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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

✓  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
✓  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

✓  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
✓  ΟΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΩΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ι

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ 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

13 -14 305,48 332,36 359,23 386,10 412,97 439,85 466,72 493,59

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

41&άνω 399,40 435,99 472,58 509,17 545,76 582,34 618,93 655,52

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ Β/Μ 3 Β/Μ 4 Β/Μ 5 Β/Μ 6 Β/Μ 7 Β/Μ 8 Β/Μ 9 Β/Μ 10
Έως 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 -14 159,16 173,27 187,37 201,47 215,57 229,67 243,77 257,87

1 5 -20 180,36 196,65 212,95 229,24 245,53 261,83 278,12 294,41

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

26 -  30 192,65 210,22 227,78 245,35 262,91 280,487 1 298,04 315,61

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

41&άνω 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



{  ΣΗΜΕΙΩΜΑ S

από τον  ε κ δ ό τ η

Σ
το πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, την 12-7- 
2006 παρουσία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ.Βύρω
να Πολύδωρα και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγου κ. Αναστάσιου Δημοσχάκη, πραγμα
τοποιήθηκαν τα εγκαίνια των τεσσάρων νεοϊδρυθέντων 
Αστυνομικών Υπηρεσιών, ήτοι του Αστυνομικού Τμήμα
τος και Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας-Τριανδρίας, του 

Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ανατολικής Θεσσαλονίκης και του 
Αστυνομικού Τμήματος Ασσήρου.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως μεταξύ άλλων, 
δήλωσε: «...Θε'λουμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας, για να 
αναπτυχθούν οι πολίτες στα ειρηνικά τους 
έργα...Συνεργαζόμαστε με τους γείτονες 
της Βαλκανικής και εξ Ανατολών, για να 
εξουδετερώσουμε την πορεία του εγκλή
ματος που έρχεται από μακρινές περιο
χές....Έ χουμε καθαρά- εγκληματολογικό -
περιβάλλον. Θα το διατηρήσουμε!...»
Ακολούθως ο κ. Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε 
μεταξύ άλλων: «...Η τελετή αυτή σηματοδο
τεί την ευρύτερη προσπάθεια που επιχει
ρούμε για την αναβάθμιση της αποτελεσμα- 
τικότητας και του κοινωνικού ρόλου της 
Ελληνικής Αστυνομίας και η οποία δεν πε
ριορίζεται στο πολεοδομικά συγκρότημα 
της συμπρωτεύουσας, αλλά επεκτείνεται σ’ 
ολόκληρο το νομό Θεσσαλονίκης και την 
ελληνική περιφέρεια γενικότερα......
Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται καλή 
επιτυχία στο έργο των νέων Υπηρεσιών που 
εγκαινιάστηκαν, αλλά και σ’ αυτές που πρό
κειται να εγκαινιαστούν τις επόμενες ημέ
ρες στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσ/νίκης, ο 
κ.Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και ο Δήμαρ
χος Θεσσαλονίκης υπέγραψαν μνημόνιο συ
νεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνο
μίας και της Δημοτικής Αστυνομίας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει βα
σικές αρχές και κατευθύνσεις, ενώ περιγρά
φει τις κοινές δράσεις που αναπτύσσονται, 
τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επί
πεδο αντιμετώπισης προβλημάτων που απα
σχολούν τους πολίτες της Θεσσαλονίκης 
στην καθημερινότητά τους.

[
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Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ’
POLICE REVIEW'
Διμηνιαία έκδοση ίου Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Bim onthly m agazine of the  Hellenic Police H eadquarters

Σύμφωνα με την 9010/1/16-γ από 5IU01 (φεκ.Β’-1090) απόφαση 
του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

μ ετη νυπ . αριθμ.9010Ι1/17-α από 18.92002 (φεκ.Β ’-1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδόοεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εκδότης-Διευθυντής
Α/Υ Ιωάννης Α  Αθανασάκος 
τηλ. 210/6854206 
Αρχισυντάκτης 
Α/Β Αρετή Κ  Λιασή
Βοηθός Αρχισυντάκτης - Υπέυθ. Διαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος 
τηλ. 210/6854609 
Creative Art Director 
Θέμος Μαρτίνης 
Desktop Publishing 
Αστυφ. Θωμάς Μπουργος

Συντάκτες
Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα, Αστυφ. Αγγελική Στόλη
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα, Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
Διαχείριση - Διανομή
Αρχ/κας Δημήτριος Θάνος
τηλ. 210/6828525
Εκτύπωση

ΤΥΠΟΕΚΔΟΊΊΚΗ" ΑΕ.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, τηλ 210/8161301 
Ετήσιες Συνδρομές
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.ΤΑ, Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Η  φαπσγραφία του εξω φύλλου είνα ι α π ό  καρτ-ποστάλ 
ανατυπω μένη α π ό το Κ έντρο Ιστορίας του Δ ήμου Θ εσσαλονίκης.

Διεύθυνση: Λεωφ. 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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[  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Όταν ο βασιλιάς της  Κασσάνδρας της  Μακεδονίας  ίδρυσε τη Θεσσαλονίκη 
(315 π.Χ.),  στην περιοχή της  αρχαίας κωμόπολης θέρμη ,  που ενώνε ι  26 

δήμους στην κορυφή του ομώνυμου κόλπου,  ονόμασε την πόλη με το όνομα 
της  συζύγου του και αδελφής  του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  Η σωστή επιλογή της  

γεωγραφικής θέσης της  νέας  πόλης ( εύκολη σύνδεση της  ενδοχώρας με τη 
θάλασσα, σταυροδρόμι  ανατολής -  δύσης,  επίκαιρη θέση στη βαλκανική 

χερσόνησο) ,  σ υν ε τ έ λ ε σ ε  στη γρήγορη ε ξ έ λ ι ξ η  της  πόλης.  Μιας πόλης με 
μακραίωνη ιστορία,  που βίωσε την πολυπολιτ ισμικότητα,  που γνώρισε 

κατακτ ητέ ς  και καταστροφές,  αίγλη και οικονομική ευρωστία.
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T o 168 π.Χ. η Θεσσαλονίκη 
ακολουθώ ντας την  τύχη  
του μακεδονικού κράτους, 
υποτάχθηκε στους Ρωμαί
ους και έγινε κέντρο του 
δ ιο ικ η τικ ο ύ  αυτόνομου 

τμήματος, που περιελάμβανε την πε
ριοχή από τον Αξιό ως το Στρυμόνα πο
ταμό. Το 148 π.Χ. η Μακεδονία ανακη- 
ρόσσεται ρωμαϊκή επαρχία με πρω τεύ
ουσα τη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια του 1ου π.Χ. αιώνα 
αναπτύχθηκε σημαντική εβραϊκή κοι
νότητα κοντά στο λιμάνι, στη συναγω
γή της οποίας φαίνεται να κήρυξε ο 
Απόστολος Παύλος το 50/51 μ.Χ. Το 
305 μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη συλλαμβά- 
νεται και φυλακίζεται ο Άγιος Δημή- 
τριος γ ια τ ί δίδασκε το χριστιανισμό 
στις δυτικές στοές της Αγοράς, στη λε
γάμενη Χαλκευτική Στοά και μαρτύρη
σε στο ρωμαϊκό λουτρό όπου και ετάφη. 
Η βυζαντινή  περίοδος αρχίζει το 330 
μ.Χ. με τη μεταφορά της πρωτεύουσας 
του ρωμαϊκού κράτους από τη Ρώμη 
στην Κωνσταντινούπολη. Η Θεσσαλο
νίκη  την περίοδο αυτή αναπτύσσεται 
οικονομικά, δημογραφικά, πολεοδομικά 
και εξελίσσεται στο δεύτερο μεγάλο δ ι
οικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας. 
Το 380 ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος βα- 
πτίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Λίγα χρό
νια αργότερα ο Θεοδόσιος θα καταπνί
ξει στο αίμα εξέγερση του λαού της πό
λης εναντίον του Βουτέριχου, διοικητή 
της γοτθικής φρουράς της πόλης, κατά 
την οποία σκοτώθηκαν 7.000 πολίτες. 
Ακολούθησε περίοδος ηρεμίας και ανά
πτυξης όπου αναγέρθηκαν οι ναοί της 
Αχειροποιήτου και του Αγίου Δημητρί- 
ου. Στην ίδια εποχή ανάγεται το καθο
λικό της μονής Λατόμου (πιο γνωστό 
ως Ό σιος Δαυίδ) και η πεντάκλιτη βα
σιλική, που στα ερείπιά της χτίστηκε ο 
ναός της Αγίας Σοφίας.
Τα τέλη του 5ου αιώνα (σκοτεινοί αιώ
νες) στιγματίστηκαν από τις  επιδρομές 
Οστρογότθων, Γότθων, Αβάρων, θ ύ ν 
νω ν και Σλάβων. Η καλή οχύρωση της 
πόλης θα την προστατεύσει, όμως η εν- 
δοχώρα λεηλατείται και ερημώνεται. 
Το 620 η πόλη συγκλονίζεται από σει
σμό με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του 
πολεοδομικού ιστού της Θεσσαλονί
κης. Η όψη της αλλάζει και από σημα
ντικ ό  δ ιο ικητικό και οικονομικό κέ
ντρο μετατρέπεται σε κέντρο ιεραπο
στολικής δραστηριότητας (Κύριλλος 
και Μεθόδιος 863 μ.Χ.) με οικονομικά 
ανθίσματα σε περιόδους ηρεμίας και με 
πλημμελή άμυνα από τα παράλια τε ί
χη. Το 904 οι Σαρακηνοί κατέλαβαν σε 
τρεις ημέρες την πόλη, λεηλάτησαν, 
έσφαξαν και εξανδραπόδισαν τον ενερ
γό οικονομικά πληθυσμό.

Κατά τον 11ο αιώνα η Θεσσαλονίκη 
αντιμετω πίζει τ ις επιδρομές των Βουλ
γάρων. Η ήττα  τους το 1014 δημιούρ
γησε προϋποθέσεις ανάπτυξης και ευη
μερίας τόσο για  την πόλη όσο και για 
την ενδοχώρα. Την εποχή αυτή η πόλη 
έχει 100.000 κατοίκους και η αγορά της 
είναι διαβαλκανική.
Το 1185 κυριεύεται και λεηλατείται 
από τους Νορμανδούς της Κάτω Ιτα
λίας. Το 1204 ο Φράγκος αυτοκράτορας 
της Κ ω νσταντινούπολης Βαλδουίνος, 
παραχωρεί τη Θεσσαλονίκη και μεγάλο 
κομμάτι της Μακεδονίας στον Βονκρά- 
τιο Μομφερατικό. Το 1224 η πόλη κα
ταλαμβάνεται από τον ηγεμόνα της 
Η πείρου Θεόδωρο Δούκα Κομνηνό 
Άγγελο, επίδοξο αυτοκράτορα, και τε
λικά το 1246 τόσο η πόλη όσο και η γ ύ 
ρω περιοχή γίνετα ι τμήμα της Αυτο
κρατορίας της Νίκαιας. Σε όλο αυτό το 
διάστημα η Θεσσαλονίκη είναι το επ ί
κεντρο των πολέμων μεταξύ του Δε
σποτάτου της Ηπείρου, των Βουλγά
ρων και της Αυτοκρατορίας της Ν ίκαι
ας. Την περίοδο αυτή η Θεσσαλονίκη 
υποκαθιστά την Κωνσταντινούπολη ως 
καλλιτεχνικό και πολιτισμικό κέντρο. 
Ταυτόχρονα είναι το μεγάλο εμπορικό 
κέντρο της περιοχής, αναπτύσσεται η 
βιοτεχνία και δημιουργούνται οι βάσεις 
ανάπτυξης μιας μεσαίας τάξης και αυ
τονόμησης από την κεντρική εξουσία 
της Κωνσταντινούπολης.
Κατά την τελευτα ία  βυζαντινή  περίο
δο, κτίζοντα ι πολλές εκκλησίες και εμ
φανίζονται λόγιοι όπως οι Ν ικηφόρος 
Χούμος, Θωμάς Μ άγιστρος, Μ ατθαίος 
Βλάσταρης, Βαρλαάμ, Γρηγόριος Α κίν
δυνος, Κ ω νσταντίνος Αρμενόπουλος, 
Γρηγόριος Παλαμάς και Νικόλαος Κα- 
βάσιλας και οι καλλιτέχνες Γεώργιος 
Κ αλλιέργης, Μ ιχαήλ Αστραπάς και 
Ευτύχιος.
Η πόλη από το 1342 μέχρι το 1350 δι- 
οικήθηκε ως ανεξάρτητη «δημοκρατία» 
από τους Ζηλωτές, πρωτοφανές ιστορι
κό γεγονός για  την εποχή. Την ίδια πε
ρίοδο η ορθοδοξία περνά βαθιά κρίση με 
τη σύγκρουση Ησυχαστών, με κύριο 
εκπρόσωπο και υπερασπιστή των ησυ
χαστικώ ν ιδεών τον Γρηγόριο Παλαμά 
και του μοναχού Βαρλαάμ, που απογοη
τευμένος από την πτώση του μοναχι
σμού υποστήριζε ιδέες τη ς δ υ τικ ή ς 
σχολαστικής Θεολογίας.
Το 1350 ο αυτοκράτορας Καντακουζη- 
νός μπαίνει στην πόλη και καταστέλλει 
το κίνημα των Ζηλωτών. Λίγο αργότε
ρα και παρά τις προσπάθειες του διοι
κητή της πόλης Μανουήλ Β’ Παλαιολό- 
γου να αντιμετωπίσει τους Τούρκους η 
πόλη πέφτει στα χέρια τους το 1387, 
μετά από πενταετή άμυνα, χω ρίς να λε
ηλατηθεί. Το 1403 αποδίδεται και πάλι

Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

κ. Γιώργου Δ. Τσιότρα

Μεγάλο και χαρμόσυνο γεγονός για τον ελ
ληνικό λαό είναι η διοργάνωση της 71ης 
Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Οι ιστο
ρικές περιστάσεις στις οποίες τελείται παρέ
χουν το πλαίσιο δικαίωσης των ελπίδων και 
του οράματος των ιδρυτών της ΔΕΘ, πριν 
από 80 χρόνια.
Εκείνοι τότε, εκτιμώντας σωστά τις δυνατό
τητες της Θεσσαλονίκης, δημιούργησαν ένα 
θεσμό εξωστρέφειας και ανάπτυξης των 
εμπορικών και οικονομικών σχέσεων τόσο 
με την εγγύς περιοχή, τη βαλκανική ενδοχώ
ρα της Θεσσαλονίκης, όσο και με όλες τις χώ
ρες του κόσμου.
Σήμερα δε, πράγματι, η Θεσσαλονίκη, ως 
στρατηγικό κέντρο της ελληνικής αναπτυξια
κής εξόρμησης προς την ευρύτερη περιοχή 
της, διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο και 
μπορεί να επιτύχει ακόμη περισσότερα, προς 
την κατεύθυνση και τους στόχους που είχαν 
θέσει οι οραματιστές διακεκριμένοι παράγο
ντες της πόλεως μαζί με τον πρωτοπόρο Νι
κόλαο Γερμανό το 1926.
Η 71η ΔΕΘ έχει φέτος στόχευση στην εξω- 
στρέφεια, όπως άλλωστε και η Περιφ. Κεντρι
κής Μακεδονίας Εξωστρέφεια που συμβαδίζει 
με τη σταδιακή μετατροπή της Θεσσαλονίκης 
σε μητρόπολη των Βαλκανίων και της Ν Α  
Ευρώπης με τη διεύρυνση της Ε.Ε. και με την 
εντατικοποίηση της συμμετοχής της χώρας 
μας στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι. Η 
ΔΕΘ αποτελεί διαχρονικά ένα δείγμα των ικα
νοτήτων της χώρας μας και των ευγενικών φι
λοδοξιών του ελληνικού λαού για επιτυχίες 
και στον τομέα της οικονομίας 
Η Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει με 
άλες τις δυνάμεις της τις προσπάθειες της ΔΕΘ 
και της Helexpo, όπως άλλωστε και η Ελληνι
κή Αστυνομία, με την οποία έχουμε αδιάλει
πτη παρουσία σε όλες τις γενικές αλλά και σε 
πολλές κλαδικές εκθέσεις 
Θέλω να αναφερθώ και στη συμβολή της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην προσπάθεια που 
κάνει η Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας για 
την πρόοδο της περιοχής για την ασφάλεια 
των κατοίκων και επισκεπτών της με οργά
νωση, μεθοδικότητα και προσαρμογή στις 
διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες της σύγχρο
νης Ελλάδας Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη 
διοίκηση και το προσωπικό της ΓΑΔΘ και των 
Α.Δ. των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας 
για την πολύτιμη συμβολή τους στην προστα
σία της ατομικής και συλλογικής ασφάλειας 
και ειδικά το τελευταίο διάστημα, που η Πε- 
ριφ. Κεντρικής Μακεδονίας κατασκευάζει και 
παραδιδει έργα για τους πολίτες, όπου μαζί με 
τα συνεργεία, υπάρχει και αποτελεσματική 
παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων η οποία 
έχει αποτρέψει επικίνδυνες καταστάσεις για 
τους πολίτες -ειδικά στους δρόμους- και έχει 
περιορίσει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό την 
ταλαιπωρία τους. Η κοινωνική προσφορά του 
Ελληνα Αστυνομικού είναι δεδομένη και ανα

γκαία σε όλους όσοι επιθυμούμε το αυτονόητο: 
μια ευνομούμενη, ασφαλή κοινωνία προόδου 
και ευημερίας
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ανάπτυξης και δημιουργίας 
Η 71η ΔΕΘ που ανοίγει τις πύλες της το Σε
πτέμβριο, μας καλεί να ζήσουμε το αύριο. Με 
οικοδεσπότη τον Ιππο από το Innovation, μας 
προσκαλεί στον κόσμο του μέλλοντος αξιο- 
ποιώντας παράλληλα 80 χρόνια εμπειρίας δη
μιουργικής λειτουργίας. Αφιερωμένη στην 
καινοτομία, στα σύγχρονα επιτεύγματα, 
πρωτοπορεί και πάλι χαράζοντας νέους δρό
μους, στηρίζοντας μια νέα αναπτυξιακή πο
ρεία της χώρας.
Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, αναγνωρισμέ
νος και ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος 
της Ελληνικής Αστυνομίας Είτε με τη μόνιμη 
συμμετοχή του περιπτέρου της είτε με τις 
ακατάπαυστες προσπάθειες των γυναικών και 
ανδρών που υπηρετούν σε αυτή, διασφαλίζει 
όρους εύρυθμης λειτουργίας και ασφάλειας 
διευκολύνοντας τη λειτουργία του θεσμού.

λειψή της πόλης και στις φυσικές κα
ταστροφές, όπως πυρκαγιές και σει
σμοί καθώς και στις επιδημίες.
Οι εκκλησίες που παρέμειναν στη χρ ι
στιανική λατρεία και αυτές που χ τ ί
στηκαν κατά τη διάρκεια της Τουρκο
κρατίας είναι συνολικά 15, κάποια με
τόχια του Αγίου Ό ρους, τέσσερις μο
νές, μια ρωμαιοκαθολική εκκλησία και 
2-3 εξαρχικές.
Μ εγάλη τομή στη ιστορία της Θεσσα
λ ο ν ίκ η ς α πο τελεί η εγκατάσταση 
τω ν Εβραίω ν προσφύγω ν από την 
Ιταλία , Ισπανία  και χώ ρες της Κε
ν τρ ικ ή ς  Ευρώπης.
Η μεγαλύτερη κοινότητα της πόλης, 
κατά το διάστημα αυτό, είναι η ισραη- 
λ ιτική . Δ εύΐερη σε μέγεθος κοινότητα 
ήταν η μουσουλμανική, ενισχυμένη 
ιδίως μετά το 1666, οπότε ο Σαμπετάι 
Σεβί, «βασιλεύς των βασιλέων» και 
«νέος μεσαίας», γοητεύει με τη διδα-

γής των εμπορικών οδών και της με
τατόπισης του οικονομικού κέντρου 
δυτικότερα, έχει επιπτώ σεις και στη 
Θεσσαλονίκη. Το εμπόριο της Ανατο
λ ικής Μεσογείου παρακμάζει και οι 
χερσαίοι δρόμοι γίνοντα ι ανασφαλείς. 
Η οικονομική δραστηριότητα στην ευ
ρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης πε
ρ ιορ ίζετα ι κυρ ίω ς στην κατασκευή 
μάλλινω ν υφασμάτων και στην παρα
γω γή μπαρουτιού.
Από τ ις  αρχές του 18ου αιώνα έχουμε 
μια ακόμα περίοδο οικονομική άνθη
σης δια τω ν προσπαθειώ ν τω ν 
Ά γγλων, Γάλλων και Αυστριακών να 
διεισδύσουν στις αγορές της Α νατολι
κής Μεσογείου και ιδιαίτερα τω ν αστι
κών κέντρω ν που διαθέτουν λιμάνι 
(Κ ω νσταντινούπολη, Σμύρνη, Θεσσα
λονίκη κ.ά.). Οι συνθήκες που υπο
γράφονται μεταξύ ευρωπαϊκών δυνά
μεων και της Ο θωμανικής Αυτοκρατο-
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από τον Σουλεϊμάν στον Μανουήλ Β’ 
και το 1423 η πόλη παραδίδεται στη 
Δημοκρατία της Βενετίας. Τελικά η 
πόλη καταλαμβάνεται από τους Τούρ
κους το 1430, από τον Μουράτ Β’.
Με την έναρξη της Τουρκοκρατίας η 
Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με ελάχι
στους κατοίκους και τα περισσότερα 
σπίτια  έρημα και μισογκρεμισμένα. Ο 
Μουράτ αποφασίζει την αναγέννηση 
της πόλης. Απελευθερώνονται, έναντι 
λύτρων, οι ευγενείς, υποχρεώνονται οι 
κάτοικοί της, που είχαν καταφύγει σε 
άλλα μέρη, να ξαναγυρίσουν, επιδιορ
θώνονται τα τείχη και τα φρούρια και 
εγκαθίσ ταντα ι χ ίλ ιες  ο ικογένειες 
Τούρκων από τα Γιαννιτσά. Ταυτόχρο
να κτίζονται και τα πρώτα δημόσια 
κτίρια. Σε καταγραφή των τζαμιών και 
τεμενών το 1835, υπάρχουν 34 τζαμιά 
και 49 τεμένη, το 1883 59 τζαμιά και 
τεμένη και το 1906 μόνο 54. Η μείωση 
πρέπει να οφείλεται τόσο στην εγκατά-

σκαλία του μεγάλο τμήμα των εβραϊ
κών κοινοτήτω ν, που με την προσχώ
ρησή του στο Ισλάμ, εκτουρκίζονται 
σταδιακά. Σ τις αρχές του 20ου αιώνα 
σε περίπου 45.000 μουσουλμάνους στη 
Θεσσαλονίκη, 5-8.000 είναι οι εξισλα- 
μισθέντες Εβραίοι (Donme).
Η χρ ιστιανική  κοινότητα αρχικά απο
τελούνταν από ένα μικρό πυρήνα βυ
ζαντινό που εν ισχύθηκε από νέους 
επήλυδες από τη γύρω περιοχή, από 
ορεινές περιοχές της Δ υτικής Μακεδο
νίας και κατά τον 16ο αιώνα από την 
περιοχή των Αγράφων και του Αχελώ
ου. Στη χρ ιστιανική  κοινότητα περι
λαμβάνεται και η σλαβική (κυρίω ς 
Βούλγαροι και Σέρβοι) και αριθμός 
Φράγκων (Ιταλοί, Γάλλοι, Βρετανοί, 
Α υστριακοί και Γερμανοί) καθώς και 
μειονότητες Αρμενίων και Τσιγγάνων. 
Σε όλο το διάστημα του 16ου και 17ου 
αιώνα η οικονομική κρίση της Οθωμα
ν ικ ή ς Α υτοκρατορίας, λόγω της αλλα-

Χαιρετισμός του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 
κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη

Για όλους εμάς που ζούμε στην Θεοσαλονίκη 
η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι 
απλά ένα μεγάλης σημασίας οικονομικό γεγο
νός Είναι ευχάριστες αναμνήσεις κομμάτι 
της ζωής κάθε πολίτη, αλλά και της ζωής της 
ιιόλης και του Νομού.
Η πολυκύμαντη ιστορία αυτού του λαμπρού 
θεσμού, είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη νε- 
ώτερη ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης, 
καθώς και της οικονομικής εμπορικής πολι
τιστικής και κοινωνικής εξέλιξης ολόκληρης 
της Ελλάδας Με το ρόλο που διαδραματίζει 
οχτώ δεκαετίες τώρα, αιιοτελεί αδιαμφισβήτη
τα τον εκθεσιακό πυλώνα της χώρας μοχλό



ρίας -συνθήκη Πασάροβιτς (1718), Βε
λιγραδιού (1739) και Κ ιουτσούκ Καϊ- 
ναρτζή (1774)- διασφαλίζουν την ανε
μπόδιστη εμπορική διακίνηση αγαθών. 
Ε ίναι ενδεικτικό ότι αυτή την περίοδο 
(1820 -1907) η πόλη θα τριπλασιάσει 
τον πληθυσμό της.
Η επανάσταση του 1821 στη νότιο 
Ελλάδα, φε'ρνει αναβρασμό στις τάξεις 
της ελληνικής κοινότητας. Η μετάδοση 
του επαναστατικού κινήματος σε Θεσ
σαλία και Χαλκιδική επιφέρει τα α ντί
ποινα της τουρκικής διοίκησης και δη
μιουργεί κύμα φ υγής του ελληνικού 
στοιχείου.
Η οικονομική ανάπτυξη βασίζεται κυ
ρίως στο εμπόριο και στην εισροή κε
φαλαίων από τ ις  χώρες της Δ υτικής 
Ευρώπης που διεισδύουν ιμπεριαλιστι
κά στην Ο θω μανική Αυτοκρατορία, 
που συρρικνώνεται.
Το εμπόριο όμως α πα ιτε ί δρόμους. 
Έ τσ ι το 1871 κατασκευάζεται η σιδη-

κό έλεγχο. Άλλωστε η κυρίαρχη τράπε
ζα στην Αυτοκρατορία, η Οθωμανική 
Τράπεζα, δημιούργημα γαλλικώ ν και 
βρετανικών κεφαλαίων, είναι κυρίαρχη 
και στην αγορά της Θεσσαλονίκης.
Το 1888 οι γηγενείς Ισραηλίτες Αλατίνι 
ιδρύουν την Τράπεζα Θεσσαλονίκης με 
αυστριακά κεφάλαια, κυρ ίω ς της 
Lander Bank. Είναι η τράπεζα στήρι
ξης του ισραηλιτικού εμπορίου ως τα 
1909 που μεταφέρεται στην Κωνστα
ντινούπολη. Το 1899 η Τράπεζα Μ υτι
λήνης ιδρύει υποκατάστημα στη Θεσ
σαλονίκη, που μαζί με το υποκατάστη
μα της Τράπεζας Β ιομηχανικής Πίστης 
(ελληνικών συμφερόντων) θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο συντονιστή των οικο
νομικών δραστηριοτήτων του ελληνι
σμού της Μακεδονίας, αλλά και πολ ιτι
κό ρόλο στα δύσκολα χρόνια του Μακε
δονικού Αγώνα.
Η οικονομική ανάπτυξη της πόλης ευ
θυγραμμίζεται με τις επιδιώξεις των

Χαιρετισμός του Δημάρχου 
Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλου

Τα τελευταία 81 χρόνια η Διεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης μετρώντας 71 διοργανώσεις 
αποτελεί τσν κορυφαίο οικονομικό, πολιτιστι
κό και πολιτικό θεσμό της Θεσσαλονίκης Φέρ
νει στο παγκόσμιο προσκήνιο τα επιτεύγματα 
του Ελληνικού λαού, αλλά και των χωρών γύ
ρω από την Ελλάδα, ενισχύει την εξωστράρεια 
και τον δυναμισμό των επιχειρήσεων, φέρνει 
τουριστική ανάπτυξη στην τοπική κοινωνία, 
ανοίγει νέους δρόμους και δημιουργεί προϋπο
θέσεις ευημερίας οε ολόκληρη την περιοχή. 
Πλέον δεν αποτελεί μόνο forum παρουσίασης 
των κυβερνητικών πολιτικών ή των όποιων 
επιλογών των πολιτικών κομμάτων αλλά δημι-

r r n

ροδρομική γραμμή Θ εσσαλονίκης -  
Σκοπιών με αυστριακά κεφάλαια, που 
διαχειρ ίζετα ι η οικογένεια  Χιρς. Το 
1881 ολοκληρώνεται η σύνδεση με Βε
λιγράδι και το 1894 η σύνδεση με το 
Μοναστήρι, με κεφάλαια της Deutsche 
Bank. To 1896 ολοκληρώνεται η σιδη
ροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης -  
Κ ωνσταντινούπολης και το 1891 εγκαι
νιάζεται τι ιππήλατο τραμ, στη γραμμή 
Τελωνείο -  Παραλία -  οδός Πύργων. Το 
1907 γίνετα ι ηλεκτροκίνητο.
Το εξωτερικό εμπόριο της Θεσσαλονί
κης το 1900 φτάνει τα 82.000.000 χρ υ 
σά φράγκα και στα 1911 τα 160.000.000 
χρυσά φράγκα, περισσότερο από το 15% 
του συνόλου του οθωμανικού, του 60% 
του βουλγαρικού, του 67% του ελληνι
κού και του 95% του σερβικού εξωτερι
κού εμπορίου. Βεβαίως, τα οικονομικά 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό- 
κεινται από το 1875 σε άμεσο ευρωπαϊ-

δυτικοευρω παϊκών δυνάμεων που επ ι
θυμούν «δυτικοποίηση» και εκσυγχρο
νισμό της οθωμανικής κοινωνίας και 
της οικονομίας με απώτερο στόχο να 
διασφαλίσουν την ακεραιότητα  της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας ως ανάχω
μα στο ρώσικο επεκτατισμό.
Το 1876 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
για μάλλον ασήμαντη αφορμή εξισλαμι- 
σμού μιας κοπέλας και της αντίδρασης 
των χριστιανών, ο θρησκευτικός φανα
τισμός του τουρκικού όχλου, έσφαξε 
τους προξένους της Γαλλίας και Γερ
μανίας προκαλώντας την επέμβαση του 
στόλου των ευρωπαϊκών δυνάμεων και 
την κατάληψη της πόλης. Ο ρωσοτουρ- 
κικός πόλεμος του 1877 -  78 με τη συν
θήκη του Αγίου Στεφάνου δημιούργη
σαν τη μεγάλη Βουλγαρία, που τελικά 
συρρικνώνουν οι αποφάσεις του συνε
δρίου του Βερολίνου στα σημερινά της 
όρια. Ο χώρος της Μακεδονίας γίνετα ι

ουργεί θεσμούς, όπως παλιόιερα χα φεστιβάλ 
κινηματογράφου και τραγουδιού και σήμερα 
το fashion forward, το disc fdestival και το 
business forum της ΔΕΘ, το οποίο καθιστά τη 
ΔΕΘ σημείο συνάντησης προβληματισμών, 
αναζητήσεων και προοπτικών για την οικονο
μική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, των 
αναδυάμενων αγορών και σταδιακά της παγκό
σμιας οικονομίας. Το αφιέρωμα της φετινής 
διοργάνωσης στην καινοτομία εκφράζει τους 
στόχους όχι μόνο του διοργανωτή φορέα της 
Helexpo, αλλά και της ίδιας της πόλης, καθώς 
έχουμε εντάξει την καινοτομία σε όλες τις πτυ
χές του δημοτικού έργου, από την εξυπηρέτη
ση των δημοτών και τις μεγάλες υποδομές μέ
χρι την ψηφιακή τεχνολογία, το διεθνές εμπό
ριο, την κοινωνική πολιτική και τον πολιτι
σμό. Αλλάζουμε την πόλη, περνάμε σε μια νέα 
εποχή, στηρίζουμε και πάλι τη νέα προοπτική 
της σ’ ένα θεσμό που στήριξε τη Θεσσαλονίκη 
στο παρελθόν, στηρίχθηκε από αυτήν και ιδι
αίτερα από το Δήμο Θεσσαλονίκης τις δύσκο
λες ώρες της ενδεχόμενης απομάκρυνσης και 
του μαρασμού και τώρα προχωρά με νέα δεδο
μένα, με νέα προοπτική, σε μια νέα περίοδο διε
θνών επιτυχιών και διακρίσεων.
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Χαιρετισμός του Προέδρου της Δ.Ε.Θ. 
κ. Δημητρη Μπακατσελου

Το προστατευτικό "δίχτυ" των Σωμάτων 
Ασφαλείας αισθάνεται για μια ακόμη χρονιά η 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία χρω
στά σε μεγάλο βαθμό την ομαλή της λειτουρ
γία στους εργαζόμενους στον εν λόγω κλάδο. 
Οφείλουμε και φέτος να εξάρουμε την συμβο
λή των Σωμάτων Ασφαλείας, που με τις άο
κνες προσπάθειες τους φροντίζουν για το κα
λώς εχειν της διοργάνωσης.
Πέραν όμως της συμβολής αυτής στην ασφά
λεια, τόσο η αστυνομία όσο και η πυροσβεστι
κή δίνουν επί σειρά ετών "το παρών" στη Διε
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με δικό τους περί
πτερο, προβάλλοντας το έργο τους, τις δράσεις 
τους, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπί
ζει ο κλάδος τους.
Ελπίζω η 71η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
να αξιοποιήσει τα σώματα ασφαλείας περισσό
τερο ω ς.. εκθέτες, παρά με την επαγγελματική 
εους ιδιότητα. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε 
ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου θα βρίσκονται 
κοντά στη διοργάνωση, επαγρυπνώντας για 
τυχόν προβλήματα και διασφαλίζοντας την 
ομαλή της λειτουργία, με αίσθημα ευθύνης.

το πεδίο ανταγωνισμού τόσο των μεγά
λων δυνάμεων όσο και των βαλκανικών 
κρατών. Ιδιαίτερα η πόλη της Θεσσαλο
ν ίκ η ς γίνετα ι πραγματικά το «μήλον 
της έριδος». Η βουλγαρική Εξαρχία 
(1870) παίζει σημαντικό ρόλο με την 
ίδρυση ναών και σχολείων, που υπηρε
τούν τ ις  επιδιώξεις του βουλγαρικού 
κράτους.
Το 1895 οι οργανώσεις των Βουλγάρων 
ανταρτών της Μ ακεδονίας (κομιτάτα), 
εξαπολύουν οργανωμένη προσπάθεια 
προσέλκυσης και επηρεασμού των πλη
θυσμών της Μακεδονίας, ακόμη και με 
τη χρήση βίας. Η ελληνική απάντηση 
είναι ανάλογη: Οργάνωση και στελέχω- 
ση ενόπλων ομάδων, συντονισμός των 
προξενείων Θεσσαλονίκης -  Μοναστη
ριού, προσπάθεια μαζικότερης εκπαί
δευσης για τον ελληνικό πληθυσμό της 
Μακεδονίας.

ληνικά στρατεύματα μπαίνουν νικηφ ό
ρα στις 26.10.1912 στην πόλη. Ό μω ς, οι 
βουλγαρικές βλέψεις για  την πόλη και 
τη γύρω περιοχή της Κεντρικής και 
Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και η 
ύπαρξη βουλγαρικώ ν στρατευμάτω ν 
μέσα και γύρω από την πόλη, οδηγούν 
σε σύγκρουση Ελλάδας και Σερβίας ενα
ντίον  της Βουλγαρίας. Τελικά η συνθή
κη του Βουκουρεστίου (10.8.1913) επ ι
σφραγίζει την οριστική ενσωμάτωση 
της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα.
Ο Α’ Π αγκόσμιος Πόλεμος (1914 -  
1918) και η σύγκρουση Κ ωνσταντίνου 
-  Βενιζέλου, θα φέρουν το διχασμό. Το 
φθινόπω ρο του 1915 αποβιβάζονται 
στρατεύματα της Αντάντ στη Θεσσαλο
ν ίκη  και ουσιαστικά καταλαμβάνουν 
την πόλη, με διοικητή τον Γάλλο στρα
τηγό Σεράιγ. Η πόλη μετατρέπεται σε 
περιχαρακωμένο στρατόπεδο και βάση

Το 1908 η επανάσταση των Νεότουρ- 
κων, με αρχικά αιτήματα την ελευθε
ρία, την ισότητα και την ανεξιθρησκία 
σταματά τ ις  συγκρούσεις Ελλήνων -  
Βουλγάρων. Όμως, η μετέπειτα εξέλιξη 
του κινήματος των Νεότουρκων, από 
ένα κίνημα που αγκάλιαζε όλους τους 
λαούς της αυτοκρατορίας, σε ένα κ ίνη 
μα απόκτησης τουρκικής ταυτότητας 
και επιβολής της τουρκικής εθνότητας 
στις άλλες, σε συνδυασμό με τις μεγα- 
λοϊδεατικές τάσεις των άλλων βαλκανι
κών κρατών κατέληξαν στους Βαλκανι
κούς πολέμους.
Όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη, τα ελ-

εξόρμησης τω ν συμμαχικών στρατευ
μάτων προς την  Κ εντρική Ευρώπη. 
Πάνω από 200.000 στρατιώ τες ζουν 
εντός και περιμετρικά της πόλης, αλ
λοιώνοντας το χαρακτήρα, την οικονο
μία, ακόμη και τις  κοινω νικές παραδό
σεις.
Σ τις 17.8.1916 εκδηλώνεται στη Θεσ
σαλονίκη το κίνημα της «Εθνικής Αμύ- 
νης» και σχηματίζεται προσωρινή κ υ 
βέρνηση με Βενιζέλο -  Δαγκλή -  Κου- 
ντουριώ τη. Η απομάκρυνση του Κων
σταντίνου και η επάνοδος του Βενιζέ
λου στην Αθήνα εξομαλύνουν την πο
λ ιτ ική  κατάσταση και η Ελλάδα συμμε-
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τέχει στον πόλεμο, αποκομίζοντας ου
σιαστικά κέρδη. Ό μω ς, η καταστροφή 
του 1922 διέλυσε τα όνειρα της Μεγά
λης Ιδέας, έφερε την προσφυγιά και 
την  ανταλλαγή τω ν πληθυσμώ ν. Η 
μουσουλμανική κοινότητα της Θεσσα
λονίκης και οι Donme εγκαταλείπουν 
την πόλη ενώ 100.000 Έ λληνες πρό
σφυγες από τη Τουρκία εγκαθίστανται 
στην πόλη. Οι προσφυγικοί καταυλι
σμοί και τα χαμόσπιτα εξαπλώθηκαν 
περιμετρικά της πόλης. Ή δη  η πυρκα
γιά του 1917 είχε καταστρέψει το μεγα
λύτερο τμήμα της, κυρίως τ ις  πυκνο- 
κατοικημένες εβραϊκές συνοικίες. Ο 
κοσμοπολίτικος χαρακτήρας έχει πια 
χαθεί, οι σχέσεις γηγενών, προσφύγων 
και Εβραίων δεν είναι οι καλύτερες.
Ο μεσοπόλεμος είναι μια δύσκολη αλλά 
και δημιουργική περίοδος για την πό
λη. Το 1925 -26 αρχίζει να λειτουργεί η

Νέα περίοδος για  την υλική  και π νευ 
ματική  ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης 
αρχίζει με τη λήξη του Bae Παγκοσμί
ου Πολέμου. Η Θεσσαλονίκη με πληθυ
σμό σήμερα περίπου 800.000 κατοίκων 
εκτείνεται από το λιμάνι, μέχρι τις 
πλαγιές του Χορτιάτη, κατά μήκος της 
παραλίας έχοντας ρυμοτομία σύγχρο
νης μεγαλούπολης. Ε ίναι ο κύριος οι
κονομικός, πολιτικός και πολιτιστικός 
πόλος της Βόρειας Ελλάδας και η δεύ
τερη σε μέγεθος και σημασία πόλη της 
χώρας. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι 
έδρα του Υπουργείου Μακεδονίας-Θρά- 
κης, Μητροπόλεως, Εφετείου και άλ
λων Αρχών διοίκησης.
Ε κτός από το Α ριστοτέλειο Π ανεπ ι
στήμιο, το μεγαλύτερο  τη ς χώρας, 
για  τη δημ ιουργία  ευρύτερου πνευμα
τικ ο ύ  κλίματος στην πόλη συμβάλ
λουν πολυάριθμα ιδρύματα: τα Μ ου

«ελεύθερη ζώνη» στο λιμάνι τονώνο
ντας την εμπορική κίνηση. Το 1926 
λειτούργησε η 1η Διεθνής Έ κθεση 
Θεσσαλονίκης και το 1926 ιδρύθηκε το 
Πανεπιστήμιο.
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και ιδιαίτε
ρα η περίοδος της κατοχής είναι επώ- 
δυνες ιδίως για τα αστικά κέντρα. Η 
πείνα του 1941-42 και ο βαρύς χειμώ 
νας αποδεκάτισαν τον πληθυσμό, ενώ 
46.000 Εβραίοι οδηγήθηκαν στα ναζι- 
στικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, απ’ 
όπου ελάχιστοι επέζησαν, σηματοδοτώ
ντας το τέλος της παρουσίας του εβραϊ
κού στοιχείου στη Θεσσαλονίκη.

σεία της (Α ρχαιολογικό, Β υζαντινό, 
Λ αογραφικό, Μ ακεδονικού Αγώνα 
κ.ά.) το Κρατικό Ωδείο, το Κ ρατικό 
Θέατρο, η Κ ρατική  Ο ρχήστρα , η 
Ε τα ιρεία  Μ ακεδονικών Σπουδών, το 
Ίδ ρ υ μ α  Μ ελετώ ν τη ς  Χ ερσονήσου 
του Αίμου και άλλες π νευμ ατικές και 
κ α λλ ιτεχν ικ ές δομές.
Στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης εί
ναι ο Λευκός Πύργος, τα τείχη της 
ύστερης αρχαιότητας, η θριαμβική αψ ί
δα του Γαλερίου, οι ναοί, Αγίου Δημη- 
τρίου, Αχειροποιήτου, Αγ. Μηνά, Αγ. 
Σοφίας, Αγ. Παντελεήμονα, Αγ. Απο
στόλων, Ταξιαρχών, Αγ. Αικατερίνης,

Δήλωση του Προέδρου της 
HELEXPO Α.Ε. 

κ. Αριστοτέλη θω μόπουλου

Η Ελληνική Αστυνομία στη Διεθνή 
'Εκθεση Θεσσαλονίκης είναι πάντοτε πα
ρούσα, τόσο με την ιδιότητα του εκθέτη, 
όσο και με την ιδιότητα του υπεύθυνου 
Σώματος για την ασφάλεια των πολιτών, 
των επισκεπτών και, γενικά, τη διατήρη
ση της τάξης σε μια πόλη που επί δέκα 
ημέρες η καρδιά της χτυπά μέσα και γύ
ρω από τα 180 στρέμματα του Διεθνούς 
Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης και 
δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες 
από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στους οικο
δεσπότες αυτού του μεγάλου και διεθνούς 
οικονομικού γεγονότος, το οποίο μάλιστα 
επισκέπτονται όλα τα μέλη της κυβέρνη
σης και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας 
της χώρας, δεν είναι μόνο η HELEXPO, 
δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και 
οι άνθρωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, 
οι οποίοι έχουν καθήκον να συνομιλούν 
και να φέρονται με ευγένεια όχι μόνο 
στον πολίτη και τον επισκέπτη της Διε
θνούς Εκθέσεως, αλλά και στον εργαζόμε
νο ή φοιτητή που αποφασίζει, λάθος, κα
τά την άποψή μου, αλλά έχει το δικαίω
μα, να «εκμεταλλευτεί» τα φώτα της δη
μοσιότητας μιας διεθνούς διοργάνωσης, 
για να προβάλλει τα αιτήματά του.
Είναι σημαντικό ότι ουδέποτε έχουμε κά
τι άσχημο να θυμηθούμε σε ότι αφορά 
την ασφάλεια και την τάξη, τις ημέρες 
της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 
και γι_ αυτήν την επιτυχία, μεγάλο μερί
διο έχει η Ελληνική Αστυνομία.
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Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος 

κ. Γεώργιος Ανδραβίζος

Με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 
205/2004 συνί'σιήθη η θέση του Γενικού Επι
θεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει ως αρμο
διότητα να καθοδηγεί, να συντονίζει, να επο
πτεύει και να ελέγχει το έργο της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και 
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Πε
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά
κης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακε
δονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αι
γαίου.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας διαβεβαιώ- 
οω άτι το επίπεδο ασφαλείας στην περιοχή ευ
θύνης μου είναι υψηλό με συνέπεια οι πολίτες 
να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται απε
ρίσπαστοι με τις εργασίες τους, αναπτύσσο
ντας τις αρετές και δεξιότητες τους, γεγονός 
που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση 
για κοινωνική συνοχή, σταθερότητα, οικονο
μική ανάπτυξη και ευημερία της κοινωνίας 
των πολιτών.
Ειδικότερα για την Θεσσαλονίκη τα μέτρα που 
έχουν σχεδιαοθεί με βάση και την εμπειρία του 
παρελθόντος εγγυώνται την ομαλή, ακώλυτη 
και ασφαλή διεξαγωγής της 71ης Διεθνούς 
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης

Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος 

κ. Αντώνιος Μπάμιατζης

Κεντρικός στόχος και υψηλή προτεραιότητα 
της ΓΑΔ.Θ., είναι η βελτίωση της καθημερι
νότητας του πολίτη, η περαιτέρω προσέγγιση 
Αστυνομίας -  Πολίτη και η ανάπτυξη σχέσεων 
αμοιβαίας ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης η 
εξασφάλιση μόνιμης αστυνομικής παρουσίας 
σε κάθε Δήμο, καθώς επίσης και η παγίωση του 
κυρίαρχου δόγματος: «αποτελεσματική Αστυ
νομία κοντά στον πολίτη με νόμιμη δράση». 
Με την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της η 
ΓΑΔ.Θ. εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται 
στη σύγχρονη πραγματικότητα. Με τη νέα 
διαρθρωτική και λειτουργική δομή των Υπηρε
σιών της επιχειρείται: α) η προσαρμογή στη 
σύγχρονη πραγματικότητα, β) η αναβάθμιση 
της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού 
ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας γ) η ορθολο
γικότερη διαχείριση και αξιοποίηση του προσω
πικού και των διαθέσιμων μεοων, δ) η χωροτα
ξική αναδιάταξη βάσει των πραγματικών ανα
γκών αστυνόμευσης και εΙ η περαιτέρω ανά
πτυξη σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης 
με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία 
Πρωταρχικός μας στόχος είναι να συνειδητο
ποιήσει ο πολίτης ότι ο Αστυνομικός είναι συ
νεργάτης φίλος και προστάτης του και ότι η 
επιτυχία της Αστυνομίας στον κοινωνικό της 
ρόλο, στηρίζεται στις αρχές του σεβασμού, της 
αλληλεγγύης της κατανόησης και της αλλη
λοβοήθειας
Ελπίζουμε, ότι μέσα από τη συνεργασία αυτή, 
η μείωση της εγκληματικότητας θα συνεχι
στεί με ακόμη θεαματικότερα αποτελέσματα

Βλαταδών, Αγ. Αντωνίου, Αγ. Γεωργί
ου, Αγ. Αθανασίου, Αγ. Χαραλάμπου 
και ο ναός της Υπαπαντής. Ε ίναι μια 
από τ ις  ελάχιστες πόλεις, που έχουν να 
επιδείξουν τόσα μνημεία  από την 
Αρχαία, τη Μ εσαιωνική και τη Β υζαντι
νή  περίοδο. Αξίζει επίσης να επισκεφτεί 
κανείς την ιστορική συνοικία Λαδάδι
κα, τη μόνη που διασώθηκε από τη με
γάλη πυρκαγιά  του 1917, δίπλα στο λ ι
μάνι που μετά από αναπλάσεις και δια
μορφώσεις κτηρίω ν έχει μετατραπεί σε 
χώρο ψ υχα γω γία ς και διασκέδασης, 
αφού όλη η συνοικία στεγάζει εστιατό
ρια, ταβέρνες, μπαρ, παμπ, νυχτερ ινά  
κέντρα και κάθε βράδυ η περιοχή κατα
κλύζεται από επισκέπτες. 
Χαρακτηριστικά της ανθηρής οικονο
μίας της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα 
από τα πιο σημαντικά εμπορικά και συ
γκο ινω νιακά  κέντρα  στη Μ εσόγειο, 
αποτελούν το λιμάνι της, που με την 
Ελεύθερη Ζώνη εξυπηρετεί και άλλες 
Βαλκανικές χώρες, το διεθνές αεροδρό
μιο, η διεθνούς ενδιαφέροντος Βιομηχα
ν ική  περιοχή
Έ ν α  ιδιαίτερο γεγονός που γίνετα ι κά
θε χρόνο, η Δ ιεθνής Έ κθεση Θεσσαλο
ν ίκ η ς που είναι η μεγαλύτερη εμπορική 
έκθεση τω ν Βαλκανίων έχει ευρύτατη 
ελληνική και διεθνή συμμετοχή. Μέσω 
αυτής προβάλλονται χιλιάδες βιομηχα
νικά, β ιοτεχνικά, γεωργικά, κτηνοτρο- 
φικά και άλλα προϊόντα.
Η νύμφη του Θερμαϊκού, η πρω τεύου
σα της Μ ακεδονίας με τα μοναδικά Βυ
ζαντινά και σύγχρονα μνημεία, τους φ ι
λόξενους και πάντα χαμογελαστούς κα
τοίκους, μας περιμένει.

Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
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ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΕ!

ΣΧΟΛΕΣ
ΛΜ ΥΓΔΑΛΕΖΑΙ

ΠΑΡΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)
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Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα

Η Ειδική Κατασταλτ ική Αντ ι τρομοκρατ ική Μονάδα αποτελε ί  
Επίλεκτο Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας και έχ ε ι  ως αποστολή 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων 
(τρομοκρατικές ενέργειες ,  αεροπειρατείες,  απαγωγές ομήρων κ.λπ.). 

Επεμβαίνε ι  δε ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της  Ελληνικής Αστυνομίας.
Η μονάδα αυτή είναι  ε ιδικά εκπαιδευμένη  και ε ξοπλ ισμένη  με σύγχρονα 

υλ ικοτεχνικά μέσα για να μπορεί  να α ν τ ε π ε ξ έ ρ χ ε τ α ι  με επιτυχία στο 
απαιτητικό,  δύσκολο και ιδιόμορφο έργο της.  Σ τ ε λ ε χ ώ ν ε τ α ι  από ε θ ε λ ο ν τ έ ς  

Αστυνομικούς,  οι οποίοι  επ ιλέγονται  με αυστηρά κριτήρια 
και εκπαιδεύονται  σκληρά και σε καθημερινή βάση.

Η
 ιστορία της Ειδικής Κα
τασταλτικής Αντιτρομο- 
κρατικής Μονάδας ξεκι
νά το 1978 με τη δημι
ουργία των πρώτων 
Αντιτρομοκρατικών Μο

νάδων στα τότε δύο Αστυνομικά Σώ
ματα (Ελληνική Χωροφυλακή και 
Αστυνομία Πόλεων), τα οποία το 
1984 ενώθηκαν στην Ελληνική 
Αστυνομία.
Αρχικά η δύναμή της είχε προσδιορι
στεί στους εκατόν πενήντα (150) άν- 
δρες, αλλά μετά την ανάληψη των

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από 
την Ελλάδα, επανεκτιμήθηκαν οι 
ανάγκες και αυξήθηκε ο αριθμός των 
ανδρών στους διακόσιους (σαράντα 
άνδρες στη Γενική Αστυνομική 
Δ/νση Θεσσαλονίκης και εκατόν εξή
ντα στη Γενική Αστυνομική Δ/νση 
Αττικής).

Τα καθήκοντα της Ε.Κ.Α.Μ. είναι:
• Αντιμετώπιση καταστάσεων ομη- 
ριών (σε κτίρια, αεροσκάφη, τρένα, 
οχήματα).
• Συλλήψεις υψηλού κινδύνου.

•  Συνοδείες επισήμων προσώπων 
υψηλού κινδύνου.
• Αντιμετώπιση προσβολών -  ομη- 
ριών με όπλα μαζικής καταστροφής 
(Χημικές -  Ραδιολογικές -  Βιολογι
κές -  Πολεμικές ουσίες).
• Επιχειρήσεις εναντίον της τρομο
κρατίας και του οργανωμένου 
εγκλήματος σε συνεργασία με τις 
Αρχές Ασφαλείας της Ελλάδος.
• Επιχειρήσεις διάσωσης και απε- 
γκλωβισμού ατόμων από ατυχήματα, 
φυσικές καταστροφές σε συνεργασία 
με το Πυροσβεστικό Σώμα.
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Η Ε.Κ.Α.Μ. στη δύναμή χης διαθέτει:
• Άνδρες ομάδων εφόδου.
• Ελεύθερους σκοπευτές.
• Ειδικούς παραβιάσεων (θυρών, τοί
χων κ.λπ.) με μηχανικά, υδραυλικά 
και εκρηκτικά μέσα.
• Αλεξιπτωτιστές.
• Βατραχανθρώπους.
• Αναρριχητές -  Καταρριχητές.
• Χιονοδρόμους.
• Νοσοκόμους πεδίου μάχης.

Ε κ π α ί δ ε υ σ η

Η Ε.Κ.Α.Μ. εφαρμόζει τριμηνιαίο 
Πρόγραμμα Συντηρητικής Εκπαίδευ
σης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Για την εκπαίδευσή της χρησιμοποιεί 
σύγχρονες εγκαταστάσεις που έχει 
κατασκευάσει, όπως επίσης κτίρια σε 
αστικές ή αγροτικές περιοχές, κατοι- 
κημένα ή όχι, το Διεθνές Αεροδρόμιο 
της Αθήνας και αεροσκάφη των Ολυ
μπιακών Αερογραμμών, τις εγκατα
στάσεις του Λιμένα Πειραιά, του σι
δηροδρομικού δικτύου, του ΜΕΤΡΟ, 
τα πεδία βολής των Ενόπλων Δυνά
μεων καθώς και όποιο άλλο μέρος 
κρίνεται ικανό για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς σε όλη τη χώρα.

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α :
Συνεργάζεται με αντίστοιχες Ειδικές 
Μονάδες του εξωτερικού:
- F.B.I. / Hostage Rescue Team
- U.S. Marshals / Special Operation 
Group
- U.S. Army Special Forces
- New Scotland Yard / S019
- G.E.O. Spain

- R.A.I.D. France
- S.E.K. Berlin Germany
- Cobra Austria.
Επίσης συνεργάζεται με τις ελληνι
κές Έ νοπλες Δυνάμεις, χρησιμοποιώ
ντας αεροσκάφη C-130 και ελικόπτε
ρα CH-47D και Super Puma για μετα
φορές, καθώς επίσης και ελικόπτερα 
Seahawk και Super Puma για τεχνι
κές καταρριχήσεων Fast Rope και αε- 
ραποβάσεις.
Προσφέρει εκπαίδευση C.Q.B. στις 
Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυ
νάμεων και εκπαιδεύει προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας σε βασι
κές τεχνικές βολών και μάχης. 
Συνεργάζεται με τα ελικόπτερα της 
Ελληνικής Αστυνομίας ΒΟ-105 και 
EC-135 για επιχειρήσεις -  τεχνικές 
Fast Rope και αεραποβάσεις.

Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς

Η Ε.Κ.Α.Μ. πραγματοποιεί αστυνομι
κές επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική 
επικράτεια και στο εξωτερικό όποτε 
απαιτείται.
Έ χε ι αντιμετωπίσει καταστάσεις 
ομηριών και έχει πραγματοποιήσει 
πολλές συλλήψεις επικίνδυνων κακο
ποιών. Συμμετείχε δε αποφασιστικά 
στη σύλληψη και στις μεταγωγές με
λών της 17η Νοέμβρη και Ε.Λ.Α. 
Επίσης, το Μάρτιο του 2003 αντιμετώ
πισε αποτελεσματικά αεροπειρατεία 
που εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος τύπου 
Airbus Α-310, που εκτελούσε την πτή
ση ΤΚ 160 από Κωνσταντινούπολη για 
Άγκυρα και προσγειώθηκε στον Διε
θνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος».
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Κρίση αξιών
και

Η οπτική
των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου
Β’ μέρος

Η
 επιστήμη της Εγκληματολογίας δεν μπορεί να 
αναπτυχθεί ούτε και να επιτελέσει τον σκοπό 
της, αν δεν ξεκαθαρίσει πως αντικείμενό της εί
ναι η διερεύνηση του συνολικού εγκληματικού 
φαινομένου και η ανάλυση των επιμέρους στοι
χείων που το συνθέτουν, δηλ. Η διακρίβωση 

των σχέσεων μεταξύ ποινικού νόμου -  εγκλήματος -  ποι
νής και των συνδετικών στοιχείων τους -  κράτους και 
εγκληματία -  και της μεταξύ τους διαντίδρασης1.
Κάθε επιστήμη βασίζεται στο τεκμήριο πως η φύση, όποι
ες κι αν είναι οι μορφές ή οι διαδικασίες, υπάρχει μια τά
ξη, την οποία το ανθρώπινο πνεύμα, μέσω της παρατήρη
σης και της λογικής, μπορεί με μικρότερη ή μεγαλύτερη 
ενάργεια να αποκαλύψει. Στις κοινωνικές επιστήμες, εί
ναι αλήθεια, η μελέτη των «νόμων» που διέπουν την κοι
νωνική ζωή και την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι τόσο 
δύσκολη που θεωρείται από πολλούς ως ακατόρθωτη. Κι 
έτσι οδηγούνται σ’ ένα πλήρη σχετικισμό.
Αλλ’ όπως ξέρουμε, ακόμη και στις θετικές επιστήμες, 
πλέον, χρησιμοποιείται για κάθε γενίκευση η πιθανότητα 
και όχι η βεβαιότητα. Ώστε οι δυσκολίες που συναντά ο 
εγκληματολόγος δεν θα πρέπει να τον οδηγούν σε παραί
τηση, ούτε σε παραδοχές τέτοιες, ώστε να είναι εμφανές 
ότι εθελοτυφλεί2.
Είναι, βέβαια, ένα θεμελιακό ζήτημα το ποια θέση έχουν οι 
αξίες του ίδιου του επιστήμονα στο επιστημονικό του έρ
γο3. Κατά την άποψή μας, είναι εφικτή η υψηλού βαθμού 
ελευθερία και αντικειμενικότητα στις κοινωνικές επιστή
μες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι έσχατες αξιολογικές αυ- 
τοδεσμεύσεις κάθε κοινωνικού επιστήμονα δεν προσδιορί
ζουν τα προβλήματα για τα οποία θα έδειχνε ενδιαφέρον, 
τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές που θα ενσωμάτωνε 
στις θεμελιώδεις θεωρητικές του συλλήψεις και την έκτα
ση και ποικιλία των δεδομένων που θα διερευνούσε4.
Κι όσο κι αν κανείς επιστήμονας δεν μπορεί να αποβάλει



πλήρως κάποιες προκαταλήψεις και τον υποκειμενισμό 
του, η Επιστήμη -  συνισταμένη της συμβολής όλων των 
επιστημόνων -  είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν μπορεί 
παρά να είναι αντικειμενική. Ούτε ο επιστήμονας είναι 
άξιος του ονόματος του αν δεν ενεργεί κατά τους κανό
νες της επιστήμης του. Άλλωστε εκείνο που διακρίνει 
τελικά τον πραγματικό επιστήμονα είναι η έντιμη στά
ση του έναντι του αντικειμένου που μελετά.
Υπάρχουν επιστημολόγοι ή ιστορικοί των επιστημών 
που, είτε από άγνοια ή μερική γνώση του αντικειμένου 
τους, είτε από σύγχυση, θεωρούν πως οι έννοιες της αλή
θειας, της αντικειμενικότητας, ακόμη και της λογικής, 
είναι σχετικές5.
'Ομως, όπως σωστά παρατηρήθηκε8, η δήθεν επιστημο
λογική ασυνέχεια διαψεύδεται από την ύπαρξη ενός ελ
ληνικού υπερ-παραδείγματος ή μετα-παραδείγματος, 
σχετικά με το τί είναι επιστημονική σκέψη και το οποίο 
εξακολουθεί να μας διέπει. Συνοψίζεται σε μερικές ιδέες 
: α) στο «λόγον διδόναι», δηλαδή γιατί το λες αυτό, β) στο 
τι είναι δεκτό ως απόδειξη, δηλαδή ως αυστηρή λογική ή 
πειραματική επαλήθευση, αφού κανένας άλλος τρόπος 
αποδείξεως δεν υπάρχει και γ) στη μεταφυσική θέση 
μιας εν μέρει τουλάχιστον υπάρχουσας πρακτικής δυνα
τότητας εξήγησης του κόσμου.
Η σύγχυση και κρίση στον επιστημολογικό τομέα μετα- 
φέρεται και σ’ εκείνον της Μεθοδολογίας. Ανάλογα με το 
τι θα θεωρηθεί ως αντικείμενο της Εγκληματολογίας, θα 
επιλεγεί και η αντίστοιχη μέθοδος και θα χρησιμοποιη
θούν οι κατάλληλες τεχνικές προσέγγισης. Το πρόβλημα 
τέθηκε ιδιαίτερα από όσους περιορίζουν και εξαντλούν 
το αντικείμενο της Εγκληματολογίας στην κοινωνική 
αντίδραση στο έγκλημα. Φοβούνται πως για την ανάλυ
σή της θα είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την 
επιστημονική λογική, μια που η πολιτειακή αντίδραση 
στο έγκλημα υπακούει στη δική της λογική, εκείνη της 
πολιτικής7. Είναι φανερό πως ο περιορισμός του αντι
κειμένου της Εγκληματολογίας σ’ ένα μόνο από τα στοι
χεία του εγκληματικού φαινομένου, αντί να διευκολύνει 
την ανάλυση και την ερμηνεία, την καθιστά ελλιπή, αν 
όχι αδύνατη. Το πρόβλημα του πλαισίου αναφοράς είναι 
βέβαιο πως δεν είναι αδιάφορο, σχετικά8.
Άλλο, βέβαια, είναι το ζήτημα της σύγχυσης τριών δια
φορετικών επιπέδων : της τιμωρούμενης εγκληματικό
τητας (κατηγορίας κοινωνικο-νομικής), της εντιμότη
τας (κατηγορίας ηθικής) και των ανθρωπολογικών χα
ρακτήρων (κατηγορίας ανατομικής και φυσιολογικής). 
Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήθηκε να συνδεθούν ορθά 
κατακρίθηκε9.
Όσον αφορά την εγκληματολογική θεωρία, είναι γνω
στό πόσο οι αξίες παρέχουν λόγους για δράση και, κατά 
συνέπεια, είναι σημαντικές για την εξήγηση των ανθρω
πίνων πράξεων, όρα και των εγκληματικών, αρκετές 
εγκληματολογικές θεωρίες βασίσθηκαν σ’ αυτές. Α,χ. οι 
υποπολιτισμικές θεωρίες της παρέκκλισης επιχείρησαν 
να ερμηνεύσουν τις διάφορες μορφές της ως την έκ
φραση αξιών διαφορετικών από εκείνες που εμπεριέχο
νται στο νόμο.
Η θεωρία του διαφορικού συγχρωτισμού εξηγεί το 
έγκλημα ασχολούμενη με το πώς αποκτώνται, με την 
κοινωνική εκμάθηση, οι «μη-κανονικές» αξίες. Ενώ η 
θεωρία της ανομίας δείχνει πώς η πίεση μέσα στα πλαί
σια ενός συστήματος «κανονικών» αξιών μπορεί να οδη
γήσει σε εκφράσεις «μη-κανονικών» αξιών, κ.ο.κ10. Και, 
βέβαια, οι αξίες βρίσκονται στο κέντρο των ερμηνειών

που επιχειρούν οι διάφορες θεωρητικές 
προσεγγίσεις του κοινωνικού ελέγχου 
του εγκλήματος11.
Εκείνο, όμως, που αξίζει να σημειώσει κα
νείς εδώ, είναι πως η ιστορία της εξέλιξης 
των εγκληματολογικών θεωριών μαρτυ
ρεί πως, συχνά, αυτές δεν είναι σύστοιχες 
προς την κατάσταση της επιστημονικής 
γνώσης, αλλά πως μάλλον προσαρμόζο
νται προς τις αλλαγές στις στάσεις, στις 
θεωρούμενες ως αξίες ή και στους επιστη
μονικούς συρμούς Σε περιόδους κρίσε
ων, βέβαια, η διάσταση πραγματικότητας 
και θεωρίας διευρύνεται12.
Η εγκληματολογική έρευνα δεν έμεινε, 
με τη σειρά της ανεπηρέαστη από την 
κρίση. Ο χώρος της βασικής έρευνας 
περιορίσθηκε, ενώ υπεραναπτύχθηκε η 
εφαρμοσμένη έρευνα και παρατηρείται 
ένας πληθωρισμός εκτιμητικών ερευ
νών13. Αυτό είναι ένα γενικότερο φαι
νόμενο που παρατηρείται σε πολλές 
επιστήμες. Όλος ο ζωτικός χυμός της 
επιστήμης, ολοένα και περισσότερο, 
πηγαίνει προς τις εφαρμογές και ολοέ
να και λιγότερο προς τη βασική έρευνα 
και τη θεωρία14.
Ουδέν κακόν αμιγές καλού, βέβαια. Μια 
και οι έρευνες μας επέτρεψαν να διαπι
στώσουμε καλλίτερα τη σύγχυση και 
την κρίση που επικρατεί κατά την αντι
μετώπιση του εγκληματικού ζητήματος 
Τις στρεβλώσεις και παρενέργειες του 
«συστήματος» απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης και τις αδικίες στις οποίες η 
λειτουργία του οδηγεί. Αλλά και την 
αναποτελεσματικότητα της ασκούμενης 
αντεγκληματικής πολιτικής 
Σ’ αυτό το σημείο εγείρονται σοβαρότα
τα ζητήματα, όπως λ.χ. στο επίπεδο της 
θέσπισης των κανόνων : α) πώς συμ
βαίνει, ενώ αυτοί αφηρημένα και εκ 
των προτέρων, με βάση αξιολογικές 
κρίσεις, πρέπει να υλοποιούν βασικές 
αρχές και αξίες και να υπηρετούν το 
κοινό συμφέρον, να στερούνται δικλεί
δων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να κα
ταλήγουν, όχι σπάνια, να χρησιμοποι
ούνται εργαλειακά από ορισμένους μό
νο, για την επιβολή των προσωπικών ή 
ομαδικών τους συμφερόντων;15 β) στο 
επίπεδο της εφαρμογής των κανόνων : 
πώς η διακηρυσσόμενη ισότητα των 
πολιτών ενώπιον του νόμου τελικά δεν 
υλοποιείται, με την επιλεκτική λει
τουργία των διαφόρων φορέων του επί
σημου κοινωνικού ελέγχου του εγκλή
ματος, πράγμα που οδηγεί σε κραυγα
λέες ανισότητες;16 Αλλά και με την 
ασυνεπή, αντιφατική και, εν πολλοίς, 
αυθαίρετη αντιμετώπιση των εγκλη
ματιών, με συνέπεια οι ομολογούμενες 
λειτουργίες της ποινής να μην επιτυγ
χάνονται -  αν και όταν επιδιώκονται
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πράγματι -  και να επιτελούνται άλλες ανομολόγητες;17 
γ) τέλος, στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής : 
πώς, παρά τη συνεχή εξάπλωση του ποινικού οπλοστα
σίου και τις συνεχείς προσπάθειες βελτίωσής του, η 
εγκληματικότητα δεν ελέγχεται, αλλά συνεχώς αυξά
νεται ποσοτικά και χειροτερεύει ποιοτικά;18.
Ώστε, από την κρίση της επιστήμης της Εγκληματο
λογίας πολλά τα θετικά μπορούν να συναχθούν. Πα
ράλληλα, είναι ενθαρρυντικά πως αρκετοί εγκληματο- 
λόγοι διατηρούν τη νηφαλιότητά τους και δεν παρασύ- 
ρονται από πρόσκαιρους συρμούς. Ολοένα αυξάνονται 
εκείνοι που επιχειρούν -  αξιοποιούντες και τα νέα στοι
χεία που προέκυψαν κατά την κρίση ή που προϋπήρ- 
χαν και φωτίσθηκαν εξ αιτίας της -  να υπερβούν τις 
όποιες στείρες 
αντιπαραθέσεις 
τους και να αντι
μετωπίσουν με 
πιο καθαρή ματιά 
τα προβλήματα.
Έχει, πράγματι, 
ωριμάσει η ανά
γκη να επιχειρη- 
θεί μια νέα Σύν
θεση. Ναι, αλλά 
πώς;
Πιστεύω πως 
μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε 
ορισμένα κεκτη- 
μένα της ανθρώ
πινης σκέψης και 
επιστήμης που 
γεννήθηκαν εδώ, 
σ’ αυτόν τον τόπο 
19. Πρώτα απ’ 
άλα, ας λάβουμε 
υπόψη μας πως 
μια παραπλήσια, 
τηρουμένων των 
αναλογιών, με τη 
δική μας κρίση 
πέρασε και η αρ
χαία Αθήνα. Η 
αντίθεση μεταξύ νόμου και φύσης έγινε αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από τη σοφιστική ανάλυση και οδήγη
σε -  μαζί με άλλους, βέβαια, παράγοντες -  σε μια ηθική 
κρίση. Η απάντηση σ’ αυτήν ήλθε από τρεις μεριές : 
από το Σωκράτη, πρώτα απ’ όλα και το κοινωνικό του 
συμβόλαιο, από την πολιτική δικαίωση του νόμου με 
την καθιέρωση της δημοκρατίας, ύστερα, και από τη 
φιλοσοφική δικαίωση, με το διάλογο νόμου και λόγου, 
τέλος20.
Οι επιστήμες και, κατ’ εξοχήν, βέβαια, οι κοινωνικές 
δεν μπορούν να αναπτυχθούν -  για να μην πω να 
υπάρξουν -  παρά μόνο σε πλαίσια όπου η διακίνηση 
των ιδεών και ο διάλογος είναι ελεύθεροι. Η ορθολογι- 
κότητα είναι διαλογική και απαιτεί συζήτηση. Έχει, 
βέβαια, και μια λογική πλευρά και δεν είναι τυχαίο που 
ο Αριστοτέλης πρόταξε τις γενικές διαδικασίες του ορ
θολογικού λόγου. Η ορθολογικότητα προϋποθέτει δύο 
διαλογικές : μια ανάμεσα στο λογικό και στο εμπειρικό 
και μια ανάμεσα στο κριτικό πνεύμα και στο πνεύμα 
συνοχής21. Χρειάζεται αρκετή προσοχή να μη γίνει

υπέρβαση των ορίων. Το απεριόριστο κριτικό πνεύμα 
διαλύει τα πάντα, γίνεται ένας γενικευμένος σκεπτικι
σμός και κλίνει προς τον μηδενισμό. Ένα πνεύμα συ
νοχής χωρίς όρια παράγει θαυμαστά συστήματα ικανά 
να εξηγούν τα πάντα. Είναι, όμως, κλειστά στον εαυτό 
τους και τείνουν να γίνουν παραληρηματικά. Καταλή
γουν στην εκλογίκευση που οδηγεί στον δογματισμό22. 
Το δόγμα και ο μηδενισμός είναι «εσωτερικοί» εχθροί 
του λόγου. Είναι αντίθετοι με την επιστήμη.
Η αριστοτελική μεσότητα -  εφαρμοζόμενη και στην 
επιστήμη -  είναι ικανή να μας προφυλάξει από αυτή 
την υπέρβαση των ορίων. Προϋπόθεση της όποιας σύν
θεσης είναι η συνειδητοποίηση ότι μόνο κατ’ αυτόν τον 
τρόπο μπορούμε να προχωρήσουμε23. Όσον αφορά τις

αξίες, η στάση 
μας έναντι τους 
είναι συνάρτηση 
του πώς τις αντι
λαμβανόμαστε. 
Αν δεχόμαστε, 
όπως ο Αριστοτέ
λης, πως οι αξίες 
προέρχονται από 
π ο λ ύ χ ρ ο ν η  
εμπειρική παρα
τήρηση των κοι
νωνικών υποκει
μένων και αποτί
μηση της σημα
σίας τους για την 
κοινωνική συνο
χή και το κοινω
νικό συμφέρον, 
τότε βρισκόμα
στε σε καλό δρό
μο, που, βέβαια, 
είναι μακρύς και 
επίπονος24.
Το γεγονός πως 
υπάρχουν δυ
σχέρειες στη με
λέτη του συνολι
κού εγκληματι
κού φαινομένου, 

αλλά και των επιμέρους στοιχείων που το συνθέτουν, 
καθώς, επίσης τα όποια μεθοδολογικά προβλήματα και 
εμπόδια που συναρτώνται προς τη φύση του αντικει
μένου της και τόσα άλλα, δεν πρέπει να μας αποθαρρύ
νουν, ούτε και να μας καταστήσουν ανυπόμονους και 
να θολώσουν την επιστημονική μας κρίση. Άλλωστε,, 
γενικά στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο, οι όποιες 
συνθέσεις επιχειρούνται είναι μερικές και πρόσκαιρες. 
Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για την Εγκληματολο
γία που είναι σχετικά μια νεαρή επιστήμη.
Η σύνθεση στην Εγκληματολογία διευκολύνεται από 
το γεγονός ότι είναι, εκ των πραγμάτων, συνθετική ως 
επιστήμη25. Απομένει να γίνει και διεπιστημονική ή 
καλλίτερα, να ολοκληρώσει την πορεία της προς την 
διεπιστημονικότητα26.
Αυτό, όπως σωστά παρατηρήθηκε, αποτελεί την υπε
ραξία της Εγκληματολογίας, τόσο από κοινωνική, όσο 
και από επιστημονική σκοπιά27. Προσφέρεται δε, κατ’ 
εξοχήν, γι’ αυτό, εξ αιτίας του εύρους και της ποιότη
τας του αντικειμένου της, αξιοποιώντας όλο τον πλού-

Α/Α [  1 8 ] ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006



το των μεθόδων των κοινωνικών επιστημών. Εδώ 
έγκειται, άλλωστε, η επιστημονική της αξία28. 
Εξάλλου, τα πρότυπα που αντιπαρατίθενται δεν είναι 
ασυμβίβαστα μεταξύ τους . Ας χρησιμεύσει ως παρά
δειγμα προς μίμηση -  με τις αναγκαίες προσαρμογές - 
το ιστορικό προηγούμενο της Αθήνας που κατάφερε να 
συνθέσει αρμονικά την Απολλώνεια και τη Διονυσιακή 
προσέγγιση30.
Η πρόκληση για την Εγκληματολογία είναι να λάβει σο
βαρά υπόψη της το μήνυμα της κρίσης και να επωφε
ληθεί απ’ αυτό. Να αναθεωρήσει αρκετά, ώστε να αντα- 
ποκριθεί στις επιστημονικές επιταγές, αλλά και στις κοι
νωνικές αναμονές31. Κι αυτό δεν μπορεί να το κάνει 
ερήμην των αξιών. Μια επιστήμη χωρίς αξίες δεν έχει 
καμιά αξία32.
Η Εγκληματολο
γία κινείται σε 
ένα ιδιαίτερο χώ
ρο, όπου η δημο
κρατική πολι
τεία κινδυνεύει 
να έλθει σε αντί
φαση με τον ίδιο 
της τον εαυτό.
Το σύγχρονο δη
μοκρατικό κρά
τος, από τη μια 
μεριά, στοχεύει 
στην εξασφάλιση 
των ατομικών 
ελευθεριών και 
«μέγιστης ευτυ
χίας για το μεγα
λύτερο αριθμό 
των ατόμων»33, 
κι απ’ την άλλη 
στερεί ή περιορί
ζει την ελευθερία 
των πολιτών, 
σύμφωνα με κρι
τήρια και διαδι
κασίες που προ- 
βλέπονται μεν 
στον νόμο, όμως
περιέχουν τον κίνδυνο κατάχρησης εξουσίας34.
Σε αυτό το σημείο, όπως και σε εκείνο των αρχών πάνω 
στις οποίες εδράζεται η Πολιτεία, είναι καταφανής η 
σημασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η οικουμε- 
νικότητά τους35, η αναφορά σε μια αξιολογία γενικής 
ισχύος για το ανθρώπινο γένος, η κοινωνική τους ση
μασία είναι θεμελιακού χαρακτήρα. Ιδιαίτερα στον χώ
ρο της δικαιοσύνης, όπου κάθε αυθαιρεσία και μερολη- 
ψία δρά καταλυτικά για την κοινωνική συνοχή. 
Περισσότερα από εκατό χρόνια έχουν περάσει από τότε 
που ένας γάλλος εγκληματολόγος, από τους μεγαλύτε
ρους στην ιστορία της επιστήμης μας, ο Gabriel Tarde, 
όριζε το έγκλημα ουσιαστικά ως την προσβολή των δι
καιωμάτων του ανθρώπου, αν και δεν χρησιμοποίησε 
τον όρο. Στα χρόνια μας αυτό επαναλήφθηκε από άλλη 
-  ιδεολογικά διαφορετική -  κατεύθυνση. Αυτό δείχνει, 
όχι μόνο την επικαιρότητα των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, αλλά και τον ενοποιητικό ρόλο που μπο
ρούν να παίξουν και στον χώρο της Εγκληματολογίας. 
Είναι και αυτό ένα επιπλέον δείγμα της αξίας τους.
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Αστυνομικό
Μάνατζμεντ”

Διοίκηση αστυνομικής Υπηρεσίας
Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση μιας Υπηρεσίας, θα θελή- 
σουμε να δώσουμε το δικό μας ρυθμό εργασίας σε σύντο
μο χρονικό διάστημα. Συνήθως γνωρίζουμε τη γενική 
κατάσταση, τι θα αντιμετωπίσουμε, ποιες είναι οι ευθύνες 
μας και τι αναμένουν οι προϊστάμενοί μας, αλλά πάντοτε 
υπάρχει το ερώτημα αν θα τα καταφέρουμε. Η απάντηση 
είναι ότι δεν υπάρχει καμία μαγική φόρμουλα. Η διοίκη
ση είναι θέμα καθαρά προσωπικό και δεν υπάρχουν μαγι
κές συνταγές για την επιτυχία. Μπορούμε όμως, να αξιο- 
ποιήσουμε τις παρακάτω οδηγίες που αποτελούν επιστέ
γασμα συσσωρευμένων εμπειριών και έχουν καθιερωθεί 
ως κανόνες του αστυνομικού μάνατζμεντ:

{  ΔΙΟΙΚΗΣΗ S

Η ά σ κ η σ η  τ η ς  δ ι ο ί κ η σ η ς .
Για να γίνουμε καλοί διοικητές θα πρέπει να μάθουμε να 
καθοδηγούμε και όχι απλώς να διατάζουμε το προσωπικό 
μας, να παίρνουμε δίκαιες και σταθερές αποφάσεις για λο
γαριασμό του και για τη βελτίωση του ηθικού, της τάξης 
και της πειθαρχίας, αλλά έχοντας πάντοτε στο μυαλό μας 
την εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας μας. Αυτό 
χρειάζεται προετοιμασία και δημιουργία των απαραίτη
των συνθηκών. Η προσπάθεια μας πρέπει να στραφεί σε 
δύο τομείς, στη βελτίωση της δικής μας διοικητικής ικα
νότητας και στην αύξηση της απόδοσης του προσωπικού.
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Γνωρίστε τις ικανότητες και τις αδυναμίες σας. Ο διοι
κητής οφείλει να είναι γνώστης των ικανοτήτων και 
των αδυναμιών του. Η αυτογνωσία θα σας δώσει τη δυ
νατότητα να βελτιώσετε τις ικανότητες σας και να διορ
θώσετε τις αδυναμίες σας. Η καλλιέργεια της αυτογνω
σίας θα σας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίζετε τα απο
τελέσματα που έχουν οι διαταγές, οι οδηγίες, οι συμπερι
φορές και οι συνήθειές σας στους υφισταμένους σας. Για 
το σκοπό αυτό μπορείτε να κάνετε, διακριτικά, ερωτή
σεις άμεσες ή έμμεσες στους υφισταμένους σας, για να 
πληροφορηθείτε την αιτία κάποιας αντίδρασης που πα
ρατηρήσατε και να λάβετε μέτρα για να βελτιώσετε τη 
στάση σας ή να την αντιμετωπίσετε με στόχο την επί
τευξη των στόχων της Υπηρεσίας σας.
Αφοσιωθείτε στην εκτέλεση των καθηκόντων σας: Στό
χος όλων των ενεργειών σας θα πρέπει να είναι η εκπλή
ρωση της αποστολής της Υπηρεσίας σας. Όλοι υποστηρί
ζουν ότι το επιδιώκουν, αλλά μερικές φορές οι πράξεις 
και η συμπεριφορά τους δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, 
γεγονός που έχει αρνητικές επιδράσεις στις ενέργειες του 
προσωπικού. Δείξτε σε όλους τη διάθεσή σας να προσφέ
ρετε στην Αστυνομία και την κοινωνία και όχι απλά να 
ικανοποιήσετε τις προσωπικές σας φιλοδοξίες.
Βάλτε στόχους και προτεραιότητες: Ο διοικητής ανα
λώνεται στα καθημερινά μικρά ή μεγάλα προβλήματα 
και αδυνατεί ή αμελεί να προγραμματίσει για το μέλλον. 
Εσείς, όταν βρεθείτε στη θέση του διοικητή, αποφύγετε 
αυτή την παγίδα. Προγραμματίστε τις εργασίες σας, 
αφού καταγράψετε και μελετήσετε τα προβλήματα της 
περιοχής σας, και θέστε βραχυπρόθεσμους στόχους που 
είναι εφικτό να υλοποιηθούν (καθορισμός προτεραιοτή
των κατά εβδομάδα και μήνα), πέραν από τους μακρο
πρόθεσμους στόχους της Υπηρεσίας σας.
Καθιερώστε υψηλά πρότυπα: Μην αποδέχεστε
τη μετριότητα και ζητήστε από το προσωπικό σας συνέ
πεια και επιδίωξη του καλύτερου. Οποιοσδήποτε αποδέ
χεται τη μετριότητα είναι άνθρωπος που συμβιβάζεται 
και όταν ο διοικητής συμβιβάζεται το ίδιο θα κάνει και το 
προσωπικό της Υπηρεσίας. Μετά τις πρώτες αντιδράσεις 
στην προσπάθεια για την επίτευξη των υψηλών προτύ
πων που θέσατε, είναι βέβαιο ότι το ηθικό, η απόδοση και 
η εμπιστοσύνη θα αυξηθούν, το προσωπικό θα νιώσει mo 
ασφαλές, mo ικανοποιημένο για την εργασία που παρέχει 
Km πιο υπερήφανο για την Υπηρεσία που ανήκει. 
Εντοπίστε Km επιλύστε τα προβλήματα: Προβλήματα 
υπάρχουν Km θα υπάρχουν πάντοτε. Καλλιεργείστε λοι
πόν, ένα περιβάλλον που θα ενθαρρύνει το προσωπικό 
να σας αναφέρει τα προβλήματα που δημιουργούνται. 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να 
κρύβονται από τους προϊσταμένους σας για πολύ καιρό. 
Αν δεν τα εντοπίσετε ο ίδιος θα τα εντοπίσουν οπωσδή
ποτε οι άλλοι. Δείξτε ικανότητα να καταπιάνεστε με τα 
δύσκολα προβλήματα Km όχι να τα μεταθέτετε, παραμε
λείτε ή να τα αγνοείτε. Δεν είναι σωστό να αφήνετε τον 
υφιστάμενό σας να σηκώνει το βάρος των δύσκολων 
αποφάσεων. Οφείλετε να εμπλέκεστε προσωπικά στον 
καθορισμό του τρόπου ενέργειας για την αντιμετώπισή 
τους. Επίσης, μη δέχεστε απλώς μια διαβεβαίωση ότι ένα 
πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, ούτε να πιστεύετε ότι τε
λειώσατε με κάποιο πρόβλημα όταν ατονήσουν τα συ
μπτώματα. Κατά κανόνα οι καταστάσεις υποβόσκουν 
Km κάποια στιγμή αναπόφευκτα επανεμφανίζονται. 
Ελέγχετε Km επανελέγχετε μόνος σας κατά διαστήματα. 
Ερευνήστε τη δυνατότητα εφαρμογής κάθε εναλλακτι

κής λύσης και εξετάστε τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις Km 
παρενέργειες που αναμένεται να έχει η εφαρμογή της. 
Μη δέχεστε ότι υπάρχουν “αδύνατα”. Υπάρχουν δυνα
τότητες να δοθούν έστω Km περιορισμένες λύσεις σε όλα 
τα προβλήματα. Επιλέξτε την πιο εφαρμόσιμη λύση, αυ
τή που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. 
Σχηματίστε μόνος σας γνώμη Km βέβαια μη χάνετε χρό
νο σε ανώφελα πράγματα.
Επισκεφθείτε τους εσωτερικούς Km εξωτερικούς χώ
ρους εργασίας του προσωπικού σας: Δείτε μόνος σας τι 
συμβαίνει στην Υπηρεσία σας. Επισκεφθείτε τα μέρη 
όπου υπάρχει μόνιμη ή σημαντική δραστηριότητα του 
προσωπικού σας (κρατητήρια, σκοπιές, στόχους κ.λ.π.). 
Οι υφιστάμενοί σας θα καταλάβουν ότι ενδιαφέρεστε 
προσωπικά για τα προβλήματά τους, τις συνθήκες εργα
σίας Km το έργο που προσφέρουν. Επίσης, θα αντιλη- 
φθούν την αμεσότητα του ελέγχου Km κατά συνέπεια τη 
βούλησή σας για παροχή αποδοτικότερης εργασίας. Πολ
λά μικροπροβλήματα θα λυθούν αυτόματα, τα πράγμα
τα θα βελτιωθούν, η απόδοση θα αυξηθεί και εσείς θα εί
στε πιο ενήμερος.
Δώστε το προσωπικό παράδειγμα στους υφισταμένους 
σας: Να θυμάστε πάντοτε ότι είστε ο διοικητής και ότι 
πρέπει να συμπεριφέρεστε ανάλογα. Μην περιμένετε 
από τους υφισταμένους σας να δώσουν τον καλύτερο 
εαυτό τους, εάν εσείς δεν τους εμπνεύσετε και δεν τους 
παρασύρετε με το παράδειγμα. Οτιδήποτε κάνετε, προ
σπαθείτε να το κάνετε όσο καλύτερα μπορείτε. Εντοπί
στε τα ελαττώματα Km τις ατέλειές σας Km προσπαθεί- 
στε να βελτιωθείτε αναλύοντας τη συμπεριφορά σας Km 
τις επιδιώξεις σας. Οι υφιστάμενοι παρατηρούν τους 
προϊσταμένους τους Km μιμούνται τη συμπεριφορά 
τους. Η συμπεριφορά, η άσκηση της εξουσίας, η διαχεί
ριση των διαφόρων υποθέσεων, η ατομική, η οικογενει
ακή Km η υπηρεσιακή ζωή σας, πρέπει να αποτελεί οδη
γό ανάλογης συμπεριφοράς για τους υφισταμένους σας. 
Να είστε σταθερός Km αποφασιστικός: Ένας διοικητής 
που θυμώνει απότομα, είναι απότομος στις αντιδράσεις 
του Km κυκλοθυμικός στη διάθεσή του, φοβίζει Km προ
βληματίζει το προσωπικό του. Ποτέ τέτοια συμπεριφορά 
δεν κερδίζει υποστήριξη Km εμπιστοσύνη. Οι αντιδρά
σεις πρέπει να είναι ελεγχόμενες, λογικές, δικαιολογημέ
νες Km προβλέψιμες. Μην αναβάλλετε τη λήψη απόφα
σης για κάποιο δύσκολο θέμα. Δεν θα γίνει ευκολότερο 
αύριο, το αντίθετο είναι πιο πιθανό. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να παίρνετε βιαστικές αποφάσεις, αλλά όταν 
πιστεύετε ότι μια απόφαση είναι σωστή, μην καθυστε
ρείτε. Σε μια επείγουσα κατάσταση, είναι πολύ καλύτε
ρο να ενεργήσετε παρά να μείνετε απαθής. Η απάθεια γί
νεται συνήθεια Km τα μικροπροβλήματα διογκώνονται 
αν δεν αντιμετωπιστούν.
Να είστε ευθύς Km ακέραιος: Να παρουσιάζετε τις κατα
στάσεις όπως είναι Km να επιμένετε να κάνουν το ίδιο οι 
υφιστάμενοί σας. Δημιουργήστε κλίμα εμπιστοσύνης, 
σταθερότητας, ακεραιότητας, δικαιοσύνης και αξιοκρα
τίας. Ο χαρακτήρας είναι από τα πιο βασικά στοιχεία που 
θα χρησιμοποιήσετε για να επηρεάσετε το προσωπικό 
σας, ώστε να πετύχετε την αποστολή σας.
Μην ανέχεστε την ανικανότητα: Όταν ένας υφιστάμε
νός σας δείξει αδιαφορία, τεμπελιά ή ανικανότητα στην 
εκτέλεση της εργασίας του, πρέπει να έχετε το κουράγιο 
να πάρετε τις αποφάσεις που χρειάζονται για να τον κά
νετε να συνετιστεί Km να προσαρμοστεί στο πνεύμα της 
Υπηρεσίας. Μην ανέχεστε δικαιολογίες από το προσωπι-
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κό σας στην προσπάθεια του να καλύψει τις όποιες δυ
σκολίες, αποτυχίες ή τις αδυναμίες του. Αντίθετα ανα
καλύψτε και ανταμείψτε τους ικανούς και τους συνε
πείς, αξιολογώντας την εργασία τους, καθόσον ικανοί 
δεν είναι πάντα αυτοί που το δείχνουν.
Επικοινωνείτε με τους υφισταμένους σας: Αναπτύξτε 
αποδοτική επικοινωνία και ενθαρρύνετε αστούς να εκ- 
φράσοσν την άποψη τους. Να θυμάστε ότι η θετική 
επικοινωνία δημιουργεί την κατανόηση και όχι τη 
σύγχυση. Μη δίνετε την εντύπωση του αρνητικού. Ο 
αρνητισμός δημιουργεί άσχημη εικόνα ιδίως όταν προ
σπαθείτε να επηρεάσετε το προσωπικό με το οποίο εί
στε υποχρεωμένος να συνεργαστείτε.
Καλλιεργείστε σωστές σχέσεις με το προσωπικό: Πρέ
πει, ως διοικητής, να είστε ευγενής και ευπροσήγορος 
με το προσωπικό, πάντα μέσα σε υπηρεσιακό πλαίσιο. 
Δεν πρέπει να είστε ψυχρός ούτε υπερβολικά φιλικός 
με το προσωπικό. Χωρίς να είστε απότομος ή τραχύς 
στη συμπεριφορά σας, δείξτε με τον κατάλληλο τρόπο 
στους υφισταμένους σας ότι δεν είστε μόνο τυπικά ο δι
οικητής. Καταβάλλετε συνεχή προσπάθεια, ώστε να 
ακολουθείτε το δρόμο της φιλικής σχέσης με το προσω
πικό σας. Συνομιλείτε μαζί τους για τα υπηρεσιακά θέ
ματα δείχνοντας τη φιλική σας διάθεση και δώστε τους 
κάθε δυνατή συνδρομή κατά την εκτέλεση των καθη
κόντων τους. Έτσι αναπτύσσονται σχέσεις αμοιβαίας 
κατανόησης, εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ 
των διοικούντων και των υφισταμένων τους και γενι
κά ευχάριστο περιβάλλον που συμβάλλει στην αποτελε
σματική εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας σας. 
Γνωρίστε προσωπικά τους υφισταμένους σας: Κάθε 
αστυνομικός έχει τις δικές του ικανότητες και αδυνα
μίες, διαφορετικές κλίσεις και επιθυμίες και ιδιαίτερες 
επιδιώξεις και προβληματισμούς. Ο ικανός διοικητής 
έχει καθήκον να γνωρίζει, όσο καλύτερα γίνεται, τους 
υφισταμένους του και να μεταχειρίζεται τον καθένα 
σύμφωνα με τις ικανότητες, την ιδιοσυγκρασία, τις 
κλίσεις και το χαρακτήρα του, και -όσο είναι δυνατόν- 
σύμφωνα και με τις επιθυμίες του. Μελετήστε τον προ
σωπικό τους φάκελο και συζητήστε χωριστά με τον κα
θένα τους για την μέχρι τώρα επαγγελματική του πο
ρεία, τις επαγγελματικές του επιδιώξεις, καθώς και για 
όποιο πρόβλημα επηρεάζει την απόδοση και τη συμπε
ριφορά του στην Υπηρεσία.
Δείξτε ενδιαφέρον για τους υφισταμένους σας: Ενδια
φερθείτε για τις ατομικές και οικογενειακές ανάγκες 
των υφισταμένων σας και βοηθήστε, κατά το δυνατό, 
στην επίλυση των καθημερινών τους προβλημάτων. 
Πολλές φορές η νευρικότητα που διακατέχει έναν 
αστυνομικό, οι κακές σχέσεις με τους συναδέλφους 
του, η παραμέληση των καθηκόντων του και γενικά η 
μειωμένη του απόδοση στην Υπηρεσία οφείλονται σε 
βαθύτερες αιτίες. Κάθε πρόβλημα έχει την ιδιαιτερότη- 
τά του και πρέπει να αντιμετωπίζεται με βάση τα δικά 
του χαρακτηριστικά. Για να αντιμετωπιστεί σωστά ένα 
τέτοιο πρόβλημα, πρέπει πάνω απ’ όλα να κερδίσετε 
την εμπιστοσύνη του υφισταμένου σας και στη συνέ
χεια να μιλήσετε μαζί του για το πρόβλημά του, να εξη
γήσετε τις επιπτώσεις που έχει το πρόβλημα αυτό στον 
ίδιο και στην Υπηρεσία του και να βοηθήσετε στην 
αντιμετώπισή του. Αν αποτύχετε την πρώτη φορά, 
πρέπει να προσπαθήσετε πάλι, αφού περάσει κάποιο 
χρονικό διάστημα. Πρέπει να διαθέτετε υπομονή, να 
καταβάλλετε προσπάθεια, ώστε να διαπιστώσετε τις βα

θύτερες αιτίες του προβλήματος, να μεταχειρίζεστε με 
κατανόηση και επιείκεια εκείνους από τους υφισταμέ
νους σας που αντιμετωπίζοντας ατομικό ή οικογενεια
κό πρόβλημα εκδηλώνουν μη επιθυμητή συμπεριφορά 
στην Υπηρεσία και τέλος να συμβάλλετε, όσο είναι δυ
νατό, στην επίλυσή του. Επίσης, να καταβάλλετε κάθε 
προσπάθεια για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων 
τους. Πρέπει να ικανοποιείτε τα δίκαια αιτήματα του 
προσωπικού, εφόσον δεν βλάπτεται το υπηρεσιακό 
συμφέρον. Το ενδιαφέρον σας πρέπει να είναι πραγμα
τικό και να αποδεικνύεται από τη συμπεριφορά σας. 
Μόνον έτσι οι υφιστάμενοι αισθάνονται ότι τους σέβε
στε και τους υπολογίζετε.
Ενημερώνετε τους υφισταμένους σας: Έχετε υποχρέ
ωση να παρέχετε στους υφισταμένους σας επαρκείς 
πληροφορίες που αφορούν την εκτέλεση των καθηκό
ντων τους. Πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς θα κά
νουν, καθώς και το σκοπό που επιδιώκεται σε κάθε πε
ρίπτωση. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του έργου που 
τους αναθέτετε θα πρέπει να είστε ακριβείς και σαφείς 
στις εντολές σας και να τις αναλύετε με τρόπο που γί
νεται απόλυτα κατανοητός, ώστε να μη δημιουργού- 
νται παρερμηνείες. Να βεβαιώνεστε ότι οι υφιστάμενοί 
σας κατάλαβαν τις εντολές και οδηγίες σας πριν προ- 
βούν στην εκτέλεσή τους. Οι υφιστάμενοι ακόμη πρέ
πει να γνωρίζουν, πόσο σημαντικό είναι το έργο που 
καλούνται να φέρουν σε πέρας, σε σχέση με την εκ
πλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας. Επίσης, η 
έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση των υφισταμένων 
σας για διάφορα υπηρεσιακά θέματα προλαμβάνει τα 
καταστρεπτικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει για 
το ηθικό των αστυνομικών η διάδοση φημών, εξαιτίας 
της οποίας δημιουργείται πολλές φορές διαφορετική ει
κόνα από την πραγματική.
Εκπαιδεύετε διαρκώς το προσωπικό σας: Να προσπα
θείτε διαρκώς για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
υφισταμένων σας, θέτοντας στη διάθεσή τους τις γνώ
σεις σας και την πείρα σας. Να συμβουλεύετε, καθοδη
γείτε και ενθαρρύνετε το προσωπικό σας, ώστε να γί
νουν καλύτεροι. Μην τους αποθαρρύνετε, όταν κάνουν 
άστοχες ενέργειες ή παραλείψεις, αλλά αναλύστε την 
ορθή τακτική και πρακτική που έπρεπε να ακολουθή
σουν με σκοπό την προστασία τους από κάθε κίνδυνο 
και την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων 
τους. Αξιοποιείστε τις τακτικές συγκεντρώσεις του προ
σωπικού σας για τη διδασκαλία σε θέματα που αφορούν 
την εκπλήρωση της αποστολής τους. Προγραμματίστε 
τα θέματα αυτά με βάση τις διαπιστώσεις σας και τα 
προβλήματα που απασχολούν την Υπηρεσία σας. 
Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των υφισταμένων σας: 
Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των υφισταμένων σας 
στην αντιμετώπιση υπηρεσιακών ζητημάτων, ιδιαίτε
ρα εκείνων που τους αφορούν άμεσα ή που κρίνετε 
σκόπιμο ότι μπορούν να συνεισφέρουν για τη διευθέ
τησή τους. Οι άνθρωποι σπάνια δεν υποκινούνται, 
όταν ζητείται η γνώμη τους για ενέργειες που τους 
αφορούν. Εκθέστε στους υφισταμένους σας το πρόβλη
μα και ζητείστε τις απόψεις και προτάσεις τους για την 
επίλυσή του, με την προϋπόθεση βεβαίως, ότι ο διαθέ
σιμος χρόνος επιτρέπει τη διαδικασία αυτή. Ακολού
θως, ακούστε με προσοχή τις προτάσεις τους και δε
χθείτε την εφαρμογή εκείνων που είναι σωστές. Η εν
θάρρυνση της συμμετοχής δεν σημαίνει ότι παραιτεί
στε της εξουσίας σας. Εσείς είστε αυτός που τελικά
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αποφασίζει, αλλά οι υφιστάμενοί σας θα συμβάλλουν με 
προθυμία στην εφαρμογή αποφάσεων που λήφθηκαν 
με τη συμμέτοχη τους. Η συμμέτοχη ανταποκρίνεται 
σε αρκετούς βασικούς παράγοντες παρακίνησης του 
προσωπικού. Αποτελεί έναν τρόπο αναγνώρισης και 
πάνω απ’ όλα δίνει στους υφισταμένους σας μια αίσθη
ση ολοκλήρωσης.
Αναθέστε καθήκοντα στους υφισταμένους σας: Δώστε 
την ευθύνη για τις λεπτομέρειες στους άλλους. Παρα- 
χωρείστε ορισμένες ευθύνες και αφήστε περιθώρια για 
πρωτοβουλίες. Αναθέστε καθήκοντα σε κάθε υφιστάμε
νό σας, αφού αντιληφθείτε ότι τα κατανοεί και μπορεί να 
ανταποκριθεί επιτυχώς σ’ αυτά. Αναθέστε καθήκοντα 
που ο υφιστάμενος μπορεί να τα εκτελέσει καλύτερα ή 
γρηγορότερα ή αφορούν θέματα ρουτίνας για τα οποία 
δεν έχετε χρόνο ν’ ασχοληθείτε. Μην αναθέτετε καθήκο
ντα που αφορούν κρίσιμα θέματα και δεν επιδέχονται λά
θη ή αφορούν την πειθαρχία και αξιολόγηση του προσω
πικού. Συνδέστε τα καθήκοντα που αναθέσατε με συ
γκεκριμένους στόχους, χρονικά προσδιορισμένους, που 
πρέπει να εκτελεστούν από τους υφισταμένους σας και 
παρακολουθήστε την πρόοδο των εργασιών και την 
αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων.
Αφήστε περιθώρια για μικροπαραλείψεις: Κανένας υφι
στάμενος δεν πρόκειται να αναπτύξει οποιαδήποτε πρω
τοβουλία και δραστηριότητα στην εργασία του αν είστε 
αμείλικτος στις μικροπαραλείψεις του. Δεν θα μπορέσε
τε να επιφέρετε βελτιώσεις και αλλαγές αλλά ούτε και 
να έχετε καινούργιες ιδέες από τους υφισταμένους σας

αν δεν τους αφήσετε ορισμένα περιθώρια για μικροπα- 
ραλείψεις και μικρολάθη. Μην αναγκάζετε τους υφι
σταμένους σας να παρουσιάζουν “φτηνές” δικαιολογίες 
ή να αποφεύγουν ν ’ αναλάβουν τις ευθύνες τους. 
Κρίνετε τους υφισταμένους σας για τα λάθη τους: Κρί
νετε τους υφισταμένους σας με σκοπό τη διόρθωση 
σφαλμάτων που έκαναν και την πρόληψη νέων. Να 
ασκείται κριτική στη συμπεριφορά του υφισταμένου 
σας πάντοτε ιδιαιτέρως και όχι μπροστά σε τρίτους. Να 
έχετε ύφος ήρεμο και σοβαρό, να μη βρίσκεστε υπό το 
κράτος θυμού, υπερέντασης ή κακής ψυχικής διάθεσης 
και να μη χρησιμοποιείτε εκφράσεις απότομες και 
υβριστικές για τον υφιστάμενό σας. Οι παρατηρήσεις 
σας δεν πρέπει να περιέχουν ειρωνεία, σαρκασμό ή φρά
σεις προσβλητικές. Η συμπεριφορά αυτή προσβάλλει 
τον υφιστάμενο και δημιουργεί σ’ αυτόν αισθήματα 
αντιπάθειας και εχθρότητας για το πρόσωπό σας. Οι πα
ρατηρήσεις σας πρέπει να είναι ανάλογες με την παρά
λειψη ή το λάθος που έγινε, γιατί διαφορετικά καταλή
γουν σε αποτέλεσμα εντελώς αντίθετο από εκείνο που 
επιδιώκετε μ’ αυτές. Όταν διαπιστώνετε επαναλαμβα
νόμενα ή σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα των υφι
σταμένων σας, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν με 
απλές νουθεσίες και παρατηρήσεις ή απαιτούν δραστι
κότερη αντιμετώπιση, δεν πρέπει να τα παραβλέπετε 
αλλά να τα εξετάζετε και εφόσον βεβαιωθούν, να επι
βάλλετε τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές, λαμβά- 
νοντας υπόψη την προσωπικότητα του κάθε υφιστα
μένου σας, δηλαδή να κρίνετε με επιείκεια τους φιλότι-
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μους και με αυστηρότητα τους υπότροπους. 
Αναγνωρίστε την προσφορά των υφισταμένων: Οι υφι
στάμενοι θέλουν να γνωρίζουν τη γνώμη του διοικητή 
τους για την επαγγελματική τους ικανότητα και απόδο
ση. Να αναγνωρίζετε και να επαινείτε την καλή απόδο
ση των υφισταμένων σας. Εκείνο που έχει σημασία είναι 
η απόδοση και όχι η προσπάθεια. Κάτω από ορισμένες 
συνθήκες μπορείτε να επαινέσετε και την προσπάθεια, 
εφόσον εκτιμάτε ότι σύντομα η προσπάθεια αυτή θα έχει 
ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης. Να απονέμετε 
τον έπαινο στον υφιστάμενό σας όταν είναι παρόντες 
και οι συνάδελφοί του και να τον συνδέεται άμεσα με 
την επιθυμητή απόδοση. Η αναγνώριση και ο δίκαιος 
έπαινος προκαλούν άμιλλα, παρακινούν το προσωπικό 
και συμβάλλουν στην ενίσχυση του ηθικού του προσω
πικού της Υπηρεσίας σας.
Διατηρείστε τις ισορροπίες στην Υπηρεσία σας: Ορι
σμένες φορές δημιουργούνται μέσα στην Αστυνομική 
Υπηρεσία ανταγωνιστικές μεταξύ τους ομάδες. Άλλοτε 
πάλι σημειώνονται εκτροπές από τις γενικές κατευ
θύνσεις που έχετε δώσει ή μείωση της δραστηριότητας 
και της αποδοτικότητας του συνόλου ή ορισμένων υφι
σταμένων σας. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να επεμ
βαίνετε αποτελεσματικά, για να αποκαταστήσετε την 
κανονική, ισορροπημένη και εύρυθμη λειτουργία της 
Υπηρεσίας σας. Πρέπει να επεμβαίνετε με συμβουλές ή 
παρατηρήσεις, ώστε να διορθωθεί η ανεπιθύμητη συ
μπεριφορά. Αν οι παρεκτροπές είναι σημαντικές και 
διαπιστώσετε ότι δεν αντιμετωπίζονται με τον τρόπο 
αυτό, τότε πρέπει να λάβετε δραστικότερα μέτρα, όπως 
ανάθεση άλλων καθηκόντων, μετακινήσεις του προσω
πικού από τις θέσεις εργασίας που κατέχει ή και να 
ασκείστε πειθαρχικές διώξεις. Ισορροπία πρέπει να 
υπάρχει και στις πρωτοβουλίες που δίνετε στους υφι
σταμένους σας. Η ανεξέλεγκτη πρωτοβουλία υποσκά
πτει και κλονίζει την πειθαρχία και το σεβασμό και 
αποδυναμώνει την εξουσία του διοικητή αξιωματικού, 
ενώ το βεβεσφιχτό κράτημα των ηνίων®» αναστέλλει 
την παραγωγική δραστηριότητα των υφισταμένων του 
και δημιουργεί απογοήτευση. Ισορροπία ακόμη πρέπει 
να υπάρχει μεταξύ επιθυμητού και δυνατού. Υπάρχουν 
στόχοι που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, αλλά δεν 
μπορούμε.
Αξιολογείστε αντικειμενικά τους υφισταμένους σας: 
Έ να από τα σοβαρότερα καθήκοντά σας είναι η αξιολό
γηση των υφισταμένων σας. Είστε υποχρεωμένος να 
εκτιμάτε σωστά τις δυνατότητές τους και για λόγους δι
καιοσύνης και αμεροληψίας έναντι του προσωπικού σας 
αλλά και για να τους χρησιμοποιείσετε κατάλληλα προς 
όφελος της Υπηρεσίας σας. Αποφύγετε να κρίνετε με βά
ση τις προκαταλήψεις ή τις φιλικές και συγγενικές σχέ
σεις και γενικά με κριτήρια που δεν έχουν σχέση με την 
εργατικότητα, την πειθαρχία και την απόδοσή τους. 
Μην διστάζετε να αξιολογείτε ως εξαίρετους τους πράγ
ματι εξαίρετους και ως απαράδεκτους τους πράγματι 
απαράδεκτους.
Παραδεχθείτε τα λάθη σας: Η αυτοκριτική, η επισήμαν
ση και αποδοχή των λαθών σας, καθώς και η ανάλυση 
των παραλείψεων ή των απρόβλεπτων καταστάσεων 
που οδήγησαν σ’ αυτά είναι αναγκαία για να αυξήσετε 
την εμπειρία σας και να μπορέστε να χειριστείτε επιτυ
χέστερα ανάλογα προβλήματα στο μέλλον. Κανένας άν
θρωπος δεν έχει το προνόμιο της σοφίας, ώστε να παρα
μένει πάντοτε αλάθητος. Κανένας υφιστάμενος δεν είναι

τόσο αφελής ώστε να πιστεύει ότι δεν κάνετε ποτέ λάθη. 
Δεν χάνετε το κύρος σας αν παραδεχθείτε στο προσωπι
κό σας ότι δεν ενεργήσατε σωστά. Αντίθετα κερδίζετε 
την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή του για την ευθύτη
τα και την αμεροληψία σας.
Μη φοβάστε τον ανταγωνισμό των συνεργατών σας: 
Μην βλέπετε τους άμεσους συνεργάτες σας ως ανταγωνι
στές που απειλούν την εξουσία σας και ίσως τη θέση του 
διοικητή που κατέχετε. Ο φόβος αυτός είναι αδικαιολό
γητος αν είστε αποτελεσματικός στο έργο σας και πρέπει 
να τον αποβάλλετε. Αν σας διακατέχει φόβος για τη θέση 
σας δεν θα μπορέσετε να ασκήσετε ουσιαστική διοίκηση. 
Ο σωστός διοικητής καταξιώνεται με την επίτευξη απο
τελεσμάτων μέσω των συνεργατών του και των υφιστα
μένων του και όχι με το συγκεντρωτισμό και την προ
σωπική εκτέλεση όλων των εργασιών, στην οποία οδηγεί 
ο φόβος απώλειας της εξουσίας. Μην ξεχνάτε ότι ο βασι
κός ρόλος του μάνατζμεντ είναι να επιτυγχάνει αποτελέ
σματα μέσω άλλων ανθρώπων.
Να αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας: Ο διοικητής αξιω
ματικός είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τις πράξεις του, 
αλλά και για πολλές από τις πράξεις ή παραλείψεις των 
υφισταμένων του. Αναλάβετε τις ευθύνες σας για να 
αυξηθεί η αξιοπιστία σας και να εμπνεύσετε την εμπι
στοσύνη και το θαυμασμό των υφισταμένων σας, που 
έτσι είναι διατεθειμένοι να σας ακολουθήσουν και 
στην πιο δύσκολη αποστολή. Αν προσπαθείτε να μετα
τοπίσετε τις ευθύνες σας στους υφισταμένους σας, 
μπορείτε να ελαφρύνετε τη θέση σας, αλλά είναι βέ
βαιο ότι η συμπεριφορά σας αυτή δεν σας κολακεύει ως 
διοικητή. Ο πραγματικός διοικητής δεν σκέπτεται πο
τέ τις κυρώσεις που ενδεχόμενα θα επιβληθούν σ’ αυ
τόν για κάποια πράξη ή παράλειψη. Σκέπτεται μόνο 
πως θα προστατεύσει το προσωπικό του, για να μην 
ταλαιπωρηθεί ή τιμωρηθεί άδικα. Οι υφιστάμενοι πρέ
πει να γνωρίζουν και να είναι βέβαιοι ότι θα βρουν στο 
πρόσωπό σας το άτομο που θα αναλάβει την υπεράσπι
σή τους απέναντι σε κάθε αδικία και θα τους προστα
τεύσει. Επίσης, πρέπει να καλλιεργείτε το αίσθημα ευ
θύνης και στους υφισταμένους σας. Αναθέστε σ’ αυ
τούς καθήκοντα και δώστε τους την ευθύνη για την 
πραγματοποίησή τους. Όταν μια υπόθεση δεν έχει κα
λή εξέλιξη, αποδώστε τις ευθύνες σ’ εκείνους που 
πραγματικά ανήκουν ή, αν είναι ανάγκη, αναλάβετε 
τις ευθύνες προσωπικά ο ίδιος.
Κάντε την αυτοκριτική και αυτοαξιολόγησή σας: Αξιο
λογήστε τις ικανότητές σας ως διοικητής λίγο χρόνο με
τά την ανάληψη των καθηκόντων σας και σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα. Προσπαθήστε να διορθώσετε οποι
αδήποτε σφάλμα παρατηρήσετε, βάζοντας τον εαυτό σας 
στο ρόλο του κριτή ή του αξιολογητή. Αυτό θα σας βοη
θήσει να εκτελέσετε το έργο σας ως διοικητής. Αν δεν 
μπορείτε να εντοπίσετε και να αντιμετωπίσετε τα δικά 
σας προβλήματα πολύ πιο δύσκολα θα επιλύσετε τα προ
βλήματα των υφισταμένων σας και της Υπηρεσίας που 
διοικείτε.

Κριτήρια αποτελεσματικής διοίκησης.
Τα παρακάτω κριτήρια μπορούν να αποτελέσουν για το 
διοικητή της Αστυνομικής Υπηρεσίας βασικές ενδείξεις 
για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης:
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Η αποδοτικότητα.
Ο εργαζόμενος αποδίδει συνήθως to 50 - 70% των δυ
νατοτήτων του. Η αύξηση της αποδοτικότητας των 
υφισταμένων και συνεπώς και της Αστυνομικής Υπη
ρεσίας, με την καθιέρωση και εφαρμογή των αρχών του 
αστυνομικού μάνατζμεντ, αποτελεί ένδειξη αποτελε
σματικής διοίκησης. Η αποδοτικότητα πρέπει να προ
κύπτει από μετρήσιμα και συγκρινόμενα μεταξύ τους 
στοιχεία, όπως τα στοιχεία που αφορούν τη μείωση της 
εγκληματικότητας, το βαθμό επίτευξης των τεθέντων 
στόχων, την ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών 
και γενικά την επίτευξη της αποστολής της Αστυνομι
κής Υπηρεσίας, σε συνάρτηση με τις δράσεις που ανα
πτύχθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Η πειθαρχία του προσωπικού.
Πειθαρχία δεν σημαίνει ότι ο κατώτερος πρέπει πά
ντα να σιωπά, ν ’ αποφεύγει τις ευθύνες κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή να κολακεύει το δι
οικητή του. Οφείλει να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη 
του πάνω στα διάφορα υπηρεσιακά θέματα και να 
προτείνει καλύτερες λύσεις, αν μπορεί να το κάνει, 
για την εκτέλεση του υπηρεσιακού του έργου. Από 
τη στιγμή όμως, κατά την οποία ο διοικητής αξιωμα
τικός ανακοίνωσε την απόφασή του και ζήτησε την 
εκτέλεσή της ο υφιστάμενος έχει υποχρέωση να συμ
μορφωθεί και να την εκτελέσει, εφόσον δεν είναι 
προδήλως παράνομη ή αντισυνταγματική. Δεν επι
κρίνει ούτε σχολιάζει την εντολή ή απόφαση του δι
οικητή του. Η πειθαρχία διατηρείται και αναπτύσσε
ται, όταν ο διοικητής εξηγεί στους υφισταμένους 
του, γιατί είναι απαραίτητη η εκτέλεση μιας διατα
γής και ποιος είναι ο σκοπός που επιδιώκεται μ’ αυ
τή. Ο διοικητής αξιωματικός έχει υποχρέωση να πα
ρακολουθεί συνεχώς την πειθαρχία του προσωπικού 
του, να γνωρίζει σε ποιο σημείο βρίσκεται και, όταν 
διαπιστώνει κρούσματα απειθαρχίας, να επεμβαίνει 
άμεσα και αποφασιστικά για την αντιμετώπισή τους. 
Απρεπής συμπεριφορά μεταξύ των αστυνομικών ή 
προς τους πολίτες, προσποίηση ασθένειας, αδικαιο
λόγητες καθυστερήσεις και απουσίες στην εκτέλεση 
της υπηρεσίας, αδιαφορία για την εκτέλεση των δια
ταγών και γενικά για την Υπηρεσία αναδεικνύουν 
πρόβλημα απειθαρχίας και κατά συνέπεια έλλειμμα 
αποτελεσματικής διοίκησης.

Το ηθικό του προσωπικού.
Το ηθικό αναφέρεται κυρίως στα αισθήματα του ατόμου 
για τον εαυτό του, για το εργασιακό του περιβάλλον και 
για άλλα πράγματα που φαίνονται ουσιαστικά σ’ αυτό. 
Αυτό σημαίνει ότι, αν οι ενέργειες του διοικητή ικανο
ποιούν βασικές ανάγκες του προσωπικού της Υπηρεσίας 
του, αυτό θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία ευνοϊκής 
διάθεσης σ’ αυτό και κατ’ επέκταση την αύξηση του ηθι
κού. Επομένως, η συμπεριφορά του διοικητή επηρεάζει 
σημαντικά το ηθικό των υφισταμένων. Άλλοι παράγο
ντες που επηρεάζουν το ηθικό είναι οι συνθήκες εργα
σίας, οι σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, οι αμοιβές και 
η ικανοποίηση των δικαιωμάτων του.
Βασική ένδειξη για την κατάσταση του ηθικού στο 
προσωπικό είναι η συμπεριφορά του. Ο διοικητής που
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γνωρίζει το προσωπικό του μπορεί εύκολα να αντιλη- 
φθεί οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά των υφι
σταμένων του. Το υψηλό ηθικό δίνει στο προσωπικό 
αίσθημα εμπιστοσύνης και ευχαρίστησης, στοιχεία που 
το κάνουν ικανό να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της 
αποστολής με θάρρος, υπομονή και αποφασιστικότητα. 
Η άψογη εμφάνιση και παράσταση του προσωπικού, η 
πρόθυμη εκτέλεση των διαταγών, ο ζήλος και το ενδια
φέρον για την εκτέλεση της υπηρεσίας αποτελούν εν
δείξεις ακμαίου ηθικού.
Το ηθικό μιας αστυνομικής Υπηρεσίας αποτελεί αντανά
κλαση του ηθικού του προσωπικού της. Όταν το ηθικό 
είναι χαμηλό, εμφανίζονται συχνά κρούσματα απειθαρ
χίας, μεγάλος αριθμός ποινών, συχνές αιτήσεις μεταθέ
σεων, μη φυσιολογικές και δικαιολογημένες δηλώσεις 
ασθένειας, αυθαίρετες απουσίες, βραδύτητα στην ανάλη
ψη της υπηρεσίας και γενικά πλημμελής εκτέλεση των 
καθηκόντων.
Στην περίπτωση αυτή ο διοικητής αξιωματικός πρέπει 
να εξετάσει:

•Αν έδειξε το ενδιαφέρον που περίμεναν οι υφιστάμε
νοί του.

•Αν έκρινε πάντα με δικαιοσύνη και αμεροληψία.
•Αν η συμπεριφορά του προς τους υφισταμένους του 

ήταν σωστή.
•Αν ενημέρωνε το προσωπικό του για τα υπηρεσιακά 

θέματα.
•Αν έδινε τις κατάλληλες εντολές και οδηγίες.
•Αν παρακολουθούσε την απόδοση του προσωπικού του.
•Αν άκουγε με προσοχή τα παράπονα των υφισταμέ

νων του και θεράπευε, όσα απ’ αυτά ήταν δίκαια.
Ο διοικητής που αντιλαμβάνεται την πτώση του ηθικού 
του προσωπικού της Υπηρεσίας του, πρέπει να διαπιστώ
σει την εικόνα που έχουν σχηματίσει γι’ αυτόν οι υφιστά
μενοί του, ν ’ ακούσει τις απόψεις τους, να διαγνώσει τις αι
τίες που προκάλεσαν την πτώση του ηθικού και ακολού
θως να προσπαθήσει ν’ αλλάξει τη στάση των υφισταμέ
νων του και να αναπτερώσει το ηθικό τους.

Το πνεύμα ομάδας 
(η Υπηρεσίας)

Είναι η πίστη, η υπερηφάνεια και ο ενθουσιασμός του 
προσωπικού μιας Υπηρεσίας προς αυτήν και εκφράζει 
την προσωπικότητά της και τη θέλησή της να εκπλη
ρώσει την αποστολή της. Το πνεύμα ομάδας εξαρτάται 
από το πόσο ευχαριστημένος είναι ο κάθε αστυνομικός 
από την εμπιστοσύνη που έχει στο διοικητή του και τη 
στάση του ίδιου απέναντι στους συναδέλφους του. Το 
υψηλό πνεύμα ομάδας ενισχύει το ηθικό των αστυνο
μικών, ενώ αντίθετα το χαμηλό πνεύμα ομάδας επιδρά 
δυσμενώς και στο ηθικό τους. Το πνεύμα ομάδας δημι
ουργεί κλίμα ενότητας και αίσθημα ευθύνης προς την 
Αστυνομική Υπηρεσία και είναι το στοιχείο εκείνο που 
δίδει στην Υπηρεσία την πρόσθετη δύναμη να εκπλη
ρώσει την αποστολή της. Οι επιτυχίες μιας Αστυνομι
κής Υπηρεσίας, είτε κατά το παρελθόν είτε κατά το πα
ρόν, αποτελούν στοιχεία ενισχυτικά για το πνεύμα 
ομάδας. Επίσης, το πνεύμα ομάδας ενισχύεται, όταν γί
νεται ομαδική αναγνώριση του έργου και αντίθετα πέ
φτει, όταν η αναγνώριση ελαττώνεται ή όταν ο διοι
κητής καρπώνεται προσωπικά τις επιτυχίες της Υπη
ρεσίας, χωρίς να επαινεί τη συνεισφορά του προσωπι
κού του.

Η κοινωνική αποδοχή.

Ο διοικητής σε μια νέα διάσταση που απορρέει από τα 
καθήκοντά του και την αποστολή της Υπηρεσίας του, 
καλείται να παίξει ένα ρόλο, ο οποίος δεν είναι πλέον ο 
παραδοσιακός ρόλος του οργάνου καταστολής, μέσα στο 
πλαίσιο ενός εξειδικευμένου μηχανισμού καταναγκα
σμού. Καλείται να λειτουργήσει και ως εξισορροπιστής 
για την άμβλυνση των κοινωνικών συγκρούσεων. Ο δι
οικητής πρέπει να είναι σε θέση να παρεμβαίνει με τρό
πο που θα απαλύνει τη σύγκρουση των κοινωνικών 
συμφερόντων και να προλαμβάνει μορφές σύγκρουσης 
τέτοιες, οι οποίες θα βάζουν σε κίνδυνο την κοινωνική 
συνύπαρξη και ειρήνη.
Γι’ αυτό ακριβώς και ο παραδοσιακός τύπος του απρό
σιτου διοικητή αξιωματικού έχει ξεπεραστεί. Η Αστυ
νομική Υπηρεσία δεν αποτελεί σήμερα ένα κλειστό σύ
στημα, μια στεγανή ομάδα αποκομμένη από την κοινω
νία. Ο διοικητής δεν μπορεί να ενεργεί απλώς ως εκ
πρόσωπος της κρατικής εξουσίας που έχει τη θεσμική 
αρμοδιότητα να αντιμετωπίζει τις έσχατες μορφές πα- 
ραβατικότητας, όπως είναι το έγκλημα. Πρέπει να λει
τουργεί στα πλαίσια των κοινωνικών εξισορροπήσεων 
με παρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα. Επίσης, πρέ
πει να είναι σε θέση σε περιπτώσεις συγκρούσεων ή στη 
διαδρομή μιας ρήξης, να τις προλαμβάνει και να τις οδη
γεί, στο βαθμό που εξαρτάται από την αστυνομική πα
ρέμβαση, σε ένα πλαίσιο ομαλής λύσης. Βασική προϋ
πόθεση είναι επομένως, ο διοικητής να συμμετέχει στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι, ώστε να γίνει αποδεκτός από τα 
μέλη της τοπικής κοινωνίας.
Τα στερεότυπα που υπάρχουν για τον αστυνομικό, υπάρ
χουν και έχουν διαμορφωθεί γιατί αυτός λειτουργούσε 
στο πλαίσιο της αντίληψης ότι ανήκει σε ένα σώμα ξε
χωριστό, το οποίο λειτουργεί έξω και πάνω από τις κοι
νωνικές διαδικασίες. Ο διοικητής πρέπει να πιστοποιεί με 
τη συμπεριφορά και τη στάση του ότι είναι μέσα στις κοι
νωνικές διαδικασίες και ότι η Υπηρεσία του είναι ανοικτή 
στους πολίτες, ιδιαίτερα σήμερα που η επικοινωνία είναι 
βασικό μέσο για τη σύγκληση Αστυνομίας με την κοινω
νία. Διαφορετικά, οι αντιστάσεις οι οποίες μπορεί να προ- 
έλθουν από το κοινωνικό σώμα είναι τέτοιες, ώστε να πα
ρεμποδίζουν το κρίσιμο αστυνομικό έργο.
Ο διοικητής πρέπει να γνωρίζει ότι δεν αντιμετωπίζει 
απλώς το έγκλημα, αλλά μια διάχυτη παραβατικότητα, 
που σχετίζεται και προκύπτει από τη συνολική κρίση 
της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να διακρίνει τα 
όρια ανάμεσα σ’ αυτό που συνιστά και αποτελεί έκφρα
ση μιας γενικότερης κοινωνικής κρίσης, που συνδέεται 
με τη μεταβατικότητα της εποχής μας και στο έγκλημα. 
Η ικανότητα του διοικητή να διακρίνει ανάμεσα στο 
έγκλημα και στην ευρύτερη κοινωνική παραβατικότη
τα, η οποία θα του δίνει ακριβώς τη δυνατότητα να κά
νει αυτές τις διακρίσεις είναι αυτή θα του επιτρέπει να 
λειτουργεί σωστά και θα καταξιώσει τον βίο και την 
Υπηρεσία του στην τοπική κοινωνία.
Το θετικό κλίμα για τις σχέσεις Αστυνομίας και πολι
τών αναπτύσσεται και εκφράζεται στο βαθμό που ο δι
οικητής και το προσωπικό της Υπηρεσίας ενστερνίζο
νται την ανάγκη επικοινωνίας με την τοπική κοινω
νία, σε πνεύμα κατανόησης, εμπιστοσύνης και με κοινό 
στόχο την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και το 
σεβασμό των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων 
των πολιτών.
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Α Υ Τ Ο - Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η

Συμπλήρωσε το ερωτηματολόγ ιο  αυτό,  που αποτελε ί  ένα βοήθημα για 
να κάνε ις  μια αντ ι κε ιμεν ική  αξ ιολόγηση των ικανοτήτων σου και των 
επιδόσεων σου, ως διοικητής.

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ ΙΟ  Λ Υ Τ Ο -Λ Ξ ΙΟ Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ Η ΝΑΙ ΟΧΙ

I . Ε κ τελω ντα ς τα  κ α θ ή κ ο ντα  σ ου  ω ς δ ιο ικ η τή ς:
Προσπαθείς να αυξάνεις τις γνώσεις σου;
Διαβάζεις ο ίδιος τις εγκυκλίους που στέλνονται στην Υπηρεσία σου;
Τηρείς προσωπικό αρχείο με τα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος;

2. Γ ια  να  α υ ξή σ εις  τη ν  α π ο τελεσ μ α τικ ό τη τα  της Υ π η ρ εσ ία ς σου:
Θέτεις χρονικά προσδιορισμένους στόχους στους υφισταμένους σου;
Βάζεις υψηλά αλλά και εφικτά πρότυπα επιδόσεων;
Προγραμματίζεις εργασίες ή επιλύεις ότι προβλήματα προκύπτουν;

3 . Γ  ια  να  πά ρ εις μ ια  απόφ αση:
Συλλέγεις πληροφορίες για το πρόβλημα που σε απασχολεί;
Μελετάς τις επιλογές που έχεις όταν το επιτρέπει ο χρόνος;
Ζητάς την άποψη των υφισταμένων σου;
Αποφασίζεις γρήγορα όταν δεν υπάρχει χρόνος για μελέτη;
Ελέγχεις και αξιολογείς τα αποτελέσματα των ενεργειών σου;

4 . Ό τ α ν  δ ια τά ζεις  τ ο υ ς  υ φ ισ τα μ έν ο υ ς  σου:
Είναι σαφείς και συγκεκριμένες οι διαταγές σου;
Φροντίζεις να μην αφήνεις καμία αμφιβολία για την εκτέλεσή τους;
Αναγκάζεις τους υφισταμένους σου να τις δέχονται χωρίς συζήτηση;
Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το αξίωμά σου για να εκτελεστούν;

5. Κ α θ ο δ η γώ ν τα ς  τ ο υ ς  υ φ ισ τα μ ένους σου:
Καθορίζεις τι ακριβώς περιμένεις από τον καθένα τους;
Ενθαρρύνεις τους υφισταμένους σου να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες;
Προσπαθείς να απομακρύνεις τα εμπόδια που ανακύπτουν στο έργο τους
Όταν κάνουν λάθη δίνεις συμβουλές ή χρησιμοποιείς απειλές;
Χρησιμοποιείς τα λάθη τους ως ευκαιρία για μάθημα;

6. Π ρ ο ά γο ν τα ς  τ η ν  ενότη τα  και ο μ οψ υ χία  σ τη ν  Υ π η ρ εσ ία  σου:
Όταν μιλάς για την Υπηρεσία σου αναφέρεις το Εμείς αντί του Εγώ;
Είσαι πάντα διαθέσιμος στο προσωπικό σου;
Εξετάζεις τα αίτια όταν παρουσιάζονται πολλά προβλήματα προσωπικού
Επιτρέπεις σε κάποιον να παραβιάζει τους κανόνες που ισχύουν;

7. Α ν α γ νω ρ ίζο ν τα ς  τη ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  του π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  σου:
Δίνεις τον έπαινο μόνο όταν χρειάζεται;
Αναφέρεις τις επιτυχίες σου, ως έργο όλων των υφισταμένων σου;
Ενδιαφέρεσαι για την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη;
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8. Α σ κ ώ ντα ς εποπ τεία  και έλεγχο σ το  π ρ οσ ω π ικ ό  σου:
Παρακολουθείς την πορεία υλοποίησης των στόχων που έθεσες;
Τροποποιείς τις εντολές που έδωσες όταν διαπιστώνεις αδυναμίες;
Βεβαιώνεσαι για την εκτέλεση των διαταγών που δίνεις;

9 . Γ ια  να  δ ια τη ρ ή σ εις  την πειθαρχία :
Επαινείς όλα τα γεγονότα;
Επιπλήττεις ομαδικά το προσωπικό σου;
Εξετάζεις τις απόψεις του πριν λάβεις πειθαρχικά μέτρα;
Επιβάλλεις την πειθαρχία με το φόβο;
Όταν επικρίνεις το προσωπικό σου του γνωρίζεις τους λόγους;

10. Ε π ιβ ά λλοντα ς ποινές:
Θεωρείς την ποινή ως μέσο βελτίωσης της πειθαρχίας;
Θεωρείς την ποινή ως μέσο βελτίωσης του υπαίτιου;
Θεωρείς την ποινή ως μέσο παραδειγματισμού του λοιπού προσωπικού;
Ενεργείς άμεσα;
Εξετάζεις όλα τα γεγονότα;
Κάνεις ενέργειες για να μην επαναληφθεί παρόμοιο παράπτωμα;
Κάνεις διάκριση μεταξύ πράξεων από πρόθεση και από αμέλεια;
Επιβάλλεις την ποινή αντικειμενικά;

11. Δ ε ίχνο ντα ς  ενδ ια φ έρ ον γ ια  το  πρ οσω πικ ό  σου:
Υπερασπίζεις τους υφισταμένους σου όταν αδικούνται;
Αναλαμβάνεις την ευθύνη και για τα δικά τους λάθη όταν χρειάζεται;
Φροντίζεις για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους;
Παραγκωνίζεις τους συνεργάτες σου για να κερδίσεις άλλα οφέλη;
Αφιερώνεις χρόνο για να ακούσεις τα προβλήματά τους;
Ενδιαφέρεσαι για τα προσωπικά προβλήματα που σου αναφέρουν;
Δίνεις υποσχέσεις που δεν μπορείς να τηρήσεις;

12. Α ξ ιο λ ο γ ώ ν τα ς  το π ρ οσ ω π ικ ό  σου:
Ελέγχεις αν έχεις προκαταλήψεις και φροντίζεις να τις αποβάλλεις;
Βαθμολογείς όλους τους υφισταμένους σου με τον ίδιο βαθμό;
Βαθμολογείς όλους ως εξαίρετους για να έχεις καλές σχέσεις μαζί τους;
Θεωρείς την αξιολόγηση ως μέσο τιμωρίας των υφισταμένων σου;

13. Κ ρ ίνο ντα ς  τη  σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  σου:
Σχολιάζεις τις αποφάσεις και ενέργειες των ανωτέρων σου;
Ενεργείς όπως ενεργείς επειδή το διέταξαν οι ανώτεροι σου;
Αποδέχεσαι τη μομφή όταν σφάλλεις ή προσπαθείς να δικαιολογηθείς;
Λέγεις την αλήθεια και όταν δεν είναι ευχάριστη στους ανωτέρους σου;
Κατηγορείς την προηγούμενη διοίκηση της Υπηρεσίας για παραλείψεις;
Αποφεύγεις τη χρήση της εξουσίας σου για προσωπικά σου οφέλη;
Απευθύνεσαι στους υφισταμένους σου με υποτιμητικές εκφράσεις;.
Φέρεσαι με σύνεση και κατανόηση προς τους πολίτες;
Επιλαμβάνεσαι προσωπικά για την επίλυση προβλημάτων των πολιτών;
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Η Παναγία είναι το πνευματικό στόλισμα 
της ορθοδοξίας.  Για μας τους Έλληνες 
είναι η πονεμένη μητέρα, η παρηγορήτρια 
και η προστάτιδα που μας παραστέκεται 
σε κάθε περίσταση.

Σ
ε κάθε μέρος της Ελλάδας είναι χ τ ι
σμένες αμέτρητες εκκλησίες και μονα
στήρια, παλάτια αυτής της ταπεινής 
βασίλισσας και ένα σωρό ρημοκλήσια 
μέσα στα βουνά, στους κάμπους και 
στα νησιά, μοσχοβολημένα από την 

παρθενική και πνευματική ευωδία της. Μέσα σε 
κάθε ένα από αυτά βρίσκεται το παλιό και σεβά
σμιο εικόνισμά της με το μελαχρινό και χρυσοκέ- 
ρινο πρόσωπό της, που κοιτάζει με συμπόνια τον 
προσκυνητή που παρακαλεί..
Σε κάθε ορθόδοξη εκκλησία στέκεται το εικόνι
σμα της στο τέμπλο από τη δεξιά της Αγίας πόρ
τας. Σε άλλες εικόνες ζωγραφίζεται μονάχη, μα 
στα εικονίσματα του τέμπλου κρατά πάντα τον 
Χριστό στην αγκαλιά της από τα αριστερά, σπά
νια από τα δεξιά (τότε λέγεται Δεξιοκρατούσα). 
Το βλέμμα της είναι μελαγχολικό, απλό, ίσιο, 
ήσυχο, συμπαθητικό, αγαπητό, θλιμμένο μα και 
μαζί συμπονετικό, αγιότατο, πνευματικό, αθώο, 
σκεφτικό, άμωμο, ελπιδοφόρο, υπομονετικό, 
πράο, σεμνότατο, μακριά από κάθε σαρκικό λο
γισμό, καθρέφτισμα μυστικό του παραδείσου, 
βασιλικό και ταπεινό, ανθρώπινο και θεϊκό, 
άκακο, αδελφικό, ευγενικό, ελεγκτικό, άγρυ
πνο, καυτερό για όσους έχουνε πονηρούς λογι
σμούς, τρυφερό, διαπεραστικό, ερευνητικό, 
απροσποίητο, ηγεμονικό, συγκαταβατικό, παρα
καλεστικό, αμετάβλητο.
Ο πιο αυστηρός τύπος της Παναγίας είναι η λε- 
γόμενη Οδηγήτρια που έχει όρθια την κεφαλή 
της, έκφραση απαθέστερη και το όλο σχήμα της 
είναι πιο ιερατικό. Ενώ η Γλυκοφιλούσα έχει το 
κεφάλι της γυρτό κρατά το παιδί της που το 
αγκαλιάζει σφιχτότερα και η έκφρασή της είναι 
πιο αισθηματική. Η Πλατυτέρα παριστάνεται κα
θισμένη απάνω στο θρόνο αυστηρή και αλύγιστη 
και βαστά το Χριστό στα γόνατά της ακουμπώ- 
ντας το ένα χέρι της στον ώμο του και με το άλ
λο βαστώντας το πόδι του ή ένα μαντήλι.
Στην Ελλάδα οι περισσότερες εκκλησίες της Πα
ναγίας γιορτάζουνε κατά την Κοίμηση της Θεο
τόκου, δηλαδή στις 15 Αυγούστου. Σε αμέτρητες 
εκκλησίες και μοναστήρια χτυπούνε καμπάνες 
και ψέλνουνε οι ψαλτάδες. Μα αυτή δεν είναι 
γιορτή θανάτου, είναι γιορτή χαράς και θρίαμ
βος, «μετέστη προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα

της Ζωής», γ ιατί αυτή που κοιμήθηκε είναι η μη
τέρα της ζωής.
Σε κάθε παλιά εκκλησία είναι ζωγραφισμένη η 
κοίμηση σε μεγάλο σχήμα απάνω από την πύλη 
της εισόδου, από το μέσα μέρος του καθολικού, 
παράσταση πολυπρόσωπη, γ ιατί εκτός από τους 
δώδεκα Αποστόλους, που στέκονται γύρω στην 
ξαπλωμένη Παναγία, κι από τα σύννεφα που τους 
σηκώνουνε για να τους πάνε στη Γεσθημανή, πα- 
ριστάνεται ο Χριστός κρατώντας την ψυχή της 
Μητέρας του σαν βρέφος σπαργανωμένο, δορυφο- 
ρούμενος από λεγεώνα Αρχαγγέλων και Αγγέ
λων. Και μαζί με αυτούς στέκουνται πλήθος κό
σμος, άνδρες και γυναίκες σε στάση θρησκευτική 
και πικραμένη, κι άλλες γυναίκες φαίνονται στα 
δώματα και στα παράθυρα των σπιτιών δακρυ- 
σμένες και τραβώντας τα μαλλιά τους.
Όποιος τύχει να ταξιδεύει στα ελληνικά νερά τη 
μέρα της Παναγίας θα ακούσει από ανοιχτά τις κα
μπάνες που ψέλνουνε με τη γλυκιά φωνή τους, κι 
ο αγέρας τη σκορπά απάνω από το πέλαγο. Από πα
ντού ακούγονται, από το Άγιον Όρος, που το λένε 
το περιβόλι της Παναγιάς, από την Τήνο, που έχει 
το ξακουστό παλάτι της, από τη Σαλαμίνα που 
γιορτάζει η Φανερωμένη, από την Αγιάσο και από 
την Πέτρα της Μυτιλήνης, από τα μοναστήρια της 
Σίφνου, της Σκιάθου, της Νάξου, από κάθε νησί και 
από κάθε κάβο αφρισμένο, από κάθε βράχο αγερο- 
δροσισμένο, «ιδού, εις αιώνα μακαρίζουσι Σε πάσαι 
αι γενεαί, Υπερευλογημένη και Κεχαριτωμένη». 
Φως γεμίζει την οικουμένη, φως γεμίζει τις ψ υ
χές, φως κατεβαίνει ως τα βάθη της θάλασσας, 
φως μπαίνει μέσα στις σκοτεινές σπηλιές, φωτερά 
γινήκανε όλα τα σκοτεινά, αφού ο θάνατος ν ική
θηκε από την Πηγή της Ζωής.
Τ’ άστρα τρεμοσβήνουνε. Ο ουρανός ανοίγει τις 
σιντεφένιες πύλες του, κι από τα μυστηριώδη βά
θη του έρχεται προς τη γη μια μυστική υμνωδία. 
«Ως εμψύχω Θεού κιβωτώ ψαυέτω μηδαμώς χειρ 
αμύητων, χείλη δε πιστών τη θεοτόκω ασιγήτως 
φωνήν του αγγέλου αναμέλποντα, εν αγαλλιάσει 
βοάτω. Ό ντω ς ανωτέρα πάντων υπάρχεις, Παρθέ
νε αγνή.» (Εσένα που είσαι ζωντανή κιβωτός του 
Θεού ας μη σε αγγίζει ολότελα χέρι άπιστο, αλλά 
χείλια πιστά ας ψάλουνε δίχως να σωπάσουνε τη 
φωνή του αγγέλου κι ας κράζουνε «Αληθινά είσαι 
ανώτερη απ’ όλα Παρθένε αγνή»).
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Γ ε ν ν η μ έ ν ο ς  το  1 9 5 6  στο  
Μ ε χ ε ν τ ί ν τ ι  τ η ς  Ρ ο υ μ α ν ί α ς ,  
ε ί χ ε  από μ ι κ ρ ό ς  ό ρ α μ α  να γ ί ν ε ι  
α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς .  Α φ ο ύ  ο λ ο κ λ ή ρ ω σ ε  
τ ι ς  σ π ο υ δ έ ς  τ ο υ  στη  Ν ο μ ι κ ή  τ ο υ  
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  τ ο υ  
Β ο υ κ ο υ ρ ε σ τ ί ο υ ,  έ κ α ν ε  
μ ε τ α π τ υ χ ι α κ έ ς  σ π ο υ δ έ ς  σε  
θ έ μ α τ α  δ ι κ α σ τ ι κ ή ς  α σ τ υ ν ο μ ί α ς  
κα ι  το  1 9 9 2  ε ι δ ι κ ε ύ τ η κ ε  στη  
Γ α λ λ ί α  σε  θ έ μ α τ α  α ν α κ ρ ι τ ι κ ή ς .  
Έ χ ο ν τ α ς  έ τ σ ι  ό λ ο  τ ο  α π α ι τ ο ύ μ ε ν ο  
υ π ό β α θ ρ ο  τ ο  2 0 0 0  α ν α λ α μ β ά ν ε ι  
κ α θ ή κ ο ν τ α  Γ ε ν ι κ ο ύ  Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή  τ η ς  Μ η τ ρ ο π ο λ ι τ ι κ ή ς  
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  τ ο υ  Β ο υ κ ο υ ρ ε σ τ ί ο υ .  
Β ρ α β ε ύ τ η κ ε  από τ ο  Δ ι ε υ θ υ ν τ ή  
τ ο υ  FBI  γ ι α  τ η ν  δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α  
τ ο υ  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  τ η ς  
κ α τ α π ο λ έ μ η σ η ς  τ ο υ  ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ  
ε γ κ λ ή μ α τ ο ς  κ α ι  α ρ γ ό τ ε ρ α  από  
τ ο ν  Π ρ ό ε δ ρ ο  τ ω ν  Η . Π . Α .  Τ ζ ό ρ τ ζ  
Μ π ο υ ς  γ ι α  τ η ν  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  τ ο υ  μ ε  τ ι ς  
α μ ε ρ ι κ α ν ι κ έ ς  Υ π η ρ ε σ ί ε ς  
Α σ φ α λ ε ί α ς .
Σ τ η ν  σ υ ν ά ν τ η σ ή  μ α ς  ή τ α ν  
ι δ ι α ί τ ε ρ α  ε υ γ ε ν ι κ ό ς  κα ι  
κ α τ α δ ε κ τ ι κ ό ς ,  δ η λ ώ ν ο ν τ α ς  φ ί λ ο ς  
τ η ς  Ε λ λ ά δ α ς  κ α ι  τ η ς  ε λ λ η ν ι κ ή ς  
κ ο υ λ τ ο ύ ρ α ς .

Dan Valentin Fatuloiu



«Α στυνομική Ανασκόπηση»: Τα τελευταία  
χρόνια, η χώρα σας πέρασε από μια διαδικα
σία τεράστιων κοινω νικοπολιτικώ ν αλλαγών. 
Οι αλλαγές αυτές κατά πόσο επηρέασαν τη 
Ρουμανική Αστυνομία;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα τελευταία ε'τη, η 
Ρουμανική Αστυνομία ήρθε αντιμέτωπη με μία τε
ράστια πρόκληση, εκ βάθρων μεταρρύθμιση, η 
οποία επηρέασε όλους μας. Παρ’ όλα αυτά, οι 
στρατηγικές στον τομέα της διοίκησης που προω
θήθηκαν και εφαρμόστηκαν το έτος 2005 διασφά
λισαν για την Ρουμανία την έγκαιρη ένταξή της 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι συστάσεις και οι 
συμβουλές που δεχθήκαμε από εμπειρογνώμονες 
της Ε.Ε. μας βοήθησαν να αποκτήσουμε ένα στα
θερό έδαφος για τη στρατηγική αναδιάρθρωσης 
των Υπηρεσιών της Ρουμανικής Αστυνομίας για 
την περίοδο 2004 - 2007. Αυτή η στρατηγική 
εφαρμόστηκε προωθώντας μια πολιτική μάνα
τζμεντ η οποία στόχευε: στην εναρμόνιση της νο
μοθεσίας μας με την Ε.Ε., στην ανάπτυξη της απο- 
τελεσματικότητας και εκσυγχρονισμού του τρό
που διοίκησης της Αστυνομίας, στην αναδιάρθρω
ση των θεσμών μας στην εξέλιξη της εθνικής, το
πικής και ευρωπαϊκής συνεργασίας, στην πάταξη 
του εγκλήματος, στην ανάπτυξη της τεχνικής και 
επιχειρησιακής ικανότητας στην πρόληψη του 
εγκλήματος, αλλά και στην διαφάνεια και προσέγ
γιση του πολίτη.

«Α.Α.»: Αναφερθήκατε στην αναδιάρθρωση  
των Υπηρεσιών σας. Π οιος είναι ο στόχος αυ
τής της αναδιάρθρωσης;

Βεβαίως. Η ιδέα της θεσμικής αναδιάρθρωσης στη
ρίχτηκε στις «Καλύτερες Ευρωπαϊκές Πρακτικές» 
και οδήγησε στην αναδόμηση του Αρχηγείου της 
Ρουμανικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό, χαρά- 
χθηκαν οι πρώτοι βασικοί άξονες προώθησης του 
φιλόδοξου αυτού σχεδίου, που στόχο είχε την μά
χη ενάντια στο έγκλημα: Δημόσια ασφάλεια, 
εγκληματολογική έρευνα, μάχη ενάντια στο ορ
γανωμένο έγκλημα.
Οι ανωτέρω πυλώνες υποστηρίζονται από τεχνι
κές και επιστημονικές τεχνικές έρευνας, μελέτη 
εγκληματολογικών περιπτώσεων, ανάλυση πλη
ροφοριών.
Επιπλέον, ύστερα από μελέτη των πληθυσμιακών 
αναγκών ανά πόλη προβήκαμε στην πρόσληψη νέ
ου προσωπικού, ποσοτικά προσαρμοσμένου ανά
λογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε πόλης.
Έ τσ ι επετεύχθη μια ισορροπία αστυνομικών δυ
νάμεων σε ολόκληρη τη χώρα.
Παράλληλα, αυξήθηκαν τα κριτήρια εισόδου νέων 
αστυνομικών (π.χ. προαπαιτούμενη πανεπιστη
μιακή κατάρτιση για αρκετές κατηγορίες κ.λπ.) 
και γενικώς επήλθε ριζική μεταρρύθμιση του εκ
παιδευτικού μας συστήματος. Ταυτόχρονα, μειώ
θηκε ο χρόνος εκπαίδευσης των Αστυνομικών από 
21 σε 18 μήνες, ενώ αυξήθηκε ο χρόνος πρακτικής 
άσκησης σε 5 μήνες (αύξηση της τάξεως του 50%). 
Το έτος 2005, ακολουθώντας τις συστάσεις των 
εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε., έγιναν κοινά κέντρα

εκπαίδευσης για άνδρες και γυναίκες, καθώς και 
δύο περίοδοι εισαγωγής υποψηφίων τον Αύγουστο 
και τον Νοέμβριο για την κάλυψη 3.400 θέσεων, 
2.500 ανδρών και 900 γυναικών, οι οποίοι θα απο
φοιτήσουν στις αρχές του 2007.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται 
για μια αύξηση ύψους 55% στο γυναικείο προσω
πικό που τώρα είναι στο ποσοστό του 8% (3.661) 
του συνολικού προσωπικού. Έ τσ ι κατορθώσαμε 
να εναρμονιστούμε με τα ευρωπαϊκά επίπεδα.
Η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του αστυνομι
κού έργου οδήγησε στην ανάπτυξη επαγγελματι
κών δεδομένων, ανάλογα με τις συστάσεις της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, υπό την βάση των «καλύτε
ρων πρακτικών». Προκειμένου να γίνουν κτήμα 
μας αυτά τα επαγγελματικά δεδομένα, απαιτείται 
η υιοθέτηση συγκεκριμένων όρων και κανόνων.
Ο κατάλληλος συντονισμός των σχέσεων ανάμεσα 
στις Υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δια
σφαλίζει την επιτυχία των επιχειρησιακών δρα
στηριοτήτων. Για τη Ρουμανική Αστυνομία η συ
νεργασία των δύο προαναφερθέντων επιπέδων 
στοχεύει στην υποστήριξη της κοινής προσπάθει
ας για τη μάχη ενάντια στο έγκλημα.

«Α.Α.». Σε τι επίπεδο βρίσκονται οι προσπά
θειες σας για την ένταξη της χώ ρας σας στην 
Ε.Ε. (όσον αφορά τον τομέα σας);

Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Ή δη η Ρουμανική 
Αστυνομία συμμετέχει ενεργά με εμπειρογνώμο
νες σε 40 ομάδες εργασίας που συνεδριάζουν στις 
Βρυξέλλες, όπου χαράσσονται οι πολιτικές για τον 
τομέα ασφάλειας στην Ε.Ε. Έ χοντας σαν δεδομένο 
τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την ανάλυση 
τοπικών και διεθνικών επιχειρήσεων, η Ρουμανι
κή Αστυνομία προσανατολίζει την πολιτική της 
σχετικά με την αστυνομική συνεργασία σε χώρες 
που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα όπως: 
η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η 
Ολλανδία, η Μολδαβία, η Κροατία, η Ουκρανία, η 
Βουλγαρία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο, η Με
γάλη Βρετανία, η Γερμανία και η Αυστρία.
Το επόμενο έτος, ακολουθώντας την ίδια προοπτι
κή σχέσεων συνεργασίας, θα αναπτυχθούν διμε
ρείς συμφωνίες συνεργασίας και με άλλες ευρω
παϊκές και βαλκανικές χώρες.
Την ίδια στιγμή εκπονούμε σημαντικά προγράμ
ματα που φτάνουν στο ποσό των 70 εκατομμυρίων 
ευρώ. Τέτοια είναι: Το Εθνικό Σύστημα Πληροφο
ριών σχετικά με εγκληματικούς φακέλους, το σύ
στημα παρακολούθησης των δρόμων με κάμερες 
για λόγους Τροχαίας, το εθνικό σύστημα καταγρα
φής πυροβόλων όπλων, το σύστημα IBIS, Το σύ
στημα και κέντρο ελέγχου GDI3MP, το σύστημα 
επεξεργασίας δεδομένων κ.α.
Το πιο σημαντικό επίτευγμά μας, όσον αφορά τις 
προσπάθειές μας για ενσωμάτωσή μας στην Ε.Ε., 
είναι η αδελφοποίηση του Ινστιτούτου Εγκλημα
το λ ο γ ιώ ν  Ερευνών μας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (ENFSI). Στο 
πλαίσιο αυτό και προκειμένου να αναβαθμίσουμε 
τα τεχνικά επιστημονικά μέσα μας που είναι 
απολύτως αναγκαία στην πρόληψη, ανάλυση και
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καταστολή έκνομων ενεργειών, έγιναν επενδύ
σεις ύψους 1.700.500 ευρώ, για την αγορά νέας 
τεχνολογικής υποδομής.
Περαιτέρω, για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε 
περισσότερο στον τομέα της πρόληψης, προβήκα- 
με στην πρόσληψη 78 εξειδικευμένων αξιωματι
κών (ψυχολόγων και κοινωνιολόγων) για την ανά
λυση και πρόληψη τοπικών μορφών εγκλήματος. 
Τέλος καταβάλαμε σοβαρές προσπάθειες στον το
μέα προσέγγισης του πολίτη. Γνωρίζουμε ότι για 
να το επιτύχουμε αυτό, θα πρέπει να βελτιώσου
με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι με την μεταστροφή του 
κλίματος του κοινού ως προς την Αστυνομία, κα
θώς και με την εμπέδωση του αισθήματος ασφα
λείας στους πολίτες, θα μπορέσουμε να επιτύχου
με τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και της κα
ταστολής του εγκληματικού φαινομένου. Είμα
στε βέβαιοι ότι την 1.1.2007 η Ρουμανική Αστυ
νομία θα αποδείξει περίτρανα ότι βρίσκεται στο 
ίδιο επίπεδο από πλευράς δομών με οποιαδήποτε 
άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

«Α.Α.»: Ποιοί είναι οι στόχοι σας για το με'λλον;

Οι στόχοι μας για το μέλλον είναι αρκετοί και φ ι
λόδοξοι:
-Απόλυτη αποκέντρωση σε κεντρικό και περιφε
ρειακό επίπεδο.
-Βελτίωση της παρεχόμενης αστυνομικής εκπαί
δευσης.
-Ανάπτυξη του τομέα της ανάλυσης πληροφοριών 
προκειμένου να επιτευχθεί πρόληψη του οργα
νωμένου εγκλήματος.
-Ενδυνάμωση του θεσμικού και επιχειρησιακού 
πλαισίου στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος. 
-Αποτελεσματική μάχη ενάντια στο διασυνοριακό 
έγκλημα σε τομείς που είναι σημαντικοί για την 
Ε.Ε. όπως είναι η καταπολέμηση της μάστιγας 
των ναρκωτικών καθώς και της εσωτερικής πα
ραγωγής ναρκωτικών ουσιών, η πάταξη του φαι
νομένου της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, η 
παράνομη μετανάστευση κ.α.
- Η αναβάθμιση του Κέντρου Ανθρώπινων Πό
ρων έτσι ώστε να γίνει πιο επιχειρησιακό, σαν 
εθνικό σύστημα με καθήκοντα την καταγραφή 
και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων στον 
τομέα της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.
- Ο εκσυγχρονισμός του κεντρικού συστήματος 
AFIS από το Ινστιτούτο Εγκληματολογικών 
Ερευνών προκειμένου να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της EURODAC.
- Η ανάπτυξη του Δικτύου IT, στο επίπεδο των 
αστυνομικών τμημάτων.

«Α.Α.»: Οι στόχοι σας είναι υψηλοί και φαί
νεται πως λειτουργείτε με ρυθμούς εντατι
κούς. Η μέχρι σήμερα πορεία εκσυγχρονι
σμού, σας επιτρέπει να  αισιοδοξείτε για την 
ολοκλήρωση αυτών των στόχων;

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το έτος 2005, 
υπήρξε για την Ρουμανική Αστυνομία το πλέον 
σημαντικό της τελευταίας Ιδετίας, από πλευράς

ριζικών αλλαγών καινοτομιών και επενδύσεων 
στο οργανωτικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, το 
αστυνομικό μάνατζμεντ προσαρμόζεται στις ανά
γκες της κοινωνίας. Κάνοντας σωστή χρήση των 
διαθέσιμων πόρων προχωρούμε στην ενσωμάτω
σή μας σε μια μοντέρνα ευρωπαϊκή Αστυνομία. Σ ’ 
αυτές μας τις πρωτοβουλίες οφείλω να τονίσω ότι 
έχουμε θερμή υποστήριξη τόσο από την Κυβέρ
νηση όσο και από τη Βουλή.

«Α.Α.»: Πως θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο συ
νεργασίας Ε λληνικής και Ρ ουμανικής Αστυ
νομίας;

Η συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής και της 
Ρουμανικής Αστυνομίας αναπτύχθηκε υπό το 
πρίσμα της ευρωπαϊκής μας ενσωμάτωσης, γεγο
νός που επέβαλε επανεκτίμηση των προτεραιοτή
των για συνεργασία με χώρες της περιοχής της 
Μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανίων. 
Κινούμενοι λοιπόν σ’ αυτό το φάσμα, οι Αστυνο
μίες μας, το έτος 2005, αφού μελέτησαν την τοπι
κή και διευθυντική επιχειρησιακή κατάσταση, 
ακολούθως αναπτύσσουν μια διμερή συνεργασία 
στηριζόμενη στην εκπαίδευση και εξειδίκευση, 
με απώτερο στόχο τη δημιουργία επαγγελματιών 
ικανών να λύσουν σοβαρές υποθέσεις και να δου
λέψουν μαζί σε υποθέσεις κοινού ενδιαφέροντος. 
Το έτος 2006, κινούμενοι στο ίδιο μοτίβο, οι 
αστυνομικές δυνάμεις μας αποφάσισαν να ενδυ
ναμώσουν ακόμη περισσότερο τις ήδη καλές σχέ
σεις συνεργασίας, υπογράφοντας τριμερή συνθή
κη συνεργασίας, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη 
Βουλγαρία.

«Α.Α.»: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο  
σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μεταρ- 
ρυθμιστικό σας έργο.

Εγώ, σας ευχαριστώ.

Σ υ νέντευ ξη : Α /Β ’ Αρετή Κ. Λιασή
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 Ζάκυνθος ήταν γνωστή από τα προϊστορικά χρό
νια Ο Όμηρος την αναφέρει ως Υλήεσσα (δασωμέ
νη) και θεωρεί πρώτο οικιστή της τον Ζάκυνθο, γιο 
του βασιλιά της Φρυγίας, Δάρδανου. Η μυθολογία 
θέλει τους θεούς Άρτεμη και Απόλλωνα να τριγυ
ρίζουν γοητευμένοι στο νησί από τις ομορφιές του. 

Οι κάτοικοί του πολέμησαν στο πλευρό του Οδυσσέά κατά τον 
Τρωικό Πόλεμο κι αργότερα κέρδισαν την ανεξαρτησία τους 
από την ηγεμονία της Ιθάκης και απέκτησαν δημοκρατική 
διακυβέρνηση.
Χάρη στη γεωγραφική του θέση και στις πηγές πίσσας που διέ
θετε, το νησί γνώρισε μεγάλη εμπορική και πολιτιστική άν
θηση στα ιστορικά χρόνια' Εμεινε ουδέτερο στους Περσικούς 
πολφούς, αλλά κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο συμμάχη
σε με τους Αθηναίους. Η Ζάκυνθος υποτάχθηκε στους Μακε- 
δσνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου κι αργότερα στους Ρωμαίους, 
που της παραχώρησαν σχετική αυτονομία Στα χρόνια του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου η Ζάκυνθος ανήκε στην επαρχία της 
Ιλλυρίας. Ο χριστιανισμός -σύμφωνα με την παράδοση- έφτα
σε στο νησί με τη Μαρία Μαγδαληνή το 34 μΧ  Στη διάρκεια 
των βυζαντινών χρόνων λεηλατείται από πειρατές και Βάνδα
λους ενώ αργότερα υπέστη πολλά από τους Σταυροφόρους 
Το 1185 η Ζάκυνθος μαζί με την Κεφαλονιά περιέρχονται 
στην κυριαρχία των Ορσίνι. Οι Τούρκοι δεν κατάφεραν πά
ντως να πατήσουν το νησί.
Η Ενετοκρατία (1484 - 1797) πλούτισε τον ζακυνθινό πολιτι
σμό κι οργάνωσε το νησί σε πολιτεία. Κάτω από την προστα
σία των Ενετών, η νέα πόλη ίρφυγε από τα όρια του Κάστρου 
και έφτασε ως τη θάλασσα, με ωραία ρυμοτομία και επιβλητι
κά κτίρια Ομως οι ευγενείς καταδυνάστευαν τους ποπολά
ρους γι’ αυτό όταν αργότερα οι Γάλλοι δημοκρατικοί κατέλα
βαν το νησί, έγιναν δεκτοί με ανακούφιση από το λαό.
Οι Ρώσοι δεν έμειναν για πολύ, ενώ οι Άγγλοι που τους διαδέ
χτηκαν, φρόντισαν για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης για 
δημόσια φγα και για τη δημόσια υγεία.
Το όνειρο των Ζακυνθινών να ενωθούν με την Ελλάδα έγινε 
μετά από πολύ αγώνα, στις 21 Μαΐου 1864, οπότε και υψώθη
κε οριστικά η ελληνική σημαία στο νησί.
Το νησί της μουσικής της ποίήσης και της φιλοξενίας 
Πατρίδα του Διονυσίου Σολωμού, του εθνικού μας ποιητή, 
του Ανδρέά Κάλβου, του Ούγκο Φώσκολου και του Ξενόπου- 
λου, η Ζάκυνθος είχε πάντα και διατηρεί και σήμερα υψηλό
τατο πολιτιστικό επίπεδο. Στο νησί καλλιεργήθηκαν κι ανα
πτύχθηκαν όλες οι μορφές της τέχνης Γι’ αυτό κι η Ζάκυνθος 
δίκαια ονομάστηκε «Φλωρεντία της Ανατολής».
Η μουσική "κυλάει στις φλέβες" των Ζακυνθινών. Η επίδοσή 
τους στην τέχνη αυιή άρχισε από τα πανάρχαια χρόνια, τότε 
που λατρευόταν στο νησί ο θεός της μουσικής Απόλλωνας 
Τον καιρό της Ενετοκρατίας αναπτύχθηκε η ζακυνθινή κα
ντάδα, που φτάνει ως τις μέρες μας
Το θέατρο με την επήρεια των Ιταλών γνώρισε μεγάλη ανά
πτυξη στο νησί ήδη από τον 15ο αιώνα. Το 1571 ανεβαίνουν 
στη σκηνή για πρώτη φορά "οι Πέρσες" του Αισχύλου. Η σά
τιρα στις Ομιλίες ένα είδος λαϊκής επιθεώρησης βρίσκει με
γάλη απήχηση στο λαό, ενώ η όπερα ενώνει αριστοκράτες και 
ποπολάρους

Η πόλη της Ζακύνθου

Πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, η Ζάκυνθος απλώνεται 
στους πρόποδες του λόφου κάτω από το Κάστρο. Εδώ σώζο
νται κτίρια και αρχοντικά, με το χαρακτηριστικό χρώμα της 
ώχρας με λότζες και βενετσιάνικες στοές Μην παραλείψετε



να περπατήσετε τη Στράτα Μαρίνα στην παραλία, την περί
φημη Ρούγα, το εμπορικό κέντρο με τις γραφικός καμάρες 
και την πλακόστρωτη κεντρική πλατεία του Αγίου Μάρκου 
που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη κίνηση.
Η περιοχή της Μπόχαλης κάτω από το Κάστρο θα σας γοη
τέψει με τα μικρά, ήσυχα δρομάκια της και τα παλιά της σπί
τια, με αυλές πνιγμένες στα μπουγαρίνια, με τα γνήσια κα
φενεία και τα εστιατόριά της όπου ακούγεται η παλιά ζα- 
κυνθινή μουσική. Πάνω από τη Μπόχαλη δεσπόζει το ενετι- 
κό Κάστρο με την υπέροχη πανοραμική θέα προς τη σημερι
νή πόλη της Ζακύνθου και τη θάλασσα του Ιονίου. 
Σημαντικό πόλο έλξης και προσκυνήματος αποτελεί η Ιερά 
Μονή Στροφάδων και Αγιου Διονυσίου, όπου φυλάσσεται το 
σκήνωμα του Αγίου.

Μια βόλτα στο νησί
Από τα σαράντα τέσσερα χωριά της Ζακύνθου τα περισσότε
ρα είναι αξιοποιημένα έχοντας διατηρήσει το παραδοσιακό 
τους χρώμα Ο τουρισμός αναπτύχθηκε σταδιακά και η ευ
αισθησία των κατοίκων για το περιβάλλον δεν άφησε τα τε
ράστια συγκροτήματα να πνίξουν τις φυσικές ομορφιές του 
νησιού. Εδώ θα βρείτε μεσαίες και μικρές ξενοδοχειακές μο
νάδες για κάθε βαλάντιο, που προσφέρουν όχι μόνο όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις αλλά και εξυπηρέτηση που μετατρέπεται 
σε γνήσια φιλοξενία.
Ο Λαγανάς στο νοτιά, Ιίχλμ. από την πόλη, στην mo εύφο
ρη πεδιάδα του νησιού, ανάμεσα σε ελαιώνες και σταφιδά
μπελο, με την ατέλειωτη αμμουδιά του, συγκεντρώνει τη με
γαλύτερη καλοκαιρινή κίνηση. Κοσμοπολίτικος τόπος με ξε
νοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ και με έντονη νυ
χτερινή ζωή, προσφφεται τόσο για τους «ζωηρούς» επισκέ
πτες όσο και για ήσυχες οικογενειακές διακοπές Στην εκτε
ταμένη παραλία του Λαγανά απαντάται και η θαλάσσια χε
λώνα Caretta - Caretta
Το Αργάσι, μια άλλη αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή, με 
μεγάλη αμμουδερή παραλία, προσφέρεται για τους παραθε
ριστές που αγαπούν την ξένοιαστη ζωή μέρα - νύχτα 
Το Καλαμάκι στα νότια και αυτό, ένα ήρεμο παραθαλάσσιο 
κέντρο με μια ακόμα υπέροχη αμμουδιά, αναδεικνύεται ιδα
νικός τόπος αναψυχής για κάθε επισκέπτη. Η εκτεταμένη 
παραλία με την ψιλή άμμο και τα ρηχά ασφαλή νερά στις 
Αλυκές στα βορειοανατολικά του νησιού, γίνεται πόλος έλ
ξης για τον οικογενειακό τουρισμό.
Η παραλία των Αλυκών διαθέτει και τη δυνατότητα πολλών 
θαλάσσιων σπορ. Στη συνέχεια της παραλίας των Αλυκών 
βρίσκεται ο Αλικανάς ένα νέο παραθεριστικό κέντρο. Εδώ 
πιστεύεται ότι χτίστηκε η αρχαία Αρκαδία, η πρώτη πόλης 
της Ζακύνθου. Η παραλία Πλάνου - Τσιλιβί στα βορειοανα
τολικά του νησιού ξεχωρίζει για την καθαρότητα της θά
λασσας έχει μάλιστα βραβευτεί με την μπλε σημαία ευρω
παϊκής διάκρισης
Στη συνέχεια προς το βορρά υπάρχουν και άλλες τουριστικά 
αναπτυσσόμενες παραλίες όπως το Τραγάκι, η Κυψέλη και 
το Γερακαριο. Δεκάξι χλμ. νοτιοδυτικά από την πρωτεύου
σα, θα βρείτε τον Βασιλικό, ένα απλωμένο χωριουδάκι, με πο

λύ πράσινο και άφθονα νερά, με εύφορα κτήματα και περι
βόλια, με πολλές ονειρεμένες παραλίες που προσφέρονται για 
όλα τα θαλάσσια σπορ: το Πόρτο Ρώμα, ο Άγιος Νικόλαος το 
Πόρτο Ζόρο, αλλά και ο Γέρακας μια από τις ήσυχες προ- 
στατευόμενες παραλίες που χρησιμοποιεί για την αναπαρα
γωγή της η χελώνα caretta - caretta 
Στο νοτιότερο σημείο του νησιού ένα γραφικό χωριουδάκι, 
το Κερί, θυμίζει την παλιά Ζάκυνθο. Χτισμένο ψηλά, αγκα
λιασμένο από καταπράσινους λόφους με στενά σοκάκια και 
πολλά πέτρινα σπίτια, μοιάζει σα να βγήκε από άλλες εποχές 
Η θέα του Ιονίου από το Φάρο του Κεριού είναι εκπληκτι
κή. Μια θέα που κάθε ηλιοβασίλεμα μαγεύει τον τυχερό επι
σκέπτη. Η παραλία του χωριού Λίμνη, είναι πλούσιος ψα
ρότοπος Αξίζει να επισκεφθείτε τις γύρω ακτές όπου θα 
βρείτε ορισμένες από τις ωραιότερες σπηλιές και αψίδες 
όπως οι Καμάρες
Στον επισκέπτη που θα εξερευνήσει τα ορεινά, η Ζάκυνθος 
θα αποκαλύψει το άλλο της πρόσωπο. Τα παραδοσιακά της 
χωριά κρύβονται μέοα σε δάση από πεύκα Ανάμεσά τους οι 
Βολίμες τρεις ενωμένοι παραδοσιακοί οικισμοί, με παλιά κα
λοδιατηρημένα σπίτια, οι Ορθονιές οι Μαριές και το Καμπί 
κοντά στην ψηλότερη κορυφή του νησιού, είναι από τα 
ωραιότερα Από εκεί ο επισκέπτης αγναντεύει όλο το νησί και 
τη θάλασσα του Ιονίου ως πέρα στην Κεφαλσνιά. Arise τα χω
ριά αυτά, τα χρώματα της δύσης είναι ανεπανάληπτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Οι Υπηρεσίες της ΑΔ. Ζακύνθου αστυνομεύουν τον ομώνυ
μο Νομό.
Οι κάτοικοι του Νομού ασχολούνται κυρίως με τον τουρι
σμό και με τη γεωργία
Το εντονότερο πρόβλημα της ΑΔ. εντοπίζεται στις κλοπές -  
διαρρήξεις που παρουσιάζεται στις αγροτικές περιοχές και 
κυρίως στην περιοχή Λαγανά. Διαπιστώθηκε ότι διακινού- 
νται μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης από άτομα που 
εμφανίζονται σαν διακινητές -  μικρέμποροι, για να διασφα
λίσουν τη δόση τους Επίσης σημειώνονται κλοπές τροχοφό
ρων. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εκτιμάται ότι οι 
κυριότερες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων είναι η υπερ
βολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η 
έλλειψη οφειλόμενης προσοχής Σημαντικό ρόλο στην αύξη
ση των τροχαίων ατυχημάτων διαδραματίζει και η κακή κα
τάσταση του επαρχιακού εθνικού δικτύου. Το φαινόμενο 
της ηχορύπανσης είναι υπαρκτό κατά τους θερινούς μήνες 
Το σημαντικότερο πρόβλη
μα της Ζακύνθου αφορά 
στο ζήτημα των αλλοδα
πών (κυρίως Αλβανών), οι 
οποίοι αποτελούν σημαντι
κό πλέον τμήμα του πλη
θυσμού του νησιού. Διαμέ
νουν μόνιμα άνω των 
10.000 Αλβανών, νόμιμα 
εγκατεστημένων, σε πλη
θυσμό 35.000 γηγενών. Α στυνομ ικός Δ ιευθυντής
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Κεφαλονιά
Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο νησί του Ιονίου με έκταση 789  
τ.χ. και πληθυσμό 3 7 .0 0 0  κατοίκων. Οι εναλλαγές τοπίου και οι 
ποικίλες φυσικές ομορφιές μαγεύουν τον επισκέπτη. Στολίδι του 
αποτελεί ο ορεινός όγκος του Αίνου. Σημαντική υπήρξε η 
συμβολή της Κεφαλονιάς στις τέχνες , τα γράμματα και την 

πολιτική. Τέκνα  της ήταν μετα ξύ  άλλων, ο Α νδρέας  
Λασκαράτος, ο Γεώργιος Μ ολφέτας, ο Γεράσιμος 

Μ αρκοράς, ο Δ ιονύσ ιος Λαυράγκας, ο 
Μπάμπης Άννινος, ο Σπυρίδων 

Μαρινάτος και ο Ρόκκος Χοϊδάς.



Σ
ύμφωνα με τη μυθολογία το νησί συνδέεται με τον 
Κέφαλο, γνωστό ηρώα δήμου της Αττικής. Κατοι- 
κήθηκε από την Παλαιολιθική περίοδο, όπως απο- 
δεικνύουν τα άφθονα ευρήματα στις περιοχές της 
Σάμης του Φισκάρδου και της Σκάλας (Ο Κεφαλος 
είχε τέσσερις γιους τον Κράνιο, τον Παλέά, τον 

Πρόνησο και τον Σάμο). Ιδιαίτερα σημαντική για την Κεφαλο- 
νιά υπήρξε η Μυκηναϊκή περίοδος. Από τα τέλη του 11ου ως 
τα τέλη του 8ου αιώνα πΧ  το νησί παρουσίασε εικόνα εγκα
τάλειψης. Από τα τέλη της Γεωμετρικής περιόδου άρχισε να 
αναπτύσσεται σταδιακά. Τον 5ο πΧ  αιώνα η Κεφαλσνιά ήταν 
χωρισμένη σε τέσσερις πόλεις-κράτη: Πάλη, Κράνη, Πρσννοι 
και Σάμη, που αποτελούσαν την Κεφαλληνιακή Τετράπολη. 
Λόγω των αν ui ιαραθέοεών τους οι πόλεις απέκτησαν από τους 
Ελληνιστικούς χρόνους ισχυρά; οχυρώσεις Το 187 πΧ  οι Ρω
μαίοι κατέλαβαν τη Σάμη, γεγονός που σηματοδότησε την 
έναρξη της Ρωμαιοκρατίας στο νησί. Από τα τέλη του 4ου αιώ
να η Κεφαλονιά αποτέλεσε τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας Στα τέλη του 11ου, προσπάθησε ανεπιτυχώς να την κα
ταλάβει ο Νορμανδός Ροβέρτος Γυισκάρδος ενώ το 12ο αιώνα 
πέρασε διαδοχικά στους Νορμανδούς το βασιλιά της Σικελίας 
Γουλιέλμο Baa και τους Ορσίνι, οι οποίοι κυριάρχησαν ως το 
1335. Στη συνέχεια το νησί βρέθηκε κάτω από την εξουσία των 
Ανδεγαυών, των Τόκκων, των Τούρκων και των Ενετών. Η 
Ενετοκρατία, περίοδος που χαρακτηρίστηκε από πειρατικές 
επιδρομές λεηλασίες αλλά και οικονομική - πνευματική ανά
πτυξη (1500-1797). Η Κεφαλσνιά, που υπήρξε ιδιαίτερα δεκτι
κή στα φιλελεύθερα και εθνικά μηνύματα της εποχής αυτής 
πρωτοστατεί με όλα τα μέσα έμψυχο και άψυχο υλικό στους 
αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία, και οι Κεφαλλονίτες δίνο
ντας το ηρωικό τους "παρών" και διατηρούν το ζήλο τους δια
καή μέχρι το τέλος του αγώνα Σε μια από τις πρώτες μάχες ο 
Κεφαλλσνίτης πλοίαρχος και μέλος της Φιλικής Εταιρείας ο 
Ανδρόας Σφαέλος μαζί με τους συμπατριώτες κατατροπώνουν 
δύο φορά; τα τουρκικά καράβια στον Προύθο. Η νίκη κατά την 
ναυμαχία αυτή ενθουσίασε τόσο τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 
που ανέθεσε επίσημα στο Σφαέλο τη συγκρότηση του πρώτου 
επαναστατικού στολίσκου, ώστε να θεωρείται αυτός ο Κεφαλ
λσνίτης πρώτος ναύαρχος του αγώνα Η δραστήρια συμμετοχή 
των Κεφαλλσνιτών και Θιακών στην επανάσταση στη Μολδο
βλαχία τους χάρισε την μεγάλη τιμή να απσνέμσνται "τα πρω
τεία στσν εκεί αγώνα και γενικότερα στον αγώνα της εθνικής 
ανεξαρτησίας". Αξιόλογη ήταν και η προοφορά τους στις μάχες 
της Πελοπσννήσου και κυρίως στην περιοχή του Λάλα 
Πρωτοστάτης της ιδέας της ένωσης με την Ελλάδα υπήρξε το 
κίνημα των Ριζοσπαστών που αποτελείται από όλες τις κοινω
νικά; τάΕρις αφού ήταν κοινό το αίσθημα του εθνισμού Κορυ
φαίοι του κινήματος υπήρξαν οι Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος ο Γε
ράσιμος Λιβαδάςο Γεώργιος Μεταξάς Λυσίός. Βίαιες εξργέρσεις 
ξεσπούν εναντίον των Αγγλων κατακτητών ενώ σημειώνονται 
αιματηρά επεισόδια σε σχεδόν καθημερινή βάση. Το 1850 διεξή- 
χθησαν οι πρώτες ουσιαστικά ελεύθερες εκλογές των οποίων 
αποτέλεσμα υπήρξρ η εκλογή πανίσχυρης ριζοσπαστικής αντι
προσωπείας. Μέοα από διάφορες ζυμώσεις και μετά από σκληρό 
αγώνα υπογράφεται στις 21 Μαΐου 1864 και ώρα 12 το μεσημέ
ρι η αναχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων από τα νησιά 
και η πολυπόθητη ένωση με την Ελλάδα Η Κεφαλσνιά, όπως 
και τα υπόλοιπα Επτάνησα, ενώθηκε με την Ελλάδα στις 21η 
Μαΐου 1864. Κατά την ιταλογερμανική κατοχή το νησί πλήρω
σε βαρύ φόρο αίματος για την αντιστασιακή δράση του.



Το Αργοστόλι
Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Αργοστόλι. Οι σεισμοί του 
1953, οι καταστρεπτικότεροι των τελευταίων 100 ετών, εί
χαν σαν αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή του. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Λιθόστρωτο, ο mo εμπορικός 
δρόμος της πόλης, το Φανάρι των Αγίων Θεοδωρών, η πέ
τρινη γέφυρα του Δράπανου καθώς και το Αρχαιολογικό και 
το Λαογραφικό Μουσείο. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, βρί
σκεται ένα αξιοπερίεργο γεωλογικό φαινόμενο: οι Καταβό- 
θρες Το νερό της θάλασσας χάνεται μέσα στους βράχους για 
να καταλήξα στην ανατολική άκρη του νησιού, στη λίμνη 
Μελισσάνη. Το τουριστικότερο μέρος του Αργοστολιού, η 
Λάσση βρίσκεται λίγο έξω από το Αργοστόλι, με καταπλη
κτικές παραλίες το Μακρύ και Πλατύ Γιαλό. Δέκα χιλιόμε
τρα από την πρωτεύουσα του νησιού βρίσκονται το Κάστρο 
του Αγίου Γεωργίου, που υπήρξε πρωτεύουσα της Κεφαλο- 
νιάς έως το 1757, η μονή του Αγίου Ανδρέα με Βυζαντινό 
Μουσείο και οι Μυκηναϊκοί Τάφοι των Μαζαρακάτων.

Μια βόλτα στα νησί
Η Κεφαλονιά είναι ένα τεράστιο, καταπράσινο νησί, με πολ
λά αξιοθέατα και προσφερόμενες δραστηριότητες Η ιστορία 
της επισκιάζεται από τους θρύλους της Ιθάκης του Οδυσσέα 
Η ιστορία του μετά από την αρχαιότητα είναι η ιστορία της 
περιοχής (Ρωμαϊκή κυριαρχία, Βυζάντιο, Ενετοκρατία). Το 
νησί δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αρχαιότητες ενώ είναι 
ανύπαρκτες οι γιγαντιαίες ξενοδοχειακές μονάδες Ό,τι άλλο 
επιθυμήσετε θα το βρείτε εδώ.
Στο κέντρο του νησιού δεσπόζει το βουνό Αίνος (κορυφή Με
γάλος Σωρός 1.628 μ., η ψηλότερη στα Επτάνησα). Ο Αίνος 
στο μεγαλύτερο τμήμα του, ιδίως στην ανατολική πλευρά 
του είναι σκεπασμένος με την ελάτη της Κεφαλληνίας 
Σίτους ιστορικούς χρόνους στην κορυφή του Αίνου υπήρχε 
το ιερό του Αινησίου Διός όπως αναφέρει ο Ησίοδος 
Σημαντικό πόλο έλξης και προσκυνήματος αποτελεί η Ιερά 
Μονή Αγίου Γερασίμου που βρίσκεται στα Ομαλά, σε από
σταση δώδεκα χιλιομέτρων από το Αργοστόλι, όπου φυλάσ
σεται το σκήνωμα του Αγίου.
Το νησί καταστράφηκε ολοσχερώς στους σεισμούς του 1953, 
όταν πάνω από 100 δονήσεις συγκλόνισαν το νότιο Ιόνιο μέ
σα σε 3 ημέρες και ισοπέδωσαν την Κεφαλονιά και την Ζά
κυνθο. Εκτός από μερικά χωριά, όπως το Φισκάρδο και η 
Άσος η υπόλοιπη Κεφαλονιά γκρεμίσθηκε και μετά κάηκε. 
Τα θύματα ήταν χιλιάδες και πέρασαν χρόνια για να επανέλ- 
θει το νησί σε φυσιολογικούς ρυθμούς 
Το Αργοστόλι και το Ληξούρι, η πρωτεύουσα και η δεύτερη 
μεγαλύτερη πάλη του νησιού, είναι χτισμένα στις δύο ακτές 
ενός κόλπου στο νοτιοδυτικό μέρος της Κεφαλανιάς Οι πα

ραλίες γύρω τους είναι αξιόλογες ειδικά η κόκκινη παραλία 
στο Ξι, νότια του Ληξουρίου και οι παραλίες Μακρύς Γιαλός 
και Πλατύς Γιαλός νότια από το Αργοστόλι και ο Μύρτος 
Στην ανατολική ακτή θα βρείτε τον Πόρο, το λιμάνι που πιά
νουν τα πλοία από Κυλλήνη, και την Σάμη, το λιμάνι για τα 
πλοία από την Πάτρα. Η Σύμη είναι το αρχαίο επίνειο της Κε- 
φαλονιάς και έγινε παγκόσμια γνωστή από το βιβλίο «Το Μα
ντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», του Λουί ντε Μπερνιέρ, και 
την κινηματογραφική απόδοση του από τον Τζων Μάντεν, 
με πρωταγωνιστές τον Νίκολας Καίητζ την Πενελόπε 
Κρουζ και τον Τζων Χερτ.
Τα φυσικά κάλλη της Κεφαλονιάς εκτός των παραλίων 
στην δυτική ακτή, περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες σπηλιές στο 
Δρογαράτι και τη Μελισσάνη, δίπλα στη Σύμη. Αυτή η πλευ
ρά του νησιού είναι mo ήσυχη και εδώ κυριαρχούν τα μικρά 
ξενοδοχεία για οικογένειες Λίγο βόρεια από τη Σάμη, η Αγία 
Ευφημία είναι ένα γραφικό παραδοσιακό χωριό και το φυσι
κό όριο του βόρειου μέρους του νησιού.
Τα ψαροχώρια του Πόρου, του Άσου και του Φισκάρδου εί
ναι χαριτωμένα, όπως είναι και τα μικρά χωριά που στολί
ζουν τις πλαγιές του Αίνου. Τέλος η βορειοανατολική ακτή 
του νησιού, με την Ιθάκη λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, 
προσφέρει υπέροχη θέα και ένα αξρχαστο τοπίο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Οι Υπηρεσίες της ΑΔ. Κεφαλληνίας αστυνομεύουν το Νομό 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης
Οι κάτοικοι του νησιού ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό, 
τη γεωργία και την κτηνοτροφία, σημαντικό μέρος δε του ει
σοδήματος προέρχεται από τους μετανάστες του εξωτερικού. 
Η εγκληματικότητα των κατοίκων είναι μικρή (περιορίζεται 
σε ήπιας μορφής αδικήματα, συνήθως μικροκλοπές), ενώ πα
ρουσιάζονται αυξητικές τάσεις κατά τη θερινή περίοδο λόγω 
της αθρόας εισόδου τουριστών. Παρατηρούνται προβλήματα 
ηχορύπανσης στις αστικές περιοχές από τη λειτουργία κατα
στημάτων και την κυκλοφορία δικύκλων από νεαρά άτομα, 
ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. Δυσλειτουργίες παρουσιάζο
νται λόγω ελλείψεως δυνά- 
μεως κατά τη θερινή περίο
δο και ειδικά σε θέματα τρο
χαίας λόγω της κυκλοφο
ρίας πολλών οχημάτων αλ
λά και του εκτεταμένου και
σε κακή κατάσταση επαρ
χιακού οδικού δικτύου. 
Έχει επιτευχθεί ο στόχος 
της μείώσης των τροχαίων 
καθώς και η μείωση των 
κλοπών -  διαρρήξεων.

Γεώ ργιος Κ ακαβάς  
Α σ τυνο μ ικό ς Δ ιευθυν τές



ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΝΟ Μ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α Τ Υ Χ Η Μ Α  Ο ΔΗΓΟ Υ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜ ΙΕΣ Α Π Ο  Α Ν Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΟ  

ΟΔΙΚΗ Φ ΡΟΝΤΙΔΑ Α ΤΥ Χ Η Μ Α ΤΟ Σ
ί Ρ  ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ - ΠΥΡΚΑΪΑ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗ Μ Ο ΣΙΟ ΥΣ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΣΦ ΑΛΙΣΗ  ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ευρώ)

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Β/Μ

φορ. [ηποι ' \  _ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
έως 6 105,78 113,23 120,68 128,13 135,58 143,83 150,48 157,93 165,38

7-8 115,00 123,31 131,62 139,94 148,25 156,56 164,87 173,18 181,49
9-10 137,77 147,38 156,99 166,60 176,21 185,82 195,43 205,05 214,66

11-12 144,83 155,09 165,36 175,63 185,90 196,16 206,43 216,70 226,96
13 και άνω 156,30 167,64 178,98 190,31 201,65 212,99 224,33 235,66 247,00

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ*
'.. .Β/Μ
φορ. Ιπποι ''—̂ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

έως 6 64,52 69,07 73,61 78,16 82,70 87,25 91,79 96,34 100,88
7-8 70,15 75,22 80,29 85,36 90,43 95,50 100,57 105,64 110,71

9-10 84,04 89,90 95,77 101,63 107,49 113,35 119,22 125,08 130,94
11-12 88,34 94,61 100,87 107,13 113,40 119,66 125,92 132,19 138,45

13 και άνω 95,34 102,26 109,18 116,09 123,01 129,92 136,84 143,75 150,67
* Τα ασφάλιστρα ενδέχεται να έχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή.

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

σε συμβεβλημένα συνεργεία

INSURXNCE CONSULTANTS

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

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α . Ε .

http://www.mig.gr
mailto:insurance@mig.gr


Οδυσσέας

“Τί ανηπροσωπεύει
η Ποίηση στην 

κοινωνία; 
Τον μόνο χώρο 

όπου η δύναμη 
του αριθμού 

δεν έχει πέραση”

Δέκα χρόνια από το θάνατο 
του νομπελίστα ποιητή 

Οδυσσέα Ελύτη
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ΟΟδυσσέας Ελύτης, του οποίου το πραγματι
κό όνομα ήταν Οδυσσέας Αλεπουδέλης, γεν
νήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911οτο Ηρά
κλειο της Κρήτης. Η καταγωγή των γονιών 
του ήταν από τη Λέσβο. Σπούδασε νομικά 
στην Αθήνα και φιλολογία στη Σορβόνη. 

Στην ποίηση πρωτοπαρουσιάστηκε το 1936 με την ποι
ητική συλλογή «Προσανατολισμοί». Η γνωριμία του με 
τον Αντρέα Εμπειρικό στρέφει το ενδιαφέρον του στον 
υπερρεαλισμό που του ανοίγει την πόρτα σε μια νέα ποι
ητική πραγματικότητα πάνω στην οποία θα οικοδομή
σει τη δική του δημιουργία. Το 1961 ένα από τα πιο γνω
στά έργα του, το «Αξιόν Εστί», του δίνει το πρώτο Κρα
τικό Βραβείο Ποίησης.
Ο ίδιος αναφερόμενος στην ελληνική ποίηση μιλούσε 
για μια σφαίρα με δυο πόλους. Στον έναν τοποθετούσε 
τον Διονύσιο Σολωμό που πέτυχε να χαράξει με συνέ
πεια και αυστηρότητα την αντίληψη περί καθαρής ποί
ησης και στον άλλον τον Κ.Π. Καβάφη που έφτασε στην 
άκρα λιτότητα και εκφραστική ακρίβεια. Ανάμεσα σ αυ
τούς τους δυο πόλους κινήθηκαν ποιητές όπως ο Αντρέ- 
ας Κάλβος, ο Κωστής Παλαμάς, ο Άγγελος Σικελιανός, ο 
Νίκος Καζαντζάκης, ο Γιώργος Σεφέρης προσεγγίζο
ντας τον έναν ή τον άλλον πόλο.
Η ποίηση του Ελύτη είναι βαθύτατα λυρική και ανεπι
τήδευτη. Βασισμένη στη ζωντάνια της γεμάτης μυστή
ριο και ιδιαίτερη ομορφιά ελληνικής παράδοσης αναφέ- 
ρεται στο ελληνικό καλοκαίρι, στη θάλασσα, στα βρα
χώδη νησιά και τον έρωτα με έναν ιδιαίτερο και γοη
τευτικό τρόπο. Ο ίδιος έλεγε πως δεν είναι τυχαίο ότι σε 
εποχές υγιείς το Κάλλος ταυτίστηκε με το Αγαθόν και το 
Αγαθόν με τον 'Ηλιο.
Ο Ελύτης όμως δεν είναι μόνο φυσιολάτρης. Στην ποίη
σή του διαφαίνεται ένας έντονος πατριωτισμός και η 
επιθυμία του να υπηρετεί σταθερά τα εθνικά αγαθά. Εξ 
άλλου ως έφεδρος ανθυπολοχαγός κατά την περίοδο 
1940-41 εμπνεύστηκε το έργο του «Άσμα ηρωικό και 
πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» 
που είναι ένας ύμνος για την ελευθερία.
Ο Ελύτης είναι καταξιωμένος ως ποιητής αλλά το έργο 
του είναι ποικίλο. Μεταξύ άλλων έγραψε ένα ξεχωριστό 
δοκίμιο με θέμα την προσωπικότητα του λαϊκού ζωγρά
φου Θεόφιλου. Επίσης μετέφρασε με επιτυχία ξένα ποι
ήματα και θεατρικά έργα.
Το δικό του ποιητικό έργο έχει μεταφραστεί σε πολλές 
γλώσσες και πολλά ποιήματά του μελοποιήθηκαν από 
τους Μ. Χατζιδάκη, Μ. Θοδωράκη, Αργ. Κουνάδη, Λ. Κό- 
κοτο, Ν. Μαυρουδή.
Το 1979 του απονέμεται Νόμπελ Λογοτεχνίας σαν διε
θνής αναγνώριση για το ποιητικό του έργο. Έχει αναγο
ρευτεί επίτιμος διδάκτορας των Πανεπιστημίων Αθηνών 
και Ρώμης. Έχει επίσης τιμηθεί με το γαλλικό παράσημο 
του Ανώτατου Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής.
Ο Οδυσσέας Ελύτης πέθανε στην Αθήνα στις 18 Μαρτί
ου 1996.

ΑΣΜΑ ΗΡΩΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Δ ’
Τ ώ ρ α  κ ε ίτ ετα ι α π ά ν ω  στη, τ σ ο υ ρ ο υ φ λ ισ μ έ ν η  χ λ α ίν η  
Μ ’ έ ν α  σ τ α μ α τ η μ ένο  α γ έρ α  στα ή σ υ χ α  μ α λ λ ιά  
Μ ’ έ ν α  κ λ α δ ά κ ι λ η σ μ ο ν ιά ς  σ τ ’ α ρ ισ τ ερ ό  το υ  α υ τ ί  
Μ ο ιά ζ ε ι μ π α ξ έ ς  π ο υ  του  φ ύ γ α ν  ά ξ α φ ν α  τα  π ο υ λ ιά  
Μ ο ιά ζ ε ι τρ α γο ύ δ ι π ο υ  το φ ύ μ ω σ α ν  μ έ σ α  στη σ κ ο τ ε ιν ιά

Μ ο ιά ζ ε ι  ρ ο λ ό ι  α γ γ έ λ ο υ  π ο υ  εσ τα μ ά τη α ε  
Μ ό λ ις  ε ίπ α ν ε  « γε ιά  π α ιδ ιά »  τα  μ α τ ο τ σ ίν ο ρ α  
Κ ι  η α π ο ρ ία  μ α ρ μ ά ρ ω σ ε ...

Κ ε ίτ α ι π ά ν ω  στη τ σ ο υ ρ ο υ φ λ ισ μ έ ν η  χ λ α ίν η .
Α ιώ ν ε ς  μ α ύ ρ ο ι  γ ύ ρ ω  του
Α λ υ χ τ ο ύ ν  μ ε  σ κ ελετο ύ ς  σ κ υ λ ιώ ν  τη  φ ο β ε ρ ή  σ ιω π ή  
Κ ι  ο ι  ώ ρ ε ς  π ο υ  ξ α ν ά γ ιν α ν  π έ τ ρ ιν ε ς  π ερ ισ τέρ ες  
Α κ ο ύ ν  μ ε  π ρ ο σ ο χ ή
Ό μ ω ς  το γ έ λ ιο  κ ά η κ ε , ό μ ω ς  η  γ η  κ ο υ φ ά θ η κ ε ,
Ό μ ω ς  κ α ν ε ίς  δ ε ν  ά κ ο υ σ ε  τη ν  π ιο  σ τ ερ νή  κ ρ α υ γ ή  
Ό λ ο ς  ο  κ ό σ μ ο ς  ά δ ε ια σ ε  μ ε  τη σ τ ερ ν ή  κ ρ α υ γ ή .

Κ ά τ ω  α π ’ τα  π έ ν τ ε  κ έδ ρ α  
Χ ω ρ ίς  ά λ λ α  κ ε ρ ιά
Κ ε ίτ α ι σ τ η ν  τ σ ο υ ρ ο υ φ λ ισ μ έ ν η  χ λ α ίν η  
Ά δ ε ιο  το κ ρ ά νο ς , λ α σ π ω μ έ ν ο  το α ίμ α .
Σ τ ο  π λ ά ι  το μ ισ ο λ ε ιω μ έ ν ο  μ π ρ ά τ σ ο  
Κ ι  α ν ά μ εσ α  α π ’ τα  φ ρ ύ δ ια -  
Μ ικ ρ ό  π ικ ρ ό  π η γ ά δ ι,  δ α κ τ υ λ ιά  της μ ο ίρ α ς  
Μ ικ ρ ό  π ικ ρ ό  π η γ ά δ ι κ ο κ κ ιν ό μ α υ ρ ο  
Π η γ ά δ ι ό π ο υ  κ ρ υ ώ ν ε ι η θ ύμ η σ η !...

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ
(Απόσπασμα)

Τ η  γλ ώ σ σ α  μ ο υ  έδ ω σ α ν  ε λ λ η ν ικ ή
το σ π ίτ ι  φ τ ω χ ικ ό  σ τ ις  α μ μ ο υ δ ιέ ς  του  Ο μ ή ρ ο υ .
Μ ο ν ά χ η  έ γ ν ο ια  η γλ ώ σ σ α  μ ο υ  στ ις  α μ μ ο υ δ ιέ ς  του  Ο μ ή 
ρ ο υ .
Ε κ ε ί  σ π ά ρ ο ι κ α ι π έ ρ κ ε ς
α ν εμ ό δ α ρ τα  ρ ή μ α τ α
ρ ε ύ μ α τ α  π ρ ά σ ιν α  μ ε ς  στα γ α λ ά ζ ια
ό σ α  ε ίδ α  στα σ π λ ά χ ν α  μ ο υ  ν ’ α ν ά β ο υ ν ε
σ φ ο υ γ γ ά ρ ια , μ έ δ ο υ σ ε ς
μ ε  τα  π ρ ώ τ α  λ ό γ ια  τ ω ν  Σ ε ιρ ή ν ω ν
ό σ τ ρ α κ α  ρ ό δ ιν α  μ ε  τα  π ρ ώ τ α  μ α ύ ρ α  ρ ίγ η .
Μ ο ν ά χ η  έ γ ν ο ια  η γλ ώ σ σ α  μ ε  τα  π ρ ώ τ α  μ α ύ ρ α  ρ ίγ η :
Ε κ ε ί  ρ ό δ ια , κ υ δ ώ ν ια  
θ ε ο ί  μ ε λ α χ ρ ιν ο ί ,  θ ε ίο ι  κ α ι εξ ά δ ε ρ φ ο ι  
το λ ά δ ι  α δ ε ιά ζ ο ν τ α ς  μ ε ς  στα π ε λ ώ ρ ια  κ ιο ύ π ια  
κ α ι π ν ο έ ς  α π ό  τη  ρ ε μ α τ ιά  ευ ω δ ιά ζο ντα ς  
λ ιγ α ρ ιά  κ α ι σ χ ίν ο  
σ π ά ρ τ ο  κ α ι π ιπ ε ρ ό ρ ιζ α  
μ ε  τα π ρ ώ τ α  π ιπ ίσ μ α τ α  τ ω ν  σ π ίν ω ν ,  
ψ α λ μ ω δ ίε ς  γ λ ύ κ ε ς  μ ε  τα  π ρ ώ τ α -π ρ ώ τ α  Δ ό ξ α  σο ι. 
Μ ο ν ά χ η  έ γ ν ο ια  η γ λ ώ σ σ α  μ ο υ ,  μ ε  τα  π ρ ώ τα - π ρ ώ τ α  Δ ό 
ξα  Σ ο ι!
Ε κ ε ί  δ ά φ ν ε ς  κ α ι β ά γ ια  
θ υ μ ια τ ό  κ α ι λ ιβ ά ν ισ μ α  
τ ις  π ά λ ε ς  ευ λ ο γ ώ ν τ α ς  κ α ι τα  κ α ρ ιο φ ίλ ια .
Σ τ ο  χ ώ μ α  το σ τ ρ ω μ ένο  μ ε  τ ’ α μ π ε λ ο μ ά ν τ ιλ α
κ ν ίσ ες , τ σ ο υ γκ ρ ίσ μ α τ α
Κ α ι Χ ρ ισ τ ό ς  Α ν έσ τ η
μ ε  τα  π ρ ώ τ α  σ μ π ά ρ α  τ ω ν  Ε λ λ ή ν ω ν .
Α γ ά π ε ς  μ υ σ τ ικ έ ς  μ ε  τα  π ρ ώ τ α  λ ό γ ια  του  Ύ μ ν ο υ .
Μ ονάχη έγνοια η γλώ σσα μου, μ ε  τα πρώτα λό για  τα υ' Υμνου!
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λαογρ

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ο Ιούλιος είναι ο έβδομος μήνας του έτους. Στο 
ρωμαϊκό ημερολόγιο, μέχρι το 46 π.Χ., ήταν ο πέ^ 
μπτος μήνας και ονομαζόταν Κυρινάλης. Στην σ τ ^  
νέχεια όταν το ημερολόγιο μεταρρυθμίσθηκε, πή- 
,ρε.την έβδομη θέση κρι ονομάστηκε, από yov Μάρ
κο Αντώνιο, Julius προς τιμή του Ιουλίου Καίσα- 
ρος, που είχε γεννηθεί στις 7 αυτού του μήνα. 
Εμείς κρατήσαμε την ρωμαϊκή προσωνυμία «Ιού-
A m c » - · . · .

Στο αττικό ημερολόγιο, οι αρχαίοι Έλληνες, τον 
Ιούλιο τον είχαν ως πρώτο μήνα του χρόνου και 
τον έλεγαν Εκατομβαιώνα, από τα «εκατόμβρια», 
θυσία δηλαδή, 100 βοδιών ή άλλων σφαγίων προς 
τιμή του Δία και του Απόλλωνα.
Ό πω ς όλοι οι μήνες, έτσι και ο Ιούλιος, πήρε από το 
λαό μας διάφορες ονομασίες εξ αιτίας των σημαντι
κών εορτών που υπάρχουν ή από τις γεωργικές και

Β 5 Μ

Ιουλίου
Αυγούστου

ποιμενικές εργασίες που γίνονται στη διάρκειά του. 
Χορτοθέρης ή χορτοκόπος, γιατί κατά τη διάρκειά 
του κόβονται όλα τα χόρτα. Γυάλινος, γιατί αρχί
ζουν να ωριμάζουν, να γυαλίζουν, οι ρόγες των 
σταφυλιών. Χασκόμηνας ή Φουσκόμηνας, γιατί 
ωριμάζουν τα σύκα, Αϊλιάς, από την γιορτή του 
Προφήτη Ηλία, στις 20 Ιουλίου. Αϊκήρυκας, Αγια 
Μαρίνα και Αϊ Μιλιανός από τις αντίστοιχες θρη
σκευτικές εορτές.
Η ζέστη που επικρατεί τον Ιούλιο συντελεί στην 
ωρίμανση των φρούτων και ο άβραχος καιρός εί
ναι βασική προϋπόθεση για το αλώνισμα, τη δεμα
τοποίηση και μεταφορά του σανού, βασική τροφή 
των ζώων το χειμώνα. Οι γεωργικές εργασίες του 
Ιουλίου ξεκινούν με το φόβο αναπάντεχων βροχών 
ή χαλαζοπτώσεων, που είναι μεν σπάνιες αλλά και 
καταστροφικές για τη συγκομιδή των αγροτικών 
προϊόντων.
Ο Ιούλιος είναι μήνας φορτωμένος με μικρές και 
μεγάλες γιορτές. Τις γιορτές των Αγίων Αναργύ
ρων, της Παναγίας της Καψοδεματούσας ή Βλα- 
χερνιώτισσας, της Αγίας Κυριακής, του Αγίου 
Προκοπίου, του Αγίου Κήρυκου, της Αγίας Μαρί
νας, του προφήτη Ηλία, της Αγίας Άννας, της 
Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονα. 
Ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας φοβούμε
νος τυχόν κακοκαιρία τον μήνα αυτό, που θα κα
τέστρεφε όλη τη γεωργική παραγωγή, τοποθέτησε 
τις γιορτές των σημαντικών αυτών αγίων μέσα 
στον Ιούλιο, σαν προστασία της παραγωγής.
- Τ ο υ  ζ ε υ γ ο λ ά τ η  η π ρ ο κ ο π ή ,  σ τ ο  α λ ώ ν ι  φ α ίν ε τ α ι .
Οι γεωργοί μας «φυλάνε» με σχολαστικότητα τις 
γιορτές των παραπάνω αγίων, αλλιώς πιστεύεται 
ότι η τιμωρία θα είναι μεγάλη από τον περιφρο- 
νημένο άγιο. Επειδή δε σε κάθε πόλη και χωριό 
της υπαίθρου μας θα υπάρχει και κάποια εκκλη-



σία αφιερωμένη σε κάποιον από τους παραπά
νω αγίους και βοηθάει και ο καλός καιρός, ορ
γανώνονται τον μήνα αυτόν αρκετά πανηγύρια 
σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι γιορτές των παραπάνω αγίων συμπίπτουν 
και με την ωρίμανση ορισμένων φρούτων και 
λαχανικών. Αποτελούσαν το ορόσημο της έναρ
ξης της συγκομιδής τους. Γι αυτό υπάρχουν και 
σχετικές παροιμίες από το σοφό λαό μας.
-  Τ η ς  Α γ ι ά  Μ α ρ ίν α ς  ρ ό γ α ,  
τ ’ Α ι  Λ ι ό ς  σ τ α φ ύ λ ι  
κ α ι  τ ’ ά γ ιο  Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς  

γ ιο μ ά τ ο  το κ ο φ ίν ι .
-«  Ο  Π ρ ο κ ο π ή ς  κ ό φ τ ε ι  α γ γ ο ύ ρ ια ,  
η α γ ία  Μ α ρ ίν α  σ ύ κ α  κ α ι  ο  Α η  Α ιά ς  σ τ α φ υ λ ά κ ια  
μ ε α  ’  τα β ε ρ γ ο π α ν ε ρ ά κ ι α » .
Στις ορεινές περιοχές υπάρχει κάποια διαφορά, 
λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας και έτσι 
έχουμε:

- « Τ ’ ά ι  Α ι ο ύ  κ α ρ ύ δ ι
τ ο υ  Σ ω τ ή ρ ο ς  σ τ α φ ύ λ ι
κ α ι  τ η ς  Π α ν α γ ιά ς  το  σ ύ κ ο » .

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ο Αύγουστος είναι ο όγδοος μήνας του έτους 
και ο πιο αγαπητός μήνας των εργαζομένων, λό
γω των καλοκαιρινών διακοπών.
Μέχρι τη μεταρρύθμιση του Ιουλίου Καίσαρα, 
το 46 π.Χ., ο Αύγουστος κατείχε την έκτη θέση 
και ονομαζόταν Sextilius. Μετά τη μεταρρύθμι
ση κατέλαβε την ογδόη θέση. Το όνομά του το 
πήρε από την προσωνυμία «Αύγουστος», που 
απένειμε η ρωμαϊκή σύγκληστος, το 27 π.Χ., 
στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Γάϊο Οκτάβιο.
Στην ελληνική αρχαιότητα λέγονταν Βοηδρο- 
μιώνας. Στο Αττικό ημερολόγιο κατείχε τη δεύ
τερη θέση και ονομαζόταν Μεταγειτνιών, επειδή 
το μήνα αυτόν οι αρχαίοι Αθηναίοι γιόρταζαν τα 
Μεταγείτνια ή Μετοίκια, γιορτή προς τιμή του 
Απόλωνα. Τα Μεταγείτνια ή Μετοίκια γιορτάζο
νταν σε ανάμνηση της μετοικήσεως των αγρο
τών από τις ορεινές περιοχές στην πόλη των 
Αθηνών. Σύμφωνα με την παράδοση η μετοίκη- 
ση πραγματοποιήθηκε την εποχή του Θησέα. 
Ό πως για όλους τους μήνες, έτσι και για τον Αύ
γουστο ο λαός μας έδωσε πολλά ονόματα εξ αιτίας 
των αγροτικών ασχολιών, των καιρικών συνθη
κών και των θρησκευτικών γιορτών, που υπάρ
χουν στη διάρκεια του μήνα. Ο Αύγουστος λέγε
ται: «Συκολόγος» γιατί στη διάρκειά του ωριμά
ζουν τα σύκα. «Δριμάρης» από τις Δρίμες, που 
εμφανίζονται τις πρώτες 6 ημέρες του. Ο λαός 
μας πίστευε ότι τις 6 πρώτες ημέρες του Αυγού- 
στου γυρίζουν οι Δρίμες (ξωτικά) στα λαγκάδια 
και στα ποτάμια και επηρεάζουν τα νερά και τα 
ξύλα. Οι ημέρες αυτές θεωρούνταν αποφράδες 
και υπήρχαν σχετικές απαγορεύσεις και έθιμα.

- Τ ο υ  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  ο ι  Δ ρ ί μ ε ς
στα  π α ν ιά  κ α ι  τ ο υ  Μ α ρ τ ιο ύ  σ τ α  ξ ύ λ α .
-Ο  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  γ ι α  τα  π α ν ιά

—

κ ι  ο  Μ ά ρ τ η ς  γ ι α  τα  ξ ύ λ α .
- Η  π έ μ π τ η  τ ’ Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  ά ν ε φ ο ς  
κ α ι  ο  Μ ά η ς  ά β ρ ε χ ο ς .

«Σωτήρος» ή «Αγίας Σωτήρας», από την γιπ*»ιι 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, «Παναγίας»,) 
από την γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκηϋ, 
«Κλειδοχρονιάς» επειδή την 31 Αυγούρτόμ,. 
«κλείδωνε», τελείωνε, ο χρόνος, γ ια τί η 1η Σπι 
τεμβρίου ήταν η αρχή του εκκλησιαστικού «ί 
έτους (Ινδικτος) και εβεωρείτο Πρωτοχρονιά.}; 
Πίστευαν δε ότι τα μεσάνυχτα της 31ης A iry^S ifj 
στου, τότε που άλλαζε ο χρόνος, άνοιγαν τα _ 
ράνια για μια μόνο στιγμή και ό,τι προλάβαι: 
να ζητήσει κανείς αυτή τη στιγμή. «KaAOrai 
νιά» ή του «Χαρογράφου» γ ιατί την 31η Αυγού
στου πίστευαν, ότι ο Χάρος καταγράφει στο β ι
βλίο του εκείνους που θα πεθάνουν κατά το νέο 
έτος που άρχιζε την 1η Σεπτεμβρίου. Γ ι’ αυτό 
και η 31η Αυγούστου εθεωρείτο αποφράδα ημέ
ρα, όπως και η 1η Μαΐου:

-Ν α  μ η  σ ε  π α ρ  ’ ο  ο μ π ρ ό ς  τ ο υ  Μ ά η  
κ ι  η π ίσ ω  τ ’ Α υ γ ο ύ σ τ ο υ .

«Πενταφάς» και «Καλός Μήνας», λόγω της 
αφθονίας των καρπών. «Παχομύγης», γ ια τί εί
ναι παχιές οι μύγες.
Γνωστά επίσης είναι τα «Ημερομήνια», από τη’ 
πρόβλεψη του καιρού, που θα επικρατήσει τ 
υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Τις 12 πρώτες 
ρες του Αυγούστου οι βοσκοί «μηνολογιάζουγ 
δηλαδή προμαντεύουν για τους 12 μήνες που 
ακολουθήσουν, τι καιρό θα έχουν παρατηρώντ 
τον καιρό των δώδεκα πρώτων ημερών.
Ο Αύγουστος, εθεωρείτο ο μεταβατικός μήνας 
από το καλοκαίρι στον χειμώνα, γ ι’ αυτό και οι 
άνθρωποι της υπαίθρου έκαναν στη διάρκεια του 
μήνα όλες τις σχετικές προετοιμασίες για να αντι
μετωπίσουν τον χειμώνα, προμηθεύονταν τρόφι
μα, ξύλα, ζωοτροφές, αλλά και ετοιμάζονταν και 
για την καινούργια καλλιεργητική περίοδο.

η α κ ρ ια  τ ο υ  χ ε ιμ ώ ν α ,  
β ά ζ ε ι  ο  ο υ ρ α ν ό ς  τα  ρ ο ύ χ α  το υ  
κ α ι  τα  δ ικ ά  μ α ς  π ο ύ ν ’ τα;
- Τ ’ Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  τα  β ο ρ ιά σ μ α τ α  
χ ε ιμ ώ ν α  α ν α θ υ μ ιο ύ ν τ α ι .
- Α π ό  Α ύ γ ο υ σ τ ο  κ ά π α  
κ ι  α π ό  Μ α ρ τ ιο ύ  π ο υ κ ά μ ισ ο .
- Ό τ α ν  α ρ χ ίσ ε ι  ο  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  
ν α  β α ρ υ χ ε ιμ ω ν ιά σ ε ι  
ο  γ ε ω ρ γ ό ς  τ ’ α λ έ τ ρ ι  το υ  
α μ έ σ ω ς  α ς  τ α ιρ ιά σ ε ι .
- Α υ γ ο υ σ τ ο κ ο δ έ σ π ο ιν α  
κ α λ α ν τ ο γ υ ρ ε ύ τ ρ α .
(Η νοικοκυρά, που τον Αύγουστο δεν 
να αποθηκεύσει αλλά σπαταλά τα ά<

- Α π ’ Α ύ γ ο υ σ τ ο  χ ε ιμ ώ ν α  
κ ι  α π ό  Μ ά ρ τ η  κ α λ ο κ α ίρ ι ,  
-Τ ΙΘ ρ ε ο  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  
π α ρ ’ τ η ν  κ ά π α  σ ο υ » .
- Ο  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  ε π λ ά κ ω ο ε ν



όντα που έχει τον χειμώνα, όταν θα ψάλλονται τα κά
λαντα θα αναγκασθεί να τρέξει στα ξένα σπίτια για να 
ζητήσει τρόφιμα).

Στη διάρκεια του Αυγούστου υπάρχουν αρκετές γεωρ
γικές εργασίες, είναι δηλαδή και αυτός για τους αγρό
τες ένας επίπονος μήνας, αλλά είναι ο πλουσιότερος με 
τα πολλά προϊόντα που ωριμάζουν την περίοδο αυτή.

-  Α ύ γ ο υ σ τ ε ,  κ α λ έ  μ ο υ  μ ή ν α  
ν α  ‘σ ο υ ν  δ υ ο  φ ο ρ έ ς  το  χ ρ ό ν ο .
- Ο  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  ε ί ν α ι  ο  μ ή ν α ς  
π ο υ  τ ρ έ φ ε ι  τ ο υ ς  έ ν δ ε κ α .
- Τ ο ν  Α ύ γ ο υ σ τ ο  τ ο ν  χ α ίρ ε τ α ι  
α π ’ έ χ ε ι  ν α  τ ρ υ γ ή σ ε ι .
- Ο  θ ε ρ τ ή ς  θ ε ρ ίζ ε ι  ( Ι ο ύ ν ιο ς )
ο  Α λ ω ν ά ρ η ς  α λ ω ν ίζ ε ι  ( Ι ο ύ λ ιο ς )  
κ α ι  ο  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  ξ ε μ α δ α ρ ίζ ε ι .

Ο καιρός στη διάρκεια του μήνα είναι πολά καλός με 
σπάνιες βροχές, οι οποίες δεν είναι και ευπρόσδεκτες.

-  Α ύ γ ο υ σ τ ο ς  ά β ρ ο χ ο ς ,  
μ ο ύ σ τ ο ς  ά μ ε τ ρ ο ς .
- Τ ο υ  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  το  ν ε ρ ό
ε ί ν α ι  ο κ ο υ ρ δ ο ύ λ α  ( π α ν ώ λ η ς )  σ τ η ν  ε λ ιά .

Συνοδεύεται δε ο μήνας με το Αυγουστιάτικο φεγγάρι 
που είναι το ωραιότερο.

- Κ α λ ό ς  ο  ή λ ιο ς  τ ο υ  Μ α γ ιο ύ ,  
τ ’ Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  το  φ ε γ γ ά ρ ι .

Προς το τέλος του Αυγούστου αρχίζει η μετανάστευση 
των αποδημητικών πουλιών για τις θερμότερες χώρες.

- Τ ο υ  Σ ω τ ή ρ ο ς  τα  λ ε λ έ κ ι α  
τ ο υ  Σ τ α υ ρ ο ύ  τα  χ ε λ ι δ ό ν ι α .

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της ξεκούρασης και του 
γλεντιού, αφού σ’ αυτόν πέφτουν οι μεγάλες γιορτές 
της Παναγίας στις 15 και 23. Ειδικά την 15η Αυγού
στου, που ο λαός μας την θεωρεί «Λαμπρή» του καλο
καιριού, την τιμά με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την 
πανηγυρίζει έντονα.
Δεν υπάρχει στον ελλαδικό χώρο πόλη, χωριό, βουνό, 
κάμπος, νησί, που να μην έχει εκκλησία αφιερωμένη 
στην Παναγία. Άπειρα τα προσκυνήματα προς τιμή 
της Παναγίας και ο λαός τους έχει δώσει και από ένα 
διαφορετικό προσωνύμιο, ανάλογα με τις ανάγκες του, 
τις προσδοκίες του, τις δοξασίες, τις παραδόσεις, τον 
τόπο και τον τρόπο που βρέθηκε η εικόνα της κ.λ.π. 
Έ τσ ι, ο κάθε τόπος, το κάθε χωριό, έχει τη δική του 
θαυματουργή Παναγία, όπως Προυσιώτισσα, Αμπελα- 
κιώτισσα, Βουνιώτισσα, Δεκαπενταούσα, Θαλασσινή, 
Καλαμού, Καντήλα, Καστρινή, Μαρμαριώτισσα, Μο- 
λυβδοσκέπαστη, Περλιγγού, Πλακιδιώτισσα, Τουρ- 
λιανή, Χιλιαδού, Εκατονταπυλιανή κ.λπ. Τα προσω- 
νύμια είναι ατελείωτα.

Π.Υ. Αναστασία Πετράκη
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Στην παρούσα μελέτη θα 

προσεγγίσουμε τη σχέση 

αλληλεπίδρασης μεταξύ 

Αστυνομίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΜΜΕ) στο πλαίσιο 

της λειτουργίας τους και της 

αποστολής τους στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Ως γνωστόν, η 

αποστολή και το έργο της 

Αστυνομίας σκοπό έχουν την 

προστασία και την εξυπηρέτηση του 

πολίτη με την παροχή ενός ευρέως 

φάσματος κοινωνικών και άλλων 

υπηρεσιών. Σ ’ αυτό το σύνθετο και 

πολυδιάστατο έργο της Αστυνομίας, 

τα ΜΜΕ εμπλέκονται ενεργά και 

συμμετέχουν με ποικίλους τρόπους 

στις διαδικασίες υλοποίησης του 

έργου της Αστυνομίας1.

Α/Α [ 5 4 ]  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

του Αστυνόμου Α’ Στεργιούλη Ευάγγελου 
Δρ. Παντείου Παν/μίου.

Αστυνομία
και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης



Ιστορική αναδρομή

Προκειμένου να κατανοήσουμε το ρόλο 
και τη λειτουργία των ΜΜΕ στη σημερι
νή κοινωνία, πρέπει να ανατρέξουμε στο 
απώτερο παρελθόν, όταν τα ΜΜΕ διαδρα
μάτιζαν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
της κοινής γνώμης απέναντι στις δομές 
του απολυταρχικού κράτους, που κυριαρ
χούσε σε ολόκληρη
την Ευρώπη κατά την περίοδο της φεου
δαρχίας (17-18ος αιώνας)2. Αυτή η περίοδος 
χαρακτηρίζεται από έντονες συγκρούσεις 
μεταξύ των ανερχόμενων αστικών στρωμά
των και των φεουδαρχικών δομών, όπου ο 
Τύπος εκφράζει τη διάχυτη κοινωνική αμ
φισβήτηση για τις αυταρχικές δομές της 
εξουσίας και των εν γένει απολυταρχικών 
μηχανισμών του κράτους Στη συνέχεια, η 
βιομηχανική επανάσταση και η ανάπτυξη 
του κεφαλαίου αλλάζουν άρδην το κοινωνι
κό τοπίο και τα ΜΜΕ καθίστανται ένα ση
μαντικό εργαλείο, την εποχή εκείνη, για την 
οικονομικά κυρίαρχη τάξη, η οποία προωθεί 
τα δικά της συμφέροντα στο πνεύμα του κα
πιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
Ο Τύπος ένα από τα σημαντικότερα και 
ισχυρότερα ΜΜΕ, διέπεται από μια μακραί
ωνη ιστορία στην πορεία της οποίας σφυρη- 
λατήθηκε η ανεξαρτησία του και εδραιώθη
κε η λειτουργία του ως απαραίτητη και ανα
γκαία προϋπόθεση της λειτουργίας του δη
μοκρατικού πολιτεύματος Από τα μέσα του 
18ου ως τα μέσα του 19ου αιώνα, περίοδος 
κατά την οποία η καπιταλιστική κοινωνία 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι κρατικές πα
ρεμβάσεις στη λειτουργία των ΜΜΕ είναι 
ιδιαίτερα πιεστικές προκειμένου να εξυπη
ρετηθούν οι σκοποί του κεφαλαίου και της 
άρχουσας τάξης Οι κρατικές παρεμβάσεις 
συνεχίζονται και στον 20ο αιώνα, ιδιαίτερα 
στην περίοδο του μεσοπολέμου, προκειμέ
νου να χρησιμοποιηθεί ο Τύπος και τα άλλα 
ΜΜΕ ως ιδεολογικοί μηχανισμοί του κρά
τους Η έννοια του Τύπου στο ξεκίνημα του 
είχε μία τεχνική κυρίως διάσταση3. Με το 
πέρασμα όμως του χρόνου και συνάμα με 
τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό 
των κοινωνιών, ο Τύπος απέκτησε μια ιδιαί
τερα ισχυρή νομική βάση τόσο στη διεθνή 
νομοθεσία όσο και στο συνταγματικό δίκαιο 
των κρατών4. Αυτή το νομοθετικό πλαίσιο 
μέσω του οποίου ο Τύπος εξασφαλίζει την 
ανεξαρτησία του και την ομαλή λειτουργία 
του, οφείλεται αποκλειστικά στον εκδημο
κρατισμό των πολιτικών και κοινωνικών 
συστημάτων, ιδιαίτερα μετά το δεύτερο πα
γκόσμιο πόλεμο5.

Σχέσεις Αστυνομίας και ΜΜΕ

Ο προληπτικός και κατασταλτικός ρόλος 
της Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας προκαλούσαν πάντοτε

το ενδιαφφον των ΜΜΕ και αποτελούσαν 
ανέκαθεν ένα σημαντικό μέρος της καθη
μερινής επικαιρότητας Τα διάφορα εγκλή
ματα και ειδικά οι ανθρωποκτονίες και οι 
βιασμοί, οι συμπλοκές αστυνομικών με κα
κοποιούς οι επεμβάσεις της Αστυνομίας 
για την αποκατάσταση της διασαλευθείσας 
τάξης μετά από επεισόδια σε δημόσιους χώ
ρους καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της κα
θημερινής ειδησεογραφιας6.
Η πρακτική πλευρά του ζητήματος που 
αναδύεται μέσα από την καθημερινή 
πραγματικότητα και σχετίζεται με τον 
τρόπο, το ύφος και τη μεθοδολογία που 
ακολουθούν τα ΜΜΕ για να παρουσιά
σουν τα γεγονότα και τις ειδήσεις στο 
ευρύτερο κοινό7, ασκούν ιδιαίτερη επί
δραση στο έργο αλλά και την αποστολή 
της Αστυνομίας. Στις μέρες μας, αυτή η 
επίδραση είναι καταλυτική8 για την ει
κόνα της Αστυνομίας λόγω της αλματώ
δους ανάπτυξης της ηλεκτρονικής τε
χνολογίας και της δυνατότητας πρόσβα
σης κάθε προσώπου στην κοινωνία της 
πληροφορίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας 
σε συνδυασμό με τον εκδημοκρατισμό 
των κοινωνικών και πολιτικών συστη
μάτων, έδωσε στα ΜΜΕ απεριόριστες 
δυνατότητες ελέγχου της Αστυνομίας 
και των δραστηριοτήτων της, ενώ, πα
ράλληλα. συνέβαλε καθοριστικά και 
στην εδραίωση των διαδικασιών διαφά
νειας και λειτουργίας της Αστυνομίας. 
Βεβαίως, όσο μεγαλύτερη πληροφόρηση 
υπάρχει για τα αστυνομικά δρώμενα σε 
μία κοινωνία, τόσο μεγαλύτερο είναι το 
ενδιαφέρον του κοινού για ενημέρωση. 
Κατά συνέπεια, ένα ενημερωμένο κοινό 
για τις δραστηριότητες της Αστυνομίας, 
διαμορφώνει με σαφήνεια εικόνα για 
την Αστυνομία από πλευράς αποδοτικό- 
τητας, αποτελεσματικότητας και προ
σφοράς στο κοινωνικό σύνολο9. Σε αυτό 
το πλαίσιο συλλογιστικής, τα ΜΜΕ παί
ζουν καθοριστικό ρόλο με τον τρόπο 
που παρουσιάζουν τα γεγονότα και τις 
ειδήσεις για θέματα αστυνομικού ενδια
φέροντος10.
Με δεδομένο ότι πρωταρχικής σημασίας 
καθήκον της Αστυνομίας είναι η εμπέδωση 
της εσωτερικής ασφάλειας της κοινωνίας, η 
κατασκευή της πραγματικότητας μέσα από 
σχήματα, παραστάσεις και ερμηνείες των 
ΜΜΕ δεν συμβάλει στην εδραίωση του αι
σθήματος ασφάλειας των πολιτών. Οι επι
φανειακές κριτικές προσεγγίσεις και αξιο
λογήσεις των ΜΜΕ, για παράδειγμα, με 
την υπερφόρτωση των δελτίων ειδήσεων 
με διάφορα είδη εγκλημάτων, που διεγεί
ρουν τη φαντασία και προκαλούν κοινωνι
κή αναστάτωση, σαφώς αλλοιώνει την ει
κόνα της Αστυνομίας και υποβαθμίζει το 
συνολικό έργο της11. Οι σχεδόν καθημερι

νές αφηγήσεις των ΜΜΕ για διάφορες μορ
φές εγκληματικής παραβατικότητας, συ
μπεριλαμβανομένου και ενός μεγάλου πο
σοστού αλλοδαπών δραστών, που συνοδεύ
ονται από μαρτυρίες με συγκινησιακή φόρ
τιση, δίνουν την εντύπωση στο μέσο πολί
τη ότι η κατάσταση δεν ελέγχεται από τη 
Αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα προβάλλεται ο 
ρόλος των ΜΜΕ ως μία μορφή εγγυήτριας 
κοινωνικής δύναμης για τη διαφάνεια και 
τη συνεχή ενημέρωση του πολίτη12.
Η σύγχρονη δημοσιογραφική δεοντολογία 
πρεσβεύει την άποψη ότι τα ΜΜΕ οφεί
λουν να παρουσιάζουν τα γεγονότα κατά 
τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο χωρίς 
αξιολογήσεις, κρίσεις και επικρίσεις. Έρευ
νες13 που έχουν γίνει έδειξαν ότι τα ΜΜΕ 
συχνά παρουσιάζουν με δραματοποιημένο 
ή υπερβολικό τρόπο τα γεγονότα, χωρίς να 
ενδιαφέρονται για τα αίτια της υπόθεσης ή 
για τις κοινωνικά; συνέπειες και επιρροές 
ενός συμβάντος. Η υποκειμενική πληροφό
ρηση ή η υπερβολική και δραματοποιημέ- 
νη παρουσίαση των γεγονότων που σχετί
ζονται με το έργο της Αστυνομίας, δεν προ
άγει ούτε το έργο της Αστυνομίας, αλλά ού
τε και την αποστολή των ΜΜΕ14. Στις μέ
ρες μας, όμως, τα ΜΜΕ διέπονται ολοκλη
ρωτικά από τις αρχές της παγκοσμιοποίη
σης, όπου ο πρωταρχικός σκοπός τους είναι 
η επίτευξη του μέγιστου δυνατού κέρδους, 
η δημιουργία συνεχών υπεραξιών με την 
ολοένα αυξανόμενη επέκταση των οικονο
μικών δραστηριοτήτων τους15.
Εχει ετπσημανθεί ότι η κριτική και ο έλεγ
χος που ασκείται από τα ΜΜΕ σε θέματα 
καταπολέμησης της εγκληματικότητας, 
δεν κατευθύνεται προς όλους τους φορείς 
του κοινωνικού ελέγχου, αλλά σχεδόν πά
ντα και κατά το μεγαλύτερο μέρος, στρέ
φεται κατά ενός μόνο φορέα κοινωνικού 
ελέγχου, ήτοι, της Αστυνομίας16. Ως απο
τέλεσμα αυτής της διαδικασίας, το ενδια
φέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνό
λου επικεντρώνεται στην κατασταλτική 
δράση της Αστυνομίας παραβλέποντας άλ
λες σοβαρές πτυχές κοινωνικής ευθύνης 
άλλων εξ ίσου σημαντικών κοινωνικών 
φορέων. Και, βέβαια, σπανίως τα ΜΜΕ 
ασκούν την αυτοκριτική τους για να αξιο
λογήσουν τη δική τους συμμετοχή και ευ
θύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, για 
τη δημιουργία αναπαραστάσεων17 και 
στερεοτύπων με τεράστιες συνέπειες και 
προβλήματα στην κοινωνική συνοχή. 
Τόσο η Αστυνομία όσο και τα ΜΜΕ απευ
θύνονται στο ίδιο κοινό, την κοινωνία των 
πολιτών. Κατά συνέπεια, ένα σωστά ενημε
ρωμένο κοινό είναι ταυτόχρονα ένα συνερ- 
γάσιμο κοινό και συμβάλλει τα μέγιστα 
στην εκπλήρωση της αποστολής της Αστυ
νομίας Ο ενημερωμένος πολίτης είναι σχε
δόν πάντα συνεργάσιμος με την Αστυνο
μία., κατανοεί την ανάγκη του αστυνομι-
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κού ελέγχου, το σκοπό των αστυνομικών 
διατάξεων και, ως εκ τούτου, αυτός ο πολί
της συμβάλλει και υποστηρίξει το έργο της 
Αστυνομίας18. Για παράδειγμα, η εφαρμο
γή ενός νόμου αποτυγχάνει όταν δεν έχει 
προηγηθεί ένα ευρύ πρόγραμμα πληροφό
ρησης του κοινού μέσω των ΜΜΕ. Σε αυ
τό το πλαίσιο συλλογιστικής, τα ΜΜΕ 
μπορούν και πρέπει να είναι αρωγοί στις 
προσπάθειες και το έργο της Αστυνομίας.

Συμπεράσματα & Διαπιστώσεις

Μία σύγχρονη Αστυνομία οφείλει να ακο
λουθεί αποτελεσματικές πολιτικές επικοι
νωνίας και στρατηγικής ανάπτυξης των 
σχέσεων της με τα ΜΜΕ, δεδομένης της 
σημασίας της λειτουργίας τους στη δια
μόρφωση των σχέσεων Αστυνομίας-πολι- 
των αλλά και στην κοινωνική αναγνώρι
ση και αποδοχή του αστυνομικού έργου. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προέχει στις 
σχέσεις Αστυνομίας - ΜΜΕ είναι η καλ
λιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και αμοι
βαίας κατανόησης, ώστε μέσα από μια σω
στή, έγκυρη και αντικειμενική πληροφό
ρηση να επιτυγχάνεται ένα έργο με διττή 
σημασία, δηλαδή, η ενημέρωση του πολίτη 
αφενός, που είναι άλλωστε και η κύρια 
αποστολή των ΜΜΕ, και η ανάδειξη του 
έργου και των υπηρεσιών της Αστυνομίας 
προς το κοινωνικό σύνολο, αφετέρου. Ο 
ρόλος, η αποστολή και η λειτουργία τόσο 
της Αστυνομίας όσο και των ΜΜΕ είναι 
αλληλένδετα μεταξύ τους και οι υπηρεσίες 
τους, όπως προαναφέρθηκε, έχουν κοινό 
αποδέκτη. Η Αστυνομία προσφέρει σε κα
θημερινή βάση τις υπηρεσίες της σε ολό
κληρο το κοινωνικό σύνολο και για να επι

τύχει σ’ αυτή την προσπάθειά της χρειάζε
ται να έχει την υποστήριξη των ΜΜΕ19. 
Από την πλευρά της Αστυνομίας, απαιτεί
ται η αναθεώρηση των παραδοσιακών 
πρακτικών και αντιλήψεων οε σχέση με 
τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Η επιφυλα- 
κτικότητα, η απόκρυψη, η συγκάλυψη, η 
διστακτικότητα, η προσπάθεια αποφυγής 
απαντήσεων ή οι αδικαιολόγητες καθυστε
ρήσεις των απαντήσεων προς τα ερωτήμα
τα που θέτουν καθημερινά τα ΜΜΕ, μόνο 
αρνητικά στοιχεία μπορούν να προσδώ- 
σουν στην συνολική εικόνα της Αστυνο
μίας Η ενημέρωση του κοινού για τα 
αστυνομικά δρώμενα αποτελεί κοινωνικό 
δικαίωμα συνταγματικώς κατοχυρωμένο 
σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες Ο κά
θε πολίτης έχει δικαίωμα να ενημερώνεται 
για το έργο της Αστυνομίας και, στο πλαί
σιο αυτό, τα ΜΜΕ διαθέτουν απεριόριστες 
δυνατότητες να αναδείξουν το έργο της 
Αστυνομίας στις πραγματικά; του διαστά
σεις20. Εν τελεί, οι στόχοι είναι κοινοί και 
τα περιθώρια για την πραγματοποίησή 
τους τεράστια
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το δουλεμπόριο
και η κατάργηση του

Σ ’ ό λ ε ς  τ ι ς  κ ο ι ν ω ν ί ε ς  τ η ς  α ρ χ α ι ό τ η τ α ς  
η δ ο υ λ ε ί α  ή τ α ν  έ ν α  κ α θ ε σ τ ώ ς  

α ν α γ ν ω ρ ι σ μ έ ν ο  κ α ι  α π ο δ ε κ τ ό .  Οι  δ ο ύ λ ο ι  
δ ε ν  ε ί χ α ν  κ α ν έ ν α  δ ι κ α ί ω μ α ,  ό π ω ς  ν α  

δ ι α θ έ τ ο υ ν  π ε ρ ι ο υ σ ί α ,  ν α  δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ ο υ ν  
ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ,  ν α  σ υ ν ά π τ ο υ ν  δ ι κ α ι ο π ρ α ξ ί ε ς  

κ τ λ . , θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ν  π ε ρ ί π ο υ  « ο μ ι λ ο ύ ν τ α  
ε ρ γ α λ ε ί α »  κ α ι  ε ί χ α ν  κ α τ ά  κ α ν ό ν α  

μ ι κ ρ ό τ ε ρ η  α ξ ί α  α π ό  κ α τ ο ι κ ί δ ι α  ζ ώ α .  
Σ ε  κ α τ ά σ τ α σ η  δ ο υ λ ε ί α ς  π ε ρ ι έ π ι π τ ε  

κ ά π ο ι ο ς  ω ς  σ κ λ ά β ο ς  κ α τ ό π ι ν  α ι χ μ α λ ω σ ί α ς  
σ ε  π ό λ ε μ ο ,  α ρ π α γ ή ς  σ ε  ε π ι δ ρ ο μ έ ς  

ή π ε ι ρ α τ ε ί ε ς ,  π ώ λ η σ η ς  α π ό  τ ο υ ς  γ ο ν ε ί ς  
ή ά λ λ ο υ ς  σ υ γ γ ε ν ε ί ς ,  κ α τ α δ ί κ η ς  λ ό γ ω  

σ ο β α ρ ώ ν  ε γ κ λ η μ ά τ ω ν ,  α δ υ ν α μ ί α ς  
α π ο π λ η ρ ω μ ή ς  χ ρ ε ώ ν ,  α λ λ ά  κ α ι  ω ς  

α π ό γ ο ν ο ς  δ ο ύ λ ω ν  γ ο ν έ ω ν .

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Στη Μεσοποταμία, τις Ινδίες και την Κίνα χρησιμοποι- 
ούνταν δούλοι σε οικιακές και σε παραγωγικές εργα
σίες, στους αγρούς και τις οικοδομές, αλλά και στο 
στρατό. Στην Ασσυρία και τη Βαβυλωνία η δουλεία 
ήταν πολύ σκληρή και οι δούλοι προέρχονταν γενικά 
από τους αιχμαλώτους πολέμου.
Οι Φοίνικες, όπως πληροφορούμαστε από την ιστορία 
της απαγωγής του Εύμαιου στην Οδύσσεια, ήταν διά
σημοι πειρατές που αιχμαλώτιζαν ανθρώπους και τους 
πουλούσαν σε σκλαβοπάζαρα της εποχής.
Στην αρχαία Αίγυπτο χρησιμοποιήθηκαν πολλές χιλιά
δες σκλάβοι από πολεμικές αιχμαλωσίες στα λατομεία, 
στα μεταλλεία, στα βασιλικά κτήματα και για την κα
τασκευή των εντυπωσιακών ανακτόρων και των πυ
ραμίδων των Φαραώ.

ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως η δουλεία ήταν παλαιότερα 
άγνωστη στις ελληνικές πόλεις, αλλά διαδόθηκε στα
διακά και στην Ελλάδα.
Στα ομηρικά έπη εμφανίζονται δούλοι, αιχμάλωτοι πο
λέμου ή αγορασμένοι από πειρατές, μαζί με τα παιδιά
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τους, ως πιστοί σύμμαχοι του κυρίου τους, που τους με
ταχειρίζεται με γενναιοφροσύνη μέσα στην πατριαρχι
κή του οικογένεια.
Κάπου περί γράφεται επίσης ότι ο Κλεισθένης ο Αθηναί
ος απένειμε την ιδιότητα του πολίτη σε μερικούς πρώην 
δούλους. Σίγουρα, ο θεσμός της δουλείας είχε κατά και
ρούς στην Ελλάδα διαφορετική αντιμετώπιση. Τελικά 
απαγορεύτηκε η υποδούλωση για χρέη και πρώτο δείγ
μα σ’ αυτήν την κατεύθυνση έδωσε στην Αθήνα η νο
μοθεσία του Σάλωνα. Οι δούλοι στις ελληνικές πόλεις 
χωρίζονταν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το επάγ
γελμά τους και τη σχέση τους με τον εργοδότη όπως:
• οι οικιακοί δούλοι (υπηρέτες), οι οποίοι δούλευαν σε 
χωράφια και εργαστήρια,
• οι χωρίς οικούντες, δηλαδή που δεν συγκατοικούσαν 
με τον κύριό τους, αλλά εργάζονταν σε κάποιο κατά
στημά του και του κατέβαλαν κάποιο ποσό,
• τα ανδράποδα μισθοφορούντα που ήταν κωπηλάτες 
σε στόλο ή εργάτες σε μεταλλεία και συχνά ανήκαν σε 
κάποιο αφεντικό που τους είχε νοικιάσει σε τρίτο πρό
σωπο και
• οι δημόσιοι δούλοι, κάτι σαν δημοτικοί υπάλληλοι, οι 
οποίοι εργάζονταν ως κλητήρες, γραμματείς, οδοκαθα
ριστές κλπ.
Τον 5ο αιώνα, στο Λαύριο οι δούλοι ανέρχονταν σε 
15.000 και τον 4ο σε 10.000. Στη Σπάρτη δούλοι ήταν 
οι Είλωτες, απόγονοι παλαιών κατοίκων της χώρας, η 
οποία κατακτήθηκε από τους νέους κυρίους. Επρόκειτο 
δηλαδή για σχέση υπόδουλων προς κατακτητές. Λόγω 
του σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού των Ειλώτων από 
αυτόν των πολιτών και εξ αιτίας του φόβου εξεγέρσεων, 
η σπαρτιατική εξουσία τούς αντιμετώπιζε βίαια.
Κατά τον 7ο και 6ο αιώνα, ο αριθμός των δούλων μεγά
λωνε σταδιακά, πρώτα στις μικρασιατικές ελληνικές πό
λεις, όπως στη Χίο και στη Μίλητο και ύστερα στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, ιδίως στην Κόρινθο και στην Αθή
να. Το μεγαλύτερο σκλαβοπάζαρο του ελληνόφωνου 
χώρου κατά τον 7ο αιώνα ήταν η Χίος. Αργότερα ανα- 
φέρεται ότι στη Δήλο πουλούσαν περί τους 1.000 δού
λους ημερησίως.
Στη Ρώμη η δουλοκτησία πήρε σταδιακά διαφορετική 
μορφή από εκείνη στην Ελλάδα. Κάθε ρωμαϊκή οικογέ
νεια είχε τουλάχιστον ένα δούλο στις υπηρεσίες της και 
οι πλούσιες οικογένειες είχαν συνήθως μερικές εκατο
ντάδες. Οι ενασχολήσεις των Ρωμαίων της ηγετικής τά
ξης με τις πολιτικές και στρατιωτικές υποθέσεις, οδήγη
σε στην ανάγκη απασχόλησης τεράστιου αριθμού δού
λων, οι οποίοι τοποθετούνταν για εργασία σε πολλές 
υπηρεσίες και εντάσσονταν σε ιεραρχικές δομές. Υπήρ
χαν επιστάτες, επόπτες, βοηθοί, υπεύθυνοι τομέων ή 
περιοχών, απλοί εργάτες κλπ., όλοι δούλοι, άντρες, γυ
ναίκες και παιδιά.
Οι δούλοι της Ρώμης και των υπολοίπων πόλεων προ- 
έρχονταν κατά δεκάδες χιλιάδες από όλες τις επαρχίες 
της αυτοκρατορίας, Βρετανία, Ελλάδα, Αίγυπτο, Λιβύη, 
Συρία, Ιβηρική, Γαλατία, αλλά και από άλλες χώρες της 
Αφρικής και της Ασίας, από τις οποίες τους μετέφεραν 
δουλέμποροι και τους προσέφεραν προς πώληση. Στα 
σκλαβοπάζαρα της Ρώμης υπήρχε μεγάλη προσφορά αν
θρώπων κάθε φυλής και για όλες τις δουλειές, από βα
ριές χειρονακτικές, μέχρι καλλιτεχνικές, για μουσικές 
εκτελέσεις και πνευματικές, για μετάφραση φιλοσοφι
κών κειμένων. Συχνά, μορφωμένοι δούλοι εκπροσω
πούσαν τους αναλφάβητους κυρίους τους σε διαπραγ
ματεύσεις και για εμπορικές δοσοληψίες.

Για τους δούλους της Ρώμης προβλέπονταν ειδικά εν
δύματα, τα οποία τους διαφοροποιούσαν από τους υπό
λοιπους πολίτες γεγονός που δυσκόλευε τη διαφυγή 
τους.
Στις ρωμαϊκές λεγεώνες υπηρετούσαν μόνο πολίτες, 
όταν όμως κάποια εποχή, επί Τραϊανού, ανακαλύφθηκε 
ότι είχαν ενταχθεί και δούλοι στο σώμα, ο αυτοκράτορας 
έδωσε διαταγή, όχι να απολυ
θούν και να επανέλθουν σε 
αγροτικές και άλλες εργασίες, 
αλλά να θανατωθούν.

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

Με τη σταδιακή διάδοση του 
χριστιανισμού στη ρωμαϊκή αυ
τοκρατορία, άρχισε να δημιουρ- 
γείται ελπίδα για βελτίωση της 
ζωής των δούλων, με αποτέλε
σμα πολλοί από αυτούς να προ
σχωρήσουν στη νέα θρησκεία. 
Η δουλεία δεν καταδικάστηκε 
όμως ποτέ ως θεσμός από τους 
αποστόλους και τους πατέρες 
της εκκλησίας.
Ο Θεσμός της δουλείας φαίνεται 
ότι είχε μια αναλαμπή κατά τον 
9ο και 10ο αιώνα και άρχισε να 
υποχωρεί σταδιακά από τον 11ο 
στα πλαίσια της γενικότερης οι
κονομικής και πολιτικής πα
ρακμής στο βυζαντινό χώρο. 
Μέχρι την οριστική πτώση της 
αυτοκρατορίας, ο θεσμός της 
δουλείας δεν έπαψε να υφίστα- 
ται, ενώ διατηρήθηκε για κά
ποιο διάστημα και μετά σε διά
φορες επισκοπές, οι οποίες διέθε
ταν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις.

Η ανακάλυψη της ανατολικής ακτής της Αφρικής και η 
κατάκτηση και αποικιοποίηση της Αμερικής από τους 
Ευρωπαίους στα τέλη του 15ου αιώνα οδήγησε σε μια 
άνθιση του δουλεμπορίου και σε μετακινήσεις πληθυ
σμών από την Αφρική στην Αμερική για περίπου 3 αιώ
νες. Κυρίως οι Πορτογάλοι αλλά και οι Ισπανοί κάλυ
πταν τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στις νέες χώρες 
(Αμερική) με μεταφορά Αφρικανών. Το 15ο αιώνα πω- 
λητές δούλων από την κεντρική Αφρική σε αγορές της 
Μέσης Ανατολής και των Ινδιών ήταν Άραβες έμποροι. 
Οι ίδιοι αυτοί έμποροι διακινούσαν και Ευρωπαίους δού
λους που είχαν αιχμαλωτιστεί από πειρατές σε επιδρομές 
στη νότια Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Στη Λατινική Αμερική υποδουλώθηκαν αρχικά οι ντό

πιοι πληθυσμοί από τους Πορτογάλους και τους Ισπα
νούς. Οι ιθαγενείς αποδεκατίστηκαν σε σχετικά σύντο
μο χρονικό διάστημα λόγω της εξαντλητικής εργασίας 
με ταυτόχρονα βασανιστήρια, του εξαναγκασμού τους 
να προσχωρήσουν στο χριστιανισμό, αλλά και εξ αιτίας 
των ασθενειών που μεταφέρθηκαν από την Ευρώπη. 
Έτσι, άρχισε η βίαιη εισαγωγή Αφρικανών, των οποί

ων απόγονοι είναι οι σημερινοί μαύροι κάτοικοι της Νό
τιας και Κεντρικής Αμερικής.
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Κατά το 16ο αιώνα αρχίζει να συμ
μετέχει στο δουλεμπόριο και η Βρε
τανία, η οποία με πολεμικές ενέργει
ες αμφισβητεί το «προνόμιο» της 
Πορτογαλίας να προμηθεύει την 
Αμερική με δούλους. Τελικά η Βρε
τανία το 1713 απέσπασε το αποκλει
στικό δικαίωμα να προμηθεύει η 
εταιρία British South Sea Company 
την αμερικάνικη ήπειρο με δούλους. 
Στη Βόρεια Αμερική οι πρώτοι Αφρι
κανοί δούλοι έφθασαν το έτος 1619 
στο Jamestown (Virginia). Στο δεύτε
ρο μισό του 17ου αιώνα αναπτύχθη
κε στις νότιες επαρχίες της Βόρειας 
Αμερικής το σύστημα των μεγάλων 
αγροκτημάτων (φυτείες), το οποίο 

απαιτούσε τεράστιο αριθμό εργατικών χεριών. Έτσι άρ
χισε η μαζική εισαγωγή μαύρων δούλων από την Αφρική. 
Μερικές παράλιες πόλεις των σημερινών ΗΠΑ αναπτύ
χθηκαν αρχικά ως δουλεμπορικά κέντρα. Στις βόρειες 
επαρχίες των αγγλικών αποικιών απασχολούνταν οι μαύ
ροι κυρίως στις οικιακές και αγροτικές εργασίες και στις 
νότιες, κυρίως στις φυτείες. Η παρουσία των (άμισθων) 
δούλων στις φυτείες έγινε σταδιακά οικονομικός παρά
γων, χωρίς τον οποίο η αγροτική παραγωγή δεν ήταν 
ανταγωνιστική. Έτσι, την εποχή του πολέμου της αμερι
κάνικης ανεξαρτησίας (1776-1783) οι μαύροι είχαν μετα
τραπεί, με ειδικούς σκληρούς νόμους, σε δούλους με πλή
ρη εξάρτηση από τον κύριό τους, για τους οποίους αυτός 
είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου - μια επιστροφή στις συν
θήκες της αρχαίας Ρώμης. Αυτό που διαφοροποιούσε 
τους μαύρους του 18ου αιώνα στον αμερικάνικο Νότο 
από τους αρχαίους δούλους ήταν το δικαίωμα να δημι
ουργούν οικογένεια και να διαθέτουν ιδιωτική περιουσία, 
πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου τους.

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Η πρώτη χώρα που απαγόρευσε νομοθετικά το 1792 το 
εμπόριο δούλων ήταν η Δανία. Ακολούθησαν η Βρετα
νία το 1807 και οι ΗΓ1Α το 1808. Αυτές οι νομοθετικές 
ρυθμίσεις αφορούσαν μόνο το εμπόριο των δούλων, όχι 
όμως το θεσμό της δουλείας! Στο Συνέδριο της Βιέννης 
το 1814 τέθηκε το ζήτημα γενικής κατάργησης του δου
λεμπορίου και πολλές χώρες υιοθέτησαν σύντομα σχετι
κούς νόμους. Το έτος 1842 υπέγραψαν η Μεγάλη Βρε
τανία και οι ΗΠΑ συμφωνία (Ashburton Treaty), με την 
οποία αποφασιζόταν να αστυνομεύουν τον Ατλαντικό 
για τυχόν διακίνηση δουλεμπορικών πλοίων. Με το χρό
νο προσχώρησαν κι άλλες χώρες σ’ αυτή τη συμφωνία. 
Η απαγόρευση της διακίνησης δούλων οδήγησε στη βελ
τίωση των συνθηκών διαβίωσης των δούλων της Αμε
ρικής, γιατί δεν ήταν πια εύκολη ή δυνατή η αντικατά
στασή τους με καινούργιους.
Στη Γαλλία όλοι οι δούλοι απελευθερώθηκαν αρχικά με 
τη γαλλική επανάσταση, αλλά το καθεστώς της δουλεί
ας επανήλθε με την επιστροφή των Βουρβόνων. Τελικά 
η δουλεία στη Γαλλία καταργήθηκε το 1848 και στην 
Ολλανδία το 1863. Στη Ρωσία καταργήθηκε επίσημα το 
έτος 1861 υπό την πίεση των δυτικών κρατών, οπότε 
απελευθερώθηκαν περί τα 43 εκατομμύρια δούλοι!
Η Ελλάδα και άλλες νέες χώρες της Ευρώπης ενσωμά
τωσαν την απαγόρευση της δουλείας στο σύνταγμά

τους. Το ίδιο έγινε και σε πολλές χώρες της Νότιας Αμε
ρικής. Στη Βραζιλία όμως, της οποίας σήμερα το 50% 
του πληθυσμού αποτελείται από μαύρους, μιγάδες και 
απογόνους παλαιών ιθαγενών, η κατάργηση υιοθετήθη
κε μόλις το 1888.
Στις ΗΠΑ η δουλεία καταργήθηκε «επίσημα» με τη λή
ξη του εμφύλιου πολέμου βορείων-νοτίων.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 20° ΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Η «Κοινωνία των Εθνών» (πρόδρομος οργανισμός του 
ΟΗΕ) κήρυξε το 1926 πανηγυρικά την κατάργηση της 
δουλείας σε οποιαδήποτε μορφή της. Αυτό επιβεβαιώθηκε 
το 1948 με την έγκριση της Χάρτας στον ΟΗΕ για τα «δι
καιώματα του ανθρώπου». Παραπτώματα που σχετίζονται 
με δουλεμπόριο και διατήρηση δούλων εκδικάζονται από 
το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Από το 1950 και μετά 
δεν υπάρχει στον κόσμο δουλεία με την παλαιό της μορφή. 
Συνεχίζεται όμως μεταλλαγμένη μέχρι σήμερα με αμεί
ωτους ρυθμούς μέσα από τα πλοκάμια του σύγχρονου 
δουλεμπορίου.
Στην πλεκτάνη της σύγχρονης αυτής μορφής δουλείας 
πέφτουν κάθε χρόνο εξακόσιες με οκτακόσιες χιλιάδες άτο
μα. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται τα εκατομμύρια άλλοι 
που υπηρετούν σαν δούλοι μέσα στην ίδια τους τη χώρα. 
Τα θύματα δουλεμπορίου ζουν τις περισσότερες φορές 
σε συνθήκες εξαθλίωσης και βαρβαρότητας.
Το πρόβλημα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την εσωτερι
κή ζήτηση στις χώρες προορισμού και τις κοινωνικοοι
κονομικές συνθήκες στις χώρες προέλευσης των θυμά
των. Συνδέεται επίσης με τα αυξημένα κέρδη και τους 
ελάχιστους κινδύνους που διατρέχουν οι δουλέμποροι 
σε σχέση με τους κινδύνους από άλλες μορφές οργανω
μένου εγκλήματος,
Το σύγχρονο δουλεμπόριο πλήττει κυρίως γυναίκες, νέ
ους και ανήλικα παιδιά, ως επί το πλείστον από χώρες 
της Νότιας και Ανατολικής Ασίας, της Αφρικής, της Νό
τιας Αμερικής αλλά και της Ευρώπης μετά τις τελευταί
ες ανακατατάξεις συνόρων. Οι αριθμοί των γυναικών 
και παιδιών ειδικά, που προωθούνται και εκπορνεύο
νται με τη βία, πολλαπλασιάζονται καθημερινά. Τα θύ
ματα έρμαια στα χέρια των δουλεμπόρων εξαναγκάζο
νται στην πορνεία, στην πορνογραφία και στο σεξουαλι
κό τουρισμό, βιάζονται κακοποιούνται, τραυματίζονται 
ψυχικά, μέχρι και αυτοκτονούν.
Πολλές χώρες ενεργούν τώρα αποφασιστικά για να εξα
λείψουν το δουλεμπόριο από τον πλανήτη μας και πα
ράλληλα ιδιωτικές οργανώσεις εντείνουν τις προσπάθει
ες τους για την επισήμανση θυμάτων και την παροχή 
βοήθειας σε αυτά. Κάπου 8.000 δουλέμποροι έχουν προ- 
σαχθεί στη δικαιοσύνη και σχεδόν 3.000 από αυτούς 
έχουν καταδικαστεί.
Έ να όμως είναι βέβαιο ότι χρειάζεται ακόμη να γίνουν 
πολλά ώστε το απάνθρωπο και ειδεχθές σύγχρονο δου
λεμπόριο, ασυμβίβαστο με κάθε έννοια πολιτισμού και 
δημοκρατίας επιτέλους να σταματήσει.

Πηγές
http:llsfr.ee.teiath.gr
(Δρ. Στ. Φ(>αγκόπουΧου, ΤΕ Ι Αθήνας)
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ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
Ύφασμα rip-stop βαμβακερό 
100% , ανεξίτηλο.
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ G33 

I χιτώνιο EQB

ΤίΜ*
ΓΜΠΡ'Μ'^

32 ^

i
m

Γ .

ιΚΙΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ 
•ΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
Ι ϊ Π

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κένπιμα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
POLO m 3  ΜΑΚΟ Ε Β

ΦΛΑΙ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΥΤΕΡ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.

ΘΗΚΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΑΝΑΠΤΥΡΑΣ ZIPPO ΣΚΟΥΦΟΣ 
FTT1 Μ ε κέντημα Π Τ Τ

ΚΑΠΕΛΟ ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΓΚΟΡΝΤΟΥΡΑ
Μ ε κέντημα m  1 Τ ΙΤ 1

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ /
Αί

α. Αλυσίδα

Ι Ι ι
. νε

. Μ εντεσέ

THERMAN WAVE LEATHERMAN KICK ΦΑΚΟΣ MINI MAGLITE ΦΑΚΟΣ MAGLITE U.S.A.
E H  E E  E O

/ /
^  ; l ;  ^
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ

■ m
ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
i m

α. Ballistic

α. Μ -Frame

β. Five
β. Saber

ΓΑΝΤΙΑ ME KEVLAR
α. Μ ε  δάχτυλα 
β. Χωρίς δάχτυλα

ΓΥΑΛΙΑ OAKLEY 
α. m u  
β. Γ Τ Π

ΓΥΑΛΙΑ WILEY-X
α. [M3 
β- Ε Ε

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Μ ε πόρπη ασφαλείας o ! u  α. Χωρίς γεμιστήρα L L U  
β. Μ ε πόρπη 3 σημείων ϋ Π Π  β. Μ ε γεμιστήρα Ε Τ Π

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT
Αδιάβροχο 100%  & διαπνέον

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ Ε Β  
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Ε 3 3

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

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ORIGINAL SWAT
Μ ε δέρμα 'clarino' πάντα γυαλισμένο.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» (HI-TEC) 
STEALTH (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) Ε Β  
STEALTH ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ t i l l

EAGLE ΤΗΣ MEINDLE
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον

ΙΡΒΥΛΟ ΚΟΝΤΟ ORIGINAL 
iWAT
ίΐαπνέον με αντιολισθητική σόλα.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM»
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αντιολισθητική σάλα.
t e n

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT 
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεράσολα
ΙίϋΠ

aaicii'ALi
aicii'AL ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
α. Δερμάτινο 1 5  €  
β. Γκορντούρα νέο 2 5  €

http://www.armyland.gr


Την πρώτη περ ίοδο  α ν ά π τυ ξή ς  τη ς  η μαφία ήταν  
συνώνυμη τη ς  υ π ε ρ η φ ά ν ε ια ς ,  τη ς  τ ι μ ή ς  και της  
κο ινω ν ικής  ε υ θ ύ ν η ς .  Ήταν μία κοινωνική  
συμπερ ιφορά και όχι μία ε γ κ λ η μ α τ ι κ ή  οργάνωση.  
Τ ό τε ,  ο μαφ ιόζος  θ ε ω ρ ε ί τ ο  ο π ρ οσ τά της  των φτωχών 
και των α δ υ ν ά τω ν .Σ ή μ ερ α  μ ιλώ ντας  για μαφία 
ε ν ν ο ο ύ μ ε  κάθε  ο ρ γ α ν ω μ έν ο  δ ίκ τυο  κακοποιών .

Τ ον όρο μαφία τον χρησιμοποιούμε για να 
αναφερθούμε στο δίκτυο παράνομων 
εγκληματικών οργανώσεων σικελικής 
προέλευσης, με αυστηρή ιεραρχία και 
απαράβατους εσωτερικούς κανόνες. 
Κατ’ επέκταση, ως μαφία εννοούμε κά

θε οργανωμένο δίκτυο κακοποιών και μεταφορικά 
κάθε κλειστή ομάδα επιτήδειων που εξυπηρετεί συ
ντονισμένα τα συμφέροντά της χρησιμοποιώντας 
αθέμιτα μέσα
Η ετυμολογία της λέξης «μαφία» προέρχεται -σύμφω
να με μια εκδοχή- από την αραβική λέξη mahjas (=

καύχηση, έπαρση). Κατά προσέγγιση σημαίνει το 
"όμορφο" αλλά μπορεί να μεταφραστεί και σαν "νταη- 
λίκι” ή "κομπασμός". Το 19° αιώνα η έννοια της λέ
ξης «μαφιόζος» δεν ταυτιζόταν με ότι αυτή η λέξη συ
νεπάγεται στην εποχή μας. Σύμφωνα με μία μελέτη 
του Dieggo Gambetta σήμαινε τον «άφοβο», τον «τολ
μηρό» και τον «υπερήφανο». Όπως φαίνεται χρησι
μοποιήθηκε αρχικά σε μία συνοικία του Παλέρμο και 
διαδόθηκε μετά το 1863, έπειτα από την επιτυχία που 
σημείωσε το θεατρικό έργο με τον τίτλο «Π mafiosi 
della vicaria», που αναφερόταν σε εγκληματικές ομά
δες των φυλακών του Παλέρμου.
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Ιστορικά η μαφία έχει τις ρίζες της στις κοινωνικοοικονομι
κές συνθήκες της Σικελίας, η οποία κατά τις πρώτες δεκαε
τίες του 19ου αιώνα στηριζόταν σε μια αρχαϊκή οργάνωση, 
οε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές κοινωνίες που εξελίσσονταν 
με ταχύτατους ρυθμούς.
Ωστόσο, η μαφία ως φαινόμενο -  με τη σημερινή σημασία 
του όρου, δηλαδή ως οργάνωση εγκληματικού τύπου -  εκ
δηλώθηκε κυρίως μετά το 1860 στη Σικελία, έπειτα από την 
πώληση τοαν κτημάτων του κλήρου και των περιουσιών 
του Δημοσίου. Αυτό επέτρεψε στην πλούσια αστική τάξη 
του νησιού να στραφεί στην απόκτηση γαιών. Ο μηχανι
σμός εκμετάλλευσης της γης ήταν φεουδαρχικός με τη δια
δικασία του πακτώματος (δηλ. την ενοικίαση αγροτικού 
κτήματος, κυρίως με παροχή στο μισθωτή ποσοστού από τα 
προϊόντα). Το πρόσωπο του μεσάζοντα κυριαρχούσε πα
ντού μεταξύ του γαιοκτήμονα και του καλλιεργητή -ενοι
κιαστή του φέουδου (ο λεγόμενος γκαμελότο), ο οποίος στη 
συνέχεια το υπενοικίαζε κατά μικρά τεμάχια σε διάφορους 
καλλιεργητές. Ο γκαμελότο διέθετε ομάδες έμπιστων που 
τελούσαν υπό τις διαταγές του, τους καμπέρι δηλαδή ένο
πλες φρουρές «μπράβων» αποστολή των οποίων ήταν η δια
τήρηση της τάξης στην ύπαιθρο και η εγγύηση της τήρη

σης των προφορικών συμφωνιών από τους αγρότες.
Σταδιακά οι γκαμπελότι αναλάμβαναν άμεσα την 

κατοχή της γης, σχηματίζοντας αγροτική τάξη -  
του λεγάμενους μπουρτζίζι -  και έγιναν κύριοι 
πολλών φέουδων.

Οι γκαμπελότι, οι καμπιέρι και οι μπουρτζίζι 
αποτελούσαν του κρίκους του εκτεταμένου 

δικτύου των μαφιόζων, οι οποίοι ασκώ
ντας ηθικές και υλικές πιέσεις στους 
γαιοκτήμονες απέκτησαν ένα είδος 
ελέγχου σε όλη την ύπαιθρο της κε
ντρικής και κυρίως της δυτικής Σικε

λίας εξασφαλίζοντας μεγάλα κέρδη. 
Συγκρότησαν έτσι μικρά κέντρα εξου

σίας με ιεραρχική δομή τις λεγάμενες κό- 
σκε -  με αυστηρά καθορισμένες σφαίρες 

επιρροής κατά περιφέρειες και τομείς. Μέσα σε 
λίγα χρόνια η δράση των κέντρων αυτών επεκτά

θηκε από την ύπαιθρο στις πόλεις. Εισχώρησαν και σε 
άλλα πεδία οικονομικής, αλλά συχνά πολιτικής και διοικη
τικής δραστηριότητας στη Σικελία. Με την εισαγωγή του 
κοινοβουλευτικού συστήματος η μαφία κατέστη το mo 
αποτελεσματικό μέσο για την εξασφάλιση εκλογικής βάσης. 
Πολλοί Σικελοί δεν θεωρούσαν τους μαφιόζους εγκλημα
τίες, αλλά πρότυπα και προστάτες τους, δεδομένου ότι το 
κράτος δεν προσέφερε προστασία σε φτωχούς και αδύνα
τους. Στη Σικελία, «μαφία» σήμαινε κάτι σαν υπερηφάνεια, 
τιμή, ακόμη και κοινωνική ευθύνη. Πίστευαν ότι ήταν μία 
κοινωνική συμπεριφορά και όχι μία οργάνωση.

Κατόπιν, έχοντας στα χέρια του μια εικόνα ενός Αγίου, τσι
μπούσε το δάχτυλό του μ’ ένα αιχμηρό αντικείμενο ώστε να 
στάξει αίμα πάνω σ’ αυτή. Έπειτα έδινε τον εξής όρκο: «Θα 
παραμείνω πιστός, με πλήρη σεβασμό στην οικογένεια, ει- 
δάλλως να καώ στην κόλαση όπως αυτός ο Άγιος». Στη συ
νέχεια πέταγε την εικόνα του αγίου στην φωτιά...

Σικελία ώρα θανάτου
Η μαφία στη Σικελία και στην Αμερική ήταν (είναι;) κατε
στημένο στοιχείο της κοινωνικής δομής. Μάλιστα, τη 
ΙΟετία 1920 -1930 ήταν μια «τράπεζα που έσταζε αίμα», με 
υποκατάστημα στην Αμερική. Την περίοδο αυτή περνούσε 
υπό τον έλεγχο της μαφίας το εμπόριο ηρωίνης. Το όργιο 
του εγκλήματος έπρεπε να σταματήσει, αλλά οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις παρόλο που επιχείρησαν πολλές φορές να λύ
σουν το πρόβλημα, δεν κατάφεραν αξιόλογα αποτελέσματα 
Η δράση των μαφιόζων γνώρισε μια περίοδο δραστικής 
κάμψης μετά από το θανάσιμο πόλεμο που της κήρυξε ο 
Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι. Στις 22 Οκτωβρίου 
1925, κατά τη διάρκεια της φασιστικής περιόδου στην Ιτα
λία, ορίζεται Αρχηγός της Αστυνομίας του Παλέρμου ο 
Cesare Mori. Τοποθετήθηκε εκεί από το Μουσολίνι με βα
σικό σκοπό την εξάρθρωση της μαφίας. Αυτός ο αγώνας 
κράτησε από το 1924 ως το 1929. Η εκστρατεία του Μου
σολίνι είχε άμεσα αποτελέσματα Ο κόσμος άρχισε να πι
στεύει πλέον ότι η μαφία δεν αποτελούσε κράτος εν κράτει. 
Κάθε εκβιασμός στον πολίτη καταγγελλόταν με αποτέλε
σμα να συλλαμβάνονται οι μαφιόζοι και να πληρώνουν 
ακριβά το τίμημα της απείθειας. Τότε ξέσπασε μεγάλη δια
μάχη στους κόλπους της οργάνωσης και οι διάφορες φαμί
λιες άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους. Η ένταση της 
διαμάχης ήταν τέτοια, που μερικά πρωινά οι σικελικοί δρό
μοι γέμιζαν από πτώματα μαφιόζων. Αυτό είχε σαν αποτέ
λεσμα πολλοί μαφιόζοι να μεταναστεύσουν στις Η.Π Α  με
ταξύ των οποίων και ο Joseph Bonanno (γνωστός ως Τζο 
Μπανάνας) και ο Λάκυ Λουκάνινα (γνωστός ως Λάκυ Λου- 
τσιάνο) οι οποίοι ηγήθηκαν στο νέο παρακλάδι της Μαφίας 
που δικτυώθηκε στη Ν. Υόρκη.

Οι πρώτοι των πρώτων
Οι mo δημοφιλής Σισιλιάνοι μαφιόζοι που έμεινα στην ιστο
ρία της οργάνωσης ήταν:
• Salvatore Greco, αρχηγός φαμίλιας. Ήταν ο πρώτος 
"γραμματέας" της πρώτης σισιλιάνικης οργάνωσης, της μα
φίας, που διαμορφώθηκε γύρω στα 1958.
• Tommaso Buscetta, ο πρώτος Σικελός Μαφιόζος που έγι
νε πληροφοριοδότης στη δεκαετία του1980. Ήταν ο προ- 
κάτοχος του Leonardo Vitale, ο οποίος παραδόθηκε την 
αστυνομία το 1973, κμιθηκε όμως ότι πά
σχει από "διανοητική αδυναμία". Γε
νικά γνωστός ως "ο μεγάλος χα-

0  όρκος στη φαμίλια
Την οργάνωση της μαφίας συγκροτούσαν φατρίες που 
ήταν ιεραρχημένες με το σύστημα της «πυραμίδας». Πρω
ταρχική αξία των μαφιόζων ήταν η φαμίλια Για να γίνει 
κανείς μέλος μιας φαμίλιας (στις περισσότερες φαμίλιες), 
έπρεπε να χρηματίσει πρώτα βοηθός και έπειτα στρατιώτης. 
Όπως είπε, ο μαφιόζος Tommaso Buscetta στο δικαστή 
Τζιοβάνι Φαλκόνε, στην τελετή εισδοχής ο αρχάριος πα
ρουσιάζονταν ενώπιον της φαμίλιας με άλλους τρεις 
άντρες μέλη της φατρίας Km το παλαιό ιερό μέλος του τό
νιζε με σημασία: «αυτό είναι το σπίτι σου». Αυτό σήμαι- 
νε ότι έπρεπε να προστατεύει τη φαμίλια με κάθε τρόπο.

φιες.
• Bernardo Provenzano, διάδο
χος του Τότο Ρίινα, στην κορ
φή της οικογένειας των 
Κορλεόνε και 
θεωρεί- 
τ α ι



ως ένας από τους ισχυρότερους αρχηγούς της μαφίας της 
Σικελίας Ο Provenzano ήταν φυγόποινος από το 1963. 
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες οι αρχές τον 
καταζητούσαν για 10 χρόνια. Τελικά συνελήφθη στις 11 
Απριλίου 2006 στη Σικελία.
• Giovanni Brusca, ο οποίος συμμετείχε στη δολοφονία 
του Giovanni Falcone.
• Matteo Messina Denaro και Salvatore Lo Piccolo, τους 
θεωρούσαν διάδοχους του Provenzano.

«Cosa Nostra»
To δίκτυο της μαφίας στις ΕΠΤΑ απέκτησε το όνομα «Cosa 
Nostra» (Κόζα Νόστρα).
Σύμφωνα με κάποιο μαφιόζο το πραγματικό όνομα της μα
φίας είναι "Cosa Nostra" και σημαίνει "ο δικός μας κόσμος 
η δική μας παράδοση, οι δοτές μας αξίες". Ο προσδιορισμός 
αυτός κέρδισε ευρεία δημοτικότητα και αντικατέστησε 
οχεδόν την λέξη "μαφία". Ο όρος αυτός όμως δεν χρησι
μοποιήθηκε ποτέ στη Σικελία
Οι συμμορίες που λυμαίνονταν τους δρόμους των ΗΠΑ 
αφθονούσαν σε κάθε συνοικία και σε κάθε πόλη. Όσο τπο 
πολύ πύκνωνε το κύμα των μεταναστών στην Αμερική 
τόσο πλήθαιναν κι αυτές Το φαινόμενο ήταν ένα σύ
μπτωμα που είχε τις ρίζες του στην οικονομική ανέχεια 
των μεταναστών, στην περιθωριοποίηση και στην γκετο- 
ποίήσή τους Η συμμορία του δρόμου ήταν το καταφύγιο, 
το ξέσπασμα, η ελευθερία. Οι νέοι συγκροτούσαν τη δική 
τους συντροφιά με αρχηγό κάποιο μεγαλύτερο κα δυνατό
τερο. Οι συμμορίες αυτές ξεκινούσαν από μικρά; ομάδες 
της γειτονιάς και βαθμιαία προχωρούσαν σε διεθνείς 
εγκληματικές οργανώσεις
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Τζώνυ Τόρριο, 
ένας από τους ισχυρότερους και σημαντικότερους ανθρώ
πους του συνδικάτου του εγκλήματος στην Αμερική. Οι 
γονείς του μετανάστες από τη Σικελία εγκαταστάθηκαν 
στο Μπρούκλιν. Ο Τζώνυ μόλις εφτά χρονών το έσκαοε 
από το σπίτι και συγκρότησε τη δική του ομάδα, τους 
«Φάιβς Πόιντερς». Αυτή ήταν η συμμορία που «σταδιο
δρόμησαν», ο Λάκυ Λουτσιάνο, ο Αλ Καπόνε και άλλοι.
Η Cosa Nostra στις Η.Ι1Α διατηρούσε στενές επαφές με 
τη μαφία της Σικελίας
Μετά τον πόλεμο που είχε κηρύξει ο Μουσολίνι, η μαφία 
της Σικελίας βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση. Η διχό
νοια είχε εγκατασταθεί για τα καλά στους κόλπους της 
και κάποιος έπρεπε να βγάλει τη «μητέρα οργάνωση» 
από τη δύσκολη θέση. Αυτός που πήρε στα χέρια του την 
υπόθεση ήταν ο διαβόητος Λάκυ Λουτσίανο, ο οποίος 
ανέλαβε να σταματήσει το «αλληλοφάγωμα» και να της 
δώσει ζωή και συνέχεια.
Ο Λουτσιάνο εξετιε ποινή φυλάκισης στην Αμερική έχο

ντας καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα με την κατη
γορία της «σωματεμπορίας». Στη μαφία της Σικελίας αρ
χηγοί ήταν οι Τζεύκο Ρούσο και Βιτσίνι. Οι τρεις τους συ
νεργάζονται. Ο Λουτσιάνο τους έπεισε να παραδώσουν στα 
συμμαχικά στρατεύματα το δυτικό ήμισυ της Σικελίας Οι 
σύμμαχοι με τη σειρά τους κατέλαβαν τη Σικελία και όρι
σαν ως Δημάρχους μέλη της μαφίας Τη διασφάλιση της 
συμφωνίας αυτής είχε αναλάβει ο Βίτο Τζενοβέζε.
Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε συμ
φωνία μαφίας και συμμάχων, αλλά ότι η μαφία εκμεταλ
λεύτηκε το χάος που επικράτησε στην Ιταλία κατά τη με
ταπολεμική εποχή και ανέλαβε πρωτοβουλίες ώστε να 
αποκτήσει μια κοινωνική βάση.
Ο Λουτσιάνο πάντως στην αίτησή του προς στις αμερικα

νικές Αρχές, για αποφυλάκιση, γράφει: «Αιτούμαι όπως 
αφεθώ ελεύθερος ένεκα των υψίσχων υπηρεσιών τας οποί
ας προσέφερα στο Έθνος». Και έχει μεγάλη σημασία -ίσως 
μεγαλύτερη από την άποψη των ιστορικών- το γεγονός ότι 
μετά τον πόλεμο (1946), ο Λουτσίανο επέστρεψε στη Σι
κελία για να συνεχίσει το «θεάρεστο» έργο του.
Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η μαφία άρχισε να ανα
κτά τις δυνάμεις της και εμφανίζεται με νέα και ανανε
ωμένη εικόνα Η νέα γενιά μαφιόζων είναι πιο επιθετι
κή, πιο επικίνδυνη και διευρύνει τις εγκληματικές της 
δραστηριότητες.
Το 1958 ο Λουτσιάνο Λέτζιο με πρωτοπαλώταρο το Προβε- 
τζιάνο, σκοτώνει το βασικό του αντίπαλο Μικέλε Ναβάρα 
και γίνεται αρχηγός της μαφίας Αργότερα, όταν ο Λέτζιο 
συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή (1974), γίνεται αρ
χηγός ο Σαλβαντόρε (Τοτο) Ρίινα Η μαφία είχε ανασυ
γκροτηθεί και είχε πλέον γερά θεμέλια.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η ιταλική κυβέρνηση 
ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία ενάντια στη μαφία που οδή
γησε σε μεγάλο αριθμό συλλήψεων και πολύκροτες δίκες 
κακοποιών. Ωστόσο η προσπάθεια δεν τελεσφόρησε λόγω 
πολιτικής διαφθοράς και δολοφονιών δικαστικών προσώ
πων. Αργότερα το δημόσιο σκάνδαλο μετριάστηκε με τη 
σύλληψη του Τότο Ρίινα (1993).

Πηγές
-  «Ομαφιόφς», γραμμένος από το μαφιόίρ «V»

Http: Hen. wikipedia.org
-  Εφημερίδες: «το Βήμα» & «Καθημερινή»
- Εγκυκλοπαίδεια «Δομή»

Α ν θ /μ ο ς  Σοφ ία  Ζυγούρα
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σχάση αλλά από διαφορετική αιτία π.χ. από έμφραγ
μα μυοκαρδίου, είναι εξαιρετικά απίθανο να επανελ
θεί αν δεν γίνει γρήγορα απινίδωση και δεν του χο
ρηγηθούν κατάλληλα φάρμακα στο νοσοκομείο. Οι 
πιθανότητες, όμως του δεύτερου ασθενούς έχουν αυ
ξηθεί σημαντικά όταν εφαρμοσθεί πρώτα Καρδιο -  
Αναπνευστική Αναζωογόνηση σωστά και αποτελε
σματικά στον τόπο του ατυχήματος.Για το λόγο αυ
τό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να γνωρίζουν όσο το 
δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι τη  σωστή εφαρμο
γή των Πρώτων Βοηθειών. Ανεξάρτητα από κοινω
νική  θέση, φύλο, επάγγελμα ή οικονομική κατάστα
ση, όλοι κάποτε μπορεί να  γίνουμε μάρτυρες κάποι
ου επείγοντος περιστατικού. Αυτό μπορεί να συμβεί 
στο δρόμο, στη δουλειά, στο σπίτι, αλλά και στο πλέ
ον απρόσμενο περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, 
όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά ελάχιστοι γνω ρί
ζουν να το κάνουν σωστά. Εξάλλου, αν εμείς βρι
σκόμαστε ποτέ στη θέση του θύματος, για παράδειγ
μα ενός τροχαίου ατυχήματος, θα θέλαμε να λάβου
με την πλέον ποιοτική βοήθεια, έτσι και εμείς θα 
πρέπει να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την πλέ
ον αποτελεσματική βοήθεια σε όποιον συνάνθρωπό 
μας το χρειαστεί.

ολλές φορές διαβάζουμε ή ακούμε: «Μετα
φέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρα
σχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες» ή «κατέ
ληξε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκο
μείο» ή «εξέπνευσε στον τόπο του ατυχή
ματος γιατί δεν υπήρχε κανείς να του 

προσφέρει τις Πρώτες Βοήθειες». Αλλά τι είναι οι Πρώ
τες Βοήθειες, και γιατί είναι τόσο σημαντικές; Πρώτες 
Βοήθειες είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τό
πο ενός ατυχήματος, με ότι πρόχειρα μέσα διαθέτουμε, 
ώστε να σώσουμε τη ζωή του θύματος, να ανακουφί
σουμε τον πόνο του και να προλάβουμε περαιτέρω επι
δείνωση της κατάστασής του
Οι Πρώτες Βοήθειες δεν αποσκοπούν στην τελική 
θεραπεία του ασθενούς. Ό μως, αν προσφερθούν σω
στά και αποτελεσματικά, οι πιθανότητες επιβίωσης 
και ομαλότερης αποθεραπείας του ασθενούς αυξάνο
νται σημαντικά. Ενίοτε, οι Πρώτες Βοήθειες μπο
ρούν από μόνες τους να σώσουν τη ζωή του ασθε
νούς ή να τον θεραπεύσουν. Για παράδειγμα, ένας 
ασθενής που λόγω πνιγμού έχει υποστεί καρδιοανα- 
πνευστική ανακοπή, μπορεί να επανέλθει μόνο με 
την εφαρμογή Καρδιο -  Αναπνευστικής Αναζωογό
νησης, ενώ ένας ασθενής που είναι στην ίδια κατά-

ρωτες
ρώτες
ρώτες
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Σε πολλές χώρες του κόσμου η εκμάθηση των Πρώτων 
Βοηθειών ξεκινά από τα πρώτα χρόνια του σχολείου και 
συνεχίζει σε όλους σχεδόν τους τομείς της πορείας του 
ατόμου μέσα στην κοινωνία. Για παράδειγμα, στη Γερ
μανία είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο οδηγό να 
παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών 
διάρκειας 20 ωρών. Επίσης, στη Μεγάλη Βρετανία η 
γνώση των Πρώτων Βοηθειών θεωρείται σημαντικό 
προσόν για αρκετούς τομείς εργασίας.
Η δυσκολία των Πρώτων Βοηθειών έγκειται στο περι
βάλλον του ατυχήματος. Οι κίνδυνοι που προκάλεσαν 
το ατύχημα, πιθανότατα συνεχίζουν να υφίστανται 
και να έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν άλλο ένα 
ατύχημα, αυτή τη φορά με θύμα όποιον προσπαθήσει 
απρόσεκτα και επιπόλαια να βοηθήσει τα θύματα του 
πρώτου ατυχήματος. Ο χώρος του ατυχήματος μπορεί 
να είναι άγνωστος σε αυτόν που παρέχει τις Πρώτες 
Βοήθειες, με αποτέλεσμα οι προαναφερθέντες κίνδυ
νοι να μεγιστοποιούνται. Η περιοχή μπορεί να είναι 
απομακρυσμένη, και να μην μπορεί να φθάσει καθό
λου ασθενοφόρο ή να καθυστερήσει η άφιξή του. Ο 
τραυματίας πάντα περιστοιχίζεται από πολλούς αν
θρώπους που θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν ξέρουν 
πώς, αλλά και από περίεργους, που το συγκεκριμένο 
γεγονός τους κίνησε την περιέργεια. Ό λοι αυτοί μπο
ρούν να είναι οι χειρότεροι εχθροί αλλά και οι καλύτε
ροι σύμμαχοι, τόσο του τραυματία, όσο και του παρέ- 
χοντος τις Πρώτες Βοήθειες.
Για να είναι αποτελεσματικές οι ενέργειες του προ- 
σφέροντος Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να έχει τη δυ
νατότητα να σκέφτεται καθαρά και να πράττει με βά
ση τη λογική, τη στιγμή που όλοι οι άλλοι έχουν κα-

“Δεν επιχειρούμε
μια διάσωση 
αν δεν έχουμε
την κατάλληλη 
εκπαίδευση και
εξοπλισμό.”

ταβληθεί από πανικό ή λειτουργούν με το συναίσθη
μα. Παρόλο που πολλές φορές το συναίσθημα μας εξω
θεί να επέμβουμε σε ένα περιστατικό, η λογική μπορεί 
να μας αποτρέψει. Ενώ, για παράδειγμα, το συναίσθη
μα μας παροτρύνει να μπούμε σε ένα φλέγόμενο κτίριο 
για να σώσουμε ένα παιδάκι, η λογική μας αποτρέπει, 
εκτός και αν έχουμε κατάλληλη εκπαίδευση και εξο
πλισμό, γιατί αν μπούμε στο κτίριο χωρίς αυτά, πιθα
νότατα θα εγκλωβιστούμε και εμείς, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει κανένας άλλος να εφαρμόσει Καρδιο -  
Αναπνευστική Αναζωογόνηση στο παιδί όταν θα το

βγάλουν οι πυροσβέστες με ασφάλεια έξω από το φλέ
γόμενο κτίριο.
Σε ένα επείγον περιστατικό όλοι στρέφονται στο γνώστη 
για να σώσει την κατάσταση, όποια και αν είναι αυτή.
Αυτός θα πρέπει να σκέφτεται καθαρά και να λειτουργεί 
σωστά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάστα
ση. Θα πρέπει να είναι ψύχραιμος, για να έχουν θετικό 
αποτέλεσμα οι ενέργειές του. Ο πανικός είναι ο χειρότε
ρος εχθρός όλων. Αναπτύσσεται εύκολα, μεταδίδεται τα
χύτατα και καταπολεμάτε δύσκολα και αργά. Ακόμα χει
ρότερα, αν ο παρέχων τις Πρώτες Βοήθειες πανικοβλη- 
θεί, ο πανικός αυτός έχει δυσανάλογα σοβαρές συνέπειες 
σε όλους τους υπόλοιπους, συμπεριλαμβανομένου και 
του θύματος. Αντίθετα, αν ο αρωγός παραμείνει ψύ
χραιμος, κερδίζει την εμπιστοσύνη όλων. Για να μπορέ
σει όμως, να παραμείνει ψύχραιμος και να ενεργήσει σω
στά, θα πρέπει να έχει συνειδητοποιήσει το ρόλο του τη 
συγκεκριμένη στιγμή, να έχει θάρρος και να ενεργήσει 
με βάση τη λογική.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
•Η  ψυχραιμία είναι ο καλύτερος σύμμαχος για την σω
στή αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού.

•Ο  πανικός είναι ο χειρότερος εχθρός στην αντιμετώπι
ση ενός επείγοντος περιστατικού.

•Η  σαφήνεια και ακρίβεια των γνώσεων είναι απαραί
τητη προϋπόθεση για την επιτυχία της εκπαίδευσης 
στις Πρώτες Βοήθειες. Οι Πρώτες Βοήθειες δεν είναι 
εγκυκλοπαιδική γνώση, είναι ένα σύνολο ειδικών 
γνώσεων με δυνητικά άμεση εφαρμογή. Το γεγονός 
αυτό δεν επιτρέπει την ανάπτυξη θεωριών και απόψε
ων. Αντίθετα επιβάλλει την ενσυνείδητη απομνημό
νευση ξεκαθαρισμένων θέσεων, χωρίς κενά και επι
κίνδυνους συλλογισμούς. Η θεωρητική διδασκαλία 
του μαθήματος πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί 
με την ανάπτυξη μιας άρτιας αισθητικοκινητικής 
αντίληψης του θέματος (π.χ. πρακτική εξάσκηση και 
εξοικείωση με τη θέα του αίματος και την προοπτική 
του επικείμενου θανάτου).

•Επιπλέον, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να μάθει τη με
θοδολογία της άμεσης εκτίμησης του επείγοντος περι
στατικού και να αναπτύξει την απαραίτητη παρατη
ρητικότητα, ώστε να μπορεί να αντιλαμβάνεται τόσο 
τις εξωτερικές παραμέτρους, όσο και τις μεταβολές 
της κατάστασης του ασθενούς, μέχρι να τον παραδώ- 
σει στο γιατρό.

•Είναι απαραίτητη η δια βίου εκπαίδευση στις Πρώτες 
Βοήθειες (θεωρητική και πρακτική), αφενός μεν γιατί 
τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης πολλές φορές τροποποι
ούνται, αφετέρου δε, για να μπορεί ο αρωγός, άμεσα και 
(γιατί όχι;) υποσυνείδητα ακόμη, να τα εφαρμόσει.

Είναι υποχρέωση του καθενός ξεχωριστά να φροντίσει 
να εκπαιδευτεί στις Πρώτες Βοήθειες. Σήμερα αρκετοί 
οργανισμοί και υπηρεσίες εκπαιδεύουν πολίτες σ’ αυτόν 
τον τομέα. Ανάμεσά τους και ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, ο οποίος εφαρμόζει σε όλες τις πόλεις της Ελλά
δας προγράμματα εκπαίδευσης πολιτών χωρίς κόστος 
για τους συμμετέχοντες.

SJj| .1^“- <
_____________________________



Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
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αλοκαιράκι έρχεται και το παιχνίδι είναι 
πηγή ζωής για τα παιδιά. Τα βοηθά να ανα
πτύξουν όχι μόνο το σώμα αλλά και τον 
ψυχικό τους κόσμο και τα φέρνει σε επαφή 
με άλλα παιδιά και τη φύση.
Τα Ελληνόπουλα λατρεύουν το ποδήλατο. 

Μια ματιά στα πάρκα, στις πλατείες στους πεζοδρό
μους, μαρτυρά την προτίμηση τους αυτή. Το κουβαλά
νε μαζί τους σαν αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού 
τους στις εκδρομές, στις παραλίες, στα δάση. Ποια είναι 
αλήθεια η ιστορία του πιο αγαπημένου παιχνιδιού, το 
ξεκίνημα του οποίου αρχίζει πριν από 189 χρόνια;
Το πρώτο ποδήλατο εφευρέθηκε το 1817 από τον Γερ
μανό βαρόνο Φον Ντράις. Ή τα ν  βαρύ, ολόκληρο 
φτιαγμένο από ξύλο και ο αναβάτης του, σπρώχνοντας 
με τα πόδια, μπορούσε στις κατηφόρες να τρέχει μέχρι 
15 χιλιόμετρα την ώρα! Το μοντέλο τροποποιήθηκε το 
1842 όταν μπήκαν στις ρόδες συμπαγή λάστιχα.
Το 1860 ο Γάλλος Πιερ Μισό, κατασκευαστής αμαξιών 
για άλογα, βελτίωσε το ποδήλατο βάζοντας του πετάλια 
πάνω στην μπροστινή ρόδα, ενώ εννέα χρόνια αργότε
ρα ο Βρετανός Ρέινολντς παρουσίασε ένα κανονικά κι
νούμενο ποδήλατο με πολλές καινοτομίες, που ήταν 
σταθμός στην ιστορία του ποδηλάτου. Το 1878 μπήκαν 
οι πρώτες ταχύτητες ενώ στη δεκαετία του 1880 προ
στέθηκαν, η αλυσίδα για την κίνηση στην πίσω ρόδα 
και τα λάστιχα με αέρα.
Από τότε μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί πολλά εί

δη ποδηλάτων, από γυναικεία και παιδικά μέχρι ανδρι
κά, αγωνιστικά κ.α., τα οποία έχουν τεράστιες τεχνικές 
δυνατότητες.
Η διαχρονική αυτή αδυναμία προς το ποδήλατο, ιδιαί
τερα των παιδιών, συχνά εγκυμονεί, πολλούς κινδύ
νους, διότι ούτε η χώρα μας προσφέρεται γ ι’ αυτό, ούτε 
τα ίδια ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας, με συνέ
πεια να διακομίζονται κάθε χρόνο τραυματισμένα στο 
νοσοκομείο 13.000 παιδιά ηλικίας έως 14 χρόνων. Και 
το χειρότερο είναι πως τα μισά σχεδόν είναι κτυπημένα 
στο κεφάλι.
Τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν ποδήλατο χωρίς βοη
θητικές ρόδες στην ηλικία των πέντε ή έξη ετών. Αν 
σκοπεύετε να μάθετε στο παιδί σας ισορροπία στους δύο 
τροχούς, μεγάλη σημασία έχει το έδαφος που θα κάνει 
τις πρώτες του δοκιμές. Αν μένετε σε πολυκατοικία με 
πιλοτή, είναι μια καλή επιλογή, αρκεί να υπάρχει αρ
κετός χώρος. Επίσης, καλό έδαφος θεωρείται η άσφαλ
τος, θα είναι όμως πιο επίπονα για το παιδί τυχόν πτώ
σεις. Μια άλλη επιλογή είναι το βρεγμένο γρασίδι (για 
να γλιστράνε οι ρόδες). Καλό είναι, επίσης, στα πρώτα 
μαθήματα να φορά αθλητικά παπούτσια, που κρατούν 
σταθερό το πόδι, και μακριά φόρμα, για να ελαχιστο
ποιήσει τις συνέπειες των πτώσεων.

•  Πάρτε θέση πίσω από το παιδί, κρατώντας το ποδή
λατο από τη σέλα.
•  Σταθεροποιήστε το για να ξεκινήσει και τρέχετε πίσω
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του κρατώντας το και βοηθώντας το να διατηρήσει την 
ισορροπία του.
•  Αφήστε το να μάθει πρώτα να κινείται στην ευθεία και 
μόλις αποκτήσει μια μικρή άνεση, αρχίστε την εξάσκηση 
για τις στροφές.
•  Το σωστό φρενάρισμα είναι απαραίτητο μάθημα από 
την αρχή. Αφήστε το παιδί να σας κατευθύνει. Αν φοβά
ται, μην το αφήστε απότομα ή χωρίς να προσπαθήσει μό
νο του, επιτρέψτε του να το κάνει.
•  Αν δείτε άτι δυσκολεύεται, μην το απογοητεύσετε με 
αρνητικά σχόλια. Ό λα τα παιδιά μαθαίνουν ποδήλατο, 
αρκεί να κάνουν εξάσκηση, κι εσείς υπομονή.

Τα παιδιά που κάνουν καθημερινά ποδήλατο είναι αυτά 
που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο ατυχήματος. 
Στην πραγματικότητα ο κίνδυνος είναι δεκαπλάσιος σ’ 
αυτά απ’ ότι μεταξύ των παιδιών που χρησιμοποιούν πε- 
ριστασιακά το ποδήλατό τους. Και στα μεν και στα δε, 
ωστόσο, το κεφάλι είναι το σημείο του σώματος που 
τραυματίζεται συχνότερα, αφού κανένας ανήλικος ποδη
λάτης στην χώρα μας δεν φοράει κράνος. Το κράνος εί
ναι απαραίτητο στον ποδηλάτη, αφού μειώνει κατά 25% 
τους θανάτους σε περίπτωση ατυχήματος,, κατά 88% τις 
σοβαρές κακώσεις του εγκεφάλου, 69% τις κακώσεις της 
κεφαλής και 65% τους τραυματισμούς του προσώπου. 
Κάθε κράνος που έχει χτυπηθεί ή έχουν περάσει 5 χρό
νια από την αγορά του πρέπει να αντικαθίσταται. Επει
δή αρκετοί παραπονιούνται για ζέστη που πιθανόν προ- 
καλεί το κράνος, το λευκό χρώμα θεωρείται το κατάλλη
λο για αυτό.
Το ποδήλατο πρέπει να συνοδεύεται εκτός του κράνους, 

με χρωματιστά ρούχα και να φέρει αντανακλώσες επι
φάνειες και φως με μπαταρία. Τα παιδιά χρειάζονται ακό
μα επιγονατίδες, γάντια και προστατευτικά των αγκώ
νων, ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν να κάνουν το βράδυ 
ποδήλατο ή κάποιο από τα άλλα παιχνίδια με τροχούς ή 
να παίζουν σε πολυσύχναστους δρόμους. Όσον αφορά 
τα σκουτεράκια, αυτά πρέπει να τα αποφεύγουν τα παι
διά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

•  Πρέπει να είναι κατάλληλο για την ηλικία και το ύψος 
του παιδιού:
-όταν κάθεται στη σέλα, να μπορεί να ακουμπήσει στο 

έδαφος τουλάχιστον το μισό (εμπρός) μέρος των πελμά
των και με τα χέρια να φτάνει το τιμόνι.
-όταν σταθεί όρθιο με την κεντρική μπάρα ανάμεσα στα 

σκέλη του, η απόσταση κεντρικής μπάρας και καβάλου 
του παιδιού να είναι 3 εκατοστά.
•  Πρέπει να έχει φρένα. Τα μεγαλύτερα παιδιά πρέπει να 
μπορούν να ασκούν αρκετή πίεση στα χειρόφρενα για να 
ακινητοποιείται εύκολα το ποδήλατο.
•Πρέπει να έχει φώτα, καθώς και κόρνα.
• Πρέπει να υποβάλλεται σε τακτικό έλεγχο, καλή συ
ντήρηση και φροντίδα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

•  Πριν το παιδί ξεκινήσει τη βόλτα του, ελέγξτε αν τα 
φρένα και τον αέρα στα λάστιχα.
• Μάθετε στο παιδί τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. 
Και οι ποδηλάτες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τα 
ΣΤΟΡ και τις προτεραιότητες, να σταματούν στις δια
βάσεις και στα φανάρια.
•  Τα μικρότερα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν το ποδή
λατο σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, όπως και σε χω
ματόδρομους με ανώμαλο έδαφος.
•  Μάθετέ του να ελέγχει καλά το δρόμο για τυχόν 
εμπόδια, όπως πέτρες, που μπορούν να προκαλέσουν 
πτώση.
•  Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν βγαίνει στο δρόμο 
ανάμεσα σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Οι οδηγοί που 
έρχονται δεν μπορούν να το δουν, οπότε το παιδί πρέ
πει να ελέγχει το δρόμο πολύ προσεκτικά.
•  Αν συνηθίζει να κάνει ποδήλατο με τους φίλους του 
στο δρόμο, βεβαιωθείτε πως ακολουθούν ο ένας τον άλ
λον και δεν ποδηλατούν δίπλα - δίπλα.

Επιμέλεια Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Α/Α



ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ &

Η  «Α στυνομική Ανασκόπηση» συνεχίζει ν α  πα 
ρουσιάζει συμβουλές που δ ίνει ο κ α θ η γη τή ς  χηι 
π α ιδ ιατρ ική ς Ν ίκος Μ ατσανιώ της στους νέους 
γονείς.

Η σχέση  τ η ς  τ η λ ε ο π τ ι κ ή ς  β ί ας  με  τη βία στη ζ ωή ε ί ν α ι  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ά ,  
π λ ή ρ ω ς  τ ε κ μ η ρ ι ω μ έ ν η .  Υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  ότ ι  έ χ ε ι  σ υ μ β ά λ ε ι  στ ην  α ύ ξ η σ η  
τ η ς  π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  β ί ας  κ ατ ά  2 0 %  περ ίπου και  α κ ό μ η  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  σε  
παιδ ιά  και  ε φ ή β ο υ ς  που ζ ο υ ν  σε α ν τ ί ξ ο ο  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν .

Η
 καθημερινή για πολλές ώρες απουσία 
και χων δύο γονιών από χο σπίχι ή ακό
μη χειρόχερα, η ψ υχική  απουσία χων γο
νιών από χον κόσμο χων παιδιών χους 
δημιουργεί ένα ανχίξοο οικογενειακό πε
ριβάλλον. Ακόμη χειρόχερα αν υπάρχει 

βία μέσα σχο σπίχι.
Πολλές μελέχες σχις ΗΠΑ, χην Ε.Ε. και χη χώρα μας 
έχουν δείξει όχι: 1) δύο σχα χρία προγράμμαχα χης TV 
έχουν πράξεις βίας, 2) χα περισσόχερα παιδικά προ- 
γράμμαχα είναι γεμάχα βία, 3) πολύ συχνά ο πλέον βί
αιος χου προγράμμαχος ηρωοποιείχαι και μόνο σπάνια 
χιμωρείχαι. Τις περισσόχερες φορές δεν δείχνεχαι ο πό
νος χου προσώπου που υφίσχαχαι χη βία, και ακόμη 
mo σπάνια αναφέρονχαι οι ψυχικές διαχαραχές που 
μπορεί να προκληθούν από βίαιη συμπεριφορά. Ανχί- 
θεχα, ο βίαιος χύπος συχνά συμπίπχει να είναι γοηχευ- 
χικός και χα γεγονόχα που περικλείουν χη βία δείχνο
νται με τρόπο που να χη δικαιολογούν.
Συγγενής της βίας είναι και η επικίνδυνη συμπεριφορά, 
όπως οι παράτολμες πράξεις χων πολεμικών ταινιών, το 
πήδημα από ταράτσα σε ταράτσα χων αστυνομικών, η 
επικίνδυνη οδήγηση, ιδιαίτερα δίτροχων οχημάτων, 
ακόμα και χο σκόπιμα επικίνδυνο παίξιμο σχα διάφορα

ομαδικά αθλητικά παιχνίδια.
Πρόσφατα στοιχεία από χην Αμερικανική Παιδιατρική 
Ακαδημία, που φυσικά αφορούν τις ΗΠΑ αλλά κατά πά
σα πιθανότητα δεν απέχουν σημαντικά από χα συμβαί- 
νονχα στις χώρες χης Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιγρά
φουν όχι:
1. Παιδιά και έφηβοι παρακολουθούν κατά μέσον όρο 
τρεις ώρες χην ημέρα τηλεόραση. Σχο χρόνο αυτό δεν 
περιλαμβάνονται οι βιντεοκασέτες, χα βιντεοπαιχνίδια 
και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ό λα μαζί αθροίζονται 
σε 6 1/2 ώρες χη μέρα μπροστά στις μικρές οθόνες. Ό ταν 
τα σημερινά παιδιά φθάσουν τα 70 χους χρόνια, θα 
έχουν αφιερώσει στα ηλεκτρονικά μέσα 7 έως 10 χρόνια 
χης ενεργού ζωής χους.
2. Έ να  σχα χρία παιδιά ηλικίας 2-7 χρόνων και δύο σχα 
τρία ηλικίας 8 -1 8  χρόνων έχουν τηλεόραση στο υπνο
δωμάτιό χους.
Ο χρόνος που αφιερώνει το παιδί στην τηλεόραση αφαι- 
ρείχαι -κλέβεται στην κυριολεξία- από άλλες περισσότε
ρο παραγωγικές απασχολήσεις, όπως είναι χο διάβασμα 
(σχολικό και εξωσχολικό), χο παιχνίδι με φίλους, η σω
ματική άσκηση.
Χωρίς αμφιβολία, η τηλεόραση δεν έχει μόνο αρνητικά 
στοιχεία. Υπάρχουν εκπομπές μορφωτικές, ταξιδιωτικές
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και διάφορες άλλες που προβάλλουν θετικά πρότυπα, 
όπως τη φιλία, την ευγένεια, την καλή ατομική και κοι
νωνική συμπεριφορά, τη συνεργασία, το μοίρασμα, την 
άμιλλα και πολλά άλλα, ακόμη και μηνύματα υγείας.
Τα αρνητικά όμως στοιχεία, ιδιαίτερα στην ελληνική 
τηλεόραση, υπερβαίνουν κατά πολύ τα θετικά (και είναι 
πολύ αμφίβολο αν η ελληνική οικογένεια κάνει σταθερά 
συστηματικές επιλογές).
Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα ευπαθή στη δύ
ναμη της εικόνας, που επηρεάζει δυναμικά τις αντι
λήψεις και τη συμπεριφορά τους. Τα μικρότερα ιδίως 
παιδιά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν απ’ αυτά που βλέ
πουν ποιά και τι είναι πραγματικότητα και ποιά και τι 
είναι εξωπραγματικά, φανταστικά. Εξηγήστε στο παι
δ ί σας, απλά και συγκεκριμένα, ότι πολλές εκπομπές 
στην τηλεόραση προσπαθούν μόνο να μας διασκεδά
σουν, να μας κινήσουν το ενδιαφέρον. Γ ι’ αυτό κατα
φεύγει σε συνδυασμό του πραγματικού με το φαντα
στικό, με το υπεράνθρωπο μερικές φορές. Φυσικά στα 
παιδιά με κρίση ανώριμη ακόμη, δεν είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να γίνουν πιστευτά τέτοια απίθανα μηνύμα
τα, με τραγικά κάποτε αποτελέσματα. Από καιρό σε 
καιρό διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι κάποιο νήπιο 
πήδηξε από το μπαλκόνι νομίζοντας ότι μπορούσε να 
πετάξει, εξαπατημένο από τη διαφήμιση ότι «φορώ
ντας παπούτσια μάρκας τάδε πετάμε»!!!
Σημαντικός αριθμός ερευνών έχει τεκμηριώσει την αρ-

Συστάσεις -  συμβουλές

1. Διαρκής εγρήγορση και ευαισθησία για την αρνητική 
επίδραση που ενδέχεται να έχει η τηλεόραση στο παιδί 
σας, ιδιαίτερα στο θέμα της βίαιης ή της επικίνδυνης συ
μπεριφοράς και στην ανάπτυξη παχυσαρκίας. Μην υπο
τιμάτε τη δύναμή της, είναι πολύ μεγάλη.
2. Περιορίστε το χρόνο που αφιερώνει το παιδί στην τη
λεόραση σε μία ή δύο ώρες την ημέρα και διαμορφώστε 
με το προσωπικό σας παράδειγμα ποιοτικές επιλογές.
3. Μην αγοράζετε τηλεόραση για ατομική χρήση του 
παιδιού στο δωμάτιό του. Αν ήδη υπάρχει, αχρηστεύστε 
την με τον ηπιότερο δυνατό τρόπο.
4. Φροντίστε ώστε το παιδί να έχει ευχάριστες δραστη
ριότητες είτε μέσα είτε έξω από το σπίτι. Τέτοιες που να 
ασκούν το μυαλό και το κορμί του. Να είσαστε βέβαιοι 
ότι θα τις προτιμήσει. Ό λα σχεδόν τα παιδιά προτιμούν 
να είναι τα ίδια ενεργητικοί πρωταγωνιστές παρά να 
βλέπουν άλλους ν ’ αγωνίζονται.
5. Παιδιά μικρότερα των δύο ετών δεν πρέπει να εκτίθε
ται καθόλου στην τηλεόραση. Είναι ανάγκη για την κα
λή εξέλιξη του εγκεφάλου τους να μη γίνονται παθητι
κοί δέκτες της τηλεοπτικής εικόνας.
6. Η καλύτερη άμυνα για την εξάλειψη όλων των αρ
νητικών επιδράσεων είναι να βλέπουμε τηλεόραση μα
ζί με το παιδί, να σχολιάζουμε, να εξηγούμε, να δια-

νητική επίπτωση της τηλεόρασης:
•  στη βία και την επιθετική συμπεριφορά
•  στη σχολική επίδοση
•  στη σεξουαλικότητα
•  στην αντίληψη και την εικόνα για το κορμί και για 
τον ίδιο τον εαυτόν του/της
•  στη διατροφή είτε προς την παχυσαρκία (συνηθέστα- 
τα), είτε προς την ολιγοφαγία, με κορύφωση τη ψυχο
γενή ανορεξία
•  στη χρησιμοποίηση καπνού, αλκοόλ, ναρκωτικών 
ουσιών.
Είναι σωστό και δίκαιο να μη περιορισθούμε στις αρνη
τικές μόνο πλευρές της τηλεόρασης. Κανένας δεν αμφι
σβητεί τις μεγάλες ψυχαγωγικές και μορφωτικές δυνα- 
τότητές της. Μπορεί να προσφέρει στο παιδί γνώσεις κι 
εμπειρίες, που ούτε οι γονείς, ούτε οι δάσκαλοι, ούτε τα 
βιβλία θα μπορούσαν να προσφέρουν. Φέρνει τις εμπει
ρίες του παιδιού των πόλεων στο παιδί του χωριού. Φέρ
νει τις γνώσεις του παιδιού που διαβάζει σ’ αυτό που δεν 
ξέρει ακόμη γράμματα ή τις γνώσεις των μορφωμένων 
ενηλίκων στο παιδί των αγράμματων γονιών. Θα πρέπει 
λοιπόν να δεχθούμε την τηλεόραση σαν πολύτιμο στοι
χείο στη ζωή του παιδιού, να γνωρίσουμε όλες τις ιδιό
τητες, τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες της, και 
να την εκμεταλλευτούμε σωστά και παραγωγικά.

στέλλουμε το πραγματικό από το εξωπραγματικό, να 
τοποθετούμαστε απέναντι στα επίμαχα θέματα, τις επί
μαχες σκηνές, προβάλλοντας τις αρχές μας με επιχειρη
ματολογία που να αντιλαμβάνεται το παιδί και τελικά 
να τη συμμερίζεται. Και να μην παραλείπουμε να επι
κροτούμε, να επαινούμε το καλό, το ωραίο, το τίμιο, κά
θε συμπεριφορά που εξυψώνει τον άνθρωπο.
7. Γράφετε στο βίντεο μορφωτικά ή οποιοσδήποτε φύ- 
σεως προγράμματα κρίνετε κατάλληλα αλλά συγχρόνως 
και ενδιαφέροντα για το παιδί σας. Θα γεμίσουν χρόνο 
τηλεθέασης με τρόπο παραγωγικό.
8. Γελοιοποιήστε στο μυαλό του παιδιού τις εξωφρε
νικές διαφημίσεις, αυτές που δείχνουν ότι μόνο με 
χρήματα ή με τύχη και χωρίς κανένα κόπο μπορείτε 
να πετύχετε τα πάντα. Οι διαφημίσεις που προβάλ
λουν ανθυγιεινά προϊόντα πρέπει να είναι μόνιμος 
εχθρικός στόχος σας. Αγωνισθείτε και ως πολίτες για 
την απαγόρευσή τους.
9. Μη ξεχνάτε ότι τα παιδιά σας αντιγράφουν. Χρησιμο
ποιούν την τηλεόραση περίπου όπως κι εσείς. Αν το παι
δί σας περνάει όλη τη μέρα κολλημένο στην τηλεόραση, 
αρνείται να διαβάσει, να σας βοηθήσει σε πρόχειρες δου
λειές του σπιτιού ή να τακτοποιήσει στοιχειωδώς το δω
μάτιό του, τότε σίγουρα κάτι φταίει. Δεν φταίει, όμως, 
μόνο η τηλεόραση...
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Προστασία 
απο τον ήλιο



Ο  ή λ ι ο ς  ε ί ν α ι  π η γ ή  ε ν έ ρ γ ε ι α ς  κ α ι  ζ ω ή ς ,  χ ω ρ ί ς  τ η ν  
ύ π α ρ ξ η  τ ο υ  ο π ο ί ο υ  η  γ η  θ α  ή τ α ν  έ ν α ς  ν ε κ ρ ό ς  
π λ α ν ή τ η ς .  Ο  α ρ χ α ι ο ε λ λ η ν ι κ ό ς  μ ύ θ ο ς  τ ο υ  
Φ α έ θ ο ν τ ο ς ,  τ ο υ  γ ι ο υ  τ ο υ  Η λ ι ο υ  κ α ι  τ η ς  Κ λ υ μ έ ν η ς  
ε ξ η γ ε ί  π ο λ ύ  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά  κ α ι  μ ε  σ α φ ή ν ε ι α  ό τ ι  η  
η λ ι α κ ή  α κ τ ι ν ο β ο λ ί α  ό σ ο  ω φ έ λ ι μ η  ε ί ν α ι  γ ι α  τ η  ζ ω ή ,  
ά λ λ ο  τ ό σ ο  κ α τ α σ τ ρ ε π τ ι κ ή  μ π ο ρ ε ί  ν α  α π ο β ε ί .



{  Α Π Ο Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  S

μ ι κ ρ ό ς  π α ρ ά δ ε ι σ ο ς  ψυ-  
ς σ τ ο ν  ο π ο ί ο  μ π ο ρ ε ί ς  
σ ε ι ς  γ ια  λ ί γ ο  ή ρ ω α ς  

από τ ι ς  τ α ι ν ί ε ς  « Τ α ρ ζ ά ν »  ή 
« Τ ί γ ρ η ς  και  δ ρ ά κ ο ς »

Για τολμηρούς, περιπετειώδεις, αλ
λά και για όσους αγαπούν τη φύση, 
το Adventure Park βρίσκεται στη 
Μαλακάσα, διαρρυθμισμένο σε μια 
δασική έκταση ΊΎ60 στρεμμάτων, 
όπου το παιχνίδι και η διασκέδαση 
έχουν τον πρώτο λόγο. Εμπνευστές 
ταυ πάρκου ο ηθοποιός Άκης Σακε- 
λαριου και οι Γάλλοι φίλοι του Κρι- 
στόφ Βιβιέν και Ιμπέρ Οντ, που 
έκαναν ένα όνειρά τους πραγματι
κότητα Δημιούργησαν το πρώτο 
ακροβατικό πάρκο στο δάσος, μια 
νέά δραστηριότητα που γνωρίζει 
παγκόσμια επιτυχία, αφού ανταπο- 
κρίνεται στην τάση για επιστροφή 
στη φύση και σε έναν τρόπο ζωής 
με έντονη ψυχαγωγία Το νόο αυτό 
χόμπι γίνεται όλο και mo δημοφιλές

ανά τον κόσμο, που ακολουθεί τις 
νέες τάσεις του φυσικού και αθλη
τικού τουρισμού.
Μυημένοι ή εντελώς ανυποψία
στοι στις βασικές αρχές της αναρ
ρίχησης, οι επισκέπτες μαθαίνουν 
να «σερφάρουν» στα δένδρα! αφού 
πρώτα ολοκληρώσουν μια 15λε- 
πτη εκπαίδευση. Ό λοι μπορούν 
να «πετάξουν» από δένδρο σε δέν
δρο σε ύψος μέχρι και 20 μέτρων 
με πλήρη ασφάλεια, χάρη στον 
εξοπλισμό ασφαλείας και στους 
εκπαιδευτές.
Τα παιχνίδια αποτελούνται από τε
ντωμένα σχοινιά και από ξύλο, με 
δυνατότητα πολλαπλών παραλλα
γών. Θεαματικό είναι το «Flying 
fox», όπου κρέμεσαι και κινείσαι

[ 74 ] ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006



Επιμέλεια Π.Υ Αφροδίτη Κοκκίνου

/V Κβΐιιυ I ΜεΑηΰοαΑπκιίς
Εθνική Οδός Αθηνών -Λαμίας, 
έξοδος Μαρκόπουλου (προς 
Λαμία), έξοδος Μαλακάσας 
(προς Αθήνα), τηλ.: 22950-98335. 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Μ ε Ο Σ Ε : Α θ ή να -Σ φ ενδ ά λτι 
κ α ι Σ φ ενδ ά λη -Α θ η να .
Μ ε Κ Τ Ε Α · Α θ ή να -Ω ρ ω π ό ς  

/Α Ο ή να -Δ ή λσ π  I Μ α λα κ ά α α -Α θ ή να . 
T o «A dventure P a rk  είνα ι ανοιχτό  

α π ό  Τ σ ά ρ ο ι έω ς Κ υρια κ ή  10:30-18.00  

(τελευτα ίο  εισ ιτή ρ ιο ) κ α ι κ λ ε ίν ε ι 
τ ις  π ό ρ τες του  σ τις 1 9 :3 0

τους Η διαδρομή αποτελείται από 
διαφορετικά παιχνίδια
•  Οι διαδρομές «Αλεπούδες 1 και 2» 
(από ύψος 1,25 μ.) είναι επίσης προσι
τές για μικρές ηλικίες Δύο ώρες περι
πέτεια και γέλιο με 23 παιχνίδια!
•  Οι δε «Λύκοι» είναι ένα πραγματικό 
ταξίδι στο δάσος με 25 διαφορετικούς 
τρόπους να «σερφάρεις> στα δένδρα Το 
μόνο που απαιτείται γι αυτήν τη δια
δρομή είναι τα παιδιά να έχουν πάνω 
από 1,40 ύψ ος γιατί βρίσκονται 4 με 10 
μέτρα πάνω από το έδαφος Δύο ώρες 
συγκίνησης ταχύτητας και γέλιου.
•  Για τους mo τολμηρούς οι «Αετοί» 
θα ανεβάσουν την αδρεναλίνη. Η επι- 
δεξιότητα είναι αναγκαία για τη συ
γκεκριμένη διαδρομή. Η mo ψηλή 
πλατφόρμα βρίσκεται στα 15 μέτρα 
Km αν θέλετε μπορείτε να υποδυθείτε 
τους ήρωες από τις ταινίες «Ιπτάμενα 
Στιλέτα» ή ο «Τίγρης Km ο Δράκος». 
'Ο μως ακόμα κι αν δεν θέλετε να «πε- 
τάξρτε» από δένδρο σε δένδρο ή να κά
νετε εναέρια τσουλήθρα ή να σκαρφα
λώσετε στον ιστό της αράχνης., μπο
ρείτε να περιηγηθείτε Km να απολαύ
σετε την όμορφη δασική έκταση, να 
κάνετε πικνίκ με σπιτικές νοστιμιάς 
Km να παίξετε. 'Οπως λέει ο Άκης Σα- 
κελαρίου Km οι φίλοι του, στόχος της 
δημιουργίας του Adventure Park είναι 
«Να αλλάξουν λίγο τη νοοτροπία του 
Έ λληνα που θέλει χαλαρή ζωή Km

ορμητικά από το ένα δένδρο στο άλλο. 
Μόνο που απαιτείται ειδική ισορροπία 
για να προσγειώνεσαι ομαλά. Εντυπω
σιακό επίσης Km το «Σκοινί του Ταρ- 
ζάν», όπου περνάς από δένδρο σε δένδρο 
μέσα από δίχτυα, βαρέλια Km μικρά γε
φυράκια! Ο βαθμός δυσκολίας των παι- 
χνιδιών είναι κλιμακούμενος ώστε να 
μπορούν να διασκεδάσουν ι ιώδιά 3 
χρόνων αλλά και 83 χρόνων!
•  Αν το παιδί είναι από 2 έως 7 χρόνων, 
η διαδρομή «Τα σκιουράκια» είναι ιδα
νική. Τα ι ιώδιά συνοδεία των γονιών 
τους και με την επίβλεψη συνοδού, 
ανακαλύπτουν τις κινητικές τους δυ
νατότητες και διασκεδάζουν πλημμυ
ρίζοντας το δάσος με τις φωνούλες

ραχάτ κατάσταση».
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Παγκόσμια ημέρα

νεολαίας
Σ τ ι ς  1 7  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 9 0 ,  η Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  τ ω ν

Η ν ω μ έ ν ω ν  Ε θ ν ώ ν  υ ι ο θ έ τ η σ ε  π ρ ό τ α σ η  τ η ς  Π α γ κ ό σ μ ι α ς  
Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η ς  τ ω ν  Α ρ μ ο δ ί ω ν  γ ι α  τ η  Ν ε ο λ α ί α  Υ π ο υ ρ γ ώ ν  κ α ι  
κ α θ ι έ ρ ω σ ε  τη 1 2 η  Α υ γ ο ύ σ τ ο υ  ω ς  Δ ι ε θ ν ή  Η μ έ ρ α  Ν ε ο λ α ί α ς .

Η
 παγκόσμια κοινότητα προχώ
ρησε σε απτήν την πρωτοβου
λία, με την προοπτική ο ετήσιος 
εορτασμός αυτής της ημέρας να 
αποτελεί μια ευκαιρία για να έρ
χονται στο επίκεντρο του ενδια

φέροντος τα προβλήματα που αντιμετωπί
ζουν οι νέοι σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Πέντε χρόνια μετά, η Γενική Συνέλευση 
του Ο.Η.Ε. σύστησε το Παγκόσμιο Πρό
γραμμα Δράσης για τη Νεολαία, με σκοπό 
να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη, μέ
σω της πληροφόρησης και να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε, οι νέοι άνδρες 
και γυναίκες, σε όλες τις χώρες του κό
σμου, να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
στην εκπαίδευση, στις νέες τεχνολογίες, 
στην απασχόληση, στην ιατροφαρμακευ
τική περίθαλψη, στην πολιτιστική δρα
στηριότητα, κ.λ.π.
Με λίγα λόγια, το πρόγραμμα αυτό στο
χεύει στη δημιουργία των κατάλληλων 
προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν στους
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νέους απανταχού της γης να εξελιχθούν 
σε υγιείς και ολοκληρωμένες προσωπικό
τητες, σε πολίτες που θα απολαμβάνουν 
πλήρως τα δικαιώματά τους, αλλά και θα 
μπορούν να φανούν χρήσιμοι στην κοι
νωνία, συνδυάζοντας τον αυθορμητισμό 
της νεότητας με την υπευθυνότητα για 
τον κόσμο του αύριο.
- Σήμερα υπάρχουν σχεδόν τρία δισεκα
τομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κό
σμο κάτω των 25 ετών. Από αυτούς, πε
ρισσότερο από μισό δισεκατομμύριο ζουν 
με λιγότερα από δύο δολάρια την ημέρα.
- Περισσότερα από εκατό εκατομμύρια 
παιδιά που βρίσκονται στη σχολική ηλι
κία δεν πηγαίνουν στο σχολείο.
- Κάθε ημέρα, σχεδόν τριάντα χιλιάδες παι
διά πεθαίνουν από τη φτώχεια και εφτά χι
λιάδες νέοι μολύνονται από τον ιό του 
fflV/ATOS.
Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν, αρκεί να 
υπάρξει η συνεργασία όλων και να υλοποι
ηθούν οι στόχοι που υιοθετήθηκαν έξι χρό

νια πριν, από όλες τις κυβερνήσεις της υφη- 
λίου, ως ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση 
ενός καλύτερου κόσμου στον 21ο αιώνα. 
Μια σωστή αντιμετώπιση των προβλημά
των αυτής της ξεχωριστής πληθυσμιακής 
ομάδας, με ενδιαφέροντα και ανάγκες που 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, μπορεί να 
επηρεάσει τη μελλοντική πορεία όλων 
των κοινωνιών.
Ο Όμιλος UNESCO Ν. Πειραιώς και Νή
σων, στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας 
Νεολαίας 2005, είχε σαν θέμα το «Παγκό
σμιο Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία και 
Πώς να κάνουν τις Δεσμεύσεις να έχουν 
Αξία». Έμφαση δόθηκε σε ζητήματα μείζο- 
νος σημασίας για τους νέους, όπως η εκπαί
δευση, η ανεργία, η πείνα και η φτώχεια, η 
υγεία, το περιβάλλον, τα ναρκωτικά, η νεα
νική εγκληματικότητα, ο ελεύθερος χρόνος, 
η παγκοσμιοποίηση, η πληροφόρηση και οι 
επικοινωνίες, το AIDS, οι σχέσεις μεταξύ 
διαφορετικών γενεών.
Στη χώρα μας, ο εμπνευσμένος θεσμός



των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας 
ξεκίνησε το 1992 από τη Θεσσαλονίκη και 
πλέον έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την 
επικράτεια. Τα Δημοτικά Συμβούλια αυ
ξήθηκαν και σταδιακά δημιουργήθηκαν 
σε κάθε νομό τα Νομαρχιακά Συμβούλια 
Νεολαίας. Με την ενδυνάμωση του νέου 
αυτού θεσμού κατέστη αναγκαία η δημι
ουργία ενός κεντρικού συντονισμού των 
Δημοτικών και των Νομαρχιακών Συμ
βουλίων Νεολαίας. Το 1997 ξεκίνησε το 
Δίκτυο των Συμβουλίων Νεολαίας, με 
αντικειμενικό σκοπό να φέρει σε επαφή 
τους νέους από τον Έβρο μέχρι την Κρή
τη και από τα Ιόνια Νησιά μέχρι τα Δωδε
κάνησα. Το Νοέμβριο του 2000 λειτούρ
γησαν 24 συμβούλια νεολαίας, με το Δή
μο Καλαμαριάς να έχει αναλάβει τη γραμ
ματειακή υποστήριξη του Δικτύου.
Τον Ιανουάριο του 2001 -στο Ιο Πανελλή
νιο Συνέδριο του Δικτύου, στη Βοιωτία- 
εκλέχθηκε και λειτούργησε το πρώτο Δ.Σ. 
αποτελούμενο από εκπροσώπους των 33

πλέον, Συμβουλίων Νεολαίας.
Σήμερα ο αριθμός των Δημοτικών ΣΥ.Ν. 
και Νομαρχιακών ΣΥ.Ν. σε Πανελλαδικό 
επίπεδο ξεπερνάει τα 200 ενεργά Συμβού
λια. Το Δίκτυο έχει μετεξελιχθεί σε Κε
ντρική Ένωση Δημοτικών και Νομαρ
χιακών Συμβουλίων Νεολαίας 
(ΚΈ.ΔΗ.ΝΟ ΣΥ.ΝΕ), αποσκοπώντας στην 
δημιουργία Συμβουλίων Νεολαίας σε κάθε 
Δήμο και Νομό της Ελλάδος.
Άλλωστε, η θέση των Διεθνών Οργανι
σμών (Συμβούλιο της Ευρώπης, Ευρωπαϊ
κή Ένωση, ΟΗΕ) είναι ότι κάθε κράτος, 
πέρα από τις διεθνείς δράσεις, πρέπει να 
αποκτήσει Εθνική Στρατηγική για τη νέα 
γενιά, η οποία θα θεσμοθετεί τις συμμετοχι
κές δομές νεολαίας και θα ιεραρχεί τα προ
βλήματα των νέων θέτοντας μετρήσιμους 
στόχους και ετήσιους σχεδιασμούς. 
Εξάλλου, για τη χάραξη μιας τέτοιας πολιτι
κής σε κάθε χώρα, πρέπει να αποτελεί δόγμα 
η χάραξή της να γίνεται με τη νέα γενιά και 
όχι χωρίς αυτήν, αλλά γι’ αυτήν.

Οι νέοι όλου του κόσμου, με δυναμικές πρω
τοβουλίες, διατρανώνουν ότι δεν είναι διατε
θειμένοι να δεχτούν έναν κόσμο χωρίς αν
θρώπινη αξιοπρέπεια, έναν κόσμο όπου κά
ποιοι πεθαίνουν από την πείνα και κάποιοι 
άλλοι παραμένουν αναλφάβητοι.
Τώρα είναι η ώρα για τους νέους, αλλά και 
για όσους αγαπούν τους νέους, να υψώσουν 
τη φωνή τους και να συμμετάσχουν στις 
εξελίξεις που τους αφορούν άμεσα Οι Κυ
βερνήσεις, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
τα ακαδημαϊκά ιδρύματα οι κυβερνητικές 
και μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι ίδι
οι οι νέοι, όλοι οφείλουν να συμβάλλουν με 
τον τρόπο τους, ώστε η φωνή των νέων να 
ακουστεί και ο κόσμος μας να μπορεί να ελ
πίζει σε πραγματικά καλύτερες ημέρες.
Πηγές: www.youthnet.gr 
www.unesco-pireas.gr

Επιμέλεια: Π.Υ. Α’ Γιώργος Χονδροματίδης
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100 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝ. ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΟΙ)
ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΕΛ . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ 
ΤΗΑ 6979847227, 25410-77560

Ε ίνα ι γνω στό από τη ν  πρ α κ τικ ή  ότι οι ανακριτι- 
κ ο ί υπάλληλοι χρειάζοντα ι έναν χρήσιμο επα γ
γελματικό  οδηγό κατά την άσκηση τω ν καθηκό
ντω ν τους, ώστε να μπορούν να  εκπληρώ νουν 
καλύτερα το δύσκολο λειτούργημά  τους. Για τη 

συγκεκρ ιμένη  εργασία ο Υπο
στράτηγος ε.α. Ν ικόλαος Δερ- 
μενούδης κατέβαλε επίπονη, 
μ ακροχρόνια  και φ ιλ ό τιμ η  
προσπάθεια, γ ια  να ολοκλη
ρώσει το τρ ίτομο έργο του επ ί 
του Π οιν ικού  Δ ικαίου:
Βιβλίο Ιο  Δ ιασαφηνίζει π λή 
ρως και χω ρ ίς  ίχνος αμφιβο
λίας κυρ ίω ς τα πρακτικά  θέ
ματα θεμελιωδών διατάξεων 
(Π ροσταγή, Ά μυνα, Κ ατάστα
ση α νάγκης αποκλείουσα το 
άδικο, Συνα ίνεση παθόντος), 
τα  οποία προ βλ η μ α τίζο υν  

στην πράξη πρω τίστω ς τους γ ε ν ι
κούς α να κρ ιτικού ς υπαλλήλους αλ
λά και λο ιπούς ε ιδ ικούς ανακριτι- 

κούς υπαλλήλους. Το βιβλίο αυτό καλύπτει 
τη ν  ύλη του Γενικού μέρους του Π οιν ικού  
Δ ικαίου από τα άρθρα 1-25 με 100 π ρ α κ τι
κές ασκήσεις.

Βιβλίο 2ο Το βιβλίο αυτό κ α λύπτει τη ν  ύλη  του 
Γενικού  μέρους του Π οιν ικού  Δ ικαίου από τα άρ
θρα 26-36, 51-53, 121-127, 193 και τη ν  αιτιώ δη 
συνάφεια. Α ποτελεί συνέχεια  του 1ου τόμου με 
πλήρη επάρκεια σε προχω ρημένες αξιώσεις του 
α νακρ ιτικού  υπαλλήλου παρουσιάζοντας με π λη 
ρότητα  και προσεγγίζοντας με διαφορετικές ο π τι
κές γω νίες θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση 
με το αστυνομ ικό  λειτούργη μ α  όπως είνα ι η 
υ π α ιτ ιό τη τα , έγκλημα εκ του αποτελέσματος, 
πραγματική  νομ ική  πλάνη, καταλογισμός, υ π α ί
τια  διατάραξη τη ς συνείδησης και υπ α ίτια  μέθη. 
Βιβλίο 3ο Πρόκειται για το τελευταίο βιβλίο της 
σειράς ανάλυσης -  εμβάθυνσης του Γενικού μέρους 
του Π οινικού Δ ικαίου και καλύπτει την ύλη που 
αφορά την απόπειρα (42-44) και τη συμμετοχή (45- 
49). Φιλοδοξία όλου του έργου είναι να καλύψει τα 
κενά που υπάρχουν στο Γενικό μέρος του Ποινικού 
Δ ικαίου ώστε όταν οι αστυνομικοί λειτουργοί κα
λούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον 
πολίτη, η προσφορά αυτή να γίνετα ι σύμφωνα με 
τ ις  οριζόμενες από το Σύνταγμα διατάξεις, τους 
ισχύοντες κανόνες του Ποινικού Δικαίου, αλλά και 
άλλους κανόνες του Δικαίου.
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ΟΔΗΓΟΣ
ΠΡΟΑΝΑΚΡΓΠΚΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΠΡΟΣ. ΕΚΔΟΣΗ, ΤΗΛ. 24410- 
29733, 6972843809

Σ τη ν παρούσα βελτιω μένη  
έκδοση του βιβλίου έγιναν 
ορισμένες τροποποιήσεις 
σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, προστέθηκαν 
60 σελίδες επιπλέον που περιλαμβάνουν δικογρα
φίες, βασικές γνώσεις πο ιν ικής δικονομίας, τροχαί
ας, αγορανομικών ελέγχων κ.λπ. και, συνοδεύεται 
από ένα CD, το οποίο περιλαμβάνει έτοιμα έντυπα 
προς χρήση από τους ανακριτικούς υπαλλήλους, 
τα οποία δεν χορηγούντα ι από το τυπογραφείο και 
είναι προϊόν 24χρονης εμπειρίας. Σκοπός αυτής 
της προσπάθειας είναι να καλλιεργήσει ο προανα- 
κρ ιτικός υπάλληλος την κρ ιτική  του σκέψη μέσα 
από πραγματικά περιστατικά σε συνδυασμό με την 
αντίστοιχη  νομοθεσία ώστε σε κάθε περίπτωση να 
μπορεί εύκολα να ανατρέχει σε συγκεκριμένα άρ
θρα και να καταστεί ικανός να συνθέτει δικογρα
φ ίες με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία.

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΑΤΣΑ
ΕΚΔ. ΚΑΛΟΚΑΘΗ, ΣΟΥΛΤΑΝΗ 2-4, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210-3306397

Το ενδοοικογενειακό έγκλημα ως φαινόμενο είναι 
πολυσύνθετο και ως εκ τούτου δυσεπίλυτο. Αφορά 
κάθε έκφανση της ανθρώ πινης δραστηριότητας και 
συνιστά μια από τις  μορφές της αθέατης εγκλημα
τικότητα ς που συντελείται «εν οίκω», βάλλοντας 
ευθέως στα θεμέλια του κοινω νικού μας συστήμα
τος. Αυτό επειδή δημιουργεί προβληματικές σχέ
σεις, με συνέπεια δυστυχισμένους συντρόφους, 
που με τη σειρά τους θα βγάλουν στην κοινωνία 
ακόμη πιο δυστυχισμένα παιδιά έτοιμα να προκα- 
λέσουν πόνο (μοιράζοντας το δικό τους) ή να ανα
ζητήσουν δεκανίκια  (ουσίες). Το βιβλίο αυτό απευ
θύνεται σε κάθε άνθρωπο που στοχεύει στη συνει- 
δητότητα  τω ν δ ιαφυλικώ ν σχέσεων με έμφαση στο 
γάμο και τα συναφή προβλήματα που ανακύπτουν 
από το συγχρω τισμό τω ν ανθρώπων σε μ ια  σχέση.
______________________  Ε πίσης, α π ευ θύ νετα ι

σ τους ε ιδ ικ ο ύ ς  που 
ασχολούνται με το πρό
βλημα τη ς ενδοοικογε- 
ν ε ια κ ή ς  βίας, σε μ ια  
προσπάθεια  κ α τα νό η 
σης του προβλήματος 
της β ίας κατά της ερω
τ ικ ή ς  σ υντρόφ ου και 
αναζήτησης λύσεων.

ΒΑ Σ ΙΛ Η Σ  ΓΑΤΣΑΣ

ΒΙΑ κατά
τω ν ΓΥΝΑΙΚ Ω Ν
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22-26 Ιουνίου
Το έπος του Διρού

Η
 Μάνη ήταν ανέκαθεν ελεύθερη και στυ- 
λοβάτης του σκλαβωμένου Ελληνισμού. 
Πολλές φορές επιχείρησαν εχθροί και 
«φίλοι» να την υποδουλώσουν, αλλά πά
ντοτε αποκρούστηκαν με βαρύτατες 
απώλειες.

Οι Μανιάτες ήταν οι βασικότεροι και οι πιο ουσια
στικοί συντελεστές της εποποιίας του 1821. Άλλω
στε, η απελευθέρωση της Ελλάδας άρχισε στα μέσα 
Μαρτίου από τις πέριξ της Μάνης πόλεις. Οι δε Μα
νιάτες πήγαν σε πολλά μέρη του σκλαβωμένου ελλα- 
δικού χώρου και πολέμησαν με αυτοθυσία. Αλλά και 
σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες και κυρίως 
στους Μακεδονικούς, έσπευσαν από τους πρώτους 
εθελοντές να συμπαρασταθούν στον καταπιεζόμενο 
μακεδονικό Ελληνισμό, άλλοι ως καπεταναίοι και άλ
λοι ως απλοί στρατιώτες, οι οποίοι προτίμησαν τον 
έντιμο θάνατο παρά να γυρίσουν πίσω νικημένοι και 
ταπεινωμένοι. Σ’ αυτό συνέβαλε πολύ και η συμπερι
φορά της Μανιάτισσας που θεωρούσε ότι είναι γνή 
σια Σπαρτιάτισσα στην καταγωγή και στις ιδέες. Η 
Μανιάτισσα αν και αγράμματη ήταν μέσα στα γεγο
νότα και ήξερε πότε να περιμένει καρτερικά και πότε 
μέσα από το μοιρολόι της να δίνει τις συμβουλές της. 
Ο άντρας της μπορεί να ήταν ο στυλοβάτης του σπι
τιού αλλά η Μανιάτισσα ήταν η αρχόντισσα η οποία 
έπρεπε να φροντίσει τα πάντα και τους πάντες. Δεν 
υπήρχε γ ι’ αυτήν ξεκούραση. Πολύ συχνά είχε στον

ένα ώμο τη νιάκα (κούνια) με το μωρό της και στον 
άλλο το αλέτρι και με μια μουχλιασμένη καφκάλα 
(μπαγιάτικο ψωμί) όργωνε τα κακοτράχαλα λουριά 
της Μάνης, για να θρέψει πατέρα, σύζυγο και αδελ
φό, που μέρα νύχτα  μάχονταν πολεμώντας το φοβερό 
εχθρό του Γένους.
Τον Ιούλιο του 1826 δημιουργήθηκε το αθάνατο έπος 
του Διρού, όταν οι Μανιάτισσες (οι άντρες όλοι έλει
παν πολεμώντας στη Βέργα του Αλμυρού) οι ανή
μποροι γέροντες και τα παιδιά, κατατρόπωσαν του 
Τουρκοάραβες του Ιμπραήμ πασά, παραμένοντας π ι
στοί «τοις κείνων ρήμασι».

Ο Πολιτιστικός Ό μιλος Παραδοσιακών Χορών Λακώνων «Η Λυγερή» τι
μώντας την αντίσταση των Μανιατισσών του Διρού παρέστη στις 41612006 
στη δοξολογία τιου πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών και 
κρατώντας τα λάβαρα της Επανάστασης πορεύτηκε στη Βουλή όπου κατε- 
τέθησαν στεφάνια από τους εκπροσώπους της Πολιτείας και των μανιάτι
κων Συλλόγων. Ο Ό μιλος συμμετείχε στις επίσημες εκδηλώσεις μνήμης 
στο Διρό, χορεύοντας μανιάτικους παραδοσιακούς χορούς.

Ο Δ /ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστρά
τηγος κ. Λεω νίδας Πολύδωρας ως εκπρόσωπος 
του Α ρχη γού  του Σώματος παρέλαβε το εικονι- 
ζόμενο αναμνηστικό δώρο που προσέφερε ο 
Πρόεδρος του Α θλητικού Ο μίλου «Νίκανδρος».

Τα πα ιδ ιά  της Σ χολή ς Χ ορού της Δ /νσης Αστυν. Π ειραιά  που έλαβαν μέρος στις 
εορταστικές εκδηλώ σεις γ ια  τη μ ά χη  του Δ ιρ ο ύ  στο Δ ήμο Οιτύλου.
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Ληστεία
και «κοινωνική ληστεία»

Α ρ χ ε τ υ π ι κ ή  κ α ι  τ α υ τ ό χ ρ ο ν α ,  
μ υ θ ι κ ή  ε ι κ ό ν α  κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ  
λ η σ τ ή  π α ρ α μ έ ν ε ι  α υ τ ή  τ ο υ  
Ρ ο μ π έ ν  τ ω ν  Δ α σ ώ ν ,  τ ο υ  
α ν θ ρ ώ π ο υ  μ ε  τ α  ε υ γ ε ν ή  
α ι σ θ ή μ α τ α  κ α ι  τ η ν  ε υ γ ε ν ι κ ή  
κ α τ α γ ω γ ή ,  π ο υ  υ π ε ρ α σ π ί ζ ε τ α ι  
τ ι ς  π α ρ α δ ο σ ι α κ έ ς  α ρ χ έ ς  κ α ι  
τ η ν  α λ λ η λ ε γ γ ύ η  τ η ς  
κ ο ι ν ό τ η τ α ς ,  « π α ί ρ ν ο ν τ α ς  α π ό  
τ ο υ ς  π λ ο ύ σ ι ο υ ς  κ α ι  δ ί ν ο ν τ α ς  
σ τ ο υ ς  φ τ ω χ ο ύ ς » .

Του Αστυν. Α Παναγιώτη Στάθη  
Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου

Τ ο κοινωνιολογικό μοντέλο που επεξεργάστηκε 
ιδιαίτερα ο Ε.Χομπσμπάουμ1, εφαρμόστηκε 
γόνιμα σε πολλές περιπτώσεις ιστορικοκοινω- 
νικής έρευνας, γεγονός που συνέβαλε στην 
ταυτόχρονη ανάδειξη των ορίων του. Σύμφω

να με αυτό η «κοινωνική ληστεία» θεωρείται ως ένα καθολικό 
κοινωνικό φαινόμενο του παραδοσιακού κοινωνικού κόσμου. 
Η ουσία του φαινομένου αυτού συνίσταται στην μη αποδοχή, 
από συγκεκριμένα άτομα, τόσο της αδικίας που επικρατεί στη 
αγροτική κοινωνία όσο και της καταστροφής που συντελείται 
στην παραδοσιακή αγροτική κοινότητα, λόγω, κυρίως, της με
τάβασης σε άλλες μορφές κοινωνικής συγκρότησης και του 
παράλληλου μετασχημαπσμού της παλαιός κατάστασης 
πραγμάτων. Οι κοινωνικοί ληστές σύμφωνα με ένα συγκεκρι
μένο πραγματολογικό υλικό, εμφανίζονται σας τοπικές κοινό
τητες με διάφορες μορφές2. Κύρια, όμως, αρχετυπική και, 
ταυτόχρονα, μυθική εικόνα κοινωνικού ληστή παραμένει αιπή 
του Ρομπέν των Δασών, του ανθρώπου με τα ευγενή αισθή
ματα και την ευγενική καταγωγή, που υπερασπίζεται τις πα
ραδοσιακές αρχές και την αλληλεγγύη της κοινότητας, «παίρ
νοντας από τους πλούσιους και δίνοντας στους φτωχούς»1. 
Ο ίδιος ο Ε. Χομπσμπάουμ, στην εισαγωγή ήδη του κλασικού

του έργου, σημειώνει τα προβλήματα που θέτει στον ερευνη
τή η εφαρμογή του μοντέλου της «κοινωνικής ληστείας»: Μέ
χρι ποιού σημείου ο “μύθος" της ληστείας ρίχνει φως πάνω 
στο αληθινό πρότυπο της συμπεριφοράς των ληστών; Μ’ άλ
λα λόγια, ως ποιό σημείο οι ληστές βρίσκονται στο ύψος του 
κοινωνικού ρόλου που τους έχει ανατεθεί μέσα στο δράμα 
της αγροτικής ζωής;». Στη συγκεκριμένη περίπτωση που μας 
απασχολεί, δε θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε αν το 
μοντέλο αυτό ταυτίζεται με το πραγματολογικό υλικό της επο
χής (μαρτυρίες, πληροφορίες, επίσημες πηγές) ή αν αποκλί
νει από αυτό. Άλλωστε, η ανάλυση του λόγου των κειμένων, 
όπως έχει ήδη δεχθεί, παραπέμπει σε άλλου τύπου μέθοδο 
και, αντίστοιχη, θεωρητική υποστήριξη.
Παρατηρούμε ότι ο λόγος των κειμένων εμφανίζει μια συ
νεχή παλινδρόμηση ανάμεσα σε δύο, κυρίως, επίπεδα 
γλωσσικής σημειωτικής οργάνωσης: την παρουσία, από 
τη μία, των ληστών ως «κοινωνικών ληστών» με πλήρη επί
γνωση του ρόλου τους στην τοπική κοινωνία και, από την 
άλλη, σε ένα ευρύτερο επίπεδο, την παρουσίαση της λη
στείας σύμφωνα με τη πρώτη κατηγορία παραστάσεων 
που περιγράψαμε: την παρουσίαση της δηλαδή ως στοι
χείο του παραδοσιακού κόσμου και, ταυτόχρονα, ως δυ-
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ναμική ανάσχεσης της νέας κρατικής νομιμότητας. 
Συγκεκριμένα σε πολλά κείμενα παρουσιάζονται περιπτώ
σεις που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως λεπουργίες «κοι
νωνικής ληστείας». Διαβλέπουμε, δηλαδή, την υπολανθά- 
νουσα ή/και ξεκάθαρη «πρόθεση» των κειμένων να υπερα
σπιστούν πράξεις, γεγονότα και συμπεριφορές ληστών, 
αναθέτοντας, ταυτόχρονα, στη ληστεία την ενσάρκωση και 
υπεράσπιση των παραδοσιακών αξιών. Η διαφοροποίηση, 
όμως, των δύο παραστάσεων που συναντάται στα κείμενα, 
και η τελική επικράτηση του δεύτερου επιπέδου παραστά
σεων, καθιστά προβληματική την οριοθέτηση, στο εξεταζό
μενο υλικό, της «κοινωνικής ληστείας», σύμφωνα με τα πρό
τυπα που έχουμε ήδη περιγράφει.
Στα κείμενα, δηλαδή, της α’ περιόδου του ληστρικού μυθιστο
ρήματος, κυρίως εκείνα του Α. Κυριάκου (1900-20), που ανα- 
φέρονται σε ληστές του ιθ’ αιώνα, συναντάμε συχνά νύξεις πε
ρί «κοινωνικής ληστείας» -ακόμα και άμεση υπεράσπιση τέτοι
ου τύπου δράσης- και τη δειλή παρουσίαση της ληστείας ως 
μορφής «πρωτόγονης επανάστασης». Αντίθετα στα κείμενα 
της β’ περιόδου (1920-30), που αναφέρονται σε ληστές της 
ίδιας με τα κείμενα χρονικής συγκυρίας, οι αναφορές, αν και 
δεν εκλείπουν εντελώς, ωστόσο, περιορίζονται στο ελάχιστο. 
Στην περίπτωση όμως των ληστών του κ’ αιώνα τα πράγματα 
διαφοροποιούνται4. Οι ληστές σε αυτή την περίπτωση εμφανί
ζονται πιο κοντά σπς πραγματικότητες ενός ιστοριογραφικού 
παρά ενός μυθοποιητικού υλικού. Είναι η εποχή του δρασπκού 
περιορισμού του ληστή σε συγκεκριμένα χωρικό όρια και της 
σταθερής επικυριαρχίας της κραπκής νομιμότητας σπς παρα
δοσιακές δομές και αξίες. Η εικόνα της ληστείας, τώρα, εμφα
νίζεται περισσότερο καθαρή και λιγότερο διφορούμενη, περισ
σότερο «ιστορική» και λιγότερο μυθοπλαστική.
Θεωρούμε, ωστόσο, σπ, παρ’ όλες πς επιφανειακές, διαχρονι
κές διαφοροποιήσεις των κειμένων, η δομή - μοντέλο της ελ- 
λαδικής ληστείας, έτσι όπως εγγράφεται στον αφηγηματικό 
ιστό των κειμένων, παραμένει αναλλοίωτη. Το επίπεδο αναφο
ράς των πράξεων «κοινωνικής ληστείας» παρουσιάζεται απο
σπασματικό, κατακερμαπσμένο και, στην ουσία, εδράζεται πά
νω στο γενικότερο μοντέλο που προβάλλεται συνολικά στα κεί
μενα της ληστείας, δηλαδή, ως στοιχείο του παραδοσιακού κό 
σμου και των πράξεων «κοινωνικής ληστείας»5 ως στοιχείων 
στήριξης και αναπαραγωγής -σε συνδυασμό με το κύκλωμα 
της ληστείας- του ρόλου του ληστή στην τοπική κοινωνία.
Η ιδεώδης φιγούρα του κοινωνικού ληστή σχετίζεται με στοι
χεία όπως: η παραμονή του ληστή σπς παρυφές της κοινότη
τας από την οποία προέρχεται και η πιθανή επιστροφή του ό 
αιπήν, η έλλειψη κινητικότητας του, η αναδιανομή και η μετα
βίβαση του πλούτου που κρίνεται ως άδικο πλεόνασμα, η τι- 
μωρία της αδικίας στο πρόσωπο των ισχυρών και των πλου
σίων, η ευγενική καταγωγή του, η αποφυγή άσκοπης βίας, η 
πλήρης συμπαράσταση και υποστήριξη που του παρέχεται 
στο πλαίσιο της κοινότητας, η μη ένταξή του στη υπηρεσία 
των ισχυρών αρχόντων, η ληστεία μόνο των πλουσίων ατόμων 
της κοινότητας Κ.Ο.Κ.. Κάτω μάλιστα από συγκεκριμένες συν
θήκες η «κοινωνική ληστεία» μπορεί να μεταοχημαπστεί σε 
επαναστατική δύναμη.
Οταν ο Λύγκος ετοιμάζεται να απαγάγει πλούσιο τοκογλύφο, 
επισημαίνεται άπ «...είχονπολύ κακήν ιδέαν περί αυτού, σπ δη
λαδή εξ αρπαγών και καταχρήσεων εκέρδιζεν και ήρχοντο 
τρόπον πνά εκδικητικώς εναντίον του, με συνείδησιν ελευθέ-

ραν τύψεων», (Λύγκοι,31). Ο τοκογλύφος αυτός, 
κατά το ληστή, έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα ανε
κτά όρια πλουπσμού στην τοπική κοινωνία. Θεω
ρεί, λοιπόν, τον εαυτό του αρμόδιο να επέμβει, 
για να επαναπροσδιορίσει σε νέες βάσεις τη δια- 
ταραχθείσα κατάσταση. Η εκδίκηση εναντίον 
του τοκογλύφου είναι ανεκτή και νομιμοποιημέ
νη στο πλαίσιο της παραδοσιακής αγροτικής κοι
νωνίας, χωρίς να προκαλεί τύψεις 6. Ωστόσο, ο 
επαναπροσδιορισμός αυτός δεν σημαίνει, σε κα- 
μ'α περίπτωση, αλλαγή της κοινωνικής θέσης 
του υποψήφιου θύματος, «...όσπς έπιπτε εις τα 
χέρια του δεν διέτρεχε τον κίνδυνον ν’ απογυ
μνωθεί εντελώς, αλλ' σπ θα έπαιρνε μεν ο λη
στής το μερίδιον της αρπαγής, αλλά δεν θα άφη
νε κι εκείνον χωρίς πουκάμισο. (...) δεν είναι δί
καιον να λάβωμεν πλέον τρίτο της καταστάσεως 
του»7. (Λύγκοι, 16,31).
Συνεπώς ο ληστής δε στρέφεται εναντίον του 
τόκου γενικά αλλά, συγκεκριμένα, κατά του 
υπερβολικού τόκου, της τοκογλυφίας. «Αυ
τός ένα μόνο πράγμα έχει στο νου του, 
τον τόκον! Θεός του είναι ο τόκος. Και 
όχι τόκος δίκαιος, αλλά τόκος άνομος, 
ληστρικός, άδικος. Κλέβει το καλύβι 
του φτωχού, το αποκούμπι της χή
ρας, το ψωμί του ορφανού. Στο 
χωριό του μέσα και στα γύρω 
χωριά δεν φοβούνται τόσο εμέ
να και τον μπάρμπα μου, που 
εππέλους είμαστε αρχιληστές, 
όσο φοβούνται τον πατέρα σου, 
τον Παπαδόπουλο, που θέλει να 
περνάει και για νοικοκύρης...» (Λό- 
γκα, 106).
Σε αυτή την περίσταση ο ληστής οφείλει 
να επέμβει και να αποκαταστήσει τη δικαϊκή 
κατάσταση, που μεταβλήθηκε προς το χειρό
τερο εξαπίας της συμπεριφοράς του τοκογλύ
φου. Το κράτος, σε όλη αυτή την κατάσταση, 
απουσιάζει παντελώς. Ο ληστής είναι ο μόνος 
που μπορεί να την αναστρέψει. «Εκεί κάτω στο 
χωριό είναι ένα θεριό με μεγάλα νύχια και με 
τα νύχια του αυτά καταξεσκίζειτα στήθη της 
φτωχολογιάς και ρουφά το αίμα της καρ
διάς της. Το θεριό είναι ο Παπαδόπουλος 
και τα νύχια του είναι ο παράς που έχα 
Πρέπει να του βγάλουμε λοιπόν, να του ξε
ριζώσουμε τα νύχια του για να πάψη πια να 
βλάπτη τον κόσμον» (Λύγκοι, 108).
Τα χρήματα (το ένα τρίτο), που θα απο
σπάσουν οι ληστές από τον απαράδεκτο 
τοκογλύφο, θα τα διαμοιράσουν σε φτω
χούς που τα έχουν ανάγκη. «Τα λεφτά που 
έδωκες μην τα κλαις, γιαπ με τα μσά από 
αυτά θα παντρέψω δέκα φτωχά κορίτσια», 
(Λύγκοι,22) «Αν πεις για μένα, κυρ- Παπα- 
δόπουλε, άφησε με. Είμαι να με κλαις. 'On 
είχα τόδωσα_ όσα πήρα απ’ τον έναν και
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τον άλλον νοικοκύρη που έχει το δικό του, τα μοίρασα στη 
φτωχολογιά. Δύο χιλιάδες μου είχαν απομείνει. Τας έδωσα  
όμως κι αυτάς προχθές για να παντρέψω ένα φτωχοκόρι
τσο» (Λύγκοι,82). Ή, όπως αναφέρει θαυμάστρια του ληστή, 
«Και ξέρω κοπετόν Λύγκο ότι έχεις κάνει πολλές καλωσύνες 
έως τώρα. Λέγουν, και το πιστεύω, σπ πέντε φτωχά κοράσια 
από το χωριό μας εσύ τα προίκισες και τα πάντρεψες και τα 
νοικοκύρεψες» (Λύγκοι, 105).
Η δράση του ληστή, όμως, υπόκετται και αυτή σε συγκεκρι
μένα όρια. Ο ληστής, αν και έχει επίγνωση της «κυριαρχικής» 
δύναμής του και της ικανότητας του για παρέμβαση στην το
πική κοινωνία όπου ανήκει, σε καμία περίπτωση δεν υπερ
βάλλει στις απαττήσεις και στις βλέψεις του. Η δράση τους 
λοιπόν, υπαγορεύεται όχι μόνο από τα δικά τους δικαίκά πρό
τυπα και αξίες αλλά, ταυτόχρονα, και από τις κοινωνικές 
αξίες και τις ηθικές δεσμεύσεις όλης της τοπικής κοινωνίας, 
της οποίας οι ληστές αποτελούν συγκεκριμένο μέρος.
Στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε κοινωνικοί ούτε κι άλλου 
είδους επαναστάτες, αν και ο αληθινός Ρομπέν των Δασών 
υποστηρίζει τις επαναστατικές φιλοδοξίες των ανθρώπων 
«του». Ωστόσο ο σκοπός του είναι συγκριτικά μέτριος. Δεν εί
ναι εναντίον της φτώχειας και της καταπίεσης των χωρικών 
που προστατεύει. Προσπαθεί να παγιώσει το δίκιο ή της «πα
λιές συνήθειες», δηλαδή δίκαιες σχέσεις στο εσωτερικό μας 
καταπιεσμένης κοινωνίας. Διορθώνει τα στραβά, όπως θα λέ
γαμε. Δεν προσπαθεί να δημουργήσει μα κοινωνία που να 
βασίζεται πάνω στην ελευθερία και την ισότητα. Οι ιστορίες 
που λέγονται γι’ αυτόν δείχνουν μέτριους θριάμβους, όπως

Εικόνα ενός αρχηγού ληστών.

Η εικόνα των ληστών, στις αρχές του 19ου αιώνα στην Αγγλία, έχει 

φτιαχτεί απ' το θέατρο ίσως και απ’ τις μπαλάντες για τον Ρομπέν 

των Δασών, παρά απ' την πραγματικότητα.

π.χ. σώζει το κτήμα μιας χήρας, σκοτώνει έναν τοπικό τύρ- 
ρανο, ελευθερώνει έναν κρατούμενο κι εκδικεάαι έναν άδικο 
φόνο. Το πολύ-πολύ κι αυτό συμβαίνει σπάνια, να διατάζει 
τους παραγωγούς να δίνουν ψωμί στους εργάτες τους, να 
επιτρέπουν στους φτωχούς να συλλέγουν την σπορά ή μπο
ρεί και να μοιράσει χρήματα (αυτό το είδος λειτουργίας είναι 
σπουδαίο, κι εξηγεί γιατί οι επαγγελματίες ληστές, αποκτούν 
χωρίς καμιά δυσκολία τη δόξα του Ρομπέν των Δασών).
Ο παραδοσιακός «ευπατρίδης ληστής» αντιπροσωπεύει μα 
τελείως πρωτόγονη μορφή κοινωνικής διαμαρτυρίας, ίσως 
την πιο πρωτόγονη που υπάρχει. Πρόκειται για ένα άτομο, 
που αρνεάαι να σκύψει το κεφάλι, αυτό είναι όλο. Πολλοί άν
θρωποι αυτού του είδους, σε μη επαναστατικές συνθήκες, 
αργά ή γρήγορα, υποκύπτουν στον πειρασμό του εύκολου 
κέρδους και γίνονται απλοί ληστές που επιτίθενται τόσο 
στους φτωχούς όσο και στους πλούσιους (με μόνη ίσως 
εξαίρεση το χωριό τους) ή γίνονται οι μπράβοι του τσιφλικά 
ή μέλη ενόπλων ομάδων που είναι έτοιμες πάντα ναρθουν σε 
διαπραγματεύσεις με τις επίσημες αρχές. Γι’ αυτό οι λίγοι 
που δεν ανακατεύονται και πιστεύεται ότι παραμένουν καθα
ροί, γίνονται αντικείμενο θαυμασμού. Δεν μπορούν βέβαια να 
εξαλείψουν την καταπίεση. Αποδεικνύουν όμως ότι η (πρω
τόγονη) δικαιοσύνη υπάρχει, κι ότι οι φτωχοί δεν χρειάζεται 
να είναι ταπεινοί, αβοήθητοι και καρτερικοί.
Να γιατί ο Ρομπέν των Δασών δεν πεθαίνει, κί αν πράγμαπ 
δεν υπάρχει, κατασκευάζεται. Οι φτωχοί τον έχουν ανάγκη, 
μια και αυτός αντιπροσωπεύει το δίκιο, που χωρίς αυτό, 
όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, «τα βασίλεια δεν είναι παρά 
μόνο μια μεγάλη ληστεία». Και τον έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
όταν ίσως δεν ελπίζουν πια στην κατάλυση της καταπίεσης, 
αλλά νιώθουν ανακούφιση προσπαθώντας να την απαλύ
νουν, έστω κί αν μισοδέχονται το νόμο που καταδικάζει το 
ληστή, που παρ' όλα αυτά, αντιπροσωπεύει τη θεία δίκη και 
μια μορφή κοινωνίας, υψηλού επιπέδου που δεν έχει τη δύ
ναμη να γεννηθεί

1. E.Hobsbawm, The primitive rebels, N.Y. 1965 και Bandits, Londres, 1969, 
(Ληστές, Βέργος, Αθήνα, 1975).
2. Γία τις διακρίσεις τους σε α) ευπατρίδες ληστές, β) εκδικητές και γ) χαϊ- 
δούκους, καθώς επίσης και τα περιθώρια δράσης τους, βλ. E.Hobsbawm, 
όπ.π. σελ. 37-83.
3. Βλ. όπ.π. σελ. 37-38.
4. «Οι αγροτικές κοινωνίες διακρίνουν καθαρά τους κοινωνικούς ληστές, 
που αξίζουν ή που πιστεύεται πως αξίζουν τέτοια επιδοκιμασία, από τους 
ληστές, που αν και διαθετουν φήμη, προξενούν φόβο ή και θαυμασμό, εν 
τούτοιςδεν τους εκτιμούν καθόλου», E.Hobsbawm, όπ.π., σελ. 46-47.
5. Ο P.SantrCassianapaTO]pei ότι «...πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να 
μην αντιμετωπίζουμε τους ληστές αποκλειστικά ως πρωτόγονους κοινωνι
κούς επαναστάτες (όπως κάνει ο Hobsbawm) ή ως μεμονωμένους καιρο- 
σκόπους ή απλώς ως επιλεγμένα πρώτοι ιαλίκαρα των ισχυρών της υπαί
θρου. Συχνά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συνυπάρχουν σε συ
γκεκριμένα παραδείγματα “ληστείας”, μολονότι καθένα απ’ αυτά πιθανόν 
να ευνοείται από ορισμένες συνθήκες παρά από άλλες»
6. Ακόμα και οι τρομεροί Ρετζαίοι, με «96 φόνους και ληστείες» στο ενερ
γητικό τους, αναφέρουν: «Για μας τους ληστάδες λένε πως είμαστε κα
κούργοι και πως δουλειά μας είναι να σκοτώνουμε κόσμο για το κέφι μας. 
Κι όμως δεν είναι έτσι.' Εχουμε και μεις ψυχή μέσα μας και χτυπάμε το άδι
κο όπου το βρούμε. Τη φτώχεια την υποστηρίζουμε όσο μπορούμε γιατί και 
μεις μια μέρα θα παραδώσουμε ψυχή στο θεό. Είναι αλήθεια πως σκοτώ
νουμε μα αυτό το κάνουμε από ανάγκη.», (Ρετζαίοι,240).
7. Αντιπαράβαλε με το άρθρο 3 του κώδικα των ληστών, έτσι όπως αναφέ- 
ρεται στο κείμενο του Α. Μοσχονήσιου. Το κοαοπτρσν της εν Ελλάδι λη
στείας, Ερμούπολις, 1869. «Αρθρον 3: Ν’απάγωσιν αιχμαλώτους τους πλου
σίους και να ζητώσι παρεθαυτών τόσα λύτρα, όσα ην δυνατόν να δώσωσιν, 
χωρίς να χεροτερεύσωσι την κοινωνικήν των θέσιν, εξερχόμενοι της αιχ
μαλωσίας».
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ΝΥΦΙΚΑ 
Β A im  ΣΙΤΙΚΑ

Μ πέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ OJL

Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες 
Λαμπάδες 

Στέφανο 
Προσκλητήρια

Ειδικές τιμές
για το  προσωπικό
της ΕΑΑηνικής Αστυνομίας

Ανεξαρτησίας 83 
(τέρμα Λεωφ. 208) Αργυρούπολη 

210.99J9.732 -

Δεκτές πιστωτικές κάρτες visa

ARMY « Μ »
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 

Γκλΰμπ (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 
ΤΗΛ. 210 5326379,5810513

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
[ΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΓΗ)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ
Μακαρίου 83 & Πλουτάρχου

(έναντι Δ.Ο Υ Πετρούπολης)
τηλ./Φαξ 210.5013.514

• β ιβ λία
(σ τα  ξ ε ν ό γ λ ω σ σ α  έ κ π ι ω σ η  μέχρι  17%)

• δώ ρα

• σχολικά
• χαρτικά

Ειδικές τιμές για το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας
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ΑΛΛΟΣ ΑΝΤΙ ΑΛΛΟΥ

Μετά από επισταμενη αστυνομική έρευνα, συλλογή και 
αξιοποίηση πληροφοριών, άνδρες του Τμ. Οικονομικών 

Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης συνέλαβαν σε Τράπεζα της περιοχής 
Κορδελιού, τρία άτομα, τη στιγμή που επιχει
ρούσαν την εκταμίευση δανείου 7.000 ευρώ, 
για την έγκριση του οποίου είχαν καταθέσει 
πλαστά δικαιολογητικά Από την έρευνα προέ- 
κυψε ότι έντεκα άτομα, συμπεριλαμβανομέ
νων και των συλληφθέντων, από τον Απρίλιο 
του 2006, ενεργώντας κατ’ επάγγελμα και κατ’ 
εξακολούθηση και αφού συγκρότησαν εγκλη
ματική οργάνωση με δομή και διακριτούς ρό
λους χρησιμοποιώντας πλαστά δικαιολογητι- 
κά για την έκδοση δανείων, μετέβησαν σε διά
φορες Τράπεζες και εκταμίευσαν συνολικά το 
ποσό των 46.000 ευρώ. Επίσης τα ανωτέρω 
άτομα, μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης την 
οποία πέτυχαν με επίσης πλαστογραφημένα δι- 
καιολογητικά, αγόρασαν από αντιπροσωπεία 
αυτοκινήτων ένα αυτοκίνητο και τρία μοτο

ποδήλατα, συνολικής αξίας 25.600 ευρώ. Σε νομότυπη έρευ
να στην οικία μέλους της εγκληματικής οργάνωσης το 
οποίο επίσης συνελήφθη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 
φάκελοι με πλαστά δικαιολογητικά ακουμένων ή εγκριθέ- 
ντων δανείων σε ονόματα τρίτων, η τύχη των οποίων και τα 
ακριβή ποσά ερευνώνται. Βρέθηκαν ακόμη, τρία τετράδια 
με ιδιόχειρες σημειώσεις όπου αναφέρσνται πλήρη στοιχεία 
ταυτότητας και φορολογικά δεδομένα τρίτων προσώπων, 
υπέρ των οποίων εκταμιεύθηκαν ή επρόκειτο να εκταμιευ
τούν δάνεια καθώς και δύο ασυμπλήρωτες υπεύθυνες δη
λώσεις με όλα τα χαρακτηριστικά του γνησίου εγγράφου. 
Η έρευνα για την έκταση της δράσης της εγκληματικής ορ
γάνωσης συνεχίζεται.

«ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΓΙΝΕ ΣΙΔΕΡΟ»

Από το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ/νσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σχηματίστηκε δικογραφία σε βά
ρος δύο ατόμων , για απάτη κατ’ εξακολούθηση. Συγκεκρι
μένα, μετά από επισταμενη αστυνομική έρευνα και αξιοποί
ηση πληροφοριών, προέκυψε ότι οι προαναφερθέντες προ
σποιούμενοι τους καρδιολόγους και με την επίφαση της πα

ροχής συμβουλών 
για θέματα υγείας 
επισκέφθηκαν τα 
σπίτια τεσσάρων 
ηλικιωμένων γυ
ναικών στην περιο
χή της Τούμπας. 
Μέσα από τη διαδι
κασία της συνομι
λίας και από το γενι
κότερο ενδιαφέρον 
που επιδείκνυαν για 
τη σωματική κατά
σταση των υπερηλί
κων, κέρδιζαν την 
εμπιστοσύνη τους 
και στη συνέχεια 
εκμεταλλευόμενοι 
την αφέλεια των 
ανυποψίαστων γε- 

ρσντισσών, κατάφεραν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρημα
τικά ποσά (της τάξης των 1.000-1.800 ευρώ από την καθε
μιά), παραδίδοντας τους βαλίτσα, η οποία, όπως γινόταν 
αντιληπτό στη συνέχεια, περιείχε αντικείμενα ευτελούς 
αξίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ «ΧΑΣΙΣ»

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Οι άνδρες της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τερμάτισαν 
οριστικά τη δράση ενός ατόμου, που έκανε παραγγελίες 
διαφόρων προϊόντων, κυρίως ηλεκτρονικών συσκευών, εί
τε μέσω Διαδικτύου, είτε τηλεφωνικά, χρησιμοποιώντας 

πιστωτικές κάρτες τρίτων. Ο δράστης 
αφαιρούοε από τα κουτιά αλληλογραφίας 
των ενοίκων οικοδομών, ταχυδρομικούς 
φακέλους τραπεζών οι οποίοι περιείχαν 
πιστωτικές κάρτες και αντίγραφα κίνη
σης λογαριασμών πιστωτικών καρτών. 
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αυτά τα 
στοιχεία, έκανε παραγγελίες φορητών 
υπολογιστών, φωτογραφικών μηχανών, 
καθώς και άλλων παρόμοιων συσκευών. 
Ο δράστης συνελήφθη, την ώρα που πα- 
ραλάμβανε από ταχυμεταφορέα δέμα με 
ηλεκτρονικές συσκευές αξίας 1.500 ευρώ, 
που είχε παραγγείλει με το συγκεκριμένο 
τρόπο. Σε νομότυπη έρευνα που έγινε 
στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθη
καν πολλά είδη ηλεκτρονικού εξοπλι
σμού. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία 
που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγή
θηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Μετά από περιήγηση στο Διαδίκτυο Αστυνομικών του 
Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Δ/νσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι άγνωστοι είχαν κα
τασκευάσει και διατηρούσαν, δύο ιστοσελίδες προσβάσιμες 
σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου καθ’ όλο το 24ωρο, στις 
οποίες δίνονταν σαφείς και αναλυτικές περιγραφές του τρό
που καλλιέργειας 
και χρήσης ινδικής 
κάνναβης Οι δημι
ουργοί των ιστοσελί
δων αυτών έδιναν 
τη δυνατότητα 
στους χρήστες του 
Διαδικτύου να επι
κοινωνούν μαζί τους 
χρησιμοποιώ ντας 
τρεις διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου. Από επι- 
σταμενη έρευνα και ανάλυση των ιχνών των ηλεκτρονικών 
διευθύνσεων και κατόπιν εκδόσεως σχετικού βουλεύματος 
άρσης απορρήτου, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας σε 
συνεργασία με την Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών, αφού 
εντόπισαν τα σπίτια των δραστών, μετέβησαν στην Αθήνα, 
όπου και συνέλαβαν δύο άτομα Σε νομότυπη έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέ-
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θηκαν μεταξύ άλλων δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μία 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, την οποία χρησιμοποιού
σαν για φωτογράφηση διαφόρων φάσεων ανάπτυξης της 
καλλιεργούμενης ινδικής κάνναβης και τροφοδοτούσαν τις 
ιστοσελίδες, φύλλα χάρτου με αποτυπωμένο λογότυπο ινδι
κής κάνναβης, πανό με αποτυπωμενο λογότυπο ινδικής 
κάνναβης και δείγματα αρχείων φωτογραφιών από τους 
υπολογιστές με περιεχόμενο σχετικό με τις ιστοσελίδες Σε 
βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα Αθηνών.

ΤΑΖΑΝΕ «ΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙΑ»

Από την ομάδα Antitrafficking της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσα
λονίκης αποκαλύφθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης 
η οποία προωθούσε αλλοδαπός γυναίκες στην πορνεία και τις 
εκμεταλλεύονταν οικονομικά. Συγκεκριμένα, όπως προέκυ- 
ψε από την αστυνομική έρευνα, δεκαέξι άτομα, ενώθηκαν το 

καλοκαίρι του 2003 με τη μορφή 
εγκληματικής οργάνωσης και με 
υποσχέσεις νόμιμης παραμονής 
και εργασίας έπειθαν αλλοδαπός 
γυναίκες από χώρες της Ανατολι
κής Ευρώπης να έλθουν στη χώ
ρα μας τις οποίες προωθούσαν 
στην πορνεία Η παραπάνω ομά
δα, η οποία είχε διασυνοριακή 
δράση, οργάνωνε τη μετακίνηση 
των θυμάτων τους και τον εφο
διασμό τους με πλαστά ταξιδιωτι
κά έγγραφα Επιπλέον είχε τις αλ
λοδαπές υπό συνεχή επιτήρηση, 
σε διάφορους χώρους καθόριζε 
τις συναντήσεις με πελάτες και 
μετόφερε στα σημεία των ραντε

βού τις ποθούσες εισπράτταντας τα ποσά που αντιστοιχού
σαν στις αμοιβές των πελατών.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΩΝ

Α. Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της 
Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξιχνιάσθηκε η αν
θρωποκτονία σε βάρος ατόμου, ο οποίος βρέθηκε νε
κρός την 25.6.2005 σε δωμάτιο μονοκατοικίας όπου 
διέμενε, φέροντας συντριπτικά κατάγματα στο κρα
νίο και θλαστικά τραύματα στο μέτωπο.
Μετά την αξιοποίηση των ευρημάτων του τόπου του 
εγκλήματος από την ΥΕΕΒΕ, αναζητούνταν για να εξετα- 
σθεί ως ύποπτος τέλεσης της ανθρωποκτονίας ένα άτομο. 
Την 11.5.2006 ο δράστης συνελήφθη από το Τ Α  Κοζάνης 
και απεστάλη στον εκεί Εισαγγελέα Πλημ/κών, για κλοπή 
και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραγγέλθηκε ο εγκλει
σμός του στις Δικαστικές Φυλακές Θεσσαλονίκης Εξεταζό
μενος ο δράστης την επόμενη της σύλληψής του, ομολόγη
σε, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει επακριβώς τη χρονολο
γία, ότι το καλοκαίρι του 2005, από κοινού με τον σύνεργό 
του, ευρισκόμενοι σε κατάσταση μέθης παραβίασαν με σι
δερένιο σωλήνα την εξώπορτα μονοκατοικίας και εισήλθαν 
σε δωμάτιο Το θύμα βρισκόταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι και 
όταν τους αντελήφθη, του κατάφεραν χτυπήματα με σιδε
ρένιο σωλήνα, με συνέπεια τον θάνατο του. Στη συνέχεια, 
αφού αφαιρεσαν 190 ευρώ, σκέπασαν τον νεκρό με κλινο
σκεπάσματα και διέφυγαν από το παράθυρο του δωματίου.

Την 13.5.2006 εντοπίσθηκε και συνελήφθη από άνδρες της 
ΥΔΕΖΙ και ο συνεργός του. Κατά την εξίτασή του ομολό
γησε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι δεν χτύπησε αστός 
το θύμα, παρά μόνο προσπάθησε να αποτρέψει το σύνεργό 
του και δήλωσε ότι ο βιος αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 
100 ευρώ και διέφυγε πρώτος από το παράθυρο του δωμα
τίου. Αμφό ιεροί οι κατηγορούμενοι κατά την απολογία 
τους ομολόγησαν επίσης ότι τον Οκτώβρη του 2005, ει- 
σήλθαν σε ισόγειο διαμέρισμα, όπου αφού κατάφεραν κτυ
πήματα με σιδερένια βέργα σε βάρος αλλοδαπού υπηκόου 
τραυματίζοντας τον ελαφρά, αφαιρεσαν ένα σάκο με ρούχα 
και διέφυγαν. Γία την παραπάνω υπόθεση, σχηματίσθηκε 
σε βάρος τους δικογραφία, από το AT. Ανω Πόλης η οποία 
υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Β. Επίσης εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία σε βάρος ημεδα
πού άντρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της 
28.12.2005 στο διαμέρισμά του στην περιοχή των Αμπε
λοκήπων, φέροντας τραύμα στο κεφάλι, από θλών όργανο. 
Αξιολογώντας και αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκε
ντρώθηκαν, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας 
προσήχθησαν και εξετάσθηκαν αρκετοί ύποπτοι μεταξύ 
των οποίων και ένα άτομο που ομολόγησε ότι έπειτα από τη
λεφωνική επικοινωνία με το θύμα, συναντήθηκε μαζί του 
σε πάρκο στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης τους λόγω προσωπικής τους δια
φοράς του κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, με 
τη λαβή πιστολιού που έφερε μαζί του, συνεπικουρούμενος 
από νεαρό. Στη συνέχεια, οι δράστες αφού αφαιρεσαν από το 
θύμα μικρό χρηματικό ποσό τράπηκαν σε φυγή πετώντας 
το όπλο σε κάδο της περιοχής Το θύμα βοηθούμενο από άλ
λο άτομο, μετέβη στην οικία του, όπου λίγη ώρα αργότερα 
κατέληξε συνεπεία των τραυμάτων του. Η σχηματισθείσα 
δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημ/κων 
Θεσ/νίκης και σε βάρος του δράστη εκδόθηκε από τον Ανα
κριτή ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη, 
ενώ ο συνεργός του αναζητείται.

Ω ΑΡΧΑΙ0ΚΑΠΗΛ0Σ ΤΩΥ ΒΟΡΡΑ
Σε νομότυπη έρευνα που έγινε από Αστυνομικούς του Τμή
ματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονί
κης σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΑΔ. Καβάλας 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε οικία ενός ατόμου: σαράντα 
πέντε νομίσματα των κλασικών, ρωμαϊκών και ελληνιστι
κών χρόνων, τέσσερα χάλκινα βραχιόλια, εφτά χάλκινα δα- 
χτυλίδια, ένα τμήμα χάλκινου κοσμήματος ένα μολύβδινο
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βαρίδιο αλιείας, ένας διάτρητος λίθος, θραύαμαχα δύο σπα
σμένων μελαμβαφών κανθάρων ελληνιστικών χρόνων, 
ένα τμήμα πήλινης άβαφης φιάλης, ένας πήλινος αμφορέ
ας, ένα λίθινο γουδί, ένα τμήμα μαρμάρινης τουρκικής 
στήλης δύο μυλόπετρες οκτώ θραύσματα πετρωμάτων 
από σπήλαια, ένας ανιχνευτής μετάλλων, ένας δίσκος ανι
χνευτή μετάλλων, ένας ραβδοσκοπικός ανιχνευτής έξι ρα- 
βδοσκοπικές χάλκινες βέργες μια ραβδοσκοπική βέργα 
αγνώστου μετάλλου, μία ηλεκτρομαγνητική ράβδος με 
καλώδια, ένα πολεμικό τυφέκιο καθώς και μία ξιφολόγχη 
πολεμικού όπλου με θήκη. Σύμφωνα με αρμόδιους αρχαι
ολόγους τα παραπάνω αρχαία αντικείμενα, εμπίπτουν 
στις διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων. Ο 
δράστης συνε- 
λήφθη και με 
τη δικογραφία 
που σχηματί
στηκε οε βάρος 
του οδηγήθη
κε ενώπιον 
των εισαγγελι- 
κών Αρχών.

ΚΛΕΦΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Από άνδρες του 2ου Τμήματος Εγκλημάτων κατά της 
Ιδιοκτησίας/ΔΑΑ συνελήφθησαν δύο άτομα για διακεκρι
μένες κλοπές απάτες πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα 
Όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα αστυνομική έρευ
να, οι δράστες εντόπιζαν υποψήφιους πελάτες πολυτελών 
αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών μέσω αγγελιών, κανόνιζαν 
συνάντηση μαζί τους και με το πρόσχημα της δοκιμής των 
οχημάτων, τα αφαιρούσαν. Για να πείσουν δε τους πελάτες 
- θύματα των κλοπών εμφανίζονταν στα ραντεβού με πο
λυτελή αυτοκίνητα, τα οποία ήταν και αυτά κλεμμένα και 
παρουσιάζονταν ως άτομα ευκατάστατα με οικονομική 
άνεση. Στη συνέχεια προκειμένου να κυκλοφορούν νόμι
μα τα οχήματα παραποιούσαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους και τοποθετούσαν σε αυτά πινακίδες κυκλοφορίας 
από αυτοκίνητα της ίδιας μάρκας τύπου και χρώματος τα 
οποία σκοπίμως αγόραζαν τρακαρισμένα με πολύ σοβαρές 
ζημιές για να τα αντικαταστήσουν με τα κλεμμένα Επίσης 
οι δράστες εάν έβρισκαν εντός των οχημάτων τις αστυνο
μικά; ταυτότητες των θυμάτων, τις χρησιμοποιούσαν είτε 
για την αγορά αντικειμένων και ηλεκτρικών ειδών με 
χρηματοδότη από τράπεζα, είτε για να κάνουν συνδέσεις 
κινητών τηλεφώνων με χρέωση στα σταθερά τηλέφωνα 
των παθόντων. Οι συλληφθέντες οι οποίοι οδηγήθηκαν 
ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, εκτιμάται ότι δρούσαν 
από διετίας και συνολικά έχουν διαπράξει τέσσερις κλοπές 
πολυτελών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, μια κλοπή 
μοτοσικλέτας και μια κλοπή πινακίδων κυκλοφορίας τα 
οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους 
Από τις διαπραχθείσες απάτες έχουν αποκομίσει συνολικά 
οφέλη άνω των 10.000 ευρώ.

ΣΕ «ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ»

Συνελήφθησαν από άνδρες της Δ/νσης Άμεσης Δράσης 
Αττικής μετά από ένοπλη συμπλοκή και ανταλλαγή πυ
ροβολισμών οι δύο από τους τρεις δράστες ένοπλης λη
στείας σε τράπεζα των Αθηνών. Οι ληστές φορώντας κρά
νη μοτοσικλετιστή εισήλθαν στην τράπεζα και με την

απειλή των όπλων που κρατούσαν, αφού αρχικά ακινητο- 
ποίησαν τους πελάτες και τους υπαλλήλους αφαιρεσαν, 
όπως προέκυψε, το χρηματικό ποσό των 34.095 ευρώ. Ο 
τρίτος εκ των δραστών ανέμενε τους συνεργούς του έξω 
από το υποκατάστημα κρατώντας και αυτός όπλο. Μετά 
την ενημέρωση του κέντρου της Αμεσης Δράσης για τη 
ληστεία, μετέβησαν άμεσα στο σημείο δύο περιπολικά, οι 
αστυνομικοί των οποίων λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα 
προστασίας τόσο των ιδίων όσο και των διερχομένων πο
λιτών, κάλεσαν τους δράστες να παραδοθούν. Στη θέα των 
αστυνομικών το άτομο που ανέμενε έξω από την τράπεζα, 
διέφυγε με μοτοσικλέτα, αφού προηγουμένως πυροβόλησε 
εναντίον των αστυνομικών, οι και οποίοι ανταπέδωσαν τα 
πυρά. Στη συνέχεια ο ένας εκ των δύο ληστών που βρι
σκόταν εντός της τράπεζας εξήλθε του υποκαταστήματος 
και αντάλλαξε πυρά με τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα 
να τραυματιστεί ο ίδιος καθώς και ένας εκ των αστυνομι
κών. Ο δεύτερος ληστής προκειμένου να διαφύγει συνέ
λαβε ως όμηρο έναν πελάτη και εξερχόμενος της τράπεζας 
πυροβολώντας αδιακρίτως τραυμάτισε έναν ακόμη αστυ
νομικό. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν μετά από καταδίω
ξη με συνεχή ανταλλαγή πυροβολισμών, ενώ ο όμηρος 
απελευθερώθηκε όντας τραυματισμένος ελαφρά από 
θραύση υαλοπινάκων. Στην κατοχή του τραυματισμένου 
δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 
34.095 ευρώ και 283 δολάρια ΗΠΑ, προερχόμενα από τη 
διαπραχθείσα ληστεία, καθώς επίσης και δύο πυροβόλα 
όπλα Όλοι οι τραυματίες από τη συμπλοκή παρέμειναν 
για νοσηλεία σε νοσοκομεία της Αττικής εκτός από τσν 
ελαφρά τραυματισμένο πολίτη-όμηρο, ο οποίος μετά την 
παροχή πρώτων βοηθειών εξήλθε. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι πριν από λίγους μήνες αστυνομικοί της ίδιας υπηρε
σίας σε συνεργασία με αστυνομικό του Τμήματος Εγκλη
μάτων Ιδιοκτησίας/ΔΑΑ που προσέτρεξε καθώς και δύο 
πολιτών, καταδιώχθηκε και συνελήφθη ο ένας εκ των δύο 
δραστών ληστείας σε υποκατάστημα άλλης τράπεζας ενώ 
ο δεύτερος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη συμπλοκή 
που ακολούθησε από τα πυρά του σύνεργού του. Οι λη
στές σε αυτή την περίπτωση μετά την αφαίρεση του χρη
ματικού ποσού των 14.615 ευρώ, προσπάθησαν να διαφύ
γουν μέσω της περιστρεφόμενης πόρτας εξόδου, όμως ο 
ένας εξ αυτών εγκλωβίστηκε-αφοπλίστηκε από υπάλληλο 
της τράπεζας και πελάτες Ο άλλος δράστης ενώ αρχικά κι
νήθηκε να διαφύγει με κλεμμένη μοτοσικλέτα που είχε 
σταθμεύσει έξω από το υποκατάστημα, μόλις αντιλήφθη- 
κε ότι ο συνεργός του είχε ακινητοποιηθεί επανέκαμψε και 
άρχισε να πυροβολεί αδιάκριτα Μετά τον θανάσιμο τραυ
ματισμό του σύνεργού του προσπάθησε ανεπιτυχώς να 
διαφύγει, καθόσον όπως προαναφέρθηκε καταδιώχθηκε 
και συνελήφθη. Και στις δύο περιπτώσεις ληστειών οι
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συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν οε 
βάρος τους από το 2ο Τμήμα Εγκλημάτων 
Ιδιοκτησίας/ΔΑΑ οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών 
Αρχών.

ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟΠΟ 01 ΕΡΕΥΝΕΣ

Με αφορμή τα αυξανόμενα κρούσματα παράνομων υιοθε
σιών παιδιών από τη Βουλγαρία, αστυνομικοί της Υποδι
εύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου
Εγκλήματος/ΔΑΑ επικέντρωσαν το τελευταίο χρονικά διά
στημα τις έρευνες στην εγκληματική αυτή δραστηριότη
τα, με αποτέλεσμα να εξαρθρώσουν ελληνοβουλγαρική 
σπείρα εμπορίας βρεφών. Το κύκλωμα προωθούσε στην 
Ελλάδα έγκυες γυναίκες από τη Βουλγαρία, οι οποίες ένα
ντι αμοιβής, έδιναν το παιδί μετά τη γέννηση στα μέλη του 
κυκλώματος Στη συνέχεια μέλη του κυκλώματος φρόντι
ζαν για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούσαν 
την παράνομη υιοθεσία και την παράδοση του παιδιού 
στους ενδιαφερομένους θετούς γονείς , αφού προηγουμέ

νως εισέπρατ- 
ταν από αυτούς 
το χρηματικό 
ποσό που έχει 
προσυμφωνη- 
θεί. Στα πλαίσια 
των ερευνών, 
εξετάστηκε γυ
ναίκα η οποία 
τον Φεβρουά
ριο του 2006 εί

χε παραδώσει το νεογέννητο παιδί της σε συμπατριώτισσα 
της αρχηγικό μέλος του κυκλώματος προκειμένου αυτό 
να υιοθετηθεί. Επειδή όμως μετάνιωσε ζήτησε να της επι
στρέφουν το παιδί, πράγμα που δεν πραγματοποιήθηκε 
γιατί όπως ενημερώθηκε το παιδί έχει ήδη δοθεί σε ανάδο- 
χη οικογένεια και η βία έπρεπε τον Μάιο να παρουσιαστεί 
στο δικαστήριο για να συναινέσει στην υιοθεσία Μετά την 
αναφορά των γεγονότων στις Αρχές αστυνομικοί της ανω
τέρω υπηρεσίας πήγαν στο χώρο των δικαστηρίων, όπου 
συζητούνταν τα αιτήματα υιοθεσιών και συνέλαβαν άτομο 
που είχε τον οργανωτικό - συντονιστικό ρόλο στο παράνο
μο εμπόριο, ένα άλλο άτομο, με σημαίνουσα θέση στο κύ
κλωμα, καθώς και άλλα δύο, που είχαν συναινέσει να πα
ραδώσουν τα παιδιά τους για υιοθεσία. Από την έρευνα που 
διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία των παράνο
μων υιοθεσιών διακρινόταν σε τρεις φάσεις Στην πρώτη 
φάση, μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν στη Βουλγαρία 
έγκυες γυναίκες οι οποίες εξαιτίας της δεινής οικονομικής 
τους θέσης πείθονταν να έλθουν να γεννήσουν τα παιδιά 
τους στην Ελλάδα και στη συνέχεια να τα παραδώσουν για 
υιοθεσία έναντι αμοιβής Τα μέλη του κυκλώματος ανα
λαμβάνοντας όλα τα έξοδα, οδικώς και διαμέσου Σερβίας 
Ουγγαρίας Αυστρίας και Αγκώνας Ιταλίας έφερναν τις 
γυναίκες στην Ελλάδα Η ακολουθούμενη διαδρομή απο
σκοπούσε στην αποφυγή εντοπισμού του τόπου προορι
σμού των εγκύων γυναικών από τις ευρωπαϊκές αστυνο
μικές Αρχές Στη δεύτερη φάση, αμέσως μετά τον τοκετό, 
το άτομο-συντσνιστής ανελάμβανε μαζί με τον σύνεργό 
του την ανεύρεση των υποψήφιων θετών γονέων. Τον κα
θορισμό του ποσού και την παραλαβή ίων χρημάτων από 
το ζευγάρι, μεριμνούσε για την ιατρική εξέταση της μητέ
ρας και του παιδιού, την υπογραφή των σχετικών συμβο

λαιογραφικών πράξεων και τέλος την παράδοση του παιδι
ού στους θετούς γονείς Στην τρίτη φάση, η οποία ακολου
θούσε μετά από δύο με τρεις μήνες οι μητέρες με μέριμνα 
των μελών του κυκλώματος εμφανίζονταν ενώπιον του 
αρμόδιου δικαστηρίου, όπου και συναινούσαν για την υιο
θεσία. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας τα μέλη συμ
βούλευαν τις γυναίκες τι ακριβώς θα έλεγαν ενώπιον του 
δικαστηρίου προκειμένου να αποφευχθεί η αποκάλυψη 
των παράνομων πράξεων. Η τιμή για την παράνομη υιο
θεσία παιδιού από τη Βουλγαρία κυμαινόταν περίπου στα 
25.000 ευρώ για τα αγόρια και 20.000 για τα κορίτσια Από 
αυτά, 2.000 έπαιρνε ο οργανωτής του κυκλώματος 3.000 
με 10.000 δίδονταν στις μητέρες ενώ τα υπόλοιπα αντι
στοιχούσαν σε αμοιβές δικηγόρων, ιατρικές εξετάσεις αλ
λά και αμοιβές των λοιπών μελών του κυκλώματος Εκτός 
από τα άτομα που συνελλήφθηοαν, διαπιστώθηκε η εμπλο
κή στο κύκλωμα δέκα ακόμα ατόμων, τα οποία και αναζη- 
τούνται σε συνεργασία με τις βουλγαρικές αστυνομικές 
Αρχές Επίσης κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 
24.700 ευρώ και αποδεικτικό υλικό για τη δράση του κυ
κλώματος Με την παραπάνω διαδικασία το κύκλωμα ορ
γάνωσε και πραγματοποίησε κατά το τελευταίο έτος πε
ρίπου 35 παράνομες υιοθεσίες Τα άτομα που συνελήφθη- 
σαν, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους 
παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΜΠΟΡΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

'Ενας ακόμη έμπορος ναρκωτικών συνελήφθη από την 
Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης Μετά από 
μεθοδική έρευνα, συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών 
συνελήφθη ένα άτομο την στιγμή που προσπαθούσε να 
πουλήσει σε εικονικό αγοραστή, εννέα δέματα ηρωίνης συ
νολικού βάρους 9,270 κιλών. Η ναρκωτική ουσία κατα
σχέθηκε και ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματί
σθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών 
Αρχών.

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Έχοντας ως σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσια
κού οφέλους δώδεκα άτομα είχαν ενωθεί με σκοπό τη διε
νέργεια απατών σε βάρος τραπεζών, με τη μέθοδο λήψεως 
δανείων και πιστωτικών κρατών, χρησιμοποιώντας πλα
στά δικαιολογητικά Οι 
δράστες πλαστογραφού
σαν αστυνομικές ταυτό
τητες υπαρκτών προσώ
πων, στις οποίες στη συ
νέχεια έθεταν στη θέση 
της φωτογραφίας του 
κατόχου, φωτογραφίες 
άλλων προσώπων. Επί
σης πλαστογραφούσαν 
έγγραφα που απαιτού
νται σαν δικαιολογητικά 
για τη λήψη δανείων ή πιστωτικών καρτών, καταφέρνο- 
ντας με αυτόν τον τρόπο να εξαπατούν τράπεζες είτε λαμ- 
βάνοντας δάνεια τα οποία δεν πλήρωναν, είτε εκδίδοντας 
πιστωτικές κάρτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν χωρίς να 
εξοφλούν το χρέος τους Τα ίδια άτομα εμφανίζονταν άλ
λοτε ως δανειολήπτες και άλλοτε ως εγγυητές Από την 
προανάκριση που διενήργησε η Υποδ/νση Ασφάλειας Δυ-
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τικής Αττικής και με τη συνδρομή της 'Ενωσης Ελληνι
κών Τραπεζών προέκυψε ότι από διετίας οι δράστες διέ- 
πραξαν 19 απάτες, από τις οποίες εκταμίευσαν συνολικά 
το ποσό των 326.000 ευρώ καθώς και 31 απόπειρες απά
της σε βάρος διαφόρων τραπεζών της Αττικής. Σε έρευνα 
που έγινε στην οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, ο 
οποίος θεωρείται οργανωτής της ομάδας, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν πληθώρα πλαστογραφημένων εγγράφων 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο υπολογιστή που 
χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση των πλαστών εγ
γράφων, βιβλιάρια καταθέσεων στα ονόματα των κατη
γορουμένων, επιταγές τραπεζών καθώς και αποδείξεις συ
ναλλαγών με αυτές. Επίσης κατασχέθηκε ένα πιστόλι, ένα 
πιστόλι κρότου και το χρηματικό ποσό των 6.110 ευρώ. 
Πριν από ένα μήνα σαν κατηγορούμενος για την ίδια υπό
θεση είχε συλληφθεί από την ανωτέρω υπηρεσία ένα άτο
μο -το οποίο προφυλακίστηκε στη συνέχεια-, τη στιγμή 
που εκταμίευε από τράπεζα το χρηματικό ποσό των 
10.000 ευρώ με πλαστά δικαιολογητικά 
Μια ακόμη επιτυχία της ανωτέρω υπηρεσίας ήταν η σύλ
ληψη δύο ατόμων κατηγορούμενα για βιασμούς ληστείες 
παράνομη κατακράτηση καθώς και κλοπές από κοινού. 
'Οπως προέκυψε οι δράστες χρησιμοποιώντας διάφορα 
ψευδώνυμα, εντόπιζαν τα θύματά τους κυρίως ουσιοε- 
ξαρτημένες γυναίκες στις περιοχές του κέντρου των Αθη
νών και του Πειραιά, τις έπειθαν με διάφορα προσχήματα 
να τους ακολουθήσουν και αφού τις επιβίβαζαν σε δικό 
τους όχημα, τις μετέφεραν σε ερημικές τοποθεσίες όπου με 
χρήση ή απειλή βίας τους αφαιρούσαν χρήματα, κινητά 
και άλλα προσωπικά τους αντικείμενα Στη συνέχεια ο 
ένας εκ των δύο δραστών τις βίαζε ή επιχειρούσε να τις βιά
σει. Οι συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τις παθούσες 
μεταξύ των οποίων ήταν και μια ανήλικη. Συνολικά εξι
χνιάσθηκαν οκτώ βιασμοί με αντίστοιχες ληστείες τρεις 
απόπειρες βιασμού με αντίστοιχες ληστείες μια ληστεία, 
μια περίπτωση παράνομης κατακράτησης καθώς και μια 
απόπειρα πλαστογραφίας

ΜΕ ΣΗΜΑ ΤΟΝ ΚΑΡΧΑΡΙΑ

Σημαντική ποσότητα χαπιών Extasy κατασχέθηκε από 
την Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ σε συνεργασία με 
υπαλλήλους του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υπη
ρεσίας Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) του Υπουργείου 
Οικονομικών. Συνελήφθησαν τρία άτομα τα οποία είχαν 
στην κατοχή τους 100.000 χάπια Extasy. Τα εν λόγω χά
πια έφεραν ως λογότυπο έναν καρχαρία Επίσης βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν ένα υποπολυβόλο αμερικανικού τύπου 
των 9 χιλιοστών, ένα πιστόλι, 275 φυσίγγια διαφόρων δια
μετρημάτων, το χρηματικό ποσό των 22.500 ευρώ, 6.215 
δολάρια Αυστραλίας 3.000 δολάρια ΗΠΑ, 60 χρυσός λίρες 
καθώς και δέκα βιβλιάρια καταθέσεων. Επιπλέον κατα

σχέθηκε ένα πο- 
| λυτελές αυτοκί

νητο ως προϊόν 
κλοπής Οι τρεις 
συλληφθέντες με 
τη δικογραφία 
που σχηματίσθη- 
κε σε βάρος τους 
οδηγήθηκαν ενώ
πιον των εισαγγε- 
λικών Αρχών.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΤΟ Υ ΤΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1. Μετά από αλλεπάλληλα κρούσματα κλοπών και διαρ
ρήξεων οικιών στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου 
Κρήτης αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας έχοντας 
οριοθετήσει τα σημεία δράσης των διαρρηκτών και μετά 
από επισταμένες έρευνες συνέλαβαν δύο άτομα για διακε
κριμένες περιπτώσεις κλοπών. Οι συλληφθέντες οε μια 
από τις «εξορμήσεις» τους καταγράφηκαν από κλειστό κύ
κλωμα τηλεόρασης την στιγμή που επιχειρούσαν να διαρ- 
ρήξουν τη θωρακισμένη πόρτα εισόδου διαμερίσματος 
Από την κασέτα που παρέδωσε η ποθούσα αναγνωρίστηκε 
ο ένας εκ τα ων δραστών, ο οποίος είχε συλληφθεί στο πα
ρελθόν για παρόμοιες πράξεις Οι αστυνομικοί στους οποί
ους είχε ανατεθεί ο εντοπισμός των δραστών, εντόπισαν 
στο λιμάνι του Ηρακλείου τον ένα δράστη. Σε σωματική 
έρευνα που ακολούθησε βρέθηκε να κατέχει μικροποσό- 
τητα ηρωίνης για ιδία χρήση, δύο κινητά τηλέφωνα καθώς 
και δυο τηλεκάρτες τις οποίες προφανώς χρησιμοποιούσε 
για την παραβίαση θυρών. Κατ’ ομολογία του ιδίου είναι 
χρήστης ναρκωτικών ουσιών και προκειμένου να προμη
θευτεί ναρκωτικά αφού δεν εργάζεται, έχει προβεί σε σω
ρεία διαρρήξεων οικιών τις οποίες όμως δεν θυμόταν να 
αναφέρει. Στις πράξεις του αυτά; είχε σύνεργό του ένα άτο
μο, δραπέτη Αγροτικών Φυλακών, για το οποίο γνώριζε 
μόνο το όνομά του. Στην νομότυπη έρευνα που ακολού
θησε στην οικία του εντοπίστηκε εντός αυτής ο συνεργός 
του. Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι κρό
του με έντεκα φυσίγγια και πλήθος χρυσών κοσμημάτων 
και τιμαλφών. Τόσο από τις ομολογίες των συλληφθέντων 
όσο και από την αναγνώριση των κατασχεθέντων αντικει
μένων από τους παθόντες προέκυψε ότι οε διάστημα τριών 
μηνών δράσης είχαν προβεί σε 23 κλοπές-διαρρήξεις οι
κιών στην περιοχή του Ηρακλείου. Η είσοδός τους στις οι
κίες γίνονταν είτε σπάζοντας τον ομφαλό της κλειδαριάς 
της πόρτας εισόδου, είτε παραβιάζοντας με κατσαβίδι την 
μπαλκονόπορτα, ενώ δεν δίσταζαν να εισέλθουν από ανα
σφάλιστες πόρτες. Επίσης ερευνάται η συμμετοχή των 
δραστών οε 16 κλοπές-διαρρήξεις στην περιοχή Χανιών 
και σε 10 στην περιοχή Ρεθύμνου. Το κόστος των τιμαλ
φών που είχαν αφαιρέσει οι δράστες ανέρχεται στις 85.000 
ευρώ κατά δήλωση των παθόντων, ενώ παράλληλα είχαν 
αφαιρέσει σε χρήματα 32.000 ευρώ περίπου.
2. Κατόπιν τηλεφωνικής καταγγελίας γυναίκας για αρπα
γή τσάντας στο R/T κέντρο Ηρακλείου, περιπολούντες 
αστυνομικοί του Τ Α  Ηρακλείου Κρήτης διενεργώντας 
επισταμένες αναζητήσεις μιας δίκυκλης μοτοσικλέτας χω
ρίς αριθμό κυκλοφορίας με δύο άτομα εταβαίνοντα με συ
γκεκριμένα χαρακτηριστικά κατάφεραν να εντοπίσουν 
τους ανωτέρω δράστες. Στον έλεγχο που διενεργήθηκε 
βρέθηκε στη κατοχή τους και πλησίον του χώρου όπου 
εντοπίστηκαν, η τσάντα της καταγγέλλουσας με το περιε
χόμενό της. Οι δράστες κατά την εξέτασή τους ομολόγη
σαν ότι εκτός από την προαναφερόμενη αρπαγή είχαν δια- 
πράξει από κοινού το τελευταίο χρονικό διάστημα περίπου 
είκοσι αρπαγές τσαντών, αναφέροντας τον τρόπο που κα
τανάλωναν τα αφαιρεθέντα χρήματα, υποδεικνύοντας πα
ράλληλα τα σημεία στα οποία πετούσαν τις κλαπείσες τσά
ντες, μετά την αφαίρεση των χρημάτων και των αντικει
μένων που έβρισκαν μέσα σε αυτές. Επίσης κατά την ομο
λογία τους οι συλληφθέντες κατέδειξαν τρία ακόμη άτομα



με τα οποία διέπρατταν είτε από κοινού είτε εναλλασοόμε- 
νοι μεταξύ τους αρπαγές τσαντών. Συνολικά οι πέντε συλ- 
ληφθέντες διέπραξαν είκοσι έξι αρπαγές τσαντών ενώ 
ερευνάται και μια υπόθεση επίθεσης και αφαίρεσης χρη
μάτων με απειλή μαχαιριού. Σε έρευνες που ακολούθησαν 
σε οικίες των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 
κροτίδες και ανταλλακτικά δίκυκλων μοτοσικλετών. Τα 
αντικείμενα που βρέθηκαν στα σημεία που πετούσαν τις 
τσάντες οι δράστες αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, οι 
πλειονότητα των οποίων αναγνώρισε στα πρόσωπα των 
συλληφθέντων τους δράστες των αρπαγών τσαντών.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Α. ΠΟΛΥΓΎΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Απέδωσαν οι προσπάθειες των αστυνομικών της ανωτέρω 
Υπηρεσίας για την προστασία της νεολαίας του Νομού από 
τον κόσμο των ναρκωτικών. Σε διάστημα έξι μηνών κάνο
ντας αρκετές εξορμήσεις κατασχέθηκαν συνολικά 14.883 
γραμμάρια ινδικής κάνναβης, 725 γραμμάρια ηρωίνης, 
1.232 γραμμάρια κοκαΐνης 60,8 γραμμάρια LSD, 8,7 γραμ
μάρια παραισθησιογόνων μανιταριών και 859 χάπια έκ
σταση.

ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ «ΑΚΡΟΑΣΗ»

Πληροφορίες που 
περιήλθαν στο 
Τμήμα Δίωξης 
Η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ  
Εγκλήματος/ΔΑΑ 
από την Υποδ/νση 
Ασφάλειας Ιωαν- 
ν ίνω ν καταδεί
κνυαν ένα άτομο, 
το οποίο μέσω 
forum  ιστοσελί
δων (μέλος οργά

νωσης) προέβαινε στην άγρα ανήλικων αγοριών, τα 
οποία φωτογράφιζε γυμνά, δημοσιεύοντας τις φωτο
γραφίες αυτές σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους 
με σκοπό το κέρδος. Με αφορμή την καταγγελία του 
πατέρα ενός ανήλικου αγοριού για κατ’ εξακολού
θηση αποπλάνηση του γιου του, με προτάσεις για 
ερωτικές πράξεις και με αποστολή σε αυτόν ψηφια
κών δίσκων με θεματολογία παιδικής πορνογρα
φίας, αστυνομικοί της Δίωξης Η λεκτρονικού 
Εγκλήματος εντόπισαν το δράστη μετά από ψηφια
κή ανάλυση ηλεκτρονικών ιχνών. Ό πω ς προέκυψε 
από την έρευνα, ο δράστης-χρήστης του Διαδικτύου 
συμμετείχε σε διάφορα φόρουμ ιστοσελίδων της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής, μέσω των οποίων ανα
ζητούσε κατ’ εξακολούθηση ερωτική συντροφιά 
ανηλίκων αγοριών, ηλικίας έως 15 ετών. Μετά από 
έκδοση εισαγγελικής διάταξης για άρση του απορρή
του, προέκυψαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη 
και σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε τόσο στο 
χώρο της εργασίας του όσο και στην οικία του, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν τρεις εκτυπώσεις ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου, από τις οποίες αποδει- 
κνύεται ότι ο δράστης αλληλογραφούσε με δεκαπε- 
ντάχρονους ανήλικους, στους οποίους πρότεινε ρα
ντεβού. Επίσης βρέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφω
να, το ένα εκ των οποίων περιείχε άσεμνες φωτο

γραφίες καθώς επίσης και γυμνές φωτογραφίες του 
δράστη και νεαρών ατόμων στα όρια της ανηλικότη- 
τας, τρεις σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογι
στή, ένας φορητός υπολογιστής, τέσσερα βιβλιάρια 
διαφόρων τραπεζών στο όνομα του ίδιου καθώς και 
οκτώ φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Στο κινη
τό τηλέφωνο που περιείχε τις φωτογραφίες βρέθη
καν καταχωρημένοι οι αριθμοί κ ινητών τηλεφώνων 
ανήλικων αγοριών από όλη τη χώρα, τα οποία ο συλ- 
ληφθείς αποθήκευε και καταχωρούσε σύμφωνα με 
την ηλικία τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη 
διάρκεια της έρευνας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής 
του δράστη ήταν ανοικτός σε φόρουμ ιστοσελίδας 
από όπου και διαπιστώθηκε η κατ’ εξακολούθηση 
αποστολή ερωτικών μηνυμάτων σε ανήλικα πρόσω
πα με προτάσεις για ερωτική συνεύρεση. Ο συλλη- 
φθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 
του οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελι- 
κών Αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου 
να εξακριβωθεί το ενδεχόμενο συνέργειας και άλλων 
προσώπων στη διακίνηση μέσω Διαδικτύου των 
ανήλικων που στο κατασχεθέν υλικό απεικονίζο
νται σε σεξουαλική συνεύρεση με ενήλικα πρόσωπα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος 
Ασφάλειας Τρίπολης σε κατάστημα (μπαρ) της περιοχής, 
συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα για μαστρο
πεία και για παράβαση του νόμου περί εκδιδόμενων προ
σώπων. Συγκεκριμένα το άτομο που ήταν υπεύθυνος λει
τουργίας του καταστήματος, κατελήφθη να προάγει κατ’ 
επάγγελμα και από κερδοσκοπία στην πορνεία τη συλλη- 
φθείσα, απαιτώντας και λαμβάνοντας το χρηματικό ποσό 
των 20 ευρώ, από εικονικό πελάτη. Η δε συλληφθείσα κα
τελήφθη να εκδίδεται επ’ αμοιβή έναντι του χρηματικού 
ποσού των 50 ευρώ, το οποίο εισέπραξε από τον ίδιο τον 
αστυνομικό. Αμφότεροι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.
2. Στο 95ο χιλιόμετρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών, έπειτα 
από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Ομάδας Πρό
ληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), της 
Α Λ . Κορινθίας, συνελήφθησαν τρία άτομα για παράβαση 
του νόμου περί ναρκωτικών, διότι κατείχαν από κοινού 
50,87 γραμμάρια ηρωίνης και 1,68 γραμμάτια κοκαΐνης 
Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι ένα από τα 
συλληφθέντα άτομα είχε προμηθευτεί τις ως άνω ποσότη
τες από άτομο, το οποίο συνελήφθη στην Αθήνα, σε προκα
θορισμένη συνάντηση για νέα αγοραπωλησία 103 γραμμα
ρίων ηρωίνης και 18 γραμμαρίων κοκαΐνης Στην κατοχή 
του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εκτός από τα ναρκωτικά 
1.860 ευρώ και 313 δολάρια Επίσης σε έρευνα που έγινε 
στην οικία ενός εκ των τριών αρχικά συλληφθέντων, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν άλλα 270 γραμμάρια ηρωίνης και 
μια ζυγαριά ακρίβειας Όλοι οι συλληφθέντες μαζί με δυο 
ακόμη άτομα που βρέθηκαν και συνελλήφθησαν εντός της 
οικίας οδηγήθηκαν με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε 
βάρος τους ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Επιμέλεια: Α σ τ/κα ς Αγγελική Στόλη
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΗΣ 
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συ
να ντή θηκε την 21.7.2006, στο Γραφείο του, με τον 
Υπουργό Επικράτειας, Εσωτερικών και Χωροταξίας της 
Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy.
Στη συνάντηση παρίσταντο ο Γεν. Γραμματέας/ΎΔΤ 
Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, ο Πρέσβης της Γαλ
λίας στην Ελλάδα κ. Bruno Delay, ο Α ρχηγός της Ελλη
ν ικ ή ς Α στυνομίας Α ντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημο- 
σχάκης, ο Γεν. Δ /ντής της Γαλλικής Ε θνικής Α στυνο
μίας κ. Michel G audin, καθώς και υπηρεσιακοί παράγο
ντες του Υ πουργείου Δημοσίας Τάξεως.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενίσχυση τω ν διμερών 
σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας και ειδικότερα της 
αστυνομ ικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ε.Ε., με βάση 
τη συναντίληψ η των κρατών-μελών σε ό,τι αφορά την 
αναγκαιότητα διατήρησης της εσωτερικής ασφάλειας.
Ο Υ πουργός Επικράτειας, Εσωτερικών και Χωροταξίας 
της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Nicolas Sarkozy αναφέρ
θηκε στην επ ιτυ χή  αντιμετώ πιση των κρίσιμων περ ι
στατικώ ν που έλαβαν χώρα για  είκοσι επτά (27) ημέρες 
στη Γαλλία, κατά τον παρελθόντα Δεκέμβριο, τα οποία η 
Γαλλική Αστυνομία υπό τ ις  κατευθύνσεις του διεξήλθε 
χω ρίς τραυματισμούς ή απώλειες ανθρω πίνω ν ζωών.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο Υ πουργοί συνυπέ
γραψαν κοινή δήλωση για  ενισχυμένη διμερή αστυνομ ι
κή συνεργασία στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας 
και ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:
- Α νταλλαγής απόψεων και εμπειριώ ν στον τομέα της 
εσωτερικής ασφάλειας.
- Καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης και αστυνό
μευσης τω ν συνόρων.
- Εμπορίας ναρκω τικώ ν.
- Εμπορίας ανθρώπων.
- Τρομοκρατίας και ακραίων μορφών βίας.

- Εξουδετέρωσης Ε κρη κτικώ ν Μ ηχανισμών.
- Συνεργασίας τω ν Αξιωματικών-Συνδέσμων.
Επίσης, οι δύο Υ πουργοί συμφώνησαν στην ανταλλαγή 
πληροφοριών για  τη ν  οργανωμένη εγκληματικότητα , 
στην εκπόνηση κοινώ ν αναλύσεων, στο πλαίσιο της Σ ύμ
βασης Εφαρμογής τω ν Συμφω νιώ ν Σέγκεν.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας δέ
χθηκε την 7.6.2006 επίσημη επίσκεψη αντιπροσωπείας 
του Αυστριακού Κοινοβουλίου συνοδευμένη από τον Πρέ
σβη της Αυστρίας στην Ελλάδα. Την Αντιπροσωπεία απο
τελούσαν οι: κ. H erbert Scheibner, Πρόεδρος της Φ ιλελεύ
θερης Κ οινοβουλευτικής Ομάδας, πρώην Υπουργός Άμυ
νας, η Δρ. Helene Patrik-Pable μέλος του Κοινοβουλίου, ο 
κ. M aximillian Hoffmann μέλος του Κοινοβουλίου και ο 
Πρέσβης της Αυστρίας στην Αθήνα Δρ. H erbert Krol. 
Στην συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέ- 
ας/ΥΔΤ, Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός και ο Δ /ντής της 
Δ.Δ.Α.Σ. Ταξίαρχος κ. Κωνσταντόπουλος Βασίλειος.
Ο Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως αφού συνεχάρη την Αυ
στριακή Α ντιπροσωπεία για  τ ις  δραστηριότητες τη ς Αυ
στριακής Προεδρίας, τόνισε ότι: «δεν υπάρχουν διμερή 
προβλήματα, υπάρχουν κοινά προβλήματα ανάμεσα στα 
μέλη της Ε υρω παϊκής Έ νω σης».
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ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ B‘

Π ραγματοποιήθηκε τη ν  3.7.2006 η τελετή ορκωμοσίας 
των 244 νέων Υπαστυνόμων Β’ στη Σχολή Α ξιωματι
κών Ε λληνικής Αστυνομίας.
Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς επέδωσε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας παρουσία του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα. 
Σ την τελετή  χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μ ητροπο
λ ίτη ς Μεσογαίας και Λ αυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος. 
Σ τη ν  εκδήλωση παρέστησαν ο Α ντιπρόεδρος τη ς Βου
λής κ. Ιω άννης Τραγάκης, η Υ πουργός Ε θν ικ ή ς Π αι
δείας και Θ ρησκευμάτω ν κα Μ αριέττα Γ ιαννάκου, ο 
Γεν. Γραμματέας/ΥΔΤ Π ρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλια- 
νός, ο Α’ Υ παρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. Α ντιστράτηγος κ. Ε υ 
στάθιος Στρατάκος, ο Α ρχηγός Γ.Ε.Α. Α ντιπτέραρχος 
κ. Γεώ ργιος Α υλω νίτης, ο Α ρχηγός τη ς Ε λλη νική ς 
Α στυνομίας Α ντιστρά τηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχά- 
κης, ο Α ρχηγός του Π.Σ. Α ντιστρά τηγος Ανδρέας 
Κόης, ο Υ παρχηγός της Ε λλ η ν ικ ή ς Α στυνομίας Α ντ ι
στράτηγος κ. Σ τυλιανός Σύρος, ο Π ροϊ
στάμενος του Επιτελείου/Α ΕΑ  Α ντιστρά
τηγος κ. Ε υστράτιος Κ υριακάκης, ο Ε π ι
θεω ρητής Ν. Ελλάδος Α ντιστρά τηγος κ.
Β ασίλειος Τ σ ια τούρας, ο Δ /ν τή ς  τη ς  
Α στυνομικής Α καδημίας, Υ ποστράτηγος 
κ. Λ εωνίδας Π ολύδωρας αξιω ματικο ί της 
Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ίας, εκπρόσω ποι 
κομμ άτω ν, εκπρόσω ποι τω ν  Ε νόπλω ν 
Δ υνάμεω ν και τω ν Σωμάτω ν Ασφαλείας 
και αντιπροσω πείες τω ν Σχολών καθώς 
και κα θη γη τές τη ς Α στυνομικής Α καδη
μίας. Τον π α νη γυρ ικό  τη ς ημέρας εκφώ
νησε ο Δ ιο ικη τή ς τη ς Σ χολής Α ξιω ματι
κών Ταξίαρχος κ. Χ ρήστος Μ ακρής.

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β ’ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Α.

Π ραγματοποιήθηκε την 2.6.2006 η τελετή ορκωμοσίας 47 
νέων Υπαστυνόμων Β’, απόφοιτων του Τ.Ε.Μ.Α. Τα ξίφη 
σ τους νέους αξιω ματικούς επέδωσε ο Γεν. 
Γραμματέας/ΥΔΤ Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, πα
ρουσία του Α ρχηγού του Σώματος Α ντιστράτηγου κ. Ανα
στασίου Δημοσχάκη, του Υ παρχηγού Α ντιστράτηγου κ. 
Στυλιανού Σύρου και άλλων αξιωματικών.
Ανάλογη τελετή ορκωμοσίας 26 νέων αξιωματικών πραγ
ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο παράρτημα της Σχο
λής Μ ετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, όπου τα ξίφη 
στους νέους αξιωματικούς επέδωσε ο Υπουργός Μακεδο- 
νίας-Θ ράκης, κ. Γεώργιος Καλαντζής, παρουσία του Γεν. 
Επιθεω ρητή Α στυνομίας Β. Ελλάδος Α ντιστράτηγου κ. 
Γεωργίου Ανδραβίζου, του Γεν. Α στυνομικού Δ ιευθυντή  
Περιφέρειας Κ εντρικής Μ ακεδονίας Υποστρατήγου Ιωάν
νη Μ πούτσικα και άλλων ανώτατω ν και ανώτερων αξιω
ματικώ ν. Σ την τελετή παρέστη επίσης ο Ν ομάρχης Θεσ
σαλονίκης κ. Π αναγιώ της Ψ ωμιάδης.
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, κ. Βύρων Πολύδωρας, πα
ρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Α ντι
στράτηγου κ. Αναστάσιου Δημοσχάκη, την 12.7.2006, πα- 
ρέστη στα εγκαίνια  του νεοϊδρυθέντος Αστυνομικού  
Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας-Τριαν- 
δρίας καθώς και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών 
Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Την εν λόγω εκδήλωση τ ί
μησαν με την παρουσία τους, ο Υπουργός Μακεδονίας- 
Θ ράκης κ. Γεώργιος Καλαντζής, ο Γεν. Ε πιθεω ρητής 
Α στυνομίας Β. Ελλάδος, Α ντιστρά τηγος κ. Γεώργιος 
Ανδραβίζος, ο Γεν. Επιθεω ρητής της Π.Υ. Β. Ελλάδος, 
Α ντιστράτηγος κ. Κων. Σκόκας, ο Νομάρχης, κ. Π αναγιώ
της Ψωμιάδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Πα- 
παγεωργόπουλος, ο Δήμαρχος Τριανδρίας κ. Σερβετάς, ο 
Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Δήμαρχοι 
του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ο Γεν. 
Α στυνομικός Δ /ντή ς Θεσσαλονίκης, Υ ποστράτηγος κ. 
Α ντώνιος Μ πάμιατζης και ο Δ ιοικητής του Γ ’ Σ.Σ, Α ντι
στράτηγος κ. Ιωάννης Ζούκας.
Τ ις απογευματινές ώρες της ιδίας ημέρας, παρουσία του κ. 
Υπουργού και του κ. Αρχηγού πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια  του νεοϊδρυθέντος Α.Τ. Ασσήρου, όπου παρέστη 
ο Νομάρχης, κ. Π αναγιώτης Ψωμιάδης, ο Α ντινομάρχης κ. 
Ιωάννης Μ πίκος, ο Δήμαρχος Ασσήρου, κ. Θωμάς Τσερ- 
τσενές, Δήμαρχοι περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης, ο 
Γεν. Ε πιθεω ρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος, Α ντιστράτηγος 
κ. Γεώργιος Ανδραβίζος, ο Γεν. Α στυνομικός Δ /ντής Θεσ
σαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Αντώνιος Μπάμιατζης, ο Γεν. 
Επιθεω ρητής της Π.Υ. Β. Ελλάδος, Α ντιστράτηγος κ. Κων. 
Σκόκας και ο Έ παρχος Λαγκαδά, κ. Σάββας Αναστασιάδης.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, κ. Βύρων Πολύδωρας και ο 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπου- 
λος υπέγραψαν την 12.7.2006 μνημόνιο συνεργασίας με
ταξύ της Ε λληνικής Αστυνομίας και της Δ ημοτικής Αστυ
νομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ειδική εκδήλωση, 
που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσα
λονίκης. Το μνημόνιο αυτό, είναι αποτέλεσμα κοινής πρω 
τοβουλίας του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, και του Δη
μάρχου Θεσσαλονίκης, γ ια  ενίσχυση και διεύρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ της Ε λληνικής Α στυνομίας και της 
Δ ημοτικής Α στυνομίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, κ. Βύρων Πολύδωρας, πα
ρουσία του Α ρχηγού της Ε λληνικής Αστυνομίας, κ. Ανα
στάσιου Δημοσχάκη, συνάντησε την 12.7.2006 εκπροσώ
πους των συνδικαλιστικώ ν Ενώσεων του Σώματος, με τους 
οποίους συζήτησε θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και 
άλλα εργασιακά ζητήματα, που απασχολούν το Σώμα και 
έχουν αναδειχθεί από την πολιτική , υπηρεσιακή ηγεσία 
καθώς και τ ις  Ομοσπονδίες των συνδικαλιστικώ ν Φορέων.
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τήξεως, κ. Βύρων Πολύδωρας, συ- 
νοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ε λληνικής Αστυνομίας, 
Α ντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη, την 12.7.2006 
προήδρευσε συσκέψεως η οποία έλαβε χώρα στο κτίριο της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Γεν. 
Επιθεω ρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Α ντιστράτηγος κ. Γε
ώργιος Ανδραβίζος, ο Γεν. Α στυνομικός Δ ιευθυντής Θεσ
σαλονίκης Υποστράτηγος κ. Α ντώνιος Μ παμιατζής, ο Γεν. 
Α στυνομικός Δ ιευθυντής Π εριφέρειας Κ εντρικής Μακεδο
νίας Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Μ πούτσικας, οι Α’ και Β’ 
Υ ποδιευθυντές της ΓΑΔΘ, οι Δ ιευθυντές των Α στυνομι
κών Δ ιευθύνσεων της ΓΑΔΘ και οι Α στυνομικοί Δ ιευθυ
ντές των Νομών της Περιφέρειας Κ εντρικής Μακεδονίας.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ INTERPOL

Ο Α ρ χη γό ς τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ νο μ ία ς Α ν τ ισ τ ρ ά τη 
γο ς Α να σ τά σ ιο ς Δ η μ ο σ χά κ η ς , σ υ ν ο δευ ό μ εν ο ς  από 
υ π η ρ εσ ια κ ο ύ ς  π α ρ ά γο ντες, μ ετέβη  τη ν  5 .7 .2006 στη 
Λ υώ ν, π ρ ο κ ε ιμ ένο υ  να  σ υ ν α ν τ η θ ε ί με τον  Γεν. Γ ραμ 
μ ατέα  τη ς  In te rp o l κ. R onald  N oble. Η επ ίσ κ εψ η  του 
κ. Α ρχη γού  π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κ ε  ύσ τερα  από επ ίσ ημ η  
πρόσ κλησ η  του κ. N oble.
Κ ατά τη  δ ιά ρκ εια  τη ς  επ ίσ κ εψ η ς  σ υ ζη τή θ η κ ε  η δ υ ν α 
τό τη τα  προσφοράς τεχ ν ο γν ω σ ία ς  κα ι εξε ιδ ικ ευ μ ένη ς  
γνώ σ η ς από 'Ε λ λ η ν ε ς  α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  γ ια  τη ν  ασφαλή 
π ρ οετο ιμ α σ ία  σ η μ α ν τ ικ ώ ν  εκδηλώ σεω ν.
Ο κ. Α ρχη γός και η ε λ λ η ν ικ ή  Α ντιπ ρ ο σ ω π εία  ε ίχα ν  
σ υ ν α ν τή σ ε ις  με α ξ ιω μ α το ύ χο υ ς  του  δ ιεθ νο ύ ς  Ο ρ γα ν ι
σμού, οι οπο ίο ι το υ ς  ενημ έρω σ αν γ ια  θέμα τα  τη ς  αρ- 
μ ο δ ιό τη τά ς  τους. Ε ιδ ικότερα :
- Π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κ ε  επ ίσ κ εψ η  στο Κ έντρο  Δ ιο ίκη σ η ς 
και Σ υ ν το ν ισ μ ο ύ  του  Π α γκόσ μ ιου  Σ υ σ τή μ α το ς  Ε π ι
κ ο ιν ω ν ία ς  1-24/7, το οποίο λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί σε 24ωρη βάση 
και επεξεργά ζετα ι τ ις  α ν α γ γελ ίε ς  και τ ις  βάσ εις δεδο
μ ένω ν.
- Έ γ ιν ε  α νά π τυ ξη  γ ια  θέμα τα  δημόσ ιας ασφάλειας, 
τρ ο μ ο κρ α τ ία ς, ο ργα νω μ ένου  εγκ λ ή μ α το ς  και να ρ κ ω 
τ ικ ώ ν .

Σ υ μ μ ε τ ε ίχ α ν  σε π α ρ ο υ σ ία σ η  γ ια  το h u m a n  
tra f ic k in g  και ενη μ ερ ώ θ η κ α ν  γ ια  τη  βάση δεδομένω ν 
ως π ρος τη ν  α να ζή τη σ η  εξα φ α ν ισ θέντω ν  π α ιδ ιώ ν .
Ο κ. Α ρ χη γό ς επ ισ κ έφ θ η κ ε  ακόμη τη ν  Α σ τυ νο μ ική  
Α καδημία  τη ς  Ε θ ν ικ ή ς  Α σ τυ νο μ ία ς τη ς  Γ α λλ ία ς ( 
S a in t Syr), όπου  ενη μ ερ ώ θ η κ ε  από τον Δ ιε υ θ υ ν τή  κ. 
B e rn a rd  G u en au d , γ ια  τη ν  λ ε ιτο υ ρ γ ία  τη ς  Σ χολή ς 
Ecole N a tio n a le  S u p e rie u re  De La Police και τη ν  π α 
ροχή  εκ π α ίδευ σ η ς στα ανώ τερα  σ τελέχη . Σ το  πλα ίσ ιο  
τη ς  σ υ ν ά ν τη σ η ς  α υ τ ή ς  έ γ ιν α ν  σ υ ζη τή σ ε ις  γ ια  τη ν  εκ 
π α ιδ ε υ τ ικ ή  μ ετα ρ ρ ύ θ μ ισ η  π ο υ  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιε ίτ α ι 
σ τη ν  Α καδημ ία  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ νο μ ία ς με στόχο 
τη ν  α ναβάθμ ισ η  τη ς  εκ π α ίδευ σ η ς κα θώ ς κα ι γ ια  τον 
τρόπο  σ υ νερ γα σ ία ς και α ντα λ λ α γή ς ιδεώ ν σ τον τομέα 
τη ς  εκπ α ίδευ σ η ς.
Κ λ ε ίν ο ντα ς  το π ρόγραμ μα  τω ν σ υ να ντή σ εω ν  ο κ. 
Α ρχη γός σ υ ν α ν τή θ η κ ε  με τη ν  άμ ισθη  Π ρόξενο τη ς 
Ε λλάδος στη Λ υών κα. Β αλασοπούλου, σ τη ν  οποία  με

τέφ ερε το υ ς  χ α ιρ ετ ισ μ ο ύ ς  του  Υ πουργού Δ ημοσίας 
Τάξεως κ. Β ύρω να Π ολύδω ρα κα ι τη ν  διαβεβα ίω ση γ ια  
τη ν  ε ιλ ικ ρ ιν ή  εκδήλω ση ενδ ια φ έρ ο ντο ς του  ελ λ η ν ι
κού  κ ρ ά το υ ς  γ ια  τη ν  Κ ο ινότη τα  τω ν  Ε λ λ ή νω ν  που 
δ ια μ ένο υ ν  σ τη ν  πόλη  και σ τη ν  ευ ρ ύ τερ η  π ερ ιοχή  
(3 .000  Έ λ λ η ν ε ς  στο α σ τ ικ ό  κ έν τρ ο  κ α ι 9 .000 
συνολικά).
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π ραγματοποιήθηκε τη ν  18.6.2006 - Κ υριακή τω ν Α γίων 
Π άντω ν- σ τις εγκαταστάσεις τη ς  πρώ ην Σχολής Αξιωμα
τικώ ν κ εντρ ικ ή  εκδήλωση γ ια  τον εορτασμό της Ημέρας 
προς τιμή  τω ν Α ποστράτων τη ς Ε λλ η ν ικ ή ς Α στυνομίας. 
Σ τη ν  εκδήλωση παρέστη ο Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Β ύρων Π ολύδωρας, τέω ς Υ πουργοί Δημοσίας Τάξεως, 
ο Γεν. Γραμματέας τη ς Νέας Δ ημοκρατίας κ. Λ ευτέρης 
Ζαγορίτης, Β ουλευτές, αντιπροσω πείες π ο λ ιτ ικ ώ ν  κομ
μάτω ν, εκπρόσω ποι συνδικα λ ισ τικώ ν Ο ργανώσεων κα
θώς και άλλοι επίσημοι.
Π αρευρέθη η Η γεσία του Σώματος και σ υγκεκρ ιμένα  ο 
Α ρχηγός, Α ντισ τρά τηγος κ. Α ναστάσιος Δημοσχάκης, ο 
Υ παρχηγός, Α ντ ισ τρ ά τη γο ς  κ. Σ τυ λ ια ν ό ς  Σ ύρος, ο 
Π ροϊστάμενος Επιτελείου/Α ΕΑ  Α ντισ τρά τηγος κ. Ε υ 
στράτιος Κ υριακάκης, ο Γεν. Ε π ιθεω ρη τή ς Ν. Ελλάδος 
Α ντισ τρά τη γο ς κ. Β ασίλειος Τσιατούρας, ο Γ ενικός 
Α σ τυνομ ικός Δ ιευ θ υ ν τή ς  Α ττ ικ ή ς  Υ ποστράτηγος κ. 
Α σημάκης Γκόλφης, οι Π ροϊστάμενοι τω ν Κλάδων του 
Α ρχηγείου , οι Δ ιευ θ υ ν τές  τω ν Δ ιευθύνσεω ν, ανώ τατοι 
και ανώτεροι αξιω ματικοί, επ ίτ ιμ ο ι Α ρχηγο ί καθώ ς και 
ε.α. στελέχη  τη ς Ε λλ η ν ικ ή ς Α στυνομίας.
Ο κ. Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως κατά τη ν  ομιλία του με
ταξύ άλλων ανέφερε: «Η σημερινή εκδήλωση είναι μια 
πράξη τιμής, σεβασμού και αναγνώρισης τω ν Αποστρά
των της Ε λληνικής Αστυνομίας. Σήμερα σε όλη την 
Ελλάδα, απο άκρη σε άκρη της Ελλάδος, εορτάζεται η μέ
ρα των Αποστράτων της Ε λληνικής Α στυνομίας με έναν 
τριπλό συμβολισμό. Ο πρώτος συμβολισμός κατάγεται 
απο τη  διδαχή του “κύκλου” τω ν αρχαίων Σπαρτιατώ ν. 
Έ λεγα ν  οι γέροντες “Αμες ποκ’ ημεθ όλκιμοι νεαν ίες” 
(Κάποτε ήμασταν και εμείς εύρωστοι νέοι). Α παντούσαν 
οι ενήλικες “Άμες γ ’ ημές ει δε λης πείραν λάβε” (εδώ ε ί
μαστε εμείς αν θές λάβε πείραν). Τριταπαντούσαν οι νέοι 
“Αμες δε γ ’ εσόμεθα πολλώ κάρονες” (Κάποτε θα γ ίνουμε 
και εμείς καλύτεροι). Ο δεύτερος συμβιβασμός είναι ότι 
εμείς οι νεότεροι οι ε ν ’ ενεργεία Α ξιωματικοί και τα Στε
λέχη της Α στυνομίας αναγνωρίζουν ότι αυτό το Σώμα 
λειτουργεί, έδρασε, προσέφερε, προσφέρει, με πνεύμα Σώ
ματος, πνεύμα Ομάδος. Και ο τρ ίτος συμβολισμός, δυο 
πράγματα δεν γηράσκουν : η γνώση, η σοφία, όχι απλά οι 
γνώ σεις γ ια τ ί μπορεί να γηράσκουν δια της λησμοσύνης, 
η γνώση - η σοφία και το ήθος. Α υτό αναγνωρίζεται σή
μερα συμβολικά για  τους αποστράτους μας. ».
Στο πλαίσ ιο τη ς  εκδήλωσης, συμβολικά, ο Υ πουργός 
Δημοσίας Τάξεως και ο Α ρχηγός τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α στυ
νομ ίας απένειμαν τ ιμ η τ ικ ά  διπλώ ματα  και πλα κέτες σε 
δεκα πέντε  α νω τά το υ ς α ξ ιω μ α τικούς τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  
Α στυνομίας, σε έξι Α στυνομ ικούς λοιπώ ν βαθμών, οι 
οποίοι α ποσ τρα τεύτηκαν πρόσφατα από το Σώμα και σε 
έναν εν συντάξει Π ολιτικό  Υπάλληλο, γ ια  τη ν  προσφο
ρά τους. Ό μ ο ια  τ ιμ η τ ικ ά  διπλώ ματα  θα αποσταλούν σε 
όλους το υς Α ποστράτους δια μέσω τω ν Υ πηρεσιών σ τις 
οποίες υπηρετούσαν.
Την εκδήλωση χαιρέτησε, επίσης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
' Ενωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και Επίτι
μος Αρχηγός κ. Κωνσταντίνος Λεμονής καθώς και ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων 
Ασφαλείας Ταξίαρχος ε.α κ. Κουτρουμπής Νικόλαος.
Η Ημέρα προς τιμή  τω ν αποστράτω ν της Ε λλη νική ς 
Α στυνομίας εορτάστηκε από τη ν  Ε λλη νική  Α στυνομία 
με ειδ ικές εκδηλώσεις που δ ιοργανώ θηκαν πανελλαδικά

Α/Α [ 9 6 ]  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

σ τις έδρες τω ν Νομών.
- Στον Ιερό Μ ητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου στη 
Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η  τελέστηκε δοξολογία και ακολούθως ο Γεν. 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Γε
ώργιος Ανδραβίζος ανέγνωσε την ημερήσια διαταγή του 
Αρχηγού του Σώματος. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση 
και κατάθεση στεφάνων. Στη συνέχεια στο συνεδριακό κέ
ντρο «I. Βελλίδης» βραβεύητκαν οι διατελέσαντες πρόεδροι 
του Συνδέσμου Αποστράτων Χ ωροφυλακής Ε λληνικής 
Αστυνομίας.



—

«Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»

Ο Προϊστάμενος Επιχελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Ευ
στράτιος Κυριακάκης μετέβη την 2.6.2006 στη Σύρο, και 
συμμετείχε ως επικεφαλής τετραμελούς κλιμακίου του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως αποτελούμενο από τους 
Γεν. Αστυνομικό Διευθυντή Ν. Αιγαίου Υποστράτηγο 
Απόστολο Σταυρόπουλο, Αστυνομικό Δ/ντή Γεώργιο Πα- 
λιούρα, Τμηματάρχη του Τμήματος Επιτελικού Σχεδια- 
σμού της Δ/νσης Οργάνωσης-Νομοθεσίας και τον Α/Α’ Σω
τήριο Πανούση, Προϊστάμενο Πειθαρχικών Υποθέσεων 2ου 
Τμήματος της Δ/νσης Αστυνομικού Προσωπικού, σε διε
θνές συνέδριο που διεξήχθη με θέμα «Η εποπτεία της 
Αστυνομίας από τον Συνήγορο του Πολίτη».
Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον «Συνήγορο του Πολί
τη», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ευνο
μία» για την προώθηση του θεσμού του Ombudsman στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη υπό την αιγίδα του Γραφείου 
του Επιτρόπου για τα δικαιώματα του ανθρώπου του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στο σεμινάριο συμμετείχαν περίπου σαράντα προσκεκλη
μένοι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εκπρόσωποι φορέων 
καθώς και άλλοι διεθνείς εμπειρογνώμονες.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2005-2006

Πραγματοποιήθηκε την 6.6.2006 στο Υπουργείο Δημο
σίας Τάξεως, παρουσία του Υπουργού κ. Βύρωνα Πολύ
δωρα και του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Γεωργίου 
Ορφανού, σύσκεψη με θέμα: «Αποτίμηση αγωνιστικής 
περιόδου 2005-2006, εκτιμήσεις - προοπτικές κατά τη 
νέα αγωνιστική περίοδο 2006-2007».
Στη σύσκεψη, από πλευράς Υπουργείου Δημοσίας Τάξε
ως, παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Πρέσβης ε.τ. κ. 
Κωστής Αιλιανός και η ηγεσία του Σώματος. Ο κ. 
Υπουργός Δ. Τάξεως μεταξύ άλλων ανέφερε : “Η Ε π ι
τροπή πρότεινε, να βραβευθεί η ομάδα της Α’ Εθνικής 
κατηγορίας ποδοσφαίρου με τα λιγότερα ή τα ελάχιστα 
ή τα μηδενικά κρούσματα βίας στους αγώνες που διεξή- 
γαγε. Ως τέτοια επελέγη η ομάδα της Ξάνθης , “SKODA 
Ξάνθη” και η απονομή του σχετικού βραβείου θα γίνει 
σε μια ειδικότερη τελετή που θα λάβει χώρα τη νέα πε
ρίοδο. Αυτό θεσμοθετείται για κάθε χρόνο, για την κα
λύτερη ή ειρηνικότερη ομάδα” .

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ «ΟΜΟΝΟΙΑΣ»

Ο Γεν. Γραμματέας/ΎΔΤ Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, δέ
χθηκε την 9.6.2006 στο Γραφείο του, το Γενικό Προεδρείο της 
μειονοτικής οργάνωσης «ΟΜΟΝΟΙΑ», το οποίο ανέπτυξε τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς μας. Ειδικότερα ανα
φέρθηκαν στο νέο Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, δεκαε
τούς διάρκειας και στην επίσπευση της διαδικασίας χορήγησής 
του. Ο κ. Γενικός, τόνισε την ιδιαίτερη ευαισθησία του Υπουρ
γού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα αλλά και του ίδιου 
προσωπικά για τους ομογενείς μας και τους διαβεβαίωσε ότι θα 
παρακολουθεί την εξέλιξη επίλυσης των όποιων προβλημάτων. 
Στη συνάντηση συμμετείχε ο Διευθυντής της Δ/νσης Αλλοδα
πών/ Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Πανόπουλος.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΛΒ ΑΝΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας χαι
ρέτησε τη συνάντηση των κ.κ. Αρχηγών Αστυνομίας 
Ελλάδος-Αλβανίας και Αντιπροσωπειών των δύο χωρών 
που πραγματοποιήθηκε την 14.6.2006 στο Υπουργείο Δη
μοσίας Τάξεως.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Αναστάσιος Δημοσχάκης καλωσόρισε τον Αλβανό ομόλογό 
του και την αλβανική αντιπροσωπεία, επιβεβαίωσε την 
άριστη συνεργασία μεταξύ των δυο αστυνομιών και εξήρε 
το πνεύμα προθυμίας, ειλικρίνειας και ταυτότητας από
ψεων που επικράτησε.
Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Προϊστάμενος Επιτελεί- 
ου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Ευστράτιος Κυριακάκης, ο Γεν. 
Επιθεωρητής Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος 
Τσιατούρας, ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας και Τά
ξης Υποστράτηγος κ. Στέφανος Σκότης.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Ε.Σ

Π ραγματοποιήθηκε την 16.6.2006, στις εγκαταστάσεις 
της Σχολής Μ ετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης η τελε
τή αποφοίτησης 56 Αστυνόμων Α’ και 1 Αστυνόμου Β’ 
από το Τ.Ε.Μ .Ε.Σ.
Τα πτυχία επέδωσε στους αποφοίτους ο Γεν. Γραμματέ- 
ας/ΎΔΤ Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, παρουσία του 
Αρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου κ. Αναστασίου Δη- 
μοσχάκη, του Υπαρχηγού Αντιστρατήγου κ. Στυλιανού 
Σύρου, του Προϊσταμένου Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστρατή- 
γου κ. Ευστράτιου Κυριακάκη, του Γενικού Επιθεωρητή 
Ν. Ελλάδος Αντιστρατήγου κ. Βασιλείου Τσιατούρα, και 
του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστρατή
γου κ. Λεωνίδα Πολύδωρα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Π.Α.Ε.

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας 
συναντήθηκε την 19.6.2006 με εκπροσώ πους των 
Π.Α.Ε. Ολυμπιακού, Α.Ε.Κ., Παναθηναϊκού και Λάρι
σας. Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, παρέστη ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Α ντιστράτηγος κ. Αναστάσιος 
Δημοσχάκης, ο Υπαρχηγός Α ντιστράτηγος κ. Στυλια
νός Σύρος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνι- 
κών Μέσων και Πληροφορικής Υποστράτηγος κ. Γρη- 
γόριος Αναγνώστου κ.α. Τις Π.Α.Ε. εκπροσώπησαν οι 
κ.κ. Πέτρος Κόκκαλης, Γεώργιος Ρόκας, Ιωάννης Βαρ- 
δινογιάννης και Κωνσταντίνος Πυλαδάκης. Κατά τη 
διάρκεια της συναντήσεως συζητήθηκε το θέμα της 
βίας στα γήπεδα. Ο κ. Υπουργός ανέφερε χαρακτηρι
στικά ότι : “Υποδεχόμαστε την κίνηση της δημιουργίας 
της Σούπερ Λίγκας ως αναβάθμιση του επαγγελματι
κού ποδοσφαίρου. Σας συγχαίρω διότι έχετε κοινό 
πνεύμα μαζί μας για να κάνουμε τα στάδια χώρους υπο
δοχής των οικογενειών και να τα εντάξουμε σε μια δια

δικασία προσφοράς στη νεολαία. Αν γεμίσουμε τα στά
δια με αθλούμενους στο τεραίν και θεατές στην εξέδρα 
θα έχουμε προσφέρει στην Ε λληνική κοινωνία . ΓΓ αυ
τό σας συγχαίρω ...”
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΕΠΛΑΚΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ 

ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας δέχθη
κε την 21.6.2006 στις 12:30 στο Γραφείο του, τους Αστυνο
μικούς της Άμεσης Δράσης οι οποίοι την 9.6.2006 ενεπλά- 
κησαν στη συμπλοκή κατά τη διάρκεια της ένοπλης ληστεί
ας σε βάρος υποκαταστήματος της τράπεζας Eurobank κα
θώς και τον πολίτη ο οποίος έπεσε θύμα αρπαγής από τους 
δράστες της ληστείας. Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Γεν. 
Γραμματέας/ΎΔΤ Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, ο 
Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημο- 
σχάκης καθώς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης 
Δράσης Αττικής Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Κασαπάκης. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συνομίλησαν για το πε
ριστατικό και για την κατάσταση της υγείας των δύο 
τραυματισθέντων. Στο τέλος της συνάντησης ο κ. Υπουρ
γός απένειμε τιμητικά μετάλλια-εμβλήματα ως ελάχιστο 
δείγμα εκτίμησης της προσφοράς τους.

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Την 27 και 28.5.2006 πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα 
το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αποστράτων Σωμάτων Ασφα
λείας. Το αντικείμενο του Συνεδρίου ήταν αφιερωμένο 
εκτός των άλλων στην αντιμετώπιση της μάστιγας των 
ναρκωτικών από την πλευρά της Αστυνομίας και έλαβαν 
μέρος σύνεδροι από όλη την Ελλάδα. Κύριος ομιλητής του 
Συνεδρίου ήταν ο Αστυν. Δ/ντής Ιωάννης Ραχωβίτσας.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τελετή αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας των παιδι
κών εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθη
κε την 25.6.2006 στις εγκαταστάσεις των παιδικών εξο
χών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.
Στην εκδήλωση, παρέστη ο Γ.Γ/Υ.Δ.Τ. Πρέσβης ε.τ. κ. 
Κωστής Αιλιανός. Την Ηγεσία του Σώματος εκπροσώπησε 
ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών Μέσων 
και Πληροφορικής Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος Αναγνώ
στου ο οποίος απήυθυνε χαιρετισμό ως πρόεδρος του ιδρύ
ματος “Παιδικές Εξοχές”.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ «VISA HELLAS»

Εικοσιεπτά Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας βραβεύθηκαν 
από τη «Visa Hellas» για την ουσιαστική συμβολή τους στην 
εξάρθρωση κυκλωμάτων απάτης και πλαστογραφίας με πιστωτι
κές κάρτες κατά το έτος 2005. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε 
την 2.6.2006 στην Αίγλη Ζαππείου. Στην τελετή παρέστησαν ο 
Γεν. Γραμματέας/ΥΔΤ Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, ο Γεν. Επι
θεωρητής Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας, ο Γεν. 
Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Ασημάκης Γκόλ- 
φης, η Διευθύντρια της Δ. Δ. Σχέσεων/Α,Ε.Α. ΠΕ/Α’ Αικατερίνη Ευ
γενικού -  Τσάτσου, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Οι τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν στους Δι
οικητές ή τους εκπροσώπους των τιμώμενων Υπηρεσιών ενώ το 
ποσό των (25.000) ευρώ κατατέθηκε από τη «VISA HELLAS» 
στον λογαριασμό αρωγής ορφανών τέκνων του προσωπικού /ΥΔΤ.
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Σύσκεψη παρουσία χου Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύ
ρωνα Πολύδωρα και χου Αρχηγού χης Ελληνικής Ασχυνο- 
μίας Ανχισχράχηγου κ. Ανασχασίου Δημοσχάκη πραγμαχο- 
ποιήθηκε χην 26.6.2006 σχο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, 
με θέμα χο πρόβλημα χων ναρκωχικών και σχραχηγικές 
ανχιμεχώπισής χου από χην Ελληνική Ασχυνομία. Η σύ
σκεψη πραγμαχοποιήθηκε με χην ευκαιρία χης Παγκό
σμιας Ημέρας καχά χων ναρκωχικών (26 Ιουνίου).
Σχη σύσκεψη συμμεχείχαν ο Γεν. Γραμμαχέας/ΥΔΤ Πρέ
σβης ε.χ. κ. Κωσχής Αιλιανός, ο Υπαρχηγός χης Ελληνι
κής Ασχυνομίας Ανχισχράχηγος κ. Σχυλιανός Σύρος, ο 
Προϊσχάμενος χου Επιχελείου/ΑΕΑ Ανχισχράχηγος κ. Ευ- 
σχράχιος Κυριακάκης, οι Γεν. Επιθεωρηχές Βορείου και 
Νοχίου Ελλάδος Ανχισχράχηγοι κ.κ. Γεώργιος Ανδραβίζος 
και Βασίλειος Τσιαχούρας, ο Προϊσχάμενος χου Κλάδου 
Ασφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ Υποσχράχηγος κ. Σχέφανος 
Σκόχης, καθώς και οι Προϊσχάμενοι χων Υπηρεσιών Δίω
ξης Ναρκωχικών όλης χης χώρας.

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ» ΚΑΙ 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 2006»

Την 27 Ιουνίου 2006, σχην αίθουσα εκδηλώσεων χου 
Ασχυνομικού Μεγάρου Κομοχηνής, πραγμαχοποιήθηκε 
ημερίδα, χην ευθύνη διοργάνωσης χης οποίας είχε η Γενι
κή Ασχυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Αναχολικής Μα
κεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με χη Διεύθυνση Χει
ρισμού Κρίσεων/ΑΕΑ.
Την έναρξη χης ημερίδας πραγμαχοποίησε ο Γεν. Ασχυ- 
νομικός Διευθυνχής Περιφέρειας Αναχολικής Μακεδονίας 
και Θράκης Υποσχράχηγος κ. Χρύσανθος Τσανχρίζος, ενώ 
χην παρουσίαση χου Συσχήμαχος Χειρισμού Κρίσιμων Πε- 
ρισχαχικών και χο συνχονχσμό χης Άσκησης, ο Διευθυ- 
νχής χης Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων/ΑΕΑ Ταξίαρχος 
κ. Γεώργιος Γαλιάχσος.
Σχην ημερίδα -  Άσκηση, συμμεχείχαν οι Διευθυνχές και 
100 περίπου σχελέχη, από χις έξι Α.Δ. χης Περιφέρειας, 
καθώς και εκπρόσωποι Φορέων που εμπλέκονχαι σχη δια
χείριση κρίσιμων περισχαχικών.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Ημερίδα με θέμα «Η συμβολή χης μείωσης χης διάθεσης 
εξαρχησιογόνων ουσιών σχον αγώνα καχά χων ναρκωχι
κών» πραγμαχοποιήθηκε πρόσφαχα με πρωχοβουλία χης 
Α.Δ. Μαγνησίας σε αίθουσα χου Τ.Ε.Ε. σχο Βόλο. Εισηγή
σεις παρουσίασαν οι: Ταξίαρχος Βασίλειος Κωνσχανχό- 
πουλος (ΔΔΑΣ), καθηγηχής Πανεπισχημίου Κων. Μπάλάς 
και Α/Α’ Απόσχολος Αλαμάνας (Τ.Δ.Ν. Βόλου). Χαιρεχι- 
σμούς απηύθυναν ο Β’ Ανχιπρόεδρος χης Βουλής κ. Γεώρ
γιος Σούρλας, ο Γεν. Ασχυν. Δ/νχής Θεσσαλίας Υποσχρά
χηγος κ. Χρήσχος Φράγγος ως εκπρόσωπος χου κ. Αρχη
γού και ο Ασχυν.Δ/νχής χης Α.Δ. Μαγνησίας κ. Λεωνίδας 
Ρινής. Την εκδήλωση συνχόνισε ο κοινωνιολόγος Βασί
λειος Νχακουμής.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συ
ναντήθηκε την 11.7.2006 στο Γραφείο του με τον Πρέ
σβη της Ιταλίας στην Ελλάδα κ. Gian Paolo CAVARAI. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία επικράτη
σε άριστο κλίμα, ο κ. Βύρων Πολύδωρας συζήτησε με τον 
κ. Gian Paolo CAVARAI θέματα διμερούς ενδιαφέροντος.

3Η ΓΙΟΡΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Θέατρο Πέτρας του 
Δήμου Πετρούπολης η 3η Γιορτή Προστασίας Πολιτών 
η οποία είχε σαν στόχο να συγκεντρώσει σε έναν ενιαίο 
χώρο όλους τους Φορείς (κρατικούς και μη) που έχουν 
ως αποστολή την προστασία των πολιτών. Η Ελληνική 
Αστυνομία συμμετείχε στην εκδήλωση με περίπτερο, το 
οποίο επισκέφθηκαν πολλοί μαθητές της Α’βάθμιας και 
Β’βάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΝΘ/ΜΟΥ 
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β’

Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ προήχθη αναδρομικά, 
Ανθ/μος Νικόλαος Καραντάκος που πέτυχε υψηλές δια
κρίσεις σε Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων. Συ
γκεκριμένα ο νεοπροαχθείς είχε κατακτήσει την 3η θέση 
στην επιτραπέζια αντισφαίριση-κατηγορία senior στους 
10ους Παγκόσμιους Αγώνες Μεταμοσχευμένων το 1995 
στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, και την 2η θέση στο άλμα 
εις ύψος-κατηγορία senior στους 13ους Παγκόσμιους 
Αγώνες Μεταμοσχευμένων το 2001στο Κόμπε της Ιαπω
νίας. Το ξίφος στο νέο Υπαστυνόμο επέδωσε την 3.7.2006, 
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού, ο Δ/ντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας, Υποστράτηγος κ. Λεωνίδας Πολύδωρας.

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
Ι.Ρ.Α. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ

Την 29η Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία της 
Κύπρου η πρώτη πράξη αδελφοποίησης των Τοπικών Διοικήσε
ων Ι.Ρ.Α. Λευκωσίας και Ξάνθης. Στην τελετή παρευρέθησαν: 
ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Σοφοκλής Σο- 
φοκλέους, ο Γεν. Δ/ντής του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Λάζα
ρος Σαββίδης, ο Αρχηγός της Κυπριακής Αστυνομίας κ. Χαρά
λαμπος Κουλέντης, ο Παγκόσμιος Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. κ. Μιχα- 
λάκης Οδυσσέως, ο Αστυν. Δ/ντής Λευκωσίας κ. Χριστάκης Διο
νυσίου, ο Αστυν. Δ/ντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κ. Γεώργιος 
Χατζηγεωργίου και ο Πρόεδρος του Συνεργατικού Ταμιευτηρί
ου Αστυνομικών Κύπρου κ. Γεώργιος Βούτσινος
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Την 27.6.2006 στο Κλειστό Γυμναστήριο του Πανελλη
νίου Γυμναστικού Συλλόγου διεξήχθησαν οι τελικοί 
αγώνες του Ε ’ Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Αστυ
νομικών Υπηρεσιών Αττικής. Στο μικρό τελικό μεταξύ 
των ομάδων της ΔΑΕΕΒ και της ΥΑΠΔ Πρωταθλήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα της ΥΑΠΔ με σκορ 85-73. Τη βρά
βευση των ομάδων και την απονομή του κυπέλλου στην 
πρωταθλήτρια ομάδα έκανε ο Γεν. Γραμματέας/ΥΔΤ Πρέ
σβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός.

Την 24.5.2006 η Τοπική Διοίκηση Ροδόπης της Δ.Ε.Α. υπο
δέχθηκε μέλη και φίλους της Δ.Ε.Α, από Αμερική, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Μονακό, Κόπρο και Τουρκία. Στην υποδοχή 
παραβρέθηκαν ο Νομάρχης Ροδόπης κ. Άρης Γιαννακίδης, 
ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Κομοτηνής κ. Γεώργιος Μα- 
νάνας, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Αλεξανδρούπολης κ. Μιχάλης 
Πιτιακούδης, ο Πρόεδρος της Έ νωσης Αστυνομικών Ροδό
πης κ. Ιωάννης Τσαβδαρτζής και μέλη της Ένωσης.

Επιμέλεια: Α ν θ /μ ο ς  Κων. Γ. Κούρος

Α/Α [ 102] ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

3° ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5X5 
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ»

Με πρωτοβουλία της Έ νω σης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ροδόπης, τιμήθηκαν πρόσφατα στην Κομοτηνή 22 συνά
δελφοι που συνταξιοδοτήθηκαν κατά το προηγούμενο 
έτος, για την πολύτιμη προσφορά τους στο Σώμα. Στην εκ
δήλωση παραβρέθηκαν εκτός από το προεδρείο της Έ νω 
σης ο Α.Δ. Ροδόπης Ταξίαρχος κ. Μαργαρίτης Ντομάζης 
και εκπρόσωποι φορέων.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου πραγματοποιήθηκε ο τελι
κός αγώνας μεταξύ των ομάδων της Α.Δ. Ηλείας και της 
Υποδ/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στον οποίο επικράτη
σε η ομάδα της συμπρωτεύουσας με αποτέλεσμα 3-1. Το 
κύπελο στην πρωταθλήτρια ομάδα απένειμε ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Περιφέρειας Πελοποννήσου Υποστράτηγος κ. Χρή- 
στος Δρακόπουλος.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3° τουρνουά ποδοσφαίρου 
5X5 « ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ» που διοργάνωσε η 
Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Νομού Καστοριάς από 1 - 
28 Ιουνίου 2006. Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στη Με
σοποταμία Καστοριάς και ο τελικός αγώνας στο Άργος Ορε- 
στικό, γενέτειρα του Ιωάννη Παμπουκίδη, με συμμετοχή 
15 ομάδων εκ των οποίων οι ένδεκα ομάδες ήταν από το 
αστυνομικό προσωπικό της Α.Δ. Καστοριάς, μία ομάδα από 
την Α.Δ. Φλώρινας, μία ομάδα από την Α.Δ. Κοζάνης, μία 
ομάδα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς και μία 
ομάδα από στρατιωτικούς της 3η ΜΣΕΠ.

w w w a a iH in  ι im i  hi mmmmm



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜ ΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ  

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ■ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ  
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ■ ΣΥΛΛΗΨΗΣ)

■ A U O ΑΜ ΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
• TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ■ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)
■ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION 
HAPKIDO 5  DAN. TAE KWON DO 4 DAN

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
ini».: 210 9421 300, 210 9521 609 
internet: www.hapkidonet.gr

Φίλε (τυνάδελφε,

είσαι μέλος του Λογαριασμού 
Αλληλοβοήθειας Μελών Λιεθνους 

Ένωσης Αστυνομικών (ΛΑΜΑΕΑ) γιατί:
- Ιίίστεψες στην ωφελιμότητητα του θεσμού.

- Δεν θέλεις να γίνεις αυριανός επαίτης.
- Θέλεις να εξασφαλίσεις τον εαυτό σου

αλλά και την οικογένεια σου.
- Θέλεις να βοηθήσεις τον συνάδελφό σου.

Μετέφερε αυτή την πεποίθηση 
στους συναδέλφους σου 

για να γίνουν και αυτοί, σήμερα κιόλας, 
μέλη του ΛΑΜΑΕΑ.
SERVO, p£f: aMIKECc 

Η εγγραφή τους
θα ωφελήσει και αυτους και εσένα.

ΛΑΜΑΕΑ / Ελληνικό 
Τμήμα Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, 

Ικτίνου 2. Αθήνα 10552, 
τηλ. 5227330 - 5226295.
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ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟΝ 
Εξειδίκευση στην επιτυχή ολοκλήρωση μεγάλων και μικρών έργων.
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στη ποιότητα υήικων και μαρμορικών εργοαιών, ανταγωνιστικές τιμές και την ταχεία ποράδο 
on των έργων ηου ανηήαμβόνουμε
Κατασκευές κοτό παρογγεήΐο σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων κοπές ειδικών διαστάσεων 
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ΒοΛή χτυπητά μάρμαρα κ 0
Αμμοβοήή σε οηααδήηοτε μορφή μαρμάρου από τεΛαρόπΑακα ή aflfln διάσταση

ΜΑΡΜΑΡΑ-ν ικ ο λ η ι  ΕΠΕ Αηδ το 2004 ο ι νέες ιδιόκτητες ςγκοταοτοσί.ς 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Υ πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδω
ρας συμμετείχε την 24.7.2006 στη Σύνοδο Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. στις 
Βρυξέλλες. Κατά τη Σύνοδο, συζητήθηκαν μεταξύ άλ
λων, θέματα που αφορούν στην παράνομη μετανάστευ
ση, τα σχέδια και τις πολιτικές για τη διαχείριση των 
μεταναστευτικών θεμάτων. Συζητήθηκε επίσης, η κα
τάσταση στο Λίβανο και τα ανθρωπιστικά θέματα που 
γεννώνονται από τις μετακινήσεις των προσφύγων.
Ως προς τη μετανάστευση, ο κ. Υπουργός παρατήρησε 
ότι η Ελλάδα στο Ανατολικό Αιγαίο αντιμετωπίζει 500 
λαθρομετανάστες κάθε βδομάδα και επιθυμεί την ευρω
παϊκή προσοχή.

Σημείωσε επίσης με έμφαση ότι: «Έχουμε συνολικά δε
χθεί αναγκαστικά πάνω από ένα εκατομμύριο λαθρομε
τανάστες τα τελευταία δέκα χρόνια. Αυτό είναι ποσοστό 
πάνω από 10% σε σχέση με την απογραφή του πληθυ
σμού της Ελλάδος του 1990. Προτείνω το σχέδιο δράσης 
του αντιπροέδρου Frattin i όσον αφορά τη ροή των λα
θρομεταναστών από την Αφρική να στηριχθεί πάση θυ
σία με τους ενδιάμεσους σταθμούς, δηλαδή τη γραμμή 
των πρόσω της Μάλτας, της Ισπανίας, της Κύπρου, της 
Ιταλίας...».
Την ίδια ημέρα ο Έ λληνας Υπουργός παρεμβαίνοντας 
για την κατάσταση στο Λίβανο και τις ανθρωπιστικές 
παραμέτρους από τη συνεχιζόμενη κατάσταση στη Μ. 
Ανατολή τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Η ελληνική κυβέρ
νηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και έχει δώσει απόλυ
τη προτεραιότητα στην καλύτερη δυνατή διαχείριση, σε 
εθνικό, αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο, όλων των αν

θρωπιστικών παραμέτρων της συνεχιζόμενης σοβαρότα
της κατάστασης στη Μέση Ανατολή που πλήττει κυ
ρίως και πρωταρχικώς το Λίβανο, αλλά αναμφισβήτητα 
επηρεάζει πολλαπλώς και πολύ σοβαρά και την ευρύτε
ρη περιοχή (Συρία, Κύπρο κλπ.). Όσον αφορά τη μετα
κίνηση των εσωτερικών προσφύγων, υποστηρίζουμε εν- 
θέρμως όλες τις προσπάθειες, της Προεδρίας, της Ευρω
παϊκής Επιτροπής, των υπολοίπων εταίρων μας, αλλά 
και άλλων διεθνών οργανισμών για την ταχεία και απο
τελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφικών συνε
πειών της κρίσης».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ  
ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Την 2-06-2006 ολοκληρώθηκε η Σύνοδος των Υπουργών 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., στην 
οποία η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Δη
μοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα.
Στο πλαίσιο της Συνόδου συζητήθηκαν θέματα σχετικά 
με το μέλλον της EUROPOL, την ανάπτυξη της δεύτε
ρης γενιάς του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS 
II), την καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος, 
την πρόοδο του Σχεδίου δράσης της Έ νω σης για την κα
ταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, την τρομο
κρατία, καθώς και η δημιουργία Ειδικής Ομάδας (Task 
Force) των Αρχηγών Αστυνομίας στην περιοχή των Βαλ
κανίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ 
ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
(ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 4-5/06/2006)

Ολοκληρώθηκε την 5/6/2006 η Σύνοδος Κορυφής για 
την Ανάπτυξη και τη Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου, 
στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Βύρων Πολύδωρας, εκπροσωπώντας την ελληνική Κυ
βέρνηση.
Στη Σύνοδο συμμετείχαν αντιπροσωπείες από το Αζερ
μπαϊτζάν, την Αρμενία, τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, τη 
Μολδαβία, την Ουκρανία και την Τουρκία, ενώ από 
πλευράς Ε.Ε. συμμετείχαν σε επίπεδο ανωτέρων αξιωμα- 
τούχων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η 
Πολωνία. Η Ρωσία συμμετείχε ως παρατηρητής δια του 
Πρέσβεώς της στο Βουκουρέστι.
Ο Έ λληνας Υπουργός, σε εισήγησή του κατά τη διάρκεια 
της Συνόδου που προκάλεσε αίσθηση, δήλωσε ότι η 
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην περιοχή, η οποία ταυτό
χρονα συμμετέχει στην (Black Sea Economic 
Cooperation, στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ. Επεσήμανε επι
πλέον ότι, σκοπός της Ελλάδος είναι να θέσει ποιοτικές 
προτεραιότητες σε σημαντικούς τομείς για όλη την πε
ριοχή, οικονομικούς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η 
ασφάλεια, η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, το 
εμπόριο, ο τουρισμός, η υγεία και η καλή διοίκηση. Πα
ράλληλα, ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα, ως μέλος 
της Επιτροπής Ανάπτυξης Βοήθειας και του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και με τα δικά 
της μέσα και ικανότητες, διαδραματίζει έναν αξιόλογο 
ρόλο στη διεθνή συμμαχία για  την επίτευξη των στόχων

Α/Α [ 1 0 4 ] Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2006



της χιλιετίας και τον πόλεμο ενάντια στην φτώχεια πα- 
γκοσμίως.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 
ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ

Ολοκληρώθηκε την 10-6-2006 η επίσημη επίσκεψη του 
Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα στο 
Μόναχο, μετά από επίσημη πρόσκληση του Υπουργού 
Εσωτερικών της Βαυαρίας κ. Gunter Beckstein. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Υπουργός παραχώρησε συ
νεντεύξεις που οργάνωσε το Γραφείο Τύπου και Επικοι
νωνίας Νοτίου Γερμανίας, σε εκπροσώπους των Γερμανι
κών ΜΜΕ και σε δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμ
ματος. Επίσης, επισκέφθηκε τον Βαυαρό Υπουργό Εσωτε
ρικών και στη συνέχεια μετέβη μαζί του στο στάδιο 
Allianz Arena του Μονάχου για να παρακολουθήσει, ως 
επίσημος προσκεκλημένος του, την τελετή έναρξης του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Επίσης κατά την 
παραμονή του στο Μόναχο, κ. Υπουργός πραγματοποίησε 
εθιμοτυπική επίσκεψη στο Γενικό Προξενείο της χώρας 
μας και στην Ελληνική Κοινότητα του Μονάχου και συ
ζήτησε θέματα που απασχολούν την ομογένεια, μεταξύ 
των οποίων είναι και το πρόβλημα έκδοσης των νέων δια
βατηρίων.
Κατά τις συνομιλίες και συνεντεύξεις που παραχώρησε 
στα Μ.Μ.Ε., ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην συνέχιση 
της προηγηθείσης εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ του 
προκατόχου του, Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Γεωργί
ου Βουλγαράκη, με τον Υπουργό Εσωτερικών της Βαυα
ρίας κ. Beckstein. Μίλησε για την επιτυχία της Ελλάδας 
στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 
του μεγαλύτερου διεθνούς γεγονότος μετά την 11η Σε
πτεμβρίου 2001 και την εμφάνιση των ασύμμετρων απει
λών, η οποία ήταν αποτέλεσμα μιας σκληρής και συστη
ματικής δουλειάς και ενός συντονισμένου έργου όλων 
των Φορέων που συμμετείχαν στην εθνική αυτή προσπά
θεια. Η Ελλάδα κέρδισε το στοίχημα. Σε ότι αφορά τη 
διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου στη 
Γερμανία, ο κ. Υπουργός τόνισε την εξαιρετική συνεργα
σία που αναπτύχθηκε μεταξύ Ελλάδας και Βαυαρίας, η 
οποία καθορίστηκε από την επίσκεψη του Υπουργού 
Εσωτερικών της Βαυαρίας στην Αθήνα και την επίσκεψη 
Ελλήνων αξιωματικών εμπειρογνωμόνων στο Μόναχο, 
προκειμένου να μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους και 
την εμπειρία που απέκτησε η χώρα μας, για τον σχεδία
σμά μέτρων ασφαλείας τέτοιων μεγάλων γεγονότων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ 
ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε την 9-06-2006 η συνεδρίαση της Ομάδας 
Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας (Βρυξέλες), στην οποία 
συμμετείχε ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ευστράτιος 
Κυριακάκης, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό του Σώματος. 
Ο κ. Επιτελάρχης συνοδεύονταν από υπηρεσιακούς παρά
γοντες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στη 
Συνεδρίαση συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
Το Ευρύ Σχέδιο Επιχειρησιακής Στρατηγικής της Αστυ
νομίας.
• Η Έ κθεση εκτίμησης απειλής για το οργανωμένο 
έγκλημα.
• Το μέλλον της Ευρωπόλ.
• Τ ο  Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Έ νω σης για την 
καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων.
• Η Κοινοτική Αστυνόμευση.
• Τ ο  Δίκτυο Αστυνομικών Γυναικών.

• Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπόλ για το 2007.
•  Η Εκτίμηση Απειλής από την προμήθεια και χρήση 
όπλων.
• Τα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας για τις κοινές 
ομάδες έρευνας.
Ο Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης αφού συνεχά- 
ρη την Αυστριακή Προεδρία για το έργο που επιτέλεσε 
και για τις σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε και 
προώθησε με επιτυχία, ανέπτυξε τρία θέματα.
Αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Έ ν ω 
σης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ο κ. 
Επιτελάρχης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες ότι η Ελλά
δα υποστηρίζει τις συστάσεις του Συμβουλίου για την κα
ταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και ότι η Ελληνική 
Αστυνομία έχει συμπεριλάβει τις δράσεις που αναφέρο- 
νται στο Σχέδιο της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της εμπο
ρίας ανθρώπων. Επίσης, τους ενημέρωσε ότι το Σχέδιο 
«ΙΛΑΕΙΡΑ», που παρουσίασε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξε
ως κ. Βύρων Πολύδωρας στο αρμόδιο Συμβούλιο Υπουρ
γών της Ευρωπαϊκής Έ νω σης και αφορά την καταπολέ
μηση της εμπορίας ανθρώπων, εγκρίθηκε και υποστηρί
ζεται από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
FRANCO FRATTINI και μέχρι το τέλος του 2006 θα 
πραγματοποιηθούν δυο Διαβαλκανικές ασκήσεις (επί χάρ- 
του-πραγματικής).
Υπογράμμισε επίσης ότι λόγω της γεωγραφικής της θέ
σης, η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης πολλών αλλοδαπών, 
προερχόμενων από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλ
κάνια πολλοί από τους οποίους πέφτουν θύματα εμπορίας 
με σκοπό την σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευσή 
τους. Για το λόγο αυτό, η Ελλάδα έχει εκσυγχρονίσει το 
νομοθετικό της πλαίσιο και από το 2001 έχει συσταθεί και 
λειτουργεί Ε ιδική Ομάδα Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων (ΟΚΕΑ), μια ομάδα με διυπουργική και διεπι
στημονική σύνθεση στην οποία προεδρεύει ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν στις 25-6-2006 οι αρχαι
ρεσίες του νεο
σύστατου Ομί

λου Διπλωματούχων Στρατη
γικής Εθνικής Ασφάλειας για 
την εκλογή του πρώτου Διοι
κητικού Συμβουλίου. Ο 
Ο.ΔΙ.Σ.Ε.ΑΣ. είναι μη κερδο
σκοπικό σωματείο το οποίο 
ιδρύθηκε από ανώτερους 
αξιωματικούς των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των Ενόπλων 
Δυνάμεων και υπαλλήλους 
κρατικών Αρχών, διπλωμα
τούχους, κυρίως της Σχολής 
Εθνικής Ασφάλειας της Ελλη
νικής Αστυνομίας και στοχεύ
ει να συμβάλλει στην εξυπη
ρέτηση των συμφερόντων 
του ελληνικού λαού, με την 
αξιοποίηση των ειδικών γνώ
σεων των μελών του, την 
αντικειμενική ενημέρωση και 
προβολή των εθνικών συμφε
ρόντων και τη δημιουργία 
κλίματος συναντίληψης για 
την αντιμετώπιση των προ-

Ο πρόεδρος του Ο .Δ Ι.Σ .Ε .Α Σ . 
Υποστράτηγος Ν ικόλαος Μ πλάνης

Ο Α ρχηγός του Π υροσβεστικού  
Σώματος Αντιστράτηγος 

Ανδρέας Κόης
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βλημάτων ασφάλειας της χώρας μας. Το Δ.Σ. που προέκυψε 
από τις εκλογές, έχει διακλαδικό χαρακτήρα και συγκροτή
θηκε σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος, ο Υποστράτηγος Νικόλαος 
Μπλάνης, Αντιπρόεδρος ο Πύραρχος Απόστολος Γεροκώ
στας, Γενικός Γραμματέας ο Αστυνομικός Δ/ντής Γεώργιος 
Παλιούρας, Ταμίας ο Αστυνομικός Δ/ντής Χρήστος Ντζού- 
φρας, Ειδικός Γραμματέας ο εκπαιδευτικός Παναγιώτης Γε
ωργίου και Μέλη οι: Υποστράτηγος ε.α. Παναγιώτης Γιαν- 
νούλας, Ταξίαρχος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, Αστυνομι
κός Υποδ/ντής Ιωάννα Ματσακά, Αστυνομικός Υποδ/ντής 
Ιωάννης Λιούκας, Αστυνομικός Υποδ/ντής Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας και ο Ταγματάρχης Γεώργιος Κουτσούκης.
Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι Αστυνομικοί 
Υποδ/ντές Νικόλαος Ζώης, Νικόλαος Δημητρόπουλος και 
Ιωσήφ Καμπανάκης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Υ παοτυνόμος Β ’ Κ ωνσταντίνος Ντούμας που υπη
ρετεί στη Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποι
αδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Λέσβου, τηλ. 6973324852.

Υπαστυνόμος που υπηρετεί στην Α.Δ. Κοζάνης, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
6945588629.

Ο Αρχκρύλακας Ανδρέας Βαβούλης που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Δημητσάνας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., 
τηλ. 2104611408, 697978163.

Ο Αρχκρύλακας Κ ωνσταντίνος Μαστοράκης που υπη
ρετεί στο Α.Τ. Ερμούπολης Σύρου, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. Ημαθίας, τηλ. 
6938860205.

Ο Αρχκρύλακας Γρηγόριος Αναγνώστου που υπηρε
τεί στην Α.Δ. Φωκίδας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., 
τηλ. 6934505377.

Ο Αρχκρύλακας Ανδρέας Μ πουλαλάς που υπηρετεί 
στη Δ.Τ. Εφαρμογών Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των Α.Δ. Πρέβεζας ή Άρτας, τηλ. 6934957523.

Αρχκρύλακας που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ.Π. Πελοποννή- 
σου (Τμ. Εγκληματολογικών Ερευνών), επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από την ανάλογη 
Υπηρεσία της ΓΑΔΑ ή της ΓΑΔΘ, τηλ. 6947155607.

Ο Αστυφύλακας Χρήστος Πλασταράς που υπηρετεί 
στη Δ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, επιθυμεί 
να μετατεθεί με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των Α.Δ. Τρικάλων ή Καρδίτσας, τηλ. 6974734255.

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Παλατσίδης που υπηρετεί 
στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ορεστιάδας επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 6947816722.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Α ττι
κής Οδού, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Αχαΐας, Αιτω
λίας, Ακαρνανίας, τηλ. 6936947654.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Κω Δωδεκανήσου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ιω αννίνω ν, τηλ. 
6944563121, 6945998263.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Γρεβενών, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 6972703787.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Πάτμου, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 6948577638.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Υ. Κω Δωδεκανήσου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή των 
Α.Δ. Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης ή Ορεστιά- 
δος, τηλ. 6932794102.

Αστυφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της Α.Δ. Βοιω
τίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή 
των Α.Δ. Κοζάνης, Ημαθίας, τηλ. 6974875023.

Αστυφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της Α.Δ. Αρκα
δίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ, τηλ. 6973000261.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ολοκληρώθηκε η Διημερίδα που έλαβε χώρα την 19 και 
20/6/2006 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Ξάνθης, με θέμα την «Εκπαίδευση του 
Αστυνομικού Προσωπικού».
Εκφωνήθηκε χαιρετισμός του Αρχηγού, ενώ την έναρξη 
των εργασιών της κήρυξε ο Προϊστάμενος 
Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης. 
Στη Διημερίδα συμμετείχαν ο Δ/ντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Υποστράτηγος Λεωνίδας Πολύδωρας, ο Δ/ντής 
της Δ/νσης Υγειονομικού/ΑΕΑ Υποστράτηγος Κωνσταντί
νος Αντωνάκης, ο Δ/ντής της Δ/νσης Εκπαίδευσης/ΑΕΑ 
Ταξίαρχος Βασίλειος Μωϋσής, ο Διοικητής της Σχολής 
Αστυφυλάκων Ταξίαρχος Βασίλειος Γατσάς, οι Διοικητές 
των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων της χώρας, καθώς 
και άλλοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας. Τη 
Διημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Μητροπολί
της Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων, εκπρό
σωπος του κ. Υφυπουργού Εξωτερικών, εκπρόσωπος του 
κ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Εκπρόσωποι των Βουλευτών του νομού, ο Διοικητής του 
Δ’ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Πέτρος Τσαλικίδης, 
ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτη
γος Γεώργιος Ανδραβίζος, ο Περιφερειάρχης της Πυρο
σβεστικής Υπηρεσίας Αν. Μακεδονίας και Θράκης Αρχι- 
πύραρχος Γεώργιος Κασάπης, ο Νομάρχης Ξάνθης, ο Δή
μαρχος Ξάνθης, Δήμαρχοι Περιφέρειας του νομού, εκπρό
σωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφα-
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λείας, ο Πρύτανης και καθηγητές του Δημοκρίτειου Πα
νεπιστημίου Θράκης, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και καθηγη
τές της Σχολής Αστυφυλάκων.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος πραγματο
ποίησε την 30.3.2006 τη Γενική Συνέλευση και τις αρ
χαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτι
κής Επιτροπής. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
ακολούθως:
Αστυν. Δ/ντής Κώτσης Ευάγγελος Πρόεδρος, Αστυν. 
Δ/ντής Ανδρικόπουλος Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Ανθ/μος 
Ιακωβάκης Παναγιώτης Γεν. Γραμματέας, Ανθ/μος Μα- 
στρογιάννης Γεώργιος Ταμίας, Ανθ/μος Σακελλαρίου Γε
ώργιος Πρόεδρος Τεχν. Επιτροπής, Αστυν. Α’ Χρυσανθά- 
κης Ευθύμιος Έφορος Ποδοσφαίρου, Αρχ/κας Κόμης Αρι
στείδης Έφορος δημιουργίας Παραρτημάτων και Μέλος 
Τεχν. Επιτροπής, Αρχ/κας Τζίμα Μαρία Εθιμοτυπία και 
Δημ. Σχέσεις, Αρχ/κας Παπαχρήστος Σεραφείμ Αναπλη
ρωτής Γ.Γ., Ανθ/μος Χαρίτος Παναγιώτης Β’ Έφορος πο
δοσφαίρου, Αρχ/κας Συνδρεβέλης Χρήστος Μέλος Τεχνι
κής Επιτροπής.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3408/2005 
οι συντάξεις των στρατιωτικών (περιλαμβανομένων και 
των Αστυνομικών) που εξήλθαν της Υπηρεσίας μέχρι 30- 
6-2002 αναπροσαρμόζονται από 1ης Οκτωβρίου 2005 από 
τις αρμόδιες Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογι
στηρίου του Κράτους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των 
(άρθρων 5 και 6 ν. 2838/2000) και (άρθρο 37 ν. 
3016/2002) σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
Η Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ προβαίνει στην υλοποίηση 
των διατάξεων των (άρθρων 5 και 6 ν. 2838/2000) και (άρ
θρο 37 ν. 3016/2002) σχετικών, που αφορούν τους Αστυ
νομικούς οι οποίοι αποστρατεύτηκαν από 1-7-2002 και 
εφεξής. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 
2838/2000 έχουν εφαρμογή για τους αξιωματικούς από 
τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω και αντί
στοιχα, που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα ως ευδοκί- 
μως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και όχι για 
όσους αποστρατεύονται με αίτησή τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ  
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Σ.Α.Π. από 30- 
12-2005, κατατέθηκε στο λογαριασμό της Α.Δ. Ιωαννίνων 
το συμβολικό ποσό των 300 ευρώ όπως διανεμηθεί εξ ημι- 
σείας στις δύο οικογένειες των δολοφονηθέντων αστυνο
μικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους (Αρχι- 
φύλακες Κώτσης και Βλαχοπάνος).

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Την 8 και 9 Απριλίου 2006 πραγματοποιήθηκαν εκλογές 
στην Έ νωσή Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής για την 
ανάδειξη Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπων στα 
υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων και Αντιπροσώπων 
στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής: Πρόεδρος ο Ιωάν
νης Μακρής, Α’ Αντιπρόεδρος ο Σταύρος Μπαλάσκας, Β’ 
Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Καραδήμας,
Γεν. Γραμματέας ο Σπήλιος Κρικέτος, Αν. Γεν. Γραμμα

τέας ο Γρηγόριος Γερακαράκος, Ταμίας ο Σωκράτης Μάγ- 
γας, Οργαν. Γραμματέας ο Χρήστος Συνδρεβάλης, Μέλη 
οι, Δημήτριος Ντούμας, Αντώνιος Λιακόπουλος, Δημο
σθένης Γόγολος και Αντώνιος Ράπτης.

1539 - ΝΕΟΣ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Νομαρχία Αθηνών με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση 
των πολιτών, δημιούργησε τη γραμμή εξυπηρέτησης πο
λιτών στον νέο τετραψήφιο αριθμό, το 1539.
Στο νέο αυτό αριθμό, μπορούν πλέον οι πολίτες εύκολα 
και άμεσα:
- Να ενημερώνονται για το σύνολο των υπηρεσιών της 
Νομαρχίας Αθηνών.
- Να καταθέτουν τις καταγγελίες τους.
- Να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά που απαι
τούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Η γραμμή 1539 θα βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00’ το πρωί έως τις 
20.00’το βράδυ. Σε αυτήν θα μπορούν να απευθύνονται 
όλοι οι πολίτες που ανήκουν στους 45 Δήμους και τις 3 
Κοινότητες της Νομαρχίας Αθηνών.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατόπιν εκλογών που διενεργήθηκαν την 9.4.2006 προέ- 
κυψε το νέο Δ.Σ. του Ομίλου, το οποίο απαρτίζεται: Πρό
εδρος ο Ιωάννης Μαθιουδάκης, Α’ Αντιπρόεδρος ο 
Χαράλαμπος Παντελιάς, Β’ Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος 
Κωνσταντόπουλος, Γεν. Γραμματέας ο Μιχαήλ Λουτρια- 
νάκης, Ταμίας ο Ευάγγελος Τσαταλιός, Δημ. Σχέσεις η 
Κωνσταντίνα Καλογεροπούλου και Μέλος ο Πέτρος Ξε- 
ροκασίτης. Τα γραφεία του Ομίλου (Αρκαδίου 3, Αιγά
λεω), λειτουργούν καθημερινά 6-8 μ.μ., τηλ. 5900181.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Α) Με το ν. 3457 άρθρο 6, ΦΕΚ-Α 93/8.5.2006 καταργή- 
θηκε ο έλεγχος των εκτελουμένων συνταγών ανεξαρτή
τως ποσού, με αποτέλεσμα τη μεγάλη μείωση των προ- 
σκομιζομένων για έλεγχο βιβλιαρίων νοσηλείας.
Β) Κατόπιν τούτου, από το κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, θα 
διενεργείται έλεγχος μόνο των παρακλινικών εξετάσεων 
στις παρακάτω Διευθύνσεις:
Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη στην έδρα του, Οδός Πειραι
ώς αρ. 153.
Τετάρτη και Παρασκευή στην οδό Βερανζέρου αριθ. 48, 
κτίριο ΚΥΥΑΠ, όπως είχε καθορισθεί.
Γ) Έ ναρξη εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων η: 15-6- 
2006.
Δ) Ε πί πλέον. Σ ’ όλες τις υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης 
έχει διαβιβασθεί κατάσταση Διευθύνσεων των ελεγκτη
ρίων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του 
Δημοσίου στην περιοχή Αττικής, για ενημέρωση του προ
σωπικού των υπηρεσιών τους.

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν στην Καλαμάτα ( Ξενο
δοχείο ΕΛΙΤ) την 17/18 Μαΐου 2006 οι εργασίες του 7ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Η εναρκτή
ρια τελετή έλαβε χώρα ενώπιον των Αρχών της πόλεως 
βουλευτών, εκπροσώπου του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως 
και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Αστυ
νομικού Διευθυντού Μεσσηνίας, εκπροσώπων κρατικών 
φορέων και οργανώσεων, των Συνέδρων και πλήθους
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αποστράτων. Ομοσπονδίας και οριοθετεί μία νέα περίοδο στις σχέσεις
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που συντόνισε Υποστράτηγος 
ε.α. Παναγιώτης Μήτσιας, εν αρχή τελέσθηκε αγιασμός 
από εκπρόσωπο του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μεσση
νίας, ακολούθησε ενός λεπτού σιγή υπέρ των πεσόντων 
στο βωμό του καθήκοντος ανδρών των Σωμάτων Ασφα
λείας και εκείνων που μετέστησαν στην αιώνια ζωή. Εν 
συνεχεία ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καλαμάτας κ. Δημή- 
τριος Φίλος, απηύθυνε θερμό χαιρετισμό προς τους παρι- 
σταμένους και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την 
Ομοσπονδία η οποία εμπιστεύθηκε στο Σύνδεσμο την 
διοργάνωση του Συνεδρίου και ευχήθηκε στους συνέ
δρους καλή διαμονή στην όμορφη Καλαμάτα.
Την επομένη 28-5-2006 συνήλθαν τα μέλη του Συνεδρί
ου, προς συζήτηση και λήωη αποφάσεων επί των θεμάτων 
της Ημερήσιας Διατάξεως.
Ο Πρόεδρος στην εισήγησή του, αναφέρθηκε στα πεπραγ
μένα του παρελθόντος έτους και ενημέρωσε τα μέλη για 
τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την προώ
θηση και επίλυση των αιτημάτων που εκκρεμούν. Στην 
συζήτησαν έλαβαν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των Συνδέ
σμων, οι οποίοι εξέθεσαν τις απόψεις των Συνδέσμων 
τους επί όλων των θεμάτων και διατύπωσαν απόψεις και 
προτάσεις τις οποίες θα επεξεργασθεί το Προεδρείο και θα 
ενημερώσει τους Συνδέσμους.
Οι απόψεις του Συνεδρίου περιελήφθησαν στο κατωτέρω 
ψήφισμα:
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Καλαμάτα σήμερα την 28η του μηνάς Μαΐου του έτους 
2006, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 13.30, τα μέ
λη του 7ου Συνεδρίου της Πανελληνίου Ομοσπονδίας 
Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας μετά από 
εισήγηση του Προέδρου του Συνεδρίου Νικολάου Κου- 
τρουμπή και διεξαγωγή συζητήσεως, Ομοφώνως, αποφά
σισαν και ενέκριναν το περιεχόμενο του παρόντος ψηφί
σματος το οποίο έχει ως εξής:
1. Αποτίουν φόρο τιμής, σε κείνους τους συναδέλφους 
πού έπεσαν κατά την εκτέλεση της αποστολής τους και 
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια προς τους συγ
γενείς τους και τους συναδέλφους τους.
2. Συμμερίζονται απόλυτα τις δυσκολίες που αντιμετωπί
ζουν οι εν ενεργεία συνάδελφοί τους στην εκτέλεση της 
αποστολής τους, εκφράζουν την απόλυτη συμπαράστασή 
τους, στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν, κάτω 
από δυσμενείς συνθήκες, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
τους απαραίτητους όρους τάξεως, ασφαλείας και κοινω
νικής γαλήνης και τους συγχαίρουν για το ήθος τους, 
την αφοσίωσή τους στο καθήκον και τις επιτυχίες που 
σημειώνουν στην πρόληψη και καταστολή της εγκλημα
τικότητας.
3. Εκφράζουν την ικανοποίησή τους και την ευγνωμοσύ
νη τους προς την πολιτική και αστυνομική Ηγεσία, για 
την εκτίμηση που επιδεικνύουν και την τιμή με την 
οποία περιβάλλουν την τάξη των αποστράτων ως και για 
το ειλικρινές ενδιαφέρον τους και την άοκνη προσπάθεια 
που καταβάλλουν για την αντιμετώπιση των προβλημά
των τους. Αναμένουν την ευνοϊκή και σύντομη προώθη
ση των οικονομικών αιτημάτων που εκκρεμούν εισέτι 
και κυρίως την ρύθμιση του θέματα της αποκαταστάσεως 
των αδικηθέντων και διωχθέντων.
4. Εκτιμούν ιδιαιτέρως την οργάνωση, για πρώτη φορά 
επισήμου εκδηλώσεως προς τιμή των αποστράτων, την 
ημέρα των Αγίων Πάντων, 18-6-2006, γεγονός που αποτε
λεί την ικανοποίηση ενός εκ των βασικών αιτημάτων της
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εν ενεργεία και αποστρατεία. Καλεί όλους τους Συνδέ- 
σμούς να αγκαλιάσουν την προσφορά αυτή της Ελληνι
κής Αστυνομίας και να συμβάλουν στην καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη οργάνωση της εκδηλώσεως.
5. Εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους προς την Ιε
ρά Μητρόπολη Μεσσηνίας, τις πολιτικές και στρατιωτι
κές αρχές της Καλαμάτας και ιδιαιτέρως προς την Νομαρ
χιακή και Δημοτικής Αυτοδιοίκηση και την Αστυνομική 
Διεύθυνση Μεσσηνίας για την συμπαράστασή τους στην 
άψογη οργάνωση και διεξαγωγή των εργασιών του Συνε
δρίου και για την τιμητική τους παρουσία στην τελετή 
ενάρξεως των εργασιών. Επίσης εκφράζουν την ευαρέ
σκειά τους προς τον Πρόεδρο κ. Δημ. Φίλο και τα εκλεκτά 
μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεσσηνίας για την συμβο
λή τους στην οργάνωση του Συνεδρίου.
Ειδικότερα εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους προς 
τον Αρχηγό του Σώματος κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη, για 
την ηθική και υλική ενίσχυση του Συνεδρίου, για την 
υψηλού επιπέδου εκπροσώπησή του, καθώς και για την 
διάθεση του Ταξιάρχου της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ιω
άννη Ραχωβίτσα ως ομιλητού στο Συνέδριο.
6. Αναμένουν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως, στα πλαίσια του ιδιαιτέρου ενδιαφέρο
ντος το οποίο ήδη έχει εκφράσει, να επιμείνει σθεναρά 
στην διατήρηση και παραμονή της εκτάσεως των Σχολών 
Χωροφυλακής, επ ί της Μεσογείων, στην Ελληνική Αστυ
νομία και στην μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο των 
Σωμάτων Ασφαλείας, για την στέγαση και ανάπτυξη πα
ρεμφερών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με σχετική πρότα
ση που έχει υποβληθεί από την Ομοσπονδία. Καθώς και 
την κατάρτιση προγράμματος για την ίδρυση και λει
τουργία Λεσχών πολλαπλής χρήσεως στις έδρες των 
Αστυνομικών Διευθύνσεων.
7. Τέλος εξουσιοδοτούν το Προεδρείο του Συνεδρίου να 
υποβάλει το παρόν προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με αφορμή αιτήματα που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Χρηματικού/Α.Ε.Α. από Αστυνομικούς και 
Συνοριακούς Φύλακες οι οποίοι υπηρετούν σε προβλημα
τικές και παραμεθόριες περιοχές για επιδότηση αγοράς κα
τοικίες, σας γνωρίζουμε τ ’ ακόλουθα:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 
2800/2000 (ΦΕΚ -Α -41), η Ελληνική Αστυνομία λειτουρ
γεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους. Το αστυνομικό 
προσωπικό της έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της 
στρατιωτικής, και δικούς του κανόνες πειθαρχίας και δεν 
εφαρμόζονται στο προσωπικό αυτό οι διατάξεις που αφο
ρούν τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, 
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2622/1998 (ΦΕΚ-Α_- 
138) και Ν.3181/2003 (ΦΕΚ-Α_218) σχετικών οι Συνορια
κοί Φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας και δεν εφαρμόζονται στο προ
σωπικό αυτό οι διατάξεις που αφορούν τους δημόσιους πο
λιτικούς υπαλλήλους.
γ. Με τις διατάξεις των Ν.2085/1992(ΦΕΚ-Α_170),Ν. 
2503/1997 (ΦΕΚ-Α-107) και Ν. 3320/2005(ΦΕΚ-Α-48) σχε
τικών προβλέπεται για τους υπαλλήλους δημοσίων υπη
ρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθ-



μού, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, κα
θώς και για το προσωπικό των νοσοκομείων και των κέ
ντρων υγείας, η επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβλη
ματικές καθώς και σε παραμεθόριες περιοχές, 
δ. Με την Υπ.Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 48/9/21023 ΟΙΚ από 
25.9.2000 εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΔΑ.
(1) Διευκρινίζεται ότι η επιδότηση αγοράς κατοικίας σε 
προβληματική περιοχή δεν παρέχεται σε αστυνομικούς, 
πυροσβέστες, λιμενικούς, στρατιωτικούς, ιατρικό προσω
πικό του εθνικού συστήματος υγείας (Ε.Σ.Υ.), κληρικούς 
και δικαστικούς υπαλλήλους επειδή αυτές οι κατηγορίες 
υπαλλήλων δεν υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα και
(2) Παρατίθεται κατάλογος προβληματικών και παραμεθορίων 
περιοχών που δικαιούνται την επιδότηση αγοράς κατοικίας.
ε. Ύστερα από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι οι δια
τάξεις των (α) έως και (γ) σχετικών δεν τυγχάνουν εφαρ
μογής για το αστυνομικό προσωπικό και τους Συνορια
κούς Φύλακες.
στ. Η παρούσα επέχει θέση απάντησης σε όλο το προσωπι
κό που έχει υποβάλλει σχετικά αιτήματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π,Ο.ΑΞΙ.Α.

Α. Με αφορμή ερωτήματα που υπο
βάλλονται στις Ομοσπονδίες μας τόσο 
από Πρωτοβάθμιες Ενώσεις όσο και 

από μεμονωμένους συναδέλφους σχετι
κά με την νομιμότητα των Τακτικών 

Μεταθέσεων που διετάχθησαν την 30-6- 
2006, λαμβανομένου υπόψη ότι σύμφωνα με την 
1028/15/61-ιζ από 9-6-2006 Διαταγή Α.Ε.Α. η προεκλογι
κή περίοδος ενόψει των Νομαρχιακών -  Δημοτικών εκλο
γών έτους 2006 έχει αρχίσει την 14-6-2006, διευκρινίζου
με τα ακόλουθα:
1. Με το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» ορίστηκε ότι οι δημοτικές και κοινοτικές 
εκλογές έτους 2006, θα διεξαχθούν την πρώτη Κυριακή 
μετά τη δεκάτη του μηνάς Οκτωβρίου 2006, ήτοι την 15- 
10-2006. Ταυτόχρονα δε θα διεξαχθούν και οι εκλογές για 
την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όπως προβλέπεται από το 
Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», 
χωρίς όμως να απαιτείται η έκδοση προς τούτο διοικητι
κής πράξης (προκήρυξη).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 της εκλογικής 
νομοθεσίας (Π.Δ. 351/2003), μόνο οι βουλευτικές εκλογές 
προκηρύσσονται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 
και η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση 
του διατάγματος διάλυσης της Βουλής ή τη δωδέκατη 
ημέρα πριν την κατά το άρθρο 53 παρ. 1 του Συντάγμα
τος λήξη της βουλευτικής περιόδου. Για τις δημοτικές 
και κοινοτικές εκλογές η προεκλογική περίοδος αρχίζει 
τριάντα (30) ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους, συμπερι- 
λαμβανομένης και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
3. Η καθορισθείσα με το Ν. 3202/2003 προεκλογική πε
ρίοδος των τεσσάρων (4) μηνών πριν την ημέρα διεξαγω
γής των νομαρχιακών -  δημοτικών εκλογών, αφορά μόνο 
στην εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, χωρίς 
να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 42 της εκλογικής νο
μοθεσίας, όπως τούτο διευκρινίστηκε ενόψει των εκλο
γών της 15-10-2006 και με την υ π ’ αριθ. 26976/2006 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με την οποία παρέχονται 
οδηγίες για την εφαρμογή του ως άνω νόμου και διευκρι
νίζεται ότι η οριοθέτηση της προεκλογικής περιόδου σε 
τέσσερις (4) μήνες πριν από την ημέρα διεξαγωγής τους 
αφορά μόνο τα θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις 
του νόμου αυτού και δεν θίγονται οι διατάξεις του άρ
θρου 42 της εκλογικής νομοθεσίας " Π.Δ. 351/2003 °  
(Δηλαδή αφορά έσοδα και δαπάνες Νομαρχιακών και Δη

μοτικών συνδυασμών ως και έσοδα και δαπάνες των υπο
ψηφίων στις εκλογές αυτές).
4. Επομένως, καθίσταται σαφές ότι για την εφαρμογή των 
περιοριστικών διατάξεων περί μεταθέσεων Αστυνομικών, 
Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων (άρθρα 24 
Π.Δ. 100/2003 και 17 Π.Δ. 211/2005), η προεκλογική πε
ρίοδος οριοθετείται στις τριάντα (30) ημέρες πριν τη διε
ξαγωγή των Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών, όπως 
αυτή ορίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις της εκλογικής 
νομοθεσίας και συνεπώς η έκδοση διαταγών μεταθέσεων 
και η πραγματοποίησή τους είναι σύννομη, πριν την 
έναρξη της περιόδου αυτής.
5. Επίσης η προεκλογική περίοδος οριοθετείται στις τριά
ντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των Νομαρχιακών 
και Δημοτικών εκλογών και για την περίπτωση του εκλο
γικού επιδόματος που θα μας χορηγηθεί. Στην περίπτωση 
αυτή θα αφαιρείται μέρος του επιδόματος σε όσους κωλυ- 
θούν τον τελευταίο μήνα πριν από τις εκλογές και όχι σε 
όσους θα λάβουν άδεια κατά το χρονικό διάστημα από 14- 
6-2006 έως 14-9-2006.
6. Καλούμε:
(α) Τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για θέματα που αφορούν 
συναδέλφους σε όλη τη χώρα να συνεννοούνται με τις 
Ομοσπονδίες μας, ως τα Καταστατικά προβλέπουν και να 
μην αναγορεύονται σε αυθεντικούς ερμηνευτές Νόμων 
δημιουργώντας σύγχυση και φρούδες ελπίδες σε συναδέλ
φους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με μη επιθυμητή με
τάθεσή τους.
( β )  Τους εκλεγμένους εκπροσώπους μας στα Συμβούλια 
Μεταθέσεων να μετάσχουν κανονικά στις εργασίες τους, 
λαμβανομένου υπόψη ότι η συμμετοχή μας στα όργανα 
αυτά (ειρήσθω εν παρόδω ότι πρόκειται περί υπηρεσια
κών οργάνων και όχι συνδικαλιστικών) επετεόχθη με 
αγώνα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απεμπολή
σουμε το δικαίωμα αυτό. Σημειώνουμε ότι οι εκλεγμένοι 
εκπρόσωποί μας στα Συμβούλια Μεταθέσεων δεν υπάγο
νται στις εντολές των Ενώσεών τους αλλά έχουν ελευθε
ρία δράσης, γνώμης και ψήφου και σε αυτούς αποκλει
στικά ανήκει η ευθύνη της συμμετοχής τους, λόγο δε σε 
κάθε περίπτωση θα δώσουν για τις ενέργειές τους σε αυ
τούς που τους εξέλεξαν δηλαδή τα απλά μέλη των Ενώσε
ων που τους ψήφισαν και σε κανέναν άλλο.
7. Ό τ ι αφορά δε την ουσία των Τακτικών Μεταθέσεων, 
δηλώνουμε ότι συμπάσχουμε με όλους τους συναδέλφους 
που αισθάνονται αδικημένοι, τους οποίους και καλούμε να 
θέσουν υπόψη μας τα προβλήματά τους προκειμένου ζη
τήσουμε από τους αρμοδίους να επανεξετάσουν την περί
πτωσή τους προς την κατεύθυνση ικανοποίησής τους. Δεν 
πρέπει όμως να παραβλέψουμε ότι οχ Τακτικές Μεταθέσεις 
2006 ικανοποιούν τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλ
φων, των οποίων διετάχθη η μετάθεση και υπηρετούν 
αντιμετώπιση οικογενειακών αναγκών, προσωπικών επι
διώξεων, εύρυθμης υπηρεσιακής λειτουργίας και χρέος 
όλων μας είναι να μην φαλκιδεύουμε με μη ορθά επιχει
ρήματα τις προσδοκίες των πολλών, συστήνουμε δε ανεπι
φύλακτα σε όσους δεν ικανοποιηθούν από την προσφυγή 
που θα υποβάλλουν για επανάκριση της υπόθεσής τους, εν 
συνεχεία να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια (υπόψη 
ότι μη άσκηση προσφυγής κατά διαταγής μεταθέσεως απο
κλείει την εν συνεχεία προσφυγή σε δικαστήριο).
8. Καλούμε τη Φυσική μας Ηγεσία να εξετάσει με πνεύμα 
κατανόησης και επιείκειας όλες τις προσφυγές που τυχόν 
θα υποβάλλουν συνάδελφοί μας κατά διαταχθεισών Μετα
θέσεων, επειδή τούτο είναι το συμφέρον τόσο των Αξιωμα
τικών που αισθάνονται αδικημένοι όσο και της Υπηρεσίας.

Β. Στις 8-6-2006 συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και 
την 9.6.2006 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διευ-
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ρυμένου Δ.Σ. που απαρτίζεται από τα 15 μέλη του Δ.Σ. 
και τους Προέδρους και Γεν. Γραμματείς των 13 Πρωτο
βαθμίων Ενώσεων Αξιωματικών Αστυνομίας, παρουσία 
του Γεν. Γραμματέα Υ.Δ.Τ. κ. Κων/νου Αιλιανού, του 
Αρχηγού του Σώματος Αντιστράτηγου κ. Αναστασίου 
Δημοσχάκη και του Υπαρχηγού Αντιστράτηγου κ. Στυ
λιανού Σύρου.
Κατά τις ανωτέρω συνεδριάσεις έγινε εκτενής ενημέρωση 
από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ταξίαρχο κ. Γεώργιο 
Καμαρινόπουλο για όλα τα θέματα που βρίσκονται σε εξέ
λιξη και εν συνεχεία έγινε διεξοδική συζήτηση για όλα τα 
εκκρεμή αιτήματα του Διεκδικητικού μας Πλαισίου και 
άλλα τρέχοντα ζητήματα.
Ειδικότερα τονίστηκε η θέση μας για ανάγκη βελτίωσης 
των όρων του υπό αναμόρφωση Πειθαρχικού Δικαίου με τη 
συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων μας σε όλα τα Πειθαρχικά 
Συμβούλια, ανεξάρτητα από το βαθμό του δικαζομένου. 
Κατά την αναμόρφωση του συστήματος Κρίσεων -  Προα
γωγών επαναδιατυπώθηκε η θέση μας να συμπεριληφθεί 
διάταξη για τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα 
αρμόδια Συμβούλια.
Στον υπό αναμόρφωση Κανονισμό Μεταθέσεων τονίσθη
κε ότι δεν πρέπει να θιγούν κεκτημένα δικαιώματα του 
Προσωπικού και να συμπεριληφθεί διάταξη για τη συμ
μετοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα όργανα που αποφα
σίζουν τις μεταθέσεις των Αξιωματικών όλων των βαθ
μών και επίσης να ισχύσει η μομιοποίηση για τις μεταθέ
σεις εντός του Νομού. Όσον αφορά στις επικείμενες τα
κτικές μεταθέσεις, θέση της Ομοσπονδίας είναι να γίνουν 
οι εντελώς απαραίτητες μετακινήσεις και κυρίαρχο κρι
τήριο να είναι η επιθυμίες των μετατιθεμένων.
Στο υπό κατάρτιση Νέο Βαθμολόγιο που θα ισχύσει από 
το 2007 επαναδιατυπώθηκε η θέση μας να υπάρξει σχετι
κή ρύθμιση για προαγωγή των Ανθυπαστυνόμων στο 
βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ στα 23-25 έτη συνολικής 
υπηρεσίας, ούτως ώστε να εξελίσσονται βαθμολογικά έως 
τον βαθμό του Αστυνόμου Β’ στην ενέργεια και να απο
στρατεύονται με τον βαθμό του Αστυνόμου Α’, να υπάρ
ξει ρύθμιση για αναβάθμιση των αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α. 
με την καθιέρωση οργανικών θέσεων στους βαθμούς του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή και Αστυνομικού Διευθυ
ντή, όπως ισχύει στις Έ νοπλες Δυνάμεις και στο Πυρο
σβεστικό Σώμα, να υπάρξει ρύθμιση για προαγωγή των 
Αστυνόμων Α’ στον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυ
ντή  με την συμπλήρωση 18 ετών ως αξιωματικών και κα
ταληκτικός βαθμός Ταξιάρχου στην ενέργεια για τους 
αξιωματικούς Παραγωγικής Σχολής, να ισχύσει ως ανώ
τατος χρόνος παραμονής τα 2 έτη στους βαθμούς από 
Αστυνομικό Διευθυντή έως και το βαθμό του Αντιστρα- 
τήγου και να καθιερωθεί από τούδε όπως οι ετήσιες εκρο
ές (αποστρατείες) να είναι ίσες με τις ετήσιες εισροές 
αξιωματικών για την αποσυμφόρηση και ομαλή εξέλιξη 
της επετηρίδας.
Τονίσθηκε εκ νέου η πάγια θέση μας για άμεση αύξηση 
του βασικού μισθού κατά 140 ευρώ στον βαθμό του Υπα
στυνόμου Β’, σύμφωνα με τις προεκλογικές εξαγγελίες 
της κυβέρνησης, η χορήγηση του επιδόματος Διοίκησης 
και στους κατώτερους αξιωματικούς και η καθιέρωση 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που θα 
ισοδυναμεί με το 10% του βασικού μισθού του Υπαστυνό
μου Β’, όπως αυτός εκάστοτε θα διαμορφώνεται και το 
οποίο θα είναι συντάξιμο, αφού η λύση που δόθηκε με το

επίδομα ειδικών συνθηκών δεν μας ικανοποιεί.
Για το μέγα θέμα της αναδιάρθρωσης, τονίσθηκε και πάλι 
η θέση της Ομοσπονδίας μας ότι θα πρέπει να υπάρξει πα
ράλληλη αύξηση της οργανικής δύναμης του Σώματος, 
που θα λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα όπως αυτά δια
μορφώνονται.
Για την μη χορήγηση του νυκτερινού επιδόματος στους 
Διοικητές αξιωματικούς επαναδιατυπώθηκε η θέση μας 
για ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος που πρέ
πει να συνδυαστεί με παράλληλη κατάργηση του πλαφόν 
των 48 ωρών, αύξηση του συνολικού αριθμού των ετή
σιων ωρών αποζημίωσης για το προσωπικό του Σώματος 
και τονίσθηκε ιδιαίτερα η θέση της Ομοσπονδίας ότι απο
ζημίωση για νυκτερινή εργασία πρέπει να χορηγείται σε 
όποιον, όποτε και για όσο χρόνο εργάζεται.
Εκφράσθηκε εκ νέου η θέση μας για άμεση νομοθετική 
ρύθμιση της μάχιμης πενταετίας χωρίς χρονικούς περιο
ρισμούς και χωρίς να εξαιρεθεί καμία κατηγορία αστυνο
μικού προσωπικού, η ανάγκη άμεσης καθιέρωσης επιδό
ματος 20% στο βασικό μισθό για όσους τελούν σε κατά
σταση υπηρεσίας γραφείου, με παράλληλο δικαίωμα για 
ιατρική επανεξέτασή τους στην περίπτωση που επιθυ
μούν να εργάζονται και την έκτη ημέρα της εβδομάδος 
και τέλος η άμεση αποκατάσταση όσων είχαν διωχθεί για 
συνδικαλιστικούς λόγους.
Επίσης προτάθηκε από την Ομοσπονδία να αυξηθεί ο 
αριθμός της οργανικής δύναμης των αξιωματικών από 
τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή έως και του 
Αντιστρατήγου και να υπάρξει νέο οργανόγραμμα που θα 
διαμορφώνεται ως εξής: Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 500, 
Αστυνομικοί Διευθυντές 250, Ταξίαρχοι 72, Υποστράτη
γοι 24 και Αντιστράτηγοι 7.
Ε πί του διεκδικητικού μας πλαισίου τοποθετήθηκε ο Γε
νικός Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ. Κων/νος Αιλιανός, ο 
οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τόσο ο κ. Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης όσο και ο ίδιος που πρόσφατα ανέλαβε τα 
καθήκοντά του, έχουν την επιθυμία να βοηθήσουν στην 
επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το προσωπι
κό της ΕΛ.ΑΣ., χωρίς όμως να προσδιορίσει τα χρονικά 
πλαίσια επίλυσης, αφού όπως τόνισε ακόμη ενημερώνεται 
για τα θέματα του Υπουργείου.
Ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος 
Δημοσχάκης αναφέρθηκε στο Πειθαρχικό Δίκαιο, στις 
Κρίσεις -  Προαγωγές, στις Μεταθέσεις και στο νέο Βαθμο
λόγιο του αστυνομικού προσωπικού λέγοντας ότι σύντομα 
αναμένει τα Πορίσματα των Επιτροπών που έχουν συστα- 
θεί και θα ζητηθεί επ’ αυτών η τελική μας τοποθέτηση. Τό
νισε την ευαρέσκειά του για το γεγονός ότι ήδη άρχισε η 
εισροή χρημάτων υπέρ του Ε.Τ.Ε.Χ. από την είσπραξη του 
10% των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από αθλητικούς αγώ
νες και δήλωσε ότι από μέρους του καταβάλλεται κάθε δυ
νατή προσπάθεια για αναλογική συμμετοχή αστυνομικών 
στο Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Όσον αφορά στις επικείμενες τακτικές μεταθέσεις και 
απαντώντας στο καθολικό αίτημα της Ομοσπονδίας να εί
ναι κατά το δυνατόν περιορισμένου αριθμού με κυρίαρχο 
κριτήριο τις επιθυμίες του προσωπικού, διαβεβαίωσε ότι 
θα τηρηθούν απόλυτα οι κανονισμοί, πλην όμως επεσή- 
μανε την ύπαρξη σοβαρών εγγενών Υπηρεσιακών αδυνα
μιών όπως έλλειψη υπάρχουσας δύναμης σε ορισμένες 
Υπηρεσίες και υπεράριθμο προσωπικό σε άλλες.
Επιπλέον ο κ. Αρχηγός χαρακτήρισε δύσκολο αλλά θετι-
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κ<5 και δημιουργικό το έργο που επιχελεί η ΕΛ.ΑΣ., πλην 
όμως ορισμένα ατυχή και απρόβλεπτα περιστατικά για το 
Σώμα, κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κοινωνικού συνό
λου προς την αξία του έργου της Αστυνομίας και για το 
λόγο αυτό πρότεινε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπά
θεια από όλους ώστε να βελτιωθεί προς τον πολίτη η εξω
τερική εικόνα του Σώματος.
Ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Στυλιανός 
Σύρος αναφερόμενος στο διεκδικητικό μας πλαίσιο τόνισε 
ότι συμφωνεί με τα περισσότερα αιτήματά μας και από 
την πλευρά του θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε αυτά να ικανοποιηθούν.
Συνάδελφοι,
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η συνάντησή μας με 
τον κ. Γενικό Γραμματέα του Υ.Δ.Τ., τον κ. Αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ. και τον κ. Υπαρχηγό του Σώματος έγινε σε καλό 
κλίμα και διεφάνη η εκ μέρους τους πρόθεση για επίλυση 
χρονιζόντων θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων μας. 
Συνεχίζουμε τον αγώνα και σας ζητάμε να είστε κοντά μας. 
Δεν υποστέλλουμε τη σημαία του αγώνα μας έως ότου δι
καιωθούμε και προσδοκούμε στην εμπιστοσύνη και την 
βοήθειά σας στο κάλεσμά μας για νέους πιο δυναμικούς 
αγώνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Α. Α νοιχτή  Επιστολή των Ομο
σπονδιώ ν των εργαζομένω ν στα Σώ
ματα Ασφαλείας προς τον Πρωθυ

πουργό της χώ ρας κ. Κωνσταντίνο 
Καραμανλή 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των Αστυνομικών - Π υ
ροσβεστών και Λιμενικών, με αίσθημα ευθύνης έναντι 
των 70.000 και πλέον εργαζομένων που εκπροσωπούν 
στα Σ.Α., αλλά και έναντι των Οργανισμών τους καθώς 
και των πολιτών που υπηρετούν, υποβάλλουν την παρά
κληση όπως σας ενημερώσουν δια ζώσης σε προσεχή συ
νάντηση περί της πορείας - εξέλιξης των εκκρεμών προ
βλημάτων που απασχολούν το προσωπικό, τις υπηρεσίες 
και τους εργασιακούς τους χώρους.
Οφείλουμε υπεύθυνα να σας ενημερώσουμε ότι έντονη 
ανησυχία, μεγάλη αγωνία και ιδιαίτερος προβληματισμός 
επικρατούν στις τάξεις των Αστυνομικών - Πυροσβεστών 
και Λιμενικών όλων των βαθμιδών της ιεραρχίας, καθ’ 
όσον έχουν περιέλθει σε δεινή θέση κυρίως εξ’ αιτίας του 
γεγονότος ότι χρόνια, δίκαια και αποδεκτά από την Επί
σημη Πολιτεία αιτήματα θεσμικού - εργασιακού και οικο
νομικού περιεχομένου, παραμένουν από 4ετίας στάσιμα. 
Οι ελπίδες που δημιουργήθηκαν για την επίλυσή τους με 
την ανάληψη της νέας διακυβέρνησης και διατηρούσαμε 
μέχρι σήμερα λόγω των προεκλογικών εξαγγελιών, του 
προγράμματος της Ν.Δ. για τα Σ.Α. καθώς και των δεσμεύ
σεων - διαβεβαιώσεων των συναρμοδίων Υπουργών, άρχι
σαν πλέον να εξανεμίζονται. Η δε αντιμετώπιση που έτυχαν 
οι εκπρόσωποί μας κατά την πρόσφατη συνάντηση (28-06- 
2006) με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλο- 
γοσκο'Υφη, δεν αφήνει κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. 
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Είναι γνωστές σε όλους και ιδίως στους Αστυνομικούς - 
Πυροσβέστες και Λιμενικούς οι εξαγγελίες - δεσμεύσεις 
σας για την βελτίωση της θέσης των εργαζομένων στα 
Σ.Α. καθώς και την αναβάθμιση της λειτουργίας των 
Οργανισμών τους.
Ό μω ς μέχρι σήμερα, καίτοι βρισκόμαστε στον τρίτο χρό
νο της νέας διακυβέρνησης, ουδεμία εξαγγελία υλοποιή
θηκε και ουδεμία πρόοδος σημειώθηκε προς αυτή την κα
τεύθυνση, η οποία θα έδινε πνοή, ανάσα ζωής στους ευαί

σθητους εργασιακούς μας χώρους και στους εργαζομέ
νους σε αυτούς.
Έ τσ ι, το σύνολο σχεδόν των προβλημάτων παραμένουν 
ως είχαν και για όλα αυτά επιζητούνται εναγωνίως λύσεις.
- Η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας του 
Αστυνομικού - Πυροσβέστη και Λιμενικού είναι και πάλι 
ζητούμενο.
- Η προεκλογική εξαγγελία αύξησης του Βασικού Μισθού 
του Ανθυπολοχαγού κατά 140 ευρώ, αγνοείται από τον κ. 
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και ούτε καν συ- 
ζητείται, με αποτέλεσμα ο Βασικός Μισθός του Αστυφύ
λακα, Πυροσβέστη, Λιμενικού που αποτελούν την πλειο
νότητα και τον κορμό των Σ.Α. να παραμένει καθηλωμέ
νος στα 584 ευρώ το μήνα υπολειπόμενος κατά πολύ και 
αυτού του ανειδίκευτου εργάτη (629 ευρώ).
- Το βαθμολόγιο που θα έδινε προοπτική εξέλιξης - ανέλι
ξης και όραμα για το μέλλον καθώς και κίνητρα αποδοτι- 
κότητας ιδίως στο χαμηλόβαθμο προσωπικό το οποίο από 
το 1996 εισέρχεται στις σχολές με το πλέον αξιοκρατικό 
σύστημα και υπόκειται σε μία τριετή εκπαίδευση αγνοεί
ται, με ορατό πλέον το ενδεχόμενο αδρανοποίησης του 
προσωπικού.
- Το νέο μισθολόγιο των εργαζομένων στα Σ.Α. ουδόλως 
συζητείται.
- Η αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών, η ανα- 
κατοναμή της οργανικής δύναμης αυτών σύμφωνα με τις 
πραγματικές σημερινές ανάγκες, γίνεται μόνο επί χάρτου 
και τούτο με βραδύτατους ρυθμούς, χωρίς κανένα θετικό 
αποτέλεσμα επ’ ωφελεία των πολιτών και της ελληνικής 
κοινωνίας, ει μη μόνον για την αύξηση της γραφειοκρα
τίας και της στελέχωσης υπηρεσιών γραφείου.
- Η πρόσληψη ικανού αριθμού προσωπικού για την κά
λυψη των κενών οργανικών θέσεων της ΕΛ.ΑΣ., του Π υ
ροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος παραπέμπεται 
στις καλένδες.
Ό λη αυτή η διαπιστούμενη στασιμότητα στα προαναφε- 
ρόμενα και άλλα χρόνια ζητήματα που απασχολούν τους 
Αστυνομικούς - Πυροσβέστες και Λιμενικούς και η μη 
επίλυσή τους μέχρι σήμερα καθώς και η συνολική αντι
μετώπισή τους από την Επίσημη Πολιτεία οδηγούν τους 
ένστολους στην περιθωριοποίηση και το ηθικό τους στα 
πλέον χαμηλά επίπεδα, γεγονός που επιδρά αρνητικά 
στην προσφορά του επιβαλλόμενου έργου, στην αποτελε- 
σματικότητα της αποστολής κάι του καθήκοντος τους. 
Προ αυτής της κατάστασης τα Προεδρεία των Ομοσπον
διών, συμμορφοόμενα στις ομόφωνες αποφάσεις των συλ
λογικών τους Οργάνων, οδηγούνται εξ ανάγκης και όχι 
με ευχαρίστηση, σε μια σειρά κινήσεις - εκδηλώσεις με 
αποκορύφωμα την ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας την 24-7-2006 στην Αθήνα.
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Απευθυνόμενοι με ιδιαίτερο σεβασμό στο πρόσωπό σας 
πεπεισμένοι όντες για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία 
σας για τους υπηρετούντες στα Σ.Α., ως και για τα δρώ
μενα στους εργασιακούς τους χώρους, παρακαλούμε όπως 
η αιτούμενη συ
νάντησή μας 
π ρ α γ μ α το π ο ιη 
θεί σε ημερομη
νία προ της 24-7-
06.

Β. Κ ινητοποιή
σεις διαρκείας 
εξήγγειλαν οι 
έξι Ο μοσπον
δίες
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Αισθήματα οργής και αγανάκτησης προκάλεσε στους εκ
προσώπους των Ομοσπονδιών και των πρωτοβαθμίων ορ
γανώσεων των εργαζομένων των Σωμάτων Ασφαλείας η 
αδιάλλακτη στάση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. 
Γιώργου Αλογοσκούφη κατά τη συνάντηση που πραγμα
τοποιήθηκε (28/6/2006) στο γραφείο του. Μετά από επα
νειλημμένες αναβολές, ο κ. Αλογοσκουφης δέχτηκε τελι
κά να συνομιλήσει μαζί μας, υπό την πίεση της ένστολης 
διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο του, αλλά προς έκ
πληξη όλων, εμφανίστηκε να αγνοεί το προεκλογικό πρό
γραμμα της Νέας Δημοκρατίας ακόμα και αυτές τις κυ
βερνητικές εξαγγελίες και τις δηλώσεις του ίδιου του 
πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή. Επιπροσθέτως, 
αντιμετώπισε προσβλητικά το συνδικαλιστικά κίνημα 
των ένστολων, ομιλώντας για «καραγκιοζιλίκια», επιση- 
μαίνοντας άτι ακούει για πρώτη φορά την προεκλογική 
δέσμευση του σημερινού πρωθυπουργού αναφορικά με 
την αύξηση του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού κα
τά 140 ευρώ!
Ακόμα και για την αναγνώριση της επικινδυνότητας της 
εργασίας είπε ότι έχει ικανοποιηθεί απόλυτα το αίτημα, 
ενώ για την μάχιμη πενταετία υποστήριξε ότι η αναγνώ
ρισή της προϋποθέτει την καταβολή πρόσθετων εισφορών 
που μεταφράζονται στο εξωφρενικό πόσο των 20.000 ευ
ρώ από κάθε ενδιαφερόμενο.
Η ακατανόητη έως προκλητική στάση του κ. Αλογοσκού-

φη αποτελεί ασέβεια προς όλους εκείνους οι οποίοι πριν 
από τις εκλογές πίστεψαν στα όμορφα τα λόγια τα μεγά
λα. Ανάμεσά τους ήταν και οι ένστολοι πολίτες, που μέρα 
και νύχτα δίνουν τον δικό τους αγώνα για την ασφάλεια 
του πολίτη και οι οποίοι απορρίπτουν την αναμασημένη 
τροφή περί δήθεν καλοπληρωμένων και βολεμένων υπαλ
λήλων. Γιατί προφανώς ο κ. Αλογοσκούφης μπορεί να κο
ροϊδεύει κάποιους ανθρώπους συνέχεια και όλους τους 
ανθρώπους κάποιες φορές, όμως δεν μπορεί να τους κο
ροϊδεύει όλους συνέχεια. Υπενθυμίζουμε λοιπόν, ότι ο βα
σικός μισθός του νεοξερχόμενου αστυφύλακα, πυροσβέ
στη και λιμενικού (584 ευρώ), είναι κατώτερος από αυτόν 
του ανειδίκευτου εργάτη, αλλά και κάθε άλλου δημοσίου 
υπαλλήλου.
Προξενεί, επομένως, κατάπληξη η «λογική Αλογοσκού- 
φη», στο βαθμό που εκφράζει την κυβέρνηση, και η οποία 
οφείλουμε να δηλώσουμε κατηγορηματικά, ότι οδηγεί 
αναπόφευκτα το σύνολο των ένστολων σε σύγκρουση με 
κάθε απόπειρα περαιτέρω εμπαιγμού και εξαπάτησής 
τους. Για την κλιμάκωση των αγώνων που έρχονται κύ
ριος υπεύθυνος είναι η κυβέρνηση, η οποία οφείλει να ξα
ναδιαβάσει τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις της.
Και μια τελευταία επισήμανση προς την κυβέρνηση: Δεν 
μπορεί ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Βύρων Πολύδωρας 
από τη μια να λέει «σας εμπιστεύομαι, είστε ο Πραίτωρ 
Ουρμπάνους, ο ηγέτης της πόλεως, που έχει ως ύψιστη 
αρχή την αξιοπρέπεια και το σεβασμό προς στους πολίτες 
και από την άλλη η νέα διακυβέρνηση να παζαρεύει την 
αξιοπρέπεια και την τιμή των ένστολων.
Νωρίτερα το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε παράσταση 
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου ο κ. 
Πολύδωρας μίλησε εν νέου εγκωμιαστικά προς τους έν
στολους, λέγοντας ότι εκτιμά την ευγένεια και το ήθος 
μας. Ο ίδιος παρέλαβε το ψήφισμα διαμαρτυρίας και δή
λωσε ότι για το σύνολο των αιτημάτων, τελεί υπό δια
πραγμάτευση με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονο
μικών κ. Πέτρο Δούκα, εκφράζοντας μάλιστα την αισιο
δοξία του για το αποτέλεσμα των ειλικρινών προσπαθει
ών του και τις οποίες εκτιμούμε.
Καλούμε τους συναρμόδιους Υπουργούς να πάρουν δημό
σια θέση για τον εμπαιγμό που υφίστανται οι υφιστάμενοί 
τους. Και επειδή ο λαός μας λέει «αν δεν αστράψει δεν 
βροντά, κι αν δεν βροντά δεν βρέχει», εμείς τους προειδο
ποιούμε ότι οι ένστολοι ξέρουν να αγωνίζονται και με τις 
βροχές και με τους καύσωνες.
Καλούμε τους συναδέλφους να ενημερωθούν υπεύθυνα 
από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για όλα όσα εξυφαίνο- 
νται πίσω από τις πλάτες τους, για όλα τα σημαντικά ζη
τήματα που προδιαγράφουν το μέλλον τους σε ατομικό 
και υπηρεσιακό επίπεδο, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα 
στις δυναμικές κινητοποιήσεις που έρχονται. Τα προε
δρεία των Ομοσπονδιών θα επισκεφθούν για  το σκοπό αυ
τό τις περιφέρειες όλης της χώρας. Η προσωπική ευθύνη 
του καθ’ ενός και όλων μαζί είναι τεράστια. Τα ψέματα 
τελείωσαν.
Ό χ ι στον ωχαδερφισμό, ναι στους αγώνες 
Με νεότερη ανακοίνωσή τους οι Ομοσπονδίες ενημέρω
σαν τους συναδέλφους ότι «στο δύσκολο δρόμο της διεκ
δίκησης και των λοιπών αιτημάτων μας, Οδηγούμαστε σε 
ένα διαρκή αγώνα για την αξιοπρέπεια ημών και των οι
κογενειών μας, για την εκπλήρωση της υψηλής αποστο
λής μας, για προσφορά του οφειλόμενου έργου προς τον
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συμπολίτη μας, χωρίς απουσίες, καταπολεμώντας τον 
ωχαδερφισμό και την ελασσόνα προσπάθεια, φαινόμενα 
επικίνδυνα όπου κι αν απαντώνται».
Οι Ομοσπονδίες ομόφωνα αποφάσισαν:
1) Να πραγματοποιήσουμε Πανελλαδική ένστολη διαμαρ
τυρία στην Αθήνα την 24-7-06 (επέτειος της αποκατάστα
σης της Δημοκρατίας στη χώρα μας), με κυρίαρχη την 
σκέψη ότι και οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λι
μενικοί δεν έχουν μόνο υποχρεώσεις, έχουν και δικαιώ
ματα στη Δημοκρατία αυτή.
2) Να πραγματοποιηθούν ένστολες συγκεντρώσεις δια
μαρτυρίες την 20-7-06 (ημέρα Πέμπτη) σε κάθε νομό της 
χώρας (έξω από κάθε Αστυνομική - Πυροσβεστική - Λιμε
νική Διεύθυνση) και να δοθούν σχετικά ψηφίσματα δια
μαρτυρίας στις τοπικές αρχές.
3) Να εκδοθεί ενημερωτικό φυλλάδιο με τα αιτήματα, τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις κ.λ.π.
4) Κατά την ημέρα των προσυγκεντρώσεων (20-7-06) να 
υπάρξει ανάρτηση «ΠΑΝΟ» με κοινό σύνθημα.
5) Οι προσυγκεντρώσεις (20-7-06) κατά Νομό να είναι 
κοινές, δηλαδή θα μετέχουν Αστυνομικοί, Πυροσβέστες 
και Λιμενικοί.

Γ. Τιμούμε τους πολιτικούς που  προέρχονται από 
την αστυνομική οικογένεια
Τιμούμε την αστυνομική οικογένεια που  γέννησε π ο
λιτικούς

Τιμητική εκδήλωση προς τιμή των πολιτικών, που προ- 
έρχονται από την αστυνομική οικογένεια, πραγματοποιή
θηκε στις 14 Ιουνίου 2006 σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας με πρωτοβουλία της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Τιμώμενα πρό
σωπα, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης, 
ο Επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιλτιάδης 
Έ βερτ, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Γεώργιος Κα- 
λαντζής, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ
γύης κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο πρώην Υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, ο πρώην 
Υπουργός κ. Δημήτρης Ρέππας, ο Υφυπουργός Εθνικής 
Αμόνης κ. Βασίλειος Μιχαλολιάκος, ο Υφυπουργός Υγεί
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κωνστα- 
ντόπουλος, ο πρώην Υφυπουργός Εργασίας κ. Νίκος 
Αγγελόπουλος, οι βουλευτές κ.κ. Μαρία Κόλλια Τσαρου
χά, Κατερίνα Παπακώστα, Έ λενα Κουντουρά, Μαρία Δα- 
μανάκη, Ηλίας Καλλιώρας, Σταύρος Κελέτσης και Μάξι- 
μος Χαρακόπουλος και ο Γραμματέας της Κοινοβουλευ
τικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής κ. Λευ- 
τέρης Ζαγορίτης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Βύρων Πολύδωρας, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος 
Δημοσχάκης, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής κ. Τά- 
κης Αντωνακόπουλος και η αντιπροσωπεία των Ευρωπαί
ων αστυνομικών που συμμετέχει αυτές τις μέρες στις ερ
γασίες του Ινστιτούτου Αστυνομικών Μελετών της Ομο
σπονδίας μας.
Είμαστε υπερήφανοι
Καλωσορίζοντας τα τιμώμενα πρόσωπα, ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, τόνισε ότι 
η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση συμπίπτει χρονικά με την 
Ημέρα του Πατέρα που εορτάζεται σε λ ίγες ημέρες (18 
Ιουνίου) έγινε, όμως, για να τιμήσουμε τον πατέρα 
αστυνομικό, τις μητέρες, την αστυνομική οικογένεια 
στο σύνολό της, και τούτο, στο πρόσωπο των εκλε
κτών προσκεκλημένων μας πολιτικώ ν, των πολιτικώ ν 
ανδρών και γυναικώ ν, που είναι μέλη της αστυνομι
κής οικογένειας.
Κάνοντας στη συνέχεια μια σύντομη αναδρομή στο πα-
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ρελθόν, σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Ως Ομοσπονδία των Ελλήνων αστυνομικών, που συγκε
ντρώνει στις τάξεις της πάνω από σαράντα χιλιάδες άν- 
δρες και γυναίκες όλων των βαθμών της αστυνομικής ιε
ραρχίας, είμαστε υπερήφανοι γ ιατί μετά από πολλά χρό
νια έντονης συνδικαλιστικής δράσης, είμαστε σε θέση να 
δεξιωθούμε εδώ απόψε τον πολιτικά κόσμο και βέβαια όχι 
με μια συμβολική εκδήλωση για να επιδώσουμε απλώς τις 
τιμητικές πλακέτες στους προσκεκλημένους μας. Θέλου
με με την εκδήλωση αυτή να θυμηθούμε από πού ξεκινή
σαμε και πού έχουμε φτάσει σήμερα.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα ξεκίνησε, όταν ακόμα η 
ρετσινιά του «χωροφύλακα» συνόδευε επί χρόνια την 
αστυνομική οικογένεια και δίχαζε ολόκληρο τον λαό μας. 
Το αστυνομικό λειτούργημα, ιστορικά φορτισμένο και 
απαξιωμένο, παρέμεινε για διάφορους λόγους μετά τη με
ταπολίτευση στο περιθώριο της κοινωνικοπολιτικής και 
οικονομικής ζωής του τόπου μας. Η ίδρυση και λειτουρ
γία των αστυνομικών σωματείων ήταν αδήριτη ανάγκη 
και όπως όλοι γνωρίζετε, από τότε πέρασαν μερικές τε
τραετίες για να επαναπροσδιοριστεί η σχέση της κοινω
νίας με την αστυνομία, αλλά και των ίδιων των πολιτών 
με τους αστυνομικούς.
Ο αστυνομικός δεν ντρέπεται πια να πει το επάγγελμά 
του. Τα παιδιά του, συμμετέχουν ισότιμα στις πανελλή
νιες εξετάσεις και διακρίνονται για τις επιδόσεις τους. Οι 
αστυνομικές σχολές έχουν μεγάλη «ζήτηση» πλέον. Παι
διά αστυνομικών αγωνίζονται στο στίβο της ζωής και 
κερδίζουν με το σπαθί τους την αναγνώριση και την 
επαγγελματική καταξίωση.
Στο πρόσωπό σας αποδεικνύεται περίτρανα η επιτυχία 
του αστυνομικού πατέρα, ο οποίος δεν είχε μόνο την αγω
νία των υπηρεσιακών του καθηκόντων, αλλά και την 
αγωνία για μια επιτυχημένη οικογένεια με παιδιά χρήσι
μα και ωφέλιμα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Τα παιδιά των 
αστυνομικών σπάνε το φράγμα και το ελληνικά κοινο
βούλιο δεν αποτελεί πλέον απόρθητο κάστρο και γ ι’ αυτά. 
Το κατακτήσατε εσείς με το σπαθί σας, τίμια και παλικα
ρίσια για να προσφέρετε πολύτιμες υπηρεσίες στον ελλη
νικό λαό και στην πατρίδα μας. Πρέπει να είστε και είστε 
υπερήφανοι για την προσπάθεια τη δική σας, αλλά και 
των γονιών σας».
Τιμητικές πλακέτες
Στα τιμώμενα πρόσωπα επιδόθηκαν ονομαστικές τιμητι
κές πλακέτες και εκ μέρους όλων των παρισταμένων εκ
φράστηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση η χαρά και η ικανοποί
ηση για την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας να διοργανώ- 
σει μια τόσο συμβολική, όσο και ουσιαστική εκδήλωση 
προς τιμή της αστυνομικής οικογένειας.
Ιδιαίτερα συγκινητική η αναφορά του επίτιμου προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιλτιάδη Έβερτ, στον πατέρα 
του Άγγελο, που είχε διατελέσει αρχηγός Αστυνομίας τα 
δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του σαράντα, όταν κακώς 
είχε διχασθεί ο ελληνικός λαός. Ο κ. Έ βερτ, χαριτολογώ
ντας, είπε μεταξύ άλλων ότι ο πατέρας του «θα είχε «τρε
λαθεί», αν τότε του έλεγαν οι υφιστάμενοί του ότι θέλουν 
να συνδικαλισθούν, αλλά δεν είχε δίκιο. Και ο αστυνομι
κός είναι άνθρωπος, είναι πολίτης, έχει κι αυτός δικαιώ
ματα». Σήμερα, συνέχισε, οι συνθήκες είναι διαφορετικές 
και διαφορετικός ο ρόλος της αστυνομίας, οπότε είναι 
επιβεβλημένη και η συνδικαλιστική δράση των αστυνο
μικών. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις ευθύνες των αστυνομι
κών οργάνων, που εκτελούν πάντα εντολές και τόνισε

ιδιαιτέρως την ευθύνη που βαρύνει πάντα τους πολιτι
κούς προϊσταμένους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ισχυρός συμβολισμός
Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Βύρων Πολύδωρας, απο- 
νέμοντας την τιμητική πλακέτα στον αντιπρόεδρο της 
Βουλής κ. Τραγάκη, συνεχάρη την πρωτοβουλία της 
Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι με τον ισχυρό συμβολισμό 
της αποσκοπεί στο να δώσουμε ένα δείγμα της κοινωνι
κής εξέλιξης και της κοινωνικής συμμετοχής, εκ πλαγίου 
απόδοσης τιμής προς τους γονείς των πολιτικών που 
υπήρξαν αστυνομικοί. «Δικαιούστε να είστε υπερήφανοι 
για τους αστυνομικούς γονείς σας. Είναι ένας ωραίος 
απολογισμός ότι υπήρξατε άξιοι των νουθεσιών τους. Σας 
συγχαίρω και σας ευχαριστώ».
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. 
αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης τονίζοντας 
ότι «στο πρόσωπο των συγκεκριμένων πολιτικών τιμού
με τον αστυνομικό γονέα που μετέδωσε στην οικογένειά 
του τις αρχές της άοκνης προσπάθειας, της αξιοσύνης, 
της εντιμότητας και της ευνομίας. Μεταφέρετέ τους την 
εκτίμησή μας και τον σεβασμό μας. Στους μη ευρισκόμε
νους στη ζωή, υποκλινόμαστε με ευλάβεια και ας ανατρέ
χουν οι καλές αναμνήσεις στη μνήμη όλων μας. Ως Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας εκφράζω τα θερμά μου 
συγχαρητήρια στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομι
κών Υπαλλήλων για την πρωτοβουλία».

Δ. Κύμα συμπαράστασης για να  λάμψει η αλήθεια

Κύμα συμπαράστασης υπέρ του καταδικασμένου πρωτο- 
δίκως σε ισόβια κάθειρξη αρχκρύλακα Γιώργου Δημητρα- 
κάκη, για το θάνατο του Ηρακλή Μαραγκάκη εκδηλώνε
ται στο Ρέθυμνο, τη γενέτειρα του, ενώ η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εξέφρασε ήδη τη 
συμπαράστασή της και δήλωσε ότι συμμετέχει στον αγώ
να που άρχισε για την απονομή πραγματικής δικαιοσύ
νης, όταν εκδικαστεί η πολύκροτη αυτή υπόθεση σε δεύ
τερο βαθμό.
Η είδηση για την εξοντωτική απόφαση του Μικτού 
Ορκωτού Εφετείου Χανιών προκάλεσε την έντονη αντί
δραση όλων όσοι είχαν ζήσει από κοντά τα πραγματικά 
περιστατικά του μοιραίου θανάτου του νεαρού Μαραγκά- 
κη, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αστυνομικού 
ελέγχου στις Γωνιές Μαλεβυζίου το Δεκέμβριο του 2003, 
όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε δεν σταμάτησε 
για έλεγχο. Ο Γ. Δημητρακάκης ήταν επικεφαλής της 
αστυνομικής δύναμης και υποστηρίζει ότι πυροβόλησε 
στον αέρα, ενώ οι δυο ειδικοί φρουροί που ήταν μαζί του, 
υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι πυροβόλησαν τα λάστι
χα του αυτοκινήτου.
Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ένοχο τον αρχκρύλακα 
καταδικάζοντάς τον σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωπο
κτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και χωρίς ελα- 
φρυντικά, ενώ έκρινε αθώους τους ειδικούς φρουρούς 
για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση 
και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Τους 
κήρυξε, όμως, ένοχους για  παράνομη χρήση όπλου, επι- 
βάλλοντάς τους την ποινή της φυλάκισης δύο ετών με 
τριετή αναστολή.
Λίγες μέρες μετά, ο εισαγγελέας Εφετών Κρήτης κ. Γεώρ
γιος Μπόμπολης άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης από
φασης σύμφωνα με την οποία κρίθηκε αθώος ο ειδικός 
φρουρός Θ. Γκούτζας, ενώ ο συνήγορός του χαρακτήρισε
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αναιτιολόγητη την έφεση, επισημαίνοντας ότι θα περιμέ
νει να διαβάσει το σκεπτικό της απόφασης.
Είμαι αθώος!
Υπό το βάρος της εξοντωτικής ποινής που επιβλήθηκε 
στον αρχιφύλακα Γιώργο Δημητρακάκη και με πλήρη συ
ναίσθηση της ευθύνης έναντι όλων των συναδέλφων, 
αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας αποτελουμενη από τον 
πρόεδρο Δημήτρη Κυριαζίδη, τον γραμματέα δημοσίων 
σχέσεων Παναγιώτη Σαπουνάκη, τον νομικό σύμβουλο 
Χάρη Μπουκουβάλα και τον γενικό γραμματέα της Έ νω 
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανιών Ευτύχιο Μαρκα- 
ντωνάκη, επισκέφθηκε στις δικαστικές φυλακές Χανιών 
το συνάδελφο και του μετέφερε μήνυμα συμπαράστασης. 
Ο ίδιος, ευχαρίστησε την Ομοσπονδία και τους συναδέλ
φους για την βοήθεια που του παρέχεται και διαβεβαίωσε 
για άλλη μια φορά για την αθωότητά του. Εγώ ήμουν, εί
πε, επικεφαλής στο συγκεκριμένο επεισόδιο και δεν έχω 
καμία αντίρρηση να αναλάβω τις ευθύνες μου ως επικε
φαλής και όχι για πράξεις και ενέργειες που δεν έκανα.
Η Ομοσπονδία τον ενημέρωσε ότι θα του προσφέρει κάθε 
δυνατή νομική στήριξη, ώστε όταν εκδικαστεί εκ νέου η 
υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, να φωτιστούν όλες οι πτυχές 
και να λάμψει η αλήθεια.

Ε. Γ ενναίες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της μά
στιγας των ναρκωτικών

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ., με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα 
κατά των Ναρκωτικών, εκφράζει τη συμπάθειά της στα 
χιλιάδες αθώα θύματα του «λευκού θανάτου», στα ανήλι
κα παιδιά που εγκλωβίζονται στα δίχτυα των αδίστακτων 
λαθρεμπόρων των ονείρων τους, αλλά και στις οικογένει- 
ές τους, που σηκώνουν το δικό τους σταυρό του μαρτυρί
ου, προσπαθώντας μάταια πολλές φορές, να προσφέρουν 
σε αυτά την επιδιωκόμενη βοήθεια.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα εργαζομένων σε έναν χώρο 
από τον οποίο ολόκληρη η ελληνική κοινωνία αναμένει 
καθοριστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της μά
στιγας των ναρκωτικών, οφείλουμε σεμνά και ταπεινά να 
παραδεχτούμε ότι η πολιτεία, αλλά και η ίδια η κοινωνία, 
περιορίζονται στην επανάληψη των γνωστών ευχολο
γίων, στους πρόχειρους απολογισμούς και στην παρου
σίαση στατιστικών στοιχείων, χωρίς ουσιαστική κριτική 
και κυρίως χωρίς αυτοκριτική για τα πιθανά λάθη, τις 
παραλείψεις και τις όποιες άλλες προβληματικές κατα
στάσεις που διαιωνίζουν το πρόβλημα σε παγκόσμιο πλέ
ον επίπεδο.
Οι Έ λληνες αστυνομικοί, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το 
πρόβλημα των ναρκωτικών είναι βαθιά κοινωνικό πρό
βλημα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με κατασταλτικά μέ
σα, όσο αυστηρά κι αν είναι αυτά. Για την αντιμετώπισή 
του απαιτούνται γενναίες πολιτικές αποφάσεις σε εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο. Χρειάζονται τεράστια οικονομικά 
κονδύλια, υποδομές, δίκτυα ενημέρωσης και κοινωνικής 
προστασίας και βέβαια πίστη στις αξίες της ζωής και όχι 
στα εφήμερα όνειρα και στους τεχνητούς παραδείσους.
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καλεί τα μέλη της να ενώσουν τη φωνή τους 
με τις φωνές διαμαρτυρίας κάθε πολίτη, κάθε νέου και νέ
ας που αγωνίζεται για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα 
ναρκωτικά. Οι Έ λληνες αστυνομικοί, με πλήρη επίγνω
ση της δυσκολίας και της επικινδυνότητας της αποστο
λής τους, εργάζονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και 
τις οδηγίες που λαμβάνουν καθημερινά από τους προϊ
σταμένους τους στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. 
Τα όποια λάθη και οι όποιες παραλείψεις, όπως αυτές που 
παρατηρήθηκαν πρόσφατα στις αστυνομικές επιχειρήσεις 
του Ρεθύμνου, με κίνδυνο να θρηνήσουμε ζωές συναδέλ
φων μας, πρέπει να μας προβληματίσουν.

Οι αστυνομικοί δεν είναι πρόβατα επί σφαγή, στο όνομα 
οποιοσδήποτε σκοπιμότητας.

ΣΤ. Αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών των εργαζομένων 
στα Σώματα Ασφαλείας επισκέφθηκε στο γραφείο του τον 
επίτιμο πρόεδρο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Μιλτιάδη Έ βερτ, προκειμένου να τον ενημερώσει για τα 
εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν το συνδικαλιστικό 
μας κίνημα. Ο κ. Έ βερτ εξέφρασε την υποστήριξή του 
στο δίκαιο του αγώνα μας και δήλωσε ότι θα παρέμβει -  
μεταφέρει στα κυβερνητικά επιτελεία το διεκδικητικό 
πλαίσιο των Ομοσπονδιών.

Ζ. ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
24 Ιουλίου 2006 - Επέτειος αποκατάστασης της Δη

μοκρατίας
Πριν από δύο περίπου χρόνια, το Πανελλήνιο και η Πα
γκόσμια Κοινότητα έστεκαν με θαυμασμό μπροστά στο 
μεγάλο επίτευγμα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφα
λείας της χώρας μας, οι οποίοι καταβάλλοντας υπερπρο
σπάθειες και με ιδιαίτερο γνώρισμα το φιλότιμο τους, 
έφεραν σε αίσιο πέρας την δύσκολη αποστολή της ασφα
λούς διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.
Και ενώ απ’ την θετική έκβαση του δύσκολου αυτού εγ
χειρήματος αναμέναμε να καρπωθούν σημαντικότατα 
οφέλη οι εργασιακοί μας χώροι, προκειμένου προχωρή
σουμε μπροστά, συνεχίζοντας με το ίδιο ενδιαφέρον, την 
ίδια μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα τη λειτουρ
γία των Υπηρεσιών Ασφαλείας, δυστυχώς διαψευστήκαμε 
παταγω δώ ς.
Αυτό μας αναγκάζει σήμερα να διαμαρτυρηθούμε έντονα, 
καταγγέλλοντας δημόσια την Κυβέρνηση καθ’ όσον αντι
κρίζουμε:
- τους Οργανισμούς μας να αδυνατούν να εκμεταλλευ
τούν προς όφελος της κοινωνίας την παρακαταθήκη των 
Ολυμπιακών Αγώνων.
- το οργανωμένο έγκλημα να προσπερνά την οργάνωση 
των Αρχών Ασφαλείας.
- τα υπέρτατα αγαθά τον πολίτη (ζωή, τιμή, περιουσία) να 
προσβάλλονται καθημερινά από την αύξηση της εγκλη
ματικότητας.
- την αθέτηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης στα ώρι
μα, δίκαια αιτήματα των ένστολων πολιτών και την ανα
κολουθία των λόγων και έργων της.
- την αδιαφορία γενικά της επίσημης Πολιτείας για τους 
εργασιακούς μας χώρους και τα κυρίαρχα ζητήματα που 
απασχολούν και ταλανίζουν τον Αστυνομικό Πυροσβέ
στη- Λιμενικό, θεσμικού, εργασιακού και οικονομικού πε-
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ριεχομένου.
- την πρακτική των κρατουντών, που ανερυθρίαστα τολ
μούν να υποδείξουν ως κύριο και μοναδικό υπεύθυνο της 
άσχημης αυτής κατάστασης τον εργαζόμενο Αστυνομικό
- Πυροσβέστη- Λιμενικό, μη τολμώντας καν να ομολογή
σουν, άλλα και επιμελώς αποκρύπτοντας ότι με τις πολι
τικές τους έχουν καταστήσει αυτό, τον πιο φτωχό συγγε
νή, χωρίς όραμα για το μέλλον, χωρίς προοπτική εξέλιξης 
βαθμολογικής ανέλιξης, χωρίς κίνητρα, με ευτελή αμοι

βή, αφού ο Βασι
κός Μισθός του 
νέου Αστυφύλα
κα - Πυροσβέστη 
- Λιμενικού δεν 
ξεπερνά τα 584 
ευρώ το μήνα, 
υ π ο λ ε ιπ ό μ ε ν ο ς  
κατά πολύ και 
απ’ αυτόν του 
ανειδίκευτου ερ
γάτη που ανέρχε
ται στα 629 ευρώ.
Μέσα από τις 
προαναφερόμενες 
διαπιστωτικές ει
κόνες, μέσα από 
την αδιαφορία 
της Κυβέρνησης 
που γεννά αδια
φορία, μέσα από την εγκατάλει
ψη που φέρνει την περιθωριο
ποίηση, μέσα από την στασιμό
τητα που οδηγεί στο τέλμα και 
την υποβάθμιση, απεικονίζεται 
παραστατικότατα η σημερινή 
κατάσταση των Σωμάτων Ασφα
λείας και των εργαζομένων σ’ 
αυτά.
Βιώνοντας αυτή τη ζοφερή 
πραγματικότητα, εμείς οι 
Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και 
Λιμενικοί, που συγκεντρωθήκαμε στην Αθήνα, την 24 
Ιουλίου 2006, Ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας 
διαμαρτυρόμαστε έντονα για την κρίση στην οποία έχου
με περιέλθει, αντιδρώντας με κραυγή αγωνίας στην απα
ξίωση, την περιθωριοποίηση και διολίσθηση μας στις 
μαύρες μέρες του παρελθόντος.
Για την αναστροφή αυτής της άσχημης κατάστασης

‘•'««μ ι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
την άμεση επίλυση των χρόνιων ζητημάτων και υλοποί
ηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης με την πλήρη ικα
νοποίηση των ώριμων και δίκαιων αιτημάτων μας και 
πρωτίστως :
1. Αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας
2. Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών
3. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και αξιοποίηση 
του ανθρώπινου
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δυναμικού
4. Υλοποίηση της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού για αύ
ξηση του βασικού
μισθού του Ανθ/γού κατά 140 ευρώ με σταδιακή 
ενσωμάτωση των 
υφισταμένων επιδομάτων
5. Καθιέρωση σύγχρονου Βαθμολογίου με προοπτική 
εξέλιξης- ανέλιξης
κυρίως του χαμηλόβαθμου προσωπικού
6. Καθιέρωση νέου μισθολογίου για τα Σώματα Ασφαλείας
7. Αναπλήρωση εισοδήματος των παθόντων εν ώρα Υπη
ρεσίας και εκείνων
που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου
8. Εφαρμογή των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους ερ
γασιακούς μας
χώρους
9. Αποζημίωση για την παρουσία μας στα γήπεδα και από
δοση πόρων για
την παροχή σε τρίτους ξένων προς την αποστολή μας 
υπηρεσιών
10. Αποκατάσταση των διωχθέντων για συνδικαλιστική 
δράση συναδέλφων
ΚΑΛΟΥΜΕ
την ελληνική κοινωνία και τούς απλούς πολίτες να συ
μπαρασταθούν και να στηρίξουν για μια ακόμη φορά τον 
δίκαιο αγώνα μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.

m

Α. Συνάδελφοι, την 8.6.2006 αποστεί
λαμε το υ π ’ αρίθμ: 232 / 8-06-2006 
υπόμνημα περιεχόμενο του οποίου 
και σας παραθέτουμε:

«Κύριε Υπουργέ
Την απόφαση σας για άμεση ομογενοποί- 

ηση των Ειδικών Φρουρών με το λοιπό αστυ
νομικό προσωπικό, που με τόση ικανοποίηση και ενθου
σιασμό χαιρετίστηκε από τους Ειδικούς Φρουρούς και το 
Σωματείο μας, διαδέχεται η πλήρης απογοήτευση για τη 
παντελή αδιαφορία και ασυνέπεια που επιδεικνύει το 
Υπουργείο στη προετοιμασία ενός τόσο σημαντικού εγ
χειρήματος.
Γνωρίζουμε ότι η υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου ουδέν έχει πράξει μέχρι σήμερα για να δρο
μολογηθεί ο σχετικός Νόμος.
Από τα χείλη του κ. Αρχηγού είχαμε λάβει τη δέσμευση 
ότι μέχρι τέλος Μαΐου θα είχαμε στα χέρια μας ένα πρω
τόλειο σχεδίου Νόμου ως βάση συζήτησης και συνεργα
σίας. Α ντ’ αυτού η υπηρεσιακή ηγεσία δεν κάνει κάτι, 
εκτός αν βέβαια απαξιεί να ενημερώσει τους εκπροσώ
πους του Σωματείου μας, οι οποίοι, παρ’ ότι μόνο διάθεση 
για συνεργασία και βοήθεια έχουν, τυγχάνουν της πλή
ρους περιφρόνησης και απαξίας.
Το σύνολο των Ειδικών Φρουρών επιδεικνύοντας παρα
δειγματικό συνδικαλιστικό ήθος και καλοπιστία, «πάγω
σαν» κάθε άλλη από τις αυτονόητες και δίκαιες διεκδική
σεις τους, προκειμένου όλα να ενταχθούν στα πλαίσια της 
ομογενοποίησης.
Το συνδικαλιστικό κόστος που αναλάβαμε ως Δ ιο ικητι
κό Συμβούλιο αλλά και η σπάνια ανοχή όλων των φ υ
σικών μελών μας προδόθηκαν από τη μέχρι τώρα α ντ ι
μετώπιση.
Η προηγούμενη αγανάκτηση τους, οι δυναμικές διαδηλώ
σεις, η ιδιαίτερα αιχμηρή κριτική τους και η παρουσία τους, 
ανεστάλησαν καλόπιστα προ της δέσμευσης σας αυτής. 
Είναι δεδομένο ότι το δρόμο της δυναμικής διεκδίκησης 
που τόσο καλά γνωρίζουμε και τόσο καλοπροαίρετα ανα
στείλαμε, μας αναγκάζεται εφεξής να τον ξαναδρομολο-

γήσουμε, έχοντας απέναντι μας τα αδυσώπητα θεσμικά 
υπηρεσιακά και οικονομικά αρνητικά δεδομένα, όπως:
- Μισθολογική εξίσωση με το λοιπό Αστυνομικό Προσω
πικό.
- Βαθμολογική ιεράρχηση
- Βελτίωση Υπηρεσιακής κατάστασης
- Αναγνώριση του Επαγγέλματος ως Επικίνδυνο και 
Ανθυγιεινό
- Τοποθέτηση Ειδικών Φρουρών σε όλες τις Αστ. Διευ
θύνσεις της χώρας
- Συνδικαλιστική εκπροσώπηση σε όλα τα θεσμικά όργα
να
- Πρόσληψη προσωπικού 
Κύριε Υπουργέ
Είναι προφανές ότι όλα τα ανωτέρω, που είναι λογικά και 
δίκαια αλλά χρονίζουν αδικαιολόγητα θα επιλύονταν με 
το καλύτερο τρόπο, μέσω της Ομογενοποίησεως μας, αλ
λά δυστυχώς εσείς και οι συνεργάτες σας αποφεύγεται. 
Με τη συμπεριφορά αυτή, αλλά και με τη απογοήτευση 
των Ειδικών Φρουρών, που δεν έχουν πλέον το όραμα 
της επαγγελματικής τους αναβάθμισης, ο δρόμος της σύ
γκρουσης είναι πλέον η μοναδική διέξοδος.
Με τη τελευταία ελπίδα του σεβασμού στο πρόσωπο σας 
και στο Λόγο σας, διατηρούμαι τη τελευταία μας επιφύ
λαξη για δική σας παρέμβαση στη δρομολόγηση του σχε
τικού Νομοσχεδίου.
Εάν μια συνάντηση μαζί σας θα προσέθετε κάτι στην υλο
ποίηση των δεσμεύσεων σας, είμαστε πάντοτε πρόθυμοι 
να την πραγματοποιήσουμε. Περαιτέρω αδράνεια εκλαμ
βάνεται από χιλιάδες συναδέλφους ως αθέτηση υποσχέσε- 
ως και άρνηση ικανοποίησης μας.
Ό πω ς προκύπτει από το υπόμνημα, το Διοικητικό Συμ
βούλιο εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη μη τή
ρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έθεσε η πολιτική και 
υπηρεσιακή και για ενδεχόμενη κοροϊδία σε βάρος των εκ
προσώπων του Σωματείου για την αποφυγή συνάντησης 
και συνεργασίας όπως την υποσχέθηκε ο κ. Υπουργός. 
Ανησυχούμε για ένα Νομοσχέδιο που αφορά τη ζωή μας 
και την υπηρεσιακή μας υπόσταση, για το οποίο δεν έχου
με τη παραμικρή ενημέρωση .
Σας γνωρίζουμε ότι επιδιώξαμε άμεση συνάντηση με τη 
πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, η περιφρόνηση που μας 
επέδειξαν μας συσπειρώνει και μας οδηγεί να απαιτήσου
με τη συνάντηση αυτή με τον ίδιο τρόπο που έχουμε πε- 
τύχει τις μέχρι τώρα συναντήσεις μας.
Θα είστε πάντοτε ενήμεροι για κάθε ενέργεια μας, μέχρι 
το όραμα της Ομογενοποίησης να γίνει πραγματικότητα.

Β. Το ΣΕΦΕΑΑ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανα
κοινώσει τη διανομή "εγχειριδίων περιπολιών" στα μέλη 
του με τις συχνότερες παραβάσεις του Ποινικού Κώδικά 
και του Κ.Ο.Κ,.
Τα εγχειρίδια έχουν μέγεθος παλά
μης (Α6) και αποτελούνται από δο
μημένες ενότητες που αφορούν σε 
παραβάσεις του Π.Κ. και ΚΟΚ που 
συναντούν συχνότερα οι συνάδελ
φοι που εκτελούν περιπολίες. Για 
κάθε παράβαση αναφέρεται επακρι
βώς ο Νόμος καθώς και οι αλλαγές 
οι οποίες έχουν επέλθει από την αρ
χική έκδοσή του, αλλά και το είδος 
της ποινής.
Σε ότι αφορά στον Κ.Ο.Κ αναγράφο
νται τα πρόστιμα που ίσχυαν τη 
στιγμή της έκδοσης, ενώ από το φθι
νόπωρο αυτού του έτους που ενδεχομένως υπάρξουν αλλα
γές, θα μπορείτε να ενημερωθείτε από το υποσέλιδο του
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sefeaa.gr ( www.sefeaa.gr/entypa ) έως ότου υπάρξει νέα 
επανέκδοση.
Το "εγχειρίδιο περιπολιών" έρχεται ως πολυ-εργαλείο για 
όλους τους συναδέλφους, ιδίως μετά από την έναρξη των 
"αμειβόμενων πεζών περιπολιών" για τις  οποίες το 
ΣΕΦΕΑΑ αγωνίστηκε και (ξανα)πέτυχε.
Τα εγχειρίδια βρίσκονται στα γραφεία του ΣΕΦΕΑΑ από 
την Τετάρτη 5/7/06 και η διάθεση στα μέλη του θα είναι 
δωρεάν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

«Κύριε Αρχηγέ, επιθυμούμε να σας επι- 
σημάνουμε άτι σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία η υπηρεσιακή μεταβολή της με
τάθεσης εκτός νομού για τους Συνοριακούς Φύλακες 
αποφασίζεται από το Συμβούλιο Μεταθέσεων (Π.Δ. 
211/2005 άρθρο 10). Η μετάθεση εντός των ορίων του νο
μού σύμφωνα με την ερμηνευτική εκδοχή που μας έχει 
αποσταλεί, με το σχετικό 6001/1/39-κ έγγραφο της Διεύ
θυνσης Προσωπικού/ΑΕΑ, αποφασίζεται από τον Αστυνο
μικό Διευθυντή μόνο.
Η σχετική νομοθεσία για τους Αστυφύλακες (Π.Δ. 
100/2003 άρθρο 13) προβλέπει τη συγκρότηση τοπικού 
υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων το οποίο και λαμ
βάνει την απόφαση. Πρόκειται δηλαδή για συλλογικό όρ
γανο της Διοίκησης στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι διοικού- 
μενοι αστυφύλακες διαθέτουν εκπρόσωπο.
Επειδή θεωρούμε ότι το μονοπρόσωπο όργανο της διοίκη
σης (Αστυνομικός Διευθυντής) εκτελεί αποφάσεις του 
Συλλογικού οργάνου (Συμβούλιο Μεταθέσεων), παρακα- 
λούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Με το 8025/8/98 από 12/2/2006 έγγραφό ζητήθηκε η ενυ
πόγραφη ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τη λει
τουργία των παιδικών κατασκηνώσεων για τη θερινή πε
ρίοδο του τρέχοντος έτους. Επίσης ζητήθηκε και η υπο
βολή των σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων από τους επι- 
θυμούντες.
Μολονότι όμως εγκαίρως (12.2.2006) ενημερώθηκαν 
όλες οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά 
με το διαλαμβανόμενο θέμα, η Ομοσπονδία μας έγινε 
αποδέκτης πολλών παραπόνων από συναδέλφους που 
δεν ενημερώθηκαν καθόλου ή η ενημέρωση έγινε εκ
πρόθεσμα. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν οι επι- 
θυμούντες συνάδελφοι Συνοριακοί Φύλακες να απολέ- 
σουν το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών τους στις 
κατασκηνώσεις.
Δεδομένου ότι και στο παρελθόν παρατηρήθηκαν ανάλο
γα φαινόμενα μη ενημέρωσης των υπηρετούντων Συνο
ριακών Φυλάκων, προτείνουμε την κοινοποίηση των 
σχετικών ενημερωτικών σημάτων και στο Δ.Σ. της Ομο
σπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, προκειμένου κι εμείς 
από την πλευρά μας να συμβάλλουμε στην έγκαιρη και 
σωστή ενημέρωση των συναδέλφων.
Επίσης, σας μεταφέρουμε το αίτημα του συνόλου των 
συναδέλφων μας για αναζήτηση και λειτουργία κατα
σκηνώσεων στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη,

Ή πειρο, Θεσσαλία) δεδομένου ότι ως επί το πλείστον οι 
Συνοριακοί Φύλακες υπηρετούν στις ανωτέρω περιοχές. 
Αυτό συνεπάγεται ότι και η συμμετοχή των παιδιών στις 
κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα καθίσταται ιδιαίτερα 
δυσχερής λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης. 
Το εν λόγω αίτημα είχε τεθεί και παλαιότερα από τους 
εκπροσώπους της Ομοσπονδίας μας στο Δ.Σ. του Ιδρύμα
τος Εξοχές χωρίς ωστόσο να δρομολογηθεί κάτι επί αυ
τού.
Το παρόν έγγραφο παρακαλούμε πολύ να αναγνωσθεί σε 
επόμενη συνεδρίαση του Δ. Σ. του Ιδρύματος. Παρακα
λούμε για τις ενέργειες σας.

Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΣΧΕΤ: α) Υπ’ αριθμ. 05/2006 έγγραφο μας από
27/1/2006 ΕΛ.ΑΣ.

Κύριε Αρχηγέ
Στο πλαίσιο της ειλικρινούς και δημιουργικής συνεργα
σίας που προσπαθούμε να αναπτύξουμε σε όλα τα χρόνια 
της λειτουργίας μας και με γνώμονα πάντα τη σωστή και 
έγκαιρη ενημέρωση των συναδέλφων Συνοριακών Φυλά
κων που εκπροσωπούμε θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 
για τα κάτωθι:
Η Ομοσπονδία μας -κατά καιρούς- έχει διαπιστώσει ότι 
διάφορα σημαντικά έγγραφα που απευθύνονται προς 
τους συναδέλφους μας από το Αρχηγείο μας, είτε δεν γνω
στοποιούνται στους συναδέλφους είτε γνωστοποιούνται 
εκπροθέσμως.
Βρισκόμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να επισημάνου- 
με ότι η ανωτέρω συμπεριφορά στοιχειοθετεί παράλειψη 
νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας εκ μέρους της διοίκησης. 
Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι για ορισμένα θεσμικά ζη
τήματα που απασχολούν την υπηρεσία μας (π.χ. διαμόρ
φωση νέου πειθαρχικού δικαίου), η Ομοσπονδία μας δεν 
είχε καμία ενημέρωση, ούτε και κλήθηκε να συμμετάσχει 
σε σχετικές διεργασίες με εκπρόσωπό της αν και αυτό ζη
τήθηκε από την πλευρά μας εγγράφως (υπ’ αριθμ. 
05/2006 έγγραφο μας).
Ό λα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ελλιπή ενημέρωση 
των συναδέλφων μας για ζητήματα που τους απασχο
λούν.
Κύριε Αρχηγέ, Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μέχρι τώρα σε 
όλη τη συνδικαλιστική μας διαδρομή προσπαθούμε και 
έχουμε αναπτύξει σχέσεις καλής συνεργασίας με όλες τις 
βαθμίδες της διοίκησης προκειμένου να εξυπηρετήσουμε 
τους συναδέλφους μας για θέματα που τους ενδιαφέρουν 
άμεσα αλλά και να συμβάλλουμε με το μέγιστο των δυνά
μεων μας στη διασφάλιση του εννόμου αγαθού της Δημό
σιας Τάξης.
Στόχος της Ομοσπονδίας μας δεν είναι να υποκαταστή
σουμε τη Διοίκηση και τις  υπηρεσίες της αλλά να συ
νεισφέρουμε στο έργο της ενημέρωσης των συναδέλ
φων μας. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως σχετικά 
έγγραφα που απευθύνονται στους Συνοριακούς Φ ύλα
κες να κοινοποιούνται και στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
μας. Ακόμα ζητάμε την ισότιμη μεταχείριση του συνδι
καλιστικού μας φορέα σε όλα τα θέματα που αφορούν 
την Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρο
μετανάστευσης. Ε υελπιστώ ντας στην κατανόηση από 
μέρους σας των προβληματισμών μας, παρακαλούμε 
για τις  ενέργειες σας.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.Ο.Π.Π.-Υ.Δ.Τ.)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜ ΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
2006-2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κα
τάρτιση και υπογραφή:
1. Της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους (2006- 
2007) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών εργασίας 
και άλλων συναφών ζητημάτων των μονίμων και επί 
συμβάσει αορίστου χρόνου Πολιτικών Υπαλλήλων των 
Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος για όσα ζητήματα δύνανται να ρυθμι- 
σθούν βάσει του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 2738/1999 και
2. Της Συλλογικής Συμφωνίας έτους (2006-2007) για τη 
ρύθμιση των όρων και συνθηκών εργασίας των παραπά
νω υπαλλήλων για όσα ζητήματα δύνανται να ρυθμι
στούν βάσει του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 2736/1999.

ΤΗΣ
Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των Πολι
τικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με 
την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προ
σωπικού Υ.Δ.Τ.» (Π.Ο.Π.Π.-Υ.Δ.Τ.) που εδρεύει στην 
Αθήνα, επί της οδού Π. Κατεχάκη 4, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα.

ΠΡΟΣ
1. Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης που κατοικοεδρεύει 
στην Αθήνα, επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 4.
Α) Για τα προς διαπραγμάτευση ζητήματα της Συλλογι
κής Σύμβασης Εργασίας.
Β) Για τα προς διαπραγμάτευση ζητήματα της Συλλογι
κής Συμφωνίας.
2. Τον Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της 
οδού Βασ. Σοφίας 15.
3. Τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην 
Αθήνα, επ ί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 10.
4. Τη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας 15. 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γενικό Λογιστήριο του κράτους, που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 37.
2. ΑΔΕΔΥ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ψύλλα 2 και 
Φιλελλήνων.
Στη διαμόρφωση του πλαισίου διεκδικήσεων και των ει
δικότερων ρυθμίσεων του περιεχομένου της Συλλογικής 
Σύμβασης, καθώς και της Συλλογικής Συμφωνίας έτους 
(2006-2007) το Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Π.-Υ.Δ.Τ., αφού συνεκτί- 
μησε τα δεδομένα στο χώρο των υπηρεσιών της Ελληνι
κής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος κατέ
ληξε με ομόφωνη απόφασή του, η οποία επικυρώθηκε από 
το 12ο Τακτικό εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομο
σπονδίας, να θέσει προς διαπραγμάτευση της ακόλουθες 
προτάσεις στις οποίες επιφυλάσσεται να αναπτύξει και 
προφορικά, κατά τη διάρκεια των απευθείας διαπραγμα
τεύσεων

Α. ΘΕΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Νέες προσλήψεις πολιτικού προσωπικού, όλων των ει
δικοτήτων για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών 
των υπηρεσιών. Οι προσλήψεις προτείνουμε να ανέρχο
νται στο 10% επί των προσλήψεων αστυνομικού και πυ
ροσβεστικού προσωπικού έτους 2006-2007.

2. Βαθμολογική αντιστοιχία του πολιτικού προσωπικού 
με το αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
1. Νομοθετική ρύθμιση για αποζημίωση πέραν της πεν
θημέρου απασχόλησης στο πολιτικό προσωπικό με τους 
ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται 
στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό.
2. Αύξηση του ποσού των υπερωριών ώστε η χορήγησή 
τους να καλύπτει αδιακρίτως όλους τους υπηρετούντες 
πολιτικούς υπαλλήλους στα Αρχηγεία ΕΛ.ΑΣ. και Πυρο
σβεστικό Σώμα.
Με τις παραπάνω προτάσεις επιτυγχάνονται τα εξής:
1. Ανοίγονται προοπτικές σταδιοδρομίας και εξέλιξης στο 
πολιτικό προσωπικό και αναβαθμίζεται η διοικητική εκ
προσώπησή του στα Αρχηγεία της Ελληνικής Αστυνο
μίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Ικανοποιείται ένα πολύχρονο, δίκαιο και πάγιο οικονο
μικό αίτημα των πολιτικών υπαλλήλων στα πλαίσια μιας 
ιδιαίτερα σφιχτής εισοδηματικής πολιτικής που είχε ως 
αποτέλεσμα την πραγματική μείωση των ήδη πενιχρών 
μισθών των υπαλλήλων.
3. Εμπεδώνεται αίσθημα δικαιοσύνης στους πολιτικούς 
υπαλλήλους οι οποίοι ασκούν τα ίδια καθήκοντα διοικη
τικής υποστήριξης με το αστυνομικό και πυροσβεστικό 
προσωπικό (προσωπικό γραφείου -  επιτελείς) και ρυθμί
ζονται οι ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις του προσωπικού των 
Αρχηγείων.
4. Απελευθερώνεται ένστολο προσωπικό από διοικητικές 
εργασίες και διευκολύνεται η πολιτική και φυσική ηγε
σία να απαλλάξει το εκπαιδευμένο αστυνομικό και πυρο
σβεστικό προσωπικό από ξένα προς την κύρια αποστολή 
του καθήκοντα και να ενισχύσει τις μάχιμες υπηρεσίες 
προς όφελος των πολιτών.
5. Ενισχύονται οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης από 
εξειδικευμένο πολιτικό προσωπικό, με γνώσεις πληροφο
ρικής ξένων γλωσσών και όσων ορίζει ο νόμος για τις προ
σλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και αναβαθμίζεται ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά ο τομέας των διοικητικών υπηρεσιών 
των δύο Αρχηγείων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
6. Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών 
των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυ
ροσβεστικού Σώματος τα Σαββατοκύριακα αφού με την 
πέραν του πενθημέρου απασχόληση του πολιτικού προ
σωπικού υπάρχει άμεση η δυνατότητα διάθεσης αστυνο
μικού και πυροσβεστικού προσωπικού στις μάχιμες υπη
ρεσίες που χωλαίνουν το αναφερόμενο διάστημα. 
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση για 
καλόπιστο και τεκμηριωμένο διάλογο στο πλαίσιο που 
ορίζει ο Ν. 2738/1999 (άρθρα 5 και 13) με στόχο τη σύνα
ψη Συλλογικής Σύμβασης και Συμφωνίας για το έτος 
2006-2007.
Κρίνουμε αναγκαίο ότι για τη γόνιμη και εποικοδομητική 
διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων όμως μας κοινοποιήσε
τε εγγράφως βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2738/1999 
όλα εκείνα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτού
νται για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων, όπως 
τεκμηριωμένες εκθέσεις δαπανών για τα οικονομικά αιτή- 
ματά μας, εκτιμήσεις, θέσεις και προτάσεις των υπηρεσια
κών παραγόντων για τα θεσμικά αιτήματά μας.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Π.-Υ.Δ.Τ. εξουσιοδοτη
μένοι εκπρόσωποί μας για τη διεξαγωγή των διαπραγμα
τεύσεων και για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. και Σ.Σ. έτους 
2006-2007 ορίζονται οι:
Βαγγέλης Μαλακάτας, Πρόεδρος, Κάτια Σαββίδου, Γενι
κή Γραμματέας, Κρυσταλλία Μπαλάση, Αντιπρόεδρος,
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Γιάννης Γουναλάκης, Ταμίας, Χρήστου Νικόλαος, Οργ. 
Γραμματέας, Γιάννης Γάλιος, Υπ. Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων και μέλη του Δ.Σ., που επιφυλασσόμαστε να σας 
γνωστοποιήσουμε εφόσον χρειαστούν, με μελλοντικό έγ
γραφο. Στις συναντήσεις θα παρίστανται, με δική μας 
πρωτοβουλία Νομικός Σύμβουλος καθώς και εμπειρογνώ
μονες της ΑΔΕΔΥ για θέματα της αρμοδιότητάς τους κα
τά περίπτωση.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ (2) ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
5ΜΕΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Στο τέλος του έτους, σε ημερομηνία που θα ορισθεί προ
σεχώς θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη 
των (2) αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο 5με- 
λές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μονίμων Πολιτικών Υπαλλή
λων Ελληνικής Αστυνομίας
Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους, 
οι οποίοι ψηφίζουν αυτοπροσώπως στο Λεκανοπέδιο 
Αττικής και δΓ αλληλογραφίας στην επαρχία.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού/ΥΔΤ 
και τα πρωτοβάθμια σωματεία -  μέλη της (Σύλλογοι: 
Αττικής -  Βόρειας Ελλάδας -  Νοτιοδυτικής Ελλάδας -  
Θεσσαλίας και Περιφ. Πελοποννήσου) συγκροτούν και 
στηρίζουν το ακόλουθο ψηφοδέλτιο, με την επωνυμία 
«ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ».
Αλεξανδρινού Ζηνοβία Α’ Υποδ/νση Αστυν. Θεσσαλονίκης
Αλεξοπούλου Γεωργία Α.Τ. Αλεξανδρούπολης
Αναστασιάδης Σάββας Αστ. Υποδ/νση Γιαννιτσών
Ανδριανόπουλος Γεώργιος Δ/νση Πληροφορικής/ΑΕΑ
Ασημακίδης Δημήτριος Α.Δ. Κιλκίς
Γάλλιος Ιωάννης Α.Δ. Λάρισας
Γεωργαλής Στέργιος Τ.Α. Τούμπας Θεσσαλονίκης
Γιόκα Ελένη Δ/νση Αστυν. Αθηνών
Δήμος Νικόλαος Α.Τ. Ιωαννίνων
Εμμανουήλ Γεώργιος Α.Τ. Μοσχάτου
Ευσταθίου Νικόλαος Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων
Καπράλου Βασιλική Τ.Τ. Καλαμάτας
Κουκούλης Χρήστος Α.Δ. Πιερίας
Μαντέλας Αθανάσιος Α.Τ. Σκάλας Λακωνίας
Μποσίνη Κανέλλα Α’ Α.Τ. Ν. Ιωνίας
Νίτσης Δημήτριος ΤΜ. Άμεσης Δράσης Πατρών
Πατσούρη Μαρία Δ/νση Ασφ. Αερολιμένα Αθηνών
Σαββίδου Αικατερίνη Δ/νση Π ολιτικού
Προσωπικού/ΑΕΑ
Σταθάκη Χαρίκλεια Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών/ΑΕΑ
Τζελέπης Αλκιβιάδης Τμ. Πολιτ. Προσωπικού/ΓΑΔΑ
Τσακαλά Ελένη Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ
Τσιάρας Δημήτριος Α.Τ. Μοσχάτου
Φιλοπούλου Σταυρούλα Τμ. Πολιτ. Προσωπικού/ΓΑΔΑ
Χαλέβας Απόστολος Τ.Τ. Βόλου
Χαλκιαδάκη Μαρία Β’ Α.Τ. Ηρακλείου Κρήτης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ.Φ.

Εορτασμός Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου Προστάτη της 
Ομοσπονδίας.

Σε κλίμα κατάνυξης και σεβασμού την 1η Ιουνίου 2006 η 
Π.Ο.Π.Π. και Κ.Φ. εόρτασε τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου

του Ρώσσου ο οποίος έχει ανακηρυχθεί, κατόπιν και 
εγκρίσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλά
δος, Προστάτης - Άγιός της.
Η Θεία Λειτουργία - Δοξολογία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών από τον Προϊστάμενο της Υπο
διεύθυνσης Θρησκευτικού/ΑΕΑ Πανοσιολογιότατο Αρχι
μανδρίτη π. Νεκτάριο Κιούλο.
Στην ανωτέρω λατρευτική εκδήλωση παράστησαν ο κ. 
Νικόλαος Μητρόπουλος Δ/ντής Γραφείου Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης ως εκπρόσωπος του κ. Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα ο οποίος απούσιαζε στο εξω
τερικό, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημ. Τά
ξης και Πρέσβης επί τιμή κ. Κωστής Αιλιανός, ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης ο 
Επιτελάρχης της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ευστράτιος 
Κυριακάκης, ο Επιτελάρχης του Αρχηγείου Πυροσβεστι
κού Σώματος κ. Δημήτριος Κάκος, ο Β’ Υποδιοικητής και 
Δ/ντές των Δ/νσεων της ΕΥΠ, η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. 
Έ λενα Κουντουρά, ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δημή- 
τριος Σαμπατζιώτης, η Πολιτευτής της Νέας Δημοκρα
τίας κ. Κατερίνα Αδαμοπούλου, ο Επίτιμος Πρόεδρος της 
ΠΟΑΞΙΑ και Πολιτευτής της Ν.Δ. κ. Μιχάλης Βετούλης, 
ο Δ/ντής Δ/νσης Πολιτικού Προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας κ. Βασίλειος Σακαλής, η Δ/ντρια Δημοσίων 
Σχέσεων/ΑΕΑ, κ. Αικατερίνη Ευγενικού - Τσάτσου ο 
Δ/ντής Δ/νσης Διαχ. Υλικού κ. Αναστάσιος Σακκάς, ο 
Δ/ντής Δ/νσης Ελεγκ. Δαπανών κ. Νικόλαος Χρήστου, 
Δ/τές Δ/νσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
Εκπρόσωποι Υπουργών, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωμα
τικοί, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, άλλοι επίσημοι, μέλη των Ενώσεων της 
Ομοσπονδίας μας και πλήθος Πολιτικών Υπαλλήλων. 
Επίσης έστειλαν επιστολές προς τον Πρόεδρο της Ομο
σπονδίας: ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστόδουλος ο Βουλευτής Ν.Δ. κ. 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης κ.ά.
Τηλεφωνικώς δήλωσαν ουσιαστικό κώλυμα παρουσίας 
των στην εκδήλωσή μας. Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, Η Α.Ε. ο Πρωθυπουργός 
κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Εσωτερικών Δημ. 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκοπής Παυλόπου- 
λος, η Υπουργός Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο 
Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο Υπουργός 
Υγείας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Υπουργός Τουρι
σμού κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, ο Γραμματέας Κ.Ε. Νέ
ας Δημοκρατίας κ. Λευτέρης Ζαγορίτης και άλλοι ανώτα
τοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Σώματος της Ελληνι
κής Αστυνομίας.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας - Δοξολογίας ακο
λούθησε μικρή δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο του I. 
Ναού με προσφορά διαφόρων εδεσμάτων.
Η Ομοσπονδία μας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαρι
στήσει όλους τους παριστάμενους στην λατρευτική εκδή
λωσή της για τη μεγάλη επιτυχία που προσέδωσαν με την 
παρουσία τους αλλά πολύ περισσότερο διότι τίμησαν με 
την πρέπουσα ευλάβεια και κατάνυξη τον Προστάτη Άγιό 
της, Άγιο Ιωάννη τον Ρώσσο Ομολογητή και Όσιο, του 
οποίου την ευλογία ζητούμε προκειμένου να μας δίνει 
κουράγιο να συνεχίσουμε να επιτελούμε με τον καλύτερο 
τρόπο τα καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί προς όφελος 
του Έ λληνα πολίτη και της κοινωνίας μας γενικότερα.

Επιμέλεια: Α ν θ /μ ο ς  Κων. Γ. Κούρος
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t  Υποστράτηγος ε.α Ανδρέας Φούντας. Γεννήθηκε το έτος 
1931 στην Πάτρα Αχαΐας. Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και της Α.Δ. Ακαρνανίας. Υπήρ
ξε έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 15- 
6-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Αστυν. Διευθυντής ε.α. Ιωάννης Αντωνόπουλος. Γεν
νήθηκε το έτος 1925 στο Λιτόσελο Φθιώτιδας. Κατετάγη 
την 1-7-1976 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 15-4-2006 
από παθολογικά αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Σόφης. Γεννήθηκε το έτος 
1959 στο Τριχώνιο Αιτωλοακαρνανίας. Κατετάγη την 10- 
1-1983 και υπηρέτησε σε διάφορες της Γ.Α.Δ. Αττικής και 
της Α.Δ. Αιτωλίας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέ
κνου. Απεβίωσε την 28-3-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Αστυφύλακας Σπυρίδων Τομουτζό- 
γλου. Γεννήθηκε το έτος 1985 στη Θεσ
σαλονίκη. Κατετάγη την 10-10-2003 και 
υπηρετούσε στη Δ.Α.Ε.Α/Υ.Α.Τ. Υπήρξε 
άγαμος. Απεβίωσε την 1-6-2006 συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματος.

t  Αστυνόμος Α’ Ιωάννης Σερέτης. Γεννήθηκε το έτος 
1957 στο Μακρολίβαδο Φθιώτιδας. Κατετάγη την 20-9- 
1980 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Αττικής, Α.Δ. Φθιώτιδας καθώς και στη Δ/νση 
Αστυν. Πειραιά. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε τη 23-3-2006.

t  Ανθυπαστυνόμος Μωυσής Μυριανίδης. Γεννήθηκε το 
έτος 1955 στην Αντιγόνεια Κιλκίς. Κατετάγη την 9-11- 
1982 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. 
Αττικής και της Α.Δ. Κιλκίς. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 17-6-2006 από παθολογικά 
αίτια.

t  Αρχιφύλακας Παντελής Κούμης. 
Γεννήθηκε το έτος 1960 στην Πε
τρούπολη Αττικής. Κατετάγη την 
16-3-1987 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας 
Πειραιά. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 27-5-2006 
από παθολογικά αίτια.

t  Αστυφύλακας Χαράλαμπος Κολοβός. 
Γεννήθηκε το έτος 1982 στα Γιαννι
τσά. Κατετάγη την 2-11-2001. Υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. 
Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε 
την 24-6-2006 συνεπεία θανάσιμου 
τροχαίου ατυχήματος κατά την εκτέ
λεση διατεταγμένης υπηρεσίας.

t  Αρχιφύλακας Αθανάσιος Πολύδωρος. Γεννήθηκε το 
έτος 1970 στη Ναυπακτία Αιτωλοακαρνανίας. Κατετάγη 
την 19-6-1995 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέ
κνου. Απεβίωσε την 21-1-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Αστυφύλακας Βασίλειος Πολύχρο
νης. Γεννήθηκε το έτος 1985 στη Θεσ
σαλονίκη. Κατετάγη την 10-10-2003 
και υπηρετούσε στο Α.Τ. Ζωγράφου 
Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
1-6-2006 συνεπεία τροχαίου ατυχήμα
τος.

t  Αστυνόμος Α’ ε.α. Δημήτριος Τζαγκαράκης. Γεννήθηκε το 
έτος 1933 στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατετάγη την 31-8-1958 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής, υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 5-4-2006.

a i l k

t  Αστυνόμος Α’ ε.α. Αντώνιος Βλάχος. Γεννήθηκε το έτος 
1941 στη Χαλκίδα Εύβοιας. Υπηρέτησε δε διάφορες υπη
ρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής καθώς και της Δ/νσης Αστυν. 
Πειραιά. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απε
βίωσε την 20-5-2006.
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ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΤΙ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΠΙΑ

ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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{  κ ο υ ι ζ  :

"Γ ια τ ί το λέμε έτσι; "
''Είναι η γλώσσα του λαού τω όντι μεχαλλείον. 
Έ χει πολλούς αδάμαντας έχει πολύ χρυσίον". 
(Αχιλ. Παράσχος)

Εγκέλαδος
Η μυθική παράδοση τον αναφέρει σαν έναν από 
τους Γίγαντες, που ήταν παιδιά της Γαίας και του 
Ουρανού. Οι Γίγαντες δεν ήταν αθάνατοι, αλλά 
είχαν θεία καταγωγή. Έ καναν παρέα με τους θε
ούς και η δύναμη τους ήταν τέτοια που κι αυτοί 
τρόμαζαν πολλές φορές. Κάποτε όμως τσακώθη
καν μαζί τους (θεοί και Γίγαντες) και άρχισε μια 
φοβερή μάχη, που κράτησε τριάντα ολόκληρα 
χρόνια. Στο μεγάλο αυτό αγώνα, αρχηγός των Θε
ών ήταν η Αθηνά και των Γιγάντων ο Εγκέλαδος. 
Η μυθική παράδοση έχει πολλές παραλλαγές και 
μία από αυτές λέει ότι η Αθηνά τον νίκησε, αφού 
έριξε πάνω του το νησί Σικελία ή τον σκέπασε με 
το όρος Αίτνα. Οι αρχαίοι μυθογράφοι συμπληρώ
νοντας την παράδοση έλεγαν ότι ο Εγκέλαδος που 
είχε καταπλακωθεί από την «πυρίπνοα» Αίτνα, 
όταν γύριζε και ανέπνεε, το βουνό έτρεμε και τρα
νταζόταν και από τον κρατήρα του έβγαινε φω
τιά, καπνός και λάβα. Ωστόσο, όποτε γίνεται μία 
μεγάλη καταστροφή από σεισμό, κυρίως οι άν
θρωποι θυμούνται τον καταπλακωμένο γίγαντα. 
(Λέξεις κα ι φ ρά σεις  πα ρο ιμ ιώ δεις) τον Τ. Ν ατσουλη εκδό
σεις Σ μνρνιω τά κη

Ανατύπωση -  επανέκδοση
Η ανατύπωση δηλώνει την εκ νέου εκτύπωση 
ενός εντύπου (βιβλίου κ.λπ.) άνευ διορθώσεων 
και κατά τρόπο που δεν διαφέρει σε περιεχόμενο 
και σε εκδοτική εμφάνιση από την προηγούμενη 
έκδοση. Αντίθετα, η επανέκδοση προϋποθέτει 
συνήθως μεγαλύτερες ή μικρότερες διαφορές 
από την προηγούμενή του έκδοση. Γ ι’ αυτό και 
οι επανεκδόσεις ενός βιβλίου είναι εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος και δηλώνονται πάντοτε βιβλιο
γραφικούς, συνήθως με ένα δείκτη πάνω στη 
χρονολογία έκδοσης π.χ. 19782 ή 19934, ενώ οι 
ανατυπώσεις μπορούν να μην δηλώνονται.

Εριστικός -  ερειστικός
Οι λέξεις είναι ομόηχες, αλλά το μεν εριστικός προ
έρχεται από το ρήμα «ερίζω» (τσακώνομαι) και ση
μαίνει τον καβγατζή, αυτόν που όλο αρπάζεται και 
μαλώνει με τους άλλους (π.χ. Ή ταν εκνευρισμένος 
με φανερά εριστική διάθεση), το δε «ερειστικός» 
προέρχεται από το ρήμα «ερείδομαι» δηλαδή στηρί
ζομαι και σημαίνει αυτόν που εξασφαλίζει την στή
ριξη, υποστήριξη, (π.χ. Ο σκελετός αποτελεί το 
ερειστικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος).

Λίκνο
Το έπιπλο μέσα στο οποίο κατακλίνεται και αναπαύε
ται το βρέφος, η κούνια. Μεταφορικά χρησιμοποιείται 
για να δηλώσει τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε, δημι- 
ουργήθηκε κάτι σημαντικό. Π.χ. το λίκνο της δημο
κρατίας/ της ελευθερίας/ του πολιτισμού. Συνώνυμα: 
κοιτίδα, πηγή, εστία, αφετηρία, πατρίδα, γενέτειρα.
(από το Λ εξικό της Ν. Ε λληνικής Γλώσσας)

Ε κ δ ό σ ε ις  Γ . Μ ττα μ ττιν ίω τη ς

"Γνω ρίζετε ό τ ι "
«Θάνατος θα ’ρθει με γοργά φτερά σε αστόν  
που θα διακόψει τη γαλήνη του Βασιλιά...».

Αυτή είναι η επιγραφή στο εξωτερικό του τάφου 
του Τουταγχαμών! Ο Χάουαρντ Κάρτερ, νεαρός 
αρχαιολόγος υποστήριζε πως υπήρχε τουλάχι
στον ένας ακόμη τάφος στην κοιλάδα των βασι
λέων στην Αίγυπτο. Δεχόταν όμως πολλές π ιέ
σεις για ολοένα και περισσότερες ανακαλύψεις, 
από το λόρδο Κάρναβορν, τη μοναδική πηγή εσό
δων του. Ο λόρδος είχε καλέσει τον Κάρτερ στην 
Αγγλία για να του πει, πως σύντομα θα διέκοπτε 
τις ανασκαφές. Γυρίζοντας πίσω στην Α ίγυπτο ο 
Κάρτερ έφερε μαζί του ένα καναρίνι, το οποίο 
όπως είπε ο βοηθός του θα τους οδηγούσε στον 
τάφο. Και μάλλον έτσι έγινε. Μετά από λίγο και
ρό ο Κάρτερ βρήκε μια σχισμή στους βράχους η 
οποία οδηγούσε σε έναν τάφο, τον τάφο του Του- 
ταγχαμών. Την ίδια νύχτα, όταν ο Κάρτερ γύρισε 
στο σπίτι του έμαθε από έναν υπηρέτη πως το κα
ναρίνι του είχε σκοτωθεί από μια κόμπρα (βασι
λικό ερπετό που συμβόλιζε τον Φαραώ, αλλά και 
επιθετικό ως προς τους εχθρούς της Αιγύπτου)! 
Αμέσως ο νεαρός αρχαιολόγος κάλεσε στην Α ίγυ
πτο τον Κάρναβορν ώστε να μπορέσει να συνεχί
σει στο άνοιγμα του τάφου. Η ανασκαφή συνεχί
στηκε και μέσα στον τάφο του Φαραώ ανακαλύ
φθηκαν τόσοι θησαυροί όσοι δεν είχαν βρεθεί σε 
άλλο τάφο Α ιγυπτίου βασιλιά. Ωστόσο μετά από 
λίγους μήνες ο λόρδος Κάρναβορν πέθανε. Τα αί
τια του θανάτου του δεν ήταν ακριβή αν και π ι
στεύεται ότι ήταν μόλυνση από τσίμπημα κου
νουπιού. Ακόμα πιο παράξενο ήταν το γεγονός 
ότι ο λόρδος βγήκε από τον τάφο με μια γρατσου- 
νιά ακριβώς στο ίδιο σημείο με το «τσίμπημα» 
του κουνουπιού! Στα χρόνια που ακολούθησαν 
έντεκα ακόμα άτομα πέθαναν κάτω από αφύσικες 
συνθήκες κάτι που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο 
τις θεωρίες για την κατάρα της μούμιας. Παρ’ 
όλα αυτά ο άνθρωπος που άνοιξε τον τάφο πέθα
νε φυσιολογικότατα στα 66 του χρόνια, γεγονός 
που μπορεί να σημαίνει πως η κατάρα της μού
μιας λειτούργησε μόνο σε όσους πίστεψαν πως 
πραγματικά υπήρχε!
Π ηγή: A sh m olean  M useum , O xford
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Είδος λαϊκού κασκέτου με γείσο.
2. Λέγεται αλλιώς η σήψη -  Ο εικοστός πρώτος 
με γράμματα.
3 . Το απονήρευτο -  Το μικρό όνομα της πρωτα
γωνίστριας από το παιχνίδι "Tomb raider".
4. Συνδέει προτάσεις- Η γυναίκα που εκδίδεται.
5. Ποταμός που διαρρέει τη Μόσχα.
6. Αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών -  Η προσω
ποποίηση της νεότητας.
7. Διπλασιαζόμενο είναι το αυγό των νηπίων - 
Α’ συνθετικό λέξεων που εκφράζουν στέρηση, 
έλλειψη -  Οργάνωση βάσης (αρχικά).
8. Είδους λαδερού φαγητού με μελιτζάνες -  Κυ
κλικός έγχρωμος χιτώνας του βολβού του ματι
ού που χρησιμεύει ως διάφραγμα.
9 .  Λέγεται και έτσι ο νονός (πληθ.).
10. Οπ ..... αφηγημένη τέχνη του εικοστού αιώ
να -  Ό ταν -  Δηλώνει ευχή, προτροπή.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Είδος αναπτήρα.
2. Ραδιενεργό στοιχείο με αργυρόλευκο χρώμα -  
Σαρίφ .... Α ιγύπτιος ηθοποιός του διεθνούς κ ινη
ματογράφου (1932).
3. Πρόθεση - Ο έκτος με γράμματα - Πρόθεση 
που δηλώνει αντικατάσταση, αλλαγή (χωρίς"ι").
4. Ανδρικό ένδυμα που φοριέται κάτω από το 
σακάκι -  Ορκωτικό μόριο.
5. Στοιχεία με τις ίδιες χημικές ιδιότητες αλλά 
με διαφορετικό ατομικό βάρος -  Αρνητικό μόριο.
6. Άμα (ιδιωμ.) -  Πόλη της νότιας Γαλλίας και 
έδρα των παπών από το 1309 ως1377
7. Τρέχουν του λαίμαργου -  Κυβερνώ.
8. Η κατάργηση - Ο μενεξές.
9 .  Είναι τα χέρια και τα πόδια - Μεγαλόσωμα 
θηλαστικά μηρυκαστικά ζώα.
10. Σύμβολο ποιότητας -  Πόλη του νομού 
Βοιωτίας.

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ»

(Παιχνίδι 1)

Η ταν Ιούλιος και ο αστυνόμος 
Στεργίου ήθελε μια εβδομάδα 
για ν ’ αρχίσει την καλοκαιρινή 
του άδεια, αλλά το καθήκον τον 
καλούσε ξανά. Έ ν α  περιστατικό 
είχε λάβει χώρα σε μια βίλα των 

Βορείων Προαστίων.
Ο αστυνόμος έφτασε σχεδόν χαράματα εκεί και 
ευθύς έπιασε δουλειά. Παρατήρησε με προσοχή 
τη βίλα. Ή τα ν  ένα μεγάλο οίκημα που περιβαλ- 
λόταν από ένα πανέμορφο πάρκο. Του έκανε 
εντύπωση η μεγάλη ταράτσα που εκτεινόταν στη 
μια πλαϊνή πλευρά του κτιρίου. Πιο κει, αρμονι
κό και κομψό, βρισκόταν ένα μικρότερο σπίτι 
που χρησίμευε για να μένει το υπηρετικό προσω
πικό. Το θύμα βρέθηκε από τον οικονόμο του, πε
σμένο στην ταράτσα. Ο άντρας αφού διαπίστωσε 
ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα πια για το αφε
ντικό του, κάλεσε την αστυνομία. Ο Στεργίου 
αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάκριση και ο 
άντρας με σπαστά ελληνικά, άρχισε:
-Η καταγωγή μου είναι από τις Φ ιλιππ ίνες και 
είμαι ή μάλλον ήμουν, στην υπηρεσία του κ υ 
ρίου Παπαναγιώτου εδώ και δώδεκα χρόνια. 
Τον γνώριζα καλά, ήταν μεγάλος λάτρης των 
ουρανίων σωμάτων. Συνήθιζε να περνάει ατε
λείωτες ώρες τη νύχτα  μελετώντας τα αστέρια. 
Εξάλλου θα παρατηρήσατε, το μεγάλο τηλε
σκόπιο που υπάρχει στην ταράτσα. Χτες το 
βράδυ λοιπόν, εκμεταλλευόμενος την καταπλη
κτική  ξαστεριά, αποφάσισε να ασχοληθεί με το 
αγαπημένο του χόμπι. Μετά το φαγητό ανέβηκε 
στο γραφείο του, από όπου βγαίνει στην ταρά
τσα, κι άρχισε να παρατηρεί τα αστέρια. Εγώ 
έκανα όλες τις  δουλείες μου και αποσύρθηκα 
στο δωμάτιό μου. Ό μω ς επειδή υποφέρω από 
αϋπνίες, δεν κατάφερα να κοιμηθώ. Μετά από 
πολύ ώρα σηκώθηκα να πιω νερό. Τότε, πρέπει 
να ήταν γύρω στις τρεις, όταν παρατήρησα το 
φως που ήταν αναμμένο στην ταράτσα. Ο κύ 
ριος δεν είχε μείνει ποτέ τόσο αργά. Σκέφτηκα 
ότι θα μπορούσε να θέλει κάτι και αφού φόρεσα 
τη ρόμπα μου, ανέβηκα να δω. Είδα τον κύριο 
μου να κείτεται δίπλα στο τηλεσκόπιο και σας 
κάλεσα να έρθετε αμέσως.
-Τι πιστεύετε ότι έγινε;
-Π ιθανότατα κάποια αδιαθεσία τον χτύπησε 
καθώς παρατηρούσε τον ουρανό. Ίσ ω ς έπεσε 
χτύπησε το κεφάλι του και σκοτώθηκε.
Ο αστυνόμος κοίταξε τον οικονόμο με ύποπτο 
ύφος και του είπε: «Στην εκδοχή που μου διη- 
γηθήκατε κύριε, υπάρχει μια λεπτομέρεια που 
δε με πείθει. Μάλλον κάτι άλλο έγινε εδώ».

Σε π ο ια  λεπ τομ έρ εια  α να φ έρ ετα ι 
ο Σ τερ γίου ;
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« Ο Δ Η Γ Ε ΙΤ Ε  Σ Ω Σ Τ Α ; »
(Παιχνίδι 2)

1. Σε μία οδό κυκλοφορίας, 
η ανώτατη επιτρεπόμενη τα
χύτητα σε κανονικές καιρι
κές συνθήκες είναι;
α) 110 km/h γενικά για όλα τα 
οχήματα.
β) 80 km/h για τα φορτηγά 
άνω των 3,5 τόνων και 90 km/h για τα λεωφο
ρεία και τα λοιπά φορτηγά.

2. Ποιό όχη 
μα πρέπει να  
περιμένει να  
περάσουν οι 
πεζοί ;

α) Το όχημα 1 
β) Το όχημα 2 
γ) Και τα δύο 
οχήματα

3. Ανάμεσα στις παρακάτω παραβάσεις ποιά  
μπορεί να  διωχτεί ως πλημμέλημα;
α) Η φυγή σε ατύχημα
β) Η έλλειψη σεβασμού στην πινακίδα STOP.

Σταυρόλεξο 
για τους μικρούς 

μας φίλους
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αρχαία πόλη τη ς Πελοποννήσου που βρέ
θηκαν σπουδαία ανάκτορα.
2. Ο αρχαιολόγος που υποστήριξε ότι η έκρη
ξη του ηφαιστείου τη ς Σ αντορίνης κατάστρε- 
ψε το μ ινω ικό  πολιτισμό.
3. Πατέρας τη ς Μ ήδειας και βασιλιάς της 
Κολχίδας.
4. Ε κ εί έδωσε μια καθοριστική μάχη ο Μ. 
Αλέξανδρος.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ν ίκησε τους Πέρσες στις Π λαταιές 
(479π.χ.). 2. Αρχαία πόλη της βόρειας Α φρι
κής, κοντά  στη σημερινή Τύνιδα.
3. Ο αρχαιολόγος που ανακάλυψ ε τα  ανάκτο
ρα τη ς  Κνωσού.
4. Γ εννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798 και καθιε
ρώθηκε ως ο εθνικός μας ποιητής.

« Τ ο  τ ε σ τ  τ η ς  Μ Ε Ν Σ Α »
(Παιχνίδι 3)

Ανακάλυψε τη σχέση ανάμεσα στα γράμματα και 
τους αριθμούς. Ποιος αριθμός πρέπει να αντικα
ταστήσει το ερωτηματικό;

Ε 20

Κ 15

= 11

Φ 4

Σ

α) 15
β) 18
Υ) 7
δ) 19
ε) 13

Σ Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Α
(Παιχνίδι 4)

Π οιά λέξη  με 4 συλλαβές  
εχει 24 γράμματα;

π:

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Σ’ ένα ορεινό χωριό της Σικελίας, ένας γεροντά- 
κος λέει σ’ ένα πατριώτη του:
-Ο γιος μου έφυγε πριν τρία χρόνια απ’ αυτό 
εδώ το χώριό και πήγε στην Αμερική. Πιστεύω 
ότι τώρα πλέον έγινε σπουδαίος. Μεγάλος και 
τρανός.
-Πώς το κατάλαβες;
-Είναι πολύ απλό. Πριν από καμιά δεκαριά μέρες 
διάβασα σε μια εφημερίδα ότι η αμερικάνικη 
αστυνομία προσφέρει διακόσιες χιλιάδες δολάρια 
για να τον βρει.
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Το περιοδικό «Αστυνομική Ανα
σκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά 
σ’ όλους τους εορτάζοντες.Εορτολογιο
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Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  - Ν Ι Κ Η Τ Ε Σ
(ΤΕΥΧΟΣ 237 ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2006)

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»
Ο Χρηστός Γούναρης περνούσε κάθε μέρα μπροστά από 
το σπίτι του Φώτη Γρηγορίου στις 4:10’.Ο αστυνόμος 
Στεργίου παρατήρησε ότι στις 4:10’ περνάει πάντα η 
καθημερινή πτήση για Κρήτη. Ο εκκωφαντικός θόρυ
βος του αεροπλάνου, κάλυπτε κάθε φωνή και κάθε θό
ρυβο, άρα ο Γρηγορίου δε θα μπορούσε να ακούσει τη 
συζήτηση μέσα από το σπίτι του θύματος.
ΝΙΚΗΤΕΣ: -

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

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ»
Η σωστή ερώτηση είναι: "Αν ρωτούσα την αδελφή σας 
ποιο δρόμο θα πάρω για να μην πάω στον γκρεμό τι θα 
μου έλεγε;"
ΝΙΚΗΤΕΣ: Καργάκος Δημήτρης, Φράγκου Αθανασία

Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνο
ντας τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2, 3 
και 4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι, 
Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
astana@in.gr ή με fax στο 210-6849352.

Επιμέλεια: Α ν θ /μ ο ς  Σοφ ία  Ζυγούρα
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Παράξενα απ’ όλο
τον κόσμο

Α π ο ζη μ ίω σ η  λόγω φαγούρας επιδίκασε 
ιαπωνικό δικαστήριο σε βουδιστή μοναχό, ο οποί
ος δέχτηκε το «καλωσόρισμα» ψειρών σε δωμάτιο 

πανδοχείου, στα δυτικά της χώ
ρας. Ενώ ο δικαστής που έκρινε 
την υπόθεση τιμώρησε τον παν
δοχέα για τα ανεπαρκή μέτρα 
καθαριότητας, αρνήθηκε να 
αποδεχθεί αίτημα του μοναχού 
για αποζημίωση απολεσθέντων 
εσόδων ενός μηνός. Όσα δηλα
δή υπολόγισε ότι θα κέρδιζε, αν 
δεν ασχολιόταν με το ξύσιμο, 

αλλά πήγαινε σε κηδείες και άλλου είδους τελετές, 
αποκομίζοντας τα δέοντα οικονομικά οφέλη.

Η τ α χ ύ τ η τ α  με την οποία ορισμένοι νέοι 
χρήστες κινητών τηλεφώνων πληκτρολογούν τα 
μηνύματα τους, είναι ομολογουμένως θαυμαστή. 
Εν τούτοις, το ρεκόρ ανήκει σε μια φοιτήτρια από 
τη Σιγκαπούρη, η οποία πέτυχε να πληκτρολογή
σει το μεγαλύτερο μήνυμα στο μικρότερο χρόνο. 
Στα τελικά σχετικού διαγωνισμού, που οργάνωσε 
τοπική εταιρεία και συμμετείχαν 125 άτομα, η 
23χρονη Κίμπερλι Γιέο έγραψε 160 χαρακτήρες σε 
μόλις 43,24 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το 
προηγούμενο ρεκόρ του Βρετανού Τζέιμς Τρά- 
σλερ, κερδίζοντας με διαφορά μό
λις 0,2 δευτερολέπτων από τον 
δεύτερο. Ο 30χρονος πρώην πρω
ταθλητής δήλωσε προφανώς 
εντυπωσιασμένος από την ταχύ
τητα της νεαρής φοιτήτριας, W %
αφού όπως τόνισε στην εφημερί- t  ' 
δα Guardian, ναι μεν περίμενε 
ότι θα καταρρκρθεί το ρεκόρ του, 
δεν περίμενε όμως τέτοια διαφορά χρόνου. Το μυ
στικό της επιτυχίας λένε οι γνωρίζοντες, κρύβε
ται στην επιλογή να μην βλέπεις την οθόνη του 
κινητού όταν γράφεις.

Μ β Β Α π ό  φ όβ ο  μήπως γεννήσει 
^ Η ί^ ^ Η τ ο ν  γιο του Αντίχριστου, μια 47χρο- 

γυναίκα από το Παλέρμο ιης Σι- 
^ ς ^ ^ Η Β κ ε λ ία ς  πλήρωνε επί χρόνια ένα ζευ- 

^ Η ^ ^ Η Ι γ ά ρ ι  Ιταλών απατεώνων, οι οποίοι 
^ ^ ^ ^ | ^ | τ η ς  είχαν παρουσιαστεί ως βρικόλα- 

| ^ Η Ε ^ |κ ε ς  απεσταλμένοι του «Εξαποδώ», 
Μ ^ ^ ^ Η α π ο σ π ώ ντα ς  της 50.000 ευρώ, σε διά-
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στημα μιας τετραετίας.. Ο άνδρας, τραγουδιστής 
σε καμπαρέ, και η φίλη του πουλούσαν στην άτυ
χη γυναίκα χάπια έναντι 3.000 ευρώ το καθένα, τα 
οποία υποτίθεται ότι θα απέτρεπαν την ανεπιθύ
μητη εγκυμοσύνη... Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν 
μέλη της οικογένειας της γυναίκας ανησύχησαν, 
διαπιστώνοντας ότι η γυναίκα ξόδευε όλα της τα 
χρήματα χωρίς να είναι σε θέση να δικαιολογήσει 
την υπερβολική δαπάνη. Οι δύο απατεώνες είχαν 
πείσει τη 47χρονη ότι μπορούσαν να τη γονιμο- 
ποιήσουν με το σπέρμα του Αντίχριστου, αν δεν 
τους πλήρωνε τα αντισυλληπτικά χάπια... Θρη
σκόληπτη ούσα, κατά τα φαινόμενα, εκείνη έπεσε 
στην παγίδα, χωρίς ποτέ να μπει στον κόπο να διε- 
ρωτηθεί, τι χρειάζονται τα ευρώ στην κόλαση.....

Ό τ α ν  η  σ α λά τα  είναι φρέσκια, είναι φυ
σικό και αναμενόμενο να περιέχει και ζωντα
νά .......ζωύφια. Με αυτήν προφανώς, τη λογική,
δικαστήριο του Τελ Αβίβ απέρριψε την αγωγή 
ενός Ισραηλινού πελάτη 
εστιατορίου, ο οποίος εί
δε κάτι να «κινείται» 
στη σαλάτα του. Ο άν
θρωπος θεώρησε σκόπι
μο να κινηθεί δικαστι
κούς εναντίον του ασυ
νείδητου εστιάτορα, 
προκειμένου να μην 
έχουν κι άλλοι πελάτες 
τη δική του δυσάρεστη 
εμπειρία, αλλά ατύχησε. Ό χ ι μόνο δεν έλαβε την 
αποζημίωση των 3.000 ευρώ που ζητούσε για το 
«πάθημα» του, αλλά εκλήθη να πληρώσει και τα 
δικαστικά έξοδα, δεδομένου ότι το δικαστήριο 
έκρινε ότι η ύπαρξη ζωυφίων στη σαλάτα δεν 
ήταν παρά η απόδειξη της «φρεσκάδας» της.

3 8 χ ρ ο ν ο ς  Γερμανός, κάτοχος πανεπιστη
μιακών πτυχίω ν Ψυχολογίας, Φιλολογίας και Κυ

βερνητικής, χρειάστηκε 
μόλις 11,8 δευτερόλεπτα 
για να υπολογίσει τη 13η 
ρίζα αριθμού 100 ψηφίων, 
χωρίς να κρατήσει καμία 
σημείωση, σπάζοντας το 
αντίστοιχο παγκόσμιο ρε
κόρ. Οι θεατές, με κομπι- 
ούτερ στα χέρια



τους...χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να 
εκτελέσουν την πράξη, την οποία έκανε ο Γκέρτ 
Μ ίτρινγκ στο κεφάλι του, ενώ δύο διαιτητές έλεγ
χαν την απόδοση και τον χρόνο του. Ο άθλος του 
Γκέρτ δεν θα καταγραφεί όμως στο βιβλίο των ρε
κόρ Γκίνες, καθώς το θεσμικό όργανο των παγκό
σμιων ρεκόρ δεν αναγνωρίζει τον υπολογισμό ρ ι
ζών τυχαίων αριθμών, θεωρώντας την προσπά
θεια υπερβολικά δύσκολη. «Η απόφαση μας δεν 
μειώνει σε τίποτα την προσπάθεια του Γκέρτ. Αυ
τό που πέτυχε είναι απίστευτα δύσκολο. Είναι ο 
αδιαμφισβήτητος παγκόσμιος ρέκορντμαν», είπε 
στέλεχος του βιβλίου Γκίνες.

Δ ε κ α ε π τά χ ρ ο ν ο ς  μαθητής από το Νιου
Τζέρσεϊ θεώρησε εξαρχής «ρατσιστική» την ενδυ- 
ματολογική πολιτική του σχολείου του, που απα
γόρευε στα αγόρια να φορούν κοντό παντελόνι, 
αλλά επέτρεπε στα κορίτσια, τη φούστα. Αποφασι
σμένος να α ντιταχθεί 
στην απαράδεκτη αυτή 
διάκριση, άρχισε να πη
γαίνει στο σχολείο φο
ρώντας φούστα, αλλά 
τον απέβαλαν μόλις εμ
φανιζόταν. Ο νεαρός 
δεν το έβαλε κάτω κι 
απευθύνθηκε στην Αμε
ρικανική Ένωση Ατο
μικών Ελευθεριών, με 
τη διαμεσολάβηση της 
οποίας εξασφάλισε το δικαίωμα του να φοράει κι 
αυτός φούστα. Ικανοποιημένος από το αποτέλε
σμα, ο 17χρονος είπε ότι θα συνεχίσει να φοράει 
φούστες, έως ότου γίνει κατανοητός από τους ιθύ
νοντες ο παραλογισμός της απαγόρευσης των κο
ντών παντελονιών στο σχολείο. Και πιθανότατα 
θα το επιτύχει, αφού οι αυστηροί δάσκαλοί του θα 
προτιμήσουν τον νέο με κοντό παντελόνι, παρά 
με.....κοριτσίστικη αμφίεση.

Ό τ α ν  ο δ ή μ α ρ χ ο ς  της πόλης Σάντα
Φε, στην Αργεντινή, απαγόρευσε τη συμμετοχή 
ζώων στα δημόσια θεάματα δεν είχε αναλογιστεί τι 
συνέπειες θα είχε η απόφαση του. Έ νας ελέφαντας 
ισπανικού τσίρκου που έκανε τουρνέ στην περιο
χή, δεν άντεξε για πολύ μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας. Στερημένος από τα χειροκροτήματα 
και τις επιβραβεύσεις των θεατών, έπαθε μελαγχο
λία και το έσκασε από το τσίρκο. Το παράδοξο εί
ναι ότι δεν κατευθύνθηκε προς κάποιο καταφύγιο, 
αλλά στην αστυνομία της Σάντα Φε. Οι αστυνομι
κοί τον περιέβαλαν με στοργή, ανησυχώντας για

την κατάσταση της υγεί
ας του και πιθανώς θέλο
ντας να δείξουν κατα
νόηση σε έναν «πρωτα
γωνιστή» που έχασε το 
κοινό του. Καμιά φορά 
το τίμημα της δόξας είναι 
σκληρό ακόμα και για 
όσους δεν ανήκουν στο 
ανθρώπινο είδος.

Κ υ ρ ιο λ εκ τ ικ ά  μέσα από τα χέ
ρια του έχασε τη νύφη ένας άπληστος, 
υποψήφιος γαμπρός από την Ινδία, ο 
οποίος λίγο πριν από την γαμήλια τελε
τή ζητούσε επιμόνως από τον πεθερό του 
να αυξήσει την προίκα. Παρά τις διαβε
βαιώσεις του τελευταίου ότι θα ικανο
ποιήσει τις απαιτήσεις του, ο υποψήφιος 
γαμπρός επέμενε να δεσμευτεί γραπτώς 
ο πεθερός, με αποτέλεσμα να θυμώσει η νύφη και 
να επιλέξει άλλο γαμπρό από τους καλεσμένους, 
τον οποίο και παντρεύτηκε πάραυτα, προκειμένου 
να μην πάνε χαμένα τα έξοδα της προετοιμασίας 
του γάμου. Για γάμο ξεκίνησε η νύφη, για γάμο οι 
γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι. Και η απληστία 
του γαμπρού αποδείχθηκε πολύ λίγη για να εμπο
δίσει όλους αυτούς που είχαν προετοιμαστεί για 
μεγάλο γαμήλιο γλέντι, να το χάσουν. Ό ταν έληξε 
η τελετή και το ζευγάρι δεχόταν τις γαμήλιες ευ
χές των καλεσμένων, η νύφη κέρδιζε και τα «συγ
χαρητήρια» για τη γενναιότητα της. «Αν όλα αυτά 
συμβαίνουν πριν από το γάμο, πως θα μπορούσα 
να ζήσω «ευτυχισμένη μ’ αυτόν τον άνθρωπο;» φέ
ρετε να δήλωσε η νύφη, και με το δίκιο της.

Η τεμ π ελ ιά  τέχνας απεργάζεται, κατά τη 
γνωστή ρήση, αν και στην περίπτωση Βρετανού 
ταχυδρόμου, είχε σαν αποτέλεσμα να καταλήξει 
στη φυλακή. Ο 30χρονος διανομέας βαριόταν τόσο 
να κάνει τη δουλειά του, ώστε 
αντί να μοιράζει τις επιστολές και 
τα δέματα, προτιμούσε να τα πετά 
στο κοντινότερο δάσος. Ό ταν 
αποκαλύφθηκε το ατόπημα του, 
δεν δίστασε να ισχυριστεί στο δι
καστήριο ότι αδυνατούσε να αντε- 
πεξέλθει στις υποχρεώσεις του 
υπό το βάρος του πένθους από τον 
χαμό των δυο αδελφών και του πατέρα του. Συγκι- 
νημένος ο δικαστής από το δράμα του νεαρού δια
νομέα, αντί άλλης ποινής, πρότεινε προσφορά κοι
νωνικής εργασίας. Ό ταν όμως για κάποιον λόγο, οι 
πεθαμένοι συγγενείς του οκνηρού και ευφάντα
στου διανομέα......αναστήθηκαν ξαφνικά, ο δικα
στής πρότεινε τρίμηνη φυλάκιση του θρασύτατου 
νεαρού για το «επαίσχυντο ψέμα» του.

Η τυ π ο λ α τρ ία  σε συνδυασμό με την 
ανοησία δεν μπορεί παρά να έχει κωμικοτραγικό 
αποτέλεσμα. Απόδειξη η περίπτωση ενός 2χρονου 
σε μια μικρή πόλη της Αγγλίας, ο οποίος οδη
γούσε αμέριμνος το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνη
τό του μπροστά από την είσοδο του σπιτιού 
της οικογένειας του, όταν βρέθηκε μπροστά 
του ένας αστυνομικός και του ζήτησε άδεια και 
δίπλωμα. Ο παππούς του μικρού θεώρησε ότι 
επρόκειτο για αστείο, το όργανο της τάξης 
όμως ήταν απόλυτα σοβαρό και έκοψε μάλιστα 
κλήση στον μικρό οδηγό, με τη δικαιολογία ότι 
οδηγούσε όχημα χωρίς άδεια σε δημόσιο δρόμο....

Επιμέλεια Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Ο Α ρ χη γό ς  της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης σε ευχαρι
στήρια επιστολή του που απευθύνει προς τον κ. 
Αθανάσιο Νικολή, έμπορο με έδρα στο Μαρούσι, 
αναφέρει:
« Παρακαλώ, δεχθείτε τις θερμότερες ευχαριστίες 
εκ μέρους εμού προσωπικά και του Σώματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για την ευγενική σας 
προσφορά να καλύψετε τα έξοδα που απαιτήθη
καν για την κατασκευή του Μνημείου Πεσάντων 
Αστυνομικών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Η ανιδιοτελής αυτή προσφορά σας μας συγκινεί 
βαθύτατα και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του 
δύσκολου και επικίνδυνου έργου που επιτελούν 
οι Αστυνομικοί μας, στην προσπάθειά τους να 
εμπεδώσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών 
της χώρας μας.
Η συνεισφορά σας αυτή τιμά το Σώμα της Ελλη
νικής Αστυνομίας και μας δίνει δύναμη να συνε- 
χίσουμε το έργο μας.
Σας ευχαριστώ εκ βαθέων και εύχομαι κάθε επι
τυχία στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες».

Το Δ.Σ. της Ακαδημίας ποδοσφαίρου «Ελπίδες 
Καρδίτσας» και ο Πρόεδρος κ. Κουτσονάσιος Ανα
στάσιος, ευχαριστούν θερμά τον Προϊστάμενο του 
Κλάδου Οικονομικών και Πληροφορικής Υπο
στράτηγο κ. Αναγνώστου Γρηγόριο, το Διοικητή 
της Σχολής Αστυφυλάκων Ταξίαρχο κ. Γατσά Βα
σίλειο και τον προσωρινά Διοκητή του ΤΔΑ Καρ
δίτσας Α/Α’ Αγγελή Δημήτριο, για τι ενέργειες 
και παραχώρηση μέρους του χώρου των εγκατα
στάσεων του ΤΔΑ Καρδίτσας προκειμένου να φ ι
λοξενηθούν παιδικές ομάδες ποδοσφαίρου στο 
τουρνουά που διοργάνωσε πρόσφατα ο σύλλογός 
τους.

· 45C

Ο Κ. Γ κ ιουλεκ α ς Κ ω ν/νος Βουλευτής 
Α’ Θεσ/νίκης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 
προς τους: Αστυνόμο κ. Αντωνιάδη Σπυρίδωνα, 
Ανθ/μο κ. Δημόπουλο Βασίλειο και Αρχ/κα κ. 
Χρήστου Ιωάννη που υπηρετούν στην Υπηρεσία 
Ασφάλειας της Βουλής, τον Αστυν. Υποδ/ντή κ. 
Ζιάκα Κων/νο-Διοικητή Α.Τ. Γλυφάδας, Τον 
Αστυν. Β’ κ. Ζώη Αθανάσιο που υπηρετεί στη 
ΓΑΔΑ και τον Υπαστ/μο κ. Ό ντο Δημήτριο του 
Τμήματος Ασφαλείας Συντάγματος, για τον άρι- 
στο και επαγγελματικό τρόπο που αντιμετώπισαν 
υπόθεση που σχετίζεται με τη διάρρηξη του αυ
τοκινήτου του.

Ο Υ π ο δ ιο ικ η τή ς  του Α.Τ. Παγκρατίου 
Αστυν. Α’κ. Καλεπανάγος Γεώργιος ευχαριστεί 
θερμά τους: Διοικητή και Υποδιοικητή της 
Σχολής Αξιωματικών κ.κ. Μακρή Χρήστο- Τα
ξίαρχο και Ανδριανόπουλο Αντώνιο - Αστυν. 
Δ/ντή καθώς και τον Διοικητή του Τμήματος 
Δοκίμων Υπαστυνόμων Αστυν. Υποδ/ντή κ. 
Βαλιάνο Κων/νο, για την προθυμία τους να 
εγκρίνουν την αιμοδοσία, εκ μέρους δέκα δο

κίμων της Σ.Α.Ε.Α., προκειμένου να αντιμετω 
πιστεί επείγουσα χειρουργική επέμβαση συγγε
νικού του προσώπου.

Ο κ. Α νδ ρ ια νό ς  Β ασίλειος Αρχ/κας ε.α. με 
την ευκαιρία της αποστράτευσής του από την 
Ελληνική Αστυνομία εκφράζει τις θερμές του ευ
χαριστίες προς την πολιτική και φυσική Ηγεσία 
του Σώματος, το προσωπικό του υγειονομικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Α.Τ. Πατη
σίων και ιδιαίτερα τους συναδέλφους Μητρόπου- 
λο Παναγιώτη και Παπαντωνίου Δημήτριο, για 
τη συνεχή βοήθεια και στήριξή τους.

Ο Π ρόεδρος τη ς ΕΠΟ κ. Βασίλειος Γκα- 
γκάτσης και ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπια
κός κ. Γ. Λούβαρης εκφράζουν τα συγχαρητήριά 
τους προς το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο
μίας που έλαβε μέρος στην επιχείρηση της ασφα
λούς διεξαγωγής του τελικού αγώνα για το Κύ
πελλο Ελλάδος SINCO, που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στο Παγκρήτιο Στάδιο και ιδιαίτερα 
προς το Δ/ντή της Αστυν. Δ/νσης Ηρακλείου κ. 
Μιχαλάκη Γεώργιο.

Ο κ. Π απαγεω ργίου  Ν ικ όλα ος κάτοικος 
Οινοφύτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το 
προσωπικό του Α.Τ. Δήλεσι και ιδιαίτερα προς 
στο πλήρωμα του περιπολικού που το συνόδεψε 
πρόσφατα για λόγους ασφαλείας μέχρι την οικία 
του φοβούμενος διάρρηξη επειδή χτύπησε ο συνα
γερμός.

Ο Δ ή μ α ρ χο ς  Κ ερκυραίω ν κ. Ιωάννης 
Τρεπεκλής εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 
προς τον Αστυν. Δ/ντή Κέρκυρας κ. Αναστάσιο 
Κακαρούγκα, για το σωστό προγραμματισμό και 
συντονισμό των υπηρεσιών του αστυνομικού 
προσωπικού της Δ/νσης με αποτέλεσμα να αντιμε
τωπιστεί το οξύ πρόβλημα της διακίνησης των χ ι
λιάδων επισκεπτών στην Κέρκυρα και να αποφευ
χθεί ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία τους κατά 
τις ημέρες της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα.

Το Δ ιο ικ η τικ ό  Σ υμ βούλιο  και ο Πρόε
δρος της ΕΠΑΕ κ. Βασίλης Κοντοβαζαινίτης εκ
φράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το προ
σωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για τα μέτρα 
τάξης που έλαβαν οι αστυνομικές δυνάμεις, ιδιαί
τερα σε χώρους όπως τα λιμάνια, αεροδρόμιο, 
κλ.π. κατά τους τελευταίους κρίσιμους αγώνες 
των Πρωταθλημάτων.

Ο Ε ιδ ικ ός Γ ραμματέας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς το προσωπικό του Αστυν. 
Τμήματος Μοιρών Ηρακλείου Κρήτης, για την 
ουσιαστική βοήθειά του στην επιτυχή διοργάνω
ση του «2ου Διεθνούς Συνεδρίου Αγροτικής Ανά
πτυξης» που έλαβε χώρα στην Κρήτη.

Ο Δ η μ οτικ ή  Α ρχή  και η Ομάδα Εθελοντών 
του Δήμου Πετρούπολης εκφράζουν τα συγχα
ρητήριά τους προς το προσωπικό της Δ/νσης Δη
μοσίων Σχέσεων του Α.Ε.Α. και της Δ/νσης 
Αστυν. Δ υτικής Αττικής, για την άψογη παρου-
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σία και συμμετοχή τους κατά τη ν  «3η γ ιορτή  
προστασίας πολιτών», η οποία έλαβε χώρα πρό
σφατα ε π ί τέσσερις σ υνεχείς ημέρες στο Δήμο 
Π ετρούπολης.

Η Δ ή μ α ρ χο ς  Μ ιδέας Ν. Αργολίδος κα Νάσ- 
σου Π απαγεωργίου Γεωργία ευχαριστεί θερμά τον 
Αρχ/κα κ. Τσεφεράκο Δημήτριο, γ ια  την άμεση 
ανταπόκρισή του και το ενδιαφέρον που επέδειξε 
σε θέματα προστασίας από τη νόσο των πτηνώ ν.

Ο Α ρ χ ιφ ύ λ α κ α ς  κ. Μ ούγιος Κων/νος που 
υπη ρετεί στο Α/Τ Αμπ/πων Αθηνών εκφράζει τ ις  
θερμές του ευχαριστίες προς το Δ ιοικητή  του Α/Τ 
Αμπ/πων Αστυν. Υποδ/ντή κ. Σταύρακα Γεώργιο 
καθώς και σε όλους τους συναδέλφους του, για 
την αμέριστη ηθική  συμπαράσταση και εξυπηρέ
τηση στον άδικο χαμό της συζύγου του Δήμητρας.

Ο κ. Ιω ά ννη ς  Κ ακουδάκης κάτοικος 
Π απάγου εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς το 
προσωπικό του Τ.Α. Βύρωνα και Τ.Α. Π αγκρατίου 
και ιδιαίτερα προς τον Αρχ/κα κ. Κ ουκουμελά Σω
τήριο και τον Αστυφ. Φούκα Χρήστο, γ ια  τον 
επαγγελματισμό τους σε υπόθεση διάρρηξης του 
διαμερίσματος της κόρης του που έγινε πρόσφατα 
στην περιοχή του Μετς.

Ο κ. Π α ύλος Χ α τζη ο υ ζο ύ νη ς  κάτοικος 
Α μπελοκήπων Θ εσ/νίκης εκφράζει τα σ υγχαρητή
ριά του - μέσω του Δ ιοικητή  του ΙΓ ’ Α.Τ. Θεσ/νί
κης- προς τον Α στυφύλακα κ. Κ ουκουμτζή Φ ίλ ιπ 
πο που υπη ρετεί στο ίδιο Α.Τ., γ ια  τον άριστο και 
επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώ πισε 
πρόσφατο περιστατικό συμπλοκής ατόμων στην 
περιοχή, στο οποίο βρέθηκε συμπτωματικά.

Η κα Δ ελ ια νο π ο ύ λ ο υ  Μ αρίνα εκφράζει 
τα θερμά της συγχαρητήρια και τ ις  ευχαριστίες 
της προς τη ν  Ε λληνική  Αστυνομία Θεσ/νίκης, για 
τον άψογο τρόπο, την αμεσότητα και υπευθυνό
τητα τω ν ενεργειών της, στην ανεύρεση, μετά από 
συντονισμένε προσπάθειες, του κλαπέντος αυτο
κ ινήτου  της.

Η κα Φ ω τεινή Π ατίστα κάτοικος Αθηνών 
εκφράζει τ ις  ευχαριστίες της προς τον Αστυνόμο 
κ. Ο ικονόμου Σωτήριο, Υποδιοικητή του Α.Τ. Βα
σιλικής Λευκάδας καθώς και προς το Δ ιοικητή 
του Α.Σ. Σύβρου Λευκάδας κ. Κατσίκη Δημήτριο, 
γ ια  τη συνέπεια, σοβαρότητα και τα χύτητα  με την 
οποία αντιμετώ πισαν υπόθεσή της στο Σύμβρο 
Λευκάδας.

Το Δ ιοικητικό Σ υμβούλιο της Ενωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ρεθύμνου ευχαριστεί 
και συγχαίρει τους συντελεστές της έκδοσης του 
όμορφου βιβλίου «Αστυνομική Σχολή Ρεθύμνου- 
Ιστορία, Εκπαίδευση, Λειτουργία» και συγκεκριμέ
να το Δ ιοικητή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλά
κων Ρεθύμνου Αστυν. Υποδ/ντή κ.Ματθαίο Π ιτέρη 
που ανέλαβε την πρωτοβουλία και παραχώρησε το 
υλικό από το ιστορικό αρχείο της Σχολής, τον κα
θηγητή  κ. Εμμανουήλ Χαλκιαδάκη συγγραφέα του 
βιβλίου και την οικονομολόγο και Νομαρχιακή 
Σύμβουλο κα Καλλιτσουνάκη-Πιτέρη Έ λσα που 
ανέλαβε το οικονομικό κόστος της έκδοσης.

Το Δ ιοικητικό Σ υμβούλιο του συνδέσμου 
Αμοργίνων εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια 
προς το προσωπικό του Τμήματος Δίωξης Αρχαιο
καπηλίας με επικεφαλής τον Αστυν. Α ’ κ. ( 
ΓΛΗΓΟΡΗ Γεώργιο καθώς και το Δ ιοικητή του ^  
τοπικού Αστυνομικού Σταθμού Κουφονησίων *' 
Ανθυπαστυνόμο κ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αντώνιο, για *" 
την επιτυχία  εξάρθρωσης της Διεθνούς σπείρας 
Αρχαιοκαπήλων, που δρούσε με έδρα τη Σχοινούσα.

Η Δ ιευ θ ύ ντρ ια  του Κολεγίου Αθηνών - Δ η
μοτικό Σχολείο κ Κάση ΚΟΝΤΟΥ εκφράζει τ ις  ευ
χαριστίες της προς τη Δ ιεύθυνση Δημ. Σχέσεων 
του Α ρχηγείου της Ε λληνικής Α στυνομίας για  τη 
διάθεση της Α στυνομικής Μ πάντας κατά τους 
Αγώνες Στίβου -« Ε ’ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΙΑ 2006 » σε χώ 
ρο του Σχολείου.

Ο Δ ή μ α ρ χο ς  του Δήμου Πρεσπών Νομού 
Φ λώρινας κος Λάζαρος ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ εκφράζει 
τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς το Αρχηγείο της 
Ε λληνικής Α στυνομίας για  την οργανωμένη και 
μεθοδική δουλειά τω ν Τμημάτων Συνοριοφύλα- 
ξης της περιοχής με αποτέλεσμα τις  συλλήψ εις λα
θρομεταναστών και λαθρεμπόρων με μεγάλες πο
σότητες χασίς και ηρω ίνης γεγονός που επανέφε
ρε το κλίμα ηρεμίας και ασφάλειας στους κατοί
κους του Δήμου.

Ο Π ρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλί
ου της Ιεράς Μ ητρόπολης Νέας Σμύρνης Προτ. 
Νικόλαος ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ εκφράζει τ ις  θερμές του 
ευ χ α ρ ^ τ ίε ς  προς το Τμήμα της Μ ουσικής Μ πά
ντα ς του Α ρχηγείου της Ε λληνικής Αστυνομίας, η 
οποία λάμπρυνε με τη ν  παρουσία της κατά τον 
μεγαλοπρεπή εορτασμό της Αγίας Ενδόξου Μεγα- 
λομάρτυρος και ισαποστόλου Φ ωτεινής, προστά- 
τιδος και πολιούχου της σημερινής πόλης της Νέ
ας Σμύρνης.

Ο κ. Γ ιώ ρ γος Π ετρου λά κ η ς Depury 
C hief O perating  Officer της τράπεζας RBS στον 
Πειραιά εκφράζει τ ις  ευχαριστίες του προς το προ
σωπικό του Β ’ Α.Τ. Πειραιά, την Τροχαία Πειραιά 
και τη Μονάδα Εξουδετέρωσης Ε κρη κτικώ ν Μ η
χανισμώ ν, για  τη  συνδρομή τους στην ασφαλή 
διοργάνωση της δεξίωσης που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στο Ν αυτικό Ό μιλο  Ελλάδος με την ευ
καιρία των Ποσειδωνίων.

Το Δ ιο ικ η τικ ό  Συμβούλιο της Έ νω σ η ς Απο- 
στράτων-Εφέδρων Σωμάτων Ασφαλείας Αιγιαλεί- 
ας «Η Πατρίς» συγχαίρει την Ηγεσία του Α ρχη
γείου της Ε λληνικής Αστυνομίας, γ ια  την καθιέ
ρωση ως ημέρα Α ποστράτων την ημέρα εορτής 
τω ν Α γίων Πάντων.

Επιμέλεια Π .Υ. Γ εώ ρ γ ιο ς  Χ ον δροματίδης
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Κ Α Τ Α Ν Τ Η Μ Α Τ Α

Γα π ο ι τ ο λ η ι κ α Ι
Α ν τ ικ α τ α β ο λ ή ]

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν ΙΚ Η  
■ Π Α Ρ Α Γ ΓΕ Λ ΙΑ

- [  Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  S

&ΝΗ Σ
Σ Τ Ο Λ Ε Σ Ό Λ Ω Ν  ΤΩ Ν ΣΩ Μ ΑΤΩ Ν β Ε Τ Ο Ι Μ Ε Σ  ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Στοβές:

4 Π α Γ Ω Ν Ηίππηνικη^Αοτυνομιας
ι ¥ Πυροοβεσπκου’Σωματος

Αεροπορίας
Σφ α του ιη ρ α ς
ΐ μ

Λιμενικού/Σώμακς

ΔΕΚΤΕ! ΚΑΙ
Π ΙΣ Τ Ω Τ ΙΚ Ε Σ

VISA Κ Α Ρ Τ Ε Σ

Δ Ε Λ Τ ΙΟ  ΕΓΓΡΑ Φ Η Σ ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Η ΤΗ

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 των....... 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 των....... ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

• Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:....................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:...................................

. ευρώ.

.ΤΗΛ:......................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..

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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Ceska Zbrojovka

CZ 7 5  D COMPACT
T o  μ ό ν ο  μ ε  1 0  χ ρ ό ν ι α  ε γ γ ύ η σ η !

Σιγουριά και ασφάλεια για μια ζωή!

τ / / ^

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΕ 

ΔΟΣΕΙΣ!!!

Φωσφορούχα σκοπευτικά.
Λαστιχένια λαβή για καλύτερο κράτημα.
Εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση.
Απόλυτη σιγουριά με οποιοθήποτε τύπο πυρομαχικών.
Ζυγισμένο, με απόλυτο έλεγχο σκαν6άλης, βάρος και όγκο 
που επιτρέπουν την μακροχρόνιο μεταφορά του και την άνετη 
χρήση του.

Πιθανότητα εμπλοκής στο CZ 75 D COMPACT: 
0.05%  οτις 2 142  γεμιστήρες!!!
[14 σφαίρες ανά γεμιστήρα)

C Z  7 5  D COMPACT, σύμφωνα με κριτικές και επιλογή από μεγάλο αριθμό σωμάτων ασφαλείας παγκοσμίως, 
κατατάσσεται ως ένα από τα καλύτερα πιστόλια σε όλο τον κόσμο γιατί είναι κατασκευασμένο με τις 
αυστηρότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές ΝΑΤΟ έτσι ώστε να μπορεί 
να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις 
που αντιμετωπίζουν Στρατός και Αστυνομία.
‘Αποτελέσματα σύμφωνα με τα τέστ της κατασκευάστριας εταιρίας.

α π ό  το  1 9 2 5

Ο Π Λ Α  - Ε Ι Δ Η  Κ Υ Ν Η Γ Ι Ο Υ  Κ Α Ι  Α Λ Ι Ε Ι Α Σ ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ
ι Αθήνας 63 2 Κηφισού 100

ΟΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0 8 :3 0  - 18:00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08 :30  - 20 :30 , ΣΑΒΒΑΤΟ: 0 8 :3 0  - 15:00



ΕΛΙΕΖΩΝΑΜΗΜΕ
ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ
ΝΑ ΜΗ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ 2 Λ Π ΙΖ Ώ  ΝΑ ΜΗΝ
ΠΑΤΗΣΩ ΣΕ ΝΑΡΚΗ 
ΝΑΒΡΩ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΘΑΝΩ ΕΔΩ
UEFA ΕΛΠΙΖΩ ΝΛ ΜΕ ΒΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ 
ΕΛΓϋΖί ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΉΣΕΙ Ο Ο.Η.Ε. 
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΟΥΝ 
ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΕ 
ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ 
ΜΟΥ ΕΛΠΙΖΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ 
ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ
ΕΝΑΝ TOHO ΓΊΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΠΟΡΕΖΟΪΜΕ ΝΑ 
ΕΝΤΑΧΘΟΪΜΕ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΧΠΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝ ΕΔΩ

ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΠΟΤΕ ΜΑ DOTE SANA ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΤΛ ΠΟΔΙΑ!

U N H C R
The UN

Refugee Agency
Ύπατη .Αρμοστεία τον ΟΗΕ 

για τους ΙΙρόσφυγες

ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 
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