοκρατία σε τεχνοκρατισμό. 
Στη σύγχρονη εποχή ο άνθρωπος τείνει να υποβαθμι- 
σθεί μόνο στη διάσταση του «homo oecomicus»29. To 
πλατωνικό «χρημάτων πάντων μέτρον άνθρωπος» έχει 
πλήρως αντιστραφεί στις μέρες μας και αντικατασταθεί 
από το «ανθρώπων πάντων μέτρον χρήμα»30.
Κατά ένα αξιόλογο διανοητή του καιρού μας, τα δέκα 
σύγχρονα δεινά είνα ι:
- Πρώτα απ’ όλα η αναγωγή του ανθρώπινου λόγου σε 
επιστημονικό λόγο, με τη συνακόλουθη επικυριαρχία 
του επιστημονισμού.
- Υστερα, οι απολυταρχικές ιδεολογίες που έχουν ως 
συνέπεια τη λήθη του Είναι.
- Ο εμπειρισμός για τον οποίο μετράει μόνο το χειρο
πιαστό και ακυρώνονται όλα όσα αφορούν τον χώρο 
της σκέψης.
- Το γεγονός ότι αυτό που κάποτε ονομαζόταν ευτυχία 
σήμερα έχει εκπέσει στην επιδίωξη υλικής ευμάρειας.
- Η αναγωγή της βίας - η οποία κυριαρχεί σε κάθε επί
πεδο, λεκτικό, ηθικό και φυσικό -  σε σύστημα.
- Η απώλεια της αίσθησης της ομορφιάς.
- Η συρρίκνωση του έρωτα στις διαστάσεις του σώματος.
- Ο ατομικισμός που διαλύει τις ανθρώπινες σχέσεις.
- Η διάλυση της αίσθησης του κόσμου και των πραγ
μάτων, έτσι ώστε σήμερα να κυριαρχεί παντού το χάος.
- Ο υλισμός που κι αυτός οδηγεί στη λήθη του Είναι30. 
Κι έτσι φθάνουμε να διαβάζουμε στις εφημερίδες -ση
μεία των καιρών ! -  ειδήσεις του τύπου : Οι καθηγητές 
της μέσης εκπαίδευσης διαδηλώνουν στους δρόμους 
μεγάλης ευρωπαϊκής 
χώρας για «διδασκαλία 
χωρίς φόβο», αποφασι
σμένοι να μην ανε
χθούν άλλα κρούσματα 
βίας σε βάρος τους32 ή 
πως χιλιάδες κοινωνι
κά απόκληροι, χωρίς 
στέγη, είναι παραπετα- 
μένοι στα άσυλα ή στις
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φυλακές, όταν δεν τους καίνε ζωντανούς33. Ή  ακόμη, 
πως σε άλλη, επίσης μεγάλη, ευρωπαϊκή χώρα θεριεύει 
το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας, όπου τα μι
κρά παιδιά παρουσιάζονται, σε υλικό που προορίζεται 
για ευρύτερο κοινό, να κακοποιούνται σεξουαλικά από 
τους ίδιους τους γονείς τους ή από άλλα μέλη της οι- 
κογένειάς τους34.
Βέβαια, παρά τα όσα μόλις προαναφέρθηκαν, η πιο 
στοιχειώδης παρατήρηση μας δείχνει πως οι άνθρωποι 
διατηρούν και σήμερα, όπως και χθές, κάποιες κανονι
στικές απαιτήσεις. Συνεχίζουν να αντιδρούν σε πάρα 
πολλά πράγματα και καταστάσεις, να αποτιμούν θετι
κά ή αρνητικά, κάποιες δημόσιες αποφάσεις. Όπως 
υπάρχουν θετικές βεβαιότητες, έτσι υπάρχουν και 
αξιολογικές. Ο σκληρός πυρήνας του αξιακού μας συ
στήματος ανθίσταται ακόμη35.
Και αυτά μεν ως προς το επίπεδο της καθημερινής πραγ
ματικότητας. Τ ί γίνεται στο επίπεδο της θεωρίας: Το αί
σθημα που έχουμε για μια κρίση αξιών εκφράζει και το 
γεγονός πως η σύγχρονη κοινή άποψη δεν επιτρέπει να 
σκεφθούμε τις αξίες, παρά ως απότοκες του συμβατικού, 
του κοινωνικού ετεροπροσδιορισμού, του τυχαίου, του 
παραλόγου ή της πολιτιστικής αυθαιρεσίας». Σαν συρ
μούς που αλλάζουν36. Κάθε λόγος πάνω στο πραγματικό 
χαρακτηρίζεται ως απλή γνώμη («δόξα»).
Ώστε η κρίση αξιών είναι, επίσης, αν όχι κυρίως, και κρί
ση της θεωρίας των αξιών, τις οποίες τείνουν να παρου
σιάσουν και να αντιμετωπίσουν ως φαντασιώσεις ορι
σμένα από τα κινήματα ιδεών που έχουν σημαντική επί
δραση στην εποχή μας. Η απώλεια της ιδέας πως υπάρχει 
αντικειμενική γνώση, η απώλεια της αξίας του επιχειρή
ματος, του διαλόγου και της κριτικής, η αποσύνθεση 
μιας γενικής θετικής καλλιέργειας είναι χαρακτηριστικά 
αυτών των τάσεων. Παρουσιάζουν μια εσφαλμένη εικό
να του ατόμου και της κοινωνίας και διαδίδουν μια μη- 
δενιστική αντίληψη της γνώσεως και των αξιών37.
Πώς φθάσαμε σ’ αυτήν την κατάσταση; Ο θετικισμός 
και ο μεταμοντερνισμός δεν είναι άμοιροι ευθυνών38. 
Δεν είναι, βέβαια, οι μόνοι υπεύθυνοι. Ο πρώτος -σε 
όλες τις εκφράσεις του, ιδιαίτερα σε αυτήν του νεοθε
τικισμού και του εμπειρισμού -  οδήγησε στην ιδέα πως 
μόνο λόγοι αντικειμενικά ισχύοντες μπορούν να έχουν 
μια αιτιώδη επίδραση στις πεποιθήσεις του κοινωνικού 
υποκειμένου. Εξάλλου, κυριότερη θέση του μεταμο- 
ντερνισμού είναι πως οι αξίες αποτελούν ψευδαισθή
σεις39 -  θέση που οδηγεί στον μηδενισμό40.
Ο κυριότερος λόγος αυτής της κατάστασης οφείλεται 
στο γεγονός της εμφανιζόμενης -  απ’ αυτές τις κινήσεις 
-  στο επίπεδο της Επιστημολογίας, ριζικής αντίθεσης 
του υποκειμένου και του αντικειμένου της γνώσης. Το 
πρώτο είναι ενεργητικό και βασικό για την καθίδρυση 
της σχέσης της γνώσης, ενώ το δεύτερο είναι παθητικό 
και δευτερεύον. Αν αυτό το σχήμα μπορεί εύκολα να 
εφαρμοσθεί στη Μεθοδολογία των θετικών επιστημών

που βλέπουν τον κόσμο 
ως παθητικό υποκείμενο 
παρατήρησης, είναι απο
λύτως ακατάλληλο για 
την ανθρώπινη και κοι
νωνική πραγματικότητα, 
όπου ο άνθρωπος είναι 
ταυτόχρονα υποκείμενο 
και αντικείμενο της γνώ
σης. Κατά συνέπεια, σ’



αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαίες άλλες εννοιολο- 
γικές κατηγορίες41.
Ως αποτέλεσμα αυτής της οπτικής στο επίπεδο της θε
ωρίας των αξιών, αυτές θα πρέπει να βρίσκονται, μοι
ραία, είτε στη μία, είτε στην άλλη πλευρά αυτού του 
επιστημολογικού φραγμού, δηλ. είναι αδύνατο να απο
φύγουμε την ακόλουθη επιλογή : η αξία είναι είτε 
αντικείμενο της γνώσης, πράγμα που οδηγεί στον αντι- 
κειμενισμά, είτε μια κατηγορία της γνώσης, πράγμα 
που οδηγεί στον υποκειμενισμό. Πρόκειται, βέβαια, για 
ψευδοδίλλημα. Η υπέρβασή του μπορεί να γίνει, αν συ
νειδητοποιήσουμε και όχι μηχανικά απλώς επαναλαμ
βάνουμε τη σημασία της διαπίστωσης του Αριστοτέλη 
πως «ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν» και αν, κατά συ
νέπεια, η Επιστήμη έχει ως αφετηρία της τον «συλλο
γικό» άνθρωπο ή την ομάδα και όχι το επιφαινόμενο 
της, το άτομο42.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ποιες είναι οι επιπτώσεις 
στην επιστήμη της Εγκληματολογίας; Και εδώ, όπως 
και στις άλλες κοινωνικές επιστήμες, υπάρχει κρίση. 
Σοβεί εδώ και σαράντα χρόνια. Είναι ορατή, τόσο στο 
επιστημολογικό και μεθοδολογικό επίπεδο, όσο και σε 
εκείνο της θεωρίας και της έρευνας, αλλά και των συ
νεπειών και των εφαρμογών τους.
Από επιστημολογική άποψη, πρώτα απ’ όλα, παρατη- 
ρείται μία πραγματική κρίση ταυτότητας της Εγκλη
ματολογίας. Είναι συνάρτηση της αντιπαράθεσης δύο 
παραδειγματικών προτύπων, του συναινετικού και 
του συγκρουσιακού43. Ουσιασακά πρόκειται για δύο 
βασικές απόψεις που συγκροτούν διαφορετικές κοινό
τητες σκέψης και έχουν επίδραση όχι μόνο στον επι
στημολογικό τομέα, αλλά και σ’ εκείνους της μεθοδο
λογίας, της δεοντολογίας και της θεωρίας44.
Οφείλεται, επίσης, στις έντονες επιστημολογικές συ
γκρούσεις στις κοινωνικές επιστήμες, απότοκες διαφόρων 
κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών καταστάσεων. 
Εκτός, βέβαια, από τη γενική επιστημονική ατμόσφαι
ρα υπάρχουν και ιδιαίτεροι λόγοι που επέδρασαν στην 
Εγκληματολογία. Κυριότεροι απ’ αυτούς είναι η σχετι
κή αποτυχία της συγκριτικής κλινικής Εγκληματολο
γίας, τα διάφορα μεθοδολογικά εμπόδια που αναφέρο- 
νται στη μη αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 
εγκληματιών και μη εγκληματιών που χρησιμοποιεί
ται στην εμπειρική έρευνα και που οδηγεί, αναπόδρα
στα, σε σαθρά πορίσματα. Αλλά και η ίδια η φύση του 
αντικειμένου της Εγκληματολογίας, όπως και η διαφο
ρετική επιστημονική προέλευση των εγκληματολο
γίαν45. Παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει για την 
ενοποίηση και απορρόφηση όλων των ρευμάτων, η 
Εγκληματολογία στεγάζει ακόμη ετερογενείς ομάδες 
διανοητών και ερευνητών.
Η κρίση αυτή οδηγεί σε σύγχυση ακόμα και σχετικά με 
το αντικείμενο της Εγκληματολογίας. Συχνά διαπι
στώνεται μια τάση πολωτική: άλλοι ασχολούνται με τη 
διερεύνηση των παραγόντων που εξηγούν τη δράση 
των παραβατών του ποινικού νόμου και άλλοι, αντιθέ- 
τως, με εκείνους που εξηγούν τη δράση των οργάνων 
του επίσημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος: 
συμπεριφορά του εγκληματία έναντι της συμπεριφο
ράς του ποινικού συστήματος και των φορέων του.
Το παράλογο αυτής της διχοτόμησης του αντικειμένου 
της Εγκληματολογίας οδηγεί σε αδιέξοδα, λογικά και 
επιστημολογικά -  πραγματικά αδιέξοδα αυτή τη φορά. 
Ορισμένοι φθάνουν μέχρι του σημείου να προτείνουν -

μη αντιλαμβανόμενοι την απόσταση 
που τους χωρίζει από την πραγματι
κότητα -  την ουσιαστική αυτοκτο
νία της επιστήμης της Εγκληματο
λογίας. Και μόνο αυτή η στάση δι
καιώνει όσους ισχυρίζονται πως -  
πέρα απ’ όλα τα άλλα -  η κρίση στις 
κοινωνικές επιστήμες φανερώνει 
και μια ηθική κρίση των ίδιων των 
επιστημόνων.

Προδημοσίευση από τον Τόμο προς τιμήν τον 
Καθηγητού κ. Ιωάννον Μανωλεδάκη.
Γενική Εισήγηση στο Συνέδριο της Διε
θ νούς Έ νω σης Εγκληματολόγων 
A.I.C.L.F., με θέμα ομώνυμο προς τον τίτ
λο του παρόντος άρθρου. Η έναρξη του 
Συνεδρίου και η παρουσίαση της Εισή
γησης έγινε στην Πνύκα. Αυτό επέτρεψε 
στον ομιλούντα να απευθύνει στους συνέ
δρους την ακόλουθη προσλαλιά : « Πι
στεύω να συμφωνείτε μαζί μου πως δεν θα 
μπορούσε να υπάρξει m o κατάλληλο φυσι
κό πλαίσιο για την έναρξη μιας συζήτησης 
πάνω στις αξίες και την κρίση τους και, 
μάλιστα, σε σχέση με την Εγκληματολογία 
και αναφορικά με τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου, απ’ αυτόν εδώ τον χώρο, την 
Πνύκα, τόπο δημοκρατικού διαλόγου  
όπου συνερχόταν η Εκκλησία του Δήμου, 
λίγα μέτρα από το θέατρο του Διονύσου  
όπου ακούσθηκαν για πρώτη φορά τα λό
για της Αντιγόνης, από την Αγορά όπου εί
χαν την έδρα τους τα ηλιαστικά δικαστή
ρια και ήταν κατατεθειμένος ο πρώτος νό
μος στην ιστορία -αυτός του Σόλωνος για 
τα σωματεία- στον οποίο περιλαμβανόταν 
η πρώτη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 
του ελευθέρου ανθρώπου, απέναντι ακρι
βώς από τον Αρειο Πάγο τον θεωρούμενο 
ως αλάνθαστο δικαστήριο, πολύ κοντά 
στους τόπους όπου φυλακίσθηκε ο Σω
κράτης και εκφώνησε ο Περικλής τον πε
ρίφημο Επιτάφιο λόγο του.
Αισθάνεται κανείς πραγματικό δέος από το 
γεγονός πως κάνει χρήση του ίδιου βήμα
τος που τόσοι επιφανείς πολιτικοί και ρή
τορες λάμπρυναν, προσπαθώντας να πεί- 
σουν τους ακροατές τους για την ορθότη
τα των θέσεών τους»
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οδοιπορικό στην

Ο νομός Καστοριάς βρίσκεται στα βορειοδυτικά 
της Μακεδονίας, ανάμεσα στους νομούς Φλώ
ρινας, Κοζάνης, Γρεβενών και Ιωαννίνων και 
του κράτους της Αλβανίας. Διασχίζεται από το 
βόρειο τμήμα της οροσειράς της Πίνδου και 
ένα μεγάλο μέρος της αποτελείται από κατα- 

πράσινα δάση κυρίως στα βουνά του Γράμμου και του 
όρους Βίτσι. Στη μέση περίπου του νομού εκτείνεται ένα 
οροπέδιο, που διασχίζει ο ποταμός Αλιάκμονας, Το κύριο 
χαρακτηριστικό του νομού όμως είναι η πανέμορφη λί
μνη της. Δίπλα της είναι χτισμένη η πόλη της Καστοριάς. 
Τα τελευταία χρόνια οι φυσικές του ομορφιές, σε συνδυα
σμό με τις υπόλοιπες ομορφιές της πόλης, αλλά και το 
πλήθος των συνεχώς αυξανόμενων αρχαιολογικών ευρη
μάτων, έχουν γίνει πόλος έλξης για πλήθος τουριστών. 
Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Ορεστίς και οι κατοίκοί της 
Ορέστες = ορεινοί, βουνίσιοι. Το ‘Αργος Ορεσττκόν, το

Κέλετρον που ταυτίζεται με τη σημερινή Καστοριά, και η 
Βάττυνα, ήταν οι σπουδαιότερες πόλεις της περιοχής. Στα 
χρόνια του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, η μέχρι τότε 
ανεξάρτητη Ορεστίς ενσωματώθηκε στο βασίλειο της Κά
τω Μακεδονίας. Στις αρχές του 2ου π.Χ. αιώνα προσαρτή- 
θηκε από τους Ρωμαίους και αργότερα μαζί με τις άλλες 
περιοχές της Άνω Μακεδονίας αποτέλεσε την Δ’ Μερίδα. 
Κατά τη Βυζαντινή εποχή η περιοχή δοκιμάστηκε από τις 
επιδρομές των Βουλγάρων (10ος αιώνας), των Νορμανδών 
(11ος αιώνας), των Φράγκων (12ος αιώνας), των Σέρβων 
(14ος αιώνας) και των Αλβανών (14ος αιώνας). Γνώρισε όμως 
και εποχές ακμής και στάθηκε σπουδαίο κέντρο καλλιτεχνι
κής δραστηριότητας, όπως μαρτυρούν οι πολυάριθμες, συχνά 
λαμπρά, αγιογραφημένες εκκλησίες που σώζονται ακόμη, κυ
ρίως στην πρωτεύουσα του νομού.
Από τον 17ο αιώνα στην περιοχή άνθησε η λαϊκή τέχνη με 
αποτέλεσμα την οικονομική ευρωστίά και ακμή του ελληνι-

,



κού στοιχείου, που ασχολείτο με την κατεργασία της γούνας 
και τη χρυσοκεντητική. Το γεγονός αυτό συνέτεινε στην 
εξάπλωση τοαν ιδεών του νεοελληνικού Διαφωτισμού και 
στην αφύπνιση της εθνικής συνείδησης, με αποτέλεσμα η 
περιοχή της Καστοριάς να λάβει ενεργό μέρος στην Επανά
σταση του 1821 και στο Μακεδονικό Αγώνα του 1904 - 
1908.

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Σε απόσταση 15 χλμ. από το Άργος Ορεστικό και σε υψό
μετρο 900 περίπου μέτρων βρίσκεται το Νόστιμο όπου 
υπάρχει απολιθωμένο δάσος ηλικίας τουλάχιστον 20 
εκατομμυρίων χρόνων με τροπικά και υποτροπικά φυ
τά, σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα του καθηγητή Πα
λαιοντολογίας - Παλαιοβοτανικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Βελιτζέλου που ανέλαβε την ανάδειξή του.

Κύρια χαρακτηριστικά του απολιθωμένου δάσους απο
τελούν η τέλεια απολίθωση των κορμών, καθώς και η 
μοναδικότητα των ευρημάτων.
Εξέχουσα θέση κατέχουν οι φοίνικες, οι μοναδικοί που 
έχουν βρεθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, γεγονός που 
προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ιστορική εξέλιξη των 
φυτών και του κλίματος του παρελθόντος, όχι μόνο στον 
ελλαδικό χώρο, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα.
Σε όλες τις πλευρές του χωριού, υπάρχουν επίσης και 
σπάνια θαλάσσια απολιθώματα όπως αστερίες, μόδια, κο- 
χύλια, σαλιγκάρια, δόντια καρχαρία, κ.λπ. Επίσης βρέ
θηκαν απολιθώματα ζωικής προέλευσης με ιδιαίτερη 
επιστημονική σημασία, που ανατρέπουν τα μέχρι σήμε
ρα ιστορικά δεδομένα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η 
ύπαρξη απολιθωμένου δοντιού προϊστορικού τεράστιου 
φυτοφάγου ζώου.
Μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και των μελετών,
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οι επισκέπτες μπορούν να περιεργάζονται τα ευρήματα 
του δάσους στο Δημοτικά Σχολείο Νόστιμου, όπου έχει 
δημιουργηθεί πρόχειρος εκθεσιακός χώρος.

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

Το 1932 ανακαλύφθηκε τυχαία από τον καθηγητή Πα
νεπιστημίου Α. Κεραμόπουλο λιμναίος οικισμός στο 
Δισπηλιό. Οι ανασκαφές στο χώρο άρχισαν το 1992 από 
την ομάδα του καθηγητή προϊστορικής αρχαιολογίας 
του Α.Π.Θ. κ. Γ. X. Χουρμουζιάδη. Τα ευρήματα των 
ανασκαφών παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη 
ζωή των κατοίκων της περιοχής πριν από 7.000 χρόνια. 
Διαπιστώνει λοιπόν κανείς την αξιοθαύμαστη τεχνο
γνωσία του ανθρώπου της εποχής εκείνης στο ψάρεμα, 
στο κυνήγι, στην καλλιέργεια της γης με εξελιγμένα 
για την εποχή εργαλεία και στην κατασκευή ξύλινων 
κατοικιών (καλύβες) στις όχθες της λίμνης. Στο χώρο 
των ανασκαφών με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα 
έχει διαμορφωθεί Οικομουσείο με φυσική αναπαράστα
ση μέρους του προϊστορικού οικισμού. Σε μια έκταση 
20 στρεμμάτων, που αναπαριστάνεται το οικοσύστημα 
ενός λιμναίου οικισμού, ο επισκέπτης έχει τη δυνατό
τητα να περπατήσει πάνω στις ξύλινες πλατφόρμες του 
χωριού, να δει τα νοικοκυριά της 6ης χιλιετίας π.Χ. και 
να πλησιάσει τη ζωή των νεολιθικών κατοίκων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Ο ευρύτερος γεωγραφικός χώρος της Καστοριάς ταυτί
ζεται με την περιοχή της αρχαίας Ορεστίδας όπου κα
τοικούσαν οι Ορέστες, "Μακεδνοί' όπως τους αποκαλεί 
ο Ηρόδοτος. Από εδώ άρχισαν οι Μακεδόνες βασιλείς να 
συνενώνουν τα υπόλοιπα κρατίδια για να δημιουργή
σουν το μεγάλο Μακεδονικό κράτος. Κατά την περίοδο 
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η περιοχή υποτάχθηκε 
στους Ρωμαίους (197 π.Χ.)
Στην Πεντάβρυσο, το καλοκαίρι του 1999, ήρθε στο 
φως γλυπτό, από τα σημαντικότερα που έχουν βρεθεί 
στον Ν. Καστοριάς. Πρόκειται για το αρχαιότερο επι
τύμβιο ανάγλυφο της Ανω Μακεδονίας και ένα από τα

καλύτερα κλασσικά έργα που έχουν ποτέ ανακαλυφθεί 
σ’ ολόκληρη τη μακεδονική επικράτεια. Το κομμάτι 
αυτό του επιτάφιου μνημείου διασώζει το γαλήνιο και 
θλιμμένο πρόσωπο μιας γυναίκας η οποία έζησε και πέ- 
θανε πριν από 24 αιώνες (μια γενιά πριν από τον Φί
λιππο τον Β’). Τότε η Ορεστίδα ήταν ένα ανεξάρτητο 
βασίλειο που ήδη μετείχε ενεργά στα πολιτικά πράγμα
τα της υπόλοιπης Ελλάδος. Αυτό το έργο της τέχνης 
αποδεικνύει ότι η Ορεστίδα ήταν ενεργός μέτοχος στον 
πολιτισμό και την αισθητική της κεντρικής Ελλάδας 
Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα έχουν έρθει στο φως 
στην περιοχή Ψαλίδα Καστοριάς, στο Νεστόριο και 
απομεινάρια της αρχαίας Διοκλητιανοόπολης στο 
Αργός Ορεστικό.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το 395 μ.Χ. όταν το Ρωμαϊκό κράτος διαιρέθηκε, η πε
ριοχή αποτέλεσε τμήμα του Ανατολικού Ρωμαϊκού 
Κράτους που μετέπειτα εξελίχθηκε σε ελληνικό Βυζά
ντιο. Η φυσική ομορφιά της περιοχής προσέλκυσε το 
ενδιαφέρον των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, ενώ η 
στρατηγική θέση της περιοχής αποτέλεσε ορμητήριο 
ενάντια στις προσπάθειες επέκτασης των Βουλγάρων 
που εμφανίσθηκε μετά τον 10 αιώνα μ.Χ. Την περιοχή 
καταλαμβάνουν κατά καιρούς οι Βούλγαροι, οι Πετσε- 
νέγγοι, οι Νορμανδοί, οι Σταυροφόροι, οι Σέρβοι, για μι
κρό διάστημα οι Αλβανοί και τελικά το 1385 οι Τούρκοι.

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η περιοχή της 
Καστοριάς αναδείχτηκε σε κέντρο Ελληνισμού διατη
ρώντας αλώβητη την εθνική συνείδηση, τη γλώσσα, τη 
θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα. Την εποχή αυτή η πε
ριοχή ανέπτυξε έντονη οικονομική και εμπορική δρα
στηριότητα. Η ανάπτυξη κατέστησε την περιοχή κέ
ντρο υλικής και ηθικής στήριξης των προεπαναστατι
κών κινημάτων που οδήγησαν στην Επανάσταση του 
1821 καθώς και των απελευθερωτικών κινημάτων του 
19ου αιώνα.
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Η περιοχή της Καστοριάς αποτέλεσε τον πυρήνα προε
τοιμασίας και δράσης του ένοπλου απελευθερωτικού 
Μακεδονικού Αγώνα. Στην περιοχή οργανώθηκε η 
αντίσταση κατά των Βουλγάρων και αναδείχθηκαν ση
μαντικές ιστορικές μορφές όπως ο Παύλος Μελάς, ο 
Γερμανός Καραβαγγέλης και ο Ίωνας Δραγούμης, που 
με την σθεναρή τους στάση καθοδήγησαν τον Αγώνα 
μέχρι την απελευθέρωση της περιοχής στις 11 Νοεμ
βρίου του 1912.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κατά τις περιόδους των Βαλκανικών πολέμων (1912- 
13), του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-18), και Β’ Πα
γκοσμίου Πολέμου (1940-45) ήταν σημαντική η συμ
βολή των κατοίκων της περιοχής στον αγώνα κατά των 
Ιταλών, Σλάβων και Γερμανών κατακτητών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ιδιαίτερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής στη με- 
σοβυζαντινή περίοδο και στην περίοδο της Τουρκοκρα
τίας εκφράζεται μέσα από τα σπάνια δείγματα εκκλη
σιαστικής αρχιτεκτονικής και αγιογράφησης των ογδό
ντα περίπου ναών που διατηρούνται σήμερα. Οι 26 εί
ναι βυζαντινοί και προσφέρουν περίπου 3.000 τετρα
γωνικά μέτρα τοιχογραφιών ενώ όλοι οι ναοί διαθέτουν 
σπάνια δείγματα βυζαντινών εικόνων και ξυλόγλυπτα 
τέμπλα ανυπολόγιστης καλλιτεχνικής αξίας.
Τα αρχοντικά είναι κτίσματα του 17ου και 18ου αιώνα 
και παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την τοιχοδο- 
μία, την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική τους, ενώ ξε
χωρίζουν από την επιβλητικότητα και την μεγαλοπρέ
πεια της ιδιόρρυθμης κατασκευής τους. Τα αρχοντικά 
κτίστηκαν την εποχή που η περιοχή της Καστοριάς 
παρουσίασε μεγάλη οικονομική άνθηση ως αποτέλεσμα 
της έντονης εμπορικής και βιοτεχνικής δραστηριότη
τας των Καστοριανών γουνοποιών στο εσωτερικό αλλά 
και στις αγορές του εξωτερικού. Τα αρχοντικά, μάρτυ

ρες της οικονομικής ακμής και της πολιτιστικής ανά
πτυξης χαρακτηρίζονται από ασφάλεια και άνεση και 
αποτελούν στις μέρες μας χαρακτηριστικά δείγματα 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των νεώτερων χρόνων.

ΕΘΙΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σήμερα οι κάτοικοι του Νομού Καστοριάς έχουν κατα
φέρει να διατηρήσουν αναλλοίωτα παλαιά ήθη και έθι
μα, σαν στοιχεία του λαϊκού μας πολιτισμού. Η ανα
βίωση αυτή πραγματοποιείται μέσα από οργανωμένες 
ομάδες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολιτιστι
κούς φορείς. Χαρακτηριστικότερες εκδηλώσεις που 
αναβιώνουν παλαιοτέρα έθιμα είναι το καστοριανό καρ
ναβάλι (Ραγκουτσάρια 6-8 Ιανουάριου), οι μπουμπού- 
νες (αποκριάτικες φωτιές που ανάβονται στις γειτονιές 
με γλέντια και παραδοσιακούς χορούς) και η γιορτή 
του προφήτη Ηλία, προστάτη των γουνοποιών.
Στις μέρες μας νέες εκδηλώσεις έχουν προστεθεί στις 
ήδη υπάρχουσες όπως τα "Ορέστεια", η εβδομάδα του 
απόδημου Καστοριανοό και ο πολιτιστικός Αύγουστος 
ενώ το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου διοργα- 
νώνεται στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα το River 
party, μια μεγάλη υπαίθρια εκδήλωση με συμμετοχή 
γνωστών καλλιτεχνών, που συγκεντρώνει πλήθος επι
σκεπτών από όλη τη Ελλάδα.

ΜΟΥΣΕΙΑ

Α. Το Λαογραφικό Μουσείο της Καστοριάς στεγάζεται 
στο αρχοντικό του Νεράντζη Αϊβάζη στον οικισμό 
Ντολτσό. Τα εκθέματά του αφορούν αντικείμενα που 
χρησιμοποιούνταν σε παλαιότερες εποχές και σχετίζο
νται με τις δραστηριότητες των Καστοριανών στο χώ
ρο του σπιτιού, της εργασίας, της ανάπαυσης και των 
κοινωνικών τους εκδηλώσεων. Αξιόλογα είναι τα εκθέ
ματα που αφορούν την επεξεργασία της γούνας.

Β. Το Βυζαντινό Μουσείο που περιέχει μια από τις πλέ
ον ολοκληρωμένες συλλογές βυζαντινών αγιογραφιών, 
μεταφερόμενων εικόνων και εκκλησιαστικής τέχνης.
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Εκτίθενται 550 αντικείμενα χης Βυζαντινής περιόδου 
από τον 12ο έως και τον 17ο αιώνα. Τα εκθέματα αφο
ρούν κυρίως φορητές εικόνες, οι οποίες έχουν συγκε
ντρωθεί από τους δεκάδες βυζαντινούς ναούς του Νο
μού και αποτελούν σπάνια δείγματα βυζαντινής τέχνης. 
Στα γλυπτή, και στις τοιχογραφίες είναι εμφανή τα ση
μάδια επιδράσεων από την Κρητική Σχολή (15ος αιώ
νας). Υ  \  \ 1

Γ. Το Μουσείο Ενδυματολογίας, στο οΠοίο σώζονται πα
ραδοσιακές τοπικές ενδυμασίες ανδρών και γυναικών 
της περιοχής. Στεγάζεται στο αρχοντικό των Αδελφών 
Εμμανουήλ και διαθέτει σημαντική συλλογή από παρα
δοσιακές στολές της πόλης της Καστοριάς καθώς και 
της ευρύτερης περιοχής. Η λειτουργία του βασίζεται σε 
προσπάθεια του μουσικοφιλολογικού συλλόγου "Αρμο
νία" που εργάζεται και φροντίζει για τον εμπλουτισμό 
και την συμπλήρωση τού. Στα εκθέματα περιλαμβάνο- 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Οι Υπηρεσίες της Α.Δ. 
μό Καστοριάς που έχει έκταση 1.721) τ.χ.
53.483 κατοίκων που είναι κατανεμημένα 
συ στις αγροτικές περιοχές και κατά το 
αστικές και ημιαστικές.
Σε γενικές γραμμές η περιοχή ευθύνης της Α.Δ. 
ριάς αστυνομεύεται ικανοποιητικά, γεγονός που γίνεται 
αντιληπτό από τους κατοίκους αλλά και από τους επι
σκέπτες του Νομού. Τα βασικά προβλήματα που απα
σχολούν τις Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
αφορούν στη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη με
τανάστευση και λιγότερο τη μικροεγκληματικότητα και 
την οδική ασφάλεια.
Το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται στα σύνορα 
με την Αλβανία απ’ όπου εισάγονται μεγάλες ποσότη
τες ινδικής κάνναβης και ηρωίνης με προορισμό τα 
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα, Λάρισα, Κατερίνη κ.λπ.). Οι δράστες περνούν 
πεζή από δύσβατα μονοπάτια (όρος Γράμμος, Ιεροπη
γή, Διποταμιά κ.α.). Ό τα ν  εντοπίζονται, συνήθως 
νύκτα, από περιπολίες Συνοριακών Φυλάκων, οι δρά
στες δεν διστάζουν να ανοίξουν πυρ εναντίον τους. 
Μετά από τέτοια περιστατικά, ως συνήθως, εγκατα
λείπουν τα ναρκωτικά που μεταφέρουν και εξαφανί
ζονται στην αλβανική ενδοχώρα.

Το έτος 2005 κατασχέθηκαν διπλάσιες ποούιηιεςνμρ- 
κωιικών ουσκόν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γε
γονός που καταδεικνύει ότι ta  Τμήματα Συνοριακής 
IΦύλαξής (Αλιάκμονα, Νοότορίου και Κομεσι είων) σε 
(Συνεργασία με το Τ.Δ.Ν. Καστοριάς, την Μικτή Ομάδα 
Πάταξης Διαστη οριακού Εγκλήματος και την Ο.Π.Κ.Ε., 
έχουν ειπτελέσει σημαντικό έργο, τόσο ο ιονχομ ά ι της 
ιιρόληψης όσο και στην καταστολή του φαινομένου.
Η λαθρομετανάστευση, ως παγκόσμιο φαινόμενο που 
έλαβε τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, αποτε- 

παρκτό πρόβλημα για την περιοχή λόγω της γεω- 
“ 1ς της θέσης αλλά και της ανάγκης για εξεύρεση 

■> για εργατικές εργασίες. Και δεν θα πρέπει να 
άμε ότι μιλάμε για μια περιοχή που συνορεύει με 
Αλβανία έχοντας 47 χιλιόμετρα οριογραμμή. 

οργανωμένα κτικλώματα παράνομων μεταναστών 
— 5 την Αλβανία (Συγκεντρώνουν τους λαθρομετανά
στες σε προκαθορισμένα σημεία κοντά στα ελληνοαλ- 
βανικά σύνορα. Από εκεί τους παραλαμβάνουν άλλα 
μέλη των κυκλωμάτων αυτών με διάφορα μέσα και 
τους μεταφέρουν στο εσωτερικό της χώρας. Σε κά
ποιες περιπτώσεις, τόσο η παράνομη είσοδος στη χώ 
ρα, όσο και η προώθησή τους στην ενδοχώρα γίνεται 
πεζή, μέσω δύσβατων και ορεινών μονοπατιών, με τη 
βοήθεια -τ ις  περισσότερες φορές- «οδηγού» μέλους 
τους κυκλώματος. Σε πολλές περιπτώσεις μεταφέ
ρουν τους λαθρομετανάστες κρυμμένους σε αυτοκί
νητα απ’ την Αλβανία απ’ ευθείας στο εσωτερικό της 
Ελλάδας. Πολύ συχνά οι εγκληματικές οργανώσεις 
διακίνησης παράνομων μεταναστών εμπλέκονται και 
σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες όπως, διακί
νηση ναρκωτικών, διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, αλλά και πλαστογραφίες 
με χρήση ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων.
Οι συλλήψεις λαθρομεταναστών και διακινητών λαθρομε
ταναστών στην περιοχή του Νομού Καστοριάς σε σύγκρι
ση με τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάζουν αύξηση.
Η μικροεγκληματικότητα στην περιοχή εκδηλώνεται 
κυρίως με αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας, όπως, διαρ
ρήξεις οικιών, αγροικιών, καταστημάτων και κλοπές 
οχημάτων.

V
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Αίθουσα τηλεοπτικών
παραγωγών

(S T U D IO )  /  Ο .Σ Χ .Α .

Η Α ί θ ο υ σ α  Τ η λ ε ο π τ ι κ ώ ν  Π α ρ α γ ω γ ώ ν  ( s t u d i o ) ,  
ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε  τ ο ν  Ν ο έ μ β ρ ι ο  τ ο υ  2 0 0 3 ,  σ τ ο  

π λ α ί σ ι ο  τ ο υ  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς  « Α σ κ ή σ ε ι ς  
Ε τ ο ι μ ό τ η τ α ς  Ο λ υ μ π ι α κ ή ς  Α σ φ ά λ ε ι α ς » .

Η
 Αίθουσα ως οργανική μονάδα, εντάχθηκε στην 
Ομάδα Σχεδιασμού Ασκήσεων της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων στον 
ισόγειο χώρο του προκατασκευασμένου κτιρί
ου των Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο χώρος studio εξοπλίστηκε και διαμορφώθηκε κατάλλη
λα με όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές υποδομές και

υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο βαθμό που ικανοποιούσε τις 
διεθνείς προδιαγραφές ανάλογων εγκαταστάσεων. Μετά 
από τον εξοπλισμό και τη στελέχωση της Αίθουσας Τηλε
οπτικών Παραγωγών (studio), το προσωπικό, το οποίο εί
χε επιλεγεί από διάφορες Υπηρεσίες της ΕΛ. ΑΣ. και διέ
θετε τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, εκπαιδεύτηκε από 
την ανάδοχο εταιρεία στη χρηση του εξοπλισμού. Με τη
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βοήθεια ίων Βρετανών συμβούλων -  συνεργατών, που 
παρείχαν τεχνογνωσία στις πρώτες Ολυμπιακές Ασκή
σεις ιδίως στον τομέα ψευδοειδήσεων, κατόρθωσε να απο
κτήσει τη δυναμική και αυτοτέλεια από πλευράς τεχνο
γνωσίας, που είχε ως αποτέλεσμα τη σχεδίαση και υπο
στήριξη με εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό, δεκαε
πτά (17) διακλαδικών Ασκήσεων Ετοιμότητας, επί χάρ
του και πραγματικές, συνολικής διάρκειας 450 ωρών προ
σομοίωσης, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ, για το 
χρονικό διάστημα στο οποίο υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα 
Ασκήσεων Ολυμπιακής Ασφάλειας.
Αξιοποιώντας σήμερα το Ολυμπιακό κεκτημένο το 
Studio εντάχθηκε στη λειτουργία της νέας Δ/νσης Χει
ρισμού Κρίσεων /Α.Ε.Α. ως εργαλείο σχεδιασμού ασκή
σεων ετοιμότητας.

Τεχνολογία - προσωπικό- εμπειρία

Στον εξοπλισμό του studio περιλαμβάνονται μηχανήματα 
σύγχρονης τεχνολογίας, ανάλογης με αυτή που χρησιμο
ποιούν τα αντίστοιχα studio της ελεύθερης αγοράς, τα οποία 
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της λειτουργίας του. Συ
γκεκριμένα, το studio:
- Είναι όλο δομημένο σε ψηφιακή μορφή (digital) και συν
δυάζει παλαιό και νέα συστήματα, αναλογικού; και ψηφια
κού format.
- Υπάρχουν εγκατεστημένα δύο συστήματα ηλεκτρονικής 
συνάρμοσης εικόνας (μοντάζ), ένα αναλογικό (cut to cut) 
και ένα ψηφιακό (σε Η/Υ).
- Βασικό format εγγραφής είναι το DVCAM. Διαθέτει επίσης 
και άλλα συστήματα εγγραφής και αναπαραγωγής, τα οποία 
είναι τα: BETA SX, BETA SP, BETA IMX, DIGITAL 
BETA, DVC PRO, DVD και S-VHS.
- Διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο πλατό παραγωγής με στα
θερό φωτισμό και δύο στουντιακές κάμερες εφοδιασμένες 
με σύστημα προβολής κειμένου (Auto Cue). Διαθέτει επαγ
γελματική μίξη εικόνας στην οποία είναι συνδεδεμένα όλα 
τα ηλεκτρονικά συστήματα του στούντιο (μοντάζ πλατό 
και εξωτερικές πηγές).

- Έ χει πέντε κάμερες για εξωτερικά γυρίσματα, (ρορητό 
φωτισμό και σύστημα απόσβεσης κραδασμών (steady cam).
- Είναι ήδη διασυνδεδεμένο με την Αίθουσα Τύπου του 
Υ.Δ.Τ. και έχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω οπτικής ίνας με 
όλους τους Ελληνικούς και Διεθνείς τηλεοπτικούς σταθ
μούς
Το στούντιο διαθέτει όλο το απαιτούμενο προσωπικό για να 
ανταπεξέλθει τόσο στις καθημερινές λειτουργίες του όσο και 
στα ειδικά καθήκοντα (Ασκήσεις εξωτερικά γυρίσματα κ.α). 
Επιπλέον το προσωπικό αυτό καλύπτει τις ανάγκες ενός 
στούντιο ελεύθερης αγοράς οι οποίες είναι:
- Εικονολήπτης (cameraman).
- Ηχολήπτης -  φωτιστής
- Συναρμοστής εικόνας (moder).
- Χειριστής ειδικών efe και τρισδιάστατων γραφικών (3D 
animation).
To studio παραγωγής ψευδο-ειδήσεων έχει σημαντικό ρόλο 
στην διεξαγωγή των Ασκήσεων, διότι αναπαριστά την 
πραγματικότητα και την αληθοφάνεια που απαιτείται για 
την όσο το δυνατόν περισσότερη ρεαλιστικότητα των 
Ασκήσεων. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει να παίξει το ρόλο 
των Μ.Μ.Ε., κατά το χειρισμό πραγματικών περιστατικών 
ή κρίσεων (ψευδο-ειδήσεις).

Π ροοπτική  - μεταολυμπιακή  αξιοποίη σ η

Η χρήση ενός τέτοιου άρτια εξοπλισμένου studio, δεν πε
ριορίζεται ούτε αποσκοπεί μόνο στην κάλυψη των ανα
γκών διεξαγωγής Ασκήσεων.
Στα άμεσα σχέδια επέκτασης είναι η δημιουργία ειδικά 
διαμορφωμένου οχήματος (van) εξωτερικών μεταδόσε
ων, με ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα, για άμεση με
τάδοση εικόνας και ήχου σε όλα τα κέντρα επιχειρήσεων 
από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.

Επίσης υπάρχει η προοπτική δημιουργίας τεχνικής 
εγκατάστασης ενός server που θα δώσει τη δυνατότητα 
να μεταδίδονται σε 24ωρη βάση e-mails, σε όλους τους 
ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ελλάδας έτσι ώστε να με
ταδίδονται μηνύματα που κρίνονται απαραίτητα.

Οργάνωση Αίθουσας Διαχείρισης Κρίσεων. 
Λειτουργία Κέντρου Επιχειρήσεων/ΑΕΑ στο Υπουργείο 

Δημοσίας Τάξεως
Με στόχο την αποτελεσματική και συντονισμένη αντα
πόκριση, κάτω από τις στρατηγικές οδηγίες της Ηγε
σίας και του Επιτελείου/ΑΕΑ, των αστυνομικών Υπηρε
σιών οε πανελλαδικό επίπεδο, ιδιαίτερα σας περιπτώ
σεις διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών ασφαλείας, κα
θώς και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οργανώνεται 
στον 6ο όροφο του Αρχηγείου, δίπλα από το Γραφείο 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για λειτουρ
γικούς και επιχειρησιακούς λόγους, Αίθουσα Διαχείρι
σης Κρίσεων, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί και ως 
χώρος συσκέφεων.
Στον ίδιο χώρο σχεδιάζεται η μεταφορά και ταυτόχρο
να η αναβάθμιση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχη
γείου, προκπμένου να υποστηρίζει απ’ ευθείας τη λει
τουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων. 
Προβλέπεται η διασύνδεση και διαλεττουργικότητα με 
τις δέκα τέσσερις (14) Γενικές Αστυνομικές Διευθύν
σεις, καθώς και με τα κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων. 
Επίσης, η δυνατότητα μεταφοράς ήχου, εικόνας και δε

δομένων από και προς τον τόπο που διεξάγονται οι 
Αστυνομικές Επιχειρήσεις.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων, εκσυγχρονισμένο, θα συνεχί
σει να καλύπτει την καθημερινότητα, όμως σας περι
πτώσεις κρίσεων, υποστηριζόμενο από προσωπικό της 
Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων, θα λειτουργεί για την 
κάλυψη αυξημένων απαιτήσεων συντονισμού, διαχεί
ρισης και διάθεσης πόρων και ροής πληροφοριών.
Η Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων θα διαθέτει σύστημα 
Τηλεδιάσκεψης, ασύρματη και ενσύρματη επικοινωνία 
(αναλογικού δικτύου και TETRA), με τα υφιστάμενα 
Επιχειρησιακά Κέντρα, καθώς και με Κέντρα Επιχαρή- 
οεων άλλων Φορέων και Αρχών, γεγονός που θα εξα
σφαλίζει την διϋπηρεσιακή συνεργασία. Η νέα πρωτο
βουλία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο και δυσαναπλή
ρωτο κενό στον τομέα του κεντρικού συντονισμού του 
Αρχηγείου οε επιχειρησιακό πεδίο για επιχειρήσεις ευ- 
ρείας κλίμακας. Μια ανάγκη που διεφάνη τουλάχιστον 
κατά την περίοδο του περασμένου χειμώνα.
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Γέροντας ΠορφύρίΟζ (1906-1991)

Ο Γέροντας Πορφύριος 
γεννήθηκε στις 7 
Φεβρουάριου 1906 στο 
χωριό Άγιος Ιωάννης 
Εύβοιας. Οι γονείς του 
ήσαν φτωχοί. Ήταν το 
τέταρτο από τα πέντε 
παιδιά των γονέων του. Στη 
βάπτισή του πήρε το όνομα 
Ευάγγελος. Διαβάζοντας το 
βίο του Αγίου Ιωάννου του 
Καλυβίτη, αισθάνθηκε τον 
πόθο να τον μιμηθεί.  Έτσι 
μεταξύ δώδεκα και 
δεκατεσσάρων ετών, τον 
βρίσκουμε στο Άγιο Όρος.  
Δεν γνωρίζουμε πότε 
ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι 
σύντομα εκάρη μοναχός και 
ονομάσθηκε Νικήτας.

Η μοναχική ζωή
Επιδόθηκε με ζήλο στην κατά Χριστά άσκηση. Η πλή

ρης υποταγή στα Γέροντά του που εξέφραζε το θέλημα 
του Θεού και τον οδηγούσε στο Θεά, η ολοκληρωτική 
εξαφάνιση του θελήματος του μέσα στο θέλημα εκεί
νου, η γεμάτη αγάπη, εμπιστοσύνη και θαυμασμό αφο
σίωσή του, τον κατέστησαν σκεύος εκλογής της θείας 
Χάριτος. Την επίσκεψη της Χάριτος ακολούθησε μια 
ριζική αλλαγή των ψυχοσωματικών ιδιοτήτων απο
κτώντας χαρίσματα υπερφυσικά. Τα αισθητήριά του 
ευαισθητοποιήθηκαν σε ανυπέρβλητο βαθμό και οι αν
θρώπινες δυνατότητες του αναπτύχθηκαν στο έπακρο. 
Άκουε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώ
ων, τόσο ως προς την προέλευση όσο και προς το νόη
μά τους. Οσφραινόταν τις ευα)δίες από μεγάλες απο
στάσεις. Αναγνώριζε τα αρώματα και τη σύνθεσή τους. 
Διέκρινε από πάρα πολύ μακριά τις ευωδιές των λου- 
λουδιών. Ύστερα από ταπεινή προσευχή που έκανε 
"Έβλεπε" στα βάθη της γης και στο χάος του ουρανού, 
σκηνές που είχαν διαδραματισθεί αιώνες πριν, προσευ

χές που είχαν αναπεμφθεί, πνεύματα αγαθά και πονη
ρά, την ψ υχή την ίδια, το κάθε τι. Δοκίμαζε το νερό από 
το βάθος της γης και μετρούσε τα απρόσιτα, όπως τα 
μαρτυρούν οι άνθρωποι που τα διηγούνται σήμερα. 
Μεταφερόταν ως άγγελος από τόπο σε τόπο «εν ριπή 
οφθαλμού». Ακουμπούσε και ιάτρευε. Κοίταζε και θε
ράπευε. Αλλά ποτέ δεν διανοήθηκε να χρησιμοποιήσει 
τα χαρίσματα αυτά του Θεού για δικό του όφελος. Πο
τέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που 
του πρόσφερε η Θεία Χάρη. Με τη διόρασή του, απο
κάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρωπίνων διαλογισμών. 
Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει το παρελθόν 
το παρόν και το μέλλον ταυτόχρονα. Επιβεβαίωνε ότι ο 
Θεός είναι παντογνώστης και παντοδύναμος. Η ζωή 
μέσα στη Χάρη όμως είναι ένα άγνωστο μυστήριο για 
μας και κάθε επιπλέον λέξη θα είναι αυθάδης ενασχό
ληση με θέματα που αγνοούμε. Αυτά ο Γέροντας τα τό
νιζε πάντοτε σε όλους όσοι απέδιδαν τις ικανότητά; του 
σε άλλα αίτια εκτός από τη Χάρη του Θεού. Έ λεγε επι
γραμματικά και ξανάλεγε: "Δεν είναι επιστήμη, δεν εί
ναι τέχνη, είναι Χάρις". Μία στιγμή να με αφήσει ο Χρι-
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στός θα είμαι ένα τίποτα, εσείς δεν το καταλαβαίνετε εγώ 
όμως το γνωρίζω πολύ καλά...

Μια Γαλλίδα χωρίς διερμηνέα
Επισκέφτηκε τον Γέροντα στο ησυχαστήριο του μια κοπέ
λα από τη Γαλλίά με μια φίλη της ελληνίδα, την Γεωρ. Δ. η 
οποία έκανε τη διερμηνέα, γιατί η γαλλιδα δεν γνώριζε ελ
ληνικά. .. Ο Γέροντας τους δέχτηκε με χαρά, φαινόταν σαν 
να τους περιμενε. Είπε στην κοπέλα από την Γαλλία να πε
ράσει, λέγοντας στην ελληνίδα φίλη της να παραμείνει έξω. 
Εκείνη αντέτεινε πως δεν ξέρει ελληνικά και δεν θα μπορέ
σει να ουνεννοηθεί Ο Γέροντας την κοίταξε με ένα χαμό
γελο. Έμειναν μόνοι αρκετή ώρα στο κελί. Ό ταν η Γαλλί- 
δα βγήκε έξω ήταν εκστασιασμένη, έρχεται προς τη φίλη 
της και της λέει: Ποιος σου είπε ότι ο Γέροντας δεν ξέρει 
γαλλικά; Ναι! της λέει η φίλη της με σιγουριά, δεν ξέρει! 
Δεν είναι δυνατόν! Απάντησε εκείνη. Ο Γέροντας μου είπε 
όλη μου τη ζωή, καταστάσεις και γεγονότα που μόνο εγώ 
γνωρίζω... Εγώ σύντομα θα ξαναέρθω! Σε ποια γλώσσα 
άραγε συνεννοήθηκαν;' Ισως, στην παγκόσμια γλώσσα της 
αγάπης που ο Γέροντας γνώριζε σε ύψιστο βαθμό. Είμαι 
ορθόδοξος χριστιανός
Έ λεγε ο Γέροντας, ήρθε κάποιος και μου είπε : "Έχω 
ακούσει για σένα, είσαι κάτι σαν μέντιουμ, μάγος, φακί
ρης γκουρού". Κι εγώ του είπα:" Τ ί είναι αυτά που λες ευ
λογημένη ψυχή; Εγώ είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος όχι μό
νο δεν είμαι σαν και αυτούς αλλά και τους πολεμώ με τον 
τρόπο μου».
Θεραπεία καρκίνου χωρίς εγχείρηση.
«Είχα προσβληθεί από καριάνο της μήτρας διηγείται η 
Μαρ. Αντ., που έκανε μεταστάσεις και ήταν διάσπαρτος σε 
όλο μου το σώμα. Νοσηλεύτηκα σε αρκετά νοσοκομεία, 
αλλά η κατάστασίς μου χειροτέρευε. Πονοϋσα φοβερά, 
δεν μπορούσα να φάω και είχα γίνει πετσί και κόκαλο. Οι 
γιατροί με ξέγραψαν. Με πήγαν και στο Λονδίνο. Και εκεί 
δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε. Με γύρισαν πίσω τουλά
χιστον να πεθάνω στη πατρίδα. Με έφεραν στη Πολυκλι
νική Αθηνών. Ή μουν απελπισμένη. Μια μέρα με επισκέ- 
φτηκε ένας ασπρομάλλης Γέροντας και μου είπε με αγά
πη, να μη στενοχωριέμαι, αλλά να προσεύχομαι στο Χρι
στό και θα γίνω καλά. «Θα προσεύχομαι και εγώ», μου εί
πε. Ρώτησα πως τον λένε, «Πορφύριο» μου απάντησε. 
Μου φάνηκαν απίστευτα αυτά, γιατί δεν ήμουν πολύ της 
Εκκλησίας Ό ταν όμως έφυγε δοκίμασα δειλά να προσευ
χηθώ και αισθάνθηκα μια ανακούφιση. Ξαναήρθε άλλη 
μια φορά και μου είπε ότι ο καρκίνος θα επεκταθεί και στα 
κόκαλα, αλλά να μη στενοχωρηθώ, μόνο να προσεύχομαι 
συνεχώς και θα γίνω καλά. Σε λίγες μέρες οι γιατροί δια
πίστωσαν καρκίνο στα οστά μου. Εγώ χαμογελούσα και 
οι γιατροί νόμισαν ότι η αρρώστια πείραξε το μυαλό μου. 
Από τότε όμως ο καρκίνος άρχισε να υποχωρεί, το αισθα
νόμουν ... Σε λίγο ήμουν εντελώς καλά. Οι γιατροί δεν 
μπορούσαν να δώσουν εξήγηση. Σε επίσκεψη μου στο κε
λ ί του μετά τη θεραπεία μου, μου λέει ο Γέροντας Πορ- 
φύριος «παιδί μου μη ξεχάσεις ποτέ την ευεργεσία που 
σου έκανε ο Χριστός».

Διδασκαλία ίου Γέροντος Πορφυρίου
... Ό λα  τα κακά της ανθρωπότητας οφείλονται στο μεγά
λο εγωισμό μας από τον οποίο πάσχομε οι περισσότεροι,

διότι ανατρεφόμεθα από μικρά παιδιά με την επιθυμία να 
μας θαυμάζουν όλοι. Έ τσ ι κάθε φορά που τα πράγματα 
δεν πάνε όπως τα θέλουμε, είμαστε θλιμμένοι διότι δεν μας 
αναγνώρισαν την καλή ιδέα που έχουμε φτιάξει για τον 
εαυτό μας και που θέλουμε να την έχουν και οι άλλοι για 
μας Ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας δώσει ταπείνωση, 
γιατί χωρίς αυτήν θα είμεθα διαρκώς θλιμμένοι. Αν καλο- 
εξετάσουμε τα πράγματα θα δούμε ότι ο εγωισμός είναι 
κουταμάρα, ενώ η ταπείνωση είναι εξυπνάδα, διότι ο εγω
ιστής ποτέ δεν χορταίνει και γ ι’ αυτό είναι διαρκώς λυπη
μένος ενώ ο ταπεινός είναι πάντοτε ικανοποιημένος Επί 
πλέον ο εγωιστής ζει διαρκώς με το άγχος πως τον βλέ
πουν και πως τον κρίνουν οι άλλοι και αγωνιά να προκα- 
λέσει την προσοχή τους και τον έπαινό τους πράγμα που 
στο βάθος σημαίνει ότι δεν έχει αυτοεκτίμηση και ζει με 
την εκτίμηση που περιμένει από τους άλλους. Αλλά βέ
βαια οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ γ ι’ αυτόν, όσο 
θα ήθελε και έτσι βασανίζει την ψυχή του.
Για την αγάπη και την κατάκριση 
Έ λεγε ο Γέροντας: «Έπεσε ο αδερφός μου; Εγώ έπεσα. 
Πώς να τον κατακρίνω, αφού εγώ είμαι ο φταίχτης. Προ
οδέυσε ο αδελφός μου; Εγώ προοδέυσα Πώς να τον φθο
νήσω, αφού εγώ είμαι ο κερδισμένος Αυτή είναι η αγάπη, 
αυτή είναι η δύναμη του Χριστού, αυτή είναι η ουσία του 
Θεού. Αυτός είναι ο δρόμος της πνευματικής ζωής Ν ’ 
αγαπήσουμε όλους τους αδελφούς του, τους ελάχιστους 
για τους οποίους Χριστός απέθανε». Με αυτό το θαυμαστό 
και απλό τρόπο πόσα προβλήματα δεν λύνονται, πόσες 
αμαρτίες δεν αποφεύγονται;

Ο Χριστός είναι το παν
Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά, είναι η ζωή, είναι το 
Φως το Αληθινό, που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να 
πετάει, να τα βλέπει όλα, να βλέπει όλους να πονάει για 
όλους να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό.

Τα τελευταία λόγια του Γ έροντος Πορφυρίου
«.. .0  κόσμος με πήρε από καλό και όλοι φωνάζουνε ότι εί
μαι άγιος Εγώ όμως αισθάνομαι ότι είμαι ο πιο αμαρτω
λός άνθρωπος του κόσμου. Γι’ αυτό τώρα που θα πάω για 
τον ουρανό, έχω το συναίσθημα ότι ο Χριστός θα μου πει: 
Τι θέλεις εσύ εδώ; Εγώ ένα έχω να του πω: Δεν είμαι άξιος 
Κύριε, για εδώ, αλλά ό,τι θέλει η αγάπη σου ας κάμει για 
μένα Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Επιθυμώ 
όμως να ενεργήσει η αγάπη του Θεού...»
Το κύριο χαρακτηριστικό σε όλη τη ζωή του γέροντα 
Πορφυρίου ήταν η άκρα ταπείνωση του. Γι αυτό και λί
γους μήνες πριν το τέλος της επίγειας ζωής του για να 
αποφύγει τη δόξα των ανθρώπων, έφυγε στο Άγιο Όρος 
στο κελί της μετάνοιας του εκεί που πρωτοέγινε μοναχός 
Χαράματα της 3ης Δεκεμβρίου 1991 η γη κάλυψε το τί
μιο σώμα του Γέροντα με την παρουσία λίγων πατέρων 
της Ιεράς Σκήτης των Καυσοκαλυβίων. Την ευχή και 
την προστασία του να έχουμε.

Πηγή: www.google.gr 
www. In. gr

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/νος Χρ. Τσινάλης
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Ο γλύτπ ης Ευάγγελος Αθ. Μήτσου
δημιουργός και δω ρητής του μνημείου

πεσόντων Αστυνομικών
Ο Ευάγγελος Μήτσου είναι Αρχιφύλακας ε.α. και 
Γλύπτης. Γεννήθηκε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας και 
πήρε τα πρώτα του μαθήματα παρατηρώντας τη φ ύ
ση. Έ τσ ι έμαθε να ξεχωρίζει την πλαστικότητα του 
φυσικού από την πλαστικότητα του τεχνικού, το 
ωραίο από το άσχημο.
Αργότερα, και ενόσω υπηρετούσε στην Ελληνική 
Αστυνομία πήρε μαθήματα γλυπτικής δίπλα σε γνω
στούς γλύπτες. Πριν από αρκετά χρόνια, έχοντας 
ήδη αποκτήσει σημαντικές γνώσεις επί του αντικει
μένου της γλυπτικής, αποφάσισε να χαράξει τη δίκιά 
του καλλιτεχνική πορεία, επιλέγοντας ως υλικό για 
τις δημιουργίες του το σίδηρο. Πλαστουργώντας επί 
του σιδήρου καταφέρνει να βγάζει με επιτυχία τις 
εσωτερικές καλλιτεχνικές του ανησυχίες. Ο ίδιος 
ομολογεί ότι «όσο κουρασμένος και αν ήμουν από 
την δουλειά μου, καθημερινά ασχολούμουν με την 
τέχνη και όσο πιο πολύ πιεσμένος ήμουν τόσο πιο εύ
κολα μου έβγαιναν τα έργα που έφτιαχνα. Μόνο έτσι 
ξεκουραζόμουν και κατάφερνα να ταξιδέψω στα μο
νοπάτια της ψυχής μου».
Έ λαβε μέρος σε πολλές ατομικές και ομαδικές 
εκθέσεις. Μάλιστα, στην «ΚΑ’ Π ανελλήνια Έ κ θ ε 
ση εικαστικώ ν Τεχνών 2001» που διοργάνωσε 
ο Φ ιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, απέσπασε 
«Α’ Βραβείο»!
Στο Σώμα κατατάχτηκε το 1975 και υπηρέτησε σε 
μάχιμες και επ ιτελικές Υπηρεσίες και αποχώρησε 
από το 2000 για  να ασχοληθεί αποκλειστικά με την 
τέχνη. Τα βιώματα όμως της αστυνομίας τον ακο
λουθούν. Ο άδικος χαμός των συναδέλφων του τον 
στεναχωρεί αφάνταστα. Τον λυ π ε ί το γεγονός ότι 
η Π ολιτεία δεν είχε φτιάξει ένα μνημείο για  τους 
συναδέλφους που έχασαν τη  ζωή τους στην εκτέ
λεση του καθήκοντος. Π ιστεύει πως αυτό θα ήταν 
ένα θετικό δείγμα συμπαράστασης προς τις οικο
γένειες τω ν αδικοχαμένων συναδέλφων μας και θα 
αποτελούσε ένδειξη σεβασμού προς τους εν ενερ- 
γεία αστυνομικούς.
Τον Αύγουστο του 2005 τον κάλεσε ο νυν Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας και τότε Επιτελάρχης 
Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, με τον 
οποίο γνωρίζονταν ήδη από τότε που υπηρετούσαν 
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Από 
τότε το θέμα του μνημείου πεσόντων Αστυνομικών 
ήταν το βασικό θέμα στις συναντήσεις τους. Η άπο
ψ η του κ. Αρχηγού ήταν ότι το μνημείο θα πρέπει να 
εμπεριέχει και την εμπέδωση του αισθήματος ασφα
λείας των πολιτών. Ό τα ν  συναντήθηκαν στο Αρχη
γείο, ο κ. Αρχηγός επανέφερε το θέμα του μνημείου, 
τονίζοντας ότι «ο καιρός πλέον ωρίμασε».
Η εντολή ήταν ξεκάθαρη, «σε λίγες ημέρες θέλω τις 
σκέψεις σου για το μνημείο να τις περάσεις στο χαρ

τ ί και να τις φέρεις να τις δω». Έ τσ ι και έγινε. Σε λί
γες ημέρες ο Ευάγγελος Μήτσου κατέθεσε τα σχέδια 
του μνημείου, τα οποία ενεκρίθησαν και αποτέλεσαν 
το μοντέλο πάνω στο οποίο δούλεψε στη συνέχεια. 
Δεν περιορίσθηκε στην αναζήτηση του απόλυτου 
της πραγματικότητας ή του ωραίου. Φιλοτέχνησε 
μια πόλη μέσα στην οποία ζει και κινείται ο αστυνο
μικός «φυλάσσειν την πόλιν». Μπροστά στο άγαλμα 
αυτό τοποθέτησε γλυπτό σιδήρου που απεικονίζει 
την Αστυνομία προστάτη και ασπίδα των πολιτών. Ο 
Αστυνομικός στον τελευταίο εναγκαλισμό με την οι- 
κογένειά του και η ψ υχή του μέσω της ασπίδας απο
χωρίζεται το σώμα.
Το έργο αυτό δεν είναι ένα οποιοδήποτε έργο γλυ
πτικής. Εδώ μιλάει η ψ υχή του ανθρώπου, το π ι
στεύω του, οι αξίες του, η αισθητικότητά του, ο τρό
πος του να ατενίζει και να δίνει μέσα από την προ
σωπική του μαρτυρία μια στοχαστική άποψη της ζω
ής που εκτυλίσσεται γύρω του. Μιλάει η ψ υχή του 
Αστυνομικού.
Η έμπνευση, η δημιουργία και η δωρεά αυτού του 
έργου αποτελούν ελάχιστο φόρο τιμής του συναδέλ
φου Μήτσου στους πεσόντες ηρωικά στην εκτέλεση 
του καθήκοντος αστυνομικούς συναδέλφους μας.

Τηλ.- φαξ: 210 5749110, mv. 6979381893 
Ατελιέ: Καλλιδρόμου 20, Περιστέρι
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Αθλητισμός

Νέοι
Παραβατικότητα
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Κ αθηγητή Ε γκλη ματολογίας  
Τμ. Ε π ικ ο ινω νία ς  και ΜΜΕ 
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Ο
ι αντί-αξίες και η αντί-ιδεολο- 
γίες πάνω σπς οποίες (ή μέσα 
από τις οποίες) διαμορφώνεται 
η νεανική υποκουλτούρα πολ
λές φορές είναι λανθάνουσες. 
Στην κορυφή του παγόβου

νου βρίσκεται η αντικοινωνική συμπερι
φορά και το έγκλημα αλλά στο βάθος κρύ
βεται το άγχος, ο φόβος, η ανασφάλεια.
Η συμμόρφωση με τα κοινωνικά πρότυπα 
δεν σημαίνει πάντοτε «ευτυχή προσαρμο
γή», όπως και η επιθετικότητα ή η χρήση 
εθιστικών ουσιών ή η αυτοκαταστροφή/αυ- 
τοκτονία δεν συμβολίζουν πάντοτε μια 
«εχθρότητα προς τον συνάνθρωπο». Η βία 
αποτελεί ένα είδος απάντησης σε δύο περι
πτώσεις; Ως μία λογική, «μετρημένη» επιλο
γή -ανάμεσα σε άλλες- με την οποία το άτο
μο ή η ομάδα επιχειρεί να πετύχει ένα σκοπό. 
Ως ένα α-λογικό εγχείρημα που δεν στο
χεύει στην απόκτηση δύναμης ή κέρδους, 
αλλά πολύ απλά στην έκφραση μιας (αδιέ
ξοδης) κατάστασης καταπίεσης και απο
κλεισμού. Ο νέος ως προϊόν και ταυτόχρο
να δημιουργός της κοινωνίας παίζει και 
προκαλεί το σύστημα.

α) Το «παιχνίδι»
Η θεωρία του «παιχνιδιού» ισχύει και 
στην περίπτωση της εγκληματικότητας 
των νέων. Και ισχύει για τους εξής ειδικό
τερα λόγους:
α. Χωρίς αναγκαία να υπάρχει προηγού
μενη στάθμιση κερδών και ζημίας από την 
πράξη, υπολανθάνει σαφής συνειδητοποί- 
ηση της σύγκρουσης, 
β. Η ατομική απόφαση καλύπτεται συνή
θως από την ένταξη σε «ομάδα» (π.χ. συμ
μορία) ή τη συμμετοχή σε βανδαλιστικές 
ενέργειες του πλήθους, 
γ. Η διακινδύνευση της ζωής (ως ένα είδος 
ισοδύναμου υποκατάστατου αυτοκτονίας - 
μέσω αγώνων με αυτοκίνητα ή μέσω χρή
σης ναρκωτικών) έχει αναχθεί σε ιδεολογία 
δ. Η αίσθηση του «χαμένου» (άνεργος, μό
νος κ.λπ.) οδηγεί το νέο στην αναζήτηση 
της «νίκης» ακόμα και με τίμημα τη ζωή 
του.
ε. Η βία προσλαμβάνεται ως παιχνίδι 
αντρικό ή παιχνίδι εξουσίας, 
στ. Η «θέσπιση» των κανόνων του δικού 
τους παιχνιδιού γίνεται επειδή γνωρίζουν 
ότι δεν είναι οι κυρίαρχοι του γενικού-πολι- 
τικού ή κοινωνικοοικονομικού -  παιχνιδιού. 
ζ. Η ενηλικίωση τους υποδεικνύεται ,με 
την αλλαγή του παιχνιδιού του δρόμου με 
το έγκλημα του δρόμου, 
η. Η κλοπή για χρήση αυτοκινήτων συμ
βολίζει τη φυγή.
θ. Το «κρυφτό» με την αστική τάξη στην 
οποία ανήκουν (όσοι είναι πλουσιόπαιδα) εί
ναι ταυτόχρονα και μια πρόκληση στο μη
χανισμό απονομής της ποινικής δικαιοσύνης 
για το αν «μπορούν» να τους συλλάβουν.

ι. Το «παιχνίδι» με τη ζωή τους είναι συνέ
πεια της βεβαιότητάς τους ότι ήδη έχουν 
χάσει τη ζωή.

β) Η πρόκληση
Η προκλητικότητα στη δράση των νεαρών 
εγκληματιών διαπιστώνεται από το ότι: 
α. Ντύνονται και συμπερκρέρονται με τρό
πο παράδοξο (βλ. skinheads με ξυρισμένα 
κεφάλια κ.λπ.).
β. Μιλάνε με ιδιόρρυθμη διάλεκτο, 
γ. Κλέβουν αγαθά της καταναλωτικής κοι
νωνίας (super markets, αυτοκίνητα κ,λπ.) 
τα οποία νιώθουν ότι δεν μπορούν νόμιμα 
να αποκτήσουν (αυτοί βέβαια που ανή
κουν σε χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά 
στρώματα). Δεν είναι τυχαίο ότι το κύμα 
βίας των «αποκλεισμένων» ξεσπάει κυρίως 
με εμπρησμούς και λεηλασίες μεγάλων κα
ταστημάτων, των συμβόλων αυτού του 
καταναλωτ ισμού.
δ. Καταστρέφουν για να «καταστρέφουν» 
(χούλιγκανς).
ε. Αμφισβητούν -  προσβάλλοντας -  την 
οποιαδήποτε κατεστημένη (συντηρητική) 
αξία (σεβασμός προς ηλικιωμένους, καθω
σπρεπισμός, τήρηση νόμων), 
στ. Θεωρούν τον τρόμο ως μέσον επιβολής 
των ιδεών τους.
ζ. Πιστεύουν στην ηθική της ελεύθερης 
ανάπτυξης του καθενός χωρίς όρια ή συμ
βιβασμούς (χίππυς).
η. Μιμούνται ήρωες (όπως αυτούς στην 
κινηματογραφική ταινία το «Κουρδιστό 
πορτοκάλι») που δεν έχουν ανθρώπινο οί
κτο. Γενικά μισούν το παρόν ως έχει, 
θ. Επιτίθενται στο φυσικό, κοινωνικό, πο
λιτιστικό περιβάλλον με διάθεση ριζικής 
εξαφάνισης του.
ι. Η εμφανής χρήση αλυσίδας, σιδερένιας 
γροθιάς κ.λπ. προκαλεί τα όργανα τάξης 
ενώ τα ονόματα των «ομάδων» επιλέγο
νται ηθελημένα για να τρομάξουν ή να

απωθούν π.χ. κόκκινοι διάβολοι, δολοφό
νοι κ.λπ.
Αυτή η τάση για «παιχνίδι» και για «πρό
κληση» είναι κοινός παρονομαστής στο 
έγκλημα και στον αθλητισμό. Όμως ο συμ
βολισμός και οι λειτουργίες είναι διαφορετι
κές. Αν το έγκλημα συμβολίζει «την άρνη
ση του Άλλου» ο αθλητισμός προωθεί την 
αποδοχή του Άλλου «όπως είναι» (χωρίς 
δηλ. διακρίσεις φυλής φύλου, έθνους θρη
σκείας); Είναι αλήθεια ότι ο αθλητισμός 
τροφοδοτεί τη δημοκρατική φαντασίωση 
της ισότητας. Επιτυγχάνεται όμως η κοι
νωνική συναδέλφωση μέσω αθλητισμού ή 
ακόμα καλύτερα έχουμε την εν λευκώ προ
σχώρηση στο κοινωνικό συμβόλαιο; 
Πράγματι, ο αθλητισμός μπορεί να διευκο
λύνει την κοινωνική και πολιτισμική 
ένταξη του ατόμου-πολίτη μέσα σ’ ένα σύ
στημα αξιών. Αρκεί να υπάρχει ο κοινός 
παρονομαστής των «τρεχουσών αξιών» 
μιας σύγχρονης οργανωμένης κοινωνίας 
με «τα πανανθρώπινα σύμβολα και μηνύ
ματα» που διαρκώς- υποτίθεται ότι- θυμί
ζει και αναπαράγει το αθλητικό ιδεώδες. 
Είναι όμως κάτι τέτοιο εφικτό σήμερα; 
Μπορεί να συνυπάρξει το καθημερινό, το 
αγοραίο, η επιβίωση με το αιώνιο, το αφι
λοκερδές την αναβίωση;
Η πορεία του αθλητισμού είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την πορεία της κοινωνι
κής οργάνωσης το κυρίαρχο χαρακτηρι
στικό της σημερινής κοινωνικοοικονομι
κής δραστηριότητας δηλ. ο ανταγωνι
σμός βρίσκει στον αθλητικό χώρο όλες τις 
δυνατότητες εφαρμογής και εξάπλωσής 
του. Ο αθλητισμός συνιστά λοιπόν έναν 
καθρέφτη κοινωνικών σχέσεων υποταγής 
και εκμετάλλευσης; Η υπερειδίκευση, η 
διεθνής εμπορευματοποίηση, η μυθοποίη
ση της ισότητας ο κρατισμός, το θέαμα γύ
ρω από τον αθλητισμό συνιστούν αλλοιώ
σεις και παραμορφώσεις;
Μήπως όμως υπάρχει μια “αθλητική συ-
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νείδηση“ που μπορεί να αναχαιτίσει τη 
βία ή να θωρακίσει από τις αποκλίσεις;
Η αλληλοβοήθεια και ο σεβασμός των 
κανόνων του παιχνιδιού, η μη- υπέρβαση 
των επιτρεπτών ορίων χρήσης της σωμα
τικής δύναμης, η μη- εκμετάλλευση των 
δεξιοτήτων ή του ταλέντου για μια ιδεο
λογία επικυριαρχίας σε βάρος των ηττη- 
μένων ή των αδύναμων, ο έλεγχος των 
εντάσεων και των συγκρούσεων συνι- 
στούν τη φωτεινή πλευρά του αθλητι
σμού τη ως αντεγκληματικού προτύπου. 
Από την άλλη πλευρά πως ερμηνεύεται ο 
χουλιγκανισμός, αυτό το εγκληματικό 
αθλητικό πρότυπο;
Με βάση τις υποπολιτισμικές θεωρίες 
του νεανικού στυλ, τις θεωρίες της δομι
κής αλλαγής του παιχνιδιού, τις κοινωνι- 
κοανθρωπολογικές θεωρίες της τελε
τουργικής βίας, τις θεωρίες της ετικέτας, 
την εμπειρική-συνθετική θεωρία που 
διακηρύσσει ότι τα ποινικά μέτρα αντι
μετώπισης θα λύσουν το πρόβλημα;
Η βία των οπαδών δεν είναι αθλητικό 
γέννημα. Απλώς μεταφέρεται στα γήπε
δα. Άρα η ρίζα του προβλήματος βρίσκε
ται αλλού (κι εκεί πρέπει να χτυπηθεί.) 
Οι αθλητικές και πολιτιστικές μπορούν 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις να συ
γκροτήσουν ένα αντί-βάρος, ένα αντί- 
πρότυπο στις υποπολιτισμικές (εγκλη
ματικές) ομάδες.
Η (αθλητική) επιθετικότητα απορροφά- 
ται μέσα από την καθαρτήρια λειτουργία 
του παιχνιδιού, ενώ η (κοινωνική) απο
μόνωση αποφορτίζεται με την ένταξη σε 
ομάδα, τη συλλογικότητα και την αλλη- 
λεπίδραση/διαντίδραση.
Μπορεί άραγε ο αθλητισμός να καλλιερ
γήσει ένα άλλο ήθος, μίαν άλλη συναί
σθηση ευθύνης και καθήκοντος, μίαν άλ
λη αυτοπειθάρχιση και αυτοέλεγχο και 
τέλος ένα άλλο ομαδικό πνεύμα;
Αν ο αθλητισμός απελευθερώνει τις θετι

κά; δυνάμεις ενώ το έγκλημα τις αρνητι
κές, αν ο αθλητισμός κοινωνικοποιεί ενώ 
το έγκλημα από-κοινωνικοποιεί τότε δε μέ
νει παρά να εντάξουμε τον αθλητισμό 
στην ευρύτερη αντεγκληματική πολιτική 
(π.χ των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης 
της Εγκληματικότητας, των Κέντρων 
Πρόληψης του Ο.ΚΑΝΑ κ,λπ.) Θυμίζου
με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Leisure for 
pleasure, όπου η πρόληψη της εξάρτησης 
από το αλκοόλ εστιάζεται στην ποιότητα 
της ζωής στον τομέα της άθλησης.
Να επισημάνουμε ακόμα ότι και οι κρα
τούμενοι τοποθετούν τα σπορ στη δεύτε
ρη θέση της διάθεσης του «ελεύθερου 
χρόνου τους» και στην ψευδαίσθηση 
μιας «ελευθερίας κίνησης» (π.χ. στη Γαλ
λία διοργανώθηκε ένας «σωφρονιστικός 
μαραθώνιος» που συνίστατο στην κάλυ
ψη των 42 χλμ. κάνοντας 174 φορές το 
γύρο της αυλής της φυλακής).
Χωρίς να δημιουργούμε νέους μύθους ή 
πρότυπα μιας χρήσης ή μιας Ολυμπιάδας 
και εν γνώσει ότι οι νέοι θα κρατήσουν 
αυτό που θέλουν οι ίδιοι (μέσα από αυτό 
το ανιαρό βουητό των ξύλινων πολιτι
κών λόγων και των spots των Media) 
πρέπει να βρούμε σύγχρονα δίκτυα επι
κοινωνίας.
Η αναζήτηση ισότιμου και ενεργού ρό
λου στην κοινωνία και η μη- αντιμετώ
πισή τους «ως αντικειμένων κοινωνικο
ποίησης και ελέγχου» πολλές φορές οδη
γούν στο έγκλημα.
Ο φαύλος κύκλος (θυματοποίήση -χαμηλή 
αυτοεκτίμηση-ανασφάλεια-μεγαλύτερη 
θυματοποίήση) μπορεί να διακοπεί με ορθή 
κονωνική/αντεγκληματική πολιτική. 
Κοινωνική πολιτική σημαίνει διορθω
τική ή προληπτική παρέμβαση στην 
κοινωνική πραγματικότητα με τη λή
ψη μέτρων που αποσκοπούν στην άμ
βλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων 
και την προαγωγή της κοινωνικής δι-
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καιοσυνης.
Στο θέμα που μας απασχολεί η κοινωνι
κή πολιτική πρέπει να βασίζεται στην 
πρόληψη και στην αρωγή.
Στρατηγικές περιορισμού της επίδρασης 
των αρνητικών κοινωνικών σχέσεων, 
στρατηγικές προστασίας από τα αρνητικά 
μηνύματα και πρότυπα των Media, στρα
τηγικές ενίσχυσης της συμμετοχής συ
γκροτούν μια πολύτιμη δέσμη μέτρων.
Το τελευταίο που μένει είναι η ειλικρί
νεια και η εμπιστοσύνη. Ό μως αυτά ού
τε διδάσκονται ούτε γράφονται. Απλά 
αναδύονται από τη στάση ζωής και το πα
ράδειγμα των ενήλικων προς τους νέους. 
'Ενα παράδειγμα με «τίμημα» αλλά και 
ανυπολόγιστη αξία για όσους εξακολου
θούν να πιστεύουν στη διαδοχή (κι όχι 
στο χάσμα) των γενεών.
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S O N G  C O N T E S T
A T H E N S  2 0 0 6  ^

0  Διαγωνισμός Τραγουδιού 
της Eurovision είναι μια 
διοργάνωση που πραγματο
ποιείται σε ετήσια βάση από 
τις Δημόσιες Τηλεοράσεις 
της Ευρώπης, για την ανά

δειξη του δημοφιλέστερου νέου τραγουδιού. 
Στην πραγματικότητα, Eurovision είναι το 
όνομα του Ευρωπαϊκού τηλεοπτικού δικτύ
ου διανομής της European Broadcasting 
Union (EBU). Ιδρύθηκε στα μέσα της δεκα
ετίας του ‘50 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να 
προμηθεύει με ειδησεογραφικό και αθλητι
κό υλικό εντός και πέρα από τα σύνορα της 
γηραιός Ηπείρου.
Τα τεχνικά προβλήματα ήταν φυσικά πολλά. 
Δεν υπήρχαν δορυφόροι, η χρήση του video 
ήταν ακόμα στα σπάργανα, ωστόσο νήματα 
απλώθηκαν για να ενώσουν όλα τα κράτη 
της European Broadcasting Union (EBU). To 
νέο σύστημα λεγόταν Eurovision και επρό- 
κειτο για κοινός παραγωγές θεατρικών έρ
γων, ντοκιμαντέρ και αθλητικών προγραμ
μάτων. Ωστόσο, σήμερα, 51 χρόνια μετά, η 
Eurovision συνεχίζει να προμηθεύει με υλικό 
όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και άλλα κράτη, 
πλην όμως το μόνο πρόγραμμα που στις συ
νειδήσεις του κοινού ταυτίζεται με την 
Eurovision, είναι ο διαγωνισμός τραγουδιού. 
Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού 
έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Ελβετία 
το 1956. Οι ρίζες του βρίσκονται στο Ιταλι
κό Φεστιβάλ Τραγουδιού του San Remo, 
έμπνευση του Γάλλου Marcel Baison, που 
είδε την εκδήλωση αυτή ως ένα τρόπο για 
να ενώσει όλα τα έθνη της μεταπολεμικής 
Ευρώπης. Το Φεστιβάλ του San Remo συ-
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πήσει την κάθε χώφα έγκειται στην ίδια τη; 
ρα Πολλές είναι ακχώρες που έχουν τη δ

;αι αναμφισβήτητα η If 
η Μ.Βρετανία, η Γαλλί< 
ιγο που έχουν από 5 nd 
γητικο τους ί  
■'λικό διαγωνισμό κάθ )

κατάταξη είχε ως εί 
Βία 292 13,

248 14

ιμέλ$ίαΓΑνΠνος Σοφία Ζυγούρα

νεχίζεται μέχρι τις μέρες μας.
Στο διαγωνισμό αυτό, δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν αποκλειστικά τα μέλη της EBU - με 
εξαίρεση το Ισραήλ και κάποιες άλλες χώρες 
Επειδή όμως η ζήτηση για συμμετοχή στον 
διαγωνισμό ήταν τεράστια, επινοήθηκε μια 
διαδικασία αποκλεισμού, η οποία βασίζεται 
στην επίδοση της κάθε χώρας uj, τελευταία 
χρόνια Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται η 
Μ.Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπα
νία (τα τέσσερα μεγάλα συμβάλλσντα μέλη 
της EBU), που προκρίνονται αυτόματα 
Η επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροαω-

τους διαδικασία επιλογής κατά την οποία μια 
κριτική επιτροπή ή το κοινό -με tele-voting- 
αποφασίζουν τον ερμηνευτή και το τραγούδι 
που θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους 
Ανάμεσα στους mo επιτυχημένους τού θε
σμού, βρίσ 
δία, με 7 1 
το Λουξεμβ 
θέσεις στο f 
Επίσης στον j 
έχει δικαίωμα {
6 καλλιτέχνες
Κατά την διάρκεια του Τελικού,οι κα 
είναι ιδιαίτερα αυστηροί^ 
ύπαρξη ενισχυτών oncjj 
μερς πρέπει να χρη
υπάρχοντα εξοπλιρυίρροτόσο, επιτρέπεται 
η ηχογραφημέ^ύσυσική επένδυση, εφ’ 
όσον είναι μά||Μ χηστρική. Όσα τραγού
δια ξ επ έρ ^ ^ Β Κ  διάρκεια τα 3 λεπτά ι 
δυνεύσιβ^Ηροκλεισμό.
Η Ελλά^^Κιμετέχει στο διαγωνισμό τρ

γουδιού της Eurovision, από το 1974 και με
τά. Στις 20 Μαϊου 2006 για πρώτηΝβορά ο 
διαγωνισμός αυτός έγινε στη χώί 
ύρχερα από την κατάκτηση της πρώτης1 
σης στον περύϋό διαγωνισμό με 
τρία την 'Ελενα Παπαρίζου.
Στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Στ? 
ου ε& ^πηθεί ένα ολόκληρο σκηνικό,J  
οποίο^^Κ ένησε άλες τις συμμετέχω

Οσον αφορά στα μέτρα 
ελήφθησαν με απόλυτη εππ 
την Αστυνομία, με τη διάθεση 
αριθμού ^στυχομικών, αξκ 
είναι το γηρσίύς ότι η ELP.T.

I τα έξοδα, ήτοι σίτισης, δι 
. νυχτερινής εργασίας 
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23 Ισραήλ
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I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Παράσταση του «Τούρκου» 
στους Ιστορικούς' της Άλωσης

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, αποτελεί την 
οριακή στιγμή ανάμεσα στην πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και 
τα Βαλκάνια των νεωτέρων χρόνων. Το γεγονός αυτό σημάδεψε τους 

Βαλκανικούς λαούς ως μια όψιμη εποχή και γέννησε μια πλούσια 
λογοτεχνία. Αυτή θα αποτελέσει ένα κοινό τόπο, μια κοινωνία νοημάτων, 
μήτρα «συμφωνικών» τρόπων, όπως οι θρήνοι, που θα επιτρέψουν στην 

ανατολική Ρωμιοσύνη να επιβιώσει κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής 
Κυριαρχίας.Η παράσταση του ξένου και γενικότερα της ετερότητας, 

αποτελεί την πιο σημαντική πηγή πάνω στις νοοτροπικές παραστάσεις 
μιας δεδομένης εποχής. Βέβαια η κατασκευή προτύπων κινδυνεύει από 
την καταχρηστική απλοποίηση και την πόλωση. Όμως μας επιτρέπει να 
οριοθετήσουμε, έστω προσωρινά, τον «άμορφο χώρο» του λέγειν, αλλά 

και την εικονολογία του ξένου .

Του Αστυν. Α’ Παναγιώτη Στάθη 
Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου



Η «ταυτότητα» του Βάρβαρου
Πρόκειται για μια θεματική διαδρομή παντού πα
ρούσα, αλλά μέσω ποικίλων τρόπων. Ο όρος «βάρβα
ρος» δεν είναι πάντα παρών, όμως τα θέματα που τον 
αποτελούν μαρτυρούν την παρουσία του. Η αρχαιό
τητα της λέξης κάνει την χρήση της εύκολη, (άλλο
τε όμως και δύσκολη), γ ια τ ί υστερεί σε ιδιαιτερότη
τα. Σ ’ αυτό ακριβώς το σημείο βρίσκεται η σημασία 
της. Πρόκειται για ένα μυθολογικό εργαλείο που θα 
χρησιμοποιηθεί σαν συντελεστής προσανατολισμού 
ως προς τη σύνθεση των δομών που συνιστούν την 
ταυτότητα των ανθρώπων του ΙΕ ’ αιώνα, και τις πα
ραστάσεις που έχουν για την ετερότητα.
Στον Δ ο ύκ α  ο «βάρβαρος» χρησιμεύει ως «κάλαθος 
αχρήστων», όπου διάφορα θέματα χαρακτηρίζουν 
πολύπλευρα την ετερότητα. Αντίθετα ο Κ ριτόβου- 
λ ο ς  αποφεύγει την χρήση του όρου, αλλά τα θέματα 
που χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει τους κατα- 
κτητές της Κωνσταντινούπολης παρουσιάζουν μια 
σπάνια ενότητα μέσα από τις ισοτοπίες της συμπε
ριφοράς. Για τα λαϊκά κείμενα ο όρος «βάρβαρος» 
φαίνεται να παρουσιάζει μικρότερο ενδιαφέρον και 
αντικαθίσταται από την εικόνα του σαρκοβόρου θη
ρίου, παραπλήσια των «βαρβάρων» του Κριτόβου- 
λου.
Στον Λ αόνικο, αυτός ο όρος βρίσκεται σε ανοιχτή 
και κατ’ εξαίρεση αντίθεση με τους «Έλληνες», 
παίρνοντας ένα χαρακτήρα σχεδόν υπαρξιακό. Ό πω ς 
θα δούμε στη συνέχεια, κάθε τακτική παράστασης 
εισάγει με τη σειρά της χαρακτηριστικές διαλογικές 
στρατηγικές, προς τον δυνάμει συνομιλητή, ηθο
ποιό, μίμο της ετερότητας. Δεν πρόκειται για ένα συ
νομιλητή αχρονικό, αποκύημα ομαδικών παραστά
σεων, που πρέπει κανείς να διασαφηνίσει, να μετα
φράσει δηλαδή στην «κοινή», αλλά για έναν εν ενερ- 
γεία σύντροφο που είναι παρών, επιστρατεύοντας 
«συζυγικούς» γνωστικούς τρόπους.

α) ΔΟΥΚΑΣ. Η αρνητικά αξιολογούμενη ετερότη
τα κυριαρχείται στον
Δούκα, από τους όρους «βάρβαρος» και «ασεβής», 
των οποίων η χρήση προσαρμόζεται ανάλογα με τις 
συνθήκες. Η βαρβαρότητα παριστά κάθε έμμεσο ή 
άμεσο θεσμικό πράττειν, που αντιτίθεται στις εγκα
τεστημένες αξίες, και επομένως θέτει σε κίνδυνο την 
ισχύ, ακόμη και την ύπαρξη της πολιτιστικής «κοι
νής» ομιλουμένης, μιμούμενης και (υπο-) κινούμε
νης. Ετσι, χάρη στην πράξη της άρνησης, της απο
ποίησης του άλλου, οδηγούμαστε στην βεβαίωση 
του κοινωνικού είναι, του υποκειμένου που μιλάει. 
Πρόκειται για το κοινωνικό είναι, το «δύνασθαι» εί
ναι με τον άλλο, το «δύνασθαι κινείν» μία (συμ-)πα- 
θητική συνομιλία, το «δύνασθαι διαλέγεσθαι» κατά 
το τοπικό έθος, που ο βάρβαρος προσπαθεί να αμφι
σβητήσει.
Οι Τούρκοι χαρακτηρίζονται ως έθνος «φιλάρπαγον 
και φιλάδικον2», και σ’αυτό προστίθεται η κατα
στροφική μανία του κατακτητή: «ληστρικώς επεμ- 
βαίνουσι και αρπάζοντες φεύγουσι». Η άδικη συμπε
ριφορά τους υποκινείται από τη δύναμη τους, την 
κατακτητική τους διάθεση, αλλά κυρίως την συγγε
νή  τους βαρβαρότητα που εκφράζεται, πρώτα πρώ
τα, από τον τρόπο ζωής τους. Τα ήθη τους είναι

απάνθρωπα.
Οι διαβολές και η πονηριά αποτελούν για αυτούς 
«πολιτιστικά φαινόμενα» , η «βαρβαρική ακολασία» 
τους υποβιβάζει στο επίπεδο των ζώων. Αλλά εκεί
νο που τους υποτιμά περισσότερο στα μάτια των 
συνομιλητών τους είναι ότι προτιμούν τις ξένες γυ 
ναίκες από τις δικές τους3 . Αυτή η αποποίηση του 
γεννητικού τους δυναμικού, που φτάνει μέχρι την 
αποστροφή, αποτελεί ένα ιδιαίτερα λεπτό σημείο. 
Αρνούμενοι τις γυναίκες τους, αρνούνται την εθνο
λογική τους ιδιαιτερότητα , παύουν να υπάρχουν. 
Σ’ αυτή την τάση αντιτίθενται η «θρησκευτική» 
προσήλωση των Ρωμαίων στα «τίμια», τις εκκλη
σίες και τις γυναίκες τους. Οι βάρβαροι δεν μπο
ρούν να ελέγξουν τα συναισθήματα τους -  αντί να 
κλαίνε κόσμια τους νεκρούς τους, «μετά θορύβου 
και κρότου πολλού γοερώς έκλαιον». Ακόμη και 
όταν βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, δυσκολεύο
νται να αυτοελεγχθούν.
Αυτή η αστάθεια και η δυσκολία να αυτοδιαχειρι- 
στούν ως ελεύθερα πρόσωπα προεκτείνεται και 
στην κοινωνική τους συμπεριφορά. Δεν μπορούν 
να βρούν την τομή ανάμεσα στον ατομικισμό και το 
απρόσωπο πλήθος. Από τη μια ο Σουλτάνος στέκε
ται «υψαύχην και αλαζών επαιρόμενος επ ί τη αλώ- 
σει της πόλεως», και από την άλλη οι Τούρκοι χα
ρακτηρίζονται «βάρβαροι και αγελαίοι» και «ποτα
μός ρέων» . Κατά την λεηλασία των αγροτικών πε
ριοχών οι κάτοικοι τους πουλιούνται σκλάβοι. Οι 
κατακτητές τους φέρονται σαν ζώα, δηλαδή βαρβά
ρους. Ό μω ς ο ίδιος ο χριστιανικός λαός μπορεί να 
χαρακτηρισθεί βάρβαρος, όταν με την συμπεριφορά 
του ευνοεί την ασέβεια. Ο Δούκας όντας Ενωτικός, 
χαρακτηρίζει τους Ανθενωτικούς «γένος της κάτω 
τύχης και μιξοβάρβαρον», επομένως ανίκανο να εκ
φραστεί πάνω σε θεολογικά προβλήματα. Συγχρό
νως εκφράζει την προτίμηση του για την αριστο
κρατική τάξη, αντιπαραβάλλοντας τις ευγενείς γυ 
ναίκες, κλεισμένες στα σπίτια τους, με τον «χυδαίο 
και αγοραίο όχλο». Παρατηρούμε εδώ μια ταύτιση 
ανάμεσα στον φτωχό και τον βάρβαρο. Οι «Τούρ
κοι» «χύδην και ως ποταμός ρέων αυτόκλητοι, άνευ 
βαλαντίου και πήρας»... «θέουσιν, ούκ άλλο οι πλέ- 
ονες αλλ’ ή ρόπαλον τοις εκάστου χερσί».
Ο εξωτερικός χαρακτήρας της βαρβαρικότητας ενι- 
σχύεται, φωτίζεται, από τον ασεβή. Πρόκειται για 
μια «κατάσταση» του «είναι», κατάσταση του 
«πράττειν». Το ασεβές «είναι» , είναι ακάθαρτο, διε
φθαρμένο σωματικά και πνευματικά, και επομένως 
η δράση του δεν μπορεί παρά να  είναι καταστροφι
κή, αλλοτριωτική. Εμφανίζεται συνήθως στην βε
βήλωση των ιερών τόπων και την ιεροσυλία του 
ζωντανού θησαυρού της πόλης, των «ιερών» αν- 
δρών και γυναικών. Στην πράξη, «βάρβαρος και 
«ασεβής» βρίσκονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα 
του «πράττειν». Η βαρβαρότητα (του εχθρού) παρι
στάνει την συμπεριφορά έναντι του «καλώς πράτ- 
τειν» των Ρωμαίων. Από την άλλη, ο ασεβής καθο
ρίζει την αιτιολογία αυτής της συμπεριφοράς, τον 
τρόπο «κατασκευής» του είναι του, την ικανότητα. 
Η ασέβεια αποτελεί τροπική αξία της οποίας η από
κτηση γεννά το βαρβαρικό πράττειν. Αυτοί οι κοι
νω νικοί χαρακτήρες αξιολογούνται από τη θρη
σκευτική ισοτοπία. Επειδή οι Τούρκοι είναι εχθροί
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των Χριστιανών, επειδή ο Σουλτάνος 
είναι ένα θέμα του Φαραώ, του Ναβου- 
χοδονάσορα και του Αντίχριστου, μπο
ρούν να αναλάβουν, να ενστερνιστούν 
την ασέβεια. Έ π ειτα , το γλωσσικό 
τους ιδίωμα ως «δύνασθαι πράττειν», 
ως δυνάμει του «πράττειν» και του 
«εκφράζεσθαι», τους κ ινεί να χρησιμο
ποιούν το βαρβαρικό «πράττειν» . Αυ
τό ταυτίζεται έμμεσα με το «ασεβώς 
πράττειν», το οποίο με τη σειρά του 
μας οδηγεί στο «πράττειν» του τυπολο
γικού Αντίχριστου. Ο ασεβής κακοποι
ε ί τις εικόνες, και όχι μόνο πλησιάζει 
στην Αγία Τράπεζα, όπου υπό κανονι
κές συνθήκες μόνο οι ιερείς μπορούν 
να πλησιάσουν, αλλά ανεβαίνει επάνω 
σ’ αυτήν4 , «εν ω λείψανα αποστόλων 
και μαρτύρων ίδρυνται». Αναλαμβάνο
ντας αυτή τη βλάσφημη επίδοση, ο 
ασεβής παράγει έργα που ακυρώνουν 
και καταλύουν το πολιτιστικό γίγνε
σθαι.

β) ΛΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Ό π ω ς στο 
Χρονικό έτσι και στο Θρήνο ο «Τούρ
κος» παρομοιάζεται με λύκο, λιοντά
ρι, δράκο, πάνθηρα ή εμφανίζεται κά
τω από τη γενική  ονομασία του άγρ ι
ου θηρίου. Βέβαια ο Θρήνος είναι 
ασύγκριτα πιο εκφραστικός και παρα
στατικός. Αυτά τα άγρια όντα τρώνε 
τη  σάρκα και π ίνουν το αίμα των θυ

μάτων τους, που με τη σειρά τους παρομοιάζονται 
με πρόβατα.
Εκτός από την ανθρωποφάγο επίδοση, παρατηρούμε 
τη βία, την αγριότητα, την απληστία τους. Όμως, 
παρά την εκφραστικότητα των εικόνων, ο περιγρά
φουν λόγος παραμένει σχετικά φτωχός, ενώ η νεφέλη 
των αγρίων θηρίων δηλώνει εκφαντικές πράξεις με 
χαρακτήρα πραγματικό και όχι περιγραφικό. Αυτό 
σημαίνει πως οι συγγραφείς των κειμένων μιλούν 
χρησιμοποιώ ντας ένα «χειρονομιακό» γλωσσικό 
ιδίωμα, όχι βέβαια τόσο επιτήδειο όσο εκείνο των 
λογιών, όμως το ίδιο επιδεκτικό επιδόσεων, αν όχι 
περισσότερο. Αλλά η πλέον σημαντική επίδοση είναι 
αυτή των λυσσασμένων σκύλων, προνομιακό θέμα 
του άγριου θηρίου, σύμβολο απληστίας και αχρειό
τητας ήδη από την αρχαιότητα .
- Εν τέλει, διάσπαρτα, εμφανίζεται το θέμα του άγρι
ου και βάρβαρου πλήθους. Παρά τις «αμέτρητες 
σαΐτες» που κατακλύζουν τους λίγους γενναίους, οι 
βάρβαροι δεν καταφέρνουν να τους «βλάψουνε πο
σώς»5. Αυτή η ανεπάρκεια να αναλάβουν πλήρως 
την ευθύνη του προσώπου τους, γενόμενοι άξιοι 
αντίπαλοι, οφείλεται στην ανωριμότητά τους. Το 
έθνος τους είναι νέο, «γεννήθηκαν» στην εποχή του 
Ηράκλειου, και το μόνο μέσο που διαθέτουν για να 
αυτοβεβαιωθούν είναι η αυθάδεια, γ ια τ ί η νεανική 
τους αμάθεια τους οδηγεί σε κάθε είδους υπερβολή.

γ) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ. Η υπερβολική αφοσίωση στο 
πρόσωπο του Μεχμέτ Β’ αντισταθμίζεται από την ει
κόνα των κατακτητών της Κωνσταντινούπολης που

Γεώργιος Φρατζής

μας προσφέρει. Ο όρος «βάρβαρος» είναι απών, αλλά 
το σημαντικό του περιεχόμενο είναι άφθονα παρόν 
μέσα από τα προσωπεία των κατακτητών, οι οποίοι 
δεν χαρακτηρίζονται ποτέ ως «Τούρκοι», ενώ η 
Κωνσταντινούπολη αλώνεται από άνδρες «πλήθος 
ξύμμικτον»... «εκ παντός έθνους και γένους και τύ 
χης ξυνειλεγμένοι» .
Α υτοί οι «βάρβαροι» δεν έχουν χαρακτηριστική 
εθνολογική καταγωγή. Μ’ άλλα λόγια, για τον Κρι- 
τόβουλο οι Τούρκοι δεν υπάρχουν ή, αν υπάρχουν, 
δεν τον ενδιαφέρουν. Ο Κριτόβουλος ενδιαφέρεται 
μόνο για τις επιδόσεις τους, που μόνες αρκούν για 
να τους χαρακτηρίσουν. Οι ανεξέλεγκτες κραυγές 
κατά τη μάχη είναι αποδεκτές ως πολεμική τεχνική, 
μόνο που στο τέλος γίνονται μόνιμο χαρακτηριστικό 
των στρατιωτών του Μεχμέτ, συνοδευόμενες από 
βοή, οργή και θυμό, και φτάνουν μέχρι και τον πα- 
ραλογισμό. Στο πεδίο της μάχης φαίνεται η γενναιό
τητα του μαχητή, στην προϋπόθεση σεβασμού των 
κανόνων του παιχνιδιού. Παρά το μεγάλο τους θάρ
ρος, οι εχθροί δεν μπορούν να διακριθούν αληθινά : 
«προσμίξαντες τω σταυρώματι, θρασέως τε και ξύν 
ουδενί λογισμώ και κόσμω εμάχοντο», «διώκοντες 
ουκ εν τάξει και ξύν ουδενί κόσμω έκτεινον αφει
δώς». Σ’ αυτό αντιτίθεται η σιωπή, η σεμνότητα και 
η τάξη που χαρακτηρίζει όχι μόνο τον πολεμιστή, 
αλλά κάθε άνθρωπο.
Α υτή η θέση συμπληρώνει και τη ν  προβληματική 
του τελικού σκοπού του πολέμου. Οι μεν μάχο
ντα ι «όπως αν θροήσωσι το παν και φοβήσωσι και 
δουλώσωνται τα ις σφαγαίς», ενώ οι άλλοι μάχο
ντα ι υπέρ «μεγίστων άθλων».Η κατώ τερη ανθρω- 
πολογική τους κατάσταση, όμοια μ ’ αυτή  τω ν ζώ
ων, τους εμποδίζει να φέρονται σαν άνθρωποι. 
Έ χα σ α ν το λόγο, μ ιλούν άναρθρα, αδιάκριτα, και 
μα ίνοντα ι πάνω σε ευαίσθητα πλάσματα. Δεν 
έχουν πλέον τίποτα το ανθρώπινο επάνω τους. 
Ό χ ι μόνο δεν μπορούν να διαλεχθούν με τον άλλο, 
αλλά μόνη η παρουσία τους ακυρώνει κάθε διαλο- 
γ ική  ικανότητα.

δ) ΛΑΟΝΙΚΟΣ. Η άποψη του Λαόνικου για τους 
Τούρκους εξαρτάται κυρίως από το σημαντικό ζεύ
γος Έ λ λ η να ς—βάρβαρος. Εκτός από αυτήν την κα
τηγορία, υπάρχει μια αξιολογική κρίση που τους 
αφορά. Οι Τούρκοι «ως λύκοι επ ί πρόβατα νομέων 
έρημα εσβαλόντες αυταρκώς, ουδέποτε κορένυνται 
του φόνου»6. Αυτό το άπαξ μας αφήνει σε αμηχανία. 
Εκφράζει τα αισθήματα του ιστορικού που προσπα
θεί να μείνει αμερόληπτος, αλλά που μιλάει στην 
προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητα του αυτόπτη 
μάρτυρα, ή ο Λαόνικος, μας προτείνει ένα κλειδί ερ
μηνείας όλου του δράματος; Η ερώτηση παραμένει 
ανοιχτή ...

2.Οι Βυζαντινοί Ιστορικοί των μέσων του ΙΕ ' αιώνα, Δούκας, Κριτόβουλος, Λαό
νικος Χαλκοκονδύλης και Σφραντζής . βλ. Ν. Σαρρής, Οομανική Πραγματικότη
τα, Αθήνα 1996.
2. Δούκας, σελ. 175 «Η ν γαρ το έθνος των Τούρκων, ως ουκ άλλο, ΦιΧάρπαγον και 
ΦιΧάδικον» .
3. «Και γαρ ακράττιτον το έθνος αυτό και οιστρομανές ... και ταύτα το αναιδές και 
απάνθρωπον έθνος, εις ΕΧΧηνίδα, ή ΙταΧήν ή  άλλην τινα ετερογενή ...», αυτ. σελ. 
59
4. «Τούρκος εν τω αγίω θυσιαστηρίω, εν ω λείψανα αποστόλων... και επάνω αυτού 
ο ασεβής» , αυτ. σεΑ. 315 .
5. Χρονικόν περί των Τούρκων Σουλτάνων, σελ. 89, στ. 372-376 .
6. Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Βυζαντίου Άλιοσις, Αθήνα 1997 , σελ. 3

Α/Α [ 48 ] ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006



ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 

ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ευρώ)

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Β/Μ

φορ. ίπποι 2 3 4 5 6 7 8 9 10
έως 6 110,33 117,78 125,23 132,68 140,13 147,59 155,04 162,49 169,94

7-8 119,56 127,87 136,18 144,49 151,80 161,11 169,42 177,73 186,04
9-10 144,00 153,61 163,22 172,83 182,44 192,05 201,66 211,27 220,88
11-12 151,05 161,32 171,59 181,85 192,12 202,39 212,66 222,92 233,19

13 και άνω 162,53 173,86 185,20 196,54 207,88 219,21 230,55 241,89 253,23

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ*
Β/Μ

φορ. ίηποι̂ '--^ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
έως 6 6 6 , 8 6 71,40 75,95 80,49 85,04 89,58 94,13 98,67 103,22

7-8 72,48 77,55 82,62 87,69 92,76 98,83 102,90 107,97 113,04
9-10 85,08 93,85 99,72 105,58 111,44 117,30 123,16 129,03 134,89
11-12 92,29 98,56 104,82 111,08 117,35 123,61 129,87 136,14 142,40

13 και άνω 99,29 106,21 113,12 120,04 126,95 133,87 140,79 147,70 154,62
* Τα ασφάλιστρα ενδέχεται να έχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή. 

* Η κάλυψη της νομικής προστασίας είναι προαιρετική.

- Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς - Παράδοση Συμβολαίου στο χώρο σας 
- Σε ατυχήματα χωρίς υπαιτιότητα επισκευή οχήματος χωρίς επιβάρυνση

σε συμβεβλημένα συνεργεία

MiG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Λ. Δημοκρατίας 55 (έναντι Πενταγώνου), Ν. Ψυχικό 
τηλ: 210 6777764, φα& 210 6729760 
web: www.mig.gr 
e-mail: insurance@mig.gr
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Ανατολική
Μεσόγειος

Π ολιτική  κα ι ο ικονομ ική  σ ημασ ία μ ια ς  θ ά λ α σ σ α ς *
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Παρουσίαση: Κωστης I. Αιλιανός

&ΟΜΝΑ ΒΙΧΒ'ζΗ
ΛΟΝΤΑ

Δόμνα Βισβίζη-Δσντά, τ. καθηγήτρια Ιστορίας Νεωτέρων 
Χρόνων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1993-98) και τ. Δι
ευθύντρια του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του 
Υπουργείου Εξωτερικών (1966-94), είναι γνωστή ιστορικός 
που έχει σημαντικά έργα στο ενεργητικό της Έ χει εντρυ- 
φήσει σε πολλές φάσεις της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 

ιστορίας ιδιαίτερα κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα Με το παρόν, ωστό
σο, έργο της η συγγραφεύς ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καθαρά ελ
ληνικής ιστοριογραφίας Με ένα ευρύ πνεύμα ως προς τη σύλληψη, 
στόχο έχει να καταδείξει την ενότητα του πολιτικο-οικσνομικού χώρου 
της Ανατολικής Μεσογείου κατά τον 19ο αιώνα, σε μια περίοδο δηλα
δή, κατά την οποία ο διαμορφούμενος οικονομικός και κατά συνέπεια 
ο πολιτικός ανταγωνισμός των Μεγάλων Δυνάμεων οδηγεί στον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εξουδετέρωση παραδοσιακών παικτών στη 
μεσογειακή λεκάνη και η ανάπτυξη νέων δυνάμεων, παράλληλα 
προς την πολιτική, αργότερα, της αποικιοκρατίας αλλά και της βιο
μηχανικής επαναστάσεως δημιουργεί νέες ανάγκες και, φυσικά, 
καινοφανείς συγκρούσεις συμφερόντων. Οι οδοί προς απομακρυ
σμένες περιοχές και οι λιμένες στην περιφέρεια της Μεσογείου 
προσδίδουν στη θάλασσα αυτή πρωτόγνωρη δυναμική. Αυτή τη 
διάσταση, σε συνάρτηση και με την επύτεντρη γεωγραφική θέση 
της Ελλάδος προσπαθεί να αναδείξει η Δόμνα Βισβίζη-Δσντά. Το 
εγχείρημα δεν είναι εύκολο, το αποτέλεσμα όμως πολύ ικανο
ποιητικό. Η προσπάθεια αυτή της συγγραφόως αποτελεί μια νε- 
ωτερικότητα, υπό την έννοια ότι η συγγραφεύς ξεφεύγει από 
την ελληνική οπτική της ιστορίας και λαμβάνει την Ελλάδα ως 
συστατικό μιας ευρύτερης περιοχής που αποτελεί μία από τις 
συνισταμένες

Πράιει να χαιρετήσω τηνέα αυτή ιστοριογραφική προσπέλαση.
Το έργο καλύπτει την περίοδο μεταξύ δύο καίριων στιγμών της ευρωπαϊκής ιστορίας το 

Συνέδριο της Βιέννης με το οποίο στην πράξη αρχίζει ο 19ος αιώνας και την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου 
Πολφού, που τερματίζεται πολιτικά. Το εναρκτήριο γεγονός καθορίζει τις νέες ισορροπίες μεταξύ των Δυ
νάμεων, όπως αυτές εκκολάφθηκαν από τους Ναπολεόντειους πολφούς Το τελικό γεγονός αποτελεί στην 
ουσία, την επισφράγιση του αιώνα που έληξε, και τη δημιουργία, μετά το Μεγάλο Πόλεμο, του νέου χάρ
τη της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής που ορίζει πλέον τις αναθεωρημένες σχέσεις των Δυνάμεων.
Η συγγραφεύς προτάσσει μία μακρά και άκρως κατατοπιστική εισαγωγή, για τις συνθήκες οι οποίες δέ-
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σποζαν στην Μεσόγειο από τα μέσα του 
18ου αιώνος με εστίαση στις οικονομικές 
παραμέτρους τους Περιγράφει με ενέργεια 
τα αποτελέσματα στον οικονομικό τομέα 
των νικών των Μεγάλων Δυνάμεων έναντι 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσω των 
συνθηκών ειρήνης που υπεγράφοντο. 
'Οπως επίσης τις διαρκείς προσπάθειες της 
Ρωσίας να απεγκλωβιστεί από τα Στενά, το 
οποίο επιτυγχάνει με την Συνθήκη του Κι- 
ουτζούκ - Καιναρτζή (1774), και τη Συνθή
κη Αμυντικής Συμμαχίας (1799). Η εξέλιξη 
αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Βρετα
νίας η οποία κατόρθωσε να εξασφαλίσει, με 
τις mo/θήκες που τερμάτισαν τους Ναπολε
όντειους πολφούς (1815), εμπορικά και οι
κονομικά προνόμια στην Οθωμανική Αυτο
κρατορία. Η διελκυστίνδα αυτή απετέλεσε 
έναυσμα του ναυτικού ανταγωνισμού των 
Μεγάλων Δυνάμεων στην Ανατολική Με
σόγειο.
Το κύρ» τμήμα του βιβλκχ; αρχίφ με τκ; ισορρο
πίες διαμορφώνονται στην Ευρώπη μετά το 
1815, και χαρακιηρίΖρνται από τον ρωοο-βρετανι- 
κό ναυτικό ανταγωνισμό. Η ανεξρρτησή της 
Ελλάδος το 1829, με την άμεση παρφβαση των 
Δυνάμεων στα εοωτφΐκά της Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας απετέλεοε τονέο στοιχείογι’ αυτός a  
οπούς πλέον προσπαθούν να την προαεταιρι- 
σθούν, μεταξύ άλλων και για το φπαρο και ευμέ- 
γέθες ναυτικό της Η δημιουργία, ως εχ τούτου, 
τουνέου κράτους πφαν της πολιτικής ενείχε και 
κρίσιμη οικονομική διάσταοη. Θα πρέπει να ση- 
μειωθεί όπ, στην όλη οικονομία του φγου, η nor 
ρσυσία της Ελλάδος στην οικονομική ιστορία της 
Ανατολικής Μεσογείφαιχπελεί το μόνιμο υδα- 
τσγράφημα της σκέψεως της συγγραφέας 
Με ιδιαίτερη ιστορική ευακθηοία, ουσιώδεις λε
πτομέρειες και παρατηρήοας που κάνουν την 
ιστορία ζυντανή και κατανοητή η Α Δσντάμας 
ταξιδεύει στο εναλλαοοφενο ταπίό της περιοχής 
Από τον αγγλορωσικόανταγωνισμό του 1827-29, 
και την δημιουργία της Ελλάδος μεταφερόμεθα 
στην, υπό γαλλική προστασία, αιγυπτιακή πρω- 
τοκτΟεδρία των ετών 183841 -με την απόκτηση, 
οε πρώτη φάση της Κρήτης- γιανα οδηγηθούμε, 
εν συνεχεία στο σημαίνον γεγονός του μεοσυ του 
αιώνα, τον Κριμαϊκό πάλη» (1856). Εν τω μεταξύ, 
η Βρετανία είχε επικρατήσει στη Μεσόγειο με τη 
ναυτική της ιοχό. Ο πόλεμος αυτά; συνέβαλε 
στην ριήκή αναμόρφωση των ισορροπιών στην 
Ευρώπη και κατά συνεκδοχή στη λεκάνη της 
ΑνατολικήςΜεσσγείσυ. Κρίσιμη επίπτωση υπήρ
ξε η συδετεροποίηοη του Ευξρίνσυ Πόντοι και η 
απαγόρευση του διάπλου του ρωσικού ναυτικού 
από τα Στενή όπως επίσης όα η Βρετανία διατη
ρούσε τα πλεσνεκτήματά της στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Ίά Ιόνια Νησιά και η Μάλτα αποτε
λούσαν τότε τα δύο προπύργια χης βρετανικής 
αιρροης στην Ανατολική Μεσόγεια Το Λονδίνο 
δε, ενεθάρρυνε την Αθήνα να ενισχοοει το ναυτι
κό τηςώσιενα ισχυροποιηθεί ακφη περισσότερο 
ηβρετπνικήθέφ. Συγχρόνως άτιάλλο,μείζοντε- 
χνολογικό γεγονός η διάνοιξη της Διώρυγας του

Σουέζ προαέδωαε στσν ανταγωνισμό των Δυνά
μεων, και ιδιαιτήρως της Γαλλκς και της Βρετο- 
νκις ένα νέο περιεχόμενό, αλλά καινός στρατηγι
κές δυνατότητες
Οτ όροι ειρήνης του Κριμαϊκού Πολφού 
και η διώρυγα του Σουέζ υπογραμμίζει η Δ. 
Δοντά, αποτελούν τα δύο νέα στοιχεία που 
κατευθύνουν τις διαμορφούμενες ισορρο
πίες στην υπό μελέτη περιοχή και συμβάλ
λουν ώστε η Ανατολική Μεσόγειος να πα- 
ραμείνει το επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικο
νομικής πολιτικής
Η βιομηχανική επανάσταση, η ανάπτυξη 
της παραγωγής η αναζήτηση νέων αγορών 
εντός και εκτός Μεσογείου, όπως και οι ανά
γκες σε πρώτες και ενεργειακός ύλες (πετρέ
λαιο) συνδιαμορφώνουν το νέο σκηνικό, πα
ράλληλα με την εμφάνιση της αποικιοκρα
τίας από το 1880 περίπου. Οι λιμένες στσν 
περίγυρο της λεκάνης αναπτύσσονται έκτο- 
τε δυναμικά και αποκτούν νέο ρόλο. Η δε 
Βρετανία ολοκληρώνει τους στόχους της 
για τον έλεγχο της Μεσογείου και εξασφαλί
ζει την επικοινωνία με την Ινδία, με την κα
τάληψη της Κύπρου το 1878, και της Αιγύ- 
πτου/Διώρυγος το 1882.
Ωστόσο, η δεκαετία του 1880 τροποποιεί ρι
ζικά τις ισορροπίες με την ένταξη στο παι
χνίδι δύο νέων παικτών, της Γερμανίας και 
της Ιταλίας Η συγγραφεύς ξεχωρίζει την 
νέά αυτή περίοδο, κατά την οποία, όπως πα
ρατηρεί, εκκολάπτεται σταδιακά, με πρώτο 
στάδιο τα Μεσογειακά Σύμφωνα (1887), η 
διαίρεση της Ευρώπης σε Τριπλή Συμμαχία 
και Τριπλή Συνεννόηση, που, εν συνεχεία 
οδηγεί στον Α’Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο 
Bismarck, μετά την ίδρυση της Γερμανικής 
Αυτοκρατορίας εγκαινιάζει την καλειδο
σκοπική πολιτική του προς δημιουργία του 
πλέγματος των συμμαχιών για την διατή
ρηση της ειρήνης και την προώθηση, βεβαί
ω ς των συμφερόντων του Βερολίνου. 
Ενθαρρύνει, κατ’ αυτόν τον τρόπο την υπο
γραφή των Μεσογειακών Συμφώνων, θέτο
ντας στο προσκήνιο την Ιταλία, η οποία, 
αποβλέποντας σε ένα διευρυμένο ρόλο, ανα
πτύσσει τον στόλο της εποφθαλμιώντας 
την κατοχή διαφόρων σημείων της Μεσο
γείου και αλλού (Δωδεκάνησος Τριπολίτις 
Ερυθραία).
Συγχρόνως η Γερμανία, με τις βλέψεις της 
προς τη Μεσοποταμία (σιδηρόδρομος Βα
γδάτης) και την Αφρική -δηλαδή έξοδο 
στον Περσικό Κόλπο- συμμετέχει στην 
αποικιοκρατική πολιτική, αναπτύσσοντας 
παράλληλα την οικονομική της επιρροή. Η 
Ρωσία και η Αυστροουγγαρία δεν συμμε
τέχουν άμεσα στην διαμόρφωση των ναυ
τικών ισορροπιών. Η παρουσία των νέων 
κρατών στη Βαλκανική σε συνάρτηση με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ελκύουν 
περισσότερο την προσοχή τους Η Δ. Δο
ντά περιγράφει αναλυτικά την ευκαμψία 
της γερμανικής πολιτικής έναντι της Με

γάλης Βρετανίας κύριου παίκτη στην πε
ριοχή, ώστε να ελέγξει την μεσογειακή πο
λιτική του Λονδίνου, φέρνοντάς το αντιμέ
τωπο με το Παρίσι.
Ο ελλαδικός χώρος ήταν φυσικό, έπαιζε ρό
λο στα σχέδια των Δυνάμεων. Η Κρήτη, ιδι
αιτέρως με τις διαδοχικά; επαναστάοεις της 
για αυτονομία και ένταξη της στσν ελληνι
κό κορμό, απετέλεσε, με την ιδιάζουσα στρα
τηγική της θέση, σημείο αντιπαραθέσεως 
των Δυνάμεων, στο μέτρο που αποτελούσε 
ένα ακόμη εφαλτήριο στην επίτευξη των 
στόχων τους Η συγγραφεύς αναπτύσσει 
διεξοδικά την παράμετρο αυτή, προβάλλο
ντας τις αντιδικίες και τους ανταγωνισμούς 
των Δυνάμεων με επίκεντρο την νήσο ως 
κομβικό σημείο του εμπορίου της Μεσογεί
ου, με απώτερο στόχο, βέβαια, την ίδια την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία Η κρίση περί 
την Κρήτη ενείχε τον κίνδυνο δημιουργίας 
ευρύτερης αναταραχής φφνοντας εκ νέου 
και άκαιρα στο προσκήνιο το «Ανατολικό 
Ζήτημα», το οποίο πάντοτε υφείρπε. 
Πρωτότυπα και εξρχως εν&αφφσν είναι το υπο
κεφάλαιο όπου η Α Δσντά περιγράφει την ανά- 
πτυξη των λιμένων στσν τερίγυρο της Αν. Μεοο- 
γείου και της Μαύρης Θάλασσα; μεταξό των 
οποίαν και των ελληνικών. Η ανάπτυξη δε των 
μεταξύ τους σχάσεων συνεβαλε και στην πολιτι
σμική ώσμωση των λαών.
Το φ γο  ολοκληρώνεται με μια εισαγωγή 
στα προεόρτια του 1914, καθ’ οδόν προς την 
έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολφού. Η 
δραστηριοποίήση της Ιταλίας και, εν συνε
χεία, οι Βαλκανικοί πόλεμοι ανατρέπουν 
την μέχρι τότε ναυτική ισορροπία Εν τέλει, 
αφήνει να διαφανεί η Δ. Δσντά, ότι παρά 
την τόση διασύνδεση των οικονομικών 
συμφερόντων των Δυνάμεων, ο Μεγάλος 
Πόλεμος δεν είχε σαν έναυσμα τον οικονο
μικό ανταγωνισμό, αλλά κρίσιμα ερωτήμα
τα ασφαλείας και γοήτρου σε ηπειρωτικά 
ζητήματα
Η «Ανατολική Μεσόγειος» επιδιώκει να φέ
ρει κοντότερα προς τον μη ειδικό τη διπλω
ματική ιστορία, στο μέτρο που φωτίζει μια 
mo πρακτική διάσταση των διεθνών σχέσε
ων, αυτήν της οικονομίας Ο λόγος εύλη
πτος ρέει χωρίς περιττά; υποσημειώσεις 
παρά μόνο τις πλέον αναγκαίες Ο αναγνώ
στης χαίρεται τις εύστοχες παρατηρήσεις 
της Δ. Δσντά, που κάνουν mo ανάγλυφο το 
κείμενο και κερδίζει από μια αμεσότητα, μα
κριά από την έννοια ενός επιστημονικού εγ
χειριδίου. Είναι ένα πρωτότυπο φ γο  που 
αξίζει να προσεχθεί.

Μ εγάλο τμήμα  του κειμ ένου  δημο- 
σ ιεύθη κε στο «ΒΗΜΑ τη ς Κ υρ ια 
κής» (7-5-06)

*της Δόμνας Βισβίζη-Δονιά 
Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. ΑθήνατΚο- 
μοτηντί2005, σελ. 469
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Αλ Καπόνε
Το χρονικό 

ενό ς  γκάνγκσ τερ

Τον Ιούνιο του 1931,ο άνθρωπος που μιλούσε με τις 
σφαίρες,  συλλαμβάνεται  και παραπέμπεται  στην 
δικαιοσύνη για το αδίκημα της  φοροδιαφυγής.  
«Σκότωσε τους πριν σε σκοτώσουν» ήταν μια 
συνηθισμένη φράση του ανθρώπου που έφτασε 
στην κορυφή της  πυραμίδας του οργανωμένου 
εγκλήματος ,  του Αλφόνσο Καπόνε γνωστού
ως «Αλ ο σημαδεμένος».

Σ τ ις  17 Ια νουάρ ιου  1899 στο Μ προύκλ ιν  
τη ς  Ν έας Υ όρκης, γ εν ν ιέ τα ι το τέτα ρτο  
από τα εννέα  πα ιδιά  του Γ καμ πρ ιέλε Κα
πόνε ο Αλφόνσο. Ο πατέρας του, ένας με
τα νά σ τη ς  από τη  Ν άπολη  τ η ς  Ιτα λ ία ς , 
έφτασε στο λ ιμ ά νι τη ς  Ν. Υ όρκης, γ ια  να  
βρει κα λύ τερ η  τύ χη . Έ β γ α ζε  το ψ ω μ ί του 
έχο ντα ς το δ ικό  του  κουρείο . Ο Αλφόνσο, 
ως π α ιδ ί μετα ναστώ ν, π η γα ίν ε ι σχολείο 
στο Μ π ρούκ λ ιν  μ α ζί με τον Λ άκι Λ ουτσιά- 
νο. Α ργότερα, γ ίν ο ν τα ι επ ισ τή θ ιο ι φ ίλο ι 
και έμεινα ν  έτσ ι σε όλη το υ ς τη  ζωή. Δ ε
κατεσσάρω ν χρόνω ν όμως εγκ α τα λ ε ίπ ε ι το 
σχολείο, ύστερα  από ένα καβγά με τη  δα
σκάλα του. Α υτές ήτα ν και οι πρώ τες β ία ι
ες α ντιδρά σ εις  του.
Εντάσσεται μαζί με τον Λουτσιάνο, στη πασί
γνω στη συμμορία του δρόμου τη  «Φάιβ Πόι- 
ντερς» με επικεφαλής τον Τζόνι Τόριο. Το 
αρχηγείο  το υς βρισκόταν ανατολ ικά  του 
Μ ανχάταν.

Σε ηλικ ία  19 ετών παντρεύετα ι την Ιρλανδή 
Μέι Κόλιν και κάνουν ένα αγόρι τον Σόννυ. 
Το παρατσούκλι "Scarface" (Σημαδεμένος), το 
έλαβε όταν ενώ δούλευε σε ένα πανδοχείο ο 
αδελφός μιας κοπέλας που την είχε προσβάλει 
αισχρά, του χάραξε το αριστερό μάγουλο με 
ένα μαχαίρι.

ΤΑ ΠΟΡΝΕΙΑ
Ο Τόριο εκτιμώ ντας την πλήρη αφοσίωση 
του Καπόνε τον καλεί στο Σικάγο. Κέρδισε 
την εκτίμηση του, όταν έβγαλε από τη μέση 
τον «Μεγάλο Τζιμ», το αφεντικό του Τόριο, 
από μια γ ιγάντια  επιχείρηση πορνείας που ε ί
χαν στήσει στο Σικάγο.
Το "Ρούμερ Ινν" ήταν ένα υπόδειγμα προα- 
στιακού πορνείου. Υπήρχε μια μεγάλη σκά
λα μπροστά, με ένα μακρύ μπαρ. Τα κορί
τσια κάθονταν στο μπαρ, ενώ οι πελάτες έκο
βαν βόλτες μπροστά τους γ ια  να διαλέξουν.
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Ό τα ν  ο πελάτης έκανε τη ν  επιλογή του ακολου
θούσε την κοπέλα επάνω, σε ένα χωλ μ ’ ένα τρα
πεζάκι όπου καθόταν η ματρόνα. Η ματρόνα έδι
νε στην κοπέλα μία μάρκα και μία πετσέτα και ο 
πελάτης άφηνε στο τραπεζάκι δύο δολάρια. Ό λ η  
τη ν ύ χτα  άκουγε κανείς τη  ματρόνα να φωνάζει 
κουρασμένα: "Φτάνει, νούμερο οχτώ , φτάνει νο ύ 
μερο δέκα. Π εριμένει κ ι άλλος, μη φας όλη τη  ν ύ 
χτα". Τα κορίτσια για  την κάθε μάρκα έπαιρναν 
μόνο ογδόντα σέντς.
Οι νυ χτερ ινο ί α ιφνιδιασμοί όμως της αστυνομίας, 
έφεραν πανικό στα δ ίκτυα της σωματεμπορίας, 
διέλυσαν τα περισσότερα κέντρα διαφθοράς και 
ανάγκασαν τα υπόλοιπα να κρυφτούν. Ο Τόριο 
και ο Καπόνε σκέφτηκαν τότε την επέκταση των 
επιχειρήσεων τους στο λαθρεμπόριο οινοπνευμα
τωδών ποτών.

ΠΟΤΟΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
Το 1920 με την εφαρμογή του Νόμου της Ποτοα
παγόρευσης στις Η.Π.Α., το οργανωμένο έγκλημα 
γνωρίζει νέες δόξες. Ο Καπόνε, σκοπεύει να εκμε
ταλλευτεί πλήρω ς τις  ευκαιρίες από την τροπο
ποίηση του νόμου και υπ ο κ ινεί τον Τόριο να απο
κτήσουν δικές τους ζυθοποιίες. Λέγεται ότι από 
το λαθρεμπόριο μόνο της μπόρας κέρδιζαν εκα
τομμύρια δολάρια κάθε μήνα.
Το αρχηγείο τους ήταν στην λεωφόρο Σ. Μίτσι- 
γκαν. Σ την πόρτα της εισόδου μια πινακίδα έδει
χνε  ότι ήταν ιατρείο -  Α.Μπράουν, ιατρός. Μια 
σειρά βιβλίων, κατάλογων, ονόματα πλουσίων 
ατόμων, ξενοδοχείων και ρέστοραν, που αγόραζαν 
τα οινοπνευματώδη σε μεγάλες ποσότητες, ήταν 
τοποθετημένα σε ράφια.
Το συνδικάτο λίγο έλειψε να τ ινα χτε ί στον αέρα 
την άνοιξη του 1924. Σε μια αιφνιδιαστική έρευνα 
που έγινε στο "ιατρείο" με εντολή του δημάρχου 
και με επικεφαλής ένα επιθεωρητή, που κατάσχε
σε τα βιβλία τους. Η συμμορία άπλωσε 5.000 δο
λάρια σε μετρητά κάτω από τη μ ύτη  του επιθεω
ρητή  για να εξαγοράσει τη  σιωπή του, αλλά αυτός 
ανέφερε στους ανωτέρους του την απόπειρα δωρο
δοκίας. Π ριν προλάβει όμως ο εισαγγελέας να εξε
τάσει τα ενοχοποιητικά βιβλία, ένας τοπικός δικα
στής διέταξε κατάσχεση και επιστροφή στον Τό
ριο. Η δωροδοκία ήταν το ισχυρό χα ρ τί των Τόριο 
και Καπόνε.
Το 1925 ο Τόριο τραυματίζεται σοβαρά σε μία συ
μπλοκή και αποσύρεται στο Μ προύκλιν. Ο Καπό
νε παίρνει τα ηνία της επιχείρησης σε ηλικία  μό
λ ις 26 ετών.
Πολύ σύντομα ανακηρύσσεται ο αυτοκράτορας 
του οργανωμένου εγκλήματος στο Σικάγο.
Το 1927 η περιουσία του αγγίζει τα 100 εκ . δολά
ρια. Σε ηλικία  32 ετών έχει στη διάθεση του ολό
κληρο τάγμα από ανθρώπους που δουλεύουν γ ι’

αυτόν. Οι μ ισθοί τους φθάνουν τ ις  200.000 δολά
ρια την εβδομάδα.
Σύμφωνα με ενδείξεις που δεν έγιναν ποτέ απο
δείξεις, ο Καπόνε, τη  δεκαετία 1920 -1930 είχε 
εξολοθρεύσει το μισό Σικάγο. Μ ονοπωλούσε κα
θημερινά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για 
κάποια δολοφονία, σεξουαλικό σκάνδαλο, παράνο
μα πάρτι και άλλα.
Ό τα ν  γύρισε από τη  Φλώριδα, το φθινόπωρο του 
1930 βρήκε ένα Σικάγο έτοιμο να δ ιαλυθεί κάτω 
από τη  μεγάλη κρίση που βρισκόταν στο αποκο
ρύφωμά της. Άθλιες παράγκες από κιβώτια, τενε
κέδες και χαρτόνια, μαζεμένες σε μ ικρούς ο ικ ι
σμούς κύκλω ναν τα προάστια του Σικάγο. Μια π ι
νακίδα στην πρόσοψη ενός μεγάλου κτιρ ίου στο 
νότιο  τομέα έλεγε: ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ. Το συσσίτιο αυτό το χρηματοδοτού
σε αποκλειστικά ο Αλ Καπόνε. Σε ενάμιση μήνα 
πρόσφερε 120.000 γεύματα. Τα Χ ριστούγεννα ορ
γάνωσε λαϊκή γ ιορτή  με φαγητά για  τους φ τω 
χούς. Στη διάρκεια της γ ιορτής μια γριά  γονάτισε 
και του φίλησε το χέρι.

ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ
Σ τις 14 Φ εβρουάριου 1929 το Σ ικάγο συγκλονί

ζεται από μία σφαγή του έμεινε στην ιστορία ως « 
η Σφαγή της νύ χτα ς  του Α γίου Βαλεντίνου». Τέσ
σερα άτομα με ενδυμασία αστυνομικών, μπα ίνουν 
σ’ ένα γκαράζ της βόρειας πλευράς της πόλης. Το 
κτήριο  ήταν η επιχειρησιακή έδρα για το λαθρε
μπόριο ποτού της αντίπα λης συμμορίας του Κα
πόνε, του Μόραν. Οι «αστυνομικοί» θέτουν στον 
τοίχο τους επτά ανταγω νιστές τους οι οποίοι ήδη 
είχαν πετάξει τα όπλα τους, νομ ίζοντας ότι πρό
κειτα ι γ ια  κάποια έρευνα τη ς αστυνομίας. Ο ήχος 
έμοιαζε με θόρυβο κομπρεσέρ. Οι δολοφόνοι ε ί
χαν κάνει συστηματική  δουλειά, περιφέροντας 
τ ις  κάνες τω ν πολυβόλων δεξιά -  αριστερά τρεις 
φορές, πρώτα στο επίπεδο τω ν κεφαλιώ ν τω ν θ υ 
μάτων και ύστερα χαμηλότερα στο στήθος και 
στην κοιλιά. Μ ερικά από τα νεκρά κορμιά είχαν 
κοπεί στα δύο.
Ό π ω ς συνέβαινε πάντα, ο Καπόνε είχε άλλοθι. Κα
τά τη  διάρκεια της σφαγής ήταν στην Φλώριδα.
Η εξεταστική αρμοδιότητα του αμερικανικού γρα
φείου ερευνών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας ’20 
και του ’30 ήταν περιορισμένη. Οι εχθροπραξίες 
συμμοριών και οι λεηλασίες της περιόδου εκείνης 
δεν ήταν μέσα στις αρμοδιότητες της.
Καμία υπηρεσ ία  δεν επιθυμούσε τόσο τη ν  εκκα 
θάριση αυτού  του  ζητήματος, όσο η αστυνομία. 
Η υπ όλη ψ ή  τη ς ε ίχε  πέσει σε τέτο ιο  σημείο ώστε 
πολλο ί έλεγαν, ότι το έγκλημα το έκαναν α σ τυ 
νομ ικοί.
Για αυτό το λόγο συγκροτήθηκε μια ομοσπονδια
κή Ε πιτροπή και κάλεσε τον Καπόνε να παρου-
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σιαστεί στις 12 Μ αρτίου 1929 . Σ τις  11 Μ αρτίου 
οι δικηγόροι του Καπόνε υπέβαλλαν την ένορκη 
κατάθεση ενός παθολόγου που βεβαίωνε ότι ο Κα
πόνε έπασχε από βρογχική  πνευμονία και ήταν 
περιορισμένος στο κρεβάτι από τ ις  13 Ιανουάριου 
έως τ ις  23 Φεβρουάριου και θα ήταν επικ ίνδυνο 
για  την υγεία  του να ταξιδέψει στο Σικάγο. Η 
Ε πιτροπή καθόρισε εκ νέου να παρουσιαστεί στις 
20 Μ αρτίου. Τότε παρουσιάσθηκε και ολοκλη
ρώθηκε η κατάθεσή του στις 27 Μ αρτίου. Στο τέ
λος όμως ο Καπόνε συνελήφθη για  περιφρόνηση 
δικαστηρίου, αφού εγκατέλειψ ε την αίθουσα και 
του επιβλήθηκε ποινή  φυλάκισης ενός έτους και 
χρηματική  ποινή 1.000 δολαρίων. Αφού πλήρωσε
5.000 δολάρια αφέθηκε ελεύθερος.
Τον Μάιο του ιδίου έτους στη Φιλαδέλφεια συλ- 
λαμβάνεται γ ια  παράνομη οπλοφορία. Πληρώνει 
και αφήνεται πάλι ελεύθερος.
Τελικά τον Ιούνιο του 1931, το Αμερικανικό 
Υπουργείο Ο ικονομικών καταφέρνει να τον στρι- 
μώξει για οικονομικές ατασθαλίες. Από το 1927 
ως το 1929 είχε εκδώσει επιταγές ύψ ους 250.000 
δολαρίων (σε άλλο όνομα φυσικά). Π ίστευε ότι το 
κράτος δεν μπορεί να  πάρει νόμιμο φόρο από πα
ράνομο χρήμα.
Ο Καπόνε καταδικάζεται σε 11 χρόνια φυλάκιση 
για  το αδίκημα της φοροδιαφυγής και οδηγείται 
στις φυλακές του Αλκατράζ. Γράμματα θαυμα
στών κατέφθαναν καθημερινά. Ο Αλ Καπόνε 
βγήκε από τη  φυλακή το 1939, έχοντας εκτίσει 7 
από τα 11 χρόνια της καταδίκης του. Η υγεία  του 
όμως, ήταν κατεστραμμένη. Σ τις 25 Ιανουάριου 
1947, σε ηλικ ία  48 ετών, άφησε την τελευταία 
του πνοή στη Φλώριδα όπου και διέμεινε τα τε
λευταία χρόνια με τη γυνα ίκα  του. Πέθανε από 
καρδιακή προσβολή. Η σορός του τοποθετήθηκε 
σε ένα από τα πιο μεγάλα και ακριβά φέρετρα 
(καλυμμένο με μπρούντζο και με έξι χρυσές χ ε ι
ρολαβές). Παρέμεινε 6 μέρες σε γραφείο κηδειών 
του Μαϊάμι για να τον αποχαιρετήσουν συγγε
νε ίς  και φίλοι, ενώ λουλούδια και στεφάνια έφτα
ναν α π ’ όλα τα μέρη της Αμερικής.
Η παράτολμη ταραχώδης και εντυπω σιακή ζωή 

του γκάνγκστερ με τ ις  περιπέτειες, τ ις  συγκρού
σεις, τα κυνηγητά  και τ ις  δολοφονίες, δεν άργη
σε να προσελκύσει γρήγορα το Χόλιγουντ. Η πιο 
φημισμένη τα ινία  σ’ αυτόν τον κύκλο των μα- 
φ ιόζικων τα ινιώ ν ήταν «Ο σημαδεμένος» του 
Χόκς. Ε ίναι η τα ινία  που παρουσίασε με τον πιο 
πειστικό τρόπο το πορτραίτο ενός ψυχασθενή 
γκάνγκστερ. Τ ις επόμενες δεκαετίες γυρίστηκαν 
και άλλες τα ινίες για  τον Καπόνε και την εποχή 
του, όπως: «Η σφαγή του Σικάγου», «Ο Καπόνε», 
« Οι αδιάφθοροι», «Ο νονός» κ.λ.π.

πηγές
α )ισ τ ο σ ελ ίδ α  του F .B .I .
β )  ισ το σ ελ ίδ α  " H isto ry  o f  A m e r ic a n "  β ιβ λ ιο γ ρ α φ ίε ς  
γ ) 'Ά λ  Κ α π ό νε"  τον  Κ ό μ π λ ε ρ .  
δ ) ε γ κ υ κ λ ο π α ίδ ε ια :  «Κ ό σ μ ο ς » 
ε )  ε φ η μ ε ρ ίδ α  "το βήμα"

“Αν δεν είσαι 
σε θέση να βαστάς 

τα γκέμια
ούτε σε αυτούς 

τους δικούς σου, 
καλύτερα να τρέξεις 

να σιδερώσεις 
το καλό σου 
κοστούμι, 

γιατί αύριο θα γίνει 
η δίκη σου κη δ εία ”
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2.χεοον KaymJSisiva γινόμαστε μάρτυρες 
από τα Μ.Μ.Ε. τραγικών είδησ ήν με θύματα 

εκατομμύρια παιδιά σ ο λ ό ιδ ιο  τον κόσμο 
που προσβάλλουν κ ίι ταπειναηφυν τβν ανθρωπότητα.



•  Δι;κπτέσοε(χι μικ|χί κορίτσια οιη >>ι<>■ ιϋικij 
AfKi(iiu, κάηκαν ζωνιανα οιο υχολι-ιο ιοιις non 
έσκισε πυρκαγιά, iui|ι·|«·>ν<ι με αναφορές ιης pit· 
Ονους Αμνησίας επειδή ο θρησκευτικός νόμος 
απαγορεύει ιην παρέμβαση ιων ανάρών ιης ιιυ- 
(χχι|1εοιικής χωρίς ιη ν noponoiu ιων ιιπιΐ|κίάων.
• Ann εκατομμύρια κοράσια κάθε χιχίνο υιιοκει 
νιαι of ακ|χ.ιι ημιυομό ιων γεννηιικών τους ορ
γάνων μ;· ηπ|>α|ΧΜθΐους κινδύνους γιο ιην υγεία 
και ιηςωη ιούς (IfNTCF.F).
•  8 εκατομμύρια ιιαιδια οιο ΙΙοκιοιάν κύιω ιων 
14 ετών, σύμφωνα με ι ην Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαίωμά ιων Π995), εργαςονιαι στα καμίνια τού
βλων κοι or άλλες εργασίες Πολλά on’ αυτά τα 
ιιοιοιο εργάζονται μι; το «ύοιημα ήχικίιςί) ιης 
<·υιιοχμεωι ικής» εργασίας για ια απλη'ρωια χρέη 
ή μέρος ιων χ|ΐεών από κάιιοιο συγγενή.
• Ενα εκαιομμύριο παιδιά πεθαίνουν αβοήθηια 
αιον κάομο κάθε χρόνο από ιην έλλειψη νε,|χιυ 
και άλλα 400 εκατομμύρια αγωνίζονκιι να επι- 
βκ.'χιουν χωρίς αοφαλές καθαρό νερόί UNICEF).
•  40 εκατομμύρια παιδιά καίω ιων 15 ετών, 
αναφέρει η I Ιογκοομιος ( Ιμγανισμός Υγείας, 
υπόκεινιαι οι: βία και οι; διάφορες μορφές αμέ
λειας ει ηηίως.
Τις ιελεη ιαίες δεκαετίες ιο παιδί βρίσκεται όλο 
και περιοικίτερο στο επίκεντρο ιου ι;νί>ι<κ|«·|μ>νιος 
της διεθνούς κοινής γνώμης των διεΙΙνι.ίνοργανι
σμών κιιι πραιι ίσιως ιων δυτικών δημοιηιατικών 
κοινωνιών και κοβερνήοεων.
Κάναν ιας μια μικρή' ιστορική αναδρομή για τα δι
καιώματα του παιδιού 0α διαπιοκ.ίοουμε άιι η 
βελιίωοη των συνθηκών ςωήςκαι ανάπτυξης ιου 
παιδιού αρχίζει να γίνεται οταδιακά από ια υέλη 
ιου 19ου και μέχρι τις αρχές ιου 20ου αιώνα, χά
ρη στην αναιιιυξη ιης δημοκρατίας και της προο
δευτικής λήψης μέηχ.ιν από το κράιος πρόνοιας. 
Αιιά ιόιε δηλαδή ιιοιι ιο κράτος αρχίζει να μερι
μνά κυρίως γιο ιις λεγάμενες αδύνατες ομάδες 
πληθυσμού, όπως οι γε'|χ>ι και ια παιδιά.
11 ανάληψη όλο και περισπάιε|ΐων ιιρωιιι( Ιουλιών 
και μέτρων αιιο ιοκ|χίιοςγια ιις αδύναμεςομάδες 
ιιληΟιιομού στηρίχθηκε, οιην ανάπτυξη ιου κοι
νωνικού κμυιοιιςκυι οιην ιδέα ιης κοινωνικής δι
καιοσύνης, ουμ(|χιΐνα μι; ιην οποία η κοινωνία 
(χ|Μ·ίλει να μεριμνά γιο ια μέλη ιης μέσα αιιά ιην 
αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου.
Τα ii|K<nu ρημανιικα μέιρα-τομές τα οποία Ου 
(ΐιιοιελέοουν m η συνεχεία κληρχινομιά για όλα ια 
ευρωπαϊκά έθνη, αλλάΚάι για ιην ιιαγκόομια κοι
νότητα λαμβάνονιαι οιη Γαλλική Επανάσταση: 
Ειοάγειαι μια νιά αντίληψη οι η οχέοη γονέα/παι- 
διοιί με ιην αναγνώριση ιης ίοης ευθύνης των δύο 
γονέων γιο ιην επιμέλεια ιοιι παιδιού kui ι ινάΟε- 
οη στους γονείς, με νομοΟειικά -δεομειιιιιώ αέ- 
ιρα, 6η< ευθύνης γιο την επίβλεψη και ιην^Ρ>- 
οιαοία ιων παιδιών ιοιις. Υιοθειείιαι επίσηι 
(1793) και ιο μέτρο ι ηςυιιοχι«·ωι ικήςκαι δω|ΐεά 
εκπαίδι;ιιοης για ιιι παιδιά, δημιοιιργιόντας έυπ 
μιαβαοικη αρχή οιον ιομιχι των κοινωνικών δι 
καιωμάιων. Τα μέιριι αιιιά Οο αιιοιελέοουν καια 
καιρούς μέχρι και σήμε|κι, ιο κενιρικάςηι ημα για 
ιο δημοκραιικό κοινωνικό κράιος.
Σισθμός όμως για ιο ονΟ|ΐωιιινα δικαιωμαια 
υπήρξε η Οικουμενική μιυκήριιξη ιων δικαιωμά

των ιοιι Αν9|ΐωιιοιι (1948), οιην οποίο υνιιγνωμι 
(ον ιαι για ιΐ|Μ0ι η ιμ if μι αιιιί ια πεμιοοοιΐ|Μΐ κ|κιι η 
ιοιι καημού η αξία ιηςανθμίιΐιιινηςζωής, η άξιο 
ιιμειιειο κιιι ο οε|1αομος ιης (ΐν( >| χ·>ι ιινης ι η χ μ ><·ιι 11 

κότητας και η ανάγκη να αιιαλλαχιι ϊ ο κοομος 
από ιην εξμθλίωυη, ιη βια και ιον πόνο.
II μιακημιιξη αυιή αιιοιελεοε ιη νομική. ηΟικη 
και <|>ιλ(χχχ|>ικΐ) |1αοη για ιη σύνταξη και ι ην ψη- 
(|ΐιοη από ιον ( )Ι ΙΕ στις 20 II Ι989 ιης μιιθνοιις 
Σύμβασης γκι ια μικοκόμαια ιου ΙΙαιδιοιί. η 
οποία ιίΙ Ιηκεοε ισχύ ο ιις 2 Σεπιεμβρίου ion Ι990 
και επικυρώθηκε αιιο Ι91 κμοιη-μελη ιοιι ΟΙ ΙΕ. 
Σιη χοίρο μας κυρώθηκε με ιιι Ν. 2101. ΦΕΚ 192 
Α’, σ ιις3 Δεκεμβρίου ιοιι 1992.
Η βασική πρόθεση ιω\ συνιακτων ιης ηιαν να 
αποτελέοει ένα Σχέδιο μριάοης ι ηςοιεθτ οιις και να
ι ήτας για ιην προσταοία ιοιι παιδιού.
Η Σύμβαση για ια μικαιοίμαια του ΙΙαιδιοιί ιΐ|χ>- 
τρέπει ια κράτη να λάβουν μέτρα γκι να εξασφα
λιστεί η ιοότηια των δικαίωμά ιων όλων ιων με
λιάν ιης οικογένειας, ιην οποίο θεωρεί ως · ιο θε
μέλιο της ελευθερίας, ιης δικαιοσύνης και ιηςει- 
ρήνηςοιαν κάομο».
Τα ιιιο σημαντικό άρθρα αυτής ι ης μιιικήριιξης 
είναι αυιά ιιοιι ανυηιεμονιαι στην ανάγκη να μη 
γίνονται διακρίσεις μεταξύ ιων ιιαιδκόν εξυι ι ιας 
ιης θρησκείας, ιοιι χιχίιμαιος και της ψιιλής των 
γονέων και η αναγνώριση στους γονείς ιης ευ
θύνης για ιην ανατριχρη και ιην ιιμιχιιαοία ιοιι 
παιδιού από κάθε μομφή βίας. ιΐ|χχ)|5ολής, κακής 
μεταχείρισης Ουμπεριλαμβανομενης ιης σεξουα
λικής βίας.
Μείζονος σημασίας είναι επίσης και ισάριθμα ιιοιι 
avuiptpovtai οιην αρχή ιης ίσης ιιρ<χ>ιασίας ιων 
παιδκόν των προσφύγων και ιων παιδιών ιιοιι 
έχασαν ιούς γονείς τους αλλά και άλλων ιιοιι κά
νουν λόγο γκι τη διαο(|χιλιοη ιης υγείας ιοιι παι
διού και της παροχής ίσων ευκαιριών ο ιην εκπαί
δευση, (ίχιιε να ενιοχυθούν οι ανθ|χ·)ΐιιοιικές και 
οι δημοκροι ικές αξίες σε μια κοινωνία αλληλοσε
βασμού, ειρήνης και συνεργασίας 
11 σημονιικόιερη όμοχ;συμβολή ι ης ιιαροιιανω 
Σύμβασης είναι ίσως η πρόβλεψη γιο νομική 
προστασία ιων παιδιών. II προοιαοια αυιή ειιι- 
ιυγχάνειαι οε ένα βαθμό, και σε κάθε ιιεμίπι(.χ
οή σε υψηλό ιερό βαθμό συγκριιικα με ιο ιια- 
ρελθόν, με ι η δημιουργία ειδικής cm ιμοιιής ιοιι 
Oil Ε η οποία, χάρη οιον σι ιμβαιικό χα|κικτή|κι 
ιης Σύμβασης, έχει ιη διιναιοιηια να ιιαρεμ- 
βαίνει ενώπιον ιων κυβερνήσεων οιιμβυλλο- 
νιας οιη  διειιθεΤηση πολλιίιν προβλημάτων 
σχετικών με ιην παραβίαση ιων δικαιωμάτων 
ιου παιδιού.
Πέρα όμως σι ιό ιη Συμ|!αιιη αυιή, υιιογράφιη- 
καν ιιολλυ διεθνή νομικά κείμενα και οιον χώρο 
ιης Ευρώπης, όπως η Σύμβαση για ι ην I Ιμοοιυ- 
ία των μικαιωμάιων ιοιι Ανθρώπου ιοιι Σιιμ- 
Ιίυλίου ιης Ευρώπης και ο Ευ|χ.)ΐιαϊκος Χαρι ης 

των Θεμελκικκίιν μικαιωμάιων, κι οποία περιέ
χουν ειδικά αμθμυ για κι (δικαιωμαια ιοιωιυιδι- 
οιί και ιΐ|χιβλέπουν ειδικές δκιδιικαοίει 
προσιασία ιοιις
Ο κιν μιλάμε όμως για iioii'iaJiPWlioioio εννιχιιι- 
με ; Αυιιι ιων πΑοιιοιων , Ίών
πλοιίσιωνδυιικών χωροίν ή αρ'ψιωχι.Α



της Αφρικής, της Ασίας και της Νοτίου 
Αμερικής;
Των χωρών εκείνων όπου η ειρήνη, έχο
ντας παγιωθεί επί μακρόν, δηλαδή σχεδόν 
κατά κανόνα ταιν δημοκρατικών χωρών, 
έδωσε τη δυνατότητα για τη δημιουργία 
θεσμών προστασίας του παιδιού ή των χω- 
ρών στις οποίες τα παιδιά σύρονται με τη 
βία στις συγκρούσεις και τον πόλεμο ανά
μεσα σε φατρίες και σε ένοπλες ομάδες ; 
ΓΙοιο είναι το μέλλον των παιδιών του κό- 
ομου ; Εύκολες απαντήσεις στα ερωτήματα 
αυτά δεν μπορούν να δοθούν. Έ να είναι 
βέβαιο: το μέλλον της προστασίας και των 
δικαιωμάτων του παιδιού είναι στενά συν- 
δεδεμένο με τις παγκόσμιες εξελίξεις στα 
ζητήματα της ειρήνης και ι,ων διεθνών 
σχέσεων, με τον βαθμό και τον τρύιιο ανα
διανομής του παγκόσμιου πλούτου, με την 
ίδια την τύχη των ανθρωπίνων δικαιωμά
των ιν  γίνει τόσο στις χοίμες του Τρίτου 
Κόσμου όσο και στις πλούσιες δημοκρατι
κές κοινωνίες.
Τα περισσότερα από τα κράτη που υπέγρα
ψαν και επικύρωσαν τη μιεθνή Σύμβαση 
για τα μικαιωμαια του I Ιαιδιού δεν σεβά
στηκαν όχι μόνο την υπογραφή τους, αλλά 
ού τε και την ιδία τη νομοθεσία τους, εφό
σον με την επικύρωση η Σύμβαση αυτή 
έχει μετατραπεί σε εσωτερικό τους δίκαιο. 
Τα περισσότερα μουσουλμανικά κράτη 
την υπέγραψαν τυπικά και τίποτε το ου
σιαστικό δεν έγινε από τότε. Οι λόγοι είναι 
πολλοί, και πρωτίστως η υπανάπτυξη και 
η φτώχεια.
11 φτώχεια στις χώρες αυτές είναι ένας ση
μαντικός παράγοντας : ικ.ίς θα εξασφαλι
στούν στα παιδιά οι προϋιιοθέοειςγια καλή 
υγεία όταν δεν υπάρχουν πόροι για νοσο
κομεία ; I Ιώς μπορεί να ιιροικρερθεί εκπαί
δευση όταν δεν υπάρχουν πόροι για σχο
λεία; Πιίις θα οργανωθούν αυτές οι ιιιιηρε- 
αίεςόταν το επίπεδο της πολιτικής και της 
οργανωτικής ανάπτυξης δεν το επιτρέπει ; 
μοτόοο, η υιιανάπτσξη και η φτώχεια δεν 
είναι οι μόνες αιτίες. Υπάρχουν και άλλοι 
ικΐ(κίγοντες, όικ.ις οι ιιάλεμοι, οι ιιολιιιομι- 
κές διαφορές οε ό,τι αηκηκι την αντίληψη 
της έννοιας του δικακίιματος, αλλά και οι 
θρησκευτικές [ΐ(χικαταλήψεις 
Για ικΐ|χίύειγμα, στη γειτονική μας Τοιΐ|>- 
κια, με δικαιολογία την ασφάλεια του τοιιμ- 
κικοιί Κ|κίτοιις, τα παιδκί των Κοιί|)δωνδεν 
έχουν ουσιαστικά δικαίωμα στη μι^κμωοη 
ιηχίοον τους στερείται ι ο δικαίωμα να διδα
χθούν τον πολιτισμό τους. Κιιίσης ο ιιύλε- 
μοςοε ιιολλέςχιύιιες του κόσμου οδηγεί οι ιό 
νωρίς οε θάνατο χιλιάδες ιιυιόια, ενω -στις 
ιιεμιοοοτερες ιιεμιιιτωοεις- η βίαιη και κυ- 
ταναγκαοτική επιοτρτίτειιοη δΟΘ.ΟΟΟ ικιι- 
δκόν κάθε χικίνο στερεί στοιχειώδη δικαιω- 
μακιαιιό αιιιαιδιάαιιτά/Γι να πούμε για το 
Κιτζ το οι ιοίο θερίζει γονείς και ιιαιδιάστις 

11 ερ 11 ιοο τί'ρ ες Αφμ ι καν ι κές χ( ίιμες;
Ία ιια |χιδΐΊγμαια  είναι αναρίθμητα και οι

κυβερνήσεις μοιάζει να εθελοτυφλούν στις 
πιο βασικές ανάγκες των παιδιών. Μήπως 
και στις πλούσιες δημοκρατικές κοιντονίες 
όπου η ανεργία και η φτώχεια, σε πλατιά 
στρώματα του πληθυσμού και κατ’ εξοχήν 
των μεταναστών, δεν οδηγοτίν σε κοινωνι
κό αποκλεισμό με τραγικές συνέπειες κυ
ρίως για τα παιδιά;
Ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί για να 
φθάσει η ανθρωπότητα σ’ ένα επιθυμητό 
αποτέλεσμα είναι δύσβατος και πολύ μα
κρύς ακόμα. Χρειάζεται ισχυρή βούληση 
των ηγετών των πλούσιων δημοκρατικών 
χωρών αλλά και των ηγετών που οι κοινω
νίες τους δεν έκαναν ακόμη τα στοιχειώδη 
βήματα. Τοπικοί και Διεθνείς Οργανισμοί 
με την υποστήριξη και τη συνεργασία των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης πρέπει να 
βγούν δυναμικά μπροστά, να αντιπαρατε- 
θούν ανοιχτά, να αιριιιινίοουν μέχρι και 
τον τελευταίο πολίτη αυτού του κόσμου 
σ’έναν κοινό αγώνα διεκδίκησης και εξα
σφάλισης, για όλα τα παιδιά του κόσμου, 
τι ον αυτονόητων.
Οι Διακηρύξεις και τα νομικά κείμενα δεν 
φτάνουν. Έ να όμως είναι γεγονός, ότι δια- 
μόρφιοσαν μια δυναμική, δημιούργησαν 
μια νέα συνείδηση και ευαισθητοποίησαν 
περισσότερο τον κόσμο απέναντι ο τα παι
διά. Με τις μέχρι οήμι·|χι ιιαγκτίομιες δρά
σεις και πρωτοβουλίες ώθησαν τους πολί
τες αυτής της γης να συνειδητοποιήσουν 
περισσότερο ότι η δυστυχία στον κόσμο δεν 
θα πάψει να υπάρχει αν δεν δοθούν στα 
παιδιά, δηλαδή στις νέες γενιές, οι προϋπο
θέσεις για να βελτιωθεί η ζωή τους και μέ
σα από αυτή τη βελτίωση να γίνουν καλιί- 
τερεςοι κοινωνίες μας. Το ελπιδοφάμο μή
νυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, 
KOFI ΑΝΝΑΝ, ας τιποτελέοει το στοίχημα 
χρέους όλων των λαών και κυβερνήσεων 
του κόσμου για τις ειιεμχόμενες γενιές.
•Ηα έρθει μια μέρα, όπου τα έθνη θα κρί
νον ται όχι οι κι τη στρατιωτική ή την οικο
νομική τους δύναμη |...|,αλλά από την ευ
ημερία των πολιιών τους : σι ιό το ειιίιιεδο 
της υγείας τοιις, της διατροφής και της 
μό|χ|χ.χιής τους |...|, αιιύ τη δυνατότητά 
τους να συμμετέχουν στις αιιοφάοεις που 
ειιηρεάζοιιν τη ζωή τους, αιιύ τον σεβασμό 
που θα επιδεικνύεται για τις αστικές και τις 
κολπικές τους ελευθερίες, αιιύ τη φροντί
δα ιιου θα λαμβάνεται για τους αδύνατους 
και τους μη ιιμονομιούχοιις, και αιιύ την 
ιιροοιαοία ιιοιι θα ιιροικρέμεται στο νοιι και 
το σώμα των ι κι ίδιων τους ιιοιι αναπτύσ
σονται».

1 Ιηγιχ;:
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COVER INSURANCE
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α Θ Η Ν Α  0 1 /0 6 /2 0 0 6
Π Ρ Ο Σ:
Τ Α  Μ Ε Λ Η  Τ Η Σ  Ε Λ .Α Σ &
Τ Ο Υ Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ  Υ Π . Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  Τ Α Ξ Η Σ

ΕΙΔ ΙΚΟ  ΕΚΠ ΤΩ ΤΙΚΟ  ΤΙΜ ΟΛΟΓΙΟ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MALAYAN INSURANCE CO. INC.»

Έπειτα από εττισταμένη έρ ευνα  που έγ ινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την προσφορά τιμολογίου 

(κλάδος Αυτοκινήτου) για την ΕΛ.ΑΣ. καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο 
τιμολόγιο μέσω της ανωτέρω πολυεθνικής εταιρείας.

Τα βασικά κριτήρια της έρευνας μας είναι αφενός μεν η αξιοπιστία τους, αφετέρου δε η ισορροπημένη 
σχέση μεταξύ υπηρεσιών και κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Α Σ Τ ΙΚ Η Σ  Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ  & Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΔ Α  - Ρ Υ Μ Ο Υ Λ Κ Η Σ Η  Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ο Σ  Γ ΙΑ  Ε .Ι.Χ .

Ιπποι Β /Μ Β /Μ Β/Μ Β/Μ
10 09 08 07 06 05 04 03

1-6 267,63 251,97 236,27 220,59 204,90 189,20 173,52 157,83
7-8 303,98 286,14 268,26 250,40 232,52 214,65 196,79 178,91

9-10 379,80 357,42 334,99 312,58 290,15 267,72 245,32 222,89
11-12 384,63 361,96 339,24 316,55 293,83 271,11 248,41 225,69
13-14 396,03 372,68 349,27 325,89 302,49 279,09 255,71 232,31
15-20 454,20 427,36 400,47 373,60 346,70 319,81 292,94 266,04
21-25 489,71 460,74 431,71 402,71 373,69 344,66 315,66 286,64
26-30 504,11 474,27 444,38 414,52 384,63 354,74 324,88 294,99
31-40 522,14 491,22 460,25 429,31 398,34 367,37 336,42 305,45

41ανω 547,41 514,98 482,49 450,04 417,54 385,05 352,60 320,11

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

Α ντίσ το ιχο  εκπ τω τικό  τ ιμολό γιο  ισ χύει και για Δ ίκυκλα  Ι.Χ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης 
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα 
τηλ.: 210 923.3005, 210 923.3104, 210 921.7166 
fax: 210 922.4797.

Γ ΙΑ  Τ Η Ν  C O V E R  IN S . 
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Γ. ΤΣΑ ΓΚ Α Ρ Α Κ Η Σ



ΜΑΙ ΟΣ
«....Απρίλη ροδοφόρετε,
Μάη μου κανακάρη, 
π ’ άλον τον κόσμο γιόμισες 
μ ’ άνθη και με λουλούδια...».

Ο Μάιος, ο πέμπτος μήνας του ημερολογίου μας, 
καθιερώθηκε σ’ αυτή τη θέση με το Ιουλιανό ημε
ρολόγιο, το 46 π.χ. Στο ρωμαϊκό ημερολόγιο είχε 
την τρ ίτη  θέση, ενώ στο αρχαιοελληνικό την εκ- 
δέκατη και ονομάζονταν «Θαργηλίων». Πήρε το 
όνομά του από το λατιν ικό  «Maius», τη Μαία, τη 
μητέρα του θεού Ερμή, τη θεά της γονιμότητας 
και της καρποφορίας.
Οι αρχαίοι Ρωμαίοι παρίσταναν τον Μάιο σαν έναν 
άνδρα μεσήλικα ντυμένο  με χ ιτώ να  και φαρδιά μα
ν ίκ ια  έχοντας στο κεφάλι του καλάθι με λουλού
δια, ενώ στα πόδια του ένα παγώ νι με ανοιχτή  την 
πλουμιστή ουρά του.
Στη λαϊκή μας παράδοση και στις ντοπιολαλιές, ο 
Μάιος συναντάται με τα ονόματα: Καλομηνάς, 
εξαιτίας του καλού καιρού, πράσινος, λόγω της 
καταπράσινης φύσης, φουσκοδέντρης, γ ια τ ί έχου
με οργασμό της ανθοφορίας και σχηματισμό των 
ματιώ ν στα δέντρα, κερασάρης, γ ια τ ί γ ίνοντα ι τα 
κεράσια, τριαντάφυλλος και λούλουδος, από την 
αφθονία τριαντάφυλλω ν και λουλουδιών.

- Άλλοι πουλούν τα λάχανα 
κι ο Μάης τα λουλούδια.
- Απρίλης με  τα λούλουδα 
και Μάης με τα ρόδα.

Α/Α [  6 0 I  ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

- Μάης με τα λουλούδια 
και Ιούνης με τα μήλα.
- Ο Απρίλης έχει τη δροσιά 
κι ο Μάης τα λουλούδια.

Προλήψεις για το Μάη
Εξαιτίας του ονόματος του, ο Μάης, συσχετίστηκε 
από το λαό μας με τα μάγια, γ ι’ αυτό πολλές είναι οι 
προλήψεις και οι δεισιδαιμονίες που συνδέονται με 
το μήνα. Επίσης, θεωρήθηκε δυσοίωνος, επειδή οι 
Ρωμαίοι γιόρταζαν στις 9, 11 και 13 Μαΐου τα «Λε- 
μούρια», γιορτές αφιερωμένες στους νεκρούς συγγε
νείς τους -κάτι σαν τα δικά μας ψυχοσάββατα- και τις 
ημέρες αυτές έκλειναν οι ναοί και δεν τελούνταν γό
μοι. Η πρόληψη αυτή επέζησε ως τις μέρες μας και ο 
λαός πιστεύει ότι δεν πρέπει να γίνονται γόμοι κατά 
τη διάρκεια του Μαΐου, γ ια τ ί δεν θα έχουν καλή 
έκβαση. Λέγεται, μάλιστα, ότι αν ο Μάιος μπει Σάβ
βατο «πολλά σάβανα στον Άδη», και ότι δεν πρέπει το 
Μάη να φυτεύουν, ούτε να ράβουν ρούχα. Ειδικά οι 
τρεις πρώτες ημέρες του Μαΐου θεωρούνται οι πιο 
δυσοίωνες και στη διάρκεια αυτών δεν αρχίζουν κα
μιά δουλειά, ούτε πλένουν, ούτε αυλακιάζουν κή
πους, δεν προβαίνουν γενικά σε εναρκτήριες ενέργει
ες για κάποια εργασία. Την 1η του μήνα οι χωρικοί 
μας έτρωγαν σκόρδο για να αποτρέψουν κάθε κακό 
και έπιναν το «αμίλητο» νερό.

- Μες το Μάη μη φυτέψεις, 
και την πρώτη μη δουλέψεις.
- Του Μάη η ώρα να σ ’ εύρει.
- Να μη σ ’ εύρει η κακιά ώρα του Μάη.
- Το Μάη μήτε δέντρο να φυτέψεις, 
μήτε παιδί να παντρέψεις.



Κ ωνσταντίνου και Ελένης κατά το τριήμερο από 
21-23 Μαϊου. Στο τελετουργικό τους περιλαμβά
νονται εκστατικοί χοροί, περιφορές εικονισμάτων 
σε πομπή, θυσία ζώου και εντυπω σιακή πυροβα
σία, που είναι το πιο γνωστό δρώμενο.

Ο Μάιος μετεωρολογικά είναι ένας καλός μήνας, 
με αρκετά ζεστό καιρό αλλά κάποιες χρονιές, η 
εξαίρεση του κανόνα, με άστατο καιρό.

- Μην βγάλεις ποτέ το ρούχο σου, 
πριν βγει ο Μάης μήνας.
Στη διάρκειά του Μαΐου, οι γεω ργικές ασχολίες ε ί
ναι πολλές: οργώματα, σκαλίσματα, σπορά καλα
μποκιού, θέρισμα κριθαριού κ.λπ. Ασχολίες που 
δεν απαιτούν αρκετό νερό, επίσης τα σιτηρά βρί
σκονται στην άνθησή τους και οι βροχές το Μάιο 
είναι επιβλαβείς γ ι ’ αυτά.

- Μάης άβροχος, χρονιά ευτυχισμένη.
- Όταν έπρεπε δεν έβρεχε, κι ο Μάης χαλαρώνει.
- Στον καταραμένο τόπο το Μάη μήνα βρέχει

Ι ΟΥΝΙ ΟΣ
Ο Ιούνιος είναι αφιερωμένος στη θεά Ή ρα  και π ή 

ρε το όνομά του από τη λα τιν ική  λέξη Juno, που 
σημαίνει Ή ρα . Κ ατ’ άλλους ονομάστηκε έτσι προς 
τιμή του Λεύκιου Ιούνιου Βρούτου, θεμελιωτή 
της δημοκρατίας στην αρχαία Ρώμη.
Ε ίναι ο έκτος μήνας του έτους, σύμφωνα με το 
ημερολόγιο που χρησιμοποιούμε, ενώ στο Ρωμαϊ
κό ημερολόγιο κατείχε την τέταρτη  θέση. Στο αρ
χαίο ελληνικό - αττικό  ημερολόγιο ήταν ο δωδέ
κατος μήνας και ονομάζονταν Σκιροφοριών, από 
τη γεω ργική γιορτή των Σκιροφοριών προς τιμή 
της Σκιράδος Αθηνάς. Ή τα ν  η θεά που προστά
τευε τους αγρούς των Αθηνών από τον καύσωνα. 
Στους μήνες, ανάλογα με τ ις  σημαντικές γιορτές ή 
από τις  γεω ργικές και ποιμενικές εργασίες, που 
υπάρχουν και γ ίνοντα ι στη διάρκειά τους, ο λαός 
μας έχει δώσει διάφορα ονόματα. Έ τσ ι και ο Ιού-

Π ρωιο μαγιά
Ο Λαός μας έχε ι συνδέσει το Μάιο με δυσ ο ίω 

ν ε ς  ενέρ γ ε ιε ς  κα ι πράξεις, αλλά δεν παράβλεψ ε 
και τη  δύ να μ ή  του. Τη δύ να μ η  τη ς  βλάστησης, 
τη ς  γ ο ν ιμ ό τη τα ς , τη ς  α να π α ρ α γω γή ς, τη ς  ν ί 
κ η ς του  κ α λο κ α ιρ ιο ύ  κατά  του  χε ιμ ώ να  και 
μ α ζί τη ς  ή ττ α ς  του  θα νά του  από τη  ζωή. Θ έ
λησα ν α υ τή  τη δύ να μ η  να  τη ν  μ ο ιρα σ τού ν  με 
τη φ ύση  κα ι να π ά ρουν  ένα μερ ίδ ιο  από α υτή . 
Έ τ σ ι  η π ρ ώ τη  του  ημέρα, η Π ρω τομα γιά , π ρ ιν  
ο ρ ισ τεί, ως ερ γ α τ ικ ή  γ ιο ρ τή , ή τα ν  γ ιο ρ τή  τω ν 
λ ο υ λ ο υ δ ιώ ν , τη ς  βλάσ τησ ης, τη ς  ζω ής που 
α ν α γ εν ν ά τα ι. Μ ικ ρ ο ί και μ εγάλο ι π η γ α ίν ο υ ν  
σ τ ις  εξοχές να «π ιάσουν το Μ άη», και να  π ά 
ρουν  λ ίγη  από τη  δύνα μή  του . Το σύμβολο α υ 
τή ς  τη ς  δ ύ ν α μ η ς  ε ίνα ι το μ α γ ιά τ ικ ο  σ τεφ άνι. 
Κ ρεμ ώ ντα ς το σ τη ν  εξώ πορτα  του  σ π ιτ ιο ύ  μας 
μ ετα δ ίδο υ μ ε  στον εα υτό  μας, με μ α γ ικό  τρόπο, 
τη  δύ να μ η  τη ς  φ ύσης.
Το μαγιάτικο στεφάνι με τα κάθε λογής άνθη, χόρ
τα, στάχυα και κλαδιά, εκτός από την ομορφιά και 
τη δροσιά της φύσης, συμβολίζει τη βλάστηση και 
την καρποφορία, που θέλουμε να έχει το σπιτικό 
μας. Το μαγιάτικο στεφάνι παραμένει στην πόρτα 
μας μέχρι της 24 Ιουνίου, του Αγίου Ιωάννη του 
Θεριστή και τότε παραδίδεται στην πυρά...

Παλαιότερα στο μαγιάτικο στεφάνι εκτός από 
λουλούδια, έβαζαν κλαδιά και στάχυα δημητρια
κών μαζί με τους καρπούς τους, για να πάει καλά 
η σοδειά, έβαζαν σκόρδο για να διώ χνει τα κακά 
πνεύματα και το κακό μάτι, αγκάθια και τσουκνί
δες για τους εχθρούς.
Η Πρωτομαγιά ορίστηκε, από το Σοσιαλιστικό Σ υ
νέδριο του Παρισιού (1889), ως ημέρα εργατικής 
γιορτής, σε ανάμνηση της μεγάλης εργατικής 
απεργίας που κηρύχτηκε την 1η Μαΐου 1886 στο 
Σικάγο, γ ια  τη διεκδίκηση της οκτάωρης εργα
σίας, με σύνθημα: «οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες 
ύπνο, οκτώ ώρες ψ υχαγω γία , ανάπαυση και μόρ
φωση». Οι απεργοί χτυπή θη κα ν από το στρατό και 
την αστυνομία. Υπήρχαν αρκετοί νεκροί και τραυ
ματίες.

Αναστενάρια
Τα πολυσυζητημένα Αναστενάρια, για τα οποία 
έχουν δ ιατυπω θεί διάφορες ερμηνείες, τελούνται 
με μεγάλη δημοσιότητα προς τιμήν των αγίων
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νιος ονομάζεται θεριστής, γ ια τ ί σε όλη σχεδόν τη χώρα 
μας, ο θερισμός των δημητριακώ ν αρχίζει και τελειώνει 
τον Ιούνιο.

- Καλός - κακός Ιούνης 
το δεμάτι είναι σ τ’ αλώνι.
- «Τον Ιούνιχ αφήνουν το δρεπάνι 
και σπέρνουν το ρεπάνι».

Η έναρξη του θερισμού προσδιορίζεται από τους γεωρ
γούς με το λάλημα του τζίτζικα , δηλαδή την αρχή του 
καλοκαιριού.

- «Μη σε γελάσει ο βάθρακας 
ή το χελιδόνι,
αν δεν λαλήσει ο τζίτζικας 
δεν ε ίν ’ καλοκαιράκι».
- «Τζίτζικας ελάλησε, 
πάρτε το δρεπάνι σας».

Στον Ιούνιο ο λαός μας έχει δώσει και άλλες ονομασίες, 
όπως θερμαστής, εξ α ιτίας της ζέστης που επικρατεί, ρι- 
γανάς, γ ια τ ί αρχίζει να ανθίζει η ρίγανη , κερασάρης ή κε- 
ρασινός, γ ια τ ί ωριμάζουν πια  για  τα καλά τα κεράσια, 
τζιτζικάρης, γ ια τ ί αρχίζει το μελωδικό τραγούδι του ο 
τζίτζικας και κλήδονας ή Α ϊγιάννης και Α ϊγιαννίτης, από 
την εορτή των γενεθλίω ν του Αγίου Ιωάννου του Προ
δρόμου (24/6), ημέρα με πλούσια έθιμα. Χαρακτηριστικό 
έθιμο οι φω τιές του Αϊ Γιάννη, που πηδούν από πάνω 
τους και καίγονται σ’ αυτές τα πρω τομαγιάτικα στεφά
νια.
Με τη ν  είσοδο του  Ιο υ ν ίο υ  α ρχ ίζουν  γ ια  τους γεω ρ
γο ύ ς  μας οι θερ ινές, επ ίπ ο νες  εργασ ίες σ υγκομ ιδή ς 
τω ν α γροτικ ώ ν π ρο ϊόντω ν , που δεν επ ιδέχο ντα ι καμία 
αναβολή, γΓ  αυτό  και ο λαός μας σοφά λέει:

- «Θέρος, τρύγος, πόλεμος».
- Θέρος, αλωνάρτις, τρύγος, 
στασιό δεν περιμένει.
- «Από το θέρο ως τις ελιές, 
δεν απολείπουν οι δουλειές».

Ό π ω ς δηλαδή ο πόλεμος έτσι και οι γεω ργικές δουλειές 
πρέπει να γ ίνουν στην ώρα τους.
Το βασικό όμως χαρακτηριστικό του Ιουνίου είναι ότι 
στις 21 του μηνός έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, την ημέ
ρα αυτή (21/6) γ ίνετα ι η θερινή τροπή του ήλιου και 
έχουμε την μεγαλύτερη ημέρα. Η τροπή του ήλιου έχει 
επηρεάσει τον λαό μας, που π ιστεύει ότι, όπως ο ήλιος αλ
λάζει τροπή και εισέρχεται στο θερινό ηλιοστάσιο, έτσι 
και η τύχη  του ανθρώπου μπορεί να  αλλάζει τροπή. Σ τις 
21 Ιουνίου σε πολλά μέρη της Ελλάδος ο λαός αποφεύγει 
να  εργάζεται, σε κάποιες δε περιοχές δεν γ ίνοντα ι γάμοι 
τον Ιούνιο, γ ια  να μην θεριστούν από το Χάρο. Η ημέρα 
του ηλιοτροπίου, ασκεί εξαιρετική επίδραση στο λαό μας, 
έτσι, κάθε τι που συλλέγεται την ημέρα αυτή  και μάλι
στα πριν από την ανατολή του Ή λ ιο υ  και μπαίνει στο 
σπίτι, π ιστεύετα ι ότι επενεργεί θετικά  στην υγεία  των 
ανθρώπων, τω ν ζώων και την καρποφορία τω ν δένδρων.

Επιμέλεια: Π .Υ . Α να σ τα σ ία  Π ε τρ ό κ η
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“άκουγε τον ΠΟΤέβΟ σου

και ορμήνευε το γιό σου”
(καθήκον του γονέα η καθοδήγηση 

και η νουθεσία και του υιού η υπακοή)

Ο
ι μπαμπάδες είναι γενικά  λίγο παραμε- 
λημένοι σε σχέση με τ ις  μαμάδες. Αυτό 
σκέφτηκε και η Αμερικανίδα Σονάρα 
Ν τοντ το 1909 και αποφάσισε να κα
θιερώσει τη ν  Η μέρα του Πατέρα. 
Έ τσ ι, παρόλο που δεν έχει την αίγλη 

του εορτασμού της αντίστοιχης γ ιορτής της μη
τέρας, στις 18 Ιουνίου κάθε χρόνου γιορτάζουμε 
την Ημέρα του Πατέρα.
Ο πατέρας της Σονάρα Ν τοντ, όταν η γυναίκα 
του πέθανε, έμεινε μόνος με έξι παιδιά τα οποία 
και μεγάλωσε μόνος του. Γεμάτος κουράγιο και 
αυτοπεποίθηση τα ανέθρεψε με ιδιαίτερη φρο
ντίδα  και πολλή αγάπη. Έ τσ ι, όταν η Σονόρα με
γάλωσε, θέλησε να του ανταποδώσει τ ις  φ ιλότι
μες προσπάθειες που κατέβαλε, καθώς και τη θ υ 
σία και την προσφορά του για  την οικογένεια, 
δεδομένης της απουσίας της μητέρας της. Για το 
λόγο αυτό δημιούργησε μια ημέρα ειδικά γΓ αυ
τόν. Ο πατέρας της είχε γενέθλια τον Ιούνιο, 
οπότε η πρώτη Γιορτή του Πατέρα έλαβε χώρα 
στις 19 Ιουνίου 1910, στη Ο υάσινγκτον. Το 
1966, υπό τη ν  προεδρία του Λ ίντον Τζόνσον, 
αποφασίστηκε να γιορτάζεται η Ημέρα του Πα
τέρα την 3η Κυριακή κάθε Ιουνίου.
Κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του ανθρώ
που κυρίαρχο πρόσωπο είναι η μητέρα του. Αυ
τή  αποτελεί ολόκληρο το σύμπαν για  το παιδί. Ο 
πατέρας σαν πρόσωπο μπαίνει στη ζωή του πα ι
διού από τον όγδοο μήνα και μετά, όταν το μωρό 
αρχίζει να διακρίνει πρόσωπα. Έ ρ ευ ν ες  έχουν 
αποδείξει ότι το έμβρυο αναγνωρίζει τη φωνή 
του πατέρα, πολύ νω ρίς δια του αμνιακού υγρού. 
Α υτός είναι και ο λόγος που είναι απαραίτητη η 
παρουσία του στη ζωή του παιδιού. Έ τσ ι όσο πιο 
ενεργητική  είναι η παρουσία του, τόσο πιο γρή 
γορα αφομοιώνεται στη συνείδηση του μωρού, 
ως ένα πρόσωπο οικείο, που αποτελεί και αυτό 
μέλος της οικογένειας και είναι ο τρ ίτος ανάμεσα 
στη σχέση μητέρας-παιδιού. Μπορεί, λοιπόν, την 
περιποίηση και την ανατροφή των παιδιών να 
τη ν  αναλαμβάνει η μητέρα, η οποία και θεωρεί
ται ο ειδήμων της φροντίδας και της επιμέλειας, 
αλλά και η παρουσία του πατέρα είναι εξίσου ση
μαντική  στην ανάπτυξη ενός παιδιού.
Κάνοντας κανείς μια αναδρομή στο παρελθόν πα
ρα τη ρεί ότι ο πατέρας αν και παρών ήταν 
«απών» στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Α υτή 
τη δουλειά την είχε επω μιστεί εξ ολοκλήρου η 
μητέρα. Π ριν από χρόνια οι πατεράδες ήταν 
σκληροί παιδαγωγοί, απαιτούσαν από τα παιδιά 
τους σεβασμό και υπακοή και συμπεριφέρονταν 
σαν αρχηγοί της οικογένειας. Ο πατέρας ήταν ο 
τιμωρός, ο λόγος του ήτανε νόμος, αυτός έδινε 
διαταγές οι οποίες και έπρεπε να εισακουστούν. 
Ο άνδρας στην οικογένεια ήταν αυτός που θα 
εξασφάλιζε τα προς το ζην και θα φρόντιζε για  
την οικονομική άνεση της οικογένειας, χω ρίς 
αυτό να σημαίνει ότι έδειχνε αδιαφορία για τα 
παιδιά του. Α ντιθέτως, αυτός ήταν ο τρόπος να 
δείξει την αγάπη και τη στοργή του, αισθήματα 
που ήταν δύσκολο γΓ αυτόν να εκδηλωθούν δια
φορετικά.
Αυτό όμως δεν αποτελεί στοιχείο αρνητικής ανα-
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φοράς στον ρόλο του πατέρα, γ ια τ ί δεν πρέπει να 
ξεχνά κανείς ότι αυτά ήταν τα βιώματά του από 
την παιδική ηλικία. Ο δικός του ο πατέρας δεν εί
χε διαφορετική συμπεριφορά προς αυτόν με απο
τέλεσμα όταν αργότερα ο ίδιος γινόταν πατέρας 
να μην γνω ρίζει ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος 
του και πως πρέπει να ενεργεί.
Τα χρόνια  όμως πέρασαν και οι πα ιδαγω γικές 
α ντιλ ή ψ εις  άλλαξαν. Αναμφίβολα υπάρχουν ακό
μα αρκετο ί που π ιστεύουν ότι έτσι πρέπει να ε ί
να ι ένας πατέρας. Ό μω ς, το τελευτα ίο  ήμ ισυ του 
προηγούμενου αιώνα μέχρι σήμερα άλλαξαν ρα
γδαία οι κο ινω νικές και οικονομικές 
συνθήκες με άμεσες επιπτώ σεις στο 
ο ικογενειακό περιβάλλον.
Ο σημερινός πατέρας είνα ι 
εντελ ώ ς δ ια φ ο ρ ετικό ς , 
ασχολείτα ι με το π α ιδ ί 
του  από τότε που είνα ι 
μωρό, περ ιπ ο ιε ίτα ι το 
νεογέννη το , βρίσκει 
σ υ ν α ρ π α σ τικ ό  το 
τάισμα με μπιμπε- 
ρό ενώ  δεν ενο
χ λ ε ίτα ι να σέρ
νε ι το καροτσά
κι. Ό λο  και πε
ρισσότερο μ ο ι
ράζετα ι με τη  
μ η τέρα  τ ις  
φ ρ ο ν τ ί δ ε ς  
προς το π α ιδ ί 
το υς και αφ ιε
ρ ώ νει αρκετό  
από το χρόνο 
του  γ ια  το σκο
πό αυτό . Λ ει
τ ο υ ρ γ ε ί πλέον 
σαν πρα γμα τικός 
φ ίλ ο ς και καλός 
σύμ βουλος, μ ια  
καλή  σ υ ντρ ο φ ιά  
γ ια  το παιδί.
Α ιτία αυτής της στρο
φής και της μετάλλαξης 
του ρόλου του άνδρα ως 
πατέρα, είναι η διαφοροποί
ηση της δομής της σημερινής 
οικογένειας, ο καταμερισμός των 
ευθυνώ ν και των υποχρεώσεων με
ταξύ τω ν γονιώ ν καθώς και η εργασιακή 
απασχόληση της μητέρας που λόγω έλλειψ ης χρό
νου συνεχώς διανέμει νέους ρόλους σ’ αυτόν. 
Σ ημα ντικό  παράγοντα στον καθορισμό της συ
μπεριφοράς του πατέρα στην ο ικογένεια  αποτε
λ ε ί η στάση τη ς μητέρας και ο τρόπος που α ν τ ι
μετω πίζει την ανδρική  παρουσία μέσα στο σπ ίτι. 
Α ρκετές ε ίνα ι οι γυ να ίκ ες  που ενεργούν θεωρώ
ν τα ς  τον πατέρα ως τον εκπρόσωπο του  νόμου 
και συνεπώ ς της τιμω ρίας. Σ υχνά  τ ις  ακούει κα
νε ίς  να λένε «Πρόσεξε καλά θα το πω στο μ πα 
μπά ή έρχετα ι ο μπαμπάς να  σε τιμω ρήσει», ενι- 
σ χύοντας με τον τρόπο αυτό τη ν  έλλειψ η  εμ π ι
στοσύνης του παιδιού προς τον πατέρα, απομο- 
νώ νοντάς τον, καλλ ιεργώ ντας παράλληλα α ι

σθήματα φόβου προς το πρόσωπό του. Τ αυτό
χρονα δυσκολεύουν τον ίδιο τον πατέρα, δη μ ι
ο υργώ ντας του ανασφάλεια στον προσδιορισμό 
τη ς στάσης που πρέπει να  έχει απένα ντι στο π α ι
δί. Έ τ σ ι όσο και να θέλει να διαφοροποιηθεί από 
τον παραδοσιακό τύπο  πατέρα βρίσκει εμπόδια. 
Ο έπαινος, η επίπληξη  και η τιμω ρία  είνα ι θέμα 
και τω ν δύο γονέω ν, κά τι που πρέπει να κατα
νοήσει η μητέρα γ ια  να μπορέσει το π α ιδ ί να  κα
ταλάβει ότι υπάρχει μ ια  υ γ ιή ς  σχέση ανάμεσα 
στους γονείς, ένα πνεύμα  συνεργασίας και μια 
ισορροπία στην οικογένεια .

Έ ν α ς  πατέρας δεν αγαπά λιγότερο  από 
μ ια  μητέρα , δεν αγαπά δ ια φ ορετι

κά. Α υτό πρέπει να  είνα ι κα τα 
νοη τό  και από το υ ς  δύο γο 

νε ίς , ώστε να αποτελεί γ ια  
μ εν  τη  μ η τέρα  οδηγό 

κ α λ ή ς σ υμ π ερ ιφ ο ρ ά ς 
και επα ίνου  του  π α 

τέρα στο π α ιδ ί και 
γ ια  μεν τον τελ ευ 

τα ίο  τη ν  αφορμή 
δη μ ιουργία ς μ ιας 
ε ικ ό να ς  π ρ ο σ ι
τής. Ο πατέρας 
είνα ι αναμφ ίβο
λα η προσωπο
ποίηση τη ς δύ
να μ η ς, τη ς  
α σ φ ά λ ε ι α ς ,  
τη ς σ ιγουριάς, 
του  νόμου και 
τη ς ισορροπίας 
σ τη ν  ο ικ ο γ έ 
νε ια , έννο ιες  
όμω ς που  δεν 
πρέπει να προ

β ά λ λ ο ντα ι ως 
α ρ ν η τ ικ ά  σ το ι

χ ε ία  του  ρόλου 
του. Έ τ σ ι ο άν- 

δρας σ τη ν  ο ικ ο γ έ 
νε ια  δεν έχει τ ίπ οτε  

περισσότερο να κάνει 
παρά να  αφιερώ σει χρό

νο στο π α ιδ ί του, έχοντα ς 
υ π ο μ ο νή  κα ι α π ο δέχο ντα ς 

ότι το π α ιδ ί έχει τη ν  δ ική  του 
προσ ω πικότητα  και δεν είνα ι κ α τ ’ 

εικόνα  και ομοίωσή του. Με τον τρόπο 
αυτό κάνει τη ν  παρουσία του  π ο ιο τ ικ ή  επ ιτρ έ 
π οντας παράλληλα στο ίδιο το π α ιδ ί να αφομοι
ώσει τα κατάλληλα  σ το ιχεία  γ ια  τη ν  ψ υ χο π νευ - 
μ α τική  και κ ο ιν ω ν ικ ή  του ανάπτυξη . Η ενασχό
ληση με το π α ιδ ί ε ίνα ι μ ια  αναδρομή στα π α ιδ ι
κά χρόνια  του πατέρα, μέσα από τη ν  οποία γ ίν ε 
τα ι και ο ίδ ιος πα ιδί, αναπολώ ντα ς τ ις  δ ικές του 
σ τιγμές, α να πληρώ νοντας και δ ιορθώ νοντας π α 
ράλληλα τα κενά και τα λάθη τη ς  παρουσίας 
του δ ικού  του  πατέρα.

Επιμέλεια: Αοτ/κας Αγγελική Στόλη
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ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
Ύφασμα rip-stop βαμβακερά 
100%, ανεξίτηλο.
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 233 

I ΧΙΤΩΝΙΟ ΕΧ3

32 $

ίL

Λεωψ. Βουλιαγμένης 247 (Σταθμός Μέτρο Δάφνης) 
τη λ ., FAX 210 97 69 597
w w w . a r m y la n d .g r

ο ί ό Κ Λ ^

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE
Κέντημα Police πίσω, οήμα μπροστά.
E D

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, οήμα μπροστά.
POLO CQ ΜΑΚΟ 133

ΦΛΑΙ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.

ΦΟΥΤΕΡ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, οήμα μπροστά.

ΑΚΙΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ο  ^  ·
ΚΑΠΕΛΟ ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΓΚΟΡΝΤΟΥΡΑ
Με κέντημα f j g |  T i l l

ATHERMAN WAVEm LEATHERMAN KICK ΦΑΚΟΣ MINI MAGLITE
IW I K i l l

ΦΑΚΟΣ MAGLITE U.S.A.
f e u

α. Αλυσίδα

V _ . . Φ  

β. Μ εντεοέ ^  ■

C · ·  J
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

20 22 ε
ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ
BIHHi

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
f e u

β. Με πάρπη 3 σημείων κ ι ιμ  β. Μ ε γεμιστήρα Ε ®

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT 
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ Ε£Ζ3 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» U.S.A. 
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» (HI-TEC) 
STEALTH (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) B H  
STEALTH ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΣΧ3

EAGLE ΤΗΣ MEINOLE
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον

ΑΡΒΥΛΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ
Αδιάβροχο 100%

ΡΒΥΛΟ «DANNER» 
.S.A. ΚΟΝΤΟ 
(ιάβροχο 100% & διαπνέον

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» U.S.A. 
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT 
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεράοολα
FEH

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 
20 e

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ 
15 €α. Δερμάτινο 

β. Γκορντούρα νέο 25  £

http://www.armyland.gr


ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΕΚΤΊΘΕΝΤΑΙ ΤΡΙΑ ΕΡΓΑ 

ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑΤΖΙΟ

Σ την έκθεση με τον τίτλο «Καραβάτζιο και 17ος 
αιώνας» αποκαλύπτεται ο κόσμος του μετρ της 
σκιάς και του φωτός καθώς και έργα μαθητών, 
αντιπάλω ν και αντιγραφέων του έργου του.
Με αυτή  την ευκαιρία το ελληνικό κοινό έχει τη 
δυνατότητα να δει έργα του όπως «Η θλιμμένη 
Μαγδαληνή», «Η ανάσταση του Λαζάρου» και τον 
«Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή». Τα έργα αυτά έρχο

ντα ι στη χώρα μας από τη  Ρώ 
μη και τη Μεσσίνα.
Η έκθεση διοργανώνεται υπό 
την αιγίδα του προέδρου της 
Ιταλικής Δημοκρατίας σε συ
νεργασία με την πρεσβεία της 
Ιταλίας στην Αθήνα και έχει 
σαν σκοπό όχι μόνο να δείξει 
στο κοινό τα έργα ενός από 
τους σ η μ αντικότερους δη μ ι
ουργούς της ιστορίας αλλά και 
να  τονίσει τη ν  επιρροή που 
άσκησε με το έργο του στη ζω
γραφική του 17ου αιώνα.
Μαζί με τα γνωστά αριστουρ
γήματα του Καραβάτζιο εκτ ί
θενται και έργα τω ν Λούκα 

Τζιορντάνο και Μ πατιστέλο που τονίζουν την 
επιρροή που άσκησε ο μεγάλος ζωγράφος στις επό
μενες γενιές καλλιτεχνώ ν.
Η  έκθεση, θα π α ρ α μ ε ίνε ι α νο ικ τή  μ έ χ ρ ι  τ ις  3 0  Ιου νίο υ .

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Ε θνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έχει στην κατο
χή  του μια από τις  μεγαλύτερες στην Ευρώπη 
συλλογές Α ιγυπτιακώ ν Α ρχαιοτήτων. Ορισμένα 
μάλιστα από τα κομμάτια τα οποία έχει το Εθνικό 
Α ρχαιολογικό Μουσείο δεν υπάρχουν σε άλλες ευ
ρωπαϊκές και αμερικάνικες συλλογές.
Μέσα σ’ ένα χώρο 720 τ.μ, ο οποίος εξοικονομήθηκε 
μετά από μεταστέγα- 
ση της νομ ισ μ ατι
κής συλλογής στο 
Ιλίου Μέλαθρον, θα 
εκτεθούν χάλκ ινα  
ειδώλια και εξαιρετι
κά σπάνια ειδώλια 
Φαραώ τα οποία εί
να ι μερικά από τα 
1200 αντικείμενα

Η θλιμμένη Μαγδαληνή αποτελεί δοκίμιο 
για τη μορφή της Μαγδαληνής στον περί
φημο πίνακα «Ο θάνατος της Παναγίας»

που θα παρουσιαστούν στο κοινό.
Τα α ιγυπτιακά  εκθέματα θα παρουσιαστούν με 
χρονολογική σειρά: από τη ν  Π ροδυναστική περίο
δο ως τη  Ρωμαϊκή. Σ υγχρόνω ς η έκθεση θα ανα
π τυ χ θ ε ί σε τρεις θεματικές ενότητες που θα ανα- 
φέρονται στην α ιγυπτιακή  γραφή, στους σκαρα
βαίους και στη μουσική. Θα υπάρχουν και άλλες 
μ ικρότερες ενότητες που θα αναφέρονται στη θρη
σκεία, τα ταφικά έθιμα, την εξουσία και την καθη
μερινή ζωή τω ν Α ιγυπτίω ν.
Η αξιόλογη αυτή  α ιγυπτια κή  συλλογή είναι δωρεά 
των α ιγυπτιω τώ ν Ελλήνω ν Δ ημητρίου και Ρόστο- 
β ιτς  και είχε πρωτοπαρουσιαστεί προπολεμικά.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΘΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ 

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΠΟΤΕΡΟ

Ο πληθωρικός Κολομβιανός ζωγράφος παρουσιάζει 
150 μνημειακών διαστάσεων έργα του με τις χαρα
κτηριστικές υπερτροφικές φιγούρες του στην Εθνι
κή Π ινακοθήκη και παράλληλα θα δούμε 29 από τα 
γλυπτά του στο Μέγαρο Μ ουσικής Αθηνών. Η έκ
θεση θα διαρκέσει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006.
Ο Μποτέρο είναι από τους διασημότερους εν ζωή 
ζωγράφους και από τους πιο καλοπληρωμένους. 
Ε νδεικτικά , η ασφαλιστική αξία τω ν έργων του 
ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ.
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Τα θέματά του αναφέρονται σε γεγονότα της κο- 
λομβιανής κουλτούρας. Παρουσιάζει χορεύτριες, 
άντρες που παίζουν χαρτιά, ταυρομάχους αλλά με 
έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ό π ω ς αναφέρει η δ ιευθύ
ντρ ια  της Ε θνικής Π ινακοθήκης κυρία Μαρίνα 
Λαμπράκη Πλάκα , «ο κόσμος του Μποτέρο συνα- 
ντάτα ι με τον κόσμο του Μαρκές, με τον μαγικό 
ρεαλισμό που προσγειώνει το θεατή στα δρομάκια 
της Ν οτίου Αμερικής, στο θέατρο της καθημερινό
τητας, στην πραγματική ζωή».

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΣΑΒΒΙΔΗ

στάθηκε στο Παρίσι διατηρώντας όμως 
τους δεσμούς του με την Αθήνα. Ο καλ
λ ιτεχνικός του λόγος χαρακτηρίζεται 
εξπρεσιονιστικός.
Η  έκ θ εσ η  θα  δ ια ρ κ έσ ε ι έω ς  τ ις  2 4  Ι ο υ ν ί 
ου.

Η ΚΡΗΤΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 

ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΑ

Ο Συμεών Σαββίδης (1859-1927) υπήρξε ένας εξαί
ρετος αλλά σχετικά άγνωστος ζωγράφος. Η παρου
σίαση του έργου του στην Ε θνική  Π ινακοθήκη 
εντάσσεται σε μια προσπάθεια αφιερωμάτων σε εμ- 
βληματικές μορφές της νεοελληνικής τέχνης. 
Σ την έκθεση, η 
οποία θα διαρκέ
σει μέχρι τ ις  25 
Ιουν ίου  του 
2006, παρουσιά
ζονται έργα από 
ολόκληρη την 
κ α λ λ ι τ  ε χ ν  ι κ ή 
πορεία του ζω
γράφου και προ- 
έρχοντα ι από 
την Ε θνική  Π ι
να κοθήκη , το 
ίδρυμα Κ ουτλίδη 
καθώς και ιδιω
τικές και δημό
σιες συλλογές.
Τα θέματα του 
Σαββίδη αναφέ- 
ρονται στον κό
σμο της Α νατολής τον οποίο έζησε από κοντά και 
με τον οποίο ήταν συναισθηματικά συνδεδεμένος. 
Γ ι’ αυτό τα έργα του αν και μας παρουσιάζουν 
εξωτικά και πολλές φορές παραμυθένια θέματα, 
έχουν τη σφραγίδα της γνησιότητας.

ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΙΙΕΝΑΚΗ 
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΓΓΗ

Το Νέο Μουσείο Μ πενάκη διοργάνωσε έκθεση έρ
γω ν του πολυσχιδούς καλλιτέχνη  Γαΐτη. Σ την έκ
θεση περιλαμβάνονται έργα ζωγραφικής, κατα
σκευές από ξύλο, γύψ ο και σύρμα, μέταλλο, έπ ι
πλα και μικρότερα αντικείμενα που χρονολογού
ντα ι από το 1944 μέχρι το 1984.
Οι πιο γνωστές στο κοινό δημιουργίες του Γαΐτη εί
ναι τα ριγέ ανθρωπάκια που βρίσκονταν πριν από 
καιρό έξω από την Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών. Με 
τις ακίνητες αυτές φιγούρες ο καλλιτέχνης καταγγέ- 
λει την ομοιομορφία, τη στειρότητα και την ισοπέ- 
δωση που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής.
Ο Γ ιάννης Γαΐτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1923 
και φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκα
λο τον Κ ωνσταντίνο Παρθένη. Το 1957 εγκατα-

Η έκθεση με τον παραπάνω  τίτλ ο  φ ιλοξενείτα ι 
στον πολυχώ ρο Α θηνα ΐς και παρουσιάζει στο 
κοινό  τη  συλλογή  Ν ικόλαου Μ εταξά που είνα ι 
προϊόν σ υ λ λ εκ τικ ή ς  προσπάθειας σαράντα σχε
δόν χρόνω ν του  ίδ ιου  και τη ς σ υζύγου  του  Θε
ανώς. Η συλλογή  άρχισε να 
δ η μ ιο υ ρ γ ε ίτ α ι το 1960 και 
δω ρήθηκε στο ελλη ν ικό  κρά 
τος το 1997. Σ τη  συλλογή α υ 
τή  α ν ή κ ο υ ν  680 μ ιν ω ικ ο ί 
σφραγιδόλιθο ι, οι οποίοι απο
τελο ύν  τη  μ εγα λύτερη  συλ
λογή σ φ ραγιδόλιθω ν στον κό
σμο. Η συλλογή  περ ιλαμ βά
ν ε ι 2229 α ν τ ικ ε ίμ εν α  τα 
οπο ία  φ υ λά σ σ ο ντα ι στο 
Α ρχαιολογικό  Μ ουσείο Η ρα
κλείου.
Τα αντικείμενα τα οποία αποτε
λούν την συλλογή ανήκουν σε 
διάφορες περιόδους από τη νεο
λιθική έως την ύστερη αρχαιό
τητα. Τα αντικείμενα τα οποία 
επιλέγησαν για να εκτεθούν για 
πρώτη φορά στην Αθήνα αντι
προσωπεύουν όλες τις περιόδους 
του Κρητικού πολιτισμού από την 7η χιλιετία π.Χ. 
έως και τον 4ο αιώνα μ.Χ.
Η έκθεση χωρίζεται σε δυο ενότητες. Η πρώτη πε
ριλαμβάνει προϊστορικά ευρήματα, κυκλαδικά ε ι
δώλια, λίθ ινα  αγγεία και σκεύη υψ ηλής καλλιτε
χν ική ς αξίας, περιδέραια από ντόπ ιους και εισαγό- 
μενους η μ ιπολύτιμ ους λίθους. Εξέχουσα θέση 
έχουν και οι σφραγίδες και τα χάλκινα  και πήλινα  
ειδώλια.
Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται ευρήματα 
από τον 11ο π.Χ μέχρι και τον 4ο μ.Χ αιώνα και 
περιλαμβάνει κεραμικά, χάλκινα, όπλα, πτηνόμορ
φους ασκούς, γυάλινα  αγγεία, Ταναγραίες (πήλι
νες γυνα ικείες μορφές) καθώς και θαυμάσια χρυσά 
κοσμήματα.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τ ις  31 Δεκεμβρίου.

ΑΡΧΙΣΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ TO COWPARADE 
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πρόκειται για την μεγαλύτερη υπαίθρια έκθεση 
στον κόσμο, στην οποία παρουσιάζονται έργα 45 
δημιουργών
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Τα έργα αυτά παρουσιάζουν αγελάδες και κ υ 
ριαρχεί χο χιούμορ, η φαντασία και το ελληνικά 
στοιχείο. Οι αγελάδες παρουσιάζονται πολύχρω 
μες, και μετατρέπονται σε κοσμικές κυρίες, σκύ
λους, μελανόμορφα αγγεία, δούρειους ίππους.

Υπάρχει και η αγελάδα Spidercow που όπως ο 
θρυλικός Spiderm an είναι ο άγρυπνος φρουρός 
της πόλης. Ως τ ις  10 Μ αρτίου είχαν υποβληθεί 
757 σχέδια παιδιών, φορέων, νέων και καταξιω
μένων καλλιτεχνώ ν.
Τα έργα έχουν μεταφερθεί σε στρατηγικά σημεία 
της πόλης όπως οι πλατείες Συντάγματος, Κοτζιά, 
Κλαυθμώνος, Κουμουνδούρου, Κάνιγγος και Ομό
νοιας, στην Παλιά Βουλή, στον Πεζόδρομο της Βαρ- 
βακείου Αγοράς, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο Νοσο
κομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριάκού, στη Τεχνόπολη, 
στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στο αεροδρόμιο Ελευθέ
ριος Βενιζέλος κι αλλού.
Τον Σεπτέμβριο τα έργα θα δημοπρατηθούν και 
μέρος από τα έσοδα θα δ ιατεθεί γ ια  τους σκοπούς 
του σωματείου «Μαζί για  το παιδί».
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τα τέλη Αυγούστου.
Η πρω τότυπη αυτή  ιδέα ξεκίνησε το 1998 στη 
Ζυρίχη με σκοπό να  ενισχύσει την κ ίνηση των 
καταστημάτω ν αλλά και γ ια  τη  ανάδειξη νέων 
ταλέντω ν. Μέσα σε δώδεκα χρόνια ταξίδεψε σ 
όλο τον κόσμο και τα έσοδα από αυτήν, τα οποία 
διατέθηκαν για  φ ιλανθρω πικούς σκοπούς, ανέρ
χονται στα 10 εκατ. ευρώ.

ΤΑ βΟοχα ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ Ο 
ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ

Το 1943 πρωτοκυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη το 
διάσημο βιβλίο του Αντουάν ντε  Σεντ Εξυπερί. 
«Ο Μ ικρός Π ρίγκιπας». Ό μ ω ς η πρώτη έκδοση 
στην πατρίδα του συγγραφέα έγινε τον Απρίλιο 
του 1946 και η επέτειος έγινε φέτος η αφορμή για 
εκθέσεις και εκδηλώσεις.
Ο ρισμένοι υποσ τη ρ ίζουν  ότι «Ο Μ ικρός Π ρ ί
γκ ιπας»  ήτα ν το αποτέλεσμα π α ρα γγελ ία ς τω ν 
εκδοτώ ν του Ε ξυ π ερ ί όταν ζούσε σ την Νέα 
Υόρκη. Άλλοι π ισ τεύ ο υ ν  ότι ο ήρω ας ε ίχε  γ ε ν 
ν η θ ε ί στη φ αντασ ία  του  σ υγγραφ έα  αρκετά 
χρ ό νια  π ρ ιν . Σ ύμφ ω να με α υ το ύ ς  ο σ υγγρ α φ έ
ας ε ίχε  σχεδιάσει αρκετά  χρόνια  π ρ ιν  γ ρ α φ τε ί 
το β ιβλίο  τη  χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ή  μορφή του μ ι
κρού αγοριού με τα όρθια ξανθά μαλλιά  και

τη ν  μακριά  κάπα.
Ο Μ ικρός Π ρίγκιπας, που ήθελε να του ζωγραφί
σουν ένα α ρν ί και αγαπούσε πολύ το τρ ιαντάφ υλ
λό του, έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους 
διεθνώς ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας με 
την σπάνια ικανότητα να σ υγκ ινε ί μ ικρούς και 
μεγάλους.
Το β ιβλίο  αυτό  είνα ι το π ιο  πολυμεταφ ρασμένο  
λο γο τεχν ικ ό  έργο στον πλα νή τη . Έ χ ε ι  μ ετα 
φ ρα σ τε ί σε 116 γλώ σσες και έχει πουλήσει 80 
εκα τομμ ύρ ια  α ν τ ίτυ π α  από τα  οποία τα 11 
στην Γαλλία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2006

Το Ε θνικό Κέντρο Βιβλίου προκηρύσσει γ ια  δεύ
τερη χρονιά βραβεία διασκευής λογοτεχνικού έρ

γου γ ια  σενάριο μεγάλου ή μ ι
κρού μήκους ταινίας. Σκο

πός τη ς προσπάθειας αυ
τής είναι να στραφούν 

οι νέοι δημιουργοί 
στην ελλη ν ικ ή  

λογοτεχνία.
Οι ενδ ια φ ε
ρόμενοι φέ
τος πρέπει 
να  ανατρέ
ξουν στην 

ε λ λ η ν ι κ ή  
Γ ρ α μ μ α τε ία  

του 19ου αιώνα 
και να επιλέξουν 

εκείνα τα έργα τα οποία 
είνα ι κατάλληλα γ ια  σεναρια- 

κή διασκευή. Η κ ρ ιτική  επιτροπή θα επιλέξει με 
γνώμονα όχι τη ν  απόλυτη π ιστότητα στην πλοκή 
του πρω τοτύπου αλλά τη ν  απόδοση του κλίματος 
και του πνεύματος του συγκεκριμένου έργου.
Το ΕΚΕΒΙ θα βραβεύσει με 7000 ευρώ το σενάριο 
τα ινίας μεγάλου μήκους και με 3000 ευρώ το σε
νάριο τα ινίας μικρού μήκους.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν τη συμμε
τοχή τους μέχρι τ ις  30 Ιουνίου.

Επιμέλεια: Π.Υ Ζωή Κωσταβάρο

ΜΑϊΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006
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ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕϊΕΡΓΑΣΙΑ -ψΧΙΣΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟΝ
Εξειδίκευση στην επιτυχή ολοκλήρωση μεγάλων και μικρών έργων.
Η υψηλή τεχνογνωσία, η μακρόχρονη πείρα, το  ε ιδ ικευμένο  προσωπικό και ο εξοπλισμός μας 
σε μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας διασφαλίζουν τη ν  τήρηση τω ν προδιαγραφών, τη ν  άρι- 
στη ποιότητα υλικών και μαρμαρικών εργασιών, ανταγωνιστικές τιμές  και τη ν  ταχεία παράδο
ση τω ν έργω ν που αναλαμβάνουμε.
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Κατασκευές κατά παραγγελία σύμφωνα με τις ανάγκες τω ν έργων, κοπές ειδικών διαστάσεων 
από όγκους μαρμάρου, αυθεντική σχεδίαση - παραγωγή πλακιδίων μαρμάρου, σχιστικά, αμμο
βολή, χτυπητά μάρμαρα κ.ά.
Αμμοβολή σε οποιαδήποτε μορφή μαρμάρου από τελαρόπλακα ή άλλη διάσταση

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ:

•  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΑΝΔΡΗΣ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΖΑΦΟΛΙΑΣ
•  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΘΕΡΜΑΙ ΣΥΛΛΑ
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ METROPOLITAN
•  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KING GEORGE

Μ Α Ρ Μ Α Ρ Α -Ν ΙΚ Ο Α Η Σ  ΕΠΕ Από το  2 0 0 4  σε ν έ ε ς  ι δ ι ό κ τ η τ ε ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς .  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΟΡΤΑΝΣΙΑΣ 5, 136 77 ΑΧΑΡΝΕΣ ·  ΤΗΛ.: 210  2 40 6 02 2 , FAX: 210  244 1 07 7  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΤΜΟΥ 22, 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ·  ΤΗΛ.: 210  6 8 2 5 8 1 5 , FAX: 210  6 8 5 4 3 5 3

•  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΟΣ
• ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
•  ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
•  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
•  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

•  ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

http://www.m
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θάλασσα είναι ο τρανός κίνδυνος, ο 
τρανός ο μόχτος, η μεγάλη ανάγκη 
(Β.Ουγκώ)
Τα βιβλία και τα τετράδια μπήκανε 
στην άκρη ενώ η σχολική τσάντα περ ι
μένει υπομονετικά σε μια γωνιά να  έρ

θει το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι είναι προ των π υ 
λών και καλοκαίρι σημαίνει διακοπές. Α υτή την 
πιο ανέμελη εποχή του χρόνου οι mo πολλοί από 
εμάς, αλλά κυρίω ς τα παιδιά την συνδυάζουν με τη 
θάλασσα. Η θάλασσα, ο διακαής πόθος των περισ
σοτέρων είναι ο κατάλληλος τόπος για  να έρθουν 
τα παιδιά σε επαφή με το νερό, τον ήλιο και τον αέ
ρα, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα ατελείωτες ώρες 
παιχνιδιού. Εάν όμως δεν της δείξουμε τον απαι- 
τουμενο σεβασμό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε 
παγίδα θανάτου. Γ ι’ αυτό προκειμένου να προσφέ
ρουμε στα παιδιά μας μια ασφαλή ανώδυνη και ευ
χάριστη επαφή με τη θάλασσα και τον καλοκαιρινό 
ήλιο θα πρέπει να μάθουμε να τα προστατεύουμε 
από τους κ ινδύνους που ελλοχεύουν.

Τι πρέπει να προσέχουμε 
στη θάλασσα

•  Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να κολυμπούν μόνα 
τους χω ρίς επίβλεψη. Πρέπει να βρίσκεστε σε από
σταση αναπνοής. Τα μεγαλύτερα παιδιά επειδή εί
ναι δύσκολο να τα περιορίσετε, φροντίστε να μην 
απομακρυνθούν πολύ από εσάς και να κολυμπούν 
σε περιοχή που έχετε ορίσει προηγουμένως.
•  Μην επιτρέπετε στα παιδιά να κολυμπούν αμέ
σως μετά το φαγητό, παρά μόνο μετά την πάροδο 
τριών ωρών από ένα πλήρες γεύμα. Επίσης, μην τα 
αφήνετε να τσιμπολογάνε καθώς μπαινοβγαίνουν 
στο νερό.
• Φ ροντίστε να μάθει το πα ιδί σας κολύμβηση όσο 
το δυνατόν νω ρίτερα (συνήθως μετά το τέταρτο 
έτος) από εξειδικευμένους εκπαιδευτές. Μ ην θεω
ρήσετε όμως ποτέ ότι το πα ιδί είναι απρόσβλητο 
από πνιγμό  και ας ξέρει καλή κολύμβηση.
•  Μάθετε στο πα ιδ ί να μην βουτάει στο νερό με το 
κεφάλι, ιδίως σε ρηχά και σε άγνωστα νερά. Π ριν 
τα μακροβούτια και τις βουτιές βεβαιωθείτε για το 
βάθος και τη διαμόρφωση του βυθού της θάλασσας.
•  Το κολύμπι και το παιχνίδι κοντά σε σκάφη είναι 
επικ ίνδυνο, γ ια τ ί οι έλικες των πλεούμενων αυτών 
μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
•  Η είσοδος στο νερό πρέπει να  γ ίνετα ι προοδευτι
κά, λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας. Μ ην ανα
γκάζεται τα παιδιά να μπουν στο νερό εάν φοβού
νται.
•  Να θυμάστε ότι οι κουλούρες, τα μπρατσάκια, τα 
στρώματα θαλάσσης και τα άλλα φουσκωτά π α ιχν ί
δια δεν θεωρούνται σωσίβια και βέβαια μην τα χρ η 
σιμοποιείται ως υποκατάστατα της επίβλεψης.
• Τα θαλάσσια στρώματα και οι φουσκωτές βάρκες 
πρέπει να βρίσκονται υπό τη στενή σας παρακο
λούθηση, αφού με λίγο αεράκι μπορεί τα παιδιά να 
παρασυρθούν στα ανοιχτά.
•  Μάθετε τα παιδιά ότι ορισμένα θαλάσσια ζώα (τσού
χτρες, αχινοί) μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο.
•  Προσοχή στο πα ιχνίδ ι με την άμμο, μ ικρο ί κόκ
κοι άμμου μπορεί να μπουν στα μάτια τους.
•  Σημαντικό είναι τα παιδιά να μην υπερεκτιμούν

τις  δυνατότητάς τους στο κολύμπι και να αποφεύ
γουν τους ηρωισμούς.

Στην πισίνα
•  Εάν έχετε πισίνα στο σπίτι σας φροντίστε να την 
περιφράξετε πλήρως. Τοποθετήστε πόρτα που να 
κλείνει και να ασφαλίζει αυτόματα. Οι πόρτες και 
τα παράθυρα που οδηγούν στην πισίνα πρέπει να 
είναι ασφαλή και να μην επιτρέπουν την πρόσβαση 
μικρώ ν παιδιών. Προσέχεται να μην υπάρχουν 
τραπέζια και καρέκλες κοντά στην περίφραξη της 
πισίνας, γ ια τ ί μπορεί το πα ιδ ί να σκαρφαλώσει. Να 
έχετε τηλέφωνο κοντά στην πισίνα και δίπλα σε 
αυτό τους αριθμούς τηλεφώνων ανάγκης. Βγάλτε 
τα παιχνίδια  μέσα από την πισίνα γ ια τ ί ένα πα ιδί 
που παίζει μπορεί εύκολα να μπει στο νερό.
•  Σε κοινή πισίνα ελέγχουμε το βάθος της καθώς 
και τη διαμόρφωσή της
•  Δεν επιτρέπουμε στα παιδιά να κάνουν επ ικ ίνδυ 
νες ακροβασίες γ ια  εντυπωσιασμό.
•  Εξηγούμε ότι δεν πρέπει να  βιάζονται στο βατή
ρα και να σπρώχνουν μεταξύ τους.
•  Προσοχή στην ολισθηρότητα του περιβάλλοντα 
χώρου της πισίνας, γ ια τ ί τρέχοντας ή παίζοντας, 
μπορούν εύκολα να γλιστρήσουν και να τραυματι
στούν σοβαρά.
•  Σε κάθε περίπτωση όταν το πα ιδί βρίσκεται μέσα 
ή γύρω  από μια πισίνα πρέπει να είναι κοντά του 
ένας ενήλικας (σε απόσταση ίση με το χέρι σας όταν 
είναι τεντωμένο).

Στη βάρκα
• Το σωσίβιο στη θάλασσα είναι ότι η ζώνη ασφα
λείας στο αυτοκίνητο.
•  Βεβαιωθείτε ότι στη βάρκα υπάρχουν όλα τα 
απαιτούμενα σωστικά μέσα και πυροσβεστήρας.
• Αν γ ίνει ατύχημα και ανατροπή της βάρκας να 
μείνετε κρατημένοι πάνω της.
•  Μάθετε το δελτίο καιρού πρ ιν ξεκινήσετε, οδη
γείτε νηφάλιοι και σεβόμενοι τους κανόνες θαλάσ
σιας κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας.

Στα σπορ
• Το σωσίβιο είναι το πρώτο σας μέλημα
• Φορέστε του όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό 
σε όποιο σπορ απαιτείται.
• Στο θαλάσσιο σκι απαραίτητο είναι μέσα στο τα
χύπλοο να υπάρχουν δύο άτομα (ο οδηγός και ένας 
άλλος που θα προσέχει τον σκιέρ).
•  Βεβαιωθείτε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι κα
τάλληλες για  τη διεξαγωγή του σπορ.

Προστασία από τον ήλιο
• Π ρώ τη προτερα ιότη τα  τω ν γο ν ιώ ν θα πρέπει 
να  α π οτελε ί η προστασία τω ν πα ιδιώ ν από τον 
ήλιο. Τα πα ιδιά  έχουν π ιο  ευα ίσθητο  δέρμα από 
το υς ενή λ ικ ες, γΓ  αυτό  α π α ιτε ίτα ι ιδ ια ίτερ η  
προσοχή σ τη ν  έκθεσή το υς στον ήλιο. Καλό ε ί
να ι να  αποφ εύγετε  η παραμονή τους στον ήλιο 
κατά  το χρονικό  δ ιάστημα από τ ις  12 το μεσημέ
ρ ι έως 4 το απόγευμα. Μωρά κάτω  τω ν έξι μηνώ ν
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Πρώτες βοήθειες

δεν πρέπει να  εκ τ ίθ εντα ι καθόλου, ενώ τα  ν ή 
π ια  και τα μ ικρά  παιδιά  σ την παραλία  πρέπει 
να  φορούν π ά ντα  καπέλο με φαρδύ γείσο, που 
θα π ροσ τατεύει το πρόσωπο, τα α φ τιά  και τον 
αυχένα , ακόμη και εάν ο ήλ ιος δεν είνα ι έντο 
νος, ή εάν ο αέρας δροσίζει τη ν  ατμόσφαιρα και 
η θερμοκρασία δεν είνα ι υψ η λή . Ε π ίσ ης πρέπει 
να  φορούν όταν β γουν  από το νερό ελαφριές 
α νο ιχτόχρω μ ες μ πλούζες και παντελόνια , που 
δεν θα επ ιτρ έπ ο υ ν  σ τις  α κ τ ίνες  του  ήλιου  να 
δ ια περνούν . Βέβαια π ά ντο τε  πρέπει να  γ ίν ε τα ι 
χρήση  ενός κατά λληλου α ντη λ ια κ ο ύ  προ ϊόντος 
15-30 λεπτά  π ρ ιν  από τη ν  έκθεση στον ήλιο 
ακόμη και εάν έχει σ υννεφ ιά . Τα μεγαλύτερα  
πα ιδιά  φ ρ ο ντίσ τε  να μένουν σε σκιερά μέρη όσο 
το δυνα τόν περισσότερο κυρ ίω ς τ ις  « επ ικ ίνδ υ 
νες» ώρες. Να το υς βάζετε α ντη λ ια κ ό  προϊόν με 
υψ ηλό  δείκ τη  προστασίας και το οποίο είνα ι 
απαρα ίτη το  να ανανεώ νετα ι συχνά , ιδ ια ίτερα  
όταν τα  πα ιδιά  μ πα ινο βγα ίνο υ ν  στη θάλασσα. 
Β εβα ιω θείτε επ ίσ ης εκτός από τη ν  κατα λληλό
τη τα  του π ρ ο ϊό ντο ς γ ια  τη ν  η λ ικ ία  του  πα ιδιού  
και γ ια  τη ν  δρα σ τικότη τά  του και μετά  το μ π ά 
νιο  και τη ν  έντο νη  εφίδρωση. Α παραίτητα  είνα ι 
τα  καπέλο με φαρδύ γείσο και τα γυ α λ ιά  ηλίου. 
* Ιδιαίτερη προσοχή στις ομπρέλες θαλάσσης, γ ια 
τ ί  προστατεύουν από το άμεσο φως αλλά όχι και 
από το έμμεσο. Οι ηλιακές ακτίνες αντανακλώ 
ντα ι πάνω στους βράχους, ακόμη και πάνω στην 
άμμο. Μέτρα προφύλαξης από τον ήλιο λοιπόν και 
κάτω από την ομπρέλα.

•  Βγάλτε αμέσως το πα ιδ ί από το νερό.
•  Αν δ ιατηρεί τ ις  αισθήσεις του, τυλ ίξτε το σε μια 
πετσέτα. Π ηγαίνετε αμέσως στον ιατρό ή στο νο 
σοκομείο, ακόμη και εάν απλώς βυθίστηκε μέσα 
στο νερό. Οι επιπτώ σεις από το ατύχημα μπορεί 
να φανούν αργότερα.
• Αν το  π α ιδ ί  ε ίν α ι  α ν α ίσ θ η τ ο , δ ε ίτ ε  εάν 
έ χ ε ι τ ίπ ο τ α  στο  σ τό μ α  κ α ι α φ α ιρ έ σ τ ε  το . 
Τ υ λ ίξ τ ε  το  σε μ ια  π ε τ σ έ τ α  κ α ι γ υ ρ ίσ τ ε  το 
στο  π λ ά ι. Τ ρ α β ή ξ τε  το  κ ε φ ά λ ι π ρ ο ς  τα  π ίσ ω  
κ α ι α ν υ ψ ώ σ τ ε  τ η ν  κ ά τω  σ ια γ ό ν α  π ρ ο κ ε ιμ έ -  
ν ο υ  η γλ ώ σ σ α  ν α  μ η ν  ε μ π ο δ ίζ ε ι τη  δ ίο δο  
το υ  α έρα . Σ το  μ ε τ α ξ ύ  ζ η τ ή σ τ ε  από  κ ά π ο ιο ν  
ν α  κ α λ έ σ ε ι το  166.
•  Στο πα ιδ ί που έγινε έγκαιρα καρδιοαναπνευστι- 
κή ανάνηψη, έχει πενταπλάσια π ιθανότητα να 
μην παρουσιάσει επιπλοκές ύστερα από έναν παρ’ 
ολίγον πνιγμό.
Έ χ ο ν τ α ς  λο ιπόν επ ίγνω σ η  τω ν κ ιν δ ύ ν ω ν  που 
παραμονεύουν γ ια  τα  πα ιδιά  τόσο κατά  το κο
λ ύ μ π ι όσο και κατά  το π α ιχ ν ίδ ι μέσα ή έξω απά 
το νερό και γ νω ρ ίζο ν τα ς  πλέον το υς τρόπους 
α ποφ υγή ς τους, ε ίνα ι σ ίγουρο πω ς οι κα λοκα ι
ρ ιν ές  σας δ ια κοπές θα ε π ιτύ χ ο υ ν , αποτελώ ντα ς 
παράλληλα μ ια γ λ υ κ ιά  ανάμνηση  ξεφαντώ μα- 
τος και ξεγνο ιασ ιάς γ ια  τα παιδιά .

Links : ww w .w atersafety.gr 

www.ANAhealth.gr

Επιμέλεια: Αστ/κας Αγγελική Στόλη
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ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3 2  Β | | Κ |
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ραπτικά 25,00 ευρώ
ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 12,00 ευρώ

ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ ραπτικά 98,00 ευρώ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.

ΑΤΟΚΕΣ ΑΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 25-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ

ΑΡΒΥΛΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεσέ 19 ευρώ 

Γκλόμπ (μικρό-μεγάλο) 14-18 ευρώ 
θήκη χειροπέδων 5 ευρώ 

θήκη διπλή γεμιστήρων 9 ευρώ 
θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8 ευρώ

ΟΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 09:00-21:00 
ΤΗΑ. 2105326379,5810513

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ- ΠΑΝΤΕΛΟΝ 
75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΗ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανεξαρτησίας 83 
τέρμα Λεωφ. 208) Αργυρούπολη 

tl0.99J9.732-

Δ ε κ τ έ ς  π ισ τ ω τ ικ έ ς  κ ά ρ τ ε ς  VISA

Μπέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ Ο.Ε.
Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες
Λαμπάδες

Στέφανο
Προσκλητήρια

για το προσωπικό 
της ΕΑΑηνικής Αστυνομίας

ΝΥΦΙΚΑ 
ΒΑΙΓΓΙΣΤΙΚΑ



πό τα αρχαία χρόνια, αλλά και στις ήμε
ρες μας ακόμη, υπάρχουν πρω τόγονες 
φυλές που μετακινούνται σε ποτάμια και 
λίμνες με σχεδίες κατασκευασμένες από 
ξύλα. Με μια τέτοια σχεδία πέρασε και ο 
Ν ορβηγός Χάιερνταλ τον Ειρηνικό. Το 

σύγχρονο ορειβατικό ράφτινγκ είναι ο διάπλους 
των ποταμών με σχεδία που σε πολλά ακόμη μέρη 
του κόσμου γίνεται για τη μεταφορά ξυλείας.

Ό πω ς πολλά από τα παιχνίδια «νέας γενιάς» έτσι και 
το ράφτινγκ ξεκίνησε μετά από το Β’ Παγκόσμιο Πό
λεμο από την Αμερική, για να εξαπλωθεί αργότερα σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Το ράφτινγκ με λαστιχένιες 
βάρκες αποτελεί απλά την εξέλιξη του αθλήματος. 
Μετά από τον πόλεμο περίσσεψαν χιλιάδες σωστικές σχε
δίες από λάστιχο, όπως και άλλο στρατιωτικό υλικό που 
κατέληγε αρχικά στην αμερικάνικη αγορά και μετά σε 
όλο τον κόσμο. Τότε, αυτά τα φουσκωτά «σωσίβια» ήταν 
περίπου στρογγυλά, με μια σταυρωτή φουσκωτή σωλή
νωση στο επάνω μέρος τους για να στηρίζει μια τέντα, για 
προστασία από τον ήλιο. Οι κατασκευές αυτές έμοιαζαν 
με μεγάλα καλάθια. Μ’ αυτά, άρχισαν οι Αμερικανοί να 
παίζουν μέσα στα ποτάμια, τα οποία, όμως, λόγω του κυ
κλικού σχήματος ήταν αδύνατον να πλοηγηθούνΑπό το 
1950 αυτά τα ελαστικά πλεούμενα άρχισαν να παίρνουν

σιγά - σιγά σχήμα βάρκας με τη δυνατότητα να κινούνται 
με κουπιά και με εξωλέμβιες μηχανές.
Χάρις στα νέα πολύ ανθεκτικότερα κατασκευαστικά 
υλικά που δεν σχίζονται εύκολα από πέτρες και βρά
χια, οι κατασκευαστές δημιούργησαν πολλά νέα μο
ντέλα, για διάφορες χρήσεις.
Σχεδίες με υδρορροές για το άδειασμα των νερών 
Σύντομα η βιομηχανία άρχισε να κατασκευάζει λαστιχέ
νιες και αργότερα πλαστικές βάρκες ειδικά για ράφτιν- 
γκ. Επειδή όμως τα πλωτά αυτά μέσα, στα ατίθασα νερά 
των ποταμών που σύντομα έγιναν οι πίστες για το και
νούριο αυτό σπορ, έμπαζαν νερά που έμεναν μέσα και 
δημιουργούσαν προβλήματα πλευστότητας, άρχισαν 
προοδευτικά να κατασκευάζουν τις σχεδίες για το ρά- 
φτινγκ με φουσκωτό πάτωμα και στα πλάγια να αφή
νουν τρύπες για το αυτόματο άδειασμα του εισερχόμε
νου νερού κατά τον πλου,Αυτές οι σχεδίες, για την 
πλοήγηση μέσα σε φαράγγια με απότομα νερά τελειοποι
ήθηκαν, και το 1983 πήραν την τελική τους μορφή μό
νον, όταν καθιερώθηκαν φουσκωτοί πυθμένες, που εί
ναι υπερυψωμένοι και επιτρέπουν στα νερά να φεύγουν 
από τα πλάγια.Χωρίς αυτές τις σχεδίες, η ναυσιπλοΐα με
γάλων αποστάσεων σε άγρια ποτάμια και μεγάλα φα
ράγγια θα ήταν μάλλον αδύνατη. Το μόνο μειονέκτημα 
που παρουσιάζουν αυτές οι ειδικές για ράφτινγκ σχεδίες, 
είναι το κόστος τους.
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Μονόκουπο
Η κίνηση και η πλοήγηση με τις σχεδίες αυτές γ ίνε
ται με μονό κουπί, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται 
και στα κανό. Ανάλογα με το ύψος του κωπηλάτη, το 
μήκος τους κυμαίνεται από 90 - 150 πόντους. Τα μο
νά αυτά κουπιά έχουν ένα αρκετά μεγάλο και φαρδύ 
πιάτο και το κοντάρι τους κεφαλώνει στο επάνω μέ
ρος σε σχήμα
Υπάρχουν σχεδίες για 3 έως και 12 κωπηλάτες, σ’ αυ
τές δε το πλήρωμα των κωπηλατών κάθεται ένα γύ 
ρο, στο φουσκωμένο σωλήνα.

Πλήρωμα
Το ράφτινγκ είναι ένα πολύ δυναμικό ομαδικό παι
χνίδι με το ατίθασο υγρό στοιχείο της φύσης, που 
πραγματοποιείται μόνον από ομάδες άνω των τριών 
ατόμων.Από την εμπειρία της ομάδας εξαρτάται η 
επιτυχία, η απόλυτη ευχαρίστηση αλλά και η ασφά- 
λειά μας. Και σε ένα ράφτινγκ μπορούμε πραγματικά 
να γνωρίσουμε την ομορφιά, τη μοναδική φυσική 
διαμόρφωση και τη μαγεία ενός φαραγγιού ή μιας χα
ράδρας που δεν μπορούμε να περπατήσουμε στην 
κοίτη τους.

Κολύμβηση
Παρόλο που και εδώ είναι ευνόητο ότι κάθε ένας που 
θέλει να ασχοληθεί με ένα από τα «υγρά» παιχνίδια 
της ορειβασίας πρέπει να γνωρίζει άριστα κολύμβη
ση, θα το τονίσουμε και πάλι, γ ιατί από αυτό εξαρτά- 
ται η ζωή κάθε ναυαγού μέσα στα απότομα νερά ενός 
ποταμού. Και «ναυτικός του βουνού» πρέπει να είναι 
άριστα εξασκημένος στην ύπτια κολύμβηση με τα 
πόδια προς την κατεύθυνση του ρεύματος και κάθε 
φορά, πριν αρχίσει ένας διάπλους, να κάνει δοκιμές 
σε πολύ απότομα και γρήγορα νερά, που τουλάχιστον 
στις πρώτες προσπάθειες καλό είναι για την ασφά- 
λειά του να καταλήγουν σε ανοικτές και ήσυχες 
γούρνες:
- Πέφτουμε από τη σχεδία στο νερό. Το σωσίβιο θα 
μας ανεβάσει αμέσως στην επιφάνεια.
- Προσοχή: Ό χ ι πανικός. Γυρίζουμε το σώμα μας 
ανάσκελα και παίρνουμε τη στάση της κολύμβησης 
σε ποτάμι (θέση ύπτια, τα πόδια στην κατεύθυνση 
του ρεύματος).
- Αν βρισκόμαστε κάτω από τη σχεδία, τότε ψηλα
φούμε την έξοδό μας προς τα άκρα της.
- Αν το νερό είναι προς στιγμήν ήρεμο, με έλξη και με 
τη βοήθεια των συντρόφων μας ανεβαίνουμε ξανά 
στη σχεδία.



- Αν δεν μπορούμε να ξαναμπούμε αμέσως μέσα και 
αν η κατάσταση του νερού το επιτρέπει (βαθιά νερά, 
όχι πολύ άγρια), τότε πιανόμαστε στα πλάγια της 
σχεδίας και κολυμπάμε δίπλα της, πάντοτε με τα πό
δια προς το ρεύμα.
- Προσέχουμε να μην βρεθούμε κατά την πλεύση μας 
ανάμεσα στη σχεδία και σε βράχο.
- Δεν προσπαθούμε να σηκωθούμε για να σταθούμε 
όρθιοι σε γρήγορα νερά, γ ια τ ί υπάρχει φόβος να πα
ρασυρθούν τα πόδια από το νερό και να μπλεχτούν σε 
υποβρύχια εμπόδια (βράχια, κλαριά κ.λ.).
- Δεν κολυμπάμε κοντά σε δένδρα και θάμνους γ ιατί 
υπάρχει κίνδυνος για υποβρύχια μπλεξίματα.
- Προσπαθούμε να κολυμπήσουμε όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα προς μια όχθη ή προς άλλη σχεδία αν 
βρίσκεται κοντά μας.
- Οι σύντροφοί μας και το υπόλοιπο πλήρωμα της 
σχεδίας, διατηρούν με κάθε θυσία την ψυχραιμία 
τους και δεν πέφτουν στο νερό για να μας βοηθήσουν 
αλλά προσπαθούν να φτάσουν με τη σχεδία κοντά 
μας και να μας τραβήξουν επάνω.

Ανατροπή της σχεδίας

Κολυμπάμε με το σκάφος πάντοτε προς την κατεύ
θυνση του ρεύματος, εμείς παραμένουμε πίσω του 
(προς τις πηγές) για να το χρησιμοποιήσουμε σαν 
προφυλακτήρα σε περίπτωση σύγκρουσης.

[7 8 ]

Κατ’ αρχήν δεν ξεχνάμε ποτέ ότι για κανένα λόγο και 
σε καμία περίπτωση δεν είμαστε δεμένοι με το σκά
φος, ώστε σε περίπτωση κινδύνου να μπορούμε να 
απελευθερωθούμε από τη σχεδία.
Αν το επιτρέπει το ρεύμα του ποταμού και δεν βλέ
πουμε κίνδυνο από αυτήν την πλευρά, τότε παραμέ
νουμε κοντά στο σκάφος, ή ακόμα και καβαλάμε επά
νω του, έστω και αν πλέει αναποδογυρισμένο, και 
προσπαθούμε μαζί του να φθάσουμε στην όχθη.

Μ Α ΪΟ Σ-ΙΟ ΥΝ ΙΟ Σ 2006

Πρώτες βοήθειες
Ό λοι οι ορειβάτες έχουν υποχρέωση να έχουν εκπαι
δευτεί στις πρώτες βοήθειες. Το καινούριο στοιχείο 
είναι ότι θα πρέπει να διευρύνουν την εκπαίδευσή 
τους και στην αντιμετώπιση του πνιγμού.
Πρέπει, όχι μόνον να λάβουμε μια φορά μέρος σε ένα 
σεμινάριο πρώτων βοηθειών, αλλά αυτό να το επανα
λαμβάνουμε τουλάχιστον κάθε δεύτερο χρόνο, ώστε 
κάθε παρέμβασή μας να γίνεται αυτόματα και πάντο
τε σωστά.

Ασφάλεια
Στα ήσυχα ποτάμια χωρίς εμπόδια μπορούμε άνετα 
και ακίνδυνα να ταξιδεύουμε, πάντοτε όμως με τη 
συντροφιά μας - ποτέ μόνοι - με ένα μόνο πλεούμενο. 
Στα ορμητικά όμως ποτάμια, εκεί που ο κίνδυνος με
γαλώνει, αγριεύει και η περιπέτεια και πλημμυρίζου
με από εκείνη την ακαθόριστη ευχαρίστηση που μας 
οδηγεί σε μια κατάσταση γλυκιάς μέθης, σ’ ένα παι
χνίδι ανίχνευσης των ορίων της φύσης και της ύπαρ
ξής μας, ποτέ μόνοι και ποτέ μόνο με ένα σκάφος.

Πηγή: 1) Εγκΰλπιον Τεχνικής Ορειβασίας, 2) Ε.Ο.Σ. Αχαρνών

Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πετράκη



ΔΟΣΕΙΣ

WKOMiw

Δ Ε Κ Τ Ε Σ  Ο Λ Ε Σ  Ο Ι  Κ Α Ρ Τ Ε Σ  W  & ;

ΜΥΚΟΝΟΣ
Ματογιάννη 34 

Τηλ.: 22890 23646 
Fax: 22890 26624

ΑΘΗΝΑ
Γκύζη 14, 114 75 

Τηλ.: 210 64 22 758 
Fax: 210 64 53 338

ΠΑΛΛΗΝΗ
Λ. Μαραθώνος 98 
Τηλ.: 210 6669015 

Τηλ./Fax: 210 6669032

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

1 ° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 5441488 

210. 5617556

2° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43 
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: 210. 5611525

3° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 43 
ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ: 210. 4945888 

210.4945889

5° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 5441008

4° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
75° ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΤΗΛ: 27410.73325
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Ισηοπλοϊκή
Ομάδα

της Ελληνικής Αστυνομίας

Η
 Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της 
Ε λληνικής Α στυνομίας 
δη μ ιουργή θη κε από 
ιστιοπλόους Α στυνομι
κούς το 1991 με τη  συ
μπαράσταση της Δ ιεύ

θυνσης Δημοσίων Σχέσεων του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
συνε'βαλε καθοριστικά στηπ προ
βολή του Σώματος της Ε λληνικής 
Αστυνομίας.
Η καθιέρω ση τη ς ομάδας στον 
αθλητικό χώρο επιτεύχθηκε με τη 
μεγάλη α γω ν ισ τικ ή  προσπάθεια 
και τ ις  αξιόλογες εμφανίσεις της 
στις ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις.
Η ουσιαστική της παρουσία στα 
ιστιοπλοϊκά δρώμενα ξεκίνησε το 
1993 με τη δημιουργία της Ιστιο
πλοϊκής Ομάδας της Ε λληνικής 
Α στυνομίας στη Θεσσαλονίκη 
όπου και η έδρα της, ελλιμενίζο
νται τα σκάφη και προπονούνται 
τα μέλη της.
Βραβεύθηκε από την Υπηρεσία με 
Έ π α ινο  τρεις φορές, την πρώτη 
για τη συνδρομή της σε διάσωση 
σκάφους που κ ινδύνευε (1993), τη 
δεύτερη για  τη διάκρισή της (Χρυ
σό μετάλλιο) στο Παγκόσμιο Πρω
τάθλημα Α στυνομικών - Πυροσβε
στών (2003) και, την τρ ίτη  φορά 
για την επ ιτυχή  διοργάνωση του 
Π ανελληνίου  Π ρω ταθλήματος 
ιστιοπλοΐας σκαφών J/24, με την 
ταυτόχρονη συμμετοχή και δ ιά
κριση σ’ αυτό (2005).
Μ έχρι σήμερα έχει συμμετάσχει 
σε εκ α το ν τά δ ες  α γώ ν ες  σ τη ν  
Ελλάδα και στο εξω τερικό, απο
κομ ίζο ντα ς σ η μ α ντ ικ ές  δ ια κ ρ ί
σεις αλλά και χρ η μ α τικ ά  έπαθλα 
τα οποία όλα δ ια τέθη κα ν γ ια  φ ι
λα νθρ ω π ικ ο ύ ς σκοπούς σε ο ικ ο 
γένειες  ασ τυνομ ικώ ν.
Μόνο την προηγούμενη χρονιά, η

ομάδα αγω νιζόμενη στα Εθνικά 
Π ρωταθλήματα με το υπηρεσιακό 
ιστιοπλο ϊκό  σκάφος ’’H ellenic 
police” τύπου J/24, κατέκτησε εί
κοσι (20) κύπελλα εκ των οποίων 
τα εννέα πρώ της θέσης.
Επίσης, με την έναρξη της φετι- 
νή ς χρονιάς και κατά τη συμμετο
χή  της σε αγώνες του Π ανελληνί
ου Π ρωταθλήματος σκαφών J/24, 
στις αρχές Μ αρτίου, στον Άγιο Ν ι
κόλαο της Κρήτης, κατέκτησε την 
πρώτη θέση και το χρυσό μετάλ
λιο.
Τα άτομα που συγκροτούν αυτή 
τη στιγμή την Ιστιοπλοϊκή Ομάδα 
της Ε λληνικής Αστυνομίας είναι 
οι: Ανθ/μος Ν ικόλαος Παπάζογλου 
- Α ρχηγός Ομάδας, αθλητής, 
Αρχ/κας Α ντώνιος Κ αραγιάννης - 
Π ροπονητής, αθλητής, Α στ/κας 
Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος - Κ υ
βερνήτης, Ανθ/μος Γεώργιος Κο
σμάς - αθλητής, Ανθ/μος Δημή- 
τρ ιος Κ όκκορης - αθλητής, 
Αρχ/κας Ιω άννης Φ ακάς- αθλη
τής, Αστ/κας Ιωάννης Κωστάλας- 
αθλητής, Αστ/κας Ευάγγελος Τσι- 
μπούρης - αθλητής, Αστ/κας Μαρί
να Τ σιλ ιγκίρη  - αθλήτρια, Αστ/κας 
Α λκιβιάδης Μ ακρυγιάννης - αθλη
τής, Συνοριακός Φ ύλακας Ευάγ
γελος Π ασχαλέρης- αθλητής.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΦΛΗΤΙΣΜΟΥ



ΠΡΟΤΥΠΗ Α.Ε Η Μεγάλη Δύναμη της MAZDA!

MAZDA 3+6 με ΟΦΕΑΟΖ από €1500 σε €2300

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΕ ΤΟΡΑΣΤΗ ΠΡΟΤΥΠΗ

TEST DRIVE
ΙΕ ΟΑΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ Α.Ε διαθέτει μεγάλη 
γ κ ά μ α  μ ε τ α χ ε ιρ ισ μ έ ν ω ν  
αυτοκινήτων, για να επιλέξετε 
α υ τό  που σας τα ιρ ιά ζε ι. 
www.carscars.gr

Ό μιλος Επιχειρήσεων Α.ΜΑΚΡΗΣ - Σ.ΚΑΣΣΙΟΣ ΑΕ

m a z o a

ΠΡΟΤΥΠΗ Α.Ε. Α. ΜΑΚΡΗΣ - Σ. ΚΑΣΣΙΟΣ ΑΕ
8ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας 

143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Τηλ.: 210 25 89 291-2 Fax: 210 25 85 722 

E-mail: protypi@mazdanet.gr

ν α σ ι α σ ί ο υ 38 Κ.Πατήσια 210 8328098
αναστασίου  4 7 Κ.Πατήσια τηλ:210 8328569 

wbille:(&77 373550 
email: dmoug1m @ sp9rknet.gr

http://www.carscars.gr
mailto:protypi@mazdanet.gr
mailto:dmoug1m@sp9rknet.gr


Η «Α. Α .» συνεχίζει να σας παρουσιάζει 
συμβουλές που δίνει ο καθηγητής

της παιδιατρικής Ν ίκος Μ ατσανιώ της.
Το σχολείο κλείνει και έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι γε
μάτο χαρά, ξενοιασιά και παιχνίδι για τα παιδιά. 'Εχουν κάθε 
δικαίωμα να χαρούν, να παίξουν να νιώσουν αποδεσμευμένα 
από το αυστηρά προγραμματισμένο ωράριο των σχολικών 
ημερών. Αυτό όμως δεν σημαίνει «Δεν έχω σχολείο, άρα κά
θομαι με τις ώρες μπροστά στην τηλεόραση». Ούτε σημαίνει 
«ευκαιρία να φορτώσουμε την ημέρα του παιδιού με ενισχυ- 
τικά μαθήματα για το σχολείο, προγύμναση και εντατικά μα
θήματα ξένων γλωσσών».

Χρόνος οργανωμένος
Είναι βασικό το ανελαστικό πρόγραμμα της σχολικής ημέρας 
να αντικατασταθεί από ένα mo χαλαρό, προσαρμοσμένο κατά 
περίπτωση στη ζωή της οικογένειας, αλλά οπωσδήποτε «πρό
γραμμα». Είναι σημαντικό να ξέρει το παιδί ότι θα πρέπει να 
σηκωθεί το πρωί και να πάει για ύπνο το βράδυ -συγκεκρι
μένη ώρα, ανάλογα με την ηλικία του βέβαια. Δηλαδή, αν ο 
οκτάχρονος Γιάννης σηκωνόταν στις 7:00_ για να προλάβει 
το σχολικό στις 7:30_, τώρα μπορεί να σηκωθεί στις 8:00_ - 
8:30_, όχι όμως και στις 10:00_. Και αν πήγαινε για ύπνο 

γύρω στις 9:00_... καλό θα ήταν η ώρα του ύπνου στις δια
κοπές να μην απομακρύνεται πολύ από τη συνηθισμέ
νη ώρα του, εκτός βέβαια όταν πρόκειται για τη νύχτα 
της Πρωτοχρονιάς, για οικογενειακή γιορτή ή κάτι πα
ρόμοιο. Στα παιδιά αρέσει να ξέρουν τα όριά τους όταν 
αυτά δεν παρουσιάζονται σαν απειλητική δαμόκλειος 
σπάθη πάνω από τα κεφάλια τους αλλά μάλλον σαν κα
νόνες παιχνιδιού της οικογένειας Υπάρχει λοιπόν η 
ώρα που σηκώνομαι και η ώρα που πάω για ύπνο, ακό

μα και στις διακοπές

Η αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου

Πώς απασχολείται ένα παιδί τις ημέρες των διακοπών; Πριν 
αρχίσουμε να απαιτούμε, ας σκεφτούμε τι μπορούμε εμείς 
να προσφέρουμε. Εμείς θέλουμε να μην γκρινιάζει, να παί
ζει «όμορφα», να είναι «ευπαρουσίαστα παρών», συμμετέχο
ντας στις όποιες κοινωνικές δραστηριότητες έχουμε εμείς 
προαποφασίσει, και «απών» όπου δεν το έχουμε προγραμ
ματίσει, και τελικά να ανοίξει και κανένα σχολικό βιβλίο! 
Εκείνο πάλι, αποζητά την ελευθερία του για να κάνει ό,τι 
θέλει, όπως και όταν το θέλει. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν 
οι περισσότεροι γονείς όταν απελπισμένοι σηκώνουν τα χέ
ρια ψηλά, δηλώνοντας έτσι την αδυναμία τους 'Ομως εδώ 
υπάρχει μια παρεξήγηση. Αυτό που εμείς ζητάμε από το παι
δί, όταν «καλοπροαίρετα» αποφασίζουμε με τι πρέπει ν ’ 
ασχοληθεί, κρύβει μια διάθεση από μέρους μας να διαχωρί
σουμε τη θέση μας απ’ αυτό, και να του πούμε «εσύ εκεί κι 
εγώ εδώ». Το παιδί το νιώθει αυτό, και όταν συστηματικά 
επιμένει να κάνει το δικό του, είτε κάνοντας φασαρία που 
καταλήγει σε οικογενειακό καβγά, είτε κλείνοντας πεισμα
τικά τον εαυτό του στο καβούκι του, δεν είναι επειδή θέλει 
την ελευθερία του! Είναι, ίσα - ίσα, επειδή θέλει να μοιρα
στούμε τη ζωή μας μαζί του, να μας πει πως δεν το προσέ
χουμε αρκετά, πως δεν βρίσκει τρόπο να «τρυπώσει» ανά
μεσα μας όπως έκανε μικρότερο σκαρφαλώνοντας στο κρε
βάτι μας τις Κυριακές το πρωί. Θέλει, γυρεύει, απαιτεί ν ’ 
ασχοληθούμε μαζί του, κι αυτό δεν αντισταθμίζεται με την 
αγορά ακριβών παιχνιδιών, που ίσοχ; μόνο τη δική μας μα- 
ταιοδοξία και τύψεις εξυπηρετεί. Κανένα παιδί δεν θα διά-



λεγε να παίζει σιωπηλά με τις ώρες ηλεκτρονικά παιχνίδια, να χαζεύει βιντεο
κασέτες ή να χτυπάει εκνευριστικά ένα ταμπούρλο αν είχε κάποιον που είχε 
διάθεση και όρεξη ν ’ ασχοληθεί μαζί του! Και τουλάχιστον αυτές τις μέρες του 
τις χρωστάμε. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε κοντά του, να μιλήσουμε, να το 
πλησιάσουμε, να γνωριστούμε καλύτερα Ακόμα κι αν η εργασία μας μάς κρα
τά μακριά από το σπίτι, θα πρέπει τις μέρες αυτός να βρούμε χρόνο για τα παι
διά μας και να οργανώσουμε δραστηριότητες μαζί τους. Δεν χρειάζονται χρή
ματα ή πολυδάπανες έξοδοι γι’ αυτό. Φαντασία και όρεξη είναι αρκετά.
Ας δούμε λοιπόν πρώτα τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για τα παιδιά μας τις μέ
ρες των διακοπών, πριν γυρέψουμε από αυτά να ασχοληθούν δημιουργικά με 
τα μαθήματά τους

Πρακτικές προτάσεις 
για κοινές δραστηριότητες

Να φάμε όλοι μαζί πρωινό, κάτι που δεν έχουμε χρόνο να απολαύσουμε τις άλ
λες μέρες Και φυσικά θα το ετοιμάσουμε με τη βοήθεια των παιδιών μας που 
θα στρώσουν το τραπέζι και θα βγάλουν τα πράγματα από το ψυγείο, και θα τα 
ξαναβάλουν στη θέση τους ενώ θα μιλάμε -  όχι εκνευρισμένα και με το ρολόι 
στο χέρι -  για όσα θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες που όσο απλά κι ανούσια αν 
φαίνονται στα κουρασμένα δικά μας μάτια, μπορούν να γίνουν μαγικά στα μά
τια ενός παιδιού. Κάποια ώρα το απόγευμα να παίξουμε ένα παιχνίδι μαζί τους 
-  επιτραπέζιο ή μη, ανάλογα με την ηλικία
Να πάμε έναν περίπατο, να δούμε μια έκθεση, να κάνουμε μια επίσκεψη σ’ ένα 
μουσείο (στο Παιδικό Μουσείο στην Πλάκα έχετε πάει;) να δούμε μια παιδική πα
ράσταση, ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα του παιδιού και της οικογέ
νειας Πάντως ό,τι κι αν διαλέξουμε, χρειάζεται να δημιουργήσουμε προκαταβο
λικά ένα κλίμα ενθουσιασμού και προσμονής γι’ αυτό που πρόκειται ν ’ ακολου
θήσει. Τα μικρά αγόρια, για παράδειγμα, τρελαίνονται για πυραύλους και διαστη- 
μικά ταξίδια Οργανώστε μια επίσκεψη στο Πλανητάριο, όταν έχει πρόγραμμα για 
παιδιά, και μιλήστε με ενθουσιασμό για τον θαυμαστό κόσμο των άστρων που θα 
δείτε. Και όταν φύγετε, και για μέρες μετά, συζητήστε μαζί τους για το κάθε τι που 
τους άτονε εντύπωση, πείτε εσείς πρώτοι τι μάθατε και τι θυμάστε, λύστε τις δι
κός τους απορίες για όσα πιθανόν δεν κατάλαβαν. Κάντε τις εξόδους σας αυτός μο
ναδικός εμπειρίες για χάρη τους Κι εσείς θα το χαρείτε.
Χρησιμοποιήστε τα παιδιά σας δημιουργικά στις δουλειές του σπιτιού, όταν 
εσείς «τρέχετε και δεν φτάνετε». Δεν είναι ανίκανα Τονίστε τους ότι τα έχετε 
ανάγκη, ότι έτσι σας βοηθούν, ότι συμμετέχουν. Καλύτερα να τα εντάξουμε σ’ 
αυτό που κάνουμε -  χωρίς πραγματικά να περιμένουμε και θαύματα -  παρά να 
έχουμε την εκνευριστική γκρίνια τους επειδή θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, ή 
μια αρνητική απάθεια για ό,τι συμβαίνει γύρω τους 
Βάλτε τα να σας κρατούν τι λίστα με τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, υπενθυμίζο- 
ντάς σας τι ξρχάσατε. Ακόμα καλύτερα, φτιάξτε τη λίστα μαζί τους εσείς λέτε και 
το παιδί γράφει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό μπορεί να είναι αυ
τό για το παιδί. Θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά αξίζει τσν κόπο.
Τέλος όταν εκ των πραγμάτων οι δικός σας ασχολίες δεν μπορούν να ταυτιστούν 
με του παιδιού, είναι η ώρα να κάνει κι αυτό «το δικό του»: να παίζει μ’ ένα φίλο, να 
απομονωθεί με το ηλεκτρονικό του, να χαζέψει, να ζωγραφίσει, να διαβάσει ένα βι
βλίο. Κάποια στιγμή αργότερα, την άλλη μέρα, τρώγοντας το πρωζ ας πούμε, ρω
τήστε το, συστήστε μαζί του γι’ αυτή την ώρα που δεν ήσασταν μαζί: πώς παίζε
ται αυτό το παιχνίδι, ποιος κέρδισε την παρτίδα, τι έγινε στη συνέχεια του βιβλίου. 
Χίλια δύο θέματα που το απασχολούν και θα θέλατε κι εσείς να ξέρατε.
Δεν είναι δυνατόν ν’ απαριθμήσει κανείς τα μύρια όσα μπορεί να κάνει μ’ ένα παι
δί όταν έχει φαντασία και όρεξη χωρίς να βαρεθεί ούτε στιγμή. Ενδεικτικά ανέφε
ρα μερικά για να δείξω κυρίως το κλίμα και τη διάθεση που πρέπει να μας διακρί
νει. Αν καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης στις μέρες των διακοπών, τότε μόνο μπορούμε να σκεφτούμε και τα 
μαθήματα Αν είναι όμως το κεφάλαιο αυτό να γίνει πηγή προστριβών μεταξύ γο
νιού-παιδιού, καλύτερα να χαρείτε τις διακοπές σας ξεχνώντας τα μαθήματα Σίτο 
κάτω -  κάτω, ένα παιδί που δυσκολεύεται στο σχολείο δεν πρόκειται ως δια μα
γείας να ξρπεράσει τις αδυναμίες του μέσα σε δυο εβδομάδες κάνοντας επαναλή
ψεις! Αντίθετα, ένα χαρούμενο και ξρκούραστο παιδί που κινήθηκε μέσα σ’ ένα 
υγιές πρόγραμμα διακοπών και όχι παραδέρνοντας μέσα σ’ ένα μοναχικό Σρχαρ- 
βάλωμα, μπορεί να γυρίσει απίθανα αναζωογονημένο στο σχολείο. Εξάλλου, είναι 
πολύ σπουδαιότερο να έχετε εσείς καλές σχέσεις με το παιδί σας, παρά αυτό καλός 
επιδόσεις στο σχολεία
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Φέτος συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννηση του 
Αυστριακού ιδρυτή της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ. 
'Ό τ ι έρχεται στο νου μας είναι ο πυρήνας της ψυχανά
λυσης Τα όνειρα μας συνιστούν παράγοντα για τη μελέ
τη των νευρώσεων. Οι οπτικές εικόνες του ύπνου μας 
έστω και συγκεχυμένες ή παράλογες έχουν μεγάλη ση
μασία στην έρευνα του ασυνείδητου'Όι ηθικοί κανόνες 
οι αρχές μας τα πρότυπά μας οι παραδόσεις μας όλα 
εμπεριέχονται στις σιωπηρές υπαγορεύσεις του ασυνείδη
του. Είναι ένας μηχανισμός που ο Φρόυντ ονόμασε Υπέρ- 
Εγώ. Στα νευρωτικά άτομα το Υπέρ- Εγώ, καθίσταται τυ
ραννικό και εκεί εκδηλώνεται ο πόλεμος του ατόμου με 
τον εαυτό του.
6 Μαίου 1856 γεννιέται στο Φράιμπεργκ (σήμερα Πρι- 
μπόρ) της Μοραβίας ο Σίγκμουντ Φρόυντ. Ο πατέρας 
του, ένας Εβραίος υφασματέμπορος χρεοκοπεί και η οι- 
κογένειά του αναγκάζεται να μετοικήσει αρχικά στη Λει
ψία και μετέπειτα στη Βιέννη.
Ο Σίγκμουντ είναι το πρωτότοκο παιδί ανάμεσα σε 7 
αδέρφια. Ζει σε μια αρμονική και ευτυχισμένη οικογένεια. 
Ο ίδιος χαρακτηρίζει τη μητρική εύνοια ως το κλειδί της 
ευτυχίας
Πρώτος στο σχολείο με εξαιρετικές επιδόσεις στις ξένες 
γλώσσες θα ακολουθήσει το δρόμο της ιατρικής επιστή
μης στην αυστριακή πρωτεύουσα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
δείχνει στην ανατομία του νευρικού συστήματος και τη 
νευροπαθολογία.
Το 1882, αφού έχει ήδη δώσει επιτυχείς πτυχιακές εξε
τάσεις, παντρεύεται την Μάρθα Μπερνάυς. Ο γάμος 
τους είναι ευτυχισμένος και ήρεμος και αποκτούν πέ
ντε παιδιά. Το τελευταίο, η Άννα, θα συνεχίσει την επι
στημονική πορεία του πατέρα της ως ψυχαναλύτρια 
των παιδιών.
Το 1884, και ενώ είναι ήδη υφηγητής ιατρικής στο Πα
νεπιστήμιο της Βιέννης -  ο Σίγκμουντ Φρόυντ ταράζει 
τα ήρεμα νερά της κατεστημένης ιατρικής. Μελετώ
ντας τις ιδιότητες της κοκαΐνης παρατηρεί την κατά
σταση ευφορίας που προκαλεί και αντιλαμβάνεται τις 
δυνατότητες που υπήρχαν ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 
αναισθητικό. Διακόπτει όμως την εργασία του για να 
περάσει τις διακοπές με τη μνηστή του και την εμπι
στεύεται σ’ ένα συνάδερφό του, ο οποίος είχε και την 
τιμή της ανακάλυψης.
Το 1885 ανακαλύπτει τις ρίζες του ακουστικού νεύρου 
και παίρνει τον τίτλο του διδάκτορα της νευροπαθολογίας. 
Η μεγάλη τομή όμως, στην επιστημονική του πορεία, 
συμβαίνει όταν συναντάει στο νοσοκομείο Σαλπετριέ, το 
Γάλλο καθηγητή νευρολογίας -  ψυχιατρικής Ι.Μ.Σαρκό, 
ο οποίος είναι αυθεντία στη θεραπεία της υστερίας με 
ύπνωση.

Το « Εβερεστ» της ψυχοθεραπείας
Το 1897 συνεργάζεται με τον Μπρόυερ και επεξεργάζεται 
ορισμένες διαπιστώσεις σχετικά με τη φύση των υστερι
κών συγκρούσεων. Τα συμπεράσματα αυτής της παρα
τήρησης οδήγησαν τον Φρόυντ στη διατύπωση της θεω
ρίας της ψυχανάλυσης.
Στη θεωρία της ψυχανάλυσης επισημαίνεται η σπουδαιό- 
τητα των ψυχικών τραυμάτων και συγκρούσεων της 
παιδικής ηλικίας που αποτελούν αργότερα (κάτω από ορι
σμένες συνθήκες) την αιτία ψυχικών ασθενειών. Ό ταν 
ενηλικιωνόμαστε τα παιδικά τραύματα απωθούνται από 
τη συνείδηση, αλλά επιζούν στον ψυχικό μηχανισμό με 
τη μορφή του ασυνείδητου.

Οι συγκινήσεις που βρίσκονται κρυμμένες δεν είναι καθό
λου νεκρές ή ξεχασμένες, αντίθετα έχουν τόση δύναμη ώστε 
επηρεάζουν βαθύτατα τη συνειδητή συμπεριφορά μας 
Το περιεχόμενο του ασυνείδητου εκδηλώνεται όχι μόνο 
στη συμπεριφορά του ατόμου αλλά και στα όνειρα του. 
Στην αρχή δοκιμάζει ο ίδιος τη μέθοδο της ύπνωσης αλλά 
μετά διαπιστώνει ότι πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα 
με την ελεύθερη και αβίαστη συνομιλία με τους ασθενείς 
του. Παρατηρεί ότι αποκαλύπτονται ευκολότερα οι οδυ
νηρές συγκινήσεις που είχαν εκτοπισθεί από τη συνείδη
ση του ατόμου και ανασύρει έτσι στην επιφάνεια το ασυ
νείδητο. Αυτό αποτέλεσε και την θεραπευτική μέθοδο της 
ψυχανάλυσης
Οι επαναστατικές αυτές αντιλήψεις προκαλούν την αρ
νητική αντίδραση των ιατρικών κύκλων της Βιέννης. 
Το ιατρικό περιβάλλον τον επικρίνει και τον εγκατα
λείπει. Το 1896 διακόπτει τις σχέσεις του με τις ιατρικές 
εταιρείες και σταματά να παρουσιάζει ανακοινώσεις για 
τις έρευνές του.

«Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα»
Ύστερα από ένα σύντομο ταξίδι στην Ιταλία το 1897, ανα
καλύπτει ότι οι σεξουαλικές επιθυμίες των παιδιών στρέ
φονται προς τον γονέα του αντίθετου φύλου και διατυ
πώνει το «οιδιπόδειο σύμπλεγμα», θέτοντας έτσι τη βάση 
της ψυχανάλυσης Τρία χρόνια αργότερα γράφει το βασι
κής σημασίας έργο του «Ερμηνεία των ονείρων». Σ’ αυτό 
λύνει πολλά αινίγματα της ονειρικής ζωής και ανοίγει το 
δρόμο για τη γνώση της ασυνείδητης ζωής

«Το ένστικτο του θανάτου»
Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος σηματοδοτεί μια σημαντική 
στροφή στο έργο του. Η φρίκη του πολέμου, τον ωθεί να 
εμβαθύνει περισσότερο στα στοιχεία του μίσους και της 
επιθετικότητας και αναζητεί μέσα από την έρευνα «το έν
στικτο του θανάτου».
Ό ταν το 1933 πληροφορείται ότι οι ναζί καίνε τα βιβλία 
του «εναντίον της υπερεκτίμησης της σεξουαλικότητας 
και στο όνομα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», δηλώνει: 
"Τι πρόοδος! Στο Μεσαίωνα θα έκαιγαν το συγγραφέα, τώ
ρα περιορίζονται στα βιβλία του".
Το έργο του Φρόυντ προσέφερε ερμηνείες και συνέβαλε 
σε πολλούς τομείς της τέχνης και της επιστήμης: από το 
πεδίο της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών ως 
την εθνολογία, την ιστορία, την παιδαγωγική και την 
εγκληματολογία.
Οι απόψεις του συγκεντρώνονται στα σημαντικά έργα 
του: «Ψυχοπαθολογία της καθημερινής ζωής», «Εισαγω
γή στη μελέτη της ψυχανάλυσης», «Πέρα από τις αρχές 
της επιθυμίας», «Η ψυχολογία των μαζών και η ανάλυση 
του εγώ», «Το εγώ και το εκείνο» κ.λπ.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 1939 ο Σίγκμουντ Φρόυντ αφήνει 
την τελευταία του πνοή εξαντλημένος από χρόνια πάθη
ση καρκίνου στο σαγόνι, μια περιπέτεια που κράτησε 16 
ολόκληρα χρόνια και τον οδήγησε σε 30 χειρουργικές 
επεμβάσεις.

πηγές
Ε φ ημ ερ ίδες «Τ Ο  Β Η Μ Α », «Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Α Τ ΙΚ Η
Ε Λ Ε ΥΘ Ε ΡΟ ΤΥΠ ΙΑ »
Εγκυκλοπαίδειες: "ΚΟΣΜΟΣ", "ΔΟΜΗ'

Επιμέλεια Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα
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Υπάρχουν ορισμένες τροφές που ξεχωρίζουν όχι μόνον για τη 
γεύση τους, αλλά και γιατί συγκεντρώνουν σε μεγάλες ποσό
τητες βιταμίνες και μέταλλα, απαραίτητα συστατικά για τον 
οργανισμό. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τροφές - 
«πρωταθλητές» γιατί, παρά το σκληρό «συναγωνισμό», χάρη 
στα θρεπτικά συστατικά τους, βρίσκονται στην κορυφή της 
διατροφής. Για να μπορέσετε να εντάξετε καλύτερα τα πολύττ- 
μα μέταλλα στη διατροφή, να ένας οδηγός για τα mo σημαντι
κά από αυτά, τους, ρόλους τους στον οργανισμό και τα τρό
φιμα που τα περιέχουν.

Μοσχαρίσια μπριζόλα
«Πρωταθλητής» στον ψευδάργυρο είναι η μοσχαρίσια μπριζόλα 
100 γρ. περιέχουν 4,5 χιλιοστόγραμμα ψευδαργύρου.
Συνδέεται με:
•  Την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.
•  Την λειτουργία της πέψης.
Απαραίτητη ημερησία δόση για ενήλικους τα: 10-15 χιλιοστό
γραμμα..
Η έλλειψη ψευδαργύρου οδηγεί σε:
•  Ανωμαλίες στο αναπαραγωγικό σύστημα.
Καλές πηγές ψευδαργύρου:
Οστρακοειδή, όλα τα κόκκινα κρέατα, καρύδια, όσπρια και δη

μητριακά ολικής αλέσεως.

Κίτρινο τυρί
«Πρωταθλητές» στο ασβέστιο είναι ο ομάδα των κίτρινων τυριών. 
Μία μερίδα (60 γρ.) κίτρινου τυριού προσφέρει γύρω στα 400 
χιλιοστόγραμμα ασβεστίου.
Συνδέεται με:
•  Την επούλωση πληγών.
Απαραίτητη ημερήσια δόση για ενηλίκους είναι τα: 800-1.000 
χιλιοστόγραμμα.
Η έλλειψη ασβεστίου οδηγεί σε:
•  Οστεοπόρωση.
•  Εύθραυστα δόντια.
• Αϋπνίες.

Καλές πηγές ασβεστίου:
Λίγων λιπαρών και άπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα, όσπρια, 
ψάρια με τα κόκαλα (όπως σαρδέλες σε κονσέρβα) εμπλουτι
σμένα τρόφιμα (συμπεριλαμβάνονται χυμοί και γάλα σόγιας) 
και ορισμένα πράσινα λαχανικά όπως το σπανάκι.

Μπανάνα.
«Πρωταθλητής» στο κάλιο, είναι η μπανάνα.
Η μία μπανάνα περιέχει 450 χιλιοστόγραμμα καλιού.

Συνδέεται με:
• Τη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών.
•  Τη διατήρηση του καρδιακού παλμού.
•  Τους αθλητές ή τους ηλικιωμένους
Η απαραίτητη ημερήσια δόση για ενηλίκους τα: 100-300 χιλιο
στόγραμμα.
Η έλλειψη καλίου οδηγεί σε:
•  Μυϊκή ατονία.
•  Κράμπες.
•  Πόνους στις κλειδώσεις.

Χοιρινό κρέας
«Πρωταθλητής» σε βιταμίνη ΒΙ(θειαμίνη) αναδεικνύεται το 
χοιρινό κρέας.
Μία μερίδα 120 γρ. περιέχει 1 χιλιοστόγραμμο βιταμίνης Β1. 
Συνδέεται με:
•  Την παραγωγή ενέργειας.
• Την καλή λειτουργία του πεπτικού και νευρικού συστήματος.

Απαραίτητη ημερήσια δόση για ενηλίκους είναι 
τα: 1-2 χιλιοστόγραμμα.
Η έλλειψη βιταμίνης Β1 οδηγεί σε:
•  Κόπωση.
•  Ανορεξία.
•  Αϋπνίες.
•  Δυσπεψία.
•  Μελαγχολία.
Καλές πηγές βιταμίνης Β1:
•  Οι ηλιόσποροι.
•  Η μαγιά της μπίρας.
•  Οι ξηροί καρποί.
•  Το ψωμί ολικής άλεσης.
• Τα όσπρια.

Ηλιόσποροι και ηλιέλαιο.
Δύο είναι οι «πρωταθλητής» στην περίπτωση της βιταμίνης Ε.
• 2 κουταλιές της σούπας ηλιόσποροι περιέχουν 9 χιλιοστό
γραμμα βιταμίνης Ε.
• 1 κουταλιά της σούπας ηλιέλαιο περιέχει 7 χιλιοστόγραμμα 
βιταμίνης Ε.
Συνδέεται με:
• Την ύπαρξη αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων.
• Την προστασία των λιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών, 
επιβραδύνοντας τη γήρανση τους.
• Την τροφοδότηση με οξυγόνο του σώματος.
Απαραίτητη ημερήσια δόση για ενηλίκους είναι τα: 10-15 χ ι
λιοστόγραμμα
'Ελλειψη βιταμίνης Ε οδηγεί σε:
•  Αδυναμία στους μυς.
•  Μουδιάσματα.
•  Χαμηλά ερυθρά αιμοσφαίρια.
Καλές πηγές βιταμίνης Ε:
• Το ελαιόλαδο.
•  Το αραβοσιτέλαιο.
•  Οι ξηροί καρποί

Μοσχαρίσιο συκώτι
«Πρωταθλητής» για δεύτερη φορά, με τις υψηλότερες τιμές σε 
βιταμίνη Α, το μοσχαρίσιο συκώτι.
100 γρ. μοσχαρίσιο τηγανητό συκώτι περιέχουν 10.723ΐμονά- 
δες βιταμίνης Α.
Συνδέεται με:
•  Την προστασία των ματιών.
•  Την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού από τις μολύνσεις.
•  Με την υγεία του δέρματος.
•  Την ανάπτυξη. \
Έλλειψη βιταμίνης Α οδηγεί σε:
• Δυσκολία στην όραση.
•  Εξανθήματα στο δέρμα και φαγούρα.
•  Κριθαράκι ή κάψιμο στα μάτια.
Καλές πηγές βιταμίνης Α:
• Ο κρόκος του αυγού.
•  Οι σαρδέλες.
• Το γάλα.
• Τα κίτρινα τυριά.
• Τα βερίκοκα
• Ο μαϊντανός.
•  Τα καρότα
• Το πεπόνι κ.ά.

Τα πολύτιμα στοιχεία από το Vita.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑΜΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έ νας ολόκληρος αρχαιολογικός θησαυρός αποκαλύφθη
κε από το Τμ· Αρχαιοκαπηλίας της Υποδ/νσης Δίωξης Οι
κονομικών Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και 
Ηθών/ΔΑΑ, τα ευρήματα του οποίου συνεχώς αυξάνο
νται, καθόσον η καταγραφή και αξιολόγηση των αντικει
μένων που τον απαρτίζουν βρίσκεται σε εξέλιξη. Αστυνο
μικοί της ανωτέρω υπηρεσίας έχοντας ανάλογες πληρο
φορίες διενήργησαν έρευνα στην εξοχική κατοικία, κα
θώς και στην οικία μιας γυναίκας σε νησί των Κυκλάδων 
και στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως 
παρανόμως κατεχόμενα: ένα ακέφαλο ανδρικό αγαλματί- 
διο, μια χάλκινη εκροή κρήνης, μια χάλκινη βάση στρογ
γυλού τραπεζιού, ένα τριποδικό τραπέζι σε σχήμα λεο
ντοκεφαλής, δύο μαρμάρινα στηρίγματα τραπεζιού, μια 
μαρμάρινη βάση με φύλλα ακάνθου, ένα λίθινο κυλινδρι
κό αντικείμενο, δύο σφίγγες από γρανίτη ακέραιες, μια 

μαρμάρινη προτομή γενειοφό- 
ρου άνδρα με ιμάτιο, μια προ
τομή γυναίκας των ρωμαϊκών 
χρόνων, μια προτομή αγένειου 
άνδρα, μια μαρμάρινη τριποδι- 
κή λεκάνη, ένα μαρμάρινο κε
φάλι αγάλματος Ελληνιστι
κών χρόνων, ένα πήλινο καθι
στά σανιδόμορφο ειδώλιο προϊ
στορικών χρόνων, ένας ψευδό- 
στομος και ένας μόνωτος αμ- 
φορίσκος εννέα τμήματα κο- 
πτικών υφασμάτων παλαιο
χριστιανικών χρόνων, ένα 
αλαβάστρινο αγγείο, μια λά
μπα πετρελαίου σε σχήμα 

πλοίου, οκτώ κανάτες με διάφορες λαβές και σχήματα δια
φόρων διαστάσεων, τέσσερις πρόχους ποικίλων χρωμα
τισμών με διαφορετικές ζωγραφιστές διακοσμήσεις διαφό
ρων διαστάσεων, δύο ανώτερα και ένα κατώτερο τμήμα 
μαρμάρινης κρήνης, δύο μαρμάρινοι λέοντες, ένα μαρμά
ρινο χρηστικό αντικείμενο, ένας μαρμάρινος φεγγίτης, 
ένα μαρμάρινο τμήμα κατωφλιού οικίας, ένας μαρμάρινος 
κορμός Αφροδίτης, ένα μαρμάρινο προσωπείο, τρεις μαρ
μάρινες βάσεις κιόνων, επτά μαρμάρινα κιονόκρανα συμ
φυή με έξι ραβδωτούς κίονες ανώτερης τετράγωνης επι
φάνειας, δέκα υπερμεγέθεις καθώς και δύο μικρότεροι πω- 
ρολιθικοί κίονες, ένα μαρμάρινο υποπόδιο-στήριγμα τρα
πεζιού, ένα μαρμάρινο αγγείο στο κέντρο σιντριβανιού με 
νεότερες εκροές οε σχήμα λεοντοκεφαλών, μια μαρμαρο- 
θετημένη κρινοφόρο, τρία μαρμαροθετήματα, 125 τριγω
νικά λίθινα διακοσμητικά, μια μαρμάρινη σαρκοφάγος 
που φέρει στις πλευρές της ανθρώπινες και ζωικές μορ
φές, τρία μαρμάρινα κιονόκρανα, ένα λίθινο μέτωπο με 
ανθεμωτή ισλαμικού τύπου, δώδεκα φανοστάτες χώρος 
για χρήση ως χαμάμ αποτελούμενος από αρχαία τμήματα, 
μια μαρμάρινη λεκανίδα και μια πλάκα (κλίμακα Ιερού), 
δύο κίονες με σύνθετο κορινθιακό κιονόκρανο και δύο με 
ανατολίζοντα κιονόκρανα, ένα δάπεδο με μαρμαροθετή
ματα, δύο κηροπήγια με οκτώ λυχνίες, τέσσερις φανοστά
τες, ένας μαρμάρινος φεγγίτης, τέσσερις κίονες εξωτερικά 
του ναού, μια εικόνα της Ανάστασης, ένα κιονόκρανο από 
ανθρακίτη, ένα φρεατοστόμιο με διακόσμηση από λεοντό- 
ποδες μια εικόνα με απόδοση της Παναγίας της Βρεφο- 
κρατούσας του 16ου αιώνα καθώς και μια ρωμαϊκή του
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17ου αιώνα, μια επιζωγραφισμένη εικόνα του Αγίου Ιω
άννη του Προδρόμου, δύο φύλλα βημοθύρου με την από
δοση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 17ος -18ος αιώνας, 
ένα τέμπλο, δύο τμήματα από ξύλινο τέμπλο, ένα επιστή- 
λιο τέμπλο, ένα τμήμα αποτοιχισμένης τοιχογραφίας με 
την απόδοση του Αρχάγγελου και ένα με την απόδοση του 
Αγίου Βαρθολομαίου βυζαντινών χρόνων, καθώς και ένα 
τμήμα τοιχογραφίας με την απόδοση αγγελικής μορφής 
από την παράσταση της Ανάληψης του Χριστού. Πλειάδα 
άλλων αντικειμένων είναι ακόμη υπό καταγραφή και 
αξιολόγηση. Η ιδιοκτήτρια της οικίας δεν συνελήφθη για
τ ί απούσιαζε στο εξωτερικό. Οι έρευνες συνεχίζονται απο 
Αξιωματικούς της Δ Α Αττικής υπό τον Εισαγγελέα κ. Ιω
άννη Διώτη, δεδομένου του ότι πρόκειται για υπόθεση με 
διεθνείς διαστάσεις

ΕΨΑΧΝΑΝ ΓΙΑ ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΥΣ
Στο πλαίσιο εκτεταμένης αστυνομικής επιχείρησης μετά 
από αλλεπάλληλα κρούσματα κλοπών και ληστειών σε 
βάρος ηλικιωμένων ατόμων στις περιοχές Καπανδριτίου- 
Αυλώνας-Μαλακάσας και Μαρκόπουλου Αττικής εξαρ
θρώθηκε από αστυνομικούς της Υποδ/νσης Ασφαλείας 
Β Α  Αττικής εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από 
τέσσερα άτομα. Από έρευνες που διενεργήθηκαν προέκυ- 
ψε ότι η εγκληματική οργάνωση, που συγκροτήθηκε προ 
μηνών με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και ληστειών σε βά
ρος ηλικιωμένων, είχε διαρκή δράση και διακριτούς ρό
λους Οι εν λόγω συλληφθέντες μετέβαιναν στις οικίες 
των παθόντων κινούμενοι με αυτοκίνητο της συζύγου 
ενός δράστη. Με το πρόσχημα της αναζήτησης σκαντζό
χοιρων και της αγοράς παλαιών μεταλλικών αντικειμέ
νων εντόπιζαν τις οικίες που κατοικούσαν μοναχικά κυ
ρίως ηλικιωμένα άτομα και εισέρχονταν σε αυτές είτε πα
ραβιάζοντας πόρτες και παράθυρα, είτε ανοίγοντας τις 
πόρτες χρησιμοποιώντας ως διαρρηκτικό εργαλείο τηλε- 
κάρτες. Μετά την είσοδό τους εντός των οικιών ακινητο- 
ποιούσαν τους ηλικιωμένους δένοντας τα χέρια και τα πό
δια τους με σύρματα και σχοινιά, τοποθετώντας κουβέρ
τες σεντόνια ή μαξιλάρια στο πρόσωπό τους για να μην 
τους βλέπουν. Στη συνέχεια αφαιρούσαν χρήματα, χρυ
σαφικά και διάφορα τιμαλφή, τα οποία και παρέδιδαν έπει
τα σε χρυσοχοείο της περιοχής των Άνω Αοσίων. Οι δρά
στες προ της φυγής τους έκοβαν την τηλεφωνική σύνδε
ση. Συνολικά εξιχνιάσθηκαν πέντε κλοπές-ληστείες στις 
ανωτέρω περιοχές και έξι στην ευρύτερη περιοχή της Βοι
ωτίας και της Φθιώτιδας. Σε μια από τις προαναφερόμενες 
ληστείες στη Βοιωτία, αφού παραβίασαν την είσοδο της 
οικίας όπου διέμενε ζευγάρι ηλικίας 80 ετών, έδεσαν το 
ζευγάρι και τοποθέτησαν στα πρόσωπά τους μαξιλάρια, 
πιέζοντας τα για να μην αντιδράσουν, προκαλώντας με 
τον τρόπο αυτό τον ασφυκτικό θάνατο της ηλικιωμένης 
γυναίκας Το σύνολο των χρημάτων που απέσπασαν από 
τις παράνομες αυτές δραστηριότητες ανέρχεται στο ποσό 
των 19.000 ευρώ, ενώ τα τιμαλφή ήταν συνολικής αξίας 
14.000 ευρώ. Επίσης κατά το τελευταίο εξάμηνο διέπρα- 
ξαν 13 κλοπές οικιών στις περιοχές Πετρούπολης Περι
στεριού, Αγίας Βαρβάρας Ν. Ιωνίας Αμαρουσίου καθώς 
και Κηφισιάς Αττικής απασφαλίζοντας τις εισόδους με τη 
χρήση τηλεκάρτας. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους 
σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν ενώπιον των ει- 
σαγγελικών Αρχών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη 
συμμετοχή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις



ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΚΑΪΝΗ
Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος περιηγούμενοι στο χώρο του Διαδικτύου, 
ανακάλυψαν άτι κάποιος προσέγγιζε ανήλικα κυρίως 
άτομα και τους προσάφερε προς πώληση διάφορες ναρ
κωτικές ουσίες. Η επαφή του προμηθευτή με τους υπο
ψήφιους αγοραστές γινόταν διαμέσου προγράμματος 
άμεσης επικοινωνίας χρηστών του Διαδικτύου. 'Υστερα 
από πολυήμερες και ολονύχτιες ψηφιακές αναλύσεις 
στα εργαστήρια της ανωτέρω Υπηρεσίας, εξασφαλίστη
καν τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη, τέθηκαν υπόψη 
των εισαγγελικών αρχών, οι οποίες και εξέδωσαν σχετι
κή διάταξη για την άρση του απορρήτου. Παράλληλα, 
αστυνομικός προφασιζόμενος το νεαρό χρήστη του Δια
δικτύου, προσέγγισε ηλεκτρονικά το δράστη και αφού 
κατάφερε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη του, κανόνισε 
να συναντηθούν προκειμένου να αγοράσει 25 γραμμά
ρια κοκαΐνης. Στο προκαθορισμένο ραντεβού, που 
πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, ο δράστης 
πούλησε στον «εικονικό πελάτη» ποσότητα 10 γραμμα- 

-mm? Ρ1ων κοκαΐνης έναντι 
Β  _  \ του ποσού των 975

*  ευρώ, ενώ τον ενημέ-
/  ρωσε ότι δεν ήταν δια-

/  θέσιμη η υπόλοιπη πο
σότητα ναρκωτικών 
που είχε προσυμφω- 
νηθεί. Από την κατ’ 
οίκον έρευνα που ακο
λούθησε μετά τη σύλ- 

I »—» ληψη του ατόμου, σε m  συνεργασία με άνδρες
της Υποδ/θυνσης Δίω

ξης Ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 34 γραμμάρια ακατέρ
γαστης κάνναβης, μια ζυγαριά ακρίβειας, ένα κινητό τη
λέφωνο, ένα βιβλιάριο καταθέσεων, μια πιστωτική κάρ
τα καθώς και μια κεντρική μονάδα Η/Υ με έξι σκληρούς 
δίσκους. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγ- 
γελικών Αρχών.

I-:·

πωλησία νεογέννητου βρέφους αλλοδαπής υπηκόου, 
την οποία είχαν εγκαταστήσει σε ξενοδοχείο της Αθή
νας. Συνολικά συνελήφθησαν επτά άτομα για συμμετο
χή σε εγκληματική οργάνωση αγοραπωλησίας βρεφών, 
ενώ τα νεογέννητα παραδόθηκαν για φροντίδα και ια
τρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο.

ΧΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ. STOP
Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σε συνεργα
σία με τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθη
νών εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίας εισόδου αλλοδα
πών στη χώρα, που δρούσε στο διεθνή αερολιμένα Αθη
νών. Το κύκλωμα αποτελούσαν πέντε αλλοδαποί, ενώ 
ως συνεργάτης συνελή- 
φθη άτομο που εργαζόταν 
στο αεροδρόμιο και διευ
κόλυνε τις παράνομες 
ενέργειες των υπολοίπων 
μελών. Συγκεκριμένα δύο 
από τους ανωτέρω συλη- 
φθέντες προερχόμενοι 
από Αίγυπτο με προορι
σμό τη Ρωσία, είχαν παρα- 
μείνει στην αίθουσα μετε- 
πιβιβαζιμένων επιβατών 
(transit) με το πρόσχημα ότι έχασαν την πτήση που θα 
τους μετέφερε στη Ρωσία. Κατά την παραμονή τους εκεί 
και με σκοπό να συζητήσουν τον τρόπο παράνομης ει
σόδου στη χώρα μας, δέχτηκαν την επίσκεψη ομοεθνούς 
τους και μέλους του κυκλώματος, που εισήλθε παράνο
μα στο χώρο με τη βοήθεια και τη συνοδεία του προα- 
ναφερόμενου σύνεργού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την 
ιδιότητά του και τη δυνατότητα εισόδου σε ελεγχόμε
νους χώρους του αεροδρομίου. Επακολούθησε ο εντοπι
σμός και η σύλληψη δυο ακόμη μελών του κυκλώμα
τος, που ανέμεναν έξω από την αίθουσα καθώς και ενός 
που προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα και ο οποίος 
εντοπίστηκε στη Σαλαμίνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθη
καν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Εξαρθρώθηκε οργάνωση που ε'φερνε στη χώρα έγκυες 
αλλοδαπές με σκοπό, μετά τη γέννηση των παιδιών τους 
και όντας ακόμη νεογέννητα βρέφη, να τα πουλήσει 
έναντι αμοιβής σε άτεκνα ζευγάρια. Αστυνομικοί της 
Υποδ/θυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήμα- 
τος/ΔΑΑ σε συνεργασία με την Υποδ/θυνση Προστασίας 
Ανηλίκων/ΔΑΑ έχοντας 
θέσει υπό επιτήρηση τα 
μέλη του κυκλώματος επε- 
νέβησαν τη στιγμή που με
σολαβητής, ο οποίος είχε 
εισπράξει προηγουμένως
9.000 ευρώ, παρέδιδε ο 
ίδιος το νεογέννητο βρέ
φος σε άτεκνο ζευγάρι που 
είχε έρθει για το σκοπό αυ
τό από την επαρχία. Με 
την επέμβαση αυτή απο
τράπηκε και άλλη αγορα-

ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ 
ΜΙΑΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Οι μαθητές της Γ’ τάξης Λυκείου της Θεσσαλονίκης 
προγραμμάτιζαν την καθιερωμένη πενθήμερη εκδρομή 
τους, έχοντας συγκεντρώσει ως προκαταβολή το χρημα
τικό ποσό των 3.960 ευρώ, το οποίο και παραδόθηκε 
στον Λυκειάρχη από τον πρόεδρο του Ιδμελούς μαθητι
κού συμβουλίου. Ο Λυκειάρχης κατά την καταμέτρηση 
των χρημάτων διαπίστωσε ότι στο ποσό συμπεριλαμβά- 
νονταν συνολικά 1.100 ευρώ, επτά χαρτονομίσματα των 
100 και οκτώ των 50 ευρώ, τα οποία ήταν πλαστά. Αμέ
σως ο Λυκειάρχης ειδοποίησε το Τμήμα Οικονομικών 
Εγκλημάτων/Δ.Α. Θεσσαλονίκης για να διαλευκάνει 
την υπόθεση. Ο μαθητής παραδέχτηκε ότι αντικατέ
στησε με πλαστά τα γνήσια χαρτονομίσματα, τα οποία 
έκρυψε στο ερμάριό του στο σχολείο και προσφέρθηκε 
να τα επιστρέφει. Από έρευνες των αστυνομικών προέ
κυψε ότι τέσσερις μαθητές πραγματοποίησαν την παρα-
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χάραξη με χη μεσολάβηση δύο άλλων μαθητών, οι οποί
οι τους έδωσαν προκαταβολή 300 ευρώ για την αγορά 
των υλικών για την πλαστογράφηση. Από νομότυπες 
έρευνες στις οικίες των δραστών βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν ένα γνήσιο χαρτονόμισμα των 100 και ένα 
των 50 ευρώ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κα
τασκευή των πλαστών, μια ταμπακέρα επιμελώς κρυμ
μένη που περιείχε τρία πλαστά χαρτονομίσματα των 10 
και ένα των 50 ευρώ, ένα φύλλο χάρτου που απεικονί
ζει και στις δύο όψεις του τέσσερα πλαστά χαρτονομί
σματα των 50 ευρώ, τέσσερις λεπτές ταινίες αλουμινό
χαρτου που θα χρησίμευαν στη δημιουργία ταινιών 
ασφαλείας, χαρτί χρώματος που θα χρησιμοποιούνταν 
για τα ολογράμματα, ένα πολυμηχάνημα σάρωσης- 
εκτύπωσης, καθώς και πλαστές συμπληρωμένες βεβαι
ώσεις αιμοδοσίας με υπηρεσιακή σφραγίδα και υπογρα
φή της διευθύντριας του σταθμού αιμοδοσίας νοσοκο
μείου, τις οποίες προόριζαν για να δικαιολογήσουν 
απουσίες. Κατά την εξέταση των συλληφθέντων προέ- 
κυψε ότι με τον ίδιο τρόπο κατασκεύασαν το τελευ
ταίο δίμηνο άλλες επτά φορές άγνωστο αριθμό πλα
στών χαρτονομισμάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθη
καν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με την σε βάρος τους 
σχηματισθείσα δικογραφία για παραχάραξη και κυκλο
φορία πλαστών χαρτονομισμάτων.

ΑΡΙΣΤ0Ι ΓΝΩΠΕΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κύκλωμα που νομιμοποιούσε με πλαστά έγγραφα αλ
λοδαπούς που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα, εξαρ
θρώθηκε από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής. Τέσ
σερα άτομα συνελήφθησαν από το προσωπικό του Τμή
ματος Συντονισμού και Επιχειρήσεων της ανωτέρω 
Υπηρεσίας ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος που 
δραστηριοποιούνταν στην παράνομη νομιμοποίηση 
αλλοδαπών. Στο γραφείο ενός εκ των συλληφθέντων 
βρέθηκε να λειτουργεί ένα πλήρες και οργανωμένο ερ
γαστήριο πλαστογραφίας. Συγκεκριμένα, έναντι υψη- 
λής χρηματικής αμοιβής, παραποιούσαν και πλαστο
γραφούσαν κυρίως διαβατήρια, αναγράφοντας σε αυτά 
τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων, τοποθετώντας στη 
συνέχεια πλαστές προξενικές θεωρήσεις με ημερομη
νίες προγενέστερες της 31.12.2004 (μια από τις προϋ
ποθέσεις του νόμου για τη νομιμοποίηση). Έπειτα, εκ
μεταλλευόμενοι το νέο νόμο «Περί αλλοδαπών» αφού 
περισυνέλεγαν τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα κατέ
θεταν στους Δήμους και αποσπούσαν βεβαιώσεις κατά
θεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής. 
Η αμοιβή για κάθε παράνομη νομιμοποίηση ανερχόταν 
περίπου στις 3.200 ευρώ, ενώ ο αριθμός των υποθέσε
ων που διεκπεραίωναν ανά εβδομάδα ξεπερνούσε τις 
δεκαπέντε. Υπολογίζεται ότι το συγκεκριμένο κύκλω
μα δραστηριοποιούταν τουλάχιστον για χρονικό διά
στημα έξι μηνών. Από την έρευνα που πραγματοποιή
θηκε στις οικίες των συλληφθέντων, καθώς και στο 
προαναφερόμενο γραφείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μια συσκευή αναγνώ
ρισης πλαστών εγγράφων, πληθώρα σκαναρισμένων 
εσωτερικών φύλλων διαβατηρίων και φωτογραφιών 
τύπου διαβατηρίου τρίτων προσώπων, τέσσερις ψη
φιακοί δίσκοι με προγράμματα επεξεργασίας φωτογρα

φίας, σφραγίδες ελληνικών κρατικών αρχών καθώς 
και ιδιωτών, δεκαοκτώ διαβατήρια αλλοδαπών εκ των 
οποίων τα δεκατέσσερα φέρουν εμφανώς πλαστές θεω
ρήσεις εισόδου-εξόδου, διάφορα έγγραφα του ΙΚΑ, ια
τρικές βεβαιώσεις αλλοδαπών, επτά βιβλιάρια καταθέ
σεων διαφόρων τραπεζών οι κινήσεις των οποίων ανέρ
χονται στο χρηματικό ποσό των 60.000 περίπου ευρώ, 
έντεκα πιστωτικές κάρτες και τέλος το χρηματικό πο
σό των 8.500 ευρώ περίπου. Οι συλληφθέντες με τη δι
κογραφία που σχηματίσθηκε εις βάρος τους οδηγήθη
καν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΙΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΟΥΡΣΙ
Πληροφορίες που έφτασαν στο Τμήμα Οικονομικών 
Εγκλημάτων/Δ.Α. Θεσσαλονίκης καταδείκνυαν ένα 
Δ.Χ φορτηγό στην περιοχή Καλοχωρίου, το οποίο με
τέφερε λαθραία τσιγάρα. Κατά τον έλεγχο που πραγμα
τοποιήθηκε στο φορτηγό, βρέθηκαν μεταξύ άλλων νό
μιμων εμπορευμάτων 28 παλέτες επιμελώς συσκευα
σμένες με 45 μεταλλικά δοχεία η καθεμία. Σε κάθε πα- 
λέτα τα 15 δοχεία της πρώτης σειράς περιείχαν συ- 
σκευασία πιπεριάς σε τουρσί, ενώ τα υπόλοιπα τριάντα 
δοχεία κάθε παλέτας περιείχαν 141 πακέτα λαθραία 
τσιγάρα σε κούτες των δέκα πακέτων, καθώς και χύμα 
τσιγάρα συγκεκριμένης μάρκας. Από την προανάκριση 
προέκυψε ότι ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος έκανε 
και την καταγγελία, κατόπιν εντολής δύο δραστών, 
φόρτωσε το παράνομο φορτίο από εργοστάσιο ιδιοκτη
σίας τους (εξαγωγές-εισαγωγές λιπασμάτων, γεωργι
κών φαρμάκων-συσκευασία τυποποίηση μαρμελάδας- 
τουρσιών) παρουσία και με τη συμμετοχή τρίτου δρά
στη. Παραλήπτης σύμφωνα με τα παραστατικά έγγρα
φα, τα οποία έγραφαν ως μεταφερόμενο εμπόρευμα 
1.260 μεταλλικά δοχεία πιπεριές, ήταν γερμανική εται
ρεία. Η μεταφορά θα γινόταν από μια εταιρία διεθνών 
μεταφορών με μισθωμένο από το εργοστάσιο φορτηγό. 
Τόσο για τον οδηγό όσο και για τους υπεύθυνους της 
μεταφορικής εταιρείας δεν προέκυψαν στοιχεία για 
οποιαδήποτε ανάμιξη στην προαναφερόμενη παράνομη 
δραστηριότητα. Τα δοχεία με το τουρσί που χρησιμο
ποιήθηκαν ως κάλυψη του παράνομου φορτίου έφεραν 
ημερομηνία λήξης 30.8.2005 και συνοδεύονταν από πι
στοποιητικό ελέγχου αρμοδίου υπαλλήλου της νομαρ
χίας Πέλλας με στοιχεία περί της καταλληλότητας αυ
τών. Εξετασθείς ο υπάλληλος κατέθεσε ότι υπέγραψε 
το πιστοποιητικό ελέγχου εξετάζοντας μόνο δύο από 
σύνολο των 1.260 μεταλλικών δοχείων. Εξεταζόμενος 
ένας εκ των ιδιοκτητών του εργοστασίου ανέφερε ότι 
είχε υπενοικιάσει μέρος του εργοστασίου σε άτομο. 
Στην νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στους χώ
ρους του εργοστασίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τι
μολόγια της 
εταιρείας του 
υπενοικιαστή, 
υπογεγραμμέ
να όμως από 
τον εργοστα- 
σιάρχη. Στο 
χώρο βρέθηκαν 
λευκά δοχεία 
τυριού χωρίς 
ενδείξεις, όμοια

90] Μ Α ΊΌ Μ 0Υ Ν Ι0Σ  2006



με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες για 
την κάλυψη και μεταφορά των λαθραίων τσιγάρων. 
Εκτιμάται ότι η ποσότητα των λαθραίων τσιγάρων 
ανέρχεται στα 115.000 πακέτα περίπου. Οι τρεις συλ- 
ληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρ
χών για παράβαση του τελωνειακού κώδικα.

ΔΙΑΔΙΚΊΥΑΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΥΞΕΙΣ...
Κατόπιν αξιολόγησης καταγγελιών αστυνομικοί του 
Τμ. Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/ΔΑΑ συνέλα
βαν ένα άτομο για διευκόλυνση ακολασίας άλλων, παι
δική πορνογραφία, μαστροπεία κατ’ εξακολούθηση και 
για παράβαση του νόμου περί εκδιδόμενων με αμοιβή 
προσώπων μέσω Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, ο συλλη- 
φθείς προσέφερε μέσω Διαδικτύου ερωτικές υπηρεσίες 
έναντι αμοιβής σε νεαρές γυναίκες, αναφέροντας ότι εί
ναι σεξουαλικός θεραπευτής. Η συνάντηση με τις επί
δοξες πελάτισσες γινόταν κατόπιν ραντεβού μέσω κι
νητού τηλεφώνου, το νούμερο του οποίου έδινε μέσω 
της ιστοσελίδας. Στην ιστοσελίδα δημοσίευε και σχετι
κό τιμοκατάλογο με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 
Σύμφωνα με καταγγελίες ο συλληφθείς επέδιδε διαφη
μιστικά φυλλάδιά με τις παρεχόμενες μέσω Διαδικτύου 
υπηρεσίες του, απευθυνόμενος κυρίως σε μαθήτριες. 
Σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, σελίδες 
με διαφημιστικά φυλλάδια, πλήθος αρχείων άσεμνου 
υλικού, σε ένα εκ των οποίων εικονίζονταν γυμνό ανή
λικο κορίτσι καθώς και μεγάλος αριθμός χειρόγραφων 
σημειώσεων με διευθύνσεις, τηλέφωνα πελατών και 
χρηματικά ποσά που εισέπραττε από αυτές. Ο συλλη
φθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 
οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών

0 BAD ΣΕ ΔΡΑΣΗ
Μετά από παρακολούθηση αρκετών ημερών συνορια
κοί φύλακες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κρυ
σταλλοπηγής, αξιοποιώντας πληροφορία για διακίνηση 
ναρκωτικών, ακινητοποίησαν ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο στο 
19ο χλμ. Ε.Ο Φλώρινας-Καστοριάς με δύο άτομα επι- 
βαίνοντα. Ο οδηγός του οχήματος στη θέα των συνο
ριακών φυλάκων και εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι και 
το δύσβατο της περιοχής τράπηκε σε φυγή και διέφυγε 
τη σύλληψη. Κατά τον συστηματικό και αποτελεσμα
τικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο 
και με τη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου Bad της Α. 
Δ. Φλώρινας βρέθηκαν εκατό δέματα κάνναβης σε συ- 
σκευασία του ενός κιλού, συνολικού μικτού βάρους 
εκατό κιλών Ο συλληφθείς συνεπιβάτης του οχήματος 
οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, ενώ 
αναζητούνται ακόμη δύο άτομα, ο οδηγός και ο ιδιο
κτήτης του ΙΧΕ.

Η «ΚΑΒΑΝΤΖΑ» ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Από αστυνομικούς του Τμ. Ασφαλείας Χαλκίδας εξαρ
θρώθηκε εντεκαμελές κύκλωμα, το οποίο διέπραττε

διακεκριμένες κλοπές-διαρρήξεις. Οι συλληφθέντες 
τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2005, έχοντας ως 
έδρα την Αθήνα, προέβαιναν στη διάπραξη διακεκριμέ
νων κλοπών-διαρρήξεων τόσο στο λεκανοπέδιο Αττι
κής, όσο και στην Χαλκίδα και σε περιοχές των Νομών 
Αχαϊας και Κορινθίας. Στόχοι της σπείρας ήταν κυρίως 
υποκαταστήματα συγκεκριμένης αλυσίδας σούπερ 
μάρκετ ηλεκτρονικών ειδών, καθώς και υποκαταστή
ματα κινητής τηλεφωνίας. Αστυνομικοί του Τμ. Ασφά
λειας Χαλκίδας κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω δύο άτομα νε
αρής ηλικίας, μέσα στο υποκατάστημα της πρώτης 
εταιρίας, να έχουν αφαιρέσει 59 κινητά τηλέφωνα, ενώ 
παράλληλα στην κατοχή τους βρέθηκε σάκος που περι
είχε σωρεία διαρρηκτικών εργαλείων. Ύστερα από συ
στηματική και μεθοδική έρευνα προέκυψαν κατηγο
ρίες σε βάρος άλλων εννέα ατόμων. Συνολικά συνελή- 
φθησαν πέντε άτομα, ενώ τα υπόλοιπα αναζητούνται. 
Συνολικά μέχρι τώρα εξιχνιάσθηκαν 15 περιπτώσεις 
κλοπών στα παραπάνω υποκαταστήματα, ενώ βρέθηκε 
και κατασχέθηκε σημαντικός αριθμός κλαπέντων ηλε
κτρονικών αντικειμένων (κινητά τηλέφωνα, βιντεοκά
μερες, φωτογραφικές μηχανές, τηλεοράσεις κ.λπ.) αξίας 
άνω των 400.000 ευρώ. Τα κλοπιμαία βρέθηκαν σε κρύ
πτη που διατηρούσαν οι δράστες στην Αθήνα, όπου αρ
χικά συγκέντρωναν όλα τα κλοπιμαία και στη συνέχεια 
τα πουλούσαν σε τρίτους. Προέκυψε επίσης ότι σε αρ
κετές από τις εξιχνιασθείσες περιπτώσεις οι δράστες 
αφαίρεσαν και διάφορα χρηματικά ποσά άνω των
100.000 ευρώ. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τίτλοι 
αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 70.000 ευρώ, προερχόμε
να από έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα, ένα 
ΙΧΕ αυτοκίνητο καθώς και μια πλαστή άδεια οδήγησης 
την οποία οι δράστες προόριζαν για διάθεση σε ιδιώτη.

ΤΟΥΣ ΕΠΙΑΣΑΝ ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ
Αστυνομικοί του Τμ. Ασφαλείας Βέροιας κατά τη διάρ
κεια εποχούμενης περιπολίας εντόπισαν τρία άτομα να 
τοποθετούν ζαντολάστιχα σε ένα πολυτελές ΙΧΕ αυτο
κίνητο, ιδιοκτησίας ενός εκ των τριών, τα οποία αφαι- 
ρούσαν την ίδια χρονική στιγμή από ένα άλλο ΙΧΕ αυ
τοκίνητο της ίδιας μάρκας και το οποίο δεν είχε πινα
κίδες κυκλοφορίας. Θεωρώντας ύποπτες τις κινήσεις 
τους, τους οδήγησαν μαζί με τα δύο οχήματα, για τον 
προβλεπόμενο αστυνομικό έλεγχο στο Τμήμα Ασφαλεί
ας. Μετά από πολύωρη προανάκριση κατά- 
φεραν να αποσπάσουν την ομολογία των 
τριών προσαχθέντων ατόμων, ότι πριν από 
τρεις ημέρες είχαν αφαιρέσει από εταιρεία 
πώλησης αυτοκινήτων που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, δύο πολυτελή αυτοκίνητα 
καθώς και 85 κλειδιά διαφόρων άλλων οχη
μάτων τα οποία ήταν προς πώληση. Το δεύ
τερο ΙΧΕ οι δράστες το είχαν κρύψει επιμε- 
λώς με σκοπό να πουλήσουν διάφορα 
ανταλλακτικά-εξαρτήματα από αυτό σε τρί
τους. Τα δύο αυτοκίνητα αφού κατασχέθη
καν, αποδόθηκαν στον κάτοχό τους, ενώ οι 
τρεις δράστες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρ
μόδιων εισαγγελικών αρχών.

Επιμέλεια: Αστ/κας Αγγελική Σχόλη
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ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Π ραγματοποιήθηκε στις 10.4.2006 η τελετή παράδοσης- 
παραλαβής των καθηκόντω ν του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Σ την τελετή, που έγ ι
νε στην αίθουσα «Παύλος Μ πακογιάννης» του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως, ο νέος Γενικός Γραμματέας, 
Πρέσβης ε.τ., κ. Κωστής Α ιλιανός παρέλαβε τα νέα του 
καθήκοντα από τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου, Πρέσβη ε.τ., κ. Λεωνίδα Ευαγγελίδη.
Σ την τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Βύρων Πολύδωρας, ο Δ ιο ικητής της Ε.Υ.Π. Πρέσβης, 
κ. Ιω άννης Κοραντής, ο Αρχηγός της Ε λληνικής Αστυ
νομίας Α ντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο 
Α ρχηγός του Π υροσβεστικού Σώματος Α ντιστράτηγος κ. 
Ανδρέας Κόης, καθώς και άλλοι Υ πηρεσιακοί παράγοντες 
του Υ πουργείου Δημοσίας Τάξεως.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κά
ρολος Π απούλιας απένειμε τα διπλώματα 
στους αποφοίτους της Σχολής Ε θν ική ς 
Ασφαλείας σε τελετή που πραγματοποιή
θηκε 19.5.06 στην έδρα της Σχολής.
Σ την τελετή, στην οποία χοροστάτησε ο 
Επίσκοπος Δ ιαυλείας Δαμασκηνός, παρέ- 
στη ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύ
ρων Πολύδωρας, ο Α ντιπρόεδρος της Βου
λής κ. Γεώργιος Σούρλας, ο Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, καθώς 
και εκπρόσωποι τω ν πολιτικώ ν κομμάτων.
Επίσης, παρέστησαν ο Α ρχηγός της Ελλη
ν ικ ή ς Α στυνομίας Α ντιστράτηγος Αναστά
σιος Δημοσχάκης, ο Α ρχηγός του Πυροσβε
στικού Σώματος Α ντιστράτηγος Ανδρέας 
Κόης, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί της Ε λληνικής Αστυνομίας. 
Τα π τυχ ία  απονεμήθηκαν στους 40 αποφοίτους της 9ης 
Ε κπαιδευτικής σειράς της Σχολής Ε θνικής Ασφαλείας, οι 
οποίοι προέρχονται από την Ε λληνική  Αστυνομία, το 
Πολεμικό Ν αυτικό, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λ ιμενικό 
Σώμα, την Π ολιτική  Αεροπορία και την Κ υπριακή Α στυ
νομία.

Την Α.Μ. τη  Βασίλισσα της Δανίας M argrethe II, η οποία 
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας με την 
Α.Β.Υ. τον Π ρίγκιπα H enrik, συνοδέυσε (24.5.2006) ο 
Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας κατά 
την τελετή κατάθεσης στεφάνου στο Μ νημείο του Ά γνω
στου Στρατιώτη.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ

0  Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συ
να ντή θηκε στις 19.5.2006 στο Γραφείο του με την Υπουρ
γό Αστυνομίας, Κ ρατικών Υπηρεσιών και Ασφάλειας Τρο
φ ίμω ν της Ν. Ζηλανδίας, κα. A nnete King.
Στη συνάντηση παρέστησαν από ελληνικής πλευράς, ο Γε
νικός Γραμματέας του Υ πουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέ
σβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, ο Α ρχηγός της Ε λληνικής 
Α στυνομίας Α ντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο 
Υπαρχηγός της Ε λληνικής Αστυνομίας Α ντιστράτηγος 
Σ τυλιανός Σύρος, ο Πρόεδρος του Κ έντρου Μ ελετών 
Ασφάλειας Πρέσβης ε.τ. κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης και ο 
Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Δ ιεθνούς Α στυνομικής Συ
νεργασίας Ταξίαρχος Βασίλειος Κωνσταντόπουλος.
Από πλευράς της Ν. Ζηλανδίας, παρέστησαν η Υπαρχηγός 
της Αστυνομίας της Ν. Ζηλανδίας, η Πρέσβειρα της Ν. Ζη
λανδίας και Αξιωματούχοι της Α στυνομίας της Βρετανίας 
και Ν. Ζηλανδίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 

ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συ
να ντή θηκε στις 27.3.2006 στο Γραφείο του, με τον Υφυ
πουργό Κ ρατικής Ασφάλειας τη ς Κ ίνας, κ. Geng 
Huichang, ο οποίος συνοδευόταν από τον πρέσβη της χώ 
ρας του κ. T ian Xuejun. Η συνάντηση εντάσσεται στο 
πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Κίνας, ενόψει 
της διεξαγωγής των Ο λυμπιακών Αγώνων του 2008 στο 
Π εκίνο, γ ια  τη μεταφορά της εμπειρίας και της τεχνο
γνωσίας που απέκτησε το Υπουργείο μας, κατά το σχεδία
σμά και την υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας των 
Ο λυμπιακώ ν Αγώνων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συναντήθηκε 
στις 15.5.2006 στο Γραφείο του, με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ου
κρανίας κ. Yurij Lutsenko.
Τον κ. Lutsenko συνόδευαν ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα 
κ. Valerii Tsybukh, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας κ. Sergiy Kalyuk καθώς 
και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Από ελληνικής πλευράς στη συνάντηση παρέστησαν ο Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αι- 
λιανός, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Σ τυ
λιανός Σύρος, ο Δ ιευθυντής της Δ.Δ.Α.Σ./ΑΕΑ, Ταξίαρχος Βασίλειος 
Κωνσταντόπουλος και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με:
- Την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της λαθρομετα
νάστευσης, του trafficking και των ναρκωτικών,
- την τρομοκρατία,
- τη δραστηριότητα των ειδικών αστυνομικών Υπηρεσιών,
- την ανάπτυξη της αστυνομικής συνεργασίας.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TOY ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΙΡΑΚ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συ
ναντήθηκε στις 18.5.2006 στο Γραφείο του με τον Πρέ
σβη του Ιράκ στην Αθήνα κ. H atim  Al-Khawam.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως και ο Ιρακινός Πρέσβης αντάλλαξαν απόψεις σχε
τικά  με την κατάσταση που επ ικρα τεί στο Ιράκ και στην 
εγγύς περιοχή.
Ο κ. H atim  Al-Khawam παρουσίασε στον κ. Βύρωνα Πο
λύδωρα τις  πρόσφατες προσπάθειες που καταβάλλονται 
γ ια  την ανάπτυξη στο Ιράκ και στη γύρω  περιοχή, εκ 
φράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του γ ια  τα θετικά 
αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.
Ο κ. Πολύδωρας τόνισε ότι η Ελλάδα θα συμβάλλει θετι
κά για  τη ν  ειρήνευση και τη σταθερότητα στην περιοχή.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συνα
ντήθηκε στις 23.5.2006 στο Γραφείο του με τον πρέσβη 
της Μ εγάλης Βρετανίας στη Ελλάδα κ. Simon Gass.
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αι- 
λιανός και ο Αρχηγός της Ε λληνικής Α στυνομίας Α ντι
στράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης.

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα επισκέ- 
φθηκε στις 23.5.2006 στο Γραφείο του ο Πρέσβης της Ρωσίας 
στην Ελλάδα κ. Andrey Vdovin. Στη συνάντηση παρέστησαν 
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέ
σβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, ο σύμβουλος του κ. Πρέσβη 
της Ρωσίας, κ. Oleg Terentiev καθώς και ο Δ ιευθυντής της 
Δ.Δ.Α.Σ. Ταξίαρχος Βασίλειος Κωνσταντόπουλος.
Ο κ. Υπουργός απηύθυνε στον κ. Πρέσβη πρόσκληση φιλοξε
νίας στην Ελλάδα Ρώσων αξιωματικών και μελών των οικο
γενειών τους, που τραυματίστηκαν στα γεγονότα του Μπεζ- 
λάν (Σεπτέμβριος 2004).
Συζητήθηκε ακόμη ο χρόνος μετάβασης του κ. Υπουργού για 
επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία, η οποία προσδιορίσθηκε να 
πραγματοποιηθεί εντός του προσεχούς διμήνου.
Κλείνοντας τη συνάντηση ο κ. Υπουργός αποδέχθηκε πρό
σκληση σε γεύμα που θα παραθέσει ο Ρώσος Πρέσβης στους 
Πρέσβεις των Χωρών που συμμετέχουν στην G8, προκειμέ- 
νου ο κ. Πολύδωρας να παρουσιάσει τις απόψεις του για το 
θέμα της τρομοκρατίας, εν σχέσει με το διεθνές περιβάλλον.
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Ο Υ πουργός Δ ημοσίας Τάξεως κ. Β ύρων Π ολύδω 
ρας, σ υ να ντή θη κ ε  τη ν  24.3.2006 στο Γραφείο του, 
με το β ο υ λευ τή  του  Σ υνα σ πισ μού  κ. Ν ίκο Κωνστα- 
ντόπουλο.

Ο Υ πουργός Δ ημοσίας Τάξεως κ. Β ύρω ν Π ολύ
δωρας, σ υ να ντή θη κ ε  τη ν  20.3.2006 στο Γραφείο 
του, με τον Πρόεδρο του  Λ.Α.Ο.Σ. κ. Γ ιώ ργο Κα- 
ρατζαφέρη.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας κ ή 
ρυξε την έναρξη του «5ου Συνεδρίου EXPOSEC 2006 
και Έ κθεσ η  για  θέματα Ασφάλειας», που διεξήχθη στο 
Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών. Στο συ
νέδριο παρέστη και ο Α ρχηγός της Ε λληνικής Α στυνο
μίας Α ντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης.
Η EXPOSEC είναι μια εκδήλωση που περιλαμβάνει όλα 
τα καίρια ζητήματα ασφάλειας όπως η οδική ασφάλεια, 
η προστασία της ανθρώ πινης ζωής και περιουσίας, η πο
λ ιτ ικ ή  προστασία, η ασφάλεια αερομεταφορών και αερο
δρομίων, η ασφάλεια τω ν λιμανιώ ν, η ασφάλεια πληρο
φοριακών συστημάτων, η ασφάλεια τω ν τηλεπ ικο ινω 
ν ιώ ν και τω ν τραπεζικών συναλλαγών και η διαχείριση 
κρίσεων.

Σ τιγμ ιότυπο απο τη  Δ ιάσκεψη των Υπουργών Δ ικα ι
οσύνης και Εσωτ. Υποθέσεων της Ε.Ε στη Βιέννη. 
Στη φώτο ο Γ.Γ. του Υ πουργείου Δημ. Τάξης 
Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Α ιλιανός με τη ν  Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. και Υπουργό Εσωτε
ρ ικώ ν τη ς Α υστρίας κ. Liese Prokop, στην οποία προ- 
σέφερε ένα τεύχος του περιοδικού “Α στυνομική Ανα
σκόπηση”.
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Τον Αρχηγό της Ε λληνικής Α στυνομίας Α ντιστράτηγο 
Αναστάσιο Δημοσχάκη επισκέφθηκε (3-4-06) στο Γραφείο 
του, ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, κ. C harles Ρ. 
Ries. Στη συνάντηση, η οποία είχε εθιμοτυπικά χαρακτήρα 
ο κ. Ries συνεχάρη τον Αρχηγό της Ε λληνικής Α στυνομίας 
γ ια  την ανάληψη τω ν νέω ν καθηκόντων και του ευχήθηκε 
καλή επ ιτυχία  στο έργο του.

Τον Α ρχηγό της Ε λληνικής Αστυνομίας Α ντιστράτηγο 
Αναστάσιο Δημοσχάκη επισκέφθηκε (3-4-06), ο Πρώτος 
Γραμματέας της Πρεσβείας της Ιαπω νίας κ. Yusaku Kinjo. 
Στη συνάντηση, η οποία είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα, ο κ. 
Kinjo συνεχάρη τον Α ρχηγό της Ε λληνικής Α στυνομίας 
για  την ανάληψη των νέων καθηκόντω ν του και του ευχή 
θηκε καλή επ ιτυχία  στο έργο του.

Τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα επι- 
σκέφθηκε (10-4-2006), εθιμοτυπικά  με την ευκαιρία ανά
ληψ ης των καθηκόντω ν του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
της Επικράτειας κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος. Αμέσως 
μετά, ο κ. Π αναγιωτόπουλος επισκέφτηκε τον Αρχηγό της 
Ε λληνικής Αστυνομίας Α ντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δημο
σχάκη, στον οποίο ευχήθηκε καλή επ ιτυχία  στα νέα του 
καθήκοντα.
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, πραγματοποίησε διήμερη 
επίσκεψη (Μ. Π έμπτη και Μ. Παρασκευή, 20- 
21.4.2006), σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας, την Μεγάλη Πέμπτη, μεταξύ άλ
λων:
- Παρέστη στον Αγιασμό του νεοϊδρυθέντος Τμήματος 
Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο του 
Ελευθερίου - Κορδελιού.
- Επιθεώρησε διάφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες όπου 
και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό ενόψει των εορ
τών του Πάσχα.
- Προήδρευσε συσκέψεως που πραγματοποιήθηκε στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και 
στην οποία συμμετείχαν οι Διοικητές των Υπηρεσιών 
αυτής.
- Έδωσε εντολές και κατευθύνσεις επ ί ζητημάτων 
αστυνομικής αρμοδιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στα θέματα οργανωτικού σχεδιασμού που σχετίζονται 
κυρίως με τους τομείς:
α. Της εμφανούς αστυνόμευσης, 
β. Της εφαρμογής εξειδικευμένων δράσεων για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικό
τητας,
γ. Της λειτουργίας του νέου θεσμού του «Τοπικού 
Αστυνόμου»,
δ. Της ενίσχυσης των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης με προσωπικό και 
ε. Της ποιοτικής αναβάθμισης του έργου που παρέ
χουν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας προς 
τους Πολίτες.
Στη συνέχεια συναντήθηκε:
- Με το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο, όπου 
αντάλλαξαν εθιμοτυπικά δώρα.
- Με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γεώργιο Ορφανό 
και βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης (Αδάμ Ρε- 
γκούζα, Γιάννη Ιωαννίδη, Σταύρο Καλαφάτη, Θεόδω
ρο Καράογλου, Κων. Γκιουλέκα και Τάσο Σπηλιόπου- 
λο) στους οποίους παρουσίασε την Πολιτική Ασφάλει
ας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας, για το Νομό Θεσσαλο
νίκης.
- Στο Νομαρχιακό Μέγαρο με το Νομάρχη Θεσσαλονί
κης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη, όπου πέραν της ανταλλα
γής εθιμοτυπικών δώρων συζήτησε μεταξύ άλλων για 
τη θέσπιση του «Τοπικού Αστυνόμου». Ο κ. Νομάρχης 
επιδεικνύοντας αμέριστη συμπαράσταση και πνεύμα 
συνεργασίας, υποσχέθηκε ότι θα σταθεί αρωγός στην 
επέκταση του θεσμού. Στη συνάντηση παρέστησαν ο 
Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστρά
τηγος κ. Γεώργιος Ανδραβίζος και ο Γεν. Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Αντώνιος 
Μπαμιατζής.
Αμέσως μετά, ο κ. Αρχηγός, μετέβη στον I. Ναό του 
Αγίου Δημητρίου, όπου παρακολούθησε τη λειτουργία 
των Παθών, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσ
σαλονίκης.
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Τη Μεγάλη Παρασκευή ο κ. Αρχηγός συναντήθηκε:
- Με το Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο Παπαγεωρ- 
γάπουλο με τον οποίο συζήτησε για τα ληφθέντα μέτρα εμ
φανούς αστυνόμευσης και τροχονομικού ελέγχου του Δήμου, 
αλλά και για την αναγκαία ευόδωση των προσπαθειών κατα
πολέμησης της εγκληματικότητας. Ο κ. Δήμαρχος προανήγ
γειλε την ενίσχυση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, η 
οποία θα συνδράμει ουσιαστικά τις προσπάθειες της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να υπογράφει 
μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αρχηγείου και του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.
Τέλος, στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, συνάντησε τους προέδρους και τα μέλη των 
Δ.Σ. όλων των συνδικαλιστικών φορέων της Αστυνομίας του 
Ν. Θεσσαλονίκης με τους οποίους συζήτησε θεσμικά, οικονο
μικά, ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα.
Επισημαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή αποτελεί την υλοποίηση 
προγράμματος, με πρωτοβουλία του κ. Αρχηγού, για επισκέ
ψεις σε όλες τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας. 
Ο κ. Αρχηγός αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για την ιδιαί
τερη πατρίδα του, το Ισαάκιο Διδυμοτείχου, όπου και έκανε 
Ανάσταση. Την ημέρα του Πάσχα επισκέφθηκε τις Υπηρεσίες 
Ελέγχου Διαβατηρίων Ορμενίου και Καστανιών Ορεστιάδας. 
Στις Καστανιές, τον κ. Αρχηγό υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Νέ
ας Βύστας Καστανιών κ. Ευάγγελος Μαρασλής, ο Προϊστάμε
νος του Τελωνείου, καθώς και ο Δ/ντής της Α.Δ. Ορεστιάδας 
Αστυν. Δ ιευθυντής κ. Κωνσταντίνος Δρόσος. Ο κ. Αρχηγός 
αντάλλαξε ευχές με τους εκεί υπηρετούντες Αστυνομικούς 
και τους προσέφερε εθιμοτυπικά δώρα.
Στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός επισκέφθηκε το Στρατιω τικό 
Φ υλάκια στο μεθοριακό σημείο της Γέφυρας Καστανιών 
προς Ανδριανούπολη, όπου τον υποδέχθηκαν ο Δ ιο ικητής 
της Ταξιαρχίας, ο Δ ιο ικητής του Τάγματος και ο Δ ιοικη
τής του Φ υλακίου. Ακολούθως, μετέβη στην Υπηρεσία 
Ελέγχου Δ ιαβατηρίων Ορμενίου όπου τον υποδέχθηκαν ο 
Δήμαρχος Τριγώνου κ. Πασχάλης Γουτκίδης και ο Π ροϊ
στάμενος του Τελωνείου.
Ο κ. Αρχηγός έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από το κλίμα 
συνεργασίας που υφίσταται σε διακλαδικό και διϋπηρεσιακό 
επίπεδο.



ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ τ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ 
ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

0  πρώην πρωθυπουργός κ. Κώστας Σημίτης την 11.5.2006, 
πραγματοποίησε διάλεξη στους 40 Σπουδαστές της Σχολής 
Εθνικής Ασφαλείας με θέμα «Παγκοσμιοποίηση και Ευρωπαϊ
κή Ένωση».
Στη διάλεξη παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Προϊστάμενος Επιτε- 
λείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης, ο Προϊστά
μενος του Κλάδου Διοικητικού Υποστράτηγος Νικόλαος Μπλά- 
νης, ο Διοικητής της Σχολής Ταξίαρχος Γεώργιος Τσεκουρας και 
άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε θέματα της παγκό
σμιας αγοράς, της διεθνούς οικονομικής πολιτικής της εποχής 
μας, στις νέες αναδυόμενες αγορές, στον πρωταγωνιστικό ρό
λο που θα πρέπει να διαδραματίσει η Ε.Ε. και στην ανάγκη 
σύγκλισης της Ελλάδος σε όλους τους τομείς. Μετά το πέρας 
της ομιλίας, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ενημέρω
σε τον κ. Σημίτη για τις θεσμικές αλλαγές που επιτελούνται, 
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που υλοποιείται και τις και- 
νοτόμες δράσεις που έχουν σχεδιασθεί και αναληφθεί στην 
Ελληνική Αστυνομία.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας, πραγμα
τοποίησε στις 17.5.2006 διάλεξη, στη Σχολή Εθνικής Ασφά
λειας με θέμα: «Ελληνισμός και Οικουμενικότητα». Στην ει
σήγησή του αναφέρθηκε στις συνθήκες και τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες μετέχει η Ελλάδα στην παγκοσμιοποίηση και 
στην δεσπόζουσα θέση των κλασικών γραμμάτων στη γένεση 
και διαμόρφωση του Δυτικού Πολιτισμού. Αυτό το σταθερό 
σχήμα, η ελληνοποίηση να ισούται grosso modo προς την ευ- 
ρωποίηση -  δυτικοποίηση και τελικά προς την παγκοσμιοποί
ηση, δείχνει τον τρόπο για την μελλοντική μας πορεία.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημο
σχάκης πραγματοποίησε (15-05-2006) διάλεξη στους 40 σπουδαστές της 
Σχολής Εθνικής Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας, με θέμα «Προο
πτική και Στόχοι της Ελληνικής Αστυνομίας στο σύγχρονο περιβάλλον». 
Στη διάλεξη παρέστησαν ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικού του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Νικόλαος Μπλάνης, 
ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας Ταξίαρχος Γεώργιος Τσεκού- 
ρας και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέ
ματα σχετικά με: την οργάνωση του Σώματος, την αναδιάρθρωση και τη 
νέα δομή της Ελληνικής Αστυνομίας, τις πρωτοποριακές δράσεις που απο- 
φασίστηκε να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, 
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και των ναρκωτικών και την 
αντιμετώπιση των θεμάτων καθημερινότητας των πολιτών μέσα από τη 
συνεργασία, το θεσμό του Τοπικού Αστυνόμου, την εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση, την αποδέσμευση προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας από 
τη φρούρηση στόχων και την ενίσχυση των μαχίμων Υπηρεσιών, καθώς 
και θεσμικά και οικονομικά ζητήματα του προσωπικού του Σώματος.
Ο κ. Αρχηγός τόνισε όχι η Αστυνομία πρέπει να λειτουργεί με αν
θρώπινο πρόσωπο και νόμιμη δράση, χωρίς υπερβολές και χωρίς 
εκπτώσεις.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
Κ. ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ

Στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα, 
απονεμήθηκε σ τις 15.5.2006, ο Χρυσός Σ ταυρός της 
Α.Π.Ο.Ε.Α., σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ανώ
τα τη  Π ανελλήνια  Ο μοσπονδία Εφέδρω ν Α ξιω ματικώ ν 
(Α.Π.Ο.Ε.Α.), σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Εφέδρων 
Α ξιωματικών Νομών Α ττικής. Σ την εκδήλωση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Πολεμικού 
Μουσείου, παρέστησαν ο Ε πίτιμος Πρόεδρος τη ς Ν.Δ και 
πρώην Π ρωθυπουργός κ. Κ ωνσταντίνος Μ ητσοτάκης, ο 
Μ ακαριώτατος Α ρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πόσης Ελλάδος 
κ.κ. Χριστόδουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως κ. Κωστής Αιλιανός, ο Αρχηγός της 
Ε λληνικής Α στυνομίας Α ντιστράτηγος Αναστάσιος Δημο- 
σχάκης, ο Α ρχηγός του Π υροσβεστικού Σώματος Α ντι
στράτηγος Ανδρέας Κόης και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας παρέ- 
στη στις εορταστικές εκδηλώσεις για  την 180η επέτειο της 
«Ιστορικής Εξόδου τω ν Ελεύθερων Πολιορκημένων», οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν (2.4.2006), στον ανοικτό χώρο 
της Π λατείας Περιστεριού Α ττικής.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΑ ΣΕ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Η Ε λλ η νικ ή  Λέσχη Α υτοκ ινήτου  και Π εριηγήσεω ν 
(ΕΛΠΑ) βράβευσε (27.3.06) αστυνομικούς της Τροχαίας, 
σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα εντευκτήριά  
τη ς στην Αγία Παρασκευή, παρουσία της πολ ιτική ς και 
φυσ ικής Ηγεσίας της Ε λληνικής Αστυνομίας. Σ υγκε
κριμένα, βραβεύτηκαν τέσσερις αστυνομικοί, γ ια  την 
προσφορά τους στην ασφάλεια των πολιτώ ν και γ ια  τη 
συμβολή τους στην ομαλή και ασφαλή κίνηση τω ν οχη
μάτων σε όλο το οδικό δ ίκτυο της χώρας, κατά το έτος 
2005. Ειδικότερα, βραβεύτηκαν: ο Αρχ/κας Γεώργιος Μι- 
χούλης που υπηρετεί στο Τ.Τ. Διοδίων Σχηματαρίου, ο 
Α στυφύλακας Ιω άννης Αναγνωστόπουλος, που υπηρε
τε ί στο Τ.Τ. Κηφισιάς, η Αστ/κας Ζηνοβία Θεοδωρέλου, 
που υπη ρετεί στην Υποδ/νση Τροχαίας Αθηνών και η 
Αστ/κας Δέσποινα Χαχοπούλου που υπη ρετεί στο Τ.Τ. 
Ξάνθης.
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Η πρόεδρος του Ομίλου Φ ίλων Α στυνομίας Αθηνών κ. 
Καίτη Ψ ημένου πραγματοποίησε διάλεξη την 4.5.2006 
στη Σχολή Ε θνικής Ασφάλειας με θέμα το έργο του 
Ομίλου από συστάσεώς του. Στη διάλεξη παρίστατο 
σύσσωμο το δωδεκαμελές Δ ιοικητικό Συμβούλιο του 
Ομίλου.

Χ αρακτηριστικό στιγμ ιότυπο από τη συνάντηση που εί
χε ο Α ρχηγός του Σώματος, σε πρόσφατη επίσκεψή του 
στο Ρίο -  Α ντίρριο , με το Δ.Σ. της Έ νω σ ης Α στυνομι
κών Υπαλλήλων Αχαΐας όπου του εξετέθησαν τα ζητή
ματα που απασχολούν τους υπηρετούντες στο Νομό.

Από τον Ε λληνικό Ερυθρό Σταυρό (Τμήμα Τρικάλων), 
απονεμήθηκε εξαιρετικό βραβείο στο Τμήμα Συνορια
κής Φύλαξης Χασίων, όσο και στην Αστυν. Δ/νση Τ ρι
κάλων για  την μέχρι αυτοθυσίας αυταπάρνηση του 
προσωπικού κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Το 
βραβείο παρέλαβε ο Δ ιο ικητής του Τ.Σ.Φ. Χασίων 
Α στυνόμος Α’ Κων. Πλακιάς.

Εβδομάδα Ο δικής Ασφάλειας διοργανώθηκε στα Τρίκαλα με 
πρωτοβουλία του Αστυν. Δ /ντή της Α.Δ. Τρικάλων κ. Χρήστου 
Καλομπάτσιου, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού στο 
θέμα των τροχαίων ατυχημάτων. Σ την έναρξη των εργασιών 
μίλησαν, ο δημοσιογράφος και βουλευτής Άρης Σταθάκης, ο 
πρόεδρος της Ε πιτροπής Έ ρευνα ς Ελέγχου Α τυχημάτω ν της 
Έ νω σ η ς Α σφαλιστικών Εταιριώ ν κ. Γεώργιος Σκούρτης και ο 
Δ ιο ικητής του Τ.Τ. Τρικάλων Α/Α’ Γεώργιος Σουγλιέρης.
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{  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικού/ Α.Ε.Α. Υποστράτηγος 
κ. Νικόλαος Μπλάνης, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του Σώ
ματος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Ρώμη για τον 
εροτασμό των 154 ετών απο την ίδρυση της Ιταλικής Αστυ
νομίας. Σύνθημα της εκδήλωσης: VICINI ALLA GENTE 
(ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ). Την έναρξη των εκδηλώσεων κύ- 
ρηξε ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας και παρίσταντο ο 
Υπουργός Εσωτερικών, ο Αρχηγός της Ιταλικής Αστυνομίας, 
ο Δήμαρχος της Ρώμης, βουλευτές του ιταλικού Κοινοβουλί
ου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων και Αρχηγοί ή εκπρόσω
ποί τους απο όλες τις Αστυνομίες της Ευρώπης.

Η Έ νω σ η  Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας του Ν. Πέλ
λας τίμησε το Δ ιευθυντή  της Α.Δ. Πέλλας Ταξίαρχο Χα
ράλαμπο Μ ουρατίδη, σε σχετική  εκδήλωση που πργαμα- 
τοποιήθηκε, διότι με τ ις  ενέργειές του επιτεύχθηκε η 
ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ αποστράτων και εν ενερ- 
γεία αστυνομικών.

Το Δ.Σ. της Έ νω σ η ς Α στυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης 
πραγματοποίησε από κοινού με την οικεία Α στυνομική 
Δ/νση το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Αστυ
νομικώ ν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Παρέστη
σαν ο Γεν. Αστυν. Δ /ντής Αν. Μ ακεδονίας και Θράκης 
Υ ποστράτηγος κ. Χρύσανθος Τσαντρίζος, ο Αστυν/ 
Δ /ντής Ροδόπης Ταξίαρχος κ. Μ αργαρίτης Ντομάζης, ο 
Δ ιοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Ταξίαρχος κ. Βα
σίλειος Γατσάς και εκπρόσωποι τοπικώ ν Αρχών και Φο
ρέων.

JsusKol

Οι αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» της Άμεσης Δράσης Α ττι
κής συμμετείχαν σε τηλεμαραθώνιο προσφορών για  την 
ενίσχυση του παιδικού ιδρύματος «Κιβωτός». Α ντιπροσω
πεία «Ζητάδων» από τους, Ανθ/μο Ν. Μ έγαρη και τους 
Α στυφ/κες Σ. Θεριουδάκη και Ν. Ξεπουλιά, μετέβησαν 
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στην περιοχή του Κο- 
λωνού και παρέδωσαν στον πατέρα Α ντώνιο τα χρήματα 
που συγκεντρώ θηκαν.(Στη  φωτό, παιδιά του Ιδρύματος 
με τους συναδέλφους).
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Με πρωτοβουλία του Δ /ντή της Α.Δ. Δράμας Ταξιάρ
χου κ. Θεοδώρου Κορμιστινού βραβεύτηκαν για την 
εξαιρετική τους προσφορά ως εθελοντές αιμοδότες, ο 
Υ/Β’ Πασχάλης Πασχαλίδης, ο Α ρχιφύλακας Θεόφιλος 
Κ ορυφίδης και οι Συν. Φ ύλακες Ιωάννης Κουτζακιώ- 
της και Θεόδωρος Ποόλιος.

Σ τιγμ ιότυπο από την εθιμοτυπική  επίσκεψη του προε
δρείου της Ομοσπονδίας Αποστράτων Α ξιωματικών Σω
μάτων Ασφαλείας κ.κ. Ν ικολάου Κουτρουμπή, Δημη- 
τρίου Π απαχρήστου και Θεόφιλου Αθανασίου συνοδευ- 
όμενων από τον πρόεδρο των Αποστράτων της Δράμας, 
στο Γραφείο του Αστυν. Δ /ντή Δράμας Ταξιάρχου κ. 
Θεοδώρου Κ ορμιστινού όπου παρίστατο και ο Α’ 
Υποδ/ντής της Δ/νσης και Β’ Α ντιπρόεδρος της 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Αστυν. Υποδ/ντής κ. Δήμος Κοκμοτός.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Α ξιωματικών Χωροφυλακής 
σειράς 1968 -  1970 τέλεσε την 19.02.06 μνημόσυνο 
στον Ι.Ν. Ταξιαρχών υπέρ αναπαύσεως των ψ υχώ ν 
τω ν αποβιωσάντων συναδέλφων -  συμμαθητών τους.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου “Λέσχη Θ εσσαλονίκης” επι- 
σκέφθηκαν το Γεν. Αστυν. Δ /ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο 
κ. Α ντώνιο Μ παμιατζή και του παρέδωσαν επιταγές προκειμέ- 
νου να αποδοθούν στις οικογένειες των δολοφονηθέντων κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος αστυνομικών, Δ. Αλεβιζόπου- 
λου, Αθ. Δρακόπουλου, Δ. Κώτση και Κων. Βλαχοπάνου.
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Οι μαθητές του 11ου Ν ηπιαγω γείου Συκεώ ν επισκέφθη- 
καν το Α στυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Α ντιπροσωπεία Α στυνομικών της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης 
επισκέφθηκε το Κέντρο Φ ροντίδας Παραμελημένων και 
Κ ακοποιημένων Π αιδιών στο Παπάφειο και πράσφερε 
μπλουζάκια με το έμβλημα του Σώματος, γλυκίσματα 
και δώρα.

Ο Γενικός Πρόξενος της Βουλγαρίας κ. Ivanof Plam en 
επισκέφθηκε εθιμοτυπικά  το Γεν. Αστυν. Δ /ντή  Θεσσα
λονίκης Υποστράτηγο κ. Α ντώνιο Μ παμιατζή.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος

Παιδιά από την ενορία του Ι.Ν. Α γίου Ν εκταρίου Δενδρο- 
ποτάμου, συνοδευόμενα από τον Α ρχιμανδρίτη Αθηναγό- 
ρα και το Δήμαρχο Μ ενεμένης κ. Γ. Ακτσελή, επισκέφθη- 
καν το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώ
ματος τέθηκαν οε αποστρατεία:
- Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Πα
ναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Αναστάσιος Παπαδόπουλος.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Α’ οι, Ζήσης Ζαγαλιώτης, 
Χρηστός Κουμουρίδης, Κωνσταντίνος Κύρος, Πετροπάρης 
Μπακάλης.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ ο Ιωάννης Μπαλωμένος.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Πρόδρομος Αβα- 
νίδης, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Νικόλαος Αθανασιάδης, 
Ιωάννης Αναστασιάδης, Κωνσταντίνος Αναστασιάδης, Κων
σταντίνος Αναστασίου, Δημήτριος Ανδρονικίδης, Κωνστα
ντίνος Αποστολόπουλος, Πολύχρονης Ασλανίδης, Αριστεί
δης Βαλσαμίδης, Κωνσταντίνος Βάρδας, Μιχαήλ Γιάνναρος, 
Γεώργιος Γιαννόπουλος, Χρηστός Γκουτινάκης, Ιωάννης 
Γκοτζόπουλος, Κωνσταντίνος Γλοόφτσιος, Κωνσταντίνος 
Γουρδομιχάλης, Ιωάννης Δασκαλάκης, Θαλασσινός Δρεμσι- 
ζής, Νικόλαος Θεοδωρίδης, Λουκάς Ιωάννου, Δημήτριος Κα- 
κατόσης, Ευάγγελος Καλφούντζος, Αργυριος Καναβός, Γε
ώργιος Κανάτας, Ζήσης Καραγιάννης, Ευθύμιος Καραντζί- 
δης, Αντώνιος Καρυώτης, Ιωάννης Κατσαντώνης, Γεώργιος 
Κάχρος, Αυγουστίνος Κεφάλας, Βασίλειος Κοντογεώργος, 
Βασίλειος Κουλαρμάνης, Ανδρέας Κουμπούρας, Κωνσταντί
νος Κουτιάνης, Κωνσταντίνος Κουτρομάνος, Νίκη Κωνστα- 
ντακοπούλου, Κωνσταντίνος Λάμπρου, Νικόλαος Μακρής, 
Γεώργιος Μαντζούκης, Δημήτριος Μαργιολάκης, Ευάγγελος 
Μαρκόπουλος, Θεόδωρος Μάρρας, Γεώργιος Μελεσσανάκης, 
Βασίλειος Μεσσής, Δημήτριος Μοσχοβίτης, Γεώργιος Μό
σχος, Νικόλαος Μπαράς, Σπυρίδωνας Μπαρλαούρας, Κων
σταντίνος Μπάρλας, Ευελπίδης Μπόσμος, Ιωάννης Μπού- 
γιας, Δημήτριος Νικολακόπουλος, Δημήτριος Νίρλας, Τρια- 
νταφυλλιώ Νταλαβέρη, Ευστράτιος Οσκάρης, Αναστάσιος 
Παλτίδης, Αγγελική Παναγούλη, Φώτιος Παναγούλιας, Πε
ρικλής Παπαγεωργίου, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Αικατε
ρίνη Παπαθανασίου, Παναγιώτης Παραμυθέλλης, Βασίλειος 
Παρασκευόπουλος, Χαράλαμπος Παρασχίδης, Δημήτριος 
Πατρίκιος, Χριστόφορος Πολίτης, Αβραάμ Σιδηρόπουλος, 
Σπυρίδων Σινόπουλος, Ιωάννης Σιώμος, Λεωνίδας Σπανός, 
Νικόλαος Σπηλιόπουλος, Αλέξανδρος Στεφάνου, Νικόλαος 
Στράτης, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Αδαμάντιος Τακούτης, 
Ευστράτιος Τζιγκαλίδης, Γεώργιος Τίγκας, Αθανάσιος Τσα- 
κτσαράς, Στυλιανός Τσαλοόχας, Κωνσταντίνος Τσιαλοκώ- 
στας, Ελπίδα Τσικαλάκη, Γεώργιος Τσούντος, Σοφία Τσώ- 
νου, Δημήτριος Χαλκιάς, Σωκράτης Χαρίτος, Δημήτριος Χα- 
τζηκαμαγιάννης, Γεώργιος Χριστοδουλάκης, Αθανάσιος 
Χρυσαυγής, Θεοφάνης Χρυσικός.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι: Ηλίας Αβραμό- 
πουλος, Δημήτριος Αηδονίδης, Δημήτριος Αθανασίου, Λά
μπρος Αθανασίου, Αντώνιος Αισωπάκης, Στέφανος Ακριτί- 
δης, Παναγιώτης Αλβανός, Αλέξανδρος Αλεβίζος, Κωνστα
ντίνος Αλεξανδράκης, Ιωάννης Αλεξίου, Δήμος Αλμπάνης, 
Νικόλαος Αμπατζιάδης, Αναστάσιος Αναγνώστου, Αργύ- 
ριος Αναστασόπουλος, Κωνσταντίνος Ανδριανόπουλος, Γε
ώργιος Αντωνέτσης, Αντώνιος Αντώνογλου, Παναγιώτης

Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος Ανυφαντής, Βασιλική Αποστό
λου, Στυλιανός Αποστόλου, Βασίλειος Αρβανίτης, Πανα
γιώ της Αρβανίτης, Χαράλαμπος Βαΐτσης, Παναγιώτης Βα- 
λιόντης, Σταμούλος Βαλμάς, Ζαχαρίας Βαρότσης, Ιωάννης 
Βασιλάκης, Ιωάννης Βασιλειάδης, Παναγιώτης Βασιλειά- 
δης, Δήμητρα Βασιλείου, Δημήτριος Βασιλείου, Ευάγγελος 
Βασιλείου, Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Γεώργιος Βλαχάκης, 
Δημήτριος Βλαχογιάννης, Μ ιχαήλ Βλάχος, Ερμιόνη Βλά
χου, Εμμανουήλ Βολανάκης, Ιωάννης Βότσης, Γεώργιος 
Βοόλγαρης, Παναγιώτης Βούλγαρης, Κυριάκος Βυσανσιώ- 
της, Κυριάκος Γαλάνης, Νικόλαος Γαραγάνης, Βασίλειος 
Γεραλής, Δημοσθένης Γεωργιάδης, Ελευθέριος Γεωργιά- 
δης, Δημήτριος Γεωργίου, Ηρακλής Γεωργογιάννης, Νικό
λαος Γεωργομάνος, Χρήστος Γεωργούλης, Ιωάννης Γιακου- 
μής, Αντώνιος Γιανναδάκης, Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, 
Χρήστος Γιαννακόπουλος, Δημήτριος Γιαννόπουλος, Νικό
λαος Γιαννουλάκης, Ανδρέας Γιαννουλάκος, Κωνσταντίνος 
Γιαταγάνας, Θεόδωρος Γιαχαλής, Γεώργιος Γιώτης, Αθανά
σιος Γκαϊντατζής, Δημήτριος Γκότσης, Σπυρίδων Γκούμας, 
Γεώργιος Γκράβας, Χριστόδουλος Γραμμενιάτης, Αριστεί
δης Δαλαχάνης, Αλέξανδρος Δαμιανέας, Ιωάννης Δεληγιάν- 
νης, Ελένη Δέμκα, Νικόλαος Δημακόπουλος, Θεοφάνης 
Δημητρακόπουλος, Ιωάννης Δημητριάδης, Ηλίας Δημητρί- 
ου, Χρήστος Δημητρίου, Δημήτριος Δημόπουλος, Ιωάννης 
Δήμου, Ιωάννης Διαμαντάκης, Ιωάννης Δόγκαλης, Ευάγ
γελος Δουδούμης, Ιωάννης Δουλγέρης, Γεράσιμος Δραγώ- 
νας, Ιωάννης Δρακόπουλος, Νικόλαος Δρακόπουλος, Αγα
μέμνων Δροόγος, Ευθύμιος Ζαγγανάς, Χρήστος Ζαγκαβιέ- 
ρος, Χρήστος Ζάμπρας, Γρηγόριος Ζαρείφης, Φώτιος Ζήσης, 
Ιωάννης Ζησόπουλος, Μάρκος Ζιάγκαλος, Π αναγιώτης 
Ζορμπαλάς, Κ ωνσταντίνος Ζώης, Γεώργιος Ζωϊτάκης, 
Ελευθέριος Ζωράκης, Π αναγιώτης Ηλιόπουλος, Φώτιος 
Θανόπουλος, Πέτρος Θειακός, Γεώργιος Θελούρας, Αθανά
σιος Καζλάρης, Σωτήριος Καλαντζής, Γεώργιος Καλλιάρας 
Κωνσταντίνος Καλόγηρος, Χρήστος Καλοπίσης, Αθανάσιος 
Καμπάς, Κωνσταντίνος Καναβός, Κωνσταντίνος Καποσού- 
ζης, Ανδρέας Καραβάτσος, Ιωάννης Καραγεωργίου, Ε υθύ
μιος Καραθάνος, Ιωάννης Καραΐσκος, Άνθιμος Καραμιχά- 
λης, Αναστάσιος Καραμφυλλίδης, Κωνσταντίνος Καρατζάς, 
Δημήτριος Καραχάλιος, Σουλτάνα Καρβουνάρη, Δημήτριος 
Καρδαράς, Βασίλειος Καρκανόπουλος, Δημήτριος Καρράς, 
Ιωάννης Καρφής, Απόστολος Κασσάς, Σταματία Καταραχιά, 
Ιωάννης Κατσαμπέκης, Στυλιανός Καύκας, Ιωάννης Κερά- 
τσας, Αντώνιος Κερούλης, Αριστοτέλης Κετσιακίδης, Ανα
στάσιος Κιονεζόγλου, Κωνσταντίνα Κλαζίδου, Γρηγόριος 
Κοθώνας, Ιωάννης Κολοβός, Γεώργιος Κόμης, Γεώργιος 
Κομνηνός, Φωτεινή Κονδυλάρου, Παράσχος Κονταξής, Πα
ναγιώτης Κοντογιάννης, Κωνσταντίνος Κόντος, Μιχαήλ 
Κοράκης, Παναγιώτης Κορομηλάς, Ελευθέριος Κοτασίδης, 
Γεώργιος Κούζας, Δημήτριος Κουκιάς, Σωτήριος Κουτσο- 
γεωργόπουλος, Αντώνιος Κουτσουράκης, Νικόλαος Κουφά- 
κης, Εμμανουήλ Κρασανάκης, Νικόλαος Κρέπης, Απόστο
λος Κριτσιμάς, Νικόλαος Κυριακάκης, Ισαάκ Κυριακίδης, 
Ευστράτιος Κυριάκού, Στυλιανή Κυριάκού, Δημήτριος 
Κωνσταντάκης, Χρήστος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντόπουλος, Ιωάννης Κωνστάντος, Παναγιώτα Κω- 
στάκη, Γεώργιος Κωστόπουλος, Στέφανος Κωστόπουλος,
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Βασίλειος Κώχσιαρης, Δημήχριος Κωχσικόπουλος, Λάζαρος 
Λαζαρίδης, Ευάγγελος Λαζογιάννης, Αθανάσιος Λάμπρος, 
Γεώργιος Λαμπρούσης, Κωνσχανχίνος Λάνης, Νικόλαος Λά- 
νης, Λάσκαρης Λασκαρούδιας, Παναγιώχης Λε'νχζας, Δημή- 
χριος Λευχέρης, Δημήχριος Διάκος, Φώχιος Λιάχσος, Αθανά
σιος Λιόνχος, Τριανχάφυλλος Λιούλιος, Κωνσχανχίνος Λίχι- 
νας, Νικόλαος Λυμπεράπουλος, Δημήχριος Μάγγας, Ιωάν
νης Μαϊμάρης, Θωμάς Μακρής, Σχαύρος Μακρής, Ανδρε'ας 
Μακρογκίκας, Χρήσχος Μάνδραλης, Χρήσχος Μανουσάκης, 
Κωνσχανχίνος Μανχάς, Γρηγόριος Μαρίνης, Εμμανουήλ 
Μαυρομμαχάκης, Ιωάννης Μέγας, Νικόλαος Μήλιος, Βασί
λειος Μήχουλας, Μαρία Μιλχιάδου, Νικόλαος Μιχαλάκης, 
Γεώργιος Μόσχος, Χαράλαμπος Μόχσιος, Νικόλαος Μπαϊλ- 
γκάμης, Λάζαρος Μπακιρχζής, Απόσχολος Μπαλχαδώρος, 
Γεώργιος Μπαλχζώης, Σχαύρος Μπάμπης, Ευάγγελος Μπαρ- 
κάχσας, Ηρακλής Μπαφάκης, Δημήχριος Μπενέκης, Γεώρ
γιος Μπιδινάκης, Φώχιος Μπινιάρης, Παναγιώχης Μπίσκας, 
Θεόδωρος Μπίχος, Αθανάσιος Μπλάχσιος, Ιωάννης Μπλά- 
χσιος, Δημήχριος Μπλε'χσας, Ευσχράχιος Μπογδανίδης, Ανα- 
σχασία Μποΐχση, Νικόλαος Μπόνιας, Ανασχάσιος Μπούρας, 
Χρήσχος Μπούρος, Δημήχριος Μ πουρουχζης, Θωμάς 
Μπουρσανίδης, Χρήσχος Μπουρχσουκλής, Λεωνίδας Μπου- 
χεράκος, Ευάγγελος Μπρούζης, Αθανάσιος Μυλωνάς, Κων
σχανχίνος Μυλωνάς, Ιάκωβος Μωραΐχης, Νικόλαος Μωρο- 
γιώργας, Χρήσχος Νασιόπουλος, Νικόλαος Νάσιος, Μαρία 
Νικολακάκη, Φρειδερίκη Νικολάου, Ελευθέριος Νούχσος, 
Ευθυμία Νχαή, Σπυρίδων Νχαουρος, Κωνσχανχίνος Νχέ- 
κας, Αχιλλέας Νχόβολης, Μάρθα Νχόσκα, Παναγιώχης Ξε- 
σφίγγης, Παναγιώχης Οικονόμου, Σάββας Ουζούνογλου, Γε
ώργιος Παγάνης, Βασίλειος Παλιακάσης, Αλέξανδρος Πανα- 
γιωχόπουλος, Χρυσάνθη Παναγιώχου, Γρηγόριος Παναγό- 
πουλος, Κωνσχανχίνος Παναγόπουλος, Γεώργιος Πάνος, Γε
ώργιος Πανχάλης, Αθανάσιος Πανχέρης, Γεώργιος Πανχέ- 
ρης, Θεοφάνης Πανχιώρας, Λαμπρινή Πάνχου, Σχυλιανός 
Παξιμάδας, Νικόλοας Παπαγεωργίου, Πανχελής Παπαδά- 
κης, Γεώργιος Παπαδογεώργος, Χαράλαμπος Παπαδόπου- 
λος, Ελισσάβεχ Παπαδοπούλου, Κωνσχανχίνος Παπαθανασί
ου, Ρεβέκκα Παπαθεοδώρου, Σχέλλα Παπαμιχαήλ, Μενέλα
ος Παπαχρήσχου, Αιμίλιος Παππάς, Θωμάς Παχσιαούρας, 
Ηλίας Πάχχας, Ιωάννης Παφύλλας, Σχέργιος Πεγγίδης, Ιορ
δάνης Πεγκλίδης, Εμμανουήλ Περογιαννάκης, Σχέργιος Πε- 
χμεζάς, Κωνσχανχίνος Πήλιος, Ανασχασία Π ιπιγκιώχη, Αθα
νάσιος Πιχσινής, Ανχώνιος Πολίχης, Σπυρίδων Πολυγένης, 
Ιωάννης Πουλήμας, Χρήσχος Πουχακόγλου, Γεώργιος Που- 
χαχίδης, Ιωάννης Προβίδας, Βασίλειος Πυλαρινός, Νικόλαος 
Ράλλης, Θωμάς Ράππος, Κωνσχανχίνος Ράπχης, Ηλίας Ραυ- 
χογιάννης, Κωνσχανχίνος Ρηχινιώχης, Ευθαλία Σάββα, Γε
ώργιος Σακκάς, Δημήχριος Σαράνχος, Ευσχάθιος Σαράνχος, 
Δημήχριος Σαχινίδης, Χρήσχος Σιάρκας, Γρηγόριος Σιδηρό- 
πουλος, Λάμπρος Σιμήχρης, Νικόλαος Σιούλης, Πολύκαρπος 
Σκαλχσάς, Παναγιώχης Σκανδαλάρος, Βασίλειος Σκραπα- 
λής, Παναγιώχης Σκυλοδήμος, Χαράλαμπος Σουϊδας, Φώ
χιος Σουρκούνης, Γρηγόριος Σπυράκος, Ό θω ν Σχαμαχιά- 
δης, Ηλίας Σχαμοόλης, Κωνσχανχίνος Σχασινός, Δημήχριος 
Σχαυρόπουλος, Δημήχριος Σχεργίου, Δημήχριος Σχεφανής, 
Χρήσχος Σχόγιου, Πέχρος Σχρούμπης, Βασίλειος Σύρος, 
Σχέργος Τασιάδης, Θεόδωρος Τασιούλης, Γεώργιος Τζαβα- 
λάς, Βασίλειος Τζάκος, Κωνσχανχίνος Τζαμπαζίδης, Νικόλα
ος Τζιγκουνάκης, Αρισχείδης Τζιοβάρας, Δημήχριος Τόι- 
χσιος, Ιωάννης Τόλιας, Νέσχωρας Τούλιας, Σπυρίδωνας 
Τουλόπουλος, Ιωάννης Τραυλός, Ιωάννης Τριανχαφυλλό- 
πουλος, Ιωάννης Τριπολιχσιώχης, Γρηγόριος Τρούπος, Γε

ώργιος Τροχάχος, Απόσχολος Τσάκαλος, Βασίλειος Τσάκα- 
λος, Νικόλαος Τσανάκας, Αθανάσιος Τσάχσης, Παναγιώχης 
Τσέλιος, Ηλίας Τσέχσας, Κωνσχανχίνος Τσεχσέκος, Βασίλει
ος Τσιμόπουλος, Ναπολέων Τσιόφυλας, Ανχώνιος Τσιριμώ- 
κος, Πανχελεήμων Τσόγκας, Γεώργιος Τσουκνής, Ανασχά- 
σιος Τσουμάνης, Γεώργιος Τσούνχος, Ανάργυρος Τσούχσου- 
ρας, Σεραφείμ Τσώλης, Ιωάννης Τύρος, Κωνσχανχίνος Υφα- 
νχής, Σοφοκλής Φάνχης, Δημήχριος Φαρμάκης, Αθανάσιος 
Φιλίππου, Δημήχριος Φλώρος, Περικλής Φράγκος, Ανδρε'ας 
Φρέσκος, Κυριάκος Φυρινίδης, Νικόλαος Φυσάκης, Θωμάς 
Φώχος, Γεωργία Χαλκιαδάκη, Κωνσχανχίνος Χάσκος, Φώ
χιος Χαχζηγιαννίδης, Αικαχερίνη Χαχζηπουργάνη, Ιωάννης 
Χαχζηπουργάνης, Γαβριήλ Χαχζόπουλος, Απόσχολος Χον- 
δρόπουλος, Αθανάσιος Χορόζης, Νικόλαος Χρησχακάκος, 
Αρχόνχω Χρήσχου, Πέχρος Χρισχογιάννης, Βασίλειος Χρι- 
σχόπουλος, Κωνσχανχίνος Χρισχόπουλος, Κωνσχανχίνος 
Χρονόπουλος, Δημήχριος Χυχάς, Θεόδωρος Ψαρράς.
- Με to  βαθμό χου Αρχιφύλακα οι Ιωάννης Αγγελόπουλος, 
Φίλιππος Αθανασίου, Νικόλαος Ακριβής, Φραγκλίνος Αμπε- 
λάργας, Δημήχριος Αναγνωσχόπουλος, Χρήσχος Ανδρικό- 
πουλος, Ευχέρπη Ανεθρεπχάκη, Εμμανουήλ Ασχεριάδης, Δη- 
μήχριος Βαλκανιώχης, Χαρίλαος Βασιλάκης, Απόσχολος Βλά
χος, Θωμάς Βογιαχζής, Ανδρε'ας Γεωργακόπουλος, Νικόλαος 
Γεωργακόπουλος, Δημήχριος Γεωργιάδης, Γεώργιος Γεωργί
ου, Παναγιώχης Γκιώνης, Γεώργιος Γκόχζης, Φώχιος Γκό- 
χσης, Αλεξάνδρα Γκοχσοποόλου, Χρήσχος Γκούβερος, Σπυρί
δων Γλάβας, Γρηγόριος Γρηγοριάδης, Σχυλιανός Γρίβας, Θε- 
μισχοκλής Δασκαλάκης, Μιχαήλ Δερβίχης, Κωνσχανχίνος 
Δημάκας, Ανχώνιος Δημηχριάδης, Δημήχριος Διαλεκχός, 
Αχιλλέας Ευαγγελίδης, Ελευθέριος Ζοράκης, Γεώργιος Ζου- 
μπουλάκης, Γεράσιμος Ιωάννου, Σχαύρος Ιωσηφίδης, Χρή
σχος Καζάνας, Ιωάννης Κακαβάς, Ευάγγελος Καλλανχζής, 
Παύλος Καραπε'χσας, Νικόλαος Καραχαράκης, Σχαμαχία Κα- 
χαραχιά, Ελισάβεχ Κιουχαχιάλη, Ιωάννης Κίχσιος, Ευαγγε
λία Κλοκώνη, Νικόλαος Κόκκαλης, Ελευθέριος Κολιοκίχσος, 
Ιωσήφ Κονχογιάννης, Νικόλαος Κοσμίδης, Σάββας Κοχζαγε- 
ρίδης, Θεόδωρος Κουρλέσης, Ιωάννης Κουχσιούμπας, Αθανά
σιος Κόφφας, Δημήχριος Κραγιόπουλος, Ό λγα  Κυριακάκη, 
Γεώργιος Κυριάκού, Μαρία Κωνσχανχίνου, Λεωνίδας Κω- 
χσιόπουλος, Αρισχοχέλης Λαϊνάς, Γεώργιος Λασθιωχάκης, 
Δημήχριος Λιόνχος, Χρήσχος Μαγγλάρης, Παναγιώχης Μα- 
κρυγιάννης, Αγάπη Μεϊχανεχσίδου, Ανδρε'ας Μελισσάρης, 
Γεώργιος Μένχζας, Αρισχοχέλης Μπαλιάμης, Γεώργιος Μπα- 
χζακάκης, Παναγιώχης Μπερδές, Μιχαήλ Μπεχεινάκης, Σω- 
χήριος Μπιλιάνης, Ηλίας Μπουγιουκλής, Άγγελος Μυλωνάς, 
Δημήχριος Μυρχόπουλος, Θωμάς Νασιάκος, Παναγιώχης 
Νάσχος, Ηλίας Νιδε'λχσος, Ιωάννης Νικολόπουλος, Θεόδωρος 
Νχέκας, Μιχαήλ Ξυλιάς, Δημήχριος Ξυπολίας, Βασίλειος 
Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παπάζογλου, Νικόλαος Πασχάλης, 
Αθανάσιος Πλιάχσικας, Βασίλειος Πολυχρονόπουλος, Πανα- 
γιώχης Πούλης, Δημήχριος Ράπχης, Ερμιόνη Ραχωβίχσα, 
Ανδρέας Σακελάρης, Θεοφάνης Σακκάς, Πανχελής Σαρρής, 
Ανδρέας Σιχοκωνσχανχίνου, Ανδρέας Σκούνχζος, Χρήσχος 
Σκρέκας, Γεώργιος Σολδάχος, Μαρία Σολιδάκη, Δημήχριος 
Σπυρόπουλος, Χρήσχος Σπυρόπουλος, Ανασχάσιος Σχαυρου- 
λάκης, Μαρία Σχεργιανού, Σχαύρος Συκιωχάκης, Γεώργιος 
Σωπιάδης, Παναγιώχης Ταβλαδάκης, Ευάγγελος Τάγκας, 
Ανασχάσιος Τάσιος, Χρήσχος Τόλης, Γεώργιος Τριβυζάκης, 
Ειρήνη Τσιχσέλη, Αρισχοχέλης Τσοκακχσίδης, Μιχαήλ Τσό- 
λης, Φώχιος Φιλιππίδης, Ευάγγελος Φραγκιαδάκης, Χρήσχος 
Χανχζάρας, Μιχαήλ Χανχζής, Χρήσχος Χίλιας, Αθανάσιος Χο
ρόζης, Δημήχριος Χρύσανθος.
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ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ -  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοσιεύτηκε το Προεδρικό Διάταγμα και εκδόθηκε Διαταγή 
υλοποίησης σχετικά με την αναδιάρθρωση, τη σύσταση, την 
οργάνωση και τη λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών της 
Θεσσαλονίκης (Γ.Α.Δ.Θ.) (Π.Δ. 48, Φ.Ε.Κ. Α/50 από 13-3-06). 
Σκοπός της νέας διαρθρωτικής και λειτουργικής δομής των 
Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Θ. είναι:
•  Η προσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα
•  Η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνι
κού ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας
•  Η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του προσω
πικού και των διαθέσιμων μέσων
•  Η χωροταξική αναδιάταξη βάσει των πραγματικών ανα
γκών αστυνόμευσης
•  Η περαιτέρω ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και εμπιστο
σύνης με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία 
Ειδικότερα, το σχέδιο της αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει, με
ταξύ άλλων, τις εξής μεταβολές:
•  Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
- Ιδρύονται 2 Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας, για την εποπτεία 
και το συντονισμό των Αστυνομικών Τμημάτων και αυξάνε
ται ο συνολικός αριθμός τους από 3 σε 5.
- Ιδρύονται 12 Αστυνομικά Τμήματα και αυξάνεται ο συνο
λικός αριθμός τους από 23 σε 35. Από τα 12 αυτά Τμήματα 
(εκ των οποίων τα 4 ιδρύονται εντός του πολεοδομικού συ
γκροτήματος και τα 8 στην ευρύτερη περιοχή του Νομού), 
τα 6 προέρχονται από προαγωγή Αστυνομικών Σταθμών.
•  Στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
- Ιδρύονται 12 Τμήματα Ασφαλείας και αυξάνεται ο συνολι
κός αριθμός τους από 6 σε 18
- Ιδρύονται 2 Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών (Ανατολικής και 
Δυτικής Θεσσαλονίκης)
- Ιδρύεται Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων 

(anti-trafficking)
- Ιδρύεται Τμήμα Φύλαξης Μαρτύρων
- Ιδρύεται Τμήμα Στρατηγικής και Ανάλυσης στοιχείων 
εγκληματικότητας
- Αναβαθμίζεται η λειτουργία του Τμήματος Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος
•  Στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
- Ιδρύονται 2 νέα Τμήματα Τροχαίας (Ανατολικής και Δ υτι
κής Θεσσαλονίκης), τα οποία προκύπτουν από τη διάσπαση 
της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης
- Επίκειται (από 30-9-2006) η λειτουργία του Τμήματος Τρο
χαίας Αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκης
Επιπλέον, στη νεοϊδρυθείσα Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσα
λονίκης, υπάγονται τα Τμήματα Αλλοδαπών Ανατολικής και 
Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Τμήματα Δίωξης Λα
θρομετανάστευσης Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Αγίου Αθανασίου 
και Μυγδονίας.
Συγκεντρωτικά, το νέο δομικό και οργανωτικό σχήμα της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης περιλαμβά
νει:
•  7 Διευθύνσεις
•  5 Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας
•  1 Υποδιεύθυνση Μεταγωγών-Δικαστηρίων
• 35 Αστυνομικά Τμήματα
• 18 Τμήματα Ασφαλείας
•  7 Τμήματα Τροχαίας (εκ των οποίων 1 Τμήμα Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων)
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•  4 Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
•  1 Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας
Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 
εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό που αφορά την ανα
διάρθρωση των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
είναι αποτέλεσμα μίας συστηματικής μελέτης από ειδική επι
τροπή, η οποία έλαβε υπόψη της:
•  τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες αστυνό
μευσης του νομού Θεσσαλονίκης
•  τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και τις νέες μορφές της 
εγκληματικότητας, καθώς και
•  τις προτάσεις Υπηρεσιών και Αστυνομικών Συνδικαλιστι
κών Οργανώσεων, φορέων, θεσμικών παραγόντων κ.λπ.
Ως προς την κάλυψη των αναγκών των νέων Υπηρεσιών σε 
ανθρώπινο δυναμικό, ήδη αυτές έχουν ενισχυθεί με τις με
ταθέσεις και τις τοποθετήσεις του έτους 2005 και επίσης θα 
ενισχυθούν συμπληρωματικά κατά το διανυόμενο έτος. 
Υπάρχει επίσης διαρκής και εποικοδομητική επαφή με τους 
τοπικούς παράγοντες της Θεσσαλονίκης, για την επίλυση 
του κτιριακού ζητήματος των νέων Υπηρεσιών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Την 21-3-2006 ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης συναντήθηκε με το Δι
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικόλαο Γκαργκάνα. 
Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι ληστείες τραπεζών και 
η ανάπτυξη πρωτοποριακών δράσεων εντός του έτους.
Για την αντιμετώπιση των ληστειών τραπεζών και οι δύο 
πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα τεχνι
κής, ηλεκτρονικής και φυσικής προστασίας των τραπεζών. 
Ειδικότερα:
- τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας
- άθραυστων υαλοπινάκων
- περιστρεφόμενων θυρών ασφαλείας
- συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης
- πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας
Οι πρωτοποριακές δράσεις που θα αναπτυχθούν, θα κατατεί
νουν σε συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών για την εξεύ
ρεση λύσης, όσον αφορά την υποστήριξη κτιριακών εγκατα
στάσεων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτε
ρα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.
Επίσης συζητήθηκε το θέμα της επίσπευσης των διαδικα
σιών έκδοσης εντύπων διαβατηρίων, την οποία έχει αναλάβει 
η Τράπεζα της Ελλάδος για λόγους ασφαλείας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ανα
στάσιος Δημοσχάκης συναντήθηκε (31-3-2006) με τον Πρό
εδρο της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών και Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 
κ. Τάκη Αράπογλου.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της προηγη- 
θείσας με το Δ ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ν ικό
λαο Γκαργκάνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι λη
στείες τραπεζών και η ανάπτυξη πρωτοποριακών δράσεων 
εντός του έτους.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών, κ. Αράπο-



γλου, ήταν ιδιαίτερα θετικός στις προτάσεις του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη λήψη μέτρων τεχνι
κής, ηλεκτρονικής και φυσικής προστασίας των τραπεζών. 
Τελικές αποφάσεις και μέτρα θα ανακοινωθούν μετά από συ
νάντηση που θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα και στην 
οποία θα συμμετάσχουν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικόλαος 
Γκαργκάνας και οι Πρόεδροι όλων των Τραπεζών της Ελλάδος.

ΣΧΕΔΙΟ « ΙΛΑΕΙΡΑ»

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και 
του Α ρχηγείου της Ε λληνικής Α στυνομία εκπονείται 
Σχέδιο Ε πιχειρησ ιακής - Δ ιυπηρεσιακής Δράσης για  την 
αντιμ ετώ π ισ η  τη ς παράνομης δ ια κ ίνη σ η ς ανθρώ πω ν 
(trafficking).
Το Σχέδιο αυτό φέρει την κωδική ονομασία «ΙΛΑΕΙΡΑ» 
και σκοπός του είναι η ουσιαστική, συντονισμένη και 
αποτελεσματική ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων 
στην καταπολέμηση του trafficking Φορέων, μέσω κοι
νώ ν επιχειρήσεων πανελλαδικής εμβέλειας.
(Το όνομα προέρχεται από την πρώτη απαχθείσα γυναίκα 
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Π ρόκειται γ ια  μία από 
τις  δύο θυγατέρες του βασιλιά της Μεσσηνίας Λεύκιππου, 
την Ιλάειρα, η άλλη ήταν η Φοίβη, τ ις  οποίες απήγαγαν οι 
Διόσκουροι Κάστορας και Πολυδεύκης, μολονότι ήταν ξα- 
δέλφες τους και παρά το γεγονός ότι ήταν αρραβωνιασμέ- 
νες με τους υ ιούς του αδελφού του Λ εύκιππου Αφαρέα, 
Ίδ α  και Λυγκέα. Αποτέλεσμα ο φονικός πόλεμος μεταξύ 
των τεσσάρων Ίδ α  και Λυγκέα κατά Κάστορα και Π ολυ
δεύκη, στον οποίο βρήκαν άδοξο τέλος οι Διόσκουροι.)
Το Σχέδιο λειτουργώ ντας προληπτικά και κατασταλτικά, 
θα α ναπτυχθεί στη βάση δύο παραμέτρων και θα ολοκλη
ρω θεί σε οκτώ φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης. Συ
γκεκριμένα η πρώτη παράμετρος περιλαμβάνει την επ ι
χειρησιακή (αστυνομική) δράση, για  την εξάρθρωση ορ
γανω μένω ν κυκλωμάτω ν με διεθνικό χαρακτήρα και την 
απελευθέρωση θυμάτων. Η δεύτερη παράμετρος περιλαμ
βάνει την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα 
(ενηλίκω ν, ανηλίκω ν, προστασία, φιλοξενία, επαναπατρι
σμός, υγειονομική περίθαλψη, άσυλο κ.τ.λ.), ως αποτέλε
σμα της παραπάνω δράσης.
Οι φάσεις ολοκλήρωσης του Σχεδίου είναι οι εξής:
- Εκπόνηση Σχεδίου
- Π ροπαρασκευαστικές δράσεις
- Δ ιεξαγωγή Άσκησης επ ί χάρτου
- Δ ιεξαγωγή πραγματικής Άσκησης ετοιμότητας
- Π λήρης Ε πιχειρησιακή Δράση (με ορίζοντα έξι μηνών 
περίπου από σήμερα)
- Π εριφερειακή συνεργασία πραγματοποίησης συνεδρίου 
άσκησης επ ί χάρτου (χρονικός ορίζοντας δέκα μήνες πε
ρίπου από σήμερα)
- Δ ιασυνοριακή πραγματική Άσκηση ετοιμότητας
- Πραγματοποίηση Κοινών Δ ιασυνοριακών Επιχειρήσεων 
(διμερών - πολυμερών).
Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σύγχρονο διεθνές φαινό
μενο με θύματα, εκατοντάδες χιλιάδες γυνα ίκες και παι
διά κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, που διακινούνται με 
σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευσή τους. 
To trafficking αποτελεί μία από τις  βασικές μορφές του 
οργανωμένου εγκλήματος και στην Ελλάδα δυστυχώ ς εμ
φανίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ορ
γανω μένης (εισαγόμενης) εγκληματικότητας, παρά τις 
σημαντικές και πρωτοποριακές δράσεις που τα τελευταία 
χρόνια έχουν α να πτυχθεί από την Ε λληνική  Αστυνομία. 
Το πρόβλημα εστιάζεται στην κίνηση από τις  Βαλκανικές 
Χώρες και ευρύτερα της Ν.Α. Ευρώπης, κυρίω ς ως χώρες

προέλευσης και δράσης οργανωμένων κυκλωμάτω ν στρα- 
τολόγησης και διακίνησης θυμάτων.
Αναγνωρίζεται ότι το πρόβλημα, λόγω του διεθνούς χαρα
κτήρα του και της επικ ινδυνότητάς του, γ ια  να αντιμετω 
π ιστεί απαιτεί ευρύτερη συνεργασία. Ειδικότερα απαιτεί
ται στενή διασυνοριακή περιφερειακή συνεργασία με τ ις  
Χώρες της Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης σε επίπεδο 
ανταλλαγής τεχνογνω σίας και εμπειρίας, ανταλλαγής και 
αξιοποίησης πληροφοριών, πρωτίστως όμως μέσω κοινών 
επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό το Σχέδιο θα αναπτυχθεί 
και σε Διασυνοριακό Διαπεριφερειακό Επίπεδο.
Το Ε θν ικ ό  αυτό  Σχέδιο  Ε π ιχε ιρ η σ ια κ ή ς Δ ιϋπηρεσ ια- 
κής Δράσης γ ια  τη ν  α ντιμ ετώ π ισ η  τη ς παράνομης δ ια 
κ ίνη σ η ς ανθρώ πω ν εντάσσεται στο πλαίσ ιο  ενός σ υνο
λ ικ ο ύ  σχεδιασμού, γ ια  τον  σ υ ντο ν ισ μ ό  όλω ν τω ν 
εμπλεκομένω ν φορέων και ε π ιχ ε ιρ ε ί μέσα από σ υ γκ ε
κ ρ ιμ ένες δράσεις όλων τω ν Χωρών τη ς Ν.Α. Ε υρώ πη ς 
και τω ν Β αλκανίω ν να επ ιφ έρει μια σ υ ν εκ τ ικ ή  προ
σ έγγιση  στο πλαίσ ιο  τη ς  εσ ω τερ ικής ασφάλειας εντός 
τη ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Έ νω σ η ς.
Με το Σχέδιο Δράσης, σκοπείται να α να πτυχθεί τα υτό
χρονη δράση των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, σε επίπεδο 
αφ ενός διω κτικώ ν αρχών και αφ ετέρου υποστηρ ικτικής 
συνδρομής τω ν θυμάτων, ώστε να υπάρξουν βέλτιστα 
αποτελέσματα στην αντιμετώ πιση της εμπορίας ανθρώ
πων. Η Ελλάδα επ ιθυμ εί και μπορεί να τεθεί στην πρωτο
πορία σ αυτή τη ν  μάχη για  την καταπολέμηση της εμπο
ρίας ανθρώπων, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ν οτιοανατο
λ ική ς Ευρώπης αξιοποιώντας το Ο λυμπιακό και Ε υρω 
παϊκό κεκτημένο.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κατά τη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Δ ικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων (27-28.4.2006) που συζήτησε 
τη  γαλλική πρωτοβουλία για  τη ν  αύξηση του ενιαίου τέ
λους θεωρήσεων από 35 σε 60 ευρώ, ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας εξέθεσε τ ις  θέσεις της Ελλά
δος επ ί του ζητήματος, τονίζοντας ότι το σχέδιο της σχε
τική ς Αποφάσεως θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να 
εναρμονισθεί χρονικά και ποιοτικά με την εφαρμογή του 
ορ ιστικού  Π ληροφοριακού Σ υστήματος Θεωρήσεων 
(VIS). Στόχος πρέπει να παραμένει πάντα η πολιτική  και 
κο ινω νική  κ ινητικότη τα  των τρ ίτω ν χωρών προς τ ις  χώ 
ρες της Ε.Ε. και αυτό επιτυγχάνετα ι με τ ις  πρόσφορες δ ι
ευκολύνσεις για  ασφαλείς επισκέψεις.
Η Ελλάδα υποστηριζόμενη από Ο υγγαρία, Σουηδία και 

Σλοβακία δήλωσε ότι θα μπορούσε εναλλακτικά να δεχθεί 
μια διάταξη που να επιτρέπει τη  διατήρηση του μειωμέ
νου τέλους των 35 ευρώ για  τ ις  υποψ ήφ ιες χώρες, τ ις  χώ 
ρες τω ν Δ υτικώ ν Βαλκανίων καθώς και τ ις  χώρες με τις 
οποίες η Ευρωπαϊκή Έ νω σ η  έχει ολοκληρώσει ή δια
πραγματεύετα ι συμφ ω νίες δ ιευκόλυνσ η ς θεωρήσεων, 
ιδίως με τη  Ρωσία και την Ουκρανία.
Καταλήγοντας, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα δεν 
μπορεί να υπερψηφίσει το προτεινόμενο Σχέδιο Απόφα
σης, το οποίο εξακολουθεί να μην λαμβάνει επαρκώς 
υ π ’ όψ ιν τ ις  σοβαρές πολιτικές παραμέτρους του θέματος 
και γ ια  το λόγο αυτό ζήτησε να περ ιληφ θεί στο τελικό 
κείμενο της Απόφασης και στα Επίσημα Π ρακτικά του 
Συμβουλίου, κείμενο Π ολιτικής Δήλωσης της Ελλάδος. 
Ό σον αφορά το σημαντικό θέμα της θέσης σε λειτουργία 
του Συστήματος Πληροφοριών Schengen II, ο κ. Υπουρ
γός επεσήμανε τη ν  ανάγκη ταχείας επίλυσης των τεχν ι
κών, διαχειριστικώ ν και νομ ικώ ν προβλημάτων, ώστε να 
τηρηθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας ότι βασι
κός γνώμονας προσέγγισης του θέματος θα πρέπει να εί-
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ναι πάντα ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των πολιτών και της προστασίας τω ν προσω
πικώ ν δεδομένων.
Ως προς την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
(trafficking), ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πο
λύδωρας ενεχείρισε στον Αντιπρόεδρο της Commission 
αρμόδιο για  θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων Ασφάλειας 
και Δ ικαιοσύνης κ. Franco F ra ttin i, ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο γ ια  την αντιμετώ πιση της παράνομης διακίνησης 
ατόμω ν με σκοπό τη  σεξουαλική εκμετάλλευση 
(trafficking), με κωδική ονομασία «ΙΛΑΕΙΡΑ», σύμφωνα 
με το οποίο για  πρώτη φορά, σε Π ανευρωπαϊκό Επίπεδο, 
γ ίνετα ι ένας συνολικός σχεδιασμός, που θα συντονίσει 
όλους τους εμπλεκομένους φορείς και επ ιχειρεί μέσα από 
συγκεκριμένες δράσεις όλων των Χωρών της Ν οτιοανα
τολικής Ευρώ πης και τω ν Βαλκανίων να  επιφέρει μια συ
νεκ τικ ή  προσέγγιση με σκοπό την εσωτερική ασφάλεια 
και την επίτευξη της Ευρω παϊκής Π ολιτικής γειτονίας. 
Με το σχέδιο, σκοπείται επίσης να α να πτυχθεί ταυτόχρο
νη  δράση όλων τω ν χωρών, σε επίπεδο αφ ενός δ ιω κτικώ ν 
αρχών και αφ ετέρου υποσ τηρ ικτικής συνδρομής των θυ
μάτων, ώστε να υπάρξουν βέλτιστα αποτελέσματα στην 
αντιμετώ πιση της εμπορίας ανθρώπων. Η Ελλάδα επ ιθυ 
μεί και μπορεί να τεθεί στην πρωτοπορία σ“ αυτή τη ν  μά
χη  για  τη ν  καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδ ια ί
τερα στην περιοχή της Ν οτιοανατολικής Ευρώπης.
Ο κ. Υπουργός ζήτησε από τον κ. Franco F ra ttin i, να  τεθεί 
το σχέδιο υπό την αιγίδα του. Και η πρότασή του έγινε εκ- 
θύμως αποδεκτή από τον Αντιπρόεδρο της Commission.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ολοκληρώθηκε η Δ ιάσκεψη Υπουργών Δ ικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε υρω παϊκής Έ νω σης, η 
οποία πραγματοποιήθηκε την 4 - 5/5/2006 στη Β ιέννη της 
Α υστρίας. Σ τη ν  Υ πουργική  Δ ιάσκεψ η συμ μετείχαν 
Υ πουργοί και αντιπροσωπείες από περισσότερες από 50 
χώρες και δ ιεθνείς οργανισμούς. Από ελληνικής πλευράς 
συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως κ. Κωστής Αιλιανός συνοδευόμενος από υ π η 
ρεσιακούς παράγοντες.
Σκοπός της Δ ιάσκεψης ήταν η δημιουργία μιας ετα ιρικής 
σχέσης συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της Ε υ
ρω παϊκής Έ νω σ η ς και τω ν γειτονικώ ν με αυτή  χωρών, 
γ ια  την ανάπτυξη μιας περιοχής ενισχυμένης ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, έχοντας ως παρατηρητές τις 
Η.Π.Α. και την Ρωσική Ομοσπονδία, τους οποίους η Ε υ 
ρωπαϊκή Έ νω σ η  θεωρεί στρατηγικούς εταίρους.
Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Διά
σκεψης ήταν:
- Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
- Το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά.
- Η παράνομη μετανάστευση και το άσυλο. 
Α ναφερόμενος στο θέμα του  ασύλου ο κ. Γ εν ικ ός επι- 
σήμανε τη ν  α νά γκη  εγκα θ ίδρυ σ η ς μ ιας π ιο  σ τενή ς σ υ 
νεργα σ ίας με τ ις  χώ ρες προέλευσης, δ ιέλευσ ης και 
προορισμού, βασισμένη σε δ ιεθνή  πρότυπα , καλές πρα 
κ τ ικ έ ς  και κ ο ινές δ ιαδικασ ίες. Ε π ίσ η ς δήλωσε ότι η ελ 
λ η ν ικ ή  πλευρά  υποσ τη ρ ίζε ι με θέρμη τη ν  π ο λ ιτ ικ ή  σ ύ 
να ψ η ς σ υμφ ω νιώ ν επανεισδοχής ως ένα από τα σημα
ντ ικ ό τερ α  εργαλεία  καταπολέμησης τη ς  παράνομης με
τανάστευσης.
Σ χετ ικ ά  με το θέμα τη ς  παράνομης δ ια κ ίνη σ η ς ανθρώ- 
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πω ν τόν ισε ότι οι χώ ρες προέλευσης τω ν θυμ άτω ν 
έχου ν  μερίδιο  ε υ θ ύ ν η ς  κα ι θα πρέπε ι να  λη φ θούν  ε θ ν ι
κά μέτρα  γ ια  τη ν  ενημέρω ση, τη ν  αποκατάσταση και 
τη ν  καταπολέμηση του  φ α ινομ ένου . Ε π ιπλέον , τόνισε 
ότι μ α ζί με τ ις  θεω ρ η τικ ές  προσ εγγίσ εις, α π α ιτε ίτα ι 
και επ ιχε ιρ η σ ια κ ή  δράση και συνεργασ ία  σε όλο το μ ή 
κος τη ς  αλυσ ίδας του  tra ffick in g . Με τη ν  ευκα ιρ ία  α υ 
τή  ενημέρωσε το υ ς  σ υ μ μ ετέχο ντες  ότι η Ε λλ η ν ικ ή  Κ υ
βέρνηση προω θώ ντα ς α υτή  τη ν  προσπάθεια  υπέβαλε 
δια του  Υ πουργού Δ ημοσίας Τάξεως στη Σύνοδο τω ν 
Υ πουργώ ν Δ ικ α ιο σ ύ νη ς και Ε σω τερ ικώ ν Υποθέσεων 
(27-& 28/04/2006 στο Λ ουξεμβούργο) το εξειδ ικευμένο  
Σχέδιο «ΙΛΑΕΙΡΑ» γ ια  τη ν  καταπολέμηση, με α ποτελε
σματικό και σφ αιρικό  τρόπο, τη ς εμπορία ς ανθρώ πω ν 
στην Ν.Α. Ε υρώ πη . Στο περ ιθώ ριο  τη ς  Δ ιάσ κεψ η ς ο κ. 
Γ εν ικ ός σ υ ν α ντή θ η κ ε  με τη ν  Υ πουργό Ε σω τερικώ ν 
τη ς  Α υστρίας κα Liese P rokop καθώ ς και με τον Α ν τ ι
πρόεδρο τη ς  C om m ission αρμόδιο γ ια  θέματα Ε σ ω τερ ι
κώ ν Υ ποθέσεων Α σφάλειας και Δ ικ α ιο σ ύ νη ς κ. F ranco  
F ra t t in i ,  με το υς οπο ίους ε ίχε  σ ύντομες σ υνομ ιλ ίες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 
Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
κ. Κωστής Α ιλιανός συναντήθηκε (11-5-2006) με εκπρο
σώπους της Ύ π α τη ς Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για  τους 
Πρόσφυγες στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας 
μεταξύ του Υ πουργείου Δημοσίας Τάξεως και της Ύ π α 
της Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για  τους Πρόσφυγες.
Σ τη  σ υ ν ά ν τη σ η , η οπο ία  π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε  στο 
Υ πουργείο Δ ημοσίας Τάξεως, παρέστησαν ο Υ ποδιευ
θ υ ν τή ς  του  Γ ραφείου τη ς  Ύ π α τη ς  Α ρμοστείας του 
Ο .Η .Ε. στην Ε υρώ πη  κ. Guy O uelle t, η Δ ιευ θ ύ ν τρ ια  
τη ς  Α ντιπροσ ω πεία ς του  Γ ραφείου τη ς  Ύ π α τη ς  Αρμο
στείας στην Α θήνα κα. K aren  F a rk as , η υ π εύ θ υ ν η  του 
Τομέα Π ροστασίας του  Γ ραφ είου  τη ς  Ύ π α τη ς  Α ρμο
στείας σ τη ν  Α θήνα κα. Μ αρία Σ ταυροπούλου  και, από 
πλευράς Υ πουργείου  Δ ημοσίας Τάξεως, ο Τ μηματάρ- 
χη ς  του  Τ μή ματος Α σύλου τη ς  Δ ιεύ θ υ νσ η ς Α λλοδαπών 
του  Α ρχηγείου  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α στυνομίας, Α σ τυ νο μ ι
κός Δ ιευ θ υ ν τή ς  Κ ω νσ τα ντίνο ς Κορδάτος.
Κατά τη  δ ιά ρκεια  τω ν σ υνομ ιλ ιώ ν επ ιβεβα ιώ θηκε η 
πολύ  καλή συνεργασ ία  που  έχει α ν α π τυ χ θ ε ί και τα β ή 
ματα προόδου που  έχου ν  σ υ ν τελ εσ τε ί στον τομέα του 
Α σύλου, καθώ ς και π ροτάσ εις γ ια  τη ν  περα ιτέρω  ενδ υ 
νάμω ση τη ς  συνεργασίας. Σ υγκ εκ ρ ιμ ένα , σ υζη τή θη κε  
μεταξύ άλλων:
- ο διορισμός, μέσω του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, 
εξωτερικών εμπειρογνωμόνων -  συμβούλων που θα εργα- 
σθούν από κοινού με τους υπηρεσιακούς παράγοντες,
- η περαιτέρω εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού 
σε θέματα Ασύλου,
- η αναθεώρηση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου,
- η συνέχιση λειτουργίας της άτυπης ομάδας εργασίας του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και της Ύ π α τη ς Αρμοστεί
ας του Ο.Η.Ε. για  τη  διευθέτηση -  επίλυση θεμάτων που 
ανακύπτουν και
- η ενημέρωση -  παροχή πληροφοριών τω ν α ιτούντω ν 
άσυλο και κυρ ίω ς ομάδων ατόμων που έχουν ανάγκη προ
στασίας.
Ο Γ εν ικ ό ς  Γ ρα μ μ α τέα ς κ. Κ ω στής Α ιλ ια νό ς  αναφέρ-



θ η κ ε  επ ίσ η ς  σ τ ις  μ έχ ρ ι τώ ρα  π ρ ω το β ο υ λ ίε ς  που  
έχο υ ν  α ν α λ η φ θ ε ί από π λ ευ ρ ά ς Υ πουργε ίου  Δ ημοσ ίας 
Τάξεω ς κα ι, κ υ ρ ίω ς, στη δ η μ ιο υ ρ γ ία  δομώ ν που  ε π ι
τρ έπ ο υ ν  τη ν  π ιο  ενδελ εχή  κα ι π ρ ο σ εκ τ ικ ή  εξέταση 
τω ν  α ιτη μ ά τω ν  ασύλου, τόσο σε πρώ το  όσο κα ι σε 
δεύ τερο  βαθμό.
Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά μεταξύ άλλων:
- στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών Ασύλου σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, με την ίδρυση νέω ν Υπηρεσιών,
- στη δημιουργία Μ ηχανογραφικής εφαρμογής,
- στην δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου γ ια  το άσυ
λο με την ενσωμάτωση κοινοτικώ ν οδηγιών, η οποία βρί
σκεται σε εξέλιξη,
- στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού με την οργά
νωση σεμιναρίων -  ημερίδων, σε συνεργασία με την Ύ π α 
τη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε., το Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες και άλλες Μ.Κ.Ο.,
- στη δημιουργία «Γραφείου Τεκμηρίωσης» στο Τμήμα 
Ασύλου της Δ ιεύθυνσης Αλλοδαπών του Α ρχηγείου της 
Ε λληνικής Αστυνομίας και
- στην αντικατάσταση των ταξιδιωτικώ ν εγγράφων προ
σφύγων και ανιθαγενών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Επέκταση ευεργετικών διατάξεων πα
ραμεθορίων περιοχών και στους Αστυ
νομικούς -  Αποζημίωση για νυκτερινή 

εργασία Αστυνομικών

Σε συνέχεια  ενημερω τικώ ν εγγράφω ν δ ιευ κ ρ ιν ί
ζεται προς τ ις  Π ρωτοβάθμιες Ενώσεις Α ξιωματικών που 
δέχονται τα δικα ιολογητικά  από τα μέλη μας ότι τούτα 
πρέπει να είνα ι πρω τότυπα, με αυτά να συνυποβάλλεται 
η απορριπτική  απάντηση του Γενικού Λ ογιστηρίου του 
Κ ράτους (εάν απαντηθούν οι α ιτήσεις) ή διαφορετικά να 
συνυποβάλλεται ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής και 
η ημερομηνία παραλαβής της Δ /νσης Δ ιαχείρισης Χρη
ματικού  που αφορούν τ ις  αρχικές α ιτήσεις τω ν μελών 
μας, διότι από της ημεροχρονολογίας αυτής και μετά τη 
συμπλήρωση εξήντα ημερολογιακών ημερών άρχεται η 
γέννηση της δυνα τότητας προσφυγής ενώ πιον τω ν αρ
μοδίων Δ ιο ικητικώ ν Δ ικαστηρίων.
Α ντίγραφα (θεωρημένα) τω ν σχετικώ ν δ ικαιολογητι- 
κών, θα πρέπει να συνυποβληθούν από τα μέλη μας 
οπωσδήποτε και προς τη  Δ/νση Δ ιαχείρισης Χ ρηματικού, 
αφού συσχετισθούν με τ ις  ήδη υποβληθείσες αρχικές α ι
τήσεις.
Δ ιευκριν ίζετα ι επίσης προς τα μέλη μας που ενδιαφέρο- 
ντα ι, ότι μπορούν έστω και τώρα να υποβάλλουν α ιτή 
σεις προς τη  Δ/νση Δ ιαχείρισης Χ ρηματικού για  διεκδί
κηση της επιδοτήσεως του 40% της α ντικ ε ιμ εν ικ ή ς αξίας 
τω ν ακ ινήτω ν που αγοράσθηκαν ή ανεγέρθηκαν από αυ
τούς στην παραμεθόριο, γ ια  διεκδίκηση του επιδόματος 
παραμεθορίου ή προβληματικής περ ιοχής και γ ια  την 
διεκδίκηση τω ν ωρών νυ κ τερ ιν ή ς  απασχόλησης με την 
επισήμανση ότι ως έναρξη χρόνου διεκδίκησης θα θεω
ρείτα ι το έτος 2001.
Παρακαλούνται οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις όπως αφού ελέγ
ξουν τα υποβληθέντα από τα μέλη μας προς αυτές δικαιολο- 
γητικά, να καταρτίσουν στη συνέχεια ονομαστικές καταστά
σεις στις οποίες θα τα επισυνάψουν ανά κατηγορία και να τα 
αποστείλουν στην Ομοσπονδία για να παραδοθούν εν συνε
χεία στον Νομικό μας Σύμβουλο για τα περαιτέρω.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2226/94

Με το εδάφιο γ  της παραγράφου 2 του αρ. 1 του Ν. 2226/94, 
καθορίζεται ότι εισάγονται καθ’ υπέρβαση στη Σχολή Αξιω
ματικών και χωρίς εξετάσεις οι πέντε πρώτοι κατά σειρά εξό
δου από τη Σχολή Αστυφυλάκων, όπως καθορίζεται από τον 
οικείο κανονισμό, που εισάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου και αποφοιτούν κατά το αμέσως προη
γούμενο της εισαγωγής εκπαιδευτικό έτος.
Το μέτρο αυτό στην πράξη έχει αποδειχθεί πολύ θετικό, γ ιατί 
μεγιστοποιεί τη μελέτη και την άμιλλα των σπουδαστών -  
Δοκίμων, με ευεργετικά αποτελέσματα για τη βελτιστοποίη
ση του επιπέδου των σπουδαστών και την εν γένει εκπαίδευ
ση. Είναι μια εξαιρετική καινοτομία η οποία εξελίσσεται σε 
σπουδαίο κίνητρο άμιλλας και δημιουργεί μεγάλη ηθική δύ
ναμη και διάθεση για συνεχή μελέτη και γνώση του αντικει
μένου της Αστυνομίας με απόρροια οι φοιτητές στις Αστυνο
μικές Σχολές να γίνονται επιμελέστεροι, αποδοτικότεροι και 
ασφαλώς χρησιμότεροι στο κοινωνικό σύνολο μετά την απο
φοίτησή τους.
Ό μω ς η θέσπιση του μέτρου αυτού, παρότι είναι εξαιρετικής 
έμπνευσης θεσμός, εμφανίζει στην πράξη ορισμένες αδικίες 
διαχρονικά και δημιουργεί μεγάλο ηθικό πρόβλημα για τους 
Δόκιμους Αστυφύλακες, οι οποίοι προφανέστατα κατετάγη- 
σαν με τη φιλοδοξία να έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν 
στην ιεραρχία του Σώματος.
Συγκεκριμένα το ποσοστό αυτό είναι τόσο μικρό, ισχνό και 
αναιμικό, πάντα, κάτω του ενός τοις εκατό, οπότε εκ των 
υστέρων ανακόπτει τη διάθεσή τους για συνεχή μελέτη και 
τον αγώνα τους για αρίστευση και διάκριση καθ’ ότι ο σταθε
ρός για όλες τις σειρές αριθμός 5 περιορίζει πάρα πολύ -  εκ
μηδενίζει μπορεί να πει κανείς -  τη δυνατότητα τους να κα
ταλάβουν μια από τις ανώτερες θέσεις για την εισαγωγή τους 
στη Σχολή Αξιωματικών. Για το λόγο αυτό, αλλά και τα όσα 
θα αναφερθούν παρακάτω, κρίνεται αναγκαίο και επιβεβλη
μένο το ποσοστό αυτό να αυξηθεί αισθητά, ώστε να μην απο
θαρρύνει τους φοιτούντες στη Σχολή Αστυφυλάκων και να 
επιδρά επ’ ωφελεία της εκπαίδευσης γενικότερα.
Ο πάγιος καθορισμός των πέντε πρώτων κατά σειρά εξόδου, 
παραβιάζει τις αρχές ισότητας, των ευκαιριών και της αναλο- 
γικότητας των σειρών και συγκεκριμένα:
Οι πέντε  πρώ τοι κατά σειρά εξόδου από τη  Σχολή Α στυ
φυλάκω ν, θα μπορούν εισάγονται στη Σχολή Α ξιω ματι
κώ ν, ως επιβραβευμένοι γ ια  τη ν  προσπάθειά τους, ε ίτε 
ο συνολικός αριθμός τω ν εξελθόντω ν από τη  Σχολή 
Α στυφ υλάκω ν είνα ι 100, ή 200, ή 500, ή 1.500. Άραγε ο 
νομοθέτης εδώ δεν έλαβε υ π ’ όψ ιν  του τη ν  αρχή τη ς 
ίσης μετα χείρ ισ ης τω ν Δ οκίμω ν Α στυφ υλάκω ν που 
αποφ οιτούν, κάθε χρόνο, ούτε τη ν  αρχή τη ς  αναλογικό- 
τη τα ς μεταξύ του  συνόλου τω ν αποφ οιτησάντω ν και 
ποσοστού επιβραβευμένω ν που είνα ι πάντα  κάτω  του 
ενός ε π ί το ις εκατό.
Επίσης ο σταθερός αριθμός (5) επιβραβευμένων υπάρχει κ ίν
δυνος στο μεγάλο αριθμό των φοιτούντων να έχει ως αποτέ
λεσμα και συμβαίνει στην πράξη, να εγκαταλείπουν την προ
σπάθεια και να τελματώνει η διαδικασία διάκρισης και άμιλ
λας των εκπαιδευομένων, αφού περιορίζεται σε συναγωνισμό 
7-10 σπουδαστών.
Η είσοδος στη Σχολή Αξιωματικών των αριστούχων αποφοί
των της Σχολής Αστυφυλάκων έχει ευεργετικά αποτελέσμα
τα για την εκπαίδευση στην εν λόγω Σχολή, γ ιατί οι σπουδα
στές αυτοί έχουν ήδη τρία (3) χρόνια εκπαίδευσης, είναι ήδη
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τέσσερα (4) χρόνια ένστολοι, έχουν εμπειρία ενός (1) έτους 
μάχιμης υπηρεσίας, είναι άριστοι και δεδομένης της επιτυ
χίας τους, θα επιδιώξουν το ίδιο στη Σχολή Αξιωματικών 
"παρασύροντας ° και τους Δόκιμους Αξιωματικούς σε νέα 
άμιλλα. Κρίνεται συνεπώς αναντίρρητη ανάγκη η διεύρυνση 
του αριθμού των εισαγομένων αριστούχων αποφοίτων της 
Σχολής Αστυφυλάκων στη Σχολή Αξιωματικών, σε ποσοστό 
1% των αποφοιτούντων.
Με αυτό το κ ίνη τρ ο  ασφαλώς θα β ελτ ιω θεί το επίπεδο 
εκπαίδευσης, μόρφω σης και εμπλουτισμού γνώ σεω ν 
τω ν Δ οκίμω ν Α στυφυλάκω ν, αφού θα λειτουργήσ ει ως 
μια κ α τα π λ η κ τικ ή  και αναγκα ία  ω σ τική  δύναμη μελέ
τη ς και δ ιάκρισης τω ν εκπαιδευομένω ν, οι οποίοι ως 
α υρ ια νο ί α ν α κ ρ ιτ ικ ο ί υπάλληλοι αποτελούν πλέον τη 
ραχοκοκαλιά , τη  μεγάλη και πλατιά  μάζα που εξασφα
λίζει τη ν  αναβάθμιση του  Α στυνομικού  Σώματος.
Με δεδομένα τα παραπάνω κρίνεται πως θα λειτουργήσει αφε
νός ευεργετικά για την εκπαιδευτική διαδικασία στις Σχολές 
Αστυφυλάκων, αφετέρου θα εξορθολογικοποιήσει το σύστη
μα, θα λειτουργήσει η αρχή της ισότητας των ευκαιριών και 
η αρχή της αναλογικότητας των εκπαιδευτικών σειρών και 
αποκατασταθεί η αδικία με την κατωτέρω τροποποίηση. 
Εισάγεται στη Σχολή Αξιωματικών ποσοστό 1% των εκπαι- 
δευομένων που θα αριστεύσει κατά την αποφοίτησή του από 
τη Σχολή Αστυφυλάκων.

Επέκταση ευεργετικών διατάξεων παραμεθορίων περιο
χών και στους Αστυνομικούς -  Αποζημίωση για νυκτε
ρινή εργασία Αστυνομικών

Σε συνέχεια των σχετικών ενημερωτικών εγγράφων και προ- 
κειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υποβολής των δικαιο- 
λογητικών από τους ενδιαφερομένους στις Πρωτοβάθμιες 
Ενώσεις γνωρίζεται ότι για τη διεκδίκηση της επιδοτήσεως 
του 40% της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που αγορά
σθηκαν ή ανεγέρθησαν από αυτούς στην παραμεθόριο αρκεί 
να συνυποβληθούν με τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτού
νται και θεωρημένα φ/φα: α) της υ π ’ αριθ. 8002/1/394-α’ από 
21-2-2006 σηματικής αναφοράς του Α.Ε.Α./Δ-νσης Οικονομι- 
κών/4ο Τμήμα και β) της αρχικής αίτησής των.
Για την διεκδίκηση του επιδόματος παραμεθορίου ή προβλη
ματικής περιοχής αρκεί να συνυποβληθούν με τα άλλα δικαι- 
ολογητικά που απαιτούνται και θεωρημένα φ/φα: α) της υ π ’ 
αριθ. 8002/1/395-α’ από 28-2-2006 σηματικής αναφοράς του 
Α.Ε.Α./Δ-νσης Οικονομικών/4ο Τμήμα καθώς και β) της αρχι
κής αίτησής των.
Διευκρινίζεται ότι οι προαναφερόμενες δύο (2) σηματικές 
αναφορές επέχουν θέση απάντησης εκ μέρους της Δ/νσης Οι- 
κονομικών/Α.Ε.Α. και επομένως δεν απαιτείται ο αριθ. Πρω
τοκόλλου και η ημεροχρονολογία παραλαβής των αιτήσεων 
των ενδιαφερομένων από τη Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού. 
Όσον αφορά στη διεκδίκηση των ωρών νυκτερινής απασχό
λησης θα χορηγηθεί βεβαίωση στους ενδιαφερομένους από τη 
Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού, μετά από εκκαθάριση των 
υποβληθέντων βεβαιώσεων, την οποία και πρέπει να συνυπο
βάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αρχική αίτησή τους 
και τις υπηρεσιακές βεβαιώσεις στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.
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Π αρακαλούνται οι Π ρω τοβάθμιες Ε νώ σεις να χο ρ η γή 
σουν στους ενδιαφερόμενους φ /φα τω ν αναφερομένων 
στην παρ. 1 και 2 σ ηματικώ ν αναφορώ ν του Α.Ε.Α./Δ- 
νση ς Ο ικονομικώ ν/4ο Τμήμα και εν συνεχεία  αφού 
ελέγξουν τα υποβληθέντα  από τα μέλη μας δικαιολογη- 
τικά  να κατα ρτίσ ουν ονομαστικές καταστάσεις στις 
οποίες θα τα  επ ισ υνά ψ ου ν ανά κ α τηγορ ία  και να τα 
αποστείλουν στην Ο μοσπονδία γ ια  να παραδοθούν στο 
νομ ικό  μας σύμβουλο γ ια  τα περα ιτέρω .
Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με έγγραφό της προς τον Αρχηγό του Σώματος 
παρακαλεί όπως εφεξής και αρχής γενομένης από τις Τοποθε
τήσεις -  Μεταθέσεις τρέχοντος Καλοκαιριού (έτους 2006) να 
μην τοποθετούνται -  μετατίθενται Υπαστυνόμοι Β’ ως Διοι
κητές Αστυνομικών Τμημάτων, Τμημάτων Τροχαίας καθώς 
και Τμημάτων Ασφαλείας.
Προς τούτο επιβάλλεται όπως επέλθει Τροποποίηση της πα
ραγράφου 7 του άρθρου 24 του Ν. 2800/2000, ως προς τους 
Υπαστυνόμους Β’ ως εξής: Διοικητές και Προϊστάμενοι των 
Κεντρικών Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος 
τοποθετούνται Αστυνομικοί Υποδιευθυντές ή Αστυνόμοι Α’ ή 
Αστυνόμοι Β’ ή Υπαστυνόμοι Α’. Υπαστυνόμοι Β’ μπορεί να 
τοποθετηθούν ή μετατεθούν με αίτησή τους ως Διοικητές σε 
Υπηρεσίες Δυσμενούς Διαβιώσεως (Κίνητρο ταχύτερης αντι
κατάστασης - μετάθεσης).
Οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούμε τα παραπάνω είναι εν
δεικτικά οι εξής:
Α. Λόγω έλλειψης αστυνομικής εμπειρίας σε καθημερινά προ
βλήματα που ταλανίζουν τον Έ λληνα πολίτη.
Β. Μη επάρκεια απαιτουμένων γνώσεων πάνω στην πρακτι
κή αντιμετώπιση των θεμάτων που άπτονται του αστυνομι
κού και υπηρεσιακού ενδιαφέροντος, και 
Γ. Μη επάρκεια απαιτούμενης εμπειρίας ως διοικητού.

ΓΙροτείνονται:
Η τοποθέτηση ή μετάθεσή τους να γίνεται στην αρχή ως δεύ
τερου ή τρίτου κ.λπ. Αξιωματικού, προκειμένου να εντρυφή- 
σουν είτε ως Αξιωματικοί Υπηρεσίας είτε από κάποια άλλη θέ
ση σε θέματα Αστυνομικής φύσεως και Διοικητικών διαδικα
σιών. πιστεύω μας είναι ότι η παραπάνω 3ετής ενασχόλησή 
τους θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό και την περαιτέρω αξιο
ποίησή τους ως Αξιωματικών και την καλύτερη, ορθότερη και 
σωστότερη προετοιμασία τους ως μελλοντικών Διοικητών.
Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με έγγραφό της προς τον κ. Υπουργό παρα
τηρεί ότι: Ό λοι μας γνωρίζουμε ότι οι οικογένειες που 
έχουν μέλος τους άτομο με Ειδικές ανάγκες περνούν καθη
μερινά ένα Γολγοθά.
Με το έγγραφό μας αυτό ερχόμαστε βασιζόμενοι, στην γνω
στή ευαισθησία που σας διακρίνει καθώς και τη βαθιά ακαδη
μαϊκή σας γνώση να ζητήσουμε το εξής:
Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα, ύστερα από Ιατρικές 
γνωματεύσεις των Υπηρεσιών μας, υφ ίσταται σε Αστυνο
μ ική οικογένεια (ο ένας ή και οι δύο γονείς Αστυνομικοί) 
πρόβλημα ατόμου με ειδικές ανάγκες (αναπηρία 67% και 
πάνω παιδιού ή συζύγου) να παρέχεται από την Υπηρεσία: 
« Άδεια Συμπαράστασης σε Άτομο με Ε ιδικές Ανάγκες» με 
Αποδοχές.
Η χρονική διάρκεια της αδείας στις παραπάνω περιπτώσεις θα



κρίνεται βεβαίως από τους γιατρούς ανάλογα με την βαρύτη
τα της κάθε περίπτωσης. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερ
βαίνει το ένα (1) έτος συνολικά μετρούμενη και μπορεί να δο
θεί είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά, συμπεριλαμβανομένων 
όλων ανεξαιρέτως των ημερών (Αργίες, Εξαιρέσιμες κ.λπ.).
Σε όλως εξαιρετικά σοβαρές περ ιπτώ σεις και μετά από 
γνωμοδότηση της Α νώ τατης Υ γειονομικής Ε π ιτροπής η 
παραπάνω άδεια μπορεί να παραταθεί γ ια  έναν (1) ακόμη 
χρόνο.
Προτείνουμε λοιπόν να προστεθεί παράγραφος 6 στο άρθρο 
10 του Π.Δ. 27/86 «Άδειες Ειδικών περιπτώσεων» και οι επό
μενες (παράγραφοι) αναβαθμιστούν σε 7, 8, 9, 10 και 11 ως 
εξής: «Γονέας Αστυνομικός, με σύζυγο εργαζόμενη-ο, δικαι
ούται Άδειας Συμπαραστάσεως Γονέα μέχρις ενός (1) έτους 
συνολικά, χορηγούμενη είτε ολόκληρη, είτε τμηματικά με
τρούμενη ανεξαρτήτως εργάσιμων ή αργιών, σε περίπτωση 
που μέλος της Αμέσου οικογένειας του (τέκνο ή σύζυγος), 
ύστερα από γνωμοδότηση της Ανώτατης Υγειονομικής Επι
τροπής είναι άτομο με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό Αναπη
ρίας πάνω από 67%. Η παραπάνω άδεια μπορεί σε όλως εξαι
ρετικούς σοβαρές περιπτώσεις να παρατείνεται άλλο ένα (1) 
χρόνο, κατόπιν εκ νέου γνωμοδοτήσεως της Ανώτατης Υγει
ονομικής Επιτροπής».
Κύριε Υπουργέ, Παρακαλούμε όπως αφού λάβετε όλα τα ανω
τέρω υπόψη σας, καθώς και το μικρό αριθμό Αστυνομικών 
Οικογενειών με τέτοιο πρόβλημα, για τις από μέρους σας 
ενέργειες.
Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με έγγραφό της προς τον Αρχηγό του Σώματος 
σχετικά με τις Αποσπάσεις και Προσωρινές Μετακινήσεις του 
Αστυνομικού Προσωπικού παρατηρεί ότι:
Στο Π.Δ. 100/2003 και στα άρθρα 19 και 20 αυτού προβλέπο- 
νται στο μεν πρώτο οι Αποσπάσεις του Αστυνομικού Προσω
πικού, στο δε δεύτερο οι Προσωρινές μετακινήσεις του.
Στα άρθρα 5 και 6 τη ς υ π ’ αριθ. 2/72000/022 από 18-12- 
2001 δ ιυ π ο υ ρ γ ικ ή ς  απόφασης προβλέπεται ο αριθμός 
τω ν ημερώ ν εκτός έδρας γ ια  τους Α στυνομικούς, οι 
οποίοι Α ποσπώνται ή Μ ετακ ινούντα ι Ε κτός Έ δρας. 
Π αρατηρείτα ι λο ιπόν το φαινόμενο ενώ για  τη ν  π ερ ί
πτω ση τη ς Απόσπασης μέχρ ι τρεις (3) μ ήνες (άρθρο 6 & 
1 εδαφ.1) να  προβλέπεται αποζημίωση Ε κτός Έ δ ρ α ς για  
όλες τ ις  ημέρες Απόσπασης, στην πανομοιότυπη  της 
όμως περ ίπτω ση τη ς Π ροσω ρινής Μ ετακίνησης δεν 
προβλέπετα ι κά τι σχετικά  ίδιο, με αποτέλεσμα, η Π ρο
σω ρινή Μ ετακίνηση ενός Α στυνομικού να καλύπτετα ι 
από τη  διάταξη του άρθρου 5 παρ. θ και παρ. ι, ήτο ι να 
αποζημ ιώ νοντα ι με μέχρ ι τέσσερις (4) το πολύ ημέρες 
Ε κτός Έ δρ α ς, πράγμα κατά τη ν  άποψ ή μας μη δεοντο
λογικό και μη δίκαιο.
Για τους παραπάνω  λόγους και επειδή τόσο η Απόσπα
ση ενός Α στυνομικού  (για μέχρ ι τρε ις  μήνες), όσο και η 
προσω ρινή μ ετα κίνησ ή  του (για  μέχρ ι ένα μήνα) έχουν 
το ίδιο ουσ ιαστικό υπόβαθρο, τη ς απομάκρυνσης δηλα
δή χιλ ιομ έτρω ν από τη ν  ο ικογενειακή  εστία και τη ν  ορ
γα ν ική  θέση του Α στυνομικού και τη ν  εκ τούτου  υ π ο 
βολή του σε πρόσθετα ποσά εξόδων.
Παρακαλούμε, Ό πω ς μέσα στα πλαίσια της Χρηστής Διοίκη
σης, καθώς και της δίκαιης και αντικειμενικής μεταχείρισης 
όλου του Αστυνομικού Προσωπικού ή παρ. 1 εδαφ.1 του άρ
θρου 6 της (β) σχετικής να τροποποιηθεί ως εξής: « Για από
σπαση για χρονικό διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών καθώς 
και για Προσωρινή Μετακίνηση μέχρι έναν (1) μήνα για όλες 
τις ημέρες της απόσπασης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού βαρό
μετρο των εξελίξεων

Σε μια ύστατη προσπάθεια συνεννόησης 
με τους αρμόδιους υπουργούς, λίγο πριν από 

την επικείμενη επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. 
Κώστα Καραμανλή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, τα προε
δρεία των Ομοσπονδιών των εργαζομένων στα Σώματα Ασφα
λείας επέδωσαν στις 4 Μαΐου 2006 στον κ. Διευθυντή του 
Γραφείου του 
Υπουργού Ε θνι
κής Οικονομίας 
και Οικονομικών 
κοινό ψήφισμα 
διαμαρτυρίας, στο 
οποίο συμπεριλαμ- 
βάνονται τα προς 
επίλυση εκκρεμή 
ζητήματα του κλά
δου μας.
Οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των αστυνομικών, των λι
μενικών και των πυροσβεστών, συνεδρίασαν από κοινού με 
τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις τους όπου παρευρέθησαν από τα 
πολιτικά κόμματα, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο κ. Δημήτριος Κα- 
ρύδης, του ΚΚΕ ο κ. Ιωάννης Νάκης, εκφράζοντας ανάλογα 
με τη θέση των κομμάτων τους τη συμπαράστασή τους στους 
δίκαιους αγώνες μας. Από πλευράς της υπηρεσιακής ηγεσίας 
των Σωμάτων, παρευρέθησαν ο Επιτελάρχης του Σώματος

Α ντιστράτηγος κ. 
Ευστράτιος Κυρια- 
κάκης, ο Επιθεω
ρητής του Π.Σ. 
Α ντιστράτηγος κ. 
Φώτιος Παππάς 
και ο Υποστράτη
γος Π.Σ. κος Δημή- 
τριος Κόκκος, οι 
οποίοι ανέφεραν με 
τη σειρά τους, ότι 
κ α τ α β ά λ λ ο ν τ α ι  

προσπάθειες για τη δρομολόγηση επίλυσης των ώριμων πλέον 
αιτημάτων μας. Στην συνεδρίαση επίσης, παρευρέθηκε και το
ποθετήθηκε αναλυτικά επί ασφαλιστικών και νομικών ζητη
μάτων, ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., καθηγητής κ. 
Αλέξης Μητρόπουλος.
Το Γενικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα 
της ημέρας (αστυνομικά μέτρα για διάφορες εκδηλώσεις του 
Κοινωνικού Φόρουμ, επεισόδια στου Ζωγράφου κ.λπ.), αλλά 
και τις τελευταίες δεσμεύσεις των αρμόδιων Υπουργών, ότι ο 
πρωθυπουργός της χώρας εντός του Μαΐου, κατά την επίσκεψή 
του στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, θα τοποθετηθεί επί των συ
γκεκριμένων αιτημάτων μας, αποφάσισε να μην πραγματοποι
ηθεί η προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα παράσταση δια
μαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Στην κοινή συνεδρίαση ετέθη με έμφαση η παράμετρος των 
συνθηκών εργασίας και των δυσκολιών που αντιμετωπί
ζουν σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, χιλιάδες ένστο
λοι αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες. Εκφράστηκε 
δε η αγωνία όλων να κυλήσουν ήρεμα τα πράγματα και να 
πραγματοποιηθούν ομαλά όλες οι εκδηλώσεις, χωρίς συ-
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γκρούσεις και άλλα δυσάρεστα γεγονότα.
Οι Ομοσπονδίες για ακόμα μια φορά αντιμετωπίζουν σοβαρά 
και υπεύθυνα τις τρέχουσες εξελίξεις, σε κάθε περίπτωση, 
όμως, η κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει ότι τα όρια αναμονής 
των ένστολων έχουν εξαντληθεί προ πολλού και η όποια ροή 
των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων θα καθοριστεί πλέον 
από τις εξαγγελίες του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Εφόσον και αυτή τη φορά υπάρξει διάψευση προσδοκιών, η 
κυβέρνηση πρέπει να θεωρεί δεδομένη τη συλλογική αντίδρα
ση όλων των αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών της 
χώρας, όπως έχουν άλλωστε δυναμικά πράξει μέχρι σήμερα.

Τί αποφασίστηκε στην τελευταία συνάντηση με την ηγεσία

Νέα συνάντηση των Προέδρων των Ομοσπονδιών της Ελληνι
κής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στις 5-4-2006 με τον Υπουρ
γό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα, ύστερα από πρόσκλη
σή του, κατά την οποία παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας και ο Προϊστάμενος Επιτελείου αυτής.
Η συνάντηση  αυτή  είχε προκαθορισθεί κατά τη ν  κο ινή  
συνεδρίαση (15/16.3.2006) τη ς π ο λ ιτ ικ ή ς  και α σ τυνομ ι
κής ηγεσίας και τω ν Δ ιο ικη τ ικ ώ ν  Σ υμβουλίω ν των 
Ο μοσπονδιών, προκειμένου , αφού εξετασθούν τα αιτή- 
ματα-προβλήματα, που τέθηκαν από πλευράς τω ν Ο μο
σπονδιών, να υπάρξουν σ υγκεκρ ιμένες απαντήσεις και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
Από πλευράς του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης προς τους εκ
προσώπους των Ομοσπονδιών ανακοινώθηκαν τα εξής:
1. Στο επικείμενο προς έγκριση νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Οικονομικών συνταξιοδοτικού περιεχομένου, θα συμπεριλη- 
φθούν και δύο (2) ρυθμίσεις που θα αφορούν α) την αποκα
τάσταση των διωχθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους αστυ
νομικών και β) την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας για 
το αστυνομικό προσωπικό που εντάχθηκε και εντάσσεται 
στην ΕΛ.ΑΣ. από το 1993 και εντεύθεν.
2. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης μέχρι τέλους του τρέχο
ντος έτους και εφαρμογή από το Α’ εξάμηνο 2007 για το βαθ
μολόγιο όλων των αστυνομικών.
3. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την αναπλήρωση 
απώλειας του εισοδήματος κατά 20% περίπου επί του Β.Μ. για 
τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας και ένεκα αυτής και ετέθησαν σε υπηρεσία 
γραφείου. Για δε τους λοιπούς ευρισκομένους σε υπηρεσία 
γραφείου θα δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης και εργασίας 
πέραν του πενθημέρου, καταθέτοντας αίτηση θεραπείας προ
κειμένου εξεταστούν από την Α.Υ.Ε. του Σώματος.
4. Προώθηση Κ.Υ.Α. Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας-Οικονομικών με την οποία καταρ- 
γείται ο περιορισμός αποζημίωσης για τη νυχτερινή εργασία, 
έτσι, ώστε όσες πραγματικές ώρες πραγματοποιεί έκαστος να 
τυγχάνουν της ανάλογης αποζημίωσης. Προς δε για την απο
φυγή αυθαιρεσιών και τυχόν πλασματικών ωρών, στο επικεί
μενο προς νομοθετική ρύθμιση Πειθαρχικό Δίκαιο, τίθεται 
διάταξη βάσει της οποίας στους παραβάτες αυτής θα προβλέ- 
πεται η επιβολή ανώτερης πειθαρχικής ποινής.
5. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σε ό, τι αφορά την χορή
γηση των προβλεπόμενων κινήτρων για τους δημόσιους

υπαλλήλους που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές, έτσι 
ώστε να ισχύσει και για τους αστυνομικούς τα σχετικά με την 
επιδότηση απόκτησης πρώτης κατοικίας.
6. Σ υ γκ ρ ό τη σ η  ν ο μ ο τεχ ν ικ ώ ν  επ ιτρ ο π ώ ν , οι οποίες 
οφ είλουν  να  περα ιώ σ ουν τ ις  εργασ ίες το υ ς  σε τα κτό  
χ ρ ο ν ικ ό  δ ιάστημα (όχι πέραν του  τρ ιμ ή ν ο υ ) σε ό, τι 
αφορά τη ν  αναμόρφω ση του  Π ε ιθ α ρ χ ικ ο ύ  Δ ικα ίου , 
τη ν  βελτίω σ η  του  Κ ώ δικα Μ εταθέσεω ν (κα τά ργη σ η  
τη ς  εντο π ιό τη τα ς-σ υ γκ ρ ό τη σ η  κα τά  νομό σ υμ βουλ ίω ν 
α π ο δ ο τικ ό τη τα ς  με σ υμ μ ετοχή  μας, μ οριοδότηση  τω ν 
υ π η ρ ετο ύ ν τω ν  σ τη ν  Α ττ ικ ή ), κα ι τη ν  εφαρμογή  του  
Ν. 3144/03 « υ γ ιε ινή  κα ι ασφάλεια» κα ι γ ια  το υ ς α σ τυ 
νο μ ικ ο ύ ς.
7. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης εντός του έτους που θα 
προβλέπει την αναμόρφωση του συστήματος κρίσεων-αξιολό- 
γησης όλων των βαθμών.
8. Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 3234/04 σε 
κάθε περίπτωση κατά την οποία ο αστυνομικός χάνει την ζωή 
του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
9. Το χρονοδιάγραμμα υλοπο ίησ ης τω ν δεσμεύσεων της 
κυβέρνησης σε ότι αφορά τη ν  επ ικ ινδ υ ν ό τη τα  τη ς ερ
γασίας και τη ν  αύξηση του Β.Μ., θα γνω σ το π ο ιη θε ί τον 
προσεχή μήνα.

Να μη διαψευστούν οι ελπίδες των αστυνομικών για 
ακόμα μια φορά

Π ραγματοπο ιήθη κε 
στις 15 Μ αρτίου 
2006 στην αίθουσα 
συσκέψεων «Παύλος 
Μπακογιάννης» του 
υπουργείου Δημό
σιας Τάξης πολύωρη 
κοινή συνεδρίαση 
του Δ ιοικητικού και 
του Γενικού Σ υμ
βουλίου της Ομο
σπονδίας, κατά την οποία με έμφαση έγινε αναφορά σε όλα 
τα εκκρεμή ζητήματα τόσο από το προεδρείο όσο και από 
τους εκπροσώπους των πρωτοβαθμίων οργανώσεων της χώ
ρας. Κοινό συμπέρασμα όλων ήταν ότι δεν πάει άλλο. Η χα
μένη διετία αποτελεί πρόκληση για όλους τους αστυνομι
κούς και για να ικανοποιηθούν οι ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις 
χρειάζονται άμεσες λύσεις και στη βάση συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, δεδομένου ότι τα όρια αναμονής της 
Ομοσπονδίας εξαντλούνται εντός του τρέχοντος μηνός.
Τα συμπεράσματα των εργασιών του γενικού συμβουλίου τέ
θηκαν υπόψη του νέου υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Βύρω
να Πολύδωρα, του νέου αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
αντιστράτηγου κ. Αναστασίου Δημοσχάκη και των ανωτάτων 
αξιωματικών του Αρχηγείου, οι οποίοι προσήλθαν στο Γενικό 
Συμβούλιο και εκδήλωσαν για άλλη μια φορά την διαβεβαίω
σή τους για ειλικρινή συνεργασία και διάλογο με στόχο την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων. 
Ακολούθησαν τοποθετήσεις εκπροσώπων πρωτοβάθμιων ορ
γανώσεων και διάλογος με την ηγεσία, ενώ μετά την αποχώ-
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ρηση to u  Υπουργού 
και των συνέδρων, το 
διοικητικό συμβούλιο 
συνέχισε την διεξοδι
κή ανάλυση των προ
τάσεων της Ομοσπον
δίας με τον κ. Αρχηγό 
και τους ανώτατους 
αξιωματικούς του 
Επιτελείου, προκειμέ- 
νου να καθοριστεί το 

χρονοδιάγραμμα επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων, 
όπως είναι η μάχιμη πενταετία, η αποζημίωση για την απα
σχόληση στα γήπεδα, η αποκατάσταση των διωχθέντων, η 
«ομογενοποίηση», όπως εξαγγέλθηκε το βαθμολόγιο - μισθο
λόγιο, η απώλεια εισοδήματος των εν υπηρεσία γραφείου συ
ναδέλφων λόγω τραυματισμού τους κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κ.λπ.
Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου 
τέλη Μαρτίου και αφού εκτιμήσει τις απαντήσεις που υπο- 
σχέθηκε ότι θα δώσει η νέα ηγεσία, θα καθορίσει την περαιτέ
ρω στάση του.

ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

«Σας εμπιστεύομαι, εμπιστευτείτε μας»
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης αναγνωρίζει τη συμβολή του 
συνδικαλισμού και χαρακτηρίζει ασεβείς προς την αρετή του 
Σώματος, όσους δεν αντιλαμβάνονται το ρόλο του «Προμά
χους των Θεοδοσιανών τειχών» που αποτελούν το σύμβολο 
για το άπαρτο κάστρο, θέλει τους εκπροσώπους της Ομο
σπονδίας μας ο νέος υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Βύρων Πο
λύδωρας. Ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις του ενώπιον του διοι
κητικού συμβουλίου και του γενικού συμβουλίου της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. (15.3.2006), δήλωσε απερίφραστα: «Σας εμπιστεύ
ομαι, εμπιστευτείτε μας».
Ο κ. Υπουργός εξύμνησε τη συνδικαλιστική πορεία του προ
έδρου κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και όλων των συνεργατών του, 
τόνισε ότι μέσα από τη συνεργασία θα βρεθούν οι αναμενόμε
νες λύσεις των προβλημάτων, καθώς ο ίδιος αναγνωρίζει το 
δίκαιο των αιτημάτων και δεν σβήνει καμία δέσμευση της κυ
βέρνησης. «Σας εμπι
στεύομαι», τόνισε,
«και για τα θεσμικά 
και για τα οικονομι
κά ζητήματα», διευ
κρινίζοντας ότι πρέ
πει να ληφθεί υπό- 
ψ ιν η δημοσιονομική 
πολιτική της κυβέρ
νησης, αλλά παράλ
ληλα να εξεταστεί με 
σοβαρότητα το σύνολο των αυξήσεων και το «επιπλέον» ποσό 
σε βάθος τετραετίας για να υπάρξει εν τέλει ουσιαστική βελ
τίωση των αποδοχών.
Καλωσορίζοντας τους συνδικαλιστές στο υπουργείο, ο κ. Πο
λύδωρας, ειδικότερα, είπε: «Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε τόσο 
εσάς όσο και τους εκπροσώπους από όλη την Ελλάδα για τη 
σημερινή συνάντηση ουσίας και συνεργασίας. Τα συγχαρη
τήριά μου για το επίπεδο που έχετε κατοχυρώσει. Εσείς κύ
ριε πρόεδρε είσαστε ο αποφασιστικός συντελεστής και παρά
γοντας γ ι’ αυτό το επίπεδο.

Στη συνείδηση του λαού και κατ’ επέκταση και στη δική μου, 
είσαστε οι άνθρωποι της δημοκρατικής νομιμότητας. Αυτό 
συνομολογείται και από τη φυσική σας ηγεσία σε όλες τις συ
σκέψεις που έχουμε κάνει.
Έ χετε  βρει με επιδεξιότητα τη χρυσή τομή στην έννοια της 
συνεργασίας και του διαλόγου. Η χρυσή τομή είναι ένας πα
ράγων εγγυητικός της επιτυχίας της συνεργασίας μας. Εσείς 
προκαλέσατε μια λύση που θα είναι καρποφόρος ανάμεσα στη 
συνεργασία και τη διεκδίκηση. Η συνεργασία παραπέμπει στο 
εύορκον το δικό σας, στο ξεχωριστό δικό σας. Είσαστε άνθρω
ποι του νόμου και όχι του γρόνθου. Κι ο γρόνθος είναι μέσα 
στη ζωή, αλλά είναι στην ευθύνη των κυβερνώντων να δουν 
πότε υψώνεται ο γρόνθος.
Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και την στάση σας για την ανάδειξη 
της ενεστώσας πολιτικής εξουσίας στον τόπο μας, όπως είπε ο 
πρόεδρος. Είναι μια αναγνώριση προσδοκιών, το αναγνωρίζω 
αυτό και σας ζητώ να μην μετανιώσετε, παρά τη διετία...
Στη συνείδηση του λαού και ημών, είσαστε προέκταση της 
δημοκρατικής νομιμότητας. Κρατήστε αυτό το επίπεδο. Δεν 
το λέω από πονηρή διάθεση. Κρατείστε το κύρος. Εμείς όλοι 
παλεύουμε με την ανομία».

Μην πολεμάτε τους συνδικαλιστές
Στη δευτερολογία του, ο κ. Πολύδωρας αναφέρθηκε στους 
παρευρισκόμενους αποταχθέντες συνδικαλιστές κ.κ. Συ- 
γκούνη και Κωτσή και ζήτησε από τον κ. αρχηγό να προ
ωθήσει άμεσα την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση για 
την αποκατάστασή τους, θεωρώντας ως δεδομένη τη δική 
του υπογραφή. Δεν έκρυψε δε τη συγκίνησή του, ενθυ
μούμενος ότι τα δύσκολα εκείνα χρόνια της γένεσης του 
συνδικαλισμού ήταν α π ’ έξω από το υπουργείο διαμαρτυ- 
ρόμενοι. Έ στειλε, δε ένα σαφές μήνυμα σε όλους εκείνους 
τους μ ικρόψ υχους και τους παλαιομοδίτες, όπως είπε, οι 
οποίοι δεν θέλουν το συνδικαλισμό στα Σώματα Ασφαλεί
ας. «Έ χω  να τους πω την εξής κρ ιτική  παρατήρηση: Είναι 
ασεβείς προς την ίδια την αρετή του Σώματος. Τι είναι η 
αρετή του Σώματος; Μια οικογένεια, μια ομάδα, ένα πνεύ
μα ενότητος. Να το διασφαλίσουμε ως κόρη οφθαλμού. 
Εκείνοι που δεν θέλουν το συνδικαλισμό είναι σαν να 
έχουν τα παιδιά τους και να μην ξέρουν τι γ ίνετα ι σε μια 
μ ικρή ομάδα παιδιών, ή να μην ξέρουν τι γ ίνετα ι σε ένα 
δωμάτιο του σπιτικού τους. Μα είναι άκριτο.
Μεγάλη αρετή έχει ο συνδικαλισμός και γίνεται πιο μεγάλη η 
αρετή του όταν τηρούνται τα όρια ανάμεσα στην ευγένεια, 
στη διεκδίκηση και στη συνεργασία.
Ο συνδικαλισμός σήμερα, πρέπει να λύσει ζητήματα σαν τα 
σημερινά σταυρόλεξα. Πρέπει να κινηθεί ανάμεσα στην ευε
λιξία και στην σταθερότητα για να κρατηθεί το Σώμα, ώστε 
να μη γίνει ρήγμα. Είναι δικό σου το σπίτι και ταυτόχρονα οι 
ενοικούντες εν αυτώ πρέπει να είναι ευτυχισμένοι». 
Αναφερόμενος στη συνέχεια στη σύγχρονη αποστολή του σώ
ματος, σημείωσε ότι η μεγίστη αυτενέργεια παράγεται όταν 
αγαπήσεις την αποστολή, αλλιώς, μικραίνεις. Παίρνοντας 
αποστάσεις από την αποστολή αυτή, γίνεσαι ένας μισθοσυ
ντήρητος της κακιάς ώρας. Αν πεις ότι είσαι όρθιος στο κά
στρο της ευνομίας, είσαι κάτι άλλο, εσύ και τα παιδιά σου και 
του Σώμα μας».

Πανεπιστήμιο Σωμάτων Ασφαλείας

Η πρόταση του ΙΝ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε. για την εκπαίδευση του 
μέλλοντος
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Έ να  σύγχρονο σύστημα εκπαίδευσης των αστυνομικών 
θα πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνα
τότητα αποκόμισης ευρύτερων γνώσεων, όχι αποκλει
στικά και μόνο αστυνομικών, ώστε να διαμορφώνονται 
ολοκληρωμένες προσωπικότητες με γνώση και κρίση, 
αναπτύσσοντας τον αστυνομικό, σωματικά, πνευματικά 
και ψυχικά.
Το θέμα της αστυνομικής εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο κομ
μάτι της εκπαίδευσης συνολικά των εργαζομένων στα Σώμα
τα Ασφαλείας, αναδεικνύει το ΙΝ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε. Με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα 
και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, προτείνεται η 
ίδρυση και λειτουργία Πανεπιστημίων Σωμάτων Ασφαλείας 
(αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών), ως μια ανα
γκαία λύση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών 
των Σωμάτων Ασφαλείας στη χώρα μας.
Ό πω ς τονίζεται στο σχετικό έγγραφο του Ινστιτούτου της 
Ομοσπονδίας μας, «το είδος της εκπαίδευσης των αστυνομι
κών, η ποιότητα της εκπαίδευσης, η δια βίου μετεκπαίδευση, 
είναι ζητήματα που θα πρέπει να βρίσκονται ως πρώτο θέμα 
προβληματισμού και συζήτησης, μεταξύ των αρμοδίων φορέ
ων με στόχο τον συνεχή επαναπροσδιορισμό του ρόλου της 
εκπαίδευσης και την διαρκή αναβάθμισή της ανάλογα με τις 
εξελίξεις της εγκληματικότητας και τις απαιτήσεις της κοι
νωνίας.
Είναι σίγουρο ότι μία συνεχώς αναβαθμιζόμενη εκπαίδευση 
των αστυνομικών με ποιοτικά χαρακτηριστικά, δημιουργεί 
όλες τις προϋποθέσεις για συνεχείς και όχι περιστασιακές και 
εφήμερες επιτυχίες χωρίς αιφνιδιασμούς.
Επί πλέον, ένα σύγχρονο σύστημα εκπαίδευσης των αστυνο
μικών θα πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευόμενους την δυ
νατότητα αποκόμισης ευρύτερων γνώσεων, όχι αποκλειστικά 
και μόνο αστυνομικών, ώστε να διαμορφώνονται ολοκληρω
μένες προσωπικότητες με γνώση και κρίση, αναπτύσσοντας 
τον αστυνομικό σωματικά, πνευματικά και ψυχικά, με δυνα
τότητα ενεργητικής διασύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες, 
την αυτοοργάνωση και το όραμα το οποίο θα πρέπει να προ- 
σφέρεται.
Το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης έχει αποδειχθεί ανε
παρκές και αδύναμο δ ιότι δεν παρέχει ολοκληρω μένες 
γνώ σεις ώστε να  ε π ιτευ χ θ ε ί η διείσδυση τω ν α σ τυνομ ι
κών σ την κο ινω νία , δεν δη μ ιο υ ρ γε ί όραμα και ιδανικά, 
ενώ α ντίθ ετα  δη μ ιο υ ρ γε ί α γκυλώ σεις με νοοτροπίες και 
τα κ τ ικ ές  του παρελθόντος και περ ιορ ίζει σημαντικά  
τη ν  ευ ρ ύ τη τα  τω ν πεδίω ν δράσης τω ν νέω ν ασ τυνομ ι
κών μέσα σ την κο ινω νία  τω ν πολιτώ ν».

Γιατί ένα νέο Πανεπιστήμιο
To ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ. σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συ
ντάκτες καταθέτει πρόταση για ίδρυση και λειτουργία Πανε
πιστημίων Σωμάτων Ασφαλείας (αστυνομικών, λιμενικών 
και πυροσβεστών).
Τα θετικά της πρότασης:
1. Εκρηκτική άνθηση γνώσεων. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σαν 
κέντρο αστυνομικής εκπαίδευσης προς όφελος των Οργανι
σμών, της ελληνικής κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.
2. Πραγματική μόρφωση. Δημιουργία ολοκληρωμένων προ
σωπικοτήτων και καλών δημοκρατικών πολιτών.

3. Αξιόλογα κέρδη για το κράτος από την δυνατότητα «πώλη
σης» εκπαίδευσης σε υποψήφιους άλλων χωρών (πλήθος ξέ
νων υποψηφίων αστυνομικών θα προσέρχονται για σπουδές 
στην Ελλάδα, οι οποίοι στη συνέχεια θα γίνονται οι καλύτε
ροι πρεσβευτές μας).
4. Οριστικός τερματισμός ενός ξεπερασμένου και ελλιπέστα
του συστήματος εκπαίδευσης.
5. Άριστη σωματική, πνευματική και ψ υχική υγεία των εκ- 
παιδευομένων.
6. Θα μετριασθούν τα πασίγνωστα κοινωνικά μας ελαττώμα
τα και θα μεγιστοποιηθούν τα προτερήματά μας.
Αν και οι παρούσες προτάσεις ενδεχόμενα δεν καλύπτουν όλο 
το φάσμα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο χώρο της 
Ελληνικής Αστυνομίας και όχι μόνο, εν τούτοις είναι φανερό 
θα μας δοθεί η δυνατότητα να διορθώσουμε το πλέον πολύ
πλοκο πρόβλημα, αυτό της εκπαίδευσης.

To ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ. εγγράφηκε στο Μητρώο των μη Κυ
βερνητικών Οργανώσεων

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Ινστιτούτου. Πάρτε μέρος 
συνάδελφοι στις δραστηριότητές του!
Το ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ. εγγράφηκε στο Μητρώο των μη Κυβερνη
τικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανα
πτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του υπουργείου Εξωτερι
κών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.3 του Ν. 2731/99 και ανα
λαμβάνει νέους ρόλους και ευθύνες σχετικούς με την προώ
θηση σημαντικών αλλαγών σε κοινωνικό, τοπικό και εθνικό 
επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει και το ίδιο, τροποποιώντας 
τις δομές, τη λειτουργία, το περιεχόμενο και τον τρόπο πα
ρέμβασής του.
Με ανακοίνωσή του προς τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ., το Ινστιτούτο ενημερώνει επίσης τους συναδέλ
φους ότι:
1) Οι Μ.Κ.Ο. είναι η συνείδηση, η κριτική φωνή των κοινω
νιών, χωρίς κατ’ ανάγκη να αντανακλούν κυρίαρχα ρεύματα 
της κοινωνίας.
2) Η κριτική των Μ.Κ.Ο. συνοδεύεται συχνά και από θετικές 
προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις.
3) Αναλαμβάνουν την πληροφόρηση -  ενημέρωση και ευαι- 
σθητοποίηση των πολιτών τόσο μέσα από τα υπάρχοντα 
ΜΜΕ όσο και μέσα από τη δημιουργία δικών τους δικτύων 
επικοινωνίας.
4) Συνεργάζονται με τις κύριες κοινωνικές ομάδες (major 
groups) όπως προβλέπει και η Agenda 21.
5) Συμβάλλουν στην προώθηση αλλαγών στο θεσμικό -  νο
μοθετικό επίπεδο.
Ό πω ς γίνεται αντιληπτό πλέον το ΙΝ.Α.Μ.Ε.ΤΕ. αναλαμβά
νει επί πλέον ρόλους και ευθύνες στην προσπάθεια της υπο
στήριξης του έργου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Ως επιστημονικός συνερ
γάτης καλεί όλους να το υποστηρίξουν συμμετέχοντας στις 
δραστηριότητές του προκειμένου να υπάρξουν και τα επιθυ
μητά αποτελέσματα.

Εποικοδομητικές συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα
Εποικοδομητικές συναντήσεις με εκπροσώπους των πολιτι
κών κομμάτων είχε το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας το τε
λευταίο διάστημα.
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Με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης βουλευτών 
του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης το προεδρείο συνάντησε στα γραφεία του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος στη Βουλή με τους πρώην υπουρ
γούς Θεόδωρο Πάγκαλο και Μιλτιάδη Παπαϊωάννου και τους 
βουλευτές Άγγελο Μανωλάκη, Ό θωνα Μανώλη και Ντίνο 
Ρόβλια και τον Δημήτρη Καρύδη, ως επικεφαλής της Επι
τροπής Δημόσιας Τάξης του κόμματος. Κατά τη συνάντηση 
συζητήθηκαν ένα προς ένα τα αιτήματα, έτσι όπως περιλαμ
βάνονται στο διεκδικητικό πλαίσιο και δόθηκαν συγκεκριμέ
νες απαντήσεις.
Ειδικότερα: 
θεσμικά αιτήματα
Χαρακτηρισμός της εργασίας του αστυνομικού ως επικίνδυ
νης και ανθυγιεινής: Το αίτημα είναι υπό εξέταση, με αποδε
κτή την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας για όλους. 
Συμφωνούν ως προς την αποκατάσταση των διωχθέντων για 
συνδικαλιστικούς λόγους συναδέλφων.
Τάσσονται υπέρ της αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπη
ρεσιών και της ανακατανομής του αστυνομικού προσωπικού. 
Είναι υπέρ της ουσιαστικής μεταρρύθμισης της εκπαίδευσης. 
Συζητούν την πρόταση για το Βαθμολόγιο.
Σ υμφ ω νούν γ ια  τη ν  εφαρμογή κανόνω ν υ γ ιε ιν ή ς  και 
ασφάλειας.
Αποδέχονται τη βελτίωση των διατάξεων του κώδικα μεταθέ
σεων, χωρίς να αλλοιώνεται η φιλοσοφία του.
Η αποζημίωση για την παρουσία των αστυνομικών στις επαγ
γελματικές αθλητικές συναντήσεις πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Απεμπλοκή από τα ξένα έργα: Να υπάρξει αποδέσμευση από 
τα πάρεργα και η Δημοτική Αστυνομία να αναλάβει εξ ολο
κλήρου τις αρμοδιότητες που της αναλο
γούν.
Υπάρχει ταύτιση απόψεων για την πρό
σληψη με το σύστημα των πανελληνίων 
εξετάσεων για τα επόμενα τρία χρόνια 
τουλάχιστον 6.000 αστυνομικών.
Η πρότασή μας για τη μη εφαρμογή της 
αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος των 
αστυνομικών που συλλαμβάνουν πολίτες 
και μηνύονται από αυτούς για αντιπερι
σπασμό, είναι σοβαρό θέμα και απαιτείται 
περαιτέρω συζήτηση, 
οικονομικά αιτήματα
1) Συμφωνούν για την αύξηση του βασι
κού μισθού του ανθυπολοχαγού κατά 140 
ευρώ, καθώς επίσης και τη σταδιακή εν
σωμάτωση των υφισταμένων τακτικών 
επιδομάτων στο βασικό μισθό.
2) Η πρότασή μας για ένα νέο μισθολόγιο 
εξετάζεται.
3) Υπό συζήτηση είναι και η πρόταση για 
τη χορήγηση ανάλογων κινήτρων, όπως 
αυτών που θεσμοθετήθηκαν στο δημόσιο 
τομέα, και για τους εργαζόμενους αστυνο
μικούς στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς 
και για συγκεκριμένο προσωπικό που ερ
γάζεται στο λεκανοπέδιο Αττικής.
4) Συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει ανα- 
πλήρωση εισοδήματος των παθόντων συ
ναδέλφων εν ώρα υπηρεσίας και όσων 
έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.

m inim

εργασιακά αιτήματα
Είναι υπέρ της άμεσης ικανοποίησης των κατωτέρω εργασια
κών αιτημάτων μας:
1) Επανακαθορισμός λειτουργίας πεζών περιπολιών σύμφωνα 
με τα χωροταξικά, εγκληματολογικά και άλλα δεδομένα κάθε 
νομού - περιοχής.
2) Δια βίου εκπαίδευση των αστυνομικών, χωρίς εκπτώσεις 
και περικοπές στις σύγχρονες αστυνομικές τακτικές και 
πρακτικές για την αντιμετώπιση των νέων μορφών εγκλη
ματικότητας. Π ρακτική εκπαίδευση ετοιμότητας όλου του 
προσωπικού και όχι μόνο του 30% και για ένα τριήμερο, κα
θόσον οι κίνδυνοι και οι απειλές δεν περιορίζονται στο ανω
τέρω ποσοστό.
3) Καθιέρωση μίας άλλης πρακτικής στολής, καθόσον η ση
μερινή έπαψε να είναι εύχρηστη και εξυπηρετεί πλέον μόνο 
επίσημες παραστάσεις.
Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ καλούν την κυβέρνηση να υλο
ποιήσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, καθόσον έχουν 
ήδη περάσει δυο χρόνια απραξίας. Τέλος, συμφωνήθηκε να 
ακολουθήσουν νέες συναντήσεις για την εξειδίκευση των 
προτάσεών μας, παρακολουθώντας βεβαίως και την πολιτι
κή που θα εφαρμόσει η νέα ηγεσία του υπουργείου Δημό
σιας Τάξης.
Στο ΚΚΕ. Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων 
με τα πο λ ιτικ ά  κόμματα, κα τό π ιν  α ιτήμ ατος της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΚΚΕ στη 
Βουλή ενημερωτική συνάντηση με τον βουλευτή του 
ΚΚΕ κ. Αντώνη Σκυλάκο και τον επικεφαλής του Τμήμα
τος της Κ εντρικής Ε πιτροπής για τα Σώματα Ασφαλείας 
κ. Ιωάννη Νάκη.
Το προεδρείο της Ομοσπονδίας για άλλη μια φορά αναφέρ

θηκε στη μη ικανοποίηση των αιτημάτων 
των ένστολων μέχρι σήμερα, παρά τις 
προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνη
σης. Ζητήθηκε, δε, να αναληφθούν από 
την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμμα
τος πρωτοβουλίες για την προώθηση των 
ώριμων και δίκαιων αιτημάτων του κλά
δου. Ο κ. Σκυλάκος, δήλωσε ότι η συμπα
ράσταση του ΚΚΕ στον αγώνα των αστυ
νομικών πρέπει να θεωρείται δεδομένη 
και ότι από την πλευρά του θα κατατε
θούν ερωτήσεις προς τους αρμόδιους 
υπουργούς, προκειμένου η κυβέρνηση να 
τοποθετηθεί και να πάρει συγκεκριμένη 
θέση για τα εκκρεμή ζητήματα (επικινδυ- 
νότητα εργασίας, μάχιμη πενταετία, αύξη
ση βασικού μισθού κατά 140 ευρώ, υγιει
νή ασφάλεια, αποζημίωση για τα γήπεδα 
κ.λπ.).
Στο Συνασπισμό. Στο Συνασπισμό της 
Αριστερός, των Κ ινημάτων και της Ο ι
κολογίας η συνάντηση έγινε με τον κ. 
Ιωάννη Τόλιο, τον Μ ιλτιάδη Ανδρικό- 
πουλο και τον Γεώργιο Μπενάτο.
Ο κ. Τόλιος μετέφερε τις ευχές του προέ
δρου του Συνασπισμού κ. Αλέκου Αλαβά- 
νου για την ευόδωση του αγώνα μας και εί
πε ότι λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 
δεν κατέστη δυνατή η συμμετοχή του στη 
σημερινή συνάντησή μας. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στα δίκαια αιτήματά μας γνω-
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στοποιώνχας όχι ο κοινοβουλευχικάς εκπρόσωπος κ. Φώχης 
Κουβε'λης ε'χει επανειλημμένα υποβάλλει σχεχικές αναφορές 
και ερωχήσεις προς χην κυβέρνηση. Δήλωσε, επίσης, όχι η 
συμπαράσχαση χου κόμμαχός χου σχον αγώνα χων ασχυνομι- 
κών πρέπει να θεωρείχαι δεδομένη και επεσήμανε όχι σήμερα 
πλήχχονχαι οι δημοκραχικές ελευθερίες και χα δικαιώμαχα 
χων εργαζομένων.
Τόνισε χέλος, όχι πρέπει να ληφθούν μέχρα περαιχέρω εκδη- 
μοκραχισμού χων Σωμάχων Ασφαλείας και να υπάρξει μεγα- 
λύχερη συνδικαλισχική έκφραση και εκπροσώπηση μέσω 
χων πρωχοβάθμιων οργανώσεων.

Βύρων Πολύδωρας

«Είμαστε σε μία διαδικασία, η οποία θα φέρει καρπούς»
Μόλις ωριμάσει η επίλυση χων προβλημάχων χου προσωπι
κού, θα ακολουθήσουν εξαγγελίες από χον ίδιο χον κ. Πρω
θυπουργό, δήλωσε σχη Βουλή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης: 
«Εγώ εγκύπτω σχα προβλήμαχα. Συνεργάζομαι, πασχίζονχας 
για χην καλύχερη λύση, με χις συνδικαλιστικές οργανώσεις. 
Τίμια. Με ειλικρίνεια. Μην χους υποχιμάχε, όμως, όχι χους 
εξαπαχήσαμε. Διόχι χους υποχιμάχε, όχι δηλαδή ψήφισαν Νέα 
Δημοκραχία μόνο και μόνο χάρη σχις απαχηλές υποσχέσεις 
που ευδοκίμησαν πάνω σχις ψυχούλες χους και σχις σκέψεις 
χους. Είναι υποχίμηση. Ηδύνανχο -και δύνανχαι- να κάνουν 
και ευρύχερες σκέψεις για χην πολιχική χους απόφαση ποιο 
κόμμα θα καχαψηφίσουν και ποιο κόμμα θα υπερψηφίσουν». 
Την καχηγορημαχική αυχή διαβεβαίωση έδωσε ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Βύρων Πολύδωρας σχους βουλευχές χου 
ΠΑΣΟΚ, απανχώνχας σχα ερωχήμαχα που χου έθεσαν και ζή- 
χησε χη συνεργασία και χη συναίνεσή χους σε ζηχήμαχα 
ασφαλείας. Αναγνώρισε, δε όχι αγωνίζεχαι για να «εξοικονο
μήσουμε όσα περισσόχερα μπορούμε υπέρ του προσωπικού. 
Το χρωστάμε. Για τους θεαματικούς αριθμούς που μου είπα
τε, δεν είναι κανείς υπερήφανος. Ούτε για τα 540, ούτε για χα 
720 ευρώ είναι κανείς υπερήφανος. Ελπίζω να πετύχουμε τα 
βέλτιστα, χα μέγιστα δυνατά.
Είμαστε σε μία διαδικασία, η οποία θα φέρει καρπούς» και 
μάλιστα όπως αποκάλυψε, ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη 
συνάντησή τους του είπε: «Όταν είναι ώριμα τα ζηχήμαχα 
προσωπικού και επιτελικής σχεδιάσεως στο υπουργείο σου, 
θα έρθω και εγώ να καταλήξουμε σε αποφάσεις». Αισιοδοξώ, 
είμαι ευχαριστημένος από την δράση και χην πορεία χου 
υπουργείου μου και νομίζω όχι και με χη δική σας κατα
νόηση και συμπαράσταση από χη σκοπιά της Αντιπολίτευ
σης πάντα υπάρχει περιθώριο- θα μπορέσουμε να επιτύχου
με τα μέγιστα αποτελέσματα υπέρ της δημοκρατίας και κα
τά του εγκλήματος, όλα αφιερωμένα σχον ελληνικό λαό». 
Για την ανασφάλεια χων πολιτών, «θα μου επιτρέψετε να έχω 
διαφορετική γνώμη», είπε επίσης ο υπουργός. «Όχι δεν είναι 
και σε πελάγη ευτυχίας για το κλίμα της ασφάλειας, μπορώ να 
το συνομολογήσω. Δεν βρίσκονται σε πελάγη ευτυχίας για το 
κλίμα της ασφάλειας, αλλά δεν είναι και πανικόβλητοι οι πολί
τες στην κοινωνία μας. Ίσω ς εσείς θα θέλατε να ήσασταν κυ
βέρνηση. Δεν είστε κυβέρνηση, χα βλέπετε όλα μαύρα και πα- 
νικοβάλλεστε. Ψυχραιμία. Να το αντιμετωπίσουμε το θέμα με 
ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται να μεταφέρουμε στον πολιτικό λόγο 
και στην πολιτική ρητορική κάποια πένθιμα συναισθήματα

που μπορεί να σας διακατέχουν από την απώλεια της εξουσίας».

Για μια κοινωνία - φιλική προς χις μητέρες
Με χην ευκαιρία της Ημέρας της Μητέρας, η Γραμματεία Γυ
ναικών της Π.Ο.ΑΣ.Υ. χαιρετίζει όλες τις μητέρες συναδέλφισ- 
σες και εύχεται η σημερινή γιορτή, να αποτελέσει για όλους και 
όλες ημέρα προβληματισμού και ανάδειξης χων γυναικείων προ
βλημάτων στον εργασιακό χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ε ίναι γνωστό όχι τα καθημερινά κοινω νικά προβλήματα 
αποτελούν πρόσθετο βάρος και δυσκολεύουν την ανε
μπόδιστη υπηρεσιακή εξέλιξη της γυνα ίκα ς αστυνομικού 
στον αστυνομικό οργανισμό. Σε μία περίοδο, μάλιστα, 
κρίσιμων αλλαγών που οδηγούν στη συρρίκνωση των ερ
γασιακών, ασφαλιστικών, και συνταξιοδοτικώ ν δικαιω 
μάτων των εργαζομένων, γεγονός που πρω τίστω ς π λή τ
τει τ ις  γυνα ίκες και κυρ ίω ς τ ις  μητέρες που στη κυριο
λεξία αγω νίζονται σε έναν εξουθενωτικό αγώνα δρόμου 
μεταξύ εργασίας και οικογένειας, η προοπτική  της γ υ 
να ίκας αστυνομικού δεν είναι ευοίωνη, αν λάβουμε υπό
ψ η και τ ις  πρόσφατες αποφάσεις γ ια  τ ις  ποσοστώσεις και 
τον περιορισμό του αριθμού τω ν εισακτέων στις αστυνο
μ ικές σχολές γυνα ικώ ν.
Ως Γραμματεία Γυναικών είμαστε υποχρεωμένες να ασχολη
θούμε πιο σοβαρά με την γυναικεία υπόθεση στο χώρο μας. 
Να καταγράψουμε τα νέα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
παλιές και νέες συναδέλφισσες και να προτείνουμε λύσεις. Να 
συνεργαστούμε με άλλες γυναικείες οργανώσεις και να απαι
τήσουμε από την πολιτεία να λάβει δραστικά μέτρα για την 
εδραίωση μιας κοινωνίας φιλικής προς τις μητέρες.
Ό πω ς έχει επισημάνει και η Unicef, για να θεωρείται η πρό
σβαση σε βασική γυναικολογική φροντίδα ανθρώπινο δι
καίωμα, για να υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές για την 
ασφαλή μητρότητα μέσω νομικών και πολιτικών μεταρ
ρυθμίσεων και βιώσιμες επενδύσεις, ώστε να εξασφαλιστεί 
η καλή διατροφή, ιατρική φροντίδα και εκπαίδευση των 
κοριτσιών, των εφήβων και των γυναικώ ν σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας, θα πρέπει να τιμούμε τη σημερινή ημέρα.

Για τη Γραμματεία Γυναικών 
Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά 
Γραμματέας Γυναικών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 13.4.2006, σε πολύ καλό κλίμα, κοι
νή συνάντηση των προεδρείων των συνδικαλιστικών οργα
νώσεων του πολιτικού προσωπικού του Υ.Δ.Τ. με την ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας και αρμοδίων υπηρεσιών παρα
γόντων, παρουσία του Υπουργού κ. Β. Πολύδωρα. Στη συνά
ντηση συζητήθηκαν τα αιτήματα του πολιτικού προσωπικού 
και ανακοινώθηκε από την ηγεσία η επέκταση της δωρεάν με
τακίνησης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για υπηρεσιακούς 
λόγους, και στο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο
μίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Αναμένεται η έκδοση 
των σχετικών υπηρεσιακών δελτίων για την εφαρμογή του 
μέτρου. Στα πλαίσια της συζήτησης προβλήθηκαν και συμ- 
φωνήθηκε, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Επιτελείου κ.
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Κυριακάκη, να μελετηθούν και να δρομολογηθούν για επίλυ
ση μια σειρά από χρονίζοντα προβλήματα άπως: πενθήμερο, 
αύξηση υπερωριών, αντιστοιχία βαθμών και να εξετασθεί η 
δυνατότητα χορήγησης ειδικού επιδόματος για να καλύπτει 
την οικονομική ανισότητα που βιώνουμε τόσα χρόνια έναντι 
του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων. Στη σύσκεψη την 
Ομοσπονδία εκπροσώπησαν οι: Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέ
ας Β. Μαλακάτας και Γ. Χονδροματίδης αντίστοιχα.
Στις 14-4-2006 πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα κεντρικού 
αθηναϊκού ξενοδοχείου το 12ο εκλογο-απολογιστικό Συνέ
δριο της Ομοσπονδίας με τη συμμετοχή 45 εκλεγμένων αντι
προσώπων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Πρωτοβάθμιων 
σωματείων-μελών της (25 Σύλλογος Αθηνών, 9 Σύλλογος Νο
τιοδυτικής Ελλάδας, 5 Σύλλογος Βόρειας Ελλάδας, 3 Σύλλο
γος Θεσσαλίας και 3 Σύλλογος Περκρ. Πελοποννήσου).
Το Συνέδριο συζήτησε τις προοπτικές του πολιτικού Προσω
πικού, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τους τρόπους 
επίλυσής τους. Επίσης αποφάσισε εκ νέου το διεκδικητικό 
πλαίσιο, που θα τεθεί στους αρμοδίους κυβερνητικούς παρά
γοντες, στα πλαίσια των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του 
έτους 2006. Τέλος το Συνέδριο ενέκρινε ομόφωνα τον Οργα
νωτικό και Οικονομικό απολογισμό του απερχομένου Διοι
κητικού Συμβουλίου και εξέλεξε στις αρχαιρεσίες το νέο Δ.Σ., 
την εξελεγκτική Επιτροπή και εκπροσώπους για το Συνέδριο 
της ΑΔΕΔΥ, τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΤΥΑΠ, ΤΑΥΑΠ, 
ΚΥΥΑΠ) και το Ίδρυμα Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνο
μίας - Ταμείο Αλληλοβοήθειας.
Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν: εκπρόσωποι του ΚΚΕ και του 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, της ΑΔΕΔΥ, ο Προϊστάμενος του Επιτελεί
ου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος κ. 
Ευστράτιος Κυριακάκης και απηύθηνε χαιρετισμό η Ομο
σπονδία Προσωπικού της ΕΥΠ.
Το νέο Δ.Σ. της ΠΟΠΠ-ΥΔΤ είναι το εξής:
Πρόεδρος: Ευάγγελος Μαλακάτας τηλ: 210-6981549, 210- 
2531291, 6977/081455 Δ/νση Πληροφορικής/ΑΕΑ 
Αντιπρόεδρος: Κρυσταλλία Μπαλάση τηλ: 2610-339750, 
5317, 6944/285218 ΓΑΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Γεν. Γραμματέας: Αικατερίνη Σαββίδου τηλ: 210-6977403, 
7403, 6976/884322 Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού/ΑΕΑ 
Οργαν. Γραμματέας: Νικόλαος Χρήστου τηλ: 210-2503886, 
2886, Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών/ΑΕΑ 
Ταμίας: Ιωάννης Γουναλάκης τηλ: 210-9735080, 210- 
6981548, 6973/828829 Δ/νση Πληροφορικής/ΑΕΑ 
Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Ιωάννης Γάλ- 
λιος τηλ: 2410-683176 και 683131, 4076 και 4031, 
6946/134800 Α.Δ. Λάρισσας - Επιτελείο.
Μέλη: Αλκιβιάδης Τζελέπης τηλ: 210 - 6476039 ΓΑΔΑ 
Νικόλαος Δελδήμος τηλ: 6932/733038 Α.Δ. Αχαϊας και A’ Α.Τ. 
Πάτρας, Ευανθία Μήλιου τηλ: 210 - 2019751, 2888, 
6973/809707 Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών/ΑΕΑ, Ιωάννης 
Ρούσσος τηλ: 26910-62156, 6973/999441 Τμήμα Τροχαίας Αι- 
γίου, Παναγιώτης Καλλιντέρης τηλ: 210-2502935, 2935, 
6936/897967 Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών/ΑΕΑ 
Στα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΤΥΑΠ-ΤΑΥΑ-ΝΥΑΠ) επανε
κλέχθηκαν οι Β. Μαλακάτας (τακτικός) - Γ. Γουναλάκης 
(αναπληρωτής.
Στο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ εκλέχθηκαν οι: Π. Παπαπετρόπου- 
λος (τακτικός) και Γ. Γουναλάκης (αναπληρωτής).
Στο Ίδρυμα Παιδικές Εξοχές εκλέχθηκαν οι: Κ. Σαββίδου 
(τακτική) και Β. Γεωργίου (αναπληρώτρια).
Τέλος στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι: Β. Γεωρ
γίου, Κ. Καγκελίδης και Απ. Χαλέβας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α

Α. Το Προεδρείο του ΣΕΦΕΑΑ συναντή
θηκε την 11.4.2006 με τον Υπουργό Δημό
σιας Τάξης κ Βύρωνα Πολύδωρα και τον 

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ Ανα
στάσιο Δημοσχάκη. Τον κ. Υπουργό και κ. 

Αρχηγό πλαισίωναν ο Προϊστάμενος Επιτελείου, ο Προϊστά
μενος του κλάδου Διοικητικού και ο Προϊστάμενος της 
Δ/νσης Οικονομικών.
Μ ετά από πολύω ρη συνάντηση  το Προεδρείο του 
ΣΕΦΕΑΑ απέσπασε από την πολιτική  και υπηρεσιακή 
ηγεσία δέσμευση ως προς το χρονοδιάγραμμα που θα τη 
ρηθεί γ ια  την ψ ήφιση του Νόμου περ ί ομογενοποίησης 
των αστυνομικών υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας 
και την υλοποίησή του.
Συγκεκριμένα ο κ Υπουργός δεσμεύτηκε ό τ ι :
- Μέχρι 31.12.2006 θα έχει ψηφισθεί ο Νόμος 
-Στο πρώτο εξάμηνο του 2007 θα ξεκινήσει η εφαρμογή του. 
-Κανένα κεκτημένο δικαίωμα των Ειδικών Φρουρών δεν θα 
θίγει με το Νομοσχέδιο.
Οι ανωτέρω δεσμεύσεις της πολιτικής και της υπηρεσιακής 
ηγεσίας αποτελούν δικαίωση, έστω και φραστική ακόμη, των 
επίμονων και συνεχών αγώνων του Σωματείου και μας γεμί
ζουν αισιοδοξία και δύναμη να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη 
ένταση τον αγώνα μας για πλήρη δικαίωση του αγώνα μας 
,για αναβάθμιση της οικονομικής και υπηρεσιακής κατάστα
σης των συναδέλφων Ειδικών Φρουρών.
Ό μω ς σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε προς όλες τις κατευ
θύνσεις ότι δεν θα εφησυχάσουμε μέχρι να ψηφιστεί και να 
υλοποιηθεί ο Νόμος περί ομογενοποίησης σύμφωνα με τις 
προσδοκίες μας, πράγμα που απαιτεί συνεργασία και σε κάθε 
περίπτωση συμμετοχή εκπροσώπων του Σωματείου στη νο
μοπαρασκευαστική διαδικασία.
Είναι προφανές ότι οι Ειδικοί Φρουροί που καθημερινά βιώ- 
νουν τα προβλήματα και τα κενά του Νόμου και των κανονι
σμών, γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο που θα 
πρέπει να γίνει η ομογενοποίηση.
Με την απόφαση να μην βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων 
προσφέρουμε την γνώση και την εμπειρία μας στην πολιτική 
και φυσική ηγεσία ώστε να την αξιοποιήσει προς όφελος της Πο
λιτείας και των Ειδικών Φρουρών, χαιρετίζοντας παράλληλα τις 
πρωτοβουλίες της ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Β. Η δέσμευση του  νέου  Υ πουργού Δ ημόσ ιας Τάξης 
κ. Β ύρω να Π ολύδω ρα γ ια  άμεση προώ θηση νομ οσ χε
δ ίου π ερ ί ομ ογενοπο ίη σ η ς τω ν Ε ιδ ικ ώ ν  Φ ρουρώ ν με 
το υς υ π ό λ ο ιπ ο υ ς  α σ τυ νο μ ικ ο ύ ς  υπ α λ λ ή λ ο υ ς , α π ο τε
λ ε ί κ α τ ’ α ρχή ν  δ ικα ίω ση του  Π ροεδρείου και τω ν μ ε
λώ ν του  Σ .Ε .Φ .Ε .Α .Α .
Η λύση της ομογενοποίησης αποτελεί μονόδρομο και φαίνε
ται ότι ο νέος Υπουργός το αντελήφθη αμέσως.
Το προεδρείο στηρίζοντας την πολιτική αυτή απόφαση, τίθε
ται στη διάθεση του κ. Υπουργού και των υπολοίπων αρμο
δίων, για συνδιαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων με τις 
οποίες θα προχωρήσει και η τυπική πλέον εξομοίωση των 
Ειδικών Φρουρών με το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό. 
Ή δ η  το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α είναι έτοιμο να συνεργαστεί με 
προτάσεις ώστε η εξαγγελία και δέσμευση του κ Υπουρ
γού να υλοποιηθεί άμεσα σε συγκεκριμένο χρονικό ορί
ζοντα, όπως εξάλλου δεσμεύτηκε στη συνάντηση της 
17.2.2006 με το Προεδρείο.
Αισθανόμαστε δικαιωμένοι αλλά και υπεύθυνοι και βρισκό-
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I  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ Ι·

μαστέ σε εγρήγορση ώστε επιτέλους το αυτονόητο αίτημα της 
ομογενοποίησης, να πραγματοποιηθεί.
Η υλοποίηση αυτού του οράματος, που έχει ήδη γίνει αποδε
κτή από την κοινωνία, και από τους συναδέλφους της αστυ
νομικής οικογένειας, πλην μεμονωμένων κακοπροαίρετων 
αντιρρησιών, θα προωθήσει την εθνική υπόθεση της Δημό
σιας Τάξης, θα ενισχυσει την αίσθηση της ασφάλειας των πο
λιτών, και θα βελτιώσει την εικόνα της ενιαίας πλέον Ελλη
νικής Αστυνομίας στη συνείδηση των πολιτών και των ευ
ρωπαϊκών μας ετέρων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ

m j3 C f.. τΚν Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ με σχετική ανακοίνωση 
( J  γϊΌ Β Ε υ * |  ενημερώνει τα μέλη της σχετικά με: ευ- 
υα. Ρ  ρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε

v k  ' Λ "  0X0 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης την Τρίτη 
11.4.2006 με την πολιτική και υπηρεσιακή 

ηγεσία του Υπουργείου.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Βύρων Πολύδωρας, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο νέος Γε
νικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. 
Κωνσταντίνος Αιλιανός, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του 
Αρχηγείου Α ντιστράτηγος κ. Ευστράτιος Κυριακάκης, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιοικητικού Υποστράτηγος κ. 
Νικόλαος Μ πλάνης και ο Δ ιευθυντής της Διεύθυνσης Οι
κονομικών κ. Π αναγιώτης Χριστοφιλάκης.
Από την πλευρά της Ομοσπονδίας παρουσιάστηκε το θεσμικό

πλαίσιο των διεκδικήσεων έτσι όπως αυτό διαμορφώθηκε στα 
Τακτικά Συνέδρια.
Ο Α ρχηγός της Ε λλ η νικ ή ς Α στυνομίας ενημέρωσε ότι 
πρόθεση της π ο λ ιτ ικ ή ς  και υπηρεσ ιακής ηγεσίας είνα ι 
να προχωρήσει η διαδικασία τη ς ομογενοποίησης σε συ
νάρτηση με το βαθμολόγιο και το καθηκοντολόγιο  των 
υπηρετούντω ν στην Ε λλ η νική  Αστυνομία. Ο κύριος 
Α ρχηγός πληροφόρησε ακόμα ότι η βούληση του 
Υ πουργείου είνα ι το ζήτημα τη ς ομογενοποίησης να δρο
μολογηθεί μέσα στο τρέχον έτος και μέχρ ι τα τέλη αυ
τού να κατα τεθεί προς ψ ήφ ιση στη Βουλή σχέδιο νόμου 
σύμφωνα με το οποίο οι Σ υνορ ιακο ί Φ ύλακες θα μετονο
μάζονται σε Α στυφύλακες μη παραγω γικής σχολής με 
τη  συμπλήρωση οχτώ  ετώ ν από τη ν  ημερομηνία πρό
σληψ ης τους. Ε πιπλέον, διαβεβαίωσε ότι η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. 
θα συμμετέχει ως ισότιμο μέλος στο διάλογο, ενώ χαρα
κ τηρ ισ τικά  τον ίστηκε -  από την πλευρά τη ς ηγεσίας -  
ότι δεν θα δ ιαταραχτούν κεκτημένα  δικαιώματα των 
Συνοριακώ ν Φ υλάκων.
Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία θα διαχειριστεί με υπευθυνότη
τα, πυγμή και συνέπεια όλα όσα αφορούν τον Συνοριακό Φύ
λακα, με γνώμονα τα συμφέροντα μας και υποστηρίζοντας 
σθεναρά τη βούληση των συναδέλφων όπως αυτή καταγρά
φεται μέσα από τα συνέδρια μας.
Θα σας κρατήσουμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Υπαστυνόμος Α’ Γεώργιος Μπαζιόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 
1958 στη Λεύκη Καρδίτσας. Κατετάγη την 8-10-1976 και υπηρέ
τησε οε διάφορες υπηρεσίες των ΑΔ. Λακωνίας, Μαγνησίας και 
Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 24-3-2006 από παθολογικά αίτια.

O t  Ανθυπαστυνόμος ε.α. Αντώνιος Λαουρδέκης.
Γεννήθηκε το έτος 1951 στη Ναύπακτο. Κατε
τάγη το έτος 1974 στο Σώμα της τ. Αστυνομίας 
Πόλεων. Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ. Αττικής. Απεβίωσε την 30-1-2006 από 
παθολογικά αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος Αναστάσιος Κάκιος. Γεννήθηκε το έτος 1961 
στην Πάτρα. Κατετάγη την 2-6-1982 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες των Α.Δ. Ηλείας, Κέρκυρας, Ζακύνθου, Αχαΐας και 
της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. 
Απεβίωσε την 22-1-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Αρχιφύλακας Μιχαήλ Βασιλάκης. Γεννή
θηκε το έτος 1982 στην Αθήνα. Κατετάγη 
την 15-12-2000 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε άγα
μος. Απεβίωσε την 15-5-2006 συνεπεία τρο
χαίου ατυχήματος.

t  Αστυφύλακας Ιωάννης Κατσής. Γεννήθηκε το 
έτος 1984 στην Λάρισα. Κατετάγη την 7-11-2003 
και υπηρετούσε στο AT. Περάματος Πειραιά.
Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 15-5-2006 συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματος.

t  Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Πετσούλας-Μπάλης Γεννήθηκε το έτος 
1959 στη Δεσκάτη Γρεβενών. Κατετάγη την 17-5-1983 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔ. Αττικής Υπήρξρ έγγαμος και πα
τέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 25-3-2006 από παθολογικά αίτια

t  Ανθυπαστυνόμος ε.α. Δημήτριος Ψωμάς 
Γεννήθηκε το έτος 1908 στον Εξάντη Μυλο- 
ποτάμου Ρέθυμνου. Κατετάγη το 1928 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Ηπεί
ρου και της Κρήτης. Πολέμησε στην Εθνική 
Αντίσταση (1940-1944). Απελύθη το έτος 
1948. Υπήρξε πατέρας έξι τέκνων. Απεβίωσε 
την 10-02-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Συρόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 
1957 στα Ρυάκια Πιερίας Κατετάγη την 14-9-1976 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΑΔ. Λέσβου και της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την 1-2-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος Τίγκας Γεννήθηκε το έτος 1961 στην 
Αθήνα Κατετάγη την 17-5-1985 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της ΓΑΔ. Αττικής της ΑΔ. Αχαΐας και ΑΔ. Δωδεκανήσου. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 30-3-2006 
από παθολογικά αίτια
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[  κ ο υ ι ζ  :

« ΑΣ ΤΥΝΟΜΙ ΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»

Ο Φ ώτης Γρηγορίου ήταν ένας τοκογλύ
φος, που είχε απασχολήσει πολλές φορές 
την αστυνομία για  τ ις  παράνομες δρα- 
στηριότητές του. Έ ν α  απόγευμα Σαββά
του βρέθηκε δολοφονημένος στην οικία 
του στη Γλυφάδα.

Ο Χρήστος Γούναρης, ένας άντρας γύρω  στα σα
ράντα, είχε καλέσει την Άμεση Δράση. Ο αστυνό
μος Στεργίου πήγε στον τόπο του εγκλήματος για  
αυτοψία. Αφού πήρε όσα στοιχεία ήθελε επέστρε
ψε στο Γραφείο του. Την επόμενη μέρα όμως ξα- 
ναπήγε στη βίλα και ζήτησε να ανακρίνει τον Γού- 
ναρη. Έ ν α ς  αρχιφύλακας από το οικείο Α στυνομι
κό Τμήμα τον συνοδέυσε ως εκεί.
Ενώ μιλούσε με τον άντρα που ειδοποίησε γ ια  το 
φόνο, η ανάκριση διεκόπη από ένα εκκωφαντικό 
θόρυβο. Έ ν α  αεροπλάνο που περνούσε από πάνω 
έκανε τα παράθυρα της βίλας να τρίζουν.

-«Ε ίναι το καθημ ερ ινό  δρομολόγιο γ ια  τη ν  
Κ ρήτη», είπε ο α ρχ ιφ ύλ α κα ς που έμενε εκε ί 
κοντά  και ήξερε σχεδόν από μ νή μ η ς τα ωράρια 
τω ν πτήσεω ν.
Ο Στεργίου λίγο ενοχλημένος, ξανάρχισε τη  συνο
μιλία του με τον άντρα που είχε απέναντι του. 
-Ό πω ς σας έλεγα κύριε αστυνόμε, εκείνος ο Ιω- 

άννου ήταν σίγουρα. Εγώ είμαι φύλακας σε ένα 
εργοστάσιο και κάνω τη  δεύτερη βάρδια. Κάθε μέ
ρα πιάνω δουλειά ακριβώς στις 4:30’ και φεύγω 
από το σπίτι στις 4:00’,γ ια τ ί είναι εδώ κοντά και 
πηγαίνω  με τα πόδια.
Κάθε μέρα περνάω μπροστά από το σπίτι του καη
μένου του Φ ώτη στις 4:10’.
Ο Στεργίου κοίταξε το ρολόι του ήταν 4:11’. Ο 
άντρας χαμογέλασε και είπε:
- Σήμερα έχω πάρει ρεπό. Αλλά χθες πέρασα τη  συ
νηθισμένη ώρα από το σπ ίτι του. Λοιπόν, όπως 
σας έλεγα ο άντρας που συλλάβατε ο Α ργύρης Ιω- 
άννου, καβγάδιζε έντονα με το Φώτη. Τον άκουσα 
καθαρά να φωνάζει ήταν τα παράθυρα ανοιχτά. 
Του έλεγε: « Θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω». 
Μετά άκουσα ένα πυροβολισμό. Φ οβήθηκα και 
έτρεξα γρήγορα και τηλεφώνησα στην Άμεση Δρά
ση, από το θάλαμο που βλέπετε εκεί πέρα. 
-Π ιστεύεται ότι είχε κάποιο κ ίνητρο γ ια  να τον 
σκοτώσει ο Ιωάννου;
- Νομίζω ότι ο Ιωάννου, απελπίστηκε από τα χρέη 
που τον είχε οδηγήσει ο Γρηγορίου και τον πλή
ρωσε με τον φόνο του. Άλλωστε αυτό το τέλος του 
Γρηγορίου ήταν αναμενόμενο, αργά η γρήγορα 
κάποιος θα τον έτρωγε.
Ο Στεργίου κοίταξε έντονα τον άντρα και του ε ί
πε: « Εσείς κύριε είχατε πάρει ποτέ κάποιο μεγάλο 
χρηματικό ποσό από τον Γρηγορίου;»
- Ποτέ, ήξερα ότι θα με έτρωγε με τους τόκους.
- Νομίζω κύρ ιε .....  ότι λέτε ψέματα και ότι ο ένο
χος του εγκλήματος είστε εσείς και προσπαθείτε 
να  ρίξετε το έγκλημα σε κάποιον άλλον αθώο.

Σε ποια λεπτομέρεια αναφέρεται ο Στεργίου  
και πιστεύει ότι ο Χρήστος Γούναρης είναι ο 
ένοχος;

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;»
1. Το επιβατηγό σας κατά το 
φρενάρισμα ολισθαίνει (ντε
ραπάρει). Πώς πρέπει να  αντι- 
δράσετε;
α) Α φήνετε τα φρένα και στρί
βετε το τιμόνι αντίθετα, δηλαδή 
προς τη ν  κατεύθυνση της ολι- 
σθήσεως του πίσω μέρους του 
οχήματος.
β) Φ ρενάρετε δυνατότερα και 
δεν στρίβετε καθόλου το τιμόνι.
2. Ποιο όχημα πρέπει να  διακόψει την πο
ρεία του και να  περιμένει;
α) Το όχημα 1 
β) Το όχημα 2 
γ) Το όχημα 3

3. Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις 
πρέπει να  μετριάζετε την ταχύτητα του οχή 
ματος σας;
α) Σ τις στροφές.
β) Ό τα ν  προσπερνώντας άλλο όχημα βρίσκεσθε 
παράπλευρα σε αυτό.
γ) Ό τα ν  περνάτε εμπρός από χώρους σταθμεύσε- 
ως γενικά

"Γιατί το λέμε έτσι; "
Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά:
Οι Ενετοί, που άλλοτε κυριαρχούσαν στις θάλασ
σες, ήταν οι πρώτοι που εγκαινίασαν τα ιστιοφόρα 
μεταγω γικά, όταν ήθελαν να  μεταφέρουν το στρα
τό τους. Τα καράβια αυτά ήταν ξύλινα και πελώ
ρια σε σχήμα αχλαδιού. Έ σερναν δε, τ ις  περισσό
τερες φορές πίσω τους ένα μικρό καραβάκι, που 
έβαζαν μέσα τον οπλισμό και τα πολεμοφόδια, 
τρόφιμα και διάφορα πολεμικά σύνεργα. Οι Έ λ λ η 
νες τα είχαν βαφτίσει «αχλάδες» από το σχήμα 
τους. Έ τσ ι όταν καμιά φορά στο πέλαγος παρου
σιαζόταν κανένα άγνωστο καράβι, οι νησιώτες 
ανέβαιναν πάνω στους βράχους και από εκεί πα
ρακολουθούσαν με αγωνία τ ις  κ ινήσεις του. Αν 
ήταν απλό ιστιοφόρο, δεν ανησυχούσαν και τόσο 
γ ια τ ί υπήρχε π ιθανότητα να συνεχίσει γ ια  αλλού 
το δρόμο του. Αν όμως ήταν «Αχλάδα» τους έπια
νε πανικός, γ ια τ ί καταλάβαιναν ότι σε λίγο θ ’ άρ
χ ιζα ν  μάχες, πολιορκίες, πείνα  και θάνατοι. 
Έ φ ευ γα ν  τότε για  να πάνε να ετοιμάσουν την 
άμυνά τους. Από στόμα σε στόμα κυκλοφορούσε η 
φήμη ότι η «Αχλάδα» έχει πίσω τη ν  ουρά. Με την 
ουρά, εννοούσαν το καραβάκι που έσερνε το μετα
γωγικό. Άρα επίθεση. Και έλεγαν: «Πίσω έχει η 
Αχλάδα ουρά»
(Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις) τον Τ. Νατσούλη εκδό
σεις Σμυρνιωτάκη
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Ε ιρ ή σ θ ω  εν π α ρ ά δ ω  -  εν τη  ρ ύ μ η  το υ  λόγου :
Συχνά οι δύο λόγιες αυτές φράσεις συγχέονται 
στη χρήση και προκαλούν λάθη. Το «ειρήσθω εν 
παράδω» χρησιμοποιείτα ι παρενθετικά, γ ια  να δη
λώσει ο ομ ιλητής άτι πρόκειται να προσθέσει συ
μπληρωματικά ή διευκρινιστικά  ορισμένες πληρο
φορίες (π.χ. Αυτά τα έξοδα, ειρήσθω εν παράδω, 
δεν θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του πανεπ ι
στημίου, αλλά θα καταβληθούν από την Κ οινότη
τα). Το «εν τη ρύμη του λόγου» έχει διαφορετική 
σημασία και χρήση. Με τη φράση αυτή, που έχει 
κατά κανόνα αρνητική  υφολογική χροιά, σχολιά
ζεται και εξηγείται από τον ομιλητή η στάση κά
ποιου, τα λεγόμενά του κ.λπ. (π.χ. Ο υπουργός, εν 
τη ρύμη του λόγου του ομολόγησε ορισμένα λάθη 
που διέπραξε η κυβέρνηση». Εν ολίγοις «το ειρή
σθω εν παράδω» σημαίνει χονδρικά ας μου επι- 
τραπεί να  αναφέρω παρενθετικώς. Ενώ το «εν τη 
ρύμη του λόγου» σημαίνει στη ότι ροή του λόγου, 
λέμε κάτι που δεν θέλαμε να πούμε.

Ε π ο χ ικ ό ς  ή  επ ο χ ια κ ό ς :
Το σωστό είναι «εποχικός», από το εποχή, όπως 
κατοχή- κατοχικός, εξοχή -  εξοχικός συνοχή -  συ- 
νοχικός κ.α. Επίθετα παράγωγα σε (-ιακος) αναμέ
νονται κανονικά από ουσιαστικά σε ( - ι)  όπως:

ήλιος -  ηλιακός, όριο -  οριακός, θεμέλιο -  θεμε
λιακός, κρανίο -  κρανιακός κ.α.

Λ έξεις α π ό  κ ύ ρ ια  ονόμ α τα :
Αρκετές λέξεις της Ε λληνικής και άλλων γλωσ
σών οφείλουν την προέλευση τους σε κύρια ονό
ματα ανθρώπων (ανθρωπωνύμια) ή τόπων (τοπω
νύμια) που είναι κατά κανόνα άγνωστα στον ομι
λητή  της γλώσσας. Τέτοιες λέξεις στην ελληνική, 
πρω τότυπες ή δάνειες από άλλες γλώσσες είναι:
- βιβλίο από τη Φ οινικ ική  πόλη, Βίβλος
- βανδαλισμός από το Βάνδαλοι,
- άτλαντας από τον μυθικό Άτλα
- γραβάτα από το Κροάτης
- μορφίνη από το θεό του ύπνου  Μορφέα
- μαυσωλείο από το βασιλιά της Ικαρίας, Μαύσωλο
- πανίδα από το θεό των δασών, Παν
- πιλατεύω  από το Π ιλάτος
- σάντουιτς από τον Άγγλο κόμη, Sandwich
- παστεριώνω από το Γάλλο χημικό, L. P asteu r
- κ α ρ ιο φ ίλ ι  α π ό  το  Carlo e figlio, ο ν ο μ α σ ία  ε ρ γ ο 
σ τ α σ ίο υ  ό π λ ω ν
- τσ ιγγούνης από το Τσιγγάνος
- λιντσάρω από τον Αμερικάνο δικαστή Lynch.
(από το Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας )
Εκδόσεις Γ. Μπαμπινίωτης

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
θ 9 10 11Οι κουκίδες αντιστοιχούν στα τετράγωνα 

που πρέπει να τοποθετηθούν αντίστοιχα μέ
σα στο σταυρόλεξο.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 .· 2. · ·  3. · ·  5. · ·  6. · · ·  7. · · ·
8 . · ·  9 . · 10. · ·  11. · ·
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Κατοικίδια -  ο τρίτος φθόγγος της κλίμα
κας στη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική.
2. Παρομοιάζει -  Πρωτεύουσα της Λετονίας -  
Χτύπος ρολογιού. 3. Ανόργανες ουσίες που ει- 
σάγονται στον οργανισμό με την τροφή -  Το 
χαϊδευτικό της Ειρήνης. 4. Αυτό που έχει 
σχήμα κυπέλλου. 5. Αθηναίος πολιτικός του 
6ου αιώνα π.χ. αντίπαλος του Κλεισθένη. 6.
Τζορτζ Μπερνάντ.., (1856-1950), Ιρλανδός θε
ατρικός συγγραφέας, κριτικός και δοκιμιο
γράφος, πήρε βραβείο Νόμπελ - Φωνή κόρακα 
-ουδέτερο άρθρο (ενικ.). 7. Διασημότητα -  Δ ι
πλασιασμένο γίνεται η «πρέζα» στην πιάτσα -  
Ο πρώτος φθόγγος της κλίμακας της βυζαντινής μουσικής. 8. Τίτλος τραγουδιού με το οποίο η Ελλάδα συμ
μετείχε στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. 9 . Ξεφάντωμα, γλέντι- Σύνδεσμος. 10. Ελληνική Ραδιο
φωνία -  Ζήτηση, παράκληση. 11. Το μέρος του σκελετού αυτοκινήτου που στηρίζεται στους άξονες -  Το ίδιο 
με το (7γ). -  Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας.

10

11

ΚΑΘΕΤΑ
1. ·  2. ·  3. · ·  4. · ·  5. ·  6 . · ·  7. · ·  8. · · ·  9. · · ·  10. ·  11. · ·
ΚΑΘΕΤΑ
1. Ό σες φορές, κάθε φορά που, - Ταιριάζει με το "μάρες". 2. Αρχαία πόλη της Ρόδου -  Συμπεραίνει. 3. Επά
νω (ιδιωμ.)- Αβαθές και στρογγυλό μαγειρικό σκεύος. 4. Ντανιέλ.., Πρόεδρος της Νικαράγουα. 5. Η υπερβο
λική έκκριση σάλιου. 6. Το 13 με γράμματα -  Λύρα χωρίς "υ" -  Πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος στο 
οποίο έχουν αποτυπωθεί ηλεκτρονικά στοιχεία. 7. Άρθρο (πληθ.) -  Ολυμπιακή Αεροπορία (συντ.) -  Η προ
στακτική του κοιτώ. 8. Ο υπολειπόμενος, υπόλοιπος. 9. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά ιδρύματα -  Αντωνυμία.
10. Ιστορική πόλη του Βελγίου -  Μέθυσος, μπεκρής. 11. Αυτά που δεν έχουν καεί -  Χωρίς χρήματα.
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I k o y i z  :

T o  σ τ α υ ρ ό λ ε ξ ο  τ η ς . . .  Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς
Για τους μ ικρούς μας φ ίλους

ΠΟΙΗΜΑ

«Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η 
χαμέρπεια. Υπάρχουν απειράκις 
ωραιότερα πράγματα και α π ’ αυ
τήν την αγαλματώδη παρουσία 
του περασμένου έπους. Σκοπός 
της ζωής μας είνα ι η αγάπη. 
Σκοπός της ζωής μας είναι η ατε
λεύτητη  μάζα μας.
Σκοπός της ζωής μας είναι η λυσ ι
τελής παραδοχή της ζωής μας και 
της κάθε μας ευχής εν π α ν τί τόπο 
εις πασά στιγμή εις κάθε ένθερμο 
αναμόχλευσης των υπαρχόντων. 
Σκοπός της ζωής μας είναι το σεση
μασμένο δέρας της υπάρξεώς μας».

«Τριαντάφυλλα στο παράθυρο» του 
Ανδρέα Εμπειρικού

Ο ΡΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ
1. Το αντίθετο του «τρυπώνω». 2. Ο θεός των νεκρών. 3. Βασιλιάς της Σπάρτης. 4. Μία νότα μουσικής. 
5. Συνδέει προτάσεις.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ο σχετικός με τα εδάφη. 2. Έ ν α  μαγειρικό σκεύος. 3. Έ ν α  άθλημα που σηκώνει «βάρη». 4. Α υτοί που 
έχουν εγκατασταθεί σε τόπο έξω από την πατρίδα τους. 5. Κωμόπολη στα Βόρεια παράλια της Αττικής.

"Γνωρίζεται ότι " ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ
Π ώ ς κατασκευάστηκε το άγαλμα της Ελευθερίας;
Ο Γάλλος ιστορικός Ε ντουάρ ντε  Λ αμπουλέ πρό- 
τε ινε  να κατασκευαστεί ένα μνημείο  προς τ ιμ ή ν  
τη ς γαλλοα μερ ικανικής φ ιλίας. Οι Γάλλοι έπρε

πε να φ ροντίσουν γ ια  το άγαλμα, ενώ οι Αμε
ρ ικ α νο ί γ ια  τη  βάση του. Το 1874, ο Φρε- 
ν τερ ίκ  Μ παρτολντί, έμπειρος γ λ ύ π τη ς  σε 
κατασκευές μνημείω ν, άρχισε να εργάζε
ται στο Π αρίσι με τη  χρηματοδότηση ενός 
γαλλοαμερικανικού  ιδρύματος. Ο Γκιστάβ 
Άκρελ μελέτησε τη  στα τική  δομή του. Τ αυ

τόχρονα, το αμερικανικό Κογκρέσο αποφάσισε 
να  τοποθετη θεί το άγαλμα στη νησίδα Μπελ- 
ντόε, που τώρα ονομάζεται Λ ίμπερτι Ά ιλαντ, 
στην είσοδο του λ ιμα νιού  τη ς Νέας Υόρκης. 

Το 1884, το άγαλμα ολοκληρώ θηκε, αποσυναρ- 
μολογήθηκε σε 350 κομμάτια και στάλθηκε 
ατμοπλοϊκώ ς σε 214 κ ιβώ τια . Ε γκα ιν ιάσ τη κε 
σ τις 28 Ο κτω βρίου του 1886. Το Άγαλμα της 
Ε λευθερ ίας ζυγίζε ι 225 τόνους και κ α λύ π τε
τα ι από ένα περίβλημα χαλκού. Το ύψ ος του, 
χω ρ ίς  τη  βάση, είνα ι 46,5 μέτρα, ενώ με τη 
βάση διπλασιάζεται. Στο εσωτερικό του, 168 
σκαλιά επ ιτρέπουν  τη ν  άνοδο στο κεφάλι και 
άλλα 54 στο χέρ ι, που κρατάει τον πυρσό. Η 
βάση φιλοξενεί, από το 1972, το Μ ουσείο Με
τανάστευσης, αφιερωμένο στην ιστορία της 
μετανάστευσης σ τις ΗΠΑ.

-ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

Σ ’ ένα σταυροδρόμι ερημικό υπάρχει ένα χάνι 
(πανδοχείο). Α π’ αυτό ξεκινούν δυο δρόμοι ο ένας 
οδηγεί στην κοντινότερη πόλη και άλλος σ’ ένα 
επικ ίνδυνο γκρεμό. Στο χάνι αυτό υπάρχουν δυο 
αδελφές τ ις  οποίες και μόνο μπορεί κανείς να ρω
τήσει. Η μία όμως α π ’ αυτές λέει πάντοτε αλή
θεια κ ι η άλλη πάντα ψέματα. Ε ίναι δίδυμες και 
μοιάζουν καταπληκτικά. Κανείς δεν μπορεί να ξέ
ρει αν εκείνη που θα ρωτήσει είναι αυτή  που λέει 
ψέματα ή η άλλη που λέει αλήθεια. Θέλουμε να 
πάμε στην πόλη. Πώς πρέπει να ρωτήσουμε για 
να μην πάρουμε το δρόμο που πάει στον γκρεμό;

~ Ι S xv*«A »J ( Μ - ! ! .  J iz y



Λυοεις σταυρολέξων
3 ζ 0 V U 1 Σ V Σ

Η Ζ Η 1 1 V V d 3

I 1 0 1 Σ 1 V g V d
U 0 1 Σ 0 1 0 V V

V U 0 X d V 1 Σ
1 0 1 V d X 0 Σ

Η Ζ V d 0 J V Σ 1
Η V 1 3 0 V V 3 u A X
V Ν 3 d V 1 V V V

X V 1 V J 1 d V Σ
V J V 1 1 Σ 0 X 1 0

ΑΠ ΑΝΤ ΗΣ ΕΙ Σ  - ΝΙΚΗΤΕΣ
(ΤΕΥΧΟΣ 236 Μ ΑΡΤΙΟΥ - Α Π ΡΙΛ ΙΟ Υ  2006)

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜ Α»
Αν τα πράγματα είχαν γ ίνε ι όπως τα έλεγε ο Π αύ
λος Μ ανίας και ο Ν ίκος Σταύρου μπήκε γρήγορα 
στο αυτοκίνητο, δε θα είχε βρει το χρόνο να δέσει 
τη ζώνη ασφαλείας του. Θα έβαζε γρήγορα μπρο
στά για  να φύγει.

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ»
Είχε αγοράσει (3) ζευγάρια περιστέρια.

«ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΝΣΑ»
1). (Ε) , 2). (Ε)

«ΝΙΚΗΤΕΣ»
(κ α τ ό π ιν  κ λη ρ ώ σ εω ς)
Μ αυρίδου Μαρία, - Τσαγκρή Αιμιλία, - Αρβανιτά· 
κης Δημήτριος, - Ζήκου Αναστασία, - Ρούσης 
Δημήτριος, - Π απαχίντζιου Ευδοκία.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ; »
1.(β), - 2.(β), - 3.(β)

σ
ο

'3

Εορτολόγιο
Ιερ εμ ία ς, 1 /5 Ιουσ τίνος 1 /6 ( * )  Κ ινη τή

Π ελ α γ ία 4 /5 Τ η ς  Α ν α λ ή ψ ε ω ς  (* ) 1 /6
γ ιο ρ τή

Ε ιρ ή νη 5 /5 Ν ικ η φ ό ρ ο ς 2 /6

Σ ερ α φ ε ίμ 6 /5 Δ ω ρ ο θ έα 5 /6

θ ε ο λ ό γ ο ς , 8 /5 Θ ε ό δ ο το ς 7 /6

Η σ ά ία ς , Χ ρ ισ τό φ ο ρ ο ς 9 /5 Κ α λλ ιόπ η 8 /6

Σ ίμ ω ν 1 0 /5 Β α ρ θ ο λ ο μ α ίο ς  Β α ρ ν ά β α ς 1 1 /6

Γ λυ κερ ία 1 3 /5 Τ η ς  Π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς  (* ) 1 1 /6

Ισ ίδ ω ρ ο ς 1 4 /5 Ο ν ο ύ φ ρ ιο ς 1 2 /6

Α ν δ ρ ό ν ικ ο ς , 1 7 /5 Τ ο υ  Α γ ίο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς  ( * ) 1 2 /6

Π α τρ ίκ ιο ς 1 9 /5 Τ ω ν  Α γ ίω ν  Π ά ν τ ω ν  (* ) 1 8 /6 Η Η
Λ

Ε λ έν η , Κ ω ν σ τα ν τίν ο ς 2 1 /5 Ζ ώ σ ιμ ο ς  Π α ΐσ ιο ς 1 9 /6 <ΗΝ

Ιω ά ν ν η ς  ο Ρ ώ σ σ ο ς 2 7 /5 Ε υ σ έβ ιο ς , Σ έβ η , Ζ έν ια 2 2 /6
<
Μ

Θ ε ο δ ο σ ία 2 9 /5 Π α ύ λ ο ς , Π α υ λ ίν α . Π έτρ ο ς 2 9 /6
0

ν/ί

Επιμέλεια: Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα
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Παράξενα απ’ όλο
τον κόσμο

Έ να ς Αυστραλός κατηγορείται ότι
υπεξαίρεσε περί τα 6.000 δολάρια από το Βασιλικό 
Νομισματοκοπείο της Καμπέρα, όπου και εργαζό
ταν, κρύβοντας καθημερινά στο παπούτσι του 
κέρματα των 2 δολαρίων. Π ρόκειται γ ια  πολύ με
θοδικό και πρω τίστω ς υπομονετικό άτομο, το 
οποίο γνώριζε ότι μια μέρα θα αποχωρήσει πλού
σιος από την εργασία του. Το λέει άλλωστε και η 
παροιμία μας, «φασούλι το φασούλι γεμίζει το σα
κούλι». Φ αίνεται όμως, ότι κάτι δεν πήγε καλά 
και η δράση του αποκαλύφθηκε, με αποτέλεσμα 
να συλληφθεί. Οι αστυνομικοί, που πραγματοποί
ησαν έρευνα στο σπίτι του ανα
κάλυψ αν και κατάσχεσαν 
100.000 δολάρια σε κέρματα 
των 2 δολαρίων και σύμφω
να με πρόχειρους υπολογι
σμούς διαπίστωσαν ότι θα 
έπρεπε να  έκλεβε 500 με 700 
δολάρια την εβδομάδα.

Συνήθως τα παιδιά
είναι αυτά που υποχρεώ νουν τους καπνιστές γο
νείς τους να εγκαταλείψ ουν τη βλαβερή συνή
θεια. Στη Βρετανία, όμως, καταγράφτηκε μία πε
ρίεργη περίπτωση, καθώς ένα παπαγάλος με σοβα

ρά αναπνευστικά προβλήματα εξώ
θησε τους θεριακλήδες ιδ ιοκτήτες 
του να μεταβούν σε ειδική κλιν ική  
γ ια  να  απαλλαγούν από το πάθος 
τους. Αρειμάνιοι καπνιστές αμφότε- 
ροι, με προσωπικό ρεκόρ 50 τσ ιγά
ρων έκαστος, αποφάσισαν να το κό
ψουν για  να σώσουν τον πορτοκαλί 
παπαγάλο τους. Ο κτηνίατρος τους 
εξήγησε ότι η κακή ποιότητα του 
αέρα στο σπίτι τους επιβαρύνει την 
υγεία  του πτηνού και τους συμβού
λεψε να καταβάλουν προσπάθειες 

ώστε να βελτιω θεί το προσδόκιμο της ζωής του. 
Φυσικά, η θυσία τους για χάρη του παπαγάλου 
έχει παράπλευρα πλην εξίσου σημαντικά οφέλη 
και για τη δική τους υγεία.

Έ να ς θερμόαιμος Ιταλός, έκα
νε το σφάλμα... να  φλερτάρει με sms μια νεαρή 
υπάλληλο σε καφέ της Πάδοβας. Η ενοχληθείσα 
με το κ ινητό  στο χέρι, πήγε αμέσως στο κοντινό
τερο Α στυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε την πα-
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ρενόχληση. Ο δρά
στης βρέθηκε και 
κατα δικάστηκε σε 
πρόστιμο 300 ευρώ 
γ ια  τη ν  απρέπεια  
του. Και επειδή 
στην προκειμένη περίπτωση μεγάλη σημασία έχει 
το περιεχόμενο του μηνύματος, να  τι έγραφε: «Απ’ 
τη στιγμή που σε είδα δεν μπορώ να σκεφθώ τί- 
π ο τ’ άλλο εκτός από σένα». Κι ο δικαστής που 
έκρινε τη ν  υπόθεση θεώρησε ότι ο γοητευμένος 
άνδρας διέπραξε το αδίκημα της σεξουαλικής πα
ρενόχλησης και τον καταδίκασε.

Αγαπάει ο Θεός τον κλέφτη,
αγαπάει και τον νοικοκύρη». Σ την προκειμένη πε
ρίπτω ση νοικοκύρης, είναι ένας νεαρός Νορβηγός 
πιτσαδόρος, ο οποίος έπεσε θύμα κλοπής. Ανάμεσα 
στα κλοπιμαία και η π ιστω τική  κάρτα με τη  φω
τογραφία του. Αυτή, με την οποία πλήρωσε την 
παραγγελία του ο κλέφτης, χω ρίς ωστόσο να  ανα
γνωρίσει τον κάτοχο της. Εκείνος, πάλι, διατηρώ
ντας την ψ υχραιμ ία  του, εκτέλεσε την παραγγε
λία, στη συνέχεια, πήγε στο πλησιέστερο Αστυνο
μικό Τμήμα, όπου έδωσε 
όνομα και διεύθυνση για  
τα περαιτέρω. Αμέσως η 
αστυνομ ία  κατέφθασε 
στο σπίτι του κλέφτη, ο 
οποίος π ιθα νότα τα  δεν 
είχε προλάβει καλά - κα
λά να καταπ ιεί το τελευ
ταίο κομμάτι τη ς π ι
κρής... πίτσας.

Έ να ς Ιδχρονος Αυστραλός, «έκλεψε»
ένα τραμ από σταθμό της Μ ελβούρνης και το οδή
γησε επ ί 30 ολόκληρα χιλ ιόμετρα στις ράγες της 
πόλης, παραλαμβάνοντας κανονικά  α νυπ ο ψ ία 

στους επιβάτες, 
έως ότου έγινε 
αντιληπτός από 
τ ις  Αρχές, οι 
οποίες έσπευ- 
σαν να κόψουν 
το ρεύμα και να 
συλλάβουν το 
μ ικρό οδηγό. 
Ό νομα  και άλ-



λα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, λόγω 
του νεαρού της ηλικίας. Κάποιος αστυνομικός 
που έλαβε μέρος στην «επιχείρηση» δήλωσε ότι 
πρόκειται για ένα πολύ καλό πα ιδί που κάλλιστα 
θα μπορούσε να εξελιχθεί σε οδηγό τραμ, ανεξαρ
τήτω ς του συγκεκριμένου συμβάντος. Κατά πως 
λέγεται, ο μ ικρός είχε «τρέλα» με τα τραμ και θα 
πρέπει γ ια  μεγάλο χρονικό διάστημα να παρακο
λουθούσε με προσοχή το χειρισμό τους από τους 
οδηγούς έως ότου πήρε την απόφαση να ενεργήσει 
κατά μάνας και να πραγματοποιήσει το κρυφό του 
όνειρο...

Ή ταν χαμένη επ ί 115 χρόνια, ώσπου την 
ανακάλυψε βιβλιοθηκάριος σε θρησκευτικό σχο
λείο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Η 80 σελίδων χει
ρόγραφη παρτιτούρα του Μπετόβεν υπό τον τίτλο 
«Μεγάλη φούγκα» 
χρονολογείτα ι από 
το 1826, έναν χρόνο 
πριν από το θάνατο 
του συνθέτη και εί
ναι γεμάτη από διορ
θώσεις του μεγάλου 
μουσουργού, γεγο
νός που την κάνει 
ακόμη πιο πολύτιμη.
Εκτιμητές του οίκου 
«Σόθμπις» υπολόγι
σαν την αξία της με
ταξύ 1,7 - 2,6 εκα
τομμύρια δολαρίων.

Το επιχειρηματικό... δαιμόνιο ενός
29χρονου Νορβηγού, τον οδήγησε στη διάρρηξη 
ενός διαμερίσματος, σε περιοχή του Ό σλο, το 
οποίο στη συνέχεια προσέφερε προς ενοικίαση, μέ
σω Διαδικτύου. Η προσφορά του προσήλκυσε με
γάλο ενδιαφέρον, αφού το ζητούμενο ενοίκιο ήταν 
σαφώς χαμηλότερο από τ ις  τιμές της αγοράς, ενώ 
έντεκα επίδοξοι ενοικιαστές του έσπευσαν να κα
ταθέσουν μέχρι και δυο χιλ ιάδες ευρώ έκαστος, 
στον τραπεζικό λογα
ριασμό του υποτιθέ
μενου ιδ ιο κτή τη , 
προκειμένου  να  το 
«κλείσουν». Α υτό 
ακριβώς, ήταν και το 
μεγάλο λάθος του 
δράστη, ο οποίος 
εντοπίστηκε από τις 
Αρχές μέσω του τρα
πεζικού λογαριασμού 
και παραπέμφθηκε για  τα περαιτέρω. Ο πραγματι
κός ιδ ιοκτήτης του διαμερίσματος, που έλειπε σε 
ταξίδι, σοκαρισμένος από το γεγονός, άλλαξε αμέ
σως κλειδαριές στο διαμέρισμα.

Συνήθως ρωτούν τους υπεραιωνόβι- 
ους για  το μυστικό της μακροζωίας τους. Αλλά 
στην προκειμένη περίπτωση έχουμε υπεραιωνόβι- 
ους οι οποίοι κατάφεραν να διατηρήσουν ζωντανό
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Το φιλί μιας Α μερικανίδας δασκάλας σ’ ένα 
βάτραχο σίγουρα δεν ήταν ευχάριστο για την ίδια, 
αλλά ούτε κατέστη ικανό να τον μεταμορφώσει σε 
πρίγκιπα. Γέμισε, όμως, με περισσή χαρά και δια
σκέδασε πολύ τους μ ικρούς μαθητές της, οι οποί
οι παρακολούθησαν τη ν  προσπάθεια της με εξαι
ρετικό ενθουσιασμό. Είναι γεγονός ότι ουδείς εξα
νάγκασε τη  δασκάλα στη δυσάρεστη αυτή εμπει
ρία, αφού ήθελε και τα ’παθε, όπως θα ’λεγε και ο 
λαός μας, δεδομένου ότι υποσχέθηκε στους μαθη
τές της πως θα φιλήσει ένα βάτραχο αν και εφ’ 
όσον εκείνοι αρίστευαν στα μαθήματα τους. Οι μ ι
κροί μαθητές, είτε επειδή ήλ- 
πιζαν στην παραμυθένια «με
ταμόρφωση» είτε επειδή ήθε
λαν να απολαύσουν το θέαμα 
έπεσαν με τα μούτρα στο διά
βασμα, κέρδισαν το στοίχημα 
με τη δασκάλα τους κι εκείνη 
έδωσε το φ ιλ ί στον βάτραχο, 
που τα παιδιά επέλεξαν. Το μό
νο τους παράπονο ήταν ότι το 
ήθελαν πιο φλογερό... Ε υ τυ 
χώ ς πάντω ς για  τη δασκάλα, 
δεν ζήτησαν να επαναλάβει 
την προσπάθεια.

τον γάμο τους 
για  80 ολόκλη
ρα χρόνια και 
σήμερα δ ικα ί

ως κέρδισαν μια θέση στο βιβλίο τω ν ρεκόρ Γκί- 
νες. Πρόκειται γ ια  ένα ζευγάρι Βρετανών που δεν 
δίστασε ούτε στιγμή να αποκαλύψει τα μικρά - με
γάλα μυστικά του: τη  μαγική  λέξη «συγγνώμη» 
κατά την ΙΟΟχρονη Φλόρενς, την οποία έσπευσε 
να συμπληρώσει ο ΙΟδχρονος σύζυγός της, λέγο
ντα ς ότι το δικό του μυστικό βρίσκεται σε δύο 
απλές λεξούλες: «Ναι, αγάπη μου». Το ζευγάρι 
έχει τρία παιδιά, έξι εγγόνια  και εννιά  δισέγγονο.

Η περίπτωση ενός ζευγαριού από το Τενε- 
σί τω ν ΗΠΑ, που στη διάρκεια των 67 χρόνω ν γά 
μου υιοθέτησαν 233 παιδιά, διαφορετικών εθνικο
τήτων, χρώματος και κουλτούρας, δεν είναι μόνον 
αξιοθαύμαστη, ίσως είναι και η μοναδική στον κό
σμο. Οι δύο ηλικιωμένοι είχαν τρία δικά τους παι
διά, αλλά διακατέχονταν από την ανάγκη και την 
επιθυμία να μοιραστούν την άνετη ζωή τους με 
όσους είχαν ανάγκη και δη παιδιά. «Ευλογημένοι 
να διαθέτουμε ένα άνετο σπίτι, ικανοποιητικό ει
σόδημα κι ό,τι χρειαζόμασταν, είχαμε την επ ιθυ 
μία να τα μοιραστούμε με άλλους, λιγότερο τυ χε
ρούς», αναφέρει ο πατέρας αυτής της πολυπλη
θούς και πρωτόγνω ρης οικογένειας. Κακοποιημέ
να ή όχι, άρρωστα ή υγιή , με σωματικά ή ψ υχολο
γικά  προβλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, δεν 
είχε γ ι αυτούς καμία σημασία, τα υιοθέτησαν, για 
να τους προσφέρουν ό,τι καλύτερο.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ε θνικής 
Ά μυνας Ναύαρχος κ. Π αναγιώ της Χ ηνοφώτης εκ
φράζει τ ις  ευχαριστίες του προς τη ν  Ε λληνική  
Αστυνομία, για τη λήψ η τω ν απαιτούμενων μέ
τρων ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
επίσκεψ ης του Προέδρου της Σ τρατιω τικής Ε π ι
τροπής της Ε υρω παϊκής Έ νω σ η ς και της συνο
δείας του, στην Ελλάδα.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ανα
τολικής Μ ακεδονίας-Θράκης κ. Μ ιχάλης Αγγελό- 
πουλος ευχαριστεί τον Αστυν. Δ ιευθυντή  Αλεξαν
δρούπολης κ. Ανέστη Αργυριάδη για  την άψογη 
συνεργασία του κατά την περίοδο αντιμετώ πισης 
των πρόσφατων πλημμυρικώ ν γεγονότω ν στο Νο
μό Έ βρου.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπο
ρίας Α ντιπτέραρχος κ. Γεώργιος Α υλω νίτης εκ
φράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς το προ
σωπικό της Ε λληνικής Αστυνομίας, γ ια  την άμε
ση ανταπόκριση και τη σημαντική βοήθεια που 
πρόσφερε στο πρόσφατο αεροπορικό ατύχημα.

Η Βουλευτής Τρικάλων κα Σούλα Μ ερεντίτη 
εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς όλο το 
προσωπικό και το Δ /ντή της Αστυν. Δ /νσης Τ ρι
κάλων κ. Χρήστο Καλομπάτσιο, γ ια  την επ ιτυ χη 
μένη, χάρη στο σωστό σχεδίασμά, επιχείρηση 
εκτόνωσης της κρίσης κατά την πρόσφατη εξέ
γερση τω ν κρατουμένων στις φυλακές Τρικάλων.

Ο Αρχηγός του Λ ιμενικού Σώματος Α ντιναύ
αρχος κ. Η. Σ ιω νίδης εκφράζει τ ις  ευχαριστίες και 
τα συγχαρητήριά του προς τον Αστυν. Α’ κ. Χα
τζή Νικόλαο, γ ια  την επαγγελματικότητα και το 
υψ ηλό αίσθημα ευθύνης που επέδειξε κατά την 
υλοποίηση του διήμερου σεμιναρίου, που πραγμα
τοποιήθηκε στους Α γίους Σαράντα από το Λ.Σ. 
και την αποστολή Α στυνομικής βοήθειας της Ε.Ε. 
στην Αλβανία.

Ο Γέροντας Π. Π αντελεήμων της Ιερός Μο
νή ς Χιλανδαρίου Γιοβανίτσας Αγίου Ό ρους εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Αστυ
φύλακα Λεωνίδα Κεφαλίδη που υ π η ρ ετεί στο 
Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Ό ρους για  την ση
μ αντική  βοήθεια που πρόσφερε στον Γέροντα Π. 
Ζοράν, όταν έπιασε φωτιά το τζάκι στο κελ ί που 
μονάζει.

Η Δικηγόρος κ. Βαρβάρα Δημητριάδου σε 
επιστολή της που απευθύνει προς τον Υ ποδιοικη
τή του Α.Τ. Εξαρχείων κ. Γεώργιο Τσαπούρα συγ
χαίρει το πλήρωμα του περιπολικού κ. κ. Δημή- 
τριο Πούλιο και Παλαιολόγο γ ια  τον άριστο τρόπο 
με τον οποίο χειρίστηκαν πρόσφατα, λεπτή υπό
θεση ψ υχ ια τρ ικ ή ς εξέτασης, κατόπιν εισαγγελι- 
κής παραγγελίας.

Ο Δήμαρχος Πρεσπών Ν. Φ λώρινας εκφράζει 
τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς το Τμήμα Συνο

ριακής Φ ύλαξης Πρεσπών, γ ια  την αποτελεσματι- 
κότητά τους που είχε σαν αποτέλεσμα την κατά
σχεση 11 σάκων με 300 κιλά κάνναβη και ενός τ υ 
φεκίου τύπου kalasnikov.

Η Υπεύθυνη του  Φ ιλα νθρ ω π ικ ο ύ  Ιδρύμα 
τος «Κ ιβωτός του  Κόσμου» κα Μ αρίνα Κατσί- 
μπαλη  Ross εκφράζει το θαυμασμό και τα θερμά 
τη ς σ υ γχα ρ η τή ρ ια  προς τη ν  ομάδα Ζ, γ ια  τη ν  
ο ικονομ ική  εν ίσ χυσ η  που τόσο γεννα ιόδω ρα 
πρόσφερε, δ ε ίχνο ντα ς  με α υτόν  τον τρόπο τα 
ευ γεν ικ ά  σ υνα ισ θήματα  και τον ανθρω πισμό 
τω ν ανδρώ ν τη ς  Ομάδας Ζ προς το α προσ τά τευ
το πα ιδί. «Κ άνατε το φ ορτίο  μας ελαφ ρύτερο 
-επ ισ η μ α ίν ε ι η κα Κ ατσ ίμπαλη  σ τη ν  επ ιστολή  
της- και τα πα ιδιά  πιο χαρούμενα  δ ιότ ι βοηθή
σατε να  μ ην το υς λ ε ίπ ο υ ν  πολλά».

Ο Γεν. Διευθυντής της Εταιρείας Προστα
σίας Ο πτικοακουστικώ ν έργων κ. Δ ημήτριος Βαλ- 
σαμίδης συγχαίρει το αστυνομικό προσωπικό της 
Υ.Α.Δ.Α. και ιδιαίτερα τους: Α/Α’ Α ντωνίου Τα
ξιάρχη, Υ/Β Ισαουϊ Γεώργιο, Ανθ/μο Χάρο Ιωάννη, 
Αρχ/κα Δέσποινα Ξανθοπούλου και Α στυφύλακες 
Τσίχλη Βασίλειο, Ντάσιο Αθανάσιο, Χριστόπουλο 
Γεώργιο και Μ πολώση Νικόλαο, γ ια  τον εντοπ ι
σμό και τη σύλληψη ατόμου που διατηρούσε πα
ράνομο εργαστήριο αναπαραγωγής ψ ηφ ιακώ ν δ ί
σκων στα Άνω Λιόσια.

Η σ υ ζυ γ ο ς  Μ αγδαληνή και ο υιός Νικόλαος 
του εκλ ιπόντος Α νθ/μου Ν ταή Γεωργίου που 
τραυματίστηκε θανάσιμα ο ίδιος και η κόρη του 
Ευφροσύνη πρόσφατα σε τροχαίο ατύχημα στη 
Ν Έ Ό  Π ατρώ ν-Π ύργου, εκφράζουν τ ις  θερμές 
τους ευ χα ρ ισ τ ίες  προς το Δ ιο ικη τή , Α στυν. 
Υποδ/ντή κ. Δημάτο Ιωάννη, τη ν  Αστυνόμο κα 
Α γγελική Π απαγεωργίου καθώς και όλους τους 
συναδέλφους του Α.Τ. Καισαριανής, γ ια  την αμέ- 
ριστη ηθική  και οικονομική συμπαράσταση.

Ο Γενικός Δ /ντής τη ς «Α λληλεγγύης» 
Μ.Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος κ.Δημήτριος 
Φουρλεμάδης σε ευχαριστήρια επιστολή του που 
απευθύνει προς τον Αρχηγό της Ε λληνικής Αστυ
νομίας Α ντιστράτηγο κ. Δημοσχάκη Αναστάσιο 
μεταξύ άλλων αναφέρει: «Εκφράζουμε θερμά τις 
ευχαριστίες μας, γ ια  τη ν  πρόθυμη και γεμάτη κα
τανόηση ανταπόκρισή σας, στο αίτημά μας, δίνο
ντας την ευκαιρία, να  ακούσετε τ ις  προτάσεις μας 
και να προσέξετε τη ν  πρόθεση και διάθεση για 
αμοιβαία και δημιουργική  συνεργασία».

Η A lpha L ea sin g  εκφράζει τ ις  θερμές της 
ευχαριστίες προς την Ε λληνική  Αστυνομία, γ ια  
την αμέριστη και αποτελεσματική συνδρομή της 
στη νόμιμη εκτέλεση αποφάσεων του Ε ιρηνοδι
κείου Θεσ/νίκης.

Ο ΚύρίΟς Zeiter Amaldo εκ μέρους των Ελβετι
κών Δικαστικών Αρχών και της Ελβετικής Αστυνο
μίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον
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αστυνόμο Α’ κ. Γεώργιο Κασχάνη και χους συνεργά
τες του που υπηρετούν στο σώμα δίωξης ναρκωτι
κών, για τη συνεργασία και την εξαιρετική βοήθεια 
που παρείχαν στον αστυνόμο κ. Kohelat κατά την 
πρόσφατη παραμονή του στην Ελλάδα για την υπό
θεση του πλοίου Nautilus.

Η Ενωση Α στυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Καβάλας ευχαριστεί τον Υποστράτηγο κ. Μπαμια- 
τζή Α ντώνιο της Γ ενικής Αστυν. Δ ιεύθυνσης Θεσ
σαλονίκης, γ ια  τη ν  άμεση ανταπόκρισή του σε αί
τημα της Έ νω σ η ς που αφορούσε τη μετακίνηση 
συναδέλφου απ’ το νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, 
όπου είχε χειρουργηθεί, στην οικεία του στην Κε
ραμωτή Καβάλας, με ασθενοφόρο της Υπηρεσίας.

Ο επίτιμος πρόξενος της Botswana στην Ελλάδα 
κ. Νεκτάριος Πολυχρονίου συγχαίρει θερμά τον 
Ταξίαρχο κ. Παναγιώτη Παναγόπουλο και το προ
σωπικό του Τμήματος Ασφαλείας του Αερολιμένα 
Αθηνών, για την άμεση και αποτελεσματική κ ινη 
τοποίησή τους κατά την έκτακτη παραμονή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας της Botswana κ. Festus 
Mogae και της ακολουθίας του, στην Αθήνα.

Ο Δήμαρχος Δ ιδυμότειχου κ. Χρήστος Τοκα- 
μάνης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς 
τον Αρχηγό της Ε λληνικής Αστυνομίας, Α ντι
στράτηγο κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη, ο οποίος με 
την κήρυξη του Νομού σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης κατά τ ις  πρόσφατες πλημμύρες στην πε
ριοχή, κινητοποίησε άμεσα όλες τ ις  υφιστάμενες 
Υπηρεσίες της αρμοδιότητάς του, με αποτέλεσμα 
να πραγματοποιηθεί με επ ιτυχία  μια μεγάλη επ ι
χείρηση διάσωσης ανθρώπων, σπιτιώ ν, ζώων και 
αγροκτημάτων.

Ο Πρόεδρος της Δ ημοτικής επιχείρησης και 
ανάπτυξης του Δήμου Α ντιγονιδώ ν Νομού Ημα
θίας κ. Χρήστος Πανέκας, σε δημοσιεύμά του στον 
τοπικό τύπο, εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς 
το προσωπικό του Γραφείου Διαβατηρίων της 
Αστυν. Δ ιεύθυνσης Ημαθίας, για την άψογη εξυ
πηρέτηση των δημοτών.

Ο κ. Κωσχούλας Χρήστος, κάτοικος Ν. 
Α νγχιάλου -  Μ αγνησίας εκφράζει τ ις  θερμές του 
ευχα ρ ισ τίες  προς τον Α στυν. Δ ιευ θ υ ν τή  της 
Αστυν. Δ ιεύθυνσης Μ αγνησίας κ. Ρ ίνη  Λεωνίδα, 
το Δ ιοικητή  του Α.Τ. Αλμυρού κ. Μ αρκογιαννάκη 
Βασίλειο και το προσωπικό του Αστυν. Σταθμού 
Ν. Α νγχιάλου, γ ια  τ ις  προσπάθειες που κατέβαλαν 
προκειμένου να ανεβρεθεί το χω ματουργικό του 
μηχάνημα.

Ο Τ . Δήμαρχος Ασπροπύργου Σπύρος Λιά- 
σκος ευχαριστεί θερμά το προσωπικό του ΤΟΤΑ 
Τροχαίας Αθηνών, για  την οργάνωση και βοή
θεια που του παρείχε σε πρόσφατο τραυματισμό 
από μηχανάκι, στην οδό Πατησίων.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Παλαιών Πρω
ταθλητώ ν Στίβου εκφράζει τα συγχαρητήριά της

προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πο
λύδωρα, για  την διευκόλυνση που παρείχε στο 
Βαλκανιονίκη και Π ρωταθλητή Ελλάδος των χα 
μηλών εμποδίων Α ρχιφύλακα κ. Ανδρεάδη Βασί
λειο προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο 
Π ρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξήχθη πρό
σφατα στο Linz της Αυστρίας. Ο κ. Ανδρεάδης κα
τάκτησε το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα του 
Δεκάθλου. Συγχαρητήρια  λοιπόν στον αγαπητό 
συνάδελφο και από εμάς.

Ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλί- 
ου και Β ιάννου κ. Ανδρέας συγχαίρει θερμά το 
προσωπικό της Γ ενικής Α στυνομικής Δ ιεύθυνσης 
Π εριφέρειας Κ ρήτης για τις συντονισμένες προ
σπάθειες που κατέβαλε προκειμένου να εξιχνιάσει 
και συλλάβει τους δράστες που κατά τ ις  άγιες ημέ
ρες τω ν εορτών του Πάσχα διέρρηξαν Ιερούς Να
ούς της περιφέρειας καθώς και αρκετά σπίτια.

Ο Δήμαρχος του Αγίου Δ ημητρίου Ν.Ιωαννί- 
νω ν κ. Χρήστος Παπαδήμας συγχαίρει και ευχαρι
στεί το προσωπικό της Α στυνομικής Δ ιεύθυνσης 
Ιω αννίνω ν για  την ανεύρεση, μετά από σ υντονι
σμένες προσπάθειές, του πεντάχρονου αγοριού 
που είχε εξαφανιστεί στην περιοχή.

Ο κ. Γιαννακάκος Παναγιώτης τ. Α ντι
πρόεδρος του 5ου Δημοτικού Διαμερίσματος Αθη
νώ ν ευχαριστεί και συγχαίρει θερμά τους άνδρες 
της Άμεσης Δράσης Α ττικής, οι οποίοι στις 3-4- 
2006 και ώρα 13.45 μ.μ. επενέβησαν σε χρόνο μ η
δέν και συνέλαβαν άγνωστο άτομο, το οποίο προ
σπάθησε να απαγάγει -για άγνωστους λόγους- την 
εγγονή του 11 ετών, κατά την επιστροφή της από 
το σχολείο και τη στιγμή που εισερχόταν στο σπί
τι της, στα Πατήσια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α θλητικού 
Σωματείου Καλαθοσφαίρισης Α.Γ.Σ. «Κεραυνός» 
Α ίγιου εκφράζει τα συγχαρητήρια και τ ις  θερμές 
του ευχα ρ ισ τίες  προς το Δ /ντή  τη ς Αστυν. 
Υποδ/νσης Α ίγιου κ.Μ ητρόπουλο Κων/νο και το 
Δ ιοικητή του Αστυν. Τμήματος Α ίγιου Α/Α’ κ. 
Τσουκαλά Διονύσιο, γ ια  τ ις  προσπάθειες που κα
τέβαλαν στους αγώνες της ομάδας σ’ όλη την αγω
νισ τική  σαιζόν για  την τήρηση της τάξης και 
ασφάλειας καθώς και γ ια  την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας στην περιοχή.

Εκ μέρους της Alfha Bank ο κ. Π.Χ. Λούρης 
εκφράζει τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς την 
Ε λληνική  Αστυνομία, για την άμεση και αποτελε
σματική κινητοποίησή της που είχε ως αποτέλε
σμα τη  σύλληψη του δράστη -όπω ς ομολόγησε και 
ο ίδιος- τω ν ληστειών σε βάρος πελατών του Κα
ταστήματος Καματερού.

Ο Δήμος Σαλαμίνος και η Δημοτική Ε π ι
χείρηση Π ολιτιστικής Α νάπτυξης Σαλαμίνος εκ
φράζουν τ ις  ευχαριστίες τους προς το Προσωπικό 
του Τμήματος Τροχαίας Σαλαμίνος, για την ου
σιαστική αρωγή του στην ασφαλέστερη διεξαγωγή
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των πρόσφατων εορταστικών εκδηλώσεων στο 
Χ ριστουγεννιάτικο χωριό.

Ο Διοικητής του ΚΕΤΘ Ταξίαρχος κ. 
Τζιάτζιος Στέργιος εκφράζει τ ις  ευχαριστίες του 
προς τον Ε ιδ ικό  Φ ρουρό τη ς Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ
νομ ία ς κ. Τ σομπα νίδη  Χ αράλαμπο, γ ια  τη ν  
πρόσ φ ατη  δ ιευ κ ό λ υ ν σ η  του  σ τρ α τ ιω τ ικ ο ύ  
ασθενοφόρου του  Κ έντρου Ε κπα ίδευσ ης Τ εθω 
ρακ ισμένω ν Α υλώνα, προκειμ ένου  να μ ετα φ ερ 
θούν ο π λ ίτες  σε κρ ίσ ιμη  κατάσταση στο 401 
ΓΣΝΑ, κά τω  από δύσ κολες κ υ κ λ ο φ ο ρ ια κ ές  
σ υνθήκες.

Η Ένωση Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημά- 
των συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά τους Συνο- 
ριοφύλακες κ.κ. Γκόρο Θεόδωρο, Χρονόπουλο Ιω
άννη και Βρόχο Σπυρίδωνα, για την έντονη δρα- 
στηριοποίησή τους στον αγώνα κατά της πειρατεί
ας CD με αποτέλεσμα να έχουν σειρά επιτυχιών.

Ο κ. Ασημομύτης Γεώργιος και η σύζυ
γός του Ελένη, γονείς του εκλιπόντος παιδιού 
που πνίγηκε στη Μ ύκονο, σε ευχαριστήρια επ ι
στολή τους που απευθύνουν προς τον Α στυφύλα
κα κ. Τελιωρίδη Στέφανο του Τμήματος Ασφαλεί
ας Μ υκόνου επισημαίνουν: «Αγαπητό μας παιδί, 
παρά τον ακραίο πόνο που βιώνουμε ως γονείς 
από το χαμό του παιδιού μας, δεν μπορούμε να 
μην εκφράσουμε τ ις  ευχαριστίες μας σε σένα, που 
η υψ ηλή αίσθηση του καθήκοντος και η αυτοθυ
σία σου σε οδήγησαν, με δική σου πρωτοβουλία 
και ευθύνη, να βουτήξεις στα παγωμένα νερά και 
να ανασύρεις τον μονάκριβό μας γιο. Ευγνώ μονες 
οι γονείς»

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Ψ αχνώ ν Ν. 
Εύβοιας κα Μ αυρωτά Κ υριακή εκφράζει τ ις  ευ
χαριστίες της προς το Δ /ντή της Αστυν. Δ/νσης 
Εύβοιας, γ ια  την έγκριση, όσον αφορά τη συμμε
τοχή του αστυνομικού κ. Καλέντζη Δημητρίου, 
στην ημερίδα επα γγελ μ α τικ ή ς πληροφόρησης 
που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σε χώρο του 
Σχολείου με μεγάλη επιτυχία .

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της «Ελεή- 
μονος Ετα ιρείας Αθηνών» ευχαριστούν θερμά 
τους δάσκαλους χορού Α θηνών του τμήματος εκ
παίδευσης ΓΑΔΑ, Α ρχιφύλακα κ. Κότσαλο Ν ικό
λαο και Α στυφύλακα κ. Κιούση Διονύσιο, από το 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΓΑΔΑ, τον Αστυνό
μο κ. Πέτρου Νικόλαο, καθώς και το Δ ιοικητή 
του Τμήματος εκπαίδευσης Αστυν.Α’ κ. Φάκο Γε
ώργιο, γ ια  τη συμμετοχή των παιδιών της σχολής 
χορού στην εκδήλωση που έλαβε χώρα παραμονές 
Χ ριστουγέννων στο αμφιθέατρο του Γηροκομεί
ου. Τ ις θερμές τους ευχαριστίες εκφράζουν και 
προς τη ν  Έ νω σ η  Αξιωματικών Ε λληνικής Αστυ
νομίας, γ ια  την καλοσύνη τους να προσφέρουν 
την μ ικροφω νική εγκατάσταση.

Η ΠΟΠΠ & Κ.Φ. TOU Υ.Δ.Τ. εκφράζει τα 
συγχαρητήριά της προς το Δ /ντή της Θ ρησκευτι
κής Υπηρεσίας της Ε λληνικής Α στυνομίας Πανο
σιολογιότατο Α ρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο ΚΙΟΥΛΟ 
-με την ευκαιρία συμπλήρωσης 10 χρόνων υπηρε
σίας του στο Σώμα- για  το έργο που πρόσφερε και 
προσφέρει καθημερινά σε ολόκληρο το Α στυνομι
κό, Πυροσβεστικό και Π ολιτικό Προσωπικό.

Επιμέλεια: Π .Υ . Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Χ ο ν δ ρ ο μ ο τ ίδ η ς

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,151 23 
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525- fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

•  Έστειλα το ποσό τω ν......... ευρώ, με την υπ' αριθμ................................... ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε
Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Κατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν......... ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των...........ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..........................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.........................................................................................................................................................................................
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Επισήμανση : Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας. να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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Ειδική Τιμή για τα Σώματα Ασφαλείας
α π ό  882 ευρώ με έ κ π τ ω σ η -21,9%

> 4  5 · ^ / "  / f f  £ > 0 / S 7 / n  μ ό λ ις  689  ευρώ (κέρδος 193 ευρώ)!
Ο ρόσημο της εξατομικευμένης απόδοσης, της εργονομίας, της αξιοπιστίας και του design. Δύο μοντέλα: πλήρους 
μεγέθους και συνεπτυγμένο. Τρία διαμετρήματα: 9 mm, .40, .45. Α π οκλεισ τικό  σ χέδ ιο  κλειδω μ ένη ς θα λ ά μ η ς  με  
π ερ ισ τρ εφ ό μ ενη  κάννη, το  ισ χυρ ότερ ο  σ ε δράσ η μέχρι σ ή μ ερ α , κα ινοτο μ ία  τη ς  BER ETTA . Τρία μεγέθη 
εναλλάξιμης ράχης λαβής. Δύο μεγέθη μοχλού ασφαλείας. Δύο μεγέθη μοχλού αποδέσμευσης γεμιστήρα. 
Τέσσερις επιλογές μηχανισμού σκανδάλης. Σκο π ευτικά  υ ψ ηλής ο ρ α τό τη τα ς  S U P E R L U M IN O V A * με  
φ ω σ φ ο ρ ίζο υσ ες κο υκίδες . Αυλακώσεις κλείστρου. Ρίγα PICATINNY®. 3 0 .0 0 0  σ φ α ίρ ες  δ ιά ρ κ εια  ζω ής π ιστολιού, 
5 .0 0 0  σ φ α ίρ ες  M R B F, 4 0 .0 0 0  σ φ α ίρ ες  δ ιά ρ κεια  ζω ής κάννης. Η εργονομία, η εναλλαξιμότητα των μερών! 
η ευκολία  στη χρήση, η ισχύς πυρός, η απόδοση και η αξιοπιστία  καθιστούν το Ρχ4 STORM το ιδανικό πιστόλι για 
υπηρεσιακή χρήση, καθώς επίσης και γ ια  προσω π ική  ασφάλεια. Έ να Υπ έρλαμπ ρο Α σ τέρ ι Γ ενν ή θη κ ε! 
Δ ημιουρ γώ ντας μια απ ίσ τευτη  ζήτηση από δ εκ ά δ ες  χ ιλ ιά δες  Α σ τυνο μ ικο ύς  σ ε όλα τα  μήκη και τα  πλάτη τη ς  
υφ ηλίου. Μ ια  νέα  επ οχή στα πιστόλια ανατέλλει. Ν Ε Ο  B E R E TTA  Ρχ4 S T O R M !

Μεταβλητή δομή, εργονομία 
και εναλλαξιμότητα μερών

Ιδιαίτερα ελκυστική και μοντέρνα Πανεύκολο στην αποσυναρ· Πρωτότυπη και ιδιαίτερα
γραμμή πολύ υψηλής αισθητικής μολόγηση και στον καθαρισμό ανθεκτική θήκη FOX4-17-99
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Παιδιά-πρόσφυγες. Κάτι παιχνίδια που παίζει η ζωή

Υ π ά ρ χ ο υ ν  π α ιδ ιά  π ο υ  τ ρ ο μ ά ζ ο υ ν  με τ ο  γ ύ ρ ω -γ ύ ρ ω  ό λο ι.
Ε ίνα ι τ α  π α ιδ ιά  π ο υ  τ ρ έ π ο ν τ α ι σ ε  φ υ γ ή  λ ό γ ω  π ο λ έ μ ο υ  ή  δ ιώ ξε ω ν , 

κ ά π ο ιε ς  φ ο ρ έ ς  με τ ο υ ς  γ ο ν ε ίς  τους , ά λ λ ε ς  φ ο ρ έ ς  μόνα .
Χ ω ρ ίς  π α τ ρ ίδ α , χ ω ρ ίς  σ π ίτ ι, π ε ρ ιφ έ ρ ο ν τ α ι σ ε  μ ια  α δ ιά κ ο π η  π ε ρ ιπ λ ά ν η σ η , 

σ ε  ένα ν  ά ν ισ ο  α γ ώ ν α  ε π ιβ ίω σ η ς .
Υ π ά ρ χ ο υ ν  π α ιδ ιά  π ο υ  η  ζω ή  τ ο υ ς  μ ο ιά ζε ι μ ια  α π ύ θ μ ε ν η  τ σ ο υ λ ή θ ρ α . 

Γ λ ισ τρ ο ύ ν  στο  κενό  κα ι κα νε ίς  δ ε ν  α π λ ώ ν ε ι τ ο  χ έ ρ ι γ ια  να  τ α  σ υ γ κρ ο τή σ ε ι. 
Γ ενν ιούντα ι κα ι μ ε γ α λ ώ ν ο υ ν  χ ω ρ ίς  π ο τ έ  ν α  μ ά θ ο υ ν  τ ι ε ίν α ι η « π α ιδ ική  χα ρά : 

Μ ερ ικά  α π ό  α υ τά  τ α  π α ιδ ιά  α να ζη το ύ ν  τη ν  ε π ιβ ίω σ η  
σ ε  μ ια  ξένη  χ ώ ρ α  π ο υ , ό μ ω ς , τα λα ντεύ ετα ι - να  τ α  δεχτε ί ή  όχι;

Ν α  τ ο υ ς  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι π ρ ο σ τ α σ ία  ή ν α  τ ο υ ς  α ρ ν η θ ε ί τ ο  ά σ υ λ ο ;
Τ ι ε ιρ ω ν ε ία , α κ ό μ α  κα ι η τ ε λ ε υ τ α ία  τ ο υ ς  ε λ π ίδ α  τρ α μ π α λ ίζε τ α ι! 

Π α ρ ά ξε ν α  π ο υ  ε ίνα ι τ α  π α ιχ ν ίδ ια  τη ς  ζω ή ς ...

The UN R efugee A gency

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΙ IK για τους ΙΙρικτφυγες

Εμείς οι Έλληνες ξέρουμε από προσφυγιά, ξέρουμε από ανθρωπιά
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