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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

✓  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ν' ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ν' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ 
ν' ΟΑΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΑΙΚΑ 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 6 202,56 218,79 235,01 251,24 267,46 283,69 299,91 316,14

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

Π -  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

15-20 345,88 376,93 407,98 439,03 470,08 501,13 532,18 563,24

2 1-25 359,24 391,68 424,11 456,54 488,98 521,41 553,85 586,28

2 6 -3 0 369,30 402,78 436,25 469,73 503,20 536,68 570,15 603,62

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

13-14 159,16 173,27 187,37 201,47 215,57 229,67 243,77 257,87

15-20 180,36 196,65 212,95 229,24 245,53 261,83 278,12 294,41

2 1-25 187,37 204,39 221,41 238,43 255,45 272,47 289,49 306,51

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

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

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.

Αημήτριος

Ελευθ. Βενιζέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231 

Τηλ: 210 2719601 
Fax: 210 2796153



Σημείωμα
α π ό  e g v  ε κ 6 ό ι : η

ο etos 2007, ν έεs npcxrlnoe is έρ χε ια ι ν' αντιμετω π ί
σει η Ελληνική Αστυνομία στο πεδίο m s δίωξη$ ins 
εγκληματικότηταε και ins  6 iam pnons  ins  κοινωνική5 
ειρήνη5 και ευνομιΥ^ γενικότερα. Η πρόληψη και η 

καταπολέμηση του οργανω μένου  εγκλήματο5 που δ ια ρ κά ^  εξ ελ ίσ 
σεται, η αντιμετώπιση ins τρ ο μ ο κ ρ α τ ία , ins napavopns 6iaKivnons 
ανθρώπων, των ναρκω τικώ ν, των ληστειώ ν και ins  κάθε είδου5 πα- 
ραβατική5 συμπεριφορά5, απ οτελούν βασικέε προτεραιότητε5.

Στο γεν ικότερο  σχεδίασμά m s αντεγκληματική5 πολιτική5 του 
Υπουργείου Δπμοσίαε Τάξεω5 και του Α ρχηγείου m s Ελληνική5 
A o iuvop ias, υπάγεται το σχέδιο «ΙΛΑΕΙΡΑ» για τη δ ιασυνορ ιακή αντι
μετώπιση του φ α ινομένου  m s παράνομη5 δ ια κ ίν η σ ή  ανθρώ πω ν 
(tra ffick ing ), που τε λ ε ί υπό την α ιγ ίδα  του Α ντιπ ροέδρου  m s 
Com m ision κ. Franco Frattini, αρμόδ ιου  για τα θέματα Εσωτερικών 
Υποθέσεων, Ασφάλεια5 και AiKaiooOvns.

FI επίσημη έναρξη του σχεδιασμού ANTI-TRAFFICKING - «ΙΛΑΕΙΡΑ», 
έγινε παρουσία του κ. Franco Frattini την 7-12-2006 από τον Υπουργό 
Anpooias Τάξεωε κ. Βύρωνα ΠΟΛΥΔΩΡΑ και τον Αρχηγό tns Ελληνική5 

Aotuvopias Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ, σε α ίθουσα 
γνωστού ξενοδοχείου tns A m m s και ακολούθησε η πραγματοποίηση 
διήμερη5 00Knons με τη συμμετοχή χωρώ ν tns Β α λ κ ά ν ιά , tns Νοτιο- 
ανατολική5 και tns Κεντρικήε Eupconns. Παρέστησαν οι Υπουργοί 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, Δικαιοσύνη5 και Παιδείες, Ka0cbs και οι Επικεφαλή5 των 
Αστυνομιώ ν 21 Ευρωπαϊκών Χωρών και των Δ ιεθνώ ν Οργανισμών 
EUROPOL, INTERPOL, FRONTEX, EUROJUST, SECI και PAMECA.

Το εν λόγω  σχέδιο 6p0ons απ οτελεί Ελληνική π ρω τοβουλία  με 
σκοπό την ταυτόχρονη δράση τω ν Ευρωπαϊκών χω ρώ ν σε επ ίπεδο 
Δ ιω κτικώ ν Αρχών, α λλά  και σε επ ίπεδο συνδρομήε npos τα θύματα, 
ώστε να υπ άρξουν ουσ ιαστικότερα αποτελέσματα στην καταπ ολέ
μηση του εγκλήματο5 tns cpnopias ανθρώπων.
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Περιεχόμενα:
Τεύχος Ιανουάριου - Φεβρουάριου 2007

KivniES Αστυνομικέβ Μο- 
νάδεε

C
Παρουσίαση του σχεδίου 
«ΙΛΑΕΙΡΑ» για την αντιμετώπι
ση και καταπολέμηση ms πα
ράνομε διακίνησε ανθρώπων

Η Ισραηλινή Αστυνομία

Βία και επιθετικότητα των 
εφήβων στην αθλητική 
δραστηριότητα

Συνέντευξη με τον Αρχη
γό ms Βουλγαρική$ 
Αστυνομία5

Η ορθή χρήση ms ελληνι- 
κή$ γλώσσα5 cos παράγο- 
νταε διαμόρφωσε τ ε  
προσωπικότητα5 του 
Έλληνα Αστυνομικού

22
24

Περί διαφθοράί λόγοε

Στοχασμοί για την ουσία 
ms διοικήσετε

Παρίσι -  Αθήνα

38
40
44
46
48

Διακρίσειβ Ακαδημιε 
Αθηνών

Γρεβενά, εξερευνώντα5 
την άγρια φύση

Χιονοδρομικό κέντρο Βα- 
σιλίτσα5

Το σπήλαιο Καστανιά5

Το απολιθωμένο Φοινικό- 
6aoos

50 Ανοίγει το Τριώδιο

52
56
58
60
62
74
76
78
80
82

Ελληνικό καρναβάλι

Η Αποκριά στη Νάουσα

Χαρταετό$

Περιμένοντα5 την επίσκε
ψη... ms Ypinns

Οι iKavouuES του μωρού 
που αποδεικνύουν την κι
νητική του ανάπτυξη

Nikos Εγγονόπουλθ5

Με το άρωμα των παιδι
κών μαε χρόνων

Μάτα Χάρι

Τα ρεκόρ Tkives
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66 
70 
86 
90 
96 
110 
122 
124 
128

Ο yiatpos oas απαντά

floflitiapos

Αστυνομικό μυθιστόρημα

EniTuxiss του Σώματο5

Επικαιρότητα

Υπηρεσιακά Νέα

Παράξενα απ' όλο τον

Κουίζ

Αλληλογραφία

κόσμο

Η φωτογραφία του 
εξωφύλλου, αποτελεί 
έργο του Ε. θωμόπου- 
λου με τίτλο "Βαρυχει
μωνιά"
Συλλογή Ε.Κουτλίδη, 
Εθνική Πινακοθήκη

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή
L  W a  σ κ  o m \  υ ι \

Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ" 
"POLICE REVIEW"
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου ms Ελληνική$ 
Acnuvopias
Bimonthly magazine of the Hellenic Police 
Headquarters

Σύμφωνα με την 9010/1/16-γ από 5/1/01 (φεκ. Β'- 
1090) απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξη$, 
oncos τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ.9010/1/17- 
α από 18.9.2002 (φεκ.Β'-1244) το περιοδικό επο
πτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή και εκδίδεται 
υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματο$ Imopias- 
Εκδόσεων ms Δ/vons Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εκδότηβ-Διευθυντήβ
Αστυν. Yn/vms Ιωάννη5 Λ. Αθανασάκο5
τηλ. 210/6854206
Αρχισυντάκτη
Αστυν. Β' Αρετή Κ. Λιασή
Bon06s Αρχισυντάκτη- Υπεύθ. Διαφήμισή
Ανθ/μθ5 Κων. Γ. KoOpos
τηλ. 210/6854609
Desktop Publishing
Ανθ/pos AiovOons Κατραμάδοβ
Αστυφ. Θωμά5 MnoOpyos
Αστυφ. Θεοφάνη Ελευθεριάνθ5

Συντάκτε$
Ανθ/μο$ Σοφία Ζυγούρα, Αστυφ. Αγγελική Στόλη
Π.Υ. Γεω ργέ Χονδροματίδη5
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα, Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

Υπηρεσία^ φωτογραφίεε
Φωτογρ. Συνεργείο Δ/vons Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Διαχείριση - Διανομή 
Apx/Kas Δημήτριθ5 OPvos 
τηλ. 210/6828525 
Εκτύπωση
"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε.
Λεύκη5 134, 14565, Κρυονέρι, τηλ. 210/8161301 
Ετήσιε$ Συνδρομέε
Υπαλλήλων Ελληνική5 Acrtuvopias σε ενέργεια 
και αποστρατεία 9 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., ETaipies 20 ευρώ.
Συνδρομητέ5 εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Kncpioias 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. Ενημέρωσή: 1061

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών, απη- 
χούν us δικέ5 mus απόψεΐ5 και όχι απαραίτητα 
εκείνε5 του Αρχηγείου ms Ελληνική5 Acnuvopias.

[ 5 ] Α/Α
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ΑΣΚΗΣΗ:

Επίσημη παρουσίαση ίου Σχεδίου «ΙΛΑΕΙΡΑ» για την αντιμετώπιση και 

καταπολέμηση Tns παράνομέ 6 iaK ivnans ανθρώπων

" Ι Λ Α Ε Ι Ρ Α . .
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Υ
πό την παρουσία του 
Υπουργού Anpooias Τάξε- 
cos κ. Βύρωνα Πολύδωρα 
και με επίσημο προσκεκλη
μένο τον Αντιπρόεδρο ins 
EupconaiKns Emiponns αρ
μόδιο για τη Δικαιοσύνη, 
την Ελευθερία και την Ασφάλεια κ. 

Franco Frattini, πραγματοποιήθηκε την 7η 
και 8η Δεκεμβρίου 2006, επίσημη παρου
σίαση του Σχεδίου «ΙΛΑΕΙΡΑ» για την αντι
μετώπιση και καταπολέμηση ins παράνο
μ έ  διακίνησηε ανθρώπων.
Στην έναρξη ins napouoiaons παρέστη

σαν ο Υπουργόε Εσωτερικών, Δημόσιαε 
Διοίκησηε και Αποκέντρωση5 κ. Προκόπηε 
llauflonouflos, η YnoupYos Εθνικήε Παι- 
δείαε και θρησκευτικών κα. Μαριέττα 
Γιαννάκου, ο Υπουργόε Δικαιοσύνηε κ. 
Αναστάσιοε Παπαληγούραε, ο Γενικόε 
Γραμμαιέαε του Υπουργείου Δικαιοσύνηε 
κ. Παναγιώτηε Πανούρηε, ο Γενικόε Γραμ- 
ματέαε του Υπουργείου Δημοσίαε Τάξεωε 
Πρέοβηε ε.τ. κ. Κωστήε Aifliavos και η Ειδι
κή Γραμματέαε του Υπουργείου Εθνικήε 
Π α ιδ ε ιέ  και θρησκευμάτων. Enions πα
ρέστησαν ο Πρόεδροε ίου Αρείου Πάγου 
κ. Ρωμύλοε Κεδίκογλου, ο Εισαγγελέαε κ. 
Δημήτριοε Ασπρογέρακαε, ο Αντιεισαγγε- 
λέα$ Εφετών Αθηνών κ. Δημήτριοε Πα- 
παγγελόπουλθ5, ο Αρχηγόε ins Ελληνι- 
κήs Aoiuvopias Αντιστράτηγοε Αναστά- 
oios Δημοσχάκηε, ο Υπαρχηγόε ins Erlrlη- 
νικήε Aoiuvopias Αντιστράτηγοε Στυλια- 
vos Σύροε, ο Προϊστάμενο5 Επιτελεί- 
ου/ΑΕΑ Αντιστράτηγο5 Ευστράτιοε Κυριά
κ ό ν ,  ο Γενικόε Επιθεωρητήε Β. Εδδάδοε 
Αντιστράιηγο$ Γεώργιοε Ανδραβίζοε, ο Γε- 
vikos Επιθεωρητήε Ν. Ελλάδθ5 Αντιστρά- 
τηγοε Βασίδειοε Τσιατούραε, οι Προϊστά
μενοι των Κλάδων/ΑΕΑ, οι Γενικοί Αστυνο
μικοί Διευθυντέε A inm s και θεσσαλονί- 
Kns, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντέε Πε
ρ ιφ έ ρ ε ι,  άδδοι ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί ins Εδδηνική5 Aoiuvopias, 
καθείς και εκπρόσωποι των Σωμάτων 
Ασφαδείαε.
Παρέστησαν ακόμη, οι Επικεφαδήε των 
Διεθνών Οργανισμών Europol, Eurojust 
και Frontex, Max-Peter Ratzel και Urlike 
Haberl-Schwarz αντίστοιχα, εκπρόσωποε 
ins Interpol, επικεφαλήε των Αστυνομιών 
21 χωρών, ενώ cos παρατηρητέ5 συμμε
τείχαν οι επικεφαδήε των Οργανισμών 
SECI και PAMECA, καθώε και των Πρεσβει
ών Η.Π.Α. και Μ. Βρετανίαε.

Κατά ιην έναρξη tns napouoiaons 
στο χαιρετισμό που απηύθυνε ο 
Υπουργόε Δημοσία5Ϊάξεω5 κ. Βύρων 
ΠοΑύδωραε μεταξύ άλλων ιόνισε:
«...Η σπουδαιότητα ins ouvPvinons, βα
σίζεται σε τρειε παρατηρήσει. Πρώτον, 
στο γεγονόε ότι δίνουμε συνέχεια otis 
διαδικασίεε των Βρυξελλών. Αυτό είναι το 
ένα σημείο σχετικά με την σημασία ins

συνάντησηε στην Αθήνα. Λαμβάνει το χα
ρακτήρα ύπαρξηε ενόε θεσμού, ενό$ πε
ριφερειακού και ευρωπαϊκού θεσμού 
υπό την αιγίδα ins Commission.
Δεύτερον, η σημασία ins συνάντησηε σχε
τίζεται με το γεγονόε ότι όλοι οι συμμετέ- 
χοντεε σε αυτό το τραπέζι εμπνεόμαστε 
από τα ευρωπαϊκά ιδεώδη. Το τρίτο σπου
δαίο σημείο ins συνάντησηε pas είναι ότι 
εμεί5 μοιραζόμαστε ns ίδιεε κοινέε από- 
ψειε και αξίεε.
Μιδώνταε για τον ευρωπαϊκό προσανατο
λισμό των συμμετεχόντων σε αυτή τη συ
νάντηση, ιδιαιτέρων των χωρών ins ηε- 
ριοχήε pas, μπορώ να oas πω ότι υπάρ
χουν δύο επίπεδα προσέγγισηε αυτού 
του οράματοε. Το ένα είναι τα «γραφειο
κρατικά» κριτήρια που θέτουν οι Βρυξέλ- 
λεε. Εμείε ή τα υποψήφια μέλη πρέπει να 
πληρούμε αυτά τα κριτήρια, ins Koivns 
ν ο μ ιν  γλώσσα5 και ορολογίαε, στην 
οποία διατυπώνεται το διοικητικό ενεργείν 
και με την οποία εξειδικεύονται οι πολιτι-
KCS.
Και το άλλο επίπεδο είναι το πολιτικό επί
πεδο. Δηλώνω, με την ευκαιρία, και έχω 
την εξουσιοδότηση να δηλώσω εκ μέ- 
pous ins κυβέρνησήε μου ότι πολιτικά 
υποστηρίζουμε ns υποψηφιότητεε όλων 
των μελών των Βαλκανίων στον ευρωπαϊ
κό προσανατολισμό. Το όραμά pas είναι 
να δούμε τα Δυτικά Βαλκάνια και ολόκλη
ρη την περιοχή να αποτελεί πλήρε5, λει
τουργικό και αναπόσπαστο μέροε ins Ευ- 
poonaMs'Evooons.
npoxcopcovias στα θέματα καταπολέμη- 
ons ins εμπορίαε ανθρώπων, που είναι το 
σημερινό πρόγραμμά pas, μπορώ να κά
νω τα ακόλουθα σχόλια.
Το Σχέδιο ΙΛΑΕΙΡΑ αφορά την πρώτη και- 
νοτόμο προσπάθεια υλοποίηση5 σε επι
χειρησιακό επίπεδο - πάντα σύμφωνα με 
τis προτεραιότητε5 ins Ε υ ρ ω π α ϊν  Ένω- 
ons- συγκεκριμένων δράσεων για το συ
ντονισμό και την καταπολέμηση ins εμπο- 
pias ανθρώπων, cvos ιδιαίτερα απεχθούε 
φαινομένου, μία μάστιγα ins σύγχρονηε 
εποχήε, που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά 
ins οργανωμένη5 εγκληματικότηταε, με 
ευρείεε επιπτώσειε στο κοινωνικοοικονο
μικό γίγνεσθαι των σύγχρονων κοινωνι
κών συνόλων.

ξοι βασιλικοί γόνοι Διόσκουροι.
Η μάχη ενάντια στην εγκληματικότητα έχει 
δύο διαστάσεΐ5. Η πρώτη διάσταση είναι 
να στείλουμε το μήνυμα στον κόσμο, στα 
Ηνωμένα Έθνη θεσμικά, για παράδειγμα, 
ότι εδώ είμαστε μία γειτονιά, μία περιοχή, 
ins onoias οι Κυβερνήσει και τα Υπουρ
γεία Εσωτερικών και Δημόσιαε Τάξη5, 
μπορούν να αντιμετωπίσουν το σημερινό 
οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία, 
τη διακίνηση ανθρώπων, τα ναρκωτικά, το 
οικονομικό έγκλημα, το ξέπλυμα χρήμα- 
ios και ούτω καθεξήε. Είμαστε εδώ για να 
στείλουμε στον κόσμο, αυτό το μήνυμα. 
Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη διαβεβαί
ωση ότι πράττουμε ορθά και ότι μπαίνου
με στην πρωτοπόρα δράση για την κατα
πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματοε 
στα πλαίσια ενόε άρτια λειτουργούντοε 
ευρωπαϊκού επιχειρησιακού συντονι
σμού.
Και δεύτερον, να συντονίσουμε ns υηηρε- 
σίε5 pas, ns περιφερειακέ5 κυβερνήσει, 
τα Αρχηγεία Aoiuvopias και τα συναρμό- 
δια Υπουργεία και συναφείε υπηρεσίεε ωε 
npos την οργάνωση των κατάλληλων μέ
τρων. Η εμπειρογνωμοσύνη pas θα βρει 
ns λύσεΐ5 npos αυτή την κατεύθυνση και 
tous iponous συνεργασία5.
Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή 
στην κίνηση στα σύνορα, στη νόμιμη με
τακίνηση ανθρώπων, αγαθών, προσώ
πων από τη μία και στην αντίστοιχη απα
γόρευση από την άλλη. Να βάλουμε 
φραγμούε για την παράνομη μετακίνηση 
ανθρώπων, αγαθών. Φραγμούε σύννο- 
pous, πρακτικούε, αποτελεσματικούε.
Σ' αυτό το σημείο, ανοίγω μία παράγρα
φο που ασχολείται με την παράνομη με
ταφορά. Η παράνομη μεταφορά μπορεί 
να θεωρηθεί cos η πλατφόρμα επάνω 
στην οποία όλοε ο όγκοε του εγκλήματοε, 
του σύγχρονου εγκλήματοε κινείται. Πρέ
πει να οργανώσουμε us προσπάθειέ$ pas 
για να απαγορεύσουμε, να βάλουμε 
φραγμούε στην παράνομη μετανάστευση. 
Η παράνομη μετανάστευση εν καιρώ, θα 
επηρεάσει την η ρ ε μ ία ν  συνθήκε5 ειρή- 
vns και την ανάπτυξη ins περιοχή$ pas και 
εν τέλει tns Ευρώπήε. ί 
Ακολουθώ τη γραμμή σκίψηε του κ. 
Frattini, ο onoios λέει: «με σκοπό να πε-
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γκρατήσουμε tn ροή από την Ευραοία». 
Απαιτούνται δύο πράγματα. Πρώτα, οικο
νομική υποστήριξη για να χειριστούμε 
αυτή την ιδιαίτερη οργάνωση και διοικητι
κή συμφωνία, θέλω  να συγκροτήσετε στο 
μυαλό oas αυτή την παρατήρηση, για πε
ραιτέρω ανάπτυξη.
Όλη αυτή η ακαδημαϊκή συνεισφορά απο
τελεί πολύτιμη ύλη για uniformity (ομοιο
μορφία), για την εμπέδωση ms έννομης τά- 
ξη ϊ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θέλω  να 
πιστεύω ότι οι έννομες τάξεΐ5 πρέπει να 
«πάνε» γρηγορότερα και εξυπνότερα από 
τον κακοποιό. Και η συνολική Ευρωπαϊκή 
έννομη τάξη γρήγορα και έξυπνα.
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει ο διαχωρι
σμός μεταξύ λαθρομετανάστευσης και 
εμπορίας ανθρώπων. Οι δύο έννοιες δεν 
πρέπει να συγχέονται και αυτό θέλουμε 
να τα καταστήσουμε σαφές. Στην περί
πτωση της λαθρομετανάστευσης η όλη 
διαδικασία ολοκληρώνεται όταν το 
εμπλεκόμενο πρόσωπο πληρώνει στους 
διακινητές το αιτούμενο τίμημα και εισέρ
χεται «άνευ αδείας» στην επικράτεια του 
άλλου Κράτους.
Εμείς παραδείγματος χάριν, δεχτήκαμε ως 
Ελλάς το 2006 - το έχω πει και στο Τάμπε- 
ρε και σε άλλα Συμβούλια - από τα ανα
τολικά σύνορά μας 13.000 illegal 
immigrants και από τα λοιπά θαλάσσια, 
άλλες 10.000, σύνολο 23.000. Οι διακινη- 
τές είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Πρέπει να 
δουλέψουμε σε ποινική βάση σχετικά με
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το πώς σκεφτόμαστε τις ρυθμίσεις και τις 
αποφάσεις των Δικαστηρίων μας. Πρέπει 
να βρούμε τον τρόπο πώς να αντιμετωπί
σουμε αυτούς τους διακινητές. Βήμα-βή- 
μα θυμάμαι 23.000 illegal immigrants δέ
χεται η Ελλάδα από τα θαλάσσια σύνορά 
της, τα ανατολικά και λοιπά θαλάσσια. 
Λέω στους Ευρωπαίους στους Βορείους 
και της Κεντρικής Ευρώπης εταίρους μας. 
Αυτοί, potentially, είναι οι δικοί τους 
uninvited visitors. Είναι θέμα χρόνου όταν 
τελικά αυτοί θα εγκατασταθούν στην Γερ
μανία, ή ακόμα και στην Σκανδιναβία ή 
οπουδήποτε αλλού. Από νομική άποψη, 
από άποψη συλλήψεων υπάρχει μία συ
νέχεια στην παράνομη μετανάστευση. 
Έτσι δεν είναι θέμα μιας ομάδας, μιας Συ
νόδου ή μιας Συνάντησης όπως αυτής 
εδώ. Είναι θέμα ευρωπαϊκής στρατηγικής 
σ' αυτή τη συγκεκριμένη δράση.
Αντίθετα όταν η διακίνηση ανθρώπων 
συμβαίνει μετά την μεταφορά τους σε μία 
χώρα, τότε αρχίζει το χειρότερο τμήμα της 
διαδικασίας αυτής, το οποίο συνεπάγεται 
σκληρές μορφές βίας, καταχρήσεων και 
εκμετάλλευσης για μια απροσδιόριστη 
χρονική περίοδο. Το σημαντικό στοιχείο 
που πρέπει να συγκροτήσουμε σε σχέση 
με την εμπορία ανθρώπων είναι ότι, στην 
εμπορία ανθρώπων πάντα υπάρχει ένα 
θύμα, του οποίου τα θεμελιώδη δικαιώ
ματα έχουν βάναυσα παραβιασθεί.
Και ότι οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, 
γυναίκες και παιδιά, είναι συνήθως τα θύ
ματα της εκμετάλλευσης αυτής.
Έχω τονίσει επανειλημμένους και θέλω να 
είμαι σαφής. Πρέπει να ξεριζώσουμε το 
φαινόμενο της Εμπορίας Ανθρώπων. Η 
επίτευξη του στόχου αυτού απαιτεί κοινή 
και συντονισμένη προσπάθεια όλων των 
εμπλεκομένων παραγόντων τόσο σε επί
πεδο πολιτικής βούλησης όσο και στην 
επιχειρησιακή διάσταση tns πρόληψης 
και καταστολή του φαινομένου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
ως κύρια πολιτική προτεραιότητά της. Με 
την σημερινή άσκηση εφαρμόζουμε την ει
λημμένη απόφασή μας να στοχεύσουμε 
στην εξάρθρωση του ειδεχθούς φαινομέ
νου με συγκεκριμένες δράσεις επιχειρη
σιακού χαρακτήρα καθιερώνοντας ένα νέο 
μοντέλο συνεργασίας. Ουσιαστικά, η 
«ΙΛΑΕΙΡΑ» είναι μια διακρατική, διακλαδική, 
διϋπουργική και διϋπηρεσιακή άσκηση 
μεγάλης κλίμακας. Το πρακτικό όφελος θα 
είναι αν όλοι οι μετέχοντες μάθουν να συ
νεργάζονται καλύτερα στην υπηρέτηση 
του κοινού στόχου. Οι μετέχοντες να βγουν 
από την άσκηση πιο καλοί, πιο δυνατοί, πιο 
αποτελεσματικοί. Προ του φαινομένου να 
μην βρεθούν μετά την άσκηση ούτε μια 
φορά αμήχανοι. Και το όφελος ολοκληρώ
νεται όταν ο «εχθρός» , ο διακινητής, οι 
συμμορίες μάθουν και θα λάβουν το μή

νυμα ότι οι κοινωνίες, οι κυβερνήσεις, οι 
υπηρεσίες, οι έννομες δημοκρατικές τάξεις 
λαμβάνουν τα μέτρα τους είναι εκπαιδευ
μένες και ετοιμοπόλεμες. Αυτό από μόνο 
του είναι αποτροπή. Και επιτυχία, 
θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη 
προς την Επιτροπή γιατί έχει κινηθεί γρή
γορα και νομίζω φτάνουμε γρήγορα στις 
αποφάσεις. Εμείς εδώ στο Νότο έχουμε 
ένα βάρος από την γεωγραφία να είμαστε 
η γραμμή των πρόσω στην συνάντηση -  
σύγκρουση με το οργανωμένο έγκλημα. 
Η ευγνωμοσύνη προς την Επιτροπή θα 
ολοκληρωθεί αν ειοπράξω μία κατανόη
ση ότι είμαστε στη γραμμή των πρόσω και 
από τους άλλους εταίρους της Κεντρικής 
Ευρώπης και του Βορρά.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, η διεθνής 
συνεργασία είναι μία απαίτηση, μία υπο
χρέωση για την παγκόσμια ισορροπία. 
Έχω την φιλοδοξία ότι το συνέδριο της 
Αθήνας, η άσκηση της ΙΛΑΕΙΡΑ, θα είναι 
μία συνεισφορά σε αυτή την υποχρέωση 
σε παγκόσμιο επίπεδο, για την παγκόσμια 
ισορροπία που θα εγγυάται την ασφάλεια 
και την σταθερότητα σε αυτή την ευαίσθη
τη περιοχή.

Στη συνέχεια ίο  λόγο έλαβε ο Αρχη
γός ins Ελληνικής Αστυνομίας ο οποί
ος μεταξύ άλλων παρατήρησε:
«...Με την ευκαιρία της έναρξης της συ
νεργασίας μας στο πλαίσιο του Σχεδίου 

■ ΙΛΑΕΙΡΑ, θέλω να σας δηλώσω κατηγορη
ματικά και απερίφραστα ότι είμαστε απο
φασισμένοι να καταπολεμήσουμε το ορ
γανωμένο έγκλημα σε όλες τις διαστάσεις 
και παραμέτρους του και να είμαστε αμεί
λικτοι στους διακινητές ανθρώπων.
Η πρωτοβουλία του Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυ
νοριακό επίπεδο δεν στοχεύει το Σχέδιο 
ΙΛΑΕΙΡΑ να γίνει ένα ακόμη συνέδριο-σε- 
μινάριο. Η αναγόρευση του προβλήματος 
ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένω
σης και η πολιτική βούληση για την κατα
πολέμησή του, όπως αυτή εκφράζεται και 
σηματοδοτείται με την συμμετοχή 22 χω
ρών και 4 διεθνών Οργανισμών, είναι 
εξόχως σημαντική και ουσιαστική. Ωστό
σο το Σχέδιο ΙΛΑΕΙΡΑ στοχεύει σε δράσεις 
καθαρά επιχειρησιακού χαρακτήρα, κα
θιερώνοντας ένα νέο μοντέλο συνεργα
σίας.
Η αυξημένη επαγρύπνηση, π διαχείριση 
πληροφοριών, η καλύτερη εκπαίδευση 
των διωκτικών αρχών, ο εντοπισμός των 
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, π υιο
θέτηση δράσεων και πρακτικών στοχευ- 
μένων και αποτελεσματικών και κυρίως η 
προστασία των θυμάτων και των μαρτύ
ρων, συνθέτουν τον τρόπο με τον οποίο 
διαρθρώνουμε τους άξονες δράσης μας. 
Επιπλέον, το Σχέδιο ΙΛΑΕΙΡΑ» επικεντρώ
νεται κυρίως στα μειονεκτήματα του μηχα-



νισμού καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώ
πων, τα οποία αναγνωρίζονται ως προ
βλήματα των διωκτικών Αρχών όλων των 
Χωρών και λειτουργούν αντίστοιχα ως 
πλεονεκτήματα ομάδων -  δικτύων 
trafficking. Μέσω της σιόχευσης της εξά
λειψης των μειονεκτημάτων σκοπεύουμε 
στο να καταστήσουμε την Εμπορία 
Ανθρώπων από έγκλημα χαμηλού ρί
σκου σε έγκλημα υψηλού ρίσκου για τους 
διακινητές ανθρώπων.
Κεντρικό μας μήνυμα είναι ένα: Αναλαμ
βάνουμε την πρωτοβουλία και υλοποιού
με τις αποφάσεις μας. Προτείνουμε ένα 
συγκροτημένο πλαίσιο επιχειρησιακών 
δράσεων διασυνοριακής συνεργασίας.
Το τελικό προϊόν προσδοκούμε να είναι 
αποτέλεσμα κοινής βούλησης και σχεδία
σης εναρμονισμένο με τη διεθνή νομιμό
τητα, τις αποφάσεις των διεθνών Οργανι
σμών και τις προτεραιότητες που θέτει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρόβλημα πρωτίστως πρέπει να αντι
μετωπίζεται σε εθνικό επίπεδο, από κάθε 
χώρα, είτε είναι χώρα προέλευσης, είτε εί
ναι χώρα διακίνησης είτε είναι χώρα προ
ορισμού. Σε εθνικό επίπεδο μέσω του 
Σχεδίου ΙΛΑΕΙΡΑ επιτυγχάνεται η εντατι
κοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων, 
μειώνονται και ελαχιστοποιούνται θέματα 
διαφθοράς και κατ' επέκταση προσδοκώ- 
νται καλύτερα αποτελέσματα.
Ξεκινώντας λοιπόν από τις δράσεις σε 
εθνικό επίπεδο μετά περνάμε στη διεθνή 
συνεργασία. Το να επικαλούμαστε γενικά 
τη διεθνοποίηση του προβλήματος και γε
νικά την αναγκαιότητα διεθνών συνεργα
σιών δεν λύνουμε το πρόβλημα.
Η Ελληνική Αστυνομία συνεπικουρούμενπ 
από την Πολιτεία εφαρμόζει ήδη ένα ολο
κληρωμένο σχέδιο δράσης και αντίδρασης 
στο φαινόμενο αυτό με τη σύσταση της 
Ομάδας Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώ
πων και με σειρά δράσεων και συνεργα
σιών σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. 
Λειτουργούμε ήδη 17 ομάδες anti- 
trafficking σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο με κατάλληλο στελεχιακό δυνα
μικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 
Αναπτύσσουμε περιφερειακές συνεργα
σίες και πραγματοποιούμε τακτικές συνα
ντήσεις με όμορες Αστυνομικές Αρχές 
Συνεργαζόμαστε στενά με τους ευρωπαϊ
κούς και Διεθνείς Οργανισμούς. 
Συνεργαζόμαστε με το Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης με τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 
στην αρωγή και προστασία των θυμάτων. 
Αναπτύσσουμε συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς στην βάση 
ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης και Συντο
νισμού της ειδικής Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής Γενικών Γραμματέων όλων των 
συναρμόδιων Υπουργείων.
Υλοποιούμε ειδικά εκπαιδευτικά προ

γράμματα σε όλες τις βαθμίδες αστυνομι
κής εκπαίδευσης.
Στην προσπάθεια μας αυτή αξιοποιούμε 
ιδιαίτερα το Ολυμπιακό κεκτπμένο και αυ
τή είναι η προστιθέμενη αξία του Σχεδίου 
ΙΛΑΕΙΡΑ. Ειδικότερα στη διαδικασία του 
Σχεδίου ΙΛΑΕΙΡΑ, συμμετέχει και η Διεύ
θυνση Χειρισμού Κρίσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, με την τεχνογνωσία και την 
εμπειρία που διαθέτει από το σχεδίασμά 
Ολυμπιακής Ασφάλειας στους τομείς της 
διεθνούς συνεργασίας, επιχειρήσεων ευ- 
ρείας κλίμακας και κυρίως της διεξαγωγής 
ασκήσεων και αποτιμήσεων.

Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώ
πων είναι ένα θέμα που έχει αναδειχθεί 
στη κορυφή των προτεραιοτήτων μας και 
που παραμένει πρόκληση στην ιστορία 
μας, στις δημοκρατικές αρχές και στην ευ
αισθησία μας ως πολίτες.

Ο Αντιπρόεδρος ins Ευρωπαϊκής Επι
τροπής κ. Franco Frattini δήλωσε:
«Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, 

κύριοι Υπουργοί, αγαπητέ φίλε κύριε Βύ
ρωνα Πολύδωρα. Είχα προετοιμάσει μια 
ομιλία αλλά έχοντας ακούσει τις πρώτες 
παρατηρήσεις του φίλου μου κύριου Βύ
ρωνα, θα προτιμούσα να σας δώσω κά
ποιες προσωπικές σκέψεις. Να μοιραστώ 
μαζί μας κάποιες προσωπικές σκέψεις 
σχετικά με το πώς μπορεί να αντιμετωπι
στεί η εμπορία ανθρώπων και πως μπο
ρούμε να αντιδράσουμε.
Καταρχάς βρίσκομαι εδώ σήμερα για να 
συγχαρώ εγκάρδια τις ελληνικές αρχές 
και εσένα Βύρωνα, όπως και την Ελληνική 
Αστυνομία που ηγείστε αυτής της πολύ 
σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία στόχο 
έχει να ενδυναμώσει την περιφερειακή 
συνεργασία και να προωθήσει τις επιχει
ρησιακές δράσεις. Δεν είναι απλώς μια 
συνάντηση, ένα συνέδριο.
Το σχέδιο ΙΛΑΕΙΡΑ χαιρετίζεται ιδιαίτερα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρω
παϊκή Επιτροπή. Διότι είναι ένα σαφές πα
ράδειγμα του πώς είναι δυνατόν να φέ
ρουμε μαζί, να συγκεντρώσουμε τόσες 
πολλές χώρες κάτω από μια κοινή στρα
τηγική, έναν κοινό στόχο.
Βύρωνα, είπες πολύ σωστά ότι η εμπορία 
ανθρώπων είναι μια σύγχρονη μορφή 
σκλαβιάς. Δεν είναι μόνο ένα τεράστιο 
έγκλημα, είναι ένα απεχθές έγκλημα τ© 
οποίο αφορά την αξιοπρέπεια του αν
θρώπου. Και δεν είναι μόνο μια επιχείρη
ση, κερδοφόρος επιχείρηση για τα δίκτυα 
που ασχολούνται με αυτή. Είναι ίσως η 
πιο κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμά
των μας στην Ευρώπη, των δικαιωμάτων 
και των αξιών που καταγράφονται καιΤτα- 
τοχυρώνονται στον χάρτη των θεμελιω
δών δικαιωμάτων.
Δικαιώματα και αξίες τις οποίες όλοι Συμ
μεριζόμαστε. Για αυτό και πιστεύω ότι θα
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πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή προς 
αυτή τη μορφή προς την εμπορία ανθρώ
πων. Πρόκειται για μια ηθική υποχρέωση. 
Και θα πρέπει να εξαλείψουμε και τις βα
θύτερες ρίζες της εμπορίας.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο, πε
ρίπου 1.000.000 παιδιά και κορίτσια σε 
όλο τον κόσμο, γίνονται θύματα της εμπο
ρίας. Και κυρίως με σκοπό την σεξουαλι
κή εκμετάλλευση. Για αυτό το λόγο χρεια
ζόμαστε κυρίως την διεθνή συνεργασία. 
Και για αυτό το λόγο η περιφερειακή συ
νεργασία, η συνεργασία σε αυτήν εδώ 
την περιοχή, την περιοχή δηλαδή της νο
τιοανατολική Ευρώπης είναι πάρα πολύ 
σημαντική.
Το σχέδιο αυτό έχει ακριβώς στόχο να 
βελτιώσει την περιφερειακή συνεργασία, 
να προωθήσει την ανταλλαγή των πλη
ροφοριών και να προωθήσει επίσης τις 
κοινές ενέργειες.
Ποια είναι τώρα η ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την αντιμετώπιση και την καταπολέ
μηση της εμπορίας ανθρώπων. Έχουμε 3 
πυλώνες και οι πυλώνες αυτοί προσδιο
ρίζονται επακριβώς στο ευρωπαϊκό σχέ
διο δράσης το οποίο αποφασίστηκε από 
to Συμβούλιο των Υπουργών πριν από 
ένα χρόνο.
Σήμερα εφαρμόζουμε αυτό το σχέδιο 
δράσης κατά της εμπορίας. Ο πρώτος πυ
λώνας αφορά την πρόληψη. Ο δεύτερος 
αφορά την προστασία των θυμάτων της 
εμπορίας και ο τρίτος πυλώνας αφορά την 
αποτελεσματική τιμωρία των διακινητών. 
Τί έχουμε να πούμε για την πρόληψη. Για 
να μπορέσουμε να έχουμε πρόληψη της 
εμπορίας χρειαζόμαστε κατά κύριο λόγο, 
περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών. 
Και μάλιστα χρειαζόμαστε αξιόπιστα στοι
χεία. Τα στοιχεία και οι αριθμοί αποτελούν 
προϋπόθεση για να μπορέσει κανείς να 
αντιμετωπίσει την εμπορία τόσο στις χώ
ρες προορισμού όσο και στις χώρες διέ
λευσης και στις χώρες προέλευσης.
Και η περιφέρεια αυυϊ, η περιοχή δφλαδή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί 
τόσο χώρο προορισμού, όσο και χώρα 
διέλευσης και χώρα προέλευσης. Χρεια
ζόμαστε βεβαίως και πέραν της περιοχής 

ifta'Toov Βαλκανίων ενέργειες, 
ίσως οι περισσότεροι, ότι 

(ερικές εβδομάδες ουναντηθή- 
'ίρανα της Αλβανίας και εκεί εί- 

ευκαιρία να ,απ^ιθυνθώ αε όλους 
ιυργους Εσωτερικών των χακ 

ίαλκανίων. Και εκεί επαναλάβαμε 
:ην δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για 

εμπορίας ανθα^ρων. 
^ ^ Β ^ τ ί κ ή  η ηρωτο- 

^ Κ ι η ό  τις ελληνικές

την εξάλειψη της 
λοιπόν, 

βουλία που λαβ 
αρχές, τον Ynoc 
πρόκειίαι για δυ 
ρα να 
μεταξύ

.ιόσιας Τάξης διότι 
. που έχουμε τώ- 

^ ε ργασία μας 
ιλαοσΒ ί και της

Α/Α.
< ν

C  i  * Λ
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WIKOLAOS Bl-JM'S ,

Αδριατικής θάλασσας, σε μια περιο
χή η οποία αποτελεί πρώτη προτεραιότη
τα όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού 
του φρικιού φαινομένου.
Ωστόσο, για τη συνεργασία χρειάζεται 
επίσης και επικοινωνία. Χρειάζεται ευαι- 
σθητοποίηση του κοινού σχετικά με το 
φρικτό αυτό φαινόμενο το οποίο πλήττει 
χιλιάδεε θύματα κάθε χρόνο.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να 
βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση, να 
ενδυναμώσουμε αν θέλετε την ευαισθη
τοποίησα oils χώρες προέλευσης. Διότι 
γνωρίζουμε δύστυχά^ πόσο θλιβερή εί
ναι π τύχη τόσων κοριτσιών otous δρό- 
μους ins Ρώμης, του Παρισιού, του Λον
δίνου. Τα βλέπουμε να υποφέρουν otous 
δρόμους. Όμως, πιστεύω ότι και σε πολ
λές χώρε5 προέλευσης, οι οικογένειε5 
δεν γνωρίζουν.
Πολύ συχνά, οι οικογένειε5 "προσφέ
ρουν" τα παιδιά tous, τα κορίτσια tous διό
τι είναι παγιδευμένε5. Παγιδεύονται από 
tous διακινητές οι οποίοι δήθεν προσφέ
ρουν μια νόμιμη θέση εργασίας στα παι
διά αυτά, στα κορίτσια αυτά.
Πολύ καλά γνωρίζουμε ποια είναι εντέλει 
η μοίρα των νεαρών κοριτσιών και των γυ
ναικών που αποτελούν θύματα ins εμπο- 
pias. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να αυξή
σουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού 
μέσω ins επικοινωνία5. Και θα πρέπει να 
εμπλακούν όλες οι χώρες προέλευσή σε 
αυτή την διαδικασία έτσι ώστε να καταστεί 
δυνατόν, να μου επιτρέπετε να πούμε, να 
έχουμε μια βαθύτερη ευαισθητοποίηση 
όσον αφορά την πραγματική κατάσταση 
έτσι όπως έχει ons χώρες προορισμού. 
Από|εκει και πέρα θα πρέπει να προστα
τεύσουμε τα θύματα. Όπως είπα, στην Ευ
ρ ώ π η ν  μου επιτρέπεται να το πω αυτό, 
προσπαθούμε να βελτιώσουμε us δυνατό- 
τητε5 προώθησή ins κοινωνικής ένταξή
των θυμάτων. Για να το επιτύχουτΑ αυτό 
θα πρέπει να καταστεί δυνατόν ^ τ ξ ι'ξεφ εύ 
γουν το θύματα από tous διακινητές 
θα πρέπει να βοηθούμε τα θΰ τα να συ
νεργάζονται με us αρχέ5, να σΛέργάζο 
νται με την Αστυνομία προκειμένου 
μηορούμξ,^ι εξαρθρώσουμε 
αυτά και^Κιμωρήσουμε tou^wfehlSsiT 
Για να το β ο υ μ ε  αυτό θα πρέ 
σφέρουμε^κάτι^θα πρέπει να 
ρουμε μια κ ς | ·ε ρ η  πρόοπτι 
ζωή των θ υμ^η ν  αυτών. Δ ι ε ^ ^ ^ ·  
δεν θα είναι δ υ « ό ν  να σπάσουμε αυτό\ 
τον φαύλο κύκτ^βεταξύ των' 
και των διακινητών. Και πρέπει 
φέρουμε αυτό. Πρέπει να δι 
δυνατότητα στα θύματα να ξεφύ
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αυτό τον κλοιό.
nebs θα γίνει αυτό. Η Ε.Ε. προσφέρει δυ- 
νατότητε5. Δυνατότητες όπως εκπαίδευση, 
προγράμματα εκπαιδευτικά. Προγράμμα
τα κοινωνικής ένταξης. Και θα ήθελα να 
τονίσω το σημείο αυτό. Σας παρακαλώ, 
κάνω έκκληση σε όλα τα κράτπ-μέλη ins 
Ε.Ε., μεταφέρετε όσο το δυνατόν πιο σύ
ντομα την ευρωπαϊκή οδηγία με την 
οποία θα μπορεί να δίνεται άδεια παρα
μονής στα θύματα εμπορίας ανθρώπων. 
Διότι εάν τα θύματα μπορούν να λάβουν 
άδεια παραμονής, τότε θα ενθαρρύνονιαι 
να συνεργαστούν, θα ενθαρρύνονιαι να δε
χτούν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα 
κοινωνικής ένταξης σιπ φιλοξενούσα χώρα. 
Προσέξτε, εάν αποστείλουμε τα θύματα πί
σω στις οικογένειες οι οποίες είχαν πουλήσει 
τα κορίτσια αυτά στους διακινητές, τότε δεν 
θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα τέλος 
στον φαύλο αυτό κύκλο, 
θα πρέπει να τους προσφέρουμε καλύτε
ρες δυνατότητες να ξεφύγουν από την 
φτώχεια, από την απογοήτευση. Και δεν 
μιλώ για τα θύματα που έρχονται από την 
Ανατολή αλλά μιλώ και για τα θύματα 
που έρχονται από το Νότο, από us φτωχές 
χώρες ins Αφρικής τα οποία ζουν σε συν
θήκες αθλιότητας.
Τώρα, τί γίνεται με την δίωξη και την τιμω
ρία. Καταρχάς θα πρέπει να βελτιώσουμε 
τη συνεργασία μεταξύ των διωκτικών 
υπηρεσιών. Και για αυτό το λόγο και πάλι 
το σχέδιο αυτό θεωρώ ότι βρίσκεται στο 
σωστό δρόμο, διότι στόχο έχει να βελτιώ
σει την επιχειρησιακή συνεργασία. Όχι 
μόνο us συζητήσεις, us προτάσεις.
Ο κοινός μας στόχος θα πρέπει να είναι να 
μεταφράσουμε us προτάσεις μας σε κοι
νές δράσεις. Και να έχουμε συνεργασία 
μεταξύ ίων διωκτικών αρχών. Για να την 
έχουμε αυτή την συνεργασία χρειαζόμα
στε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των πε
ριφερειακών αρχών. Γνωρίζετε ότι σιπ νο
τιοανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια 
υπάρχει δυνατότητα καλύτερης συνεργα
σίας μέσω προγραμμάτων και σχεδίων 
,σαν αυτό. Αλλά και μέσω των ευρωπαϊ- 
ρά/ αρχών και οργανισμών όπως είναι η 

ropol, η Eurojust. Επίσης, υπάρχει και 
••-φονατότητα συνεργασίας με την 
τρο.Ι που είναι εξίσου σημαντική, 
γνωρίζετε Βύρωνα, ότι μόλις πριν 2 
ες στο Συμβούλιο Υπουργών αποφα- 
αμε να δοθεί περισσότερη υποστήριξη 
SECI, ένα πολύ σημαντικό κέντρο πε- 

ερειρκό. Και μετά την προσχώρηση 
^ Βουλγαρίας και ins Ρουμανίας θα 

,ιουμε και μια περαιτέρω δυνατότητα να 
υγκεντρώσουμε αν θέλετε τους πόρους

__________________________

μας για να βελτιώσουμε την περιφερειακή 
μας συνεργασία.
Και θα επαναλάβω, μια συνεργασία η 
οποία θα εκτείνεται από την Μαύρη θ ά 
λασσα ως την Αδριατική θάλασσα και την 
Μεσόγειο. Έχουμε δηλαδή τρία θαλάσσια 
σύνορα.
Δίωξη και τιμωρία σημαίνει επίσης, όπως 
είπα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον 
αφορά ίο  νομικό ορισμό των κατηγοριών. 
Εγώ είμαι δικαστής εξ επαγγέλματος και 
θέλω να κάνω έκκληση σε όλους τους δι
καστές και εισαγγελείς. Δυστυχώς οι κατη
γορίες είναι πολύ αδύναμες και περιορί
ζονται στην εκμετάλλευση ins πορνείας. 
Αλλά δεν πρόκειται για μια τέτοια απλή 
μορφή εκμετάλλευσης της πορνείας. 
Έχουμε να κάνουμε με σκλαβιά.
Δεν μπορεί λοιπόν να δίνεται μια ισχνή 
ποινή, διότι τότε δεν θα μπορέσουμε να 
σπάσουμε αυτόν τον κύκλο του φόβου 
που περικλείει τα θύματα, θα πρέπει λοι
πόν να ενθαρρύνουμε us δικαστικές αρ
χές να είναι πιο σκληρές npos rous διακι- 
νηιές προκειμένου να μπορέσουμε να 
εξαλείψουμε και να εξαρθρώσουμε τα δί
κτυα που δρουν ανά την Ευρώπη και ανά 
τον κόσμο.
Ένα τελευταίο σημείο. Η Ευρώπη θα βοη
θήσει όλους, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να 
λαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες 
όπως είναι η ελληνική πρωτοβουλία. Οι 
γειτονικές μας χώρες όπως οι χώρες ίων 
λοιπών Βαλκανίων εμπλέκονται πλήρως 
στην συνεργασία που στόχο έχει να βελ
τιώσει us κοινές μας δράσεις.
Άλλες γειτονικές χώρες είναι επίσης ση
μαντικοί διεθνείς εταίροι, όπως είναι η Ρω
σική Ομοσπονδία, η Ουκρανία. Ενδιαφέ- 
ρονται για το θέμα και συνεργάζονται με 
την Ευρώπη, συνεργάζονται μαζί μας. 
θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία 
μου αυτή, ευχαριστώντας εσένα προσω
πικά Βύρωνα όπως επίσης και την Ελληνι
κή Αστυνομία. Πιστεύω πως θα είναι δυ
νατόν στους επόμενους μήνες να κάνουμε 
μια καταγραφή ίσως εδώ στην Ελλάδα ή 
στις Βρυξέλες της προόδου που θα έχει 
επιτευχθεί χάρη στην εφαρμογή αυτής της 
σημαντικής πρωτοβουλίας.
Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να χά
σουμε την ορμή μας, την δυναμικότητά 
μας. θα πρέπει να κάνουμε αυτή την πρω
τοβουλία μαζί, να την εφαρμόσουμε. Να 
δώσουμε τη δυνατότητα τέτοιες πρωτο
βουλίες να αποτελούν ένα πρότυπο για 
περαιτέρω πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ».

Επιμέλεια: Ανθ/pos Κων. Γ. Κούρος
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Με απόφαση του Αρχηγού ins ι 
Ελληνικής Αστυνομίας Ανιι- ( 
σιραιήγου Ανασιασίου Δη- \ 
μοσχάκη, οιο πλαίσιο ίου κε- ι 

νιρικού οιραιηγικού σιόχου ίου Αρχηγεί- ; 
ου για «Αοιυνομία με ανθρώπινο πρόσω- | 
πο και νόμιμη δράση», ξεκίνησε δοκίμασα- | 
κά από 31.12.2006 η εφαρμογή ενό$ νέου / 
θεσμού με ιην ονομασία «ΚΙΝΗΤΗ I 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ». ι
Η κάθε Κ.Α.Μ. είναι ολιγομελήΒ, αποιείΐείιαι ι 
από ένστολο προσωπικό ins Ελληνικής 
Αστυνομίας και στελεχώνεται από ιέσσερΐ5 
αστυνομικούς εκ ίων οποίων ένα$ βαθμο- 
φόρο5, δύο ασιυφύϊΙακε5 και ένας οδηγό$. ' 
Οι αστυνομικοί κάθε Κ.Α.Μ. επιβαίνουν σε 
ειδικά διαμορφωμένα και κατάλληλα εξο-
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πλισμένα, κλειστά υπηρεσιακά οχήματα 
(τύπου Van), τα οποία κινούνται βάσει προ- 
γράμματο5 και εκτελούν υπηρεσία σε επι
λεγμένα σταθερά σημεία, που προσδιορί
ζονται με βάση ious παράγοντες που επι
βάλλουν την παρουσία tous σε αυτά (απο
μακρυσμένη περιοχή από την έδρα του 
Αστυνομικού Τμήματος, πληθυσμιακή σύν
θεση, κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, 
εγκληματογόνες περιοχές και λοιπέ5 ιδιαι
τερότητες).
Οι Κ.Α.Μ. εκτεθούν υπηρεσία κατά το ωρά
ριο 07.00 -  15.00, έξι ημέρες την εβδομάδα 
και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους κα
θημερινά εναλλάσσονται σε δύο επιλεγμέ
να σταθερά σημεία (πλατείες, κεντρικά ση
μεία πόλεως, εμπορικούς δρόμους).

Ο θεσμός λειτουργεί, κατ' αρχήν, στο κέ
ντρο των πόλεων Αθηνών, Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, στην Αθήνα λει
τουργούν τρεις Κ.Α.Μ. και στον Πειραιά και 
τη Θεσσαλονίκη από μία. Ιδιαίτερα ως προς 
τπν εκτέλεση υπηρεσίας στην Πλατεία Συ
ντάγματος, διατίθεται με Διαταγή ins Διεύ
θυνσης Αστυνομίας Αθηνών η μία Κ.Α.Μ. το 
Σάββατο και η άλλη την Κυριακή, ώστε κατ' 
αυτόν τον τρόπο να υπάρχει στο συγκεκρι
μένο αυτό σημείο Κ.Α.Μ. όλες ns ημέρες της 
εβδομάδας.
Επισημαίνεται ότι η θεώρηση του γνησίου 
υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων 
εγγράφων θα γίνεται σε εξαιρετικές περι
πτώσεις και μόνο για την εξυπηρέτηση και 
διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες,

i v n r n σ υ υ ν ο μ ι κ η

Επίακεψη υου Υπουργού Δη
μοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα 

Πολύδωρα οε όχημα Κινηυής 
Ασυυνομικης Μονάδας.



υπερηλίκων, cos και άλλων ευαίσθητα 
KatnYopias προαώπων ( όπως εγκύων 
γυναικών).
Η συγκρότηση και δρασιηριοποίηση των 
Κ.Α.Μ. έρχεται να ουμπληρώσει το κύριο 
έργο των Αστυνομικών Τμημάτων, cos πα
ράπλευρη δράση ίου πλέγμαιο$ εμφα- 
νού5 αστυνόμευση5 και να εγκαινιάσει μια 
νέα σχέση cns Aocuvopias με tous πολίιε5. 
Παρέχεται otous norliTes η δυνατότητα να 
επικοινωνούν άμεσα με tous Αοτυνομικούε 
και να εξυπηρετούνται ακόμα και otis περι- 
πτώσεΐ5 που λόγω αντικειμενική5 αδυνα- 
pias, anooTaons ή ποικίλων άλλων λόγων 
δε θα μπορούσαν να επισκεφθούν το 
Αστυνομικό Τμήμα.
Η συγκρότηση και λειτουργία των K.A.M. 
αφενόΒ συμβάλει αποφασιστικά στην ενί
σχυση Tns αστυνομική5 napouoias, αφετέ
ρου προβάλλει την πτυχή του κοινωνικού 
ρόλου και χαρακτήρα ins Aoiuvopias, απο- 
δεικνύοντα5 και εμπράκτου τη βούληση 
του Υπουργείου Anpooias Τάξεων και του 
Αρχηγείου ins Ελληνική5 Aoiuvopias για 
φιλική και ανθρώπινη προσέγγιση των πο
λιτών και καθημερινή και ουσιαστική διευ
κόλυνση και εξυπηρέτησή tous.
Ο νέο$ auras θεσμόε αποτελεί κυρίαρχη 
προτεραιότητα για ίο  Υπουργείο Anpoaias 
Τάξεα^ και το Αρχηγείο Tns Ελληνική5 
AoTUvopias και npos τούτο θα προσδοθεί 
μεγάλη σημασία στην καθιέρωση και ορθή 
εφαρμογή του. Μέσω αυτού η Ελληνική 
Αστυνομία ξεπερνά την τυπική εφαρμογή 
ίου νόμου, υπερβαίνει ία στενά όρια ins 
αστυνομική5 πρακτικήδ και αναλαμβάνει 
νέα δράση και νέα μορφή επικοινωνία και 
εξυπηρέτησή των πολιτών.
Ο Ynoupyos Anpooias Τάξεων κ. Βύρων 
Πολύδωρα5 μετέβη την 31.12.20006 στην 
Πλατεία Συντάγμαιοε συνοδευόμενοε από 
τον Αρχηγό Tns Ελληνικήε Αστυνομία Αντι
στράτηγο Αναστάοιο Δημοσχάκη, και επι- 
σκέφθηκε ένα Όχημα Κινητήε Αστυνομική5 
Mov06as.

Ο κ. Ynoupyos ερωτηθεί$ για τον νέο θεσμό δήλωσε: «Με 
την Κινητή Αστυνομική Μονάδα αναπτύσσεται αυτό το 
πεντάπτυχο Tns Νέα5 AoTuvopias. Το έχουμε πει norirtes 
φορέ5. Πρώτον οι πεζέ$ περιπολία στα πολυσύχναστα 
μέρη π.χ. Εμπορικά Κέντρα.
Δεύτερον τα μηχανάκια για τα στενά σε όλα τα προάστια σε 
όλε$ tis συνοικίε$. Ευέλικτε$ μηχανέ$.
Τρίτον περιπολικά και μηχανέ$ Tns Αμέσου Δράσεα^ και 
Tns Ομάδα5 Ζ για tous μ εγ ά λ ο ι δρόμου5.
Τέταρτον η Κινητή Αστυνομική Μονάδα για πλατείε$ Αθη
νών, Θεσσαλονίκη και ύστερα θα αναπτυχθούμε στην Πά
τρα και σε άλλε5 μεγάλε5 πόλεις Πέμπτον η Αστυνομία με 
τα Αστυνομικά Τμήματα των Εθνικών Δρόμων. Έτσι παρέ
χουμε μια5 πρόταση o0yxpovns αστυνόμευση$ σε όλη τη 
χώρα, σύμφωνα με tis διεθνεί5 υπογραφέ5 και τα διεθνείς 
κρατούντα. Αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε επιτυχία. Σημειώ
νω ότι η Κινούμενη Αστυνομική Μονάδα έχει δύο δράσει 
0ncos είπαν και οι αξιωματικοί και ο ApxnY0s.
Η μία δράση: επικοινωνία με τον πολίτη. Η δεύτερη: απο
τροπή με την εμφάνιση. Δηλαδή και ο "μικροκακοποιό5 

στην πλατεία", στο πολυσύχναστο μέρο5 αναχαιτίζεται με 
μόνη την παρουσία και την ετοιμότητα 6p0ons aums Tns 
μονάδο^ η οποία δεν είναι απομονωμένη και ξένη από 
ένα σύστημα υποστήριξη$».

Ο κ. Apxnyos για τον νέο θεσμό δήλωσε: « Είναι μία καινο- 
τόμο5 δράση την οποία έχει σχεδιάσει το Αρχηγείο Ελληνι- 
K0s AoTuvopias σε συνεργασία με το Υπουργείο Anpooias 
Τάξεω5. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι και φιλόδοξοι ότι η 
νέα δράση θα αγκαλιαστεί και από το αστυνομικό προσω
πικό και από tous πολίτε5 για λογαριασμό των οποίων λει
τουργεί. Εύχομαι η πιλοτική εφαρμογή να έχει καλό αποτέ
λεσμα και cos npos τη συνέχεια να πάρουμε μια απόφαση 
περαιτέρω εφαρμογή5 σε όλα τα αστικά κέντρα Tns xcbpas.. 
Ήδη συμμετέχουν στο Λεκανοπέδιο Attik0s τέσσερα οχή
ματα.Ένα στο κέντρο Tns Αθήνας Τρία στον Πειραιά και ένα 
στο κέντρο Tns θεσσαλονίκη5. Τα στελεχώνουν τέσσερα 
αστυνομικοί εκ των οποίων ένα5 βαθμοφόρο5».
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PetrovΑνιισιράιηγοΞ κ .  Valentin 
Apxnyos BourlYapiKns Aotuvopias

Από in v  1 η Ιανουάριου 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε ένα νέο εξω τε
ρικό σύνορο, τη Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό, το περιοδικό pas ευρισκόμενο 
πάντα στον παλμό των εξελ ίξεω ν, συνάντησε στο Γραφείο του στη Σόφια, τον 
Αρχηγό Tns ΒουλγαρικήΞ AoTuvopias Αντιστράτηγο κ. Valentin Petrov . Η συ
ζήτηση μαζί του ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Μ ιλήσαμε, μεταξύ των ά λ 
λων, για την αναδιάρθρωση Tns Βουλγαρική5 AoTuvopias ενόψει Tns ένταξη5 
Tns στην μεγάλη οικογένεια Tns Ευρωπαϊκή5Ένωση5, το κοινωνικό status του 
Βούλγαρου Αστυνομικού, tis γεωπολιτικέ5 αλλαγέ5 που θα επέλθουν με το 
άνοιγμα των συνόρων npos την Ευρωπαϊκή Ένωση κι άλλα  πολλά ...
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"Αστυνομική Ανασκόπηση" : κ. 
Αρχηγέ, ποια είναι η δομή της Βουλ
γαρικής Αστυνομίας; Πόσες Αστυνο
μικές Υπηρεσίες διαθέτετε και ποιές 
είναι οι αρμοδιότητές τους ;

Με πρόσφατο διάταγμά pas που τέθηκε 
σε ενέργεια από την 1 η Μαϊου 2006, άρχι
σε μία αναδιάρθρωση ins Αστυνομίας, 
σύμφωνα με us δεσμεύσεις οι οποίες 
συμφωνήθηκαν από εμάς στο πλαίσιο 
των Ευρωπαϊκών δομών. Αυτό το νέο διά
ταγμα εισήγαγε στην αστυνομία ένα πιο 
αποτελεσματικό οργανωτικό μοντέλο, 
που στοχεύει να επιτύχει την βέλτιστη 
επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ των 
αστυνομικών Υπηρεσιών.
Σύμφωνα με ίο  διάταγμα όλες οι Υπηρε
σίες με αστυνομικές λειτουργίες είναι 
ενωμένες κάτω από την Εθνική Αστυνομι
κή Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει την 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και Αστυ
νομικές Διευθύνσεις 29 επαρχιών. Η Γενι
κή Αστυνομική Διεύθυνση περιλαμβάνει 
4 Βασικές Διευθύνσεις: Τη Βασική Διεύ
θυνση για την αντιμετώπιση ins Εγκλημα

τικότητας, ιη  Διεύθυνση διατήρησης της 
Δημόσιας Τάξης και Πρόληψης, τη Βασική 
Διεύθυνση της Αστυνομίας των Συνόρων, 
τη Βασική Διεύθυνση για την καταπολέ
μηση του Οργανωμένου Εγκλήματος, τη 
Βασική Διεύθυνση για τη Χωροφυλακή, 
τη Διεύθυνση Μετανάστευσης, τη Διεύ
θυνση της επιχειρησιακής Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και τη 
Διεύθυνση Ειδικής Αεροπορικής Μονά
δας SWAT.
Μία νέα προσέγγιση εφαρμόζεται στο 
χειρισμό των πληροφοριών στο συντο
νισμό του αστυνομικού έργου, καθώς 
επίσης και στην επικοινωνία με us Εισαγ- 
γελικές Αρχές, την Υπηρεσία Διερεύνη- 
σης, το Υπουργείο Οικονομικών και με 
όλους γενικότερα τους εμπλεκόμενους 
Οργανισμούς στην καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας.
Σχετικά με us αρμοδιότητες των Βασικών 
Διευθύνσεων: Η Βασική Διεύθυνση της 
Αστυνομίας των Συνόρων είναι υπεύθυνη 
για την ασφάλεια των συνόρων του κρά
τους, και από 1 Ιανουάριου 2007 θα είναι 
άμεσα υπεύθυνη για την ασφάλεια του 
νέου εξωτερικού συνόρου της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης και θα εγγυάται την αποτελε
σματική αντίδραση σε παγκόσμιες απει
λές όπως η τρομοκρατία, το οργανωμένο 
διασυνοριακό έγκλημα, η παράνομη δια
κίνηση όπλων, ναρκωτικών και ανθρώ
πων.
Η Βασική Διεύθυνση «Καταπολέμησης 
του Οργανωμένου Εγκλήματος» αντιδρά 
προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά στο 
έγκλημα που σχετίζεται με παράνομη δια
κίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο κατα- 
οτροφικών/βλαβερών υλικών, παράνομη 
διακίνηση ανθρώπων, προετοιμασία και 
διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων και 
ειδών πληρωμής, ξέπλυμα χρήματος. Η 
εμβέλεια των μέτρων που λαμβάνονται 
για να αποδομηθεί η θεσμική και λειτουρ
γική ενότητα των οργανωμένων δικτύων 
εγκληματικότητας, επεκτείνεται.
Η Βασική Διεύθυνση κατά του Εγκλήμα
τος, για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης 
και την πρόληψη του εγκλήματος προβαί
νει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εγ- 
γυηθεί τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της 
κοινωνίας μ α ς . Το μοντέλο της κοινοτικής 
αστυνόμευσης έχει εφαρμοστεί επιτυχη
μένα , δημιουργώντας έτσι μια ατμόσφαι
ρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργα
σίας με us τοπικές αρχές, us μη κυβερνητι
κές οργανώσεις, us διάφορες επιχειρήσεις 
αλλά και τους απλούς πολίτες.
Τα νέα καθήκοντα της Βασικής Διεύθυν
σης Χωροφυλακής την καθιστούν μια ει
δική κινητή μονάδα για την προστασία και 
την ασφάλεια στρατηγικών τοποθεσιών, 
για την ανάκτηση του ελέγχου σε μαζικές 
αναταραχές καθώς και για άμεση αντί
δραση σε τρομοκρατικές ενέργειες.
Ο στόχος μας είναι, ενισχύοντας τον επαγ
γελματισμό και τα προσόντα των Βούλγα

ρων Αξιωματικών της Αστυνομίας και σε 
συνεργασία με παρεμφερείς δομές από 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,να συ
νεισφέρουμε στην ενδυνάμωση της ζώ
νης ελευθερίας, ασφάλειας , ευημερίας 
και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των γειτονικών χωρών.

"Α.Α". Ποιά είναι η κοινω νική υπό
σταση του Αστυνομικού στη χώρα 
σας;

Ενδυναμώνοντας us δημοκρατικές αρχές 
στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας και 
εφαρμόζοντας πιστά το νόμο στη λειτουρ
γία των Αστυνομικών Αρχών, μια διαδικα
σία ανάπτυξης έχει αρχίσει να μεταβάλλει 
την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία σε ένα 
Οργανισμό για τον Πολίτη, που ενδιαφέ- 
ρεται για την κοινωνία παρέχοντας δημό
σια τάξη, πρόληψη, έρευνα και δ ιαλεύ
κανση των εγκλημάτων.
Έχουμε προβεί σε σημαντικές προσθήκες 
άρθρων στην νομική βάση του Αστυνομι
κού θεσμού που ρυθμίζουν το έργο και 
τις λειτουργίες της Βουλγαρικής Αστυνο
μίας που σχετίζονται με τη δεδομένη βού
ληση της χώρας να απολαύσει τα πλήρη 
δικαιώματα του μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σύμφωνα με το νέο διάταγμα 
αναδιάρθρωσης της Βουλγαρικής Αστυ
νομίας , που υιοθετήθηκε την περασμένη 
άνοιξη, ο Αστυνομικός είναι ένας κοινωνι
κός λειτουργός που εισάγεται στην κοινω
νία ως κρατικός αξιωμαιούχος.
Η εικόνα ins αστυνομίας ανάμεσα στο κοι
νό έχει μετασχηματιστεί από μια αστυνο
μία χαρακτηριστική της ολοκληρωτικής 
κοινωνίας, σε μια αστυνομία που προστα
τεύει τους νόμους, τα δικαιώματα και τα 
ενδιαφέροντα των πολιτών. Η Βουλγαρι
κή Αστυνομία σήμερα, αποτελεί ένα κοι
νωνικό Ίδρυμα , ισάξια αποδεκτό από 
όλους τους πολίτες και us κοινωνικές ομά
δες ως αναπόσπαστη και αμερόληπτη 
Αρχή για διευθέτηση συγκρούσεων.
Το Μοντέλο Κοινοτικής Αστυνόμευσης 
έχει εφαρμοστεί επιτυχημένα και ο βασι
κός στόχος του είναι η εγκαθίδρυση σχέ
σεων συνεργασίας με τους πολίτες.
Η Βουλγαρική κοινωνία σέβεται και εκτιμά 
οε υψηλό βαθμό την ατμόσφαιρα συνερ
γασίας με τους τοπικούς αστυνομικούς 
αξιωματούχους και υποστηρίζει us ενέρ
γειες που σχετίζονται με την πρόληψη και 
καταστολή της εγκληματικότητας, 
θ εω ρώ  ότι ο σύγχρονος Βούλγαρος 
αστυνομικός, είναι υπερήφανος και αφο- 
σιωμένος στο επάγγελμα ίου, στοχεύο
ντας στην προστασία των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών των πολιτών . Τέλος 
σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες σφυγ
μομέτρησης, απεδείχθη η αμέριστη εμπι
στοσύνη του κοινού στην Αστυνομία, 
ενώ ως επάγγελμα, το επάγγελμα του 
Αστυνομικού διατηρεί τη δεύτερη θέση 
(μετά το στρατό ) σε προτίμηση από νέ-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

ous ανθρώπους.

Α.Α. Από την 1.1.2007 η Βουλγαρία 
είναι η πρώτη από us Βαλκανικές 
Χώρες που προσχώρησε στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση;
notes δεσμεύσεις απορρέουν από 
αυτό;

Όπως οι περισσότεροι Βούλγαροι, είμαι 
περήφανος που από την 1η Ιανουάριου 
2007, η Βουλγαρία έγινε πλήρες μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως μέλος της 
μεγάλης οικογένειας, είμαστε έτοιμοι να 
σεβαστούμε και να δουλέψουμε με 
όλους τους θεσμοθετημένους κανόνες 
μας για να φανούμε αντάξιοι της εμπιστο
σύνης που μας επεδείχθη.
Όπως προανέφερα, ο νέος νόμος για την 
αναδιάρθρωση της Αστυνομίας έχει εισά
γει βασικά άρθρα/προσθήκες σχετικά με 
τη δομή και τις λειτουργίες των Αστυνομι
κών Υπηρεσιών. Αυτές έχουν στενή σχέση 
με την υλοποίηση μιας εκ των βασικών 
προτεραιοτήτων και δεσμεύσεων που 
έχουμε αναλάβει κατά τη διαδικασία 
προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
που δεν είναι άλλπ από την αναβάθμιση 
και εναρμόνιση της Βουλγαρικής Αστυνο
μίας με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές δομές. 
Ήδη έχουν επέλθει οι βασικές αλλαγές 
στην οργάνωση, στις μορφές και τις μεθό
δους αστυνόμευσης σύμφωνα με τις 
προσδοκίες και τις ανάγκες της κοινωνίας. 
Έχουμε ξεκάθαρη και πολύ συγκεκριμένη 
άποψη για το νέο μοντέλο της Βουλγαρι
κής Αστυνομίας, ίο  οποίο έχει συστηματο
ποιηθεί σε βραχυπρόθεσμη και μακρο
πρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική.
Στην πράξη , ακόμα πριν την πραγματική 
ένταξη της χώρας, η Εθνική Αστυνομική 
Υπηρεσία είχε μπει στη διαδικασία υλο

ποίησης της δέσμευσης της αποστολής 
προκειμένου να είναι ώριμη για την πλή
ρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή αστυνομική 
κοινότητα.
Η ενσωμάτωση της Αστυνομίας μας στο 
δίκτυο ins EUROPOL συνεχίζει βασισμένη 
στη συμφωνία που ολοκληρώθηκε τον 
διεθνή οργανισμό εδώ και περισσότερο 
από 2 χρόνια.
Το πραγματικό αποτέλεσμα αυτής της συ
νεργασίας είναι η στενή επιχειρησιακή 
συνεργασία και η επιτυχημένη επικοινω
νία σε κοινές επιχειρήσεις για τπν μείωση 
της διασυνοριακής εγκληματικότητας.
Η Βουλγαρική Αστυνομία συμμετέχει κα
θοριστικά στην υλοποίηση πολλών έρ
γων και προγραμμάτων σε συνεργασία 
με τις αστυνομικές δομές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όλες αυτές οι προσπάθειες 
εστιάζουν στον εκσυγχρονισμό και την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
Βουλγαρικής Αστυνομίας.
Από την αρχή του 2008, η Διεύθυνση 
«Αστυνομία Συνόρων» θα αποτελέσει τη 
βασική εγγύηση για την ασφάλεια των νέ
ων εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σε αυτό το τομέα επίσης βασιζό
μαστε στην καλή συνεργασία με οικείες 
δομές γειτονικών χωρών και κυρίως στην 
εμπειρία των Ελλήνων συναδέλφων ως 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Α.Α." Αντιμετωπίζετε προβλήματα 
με το άνοιγμα των συνόρων προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποια είναι 
αυτά και πώς σκοπέυετε να τα χειρι
στείτε;

Εκτός από τους παγκόσμιους κινδύνους 
όπως η τρομοκρατία, ίο  οργανωμένο δια
συνοριακό έγκλημα, η παράνομη διακίνη
ση ανθρώπων, όπλων και ναρκωτικών,

δεν βλέπω νέα προβλήματα με ίο  άνοιγ
μα των συνόρων στις χώρες της Ευρω
παϊκής Ένωσης.
Μία από τις πιο σημαντικές αποστολές 
για τη Βουλγαρία είναι η ενίσχυση της 
ασφάλειας των συνόρων, η οποία απο
τελεί την εγγύηση για αποτελεσματική 
αντίδραση στις προαναφερόμενες πα
γκόσμιες απειλές.
Η Διεύθυνση «Αστυνομία των Συνόρων» 
εργάζεται με επαγγελματικό τρόπο για την 
ανάπτυξη μίας ζώνης ασφάλειας, στην 
οποία διασφαλίζεται η ελεύθερη μετακί
νηση των ανθρώπων, των αγαθών και 
των κεφαλαίων από όλες τις χώρες μέσα 
από την εναρμόνιση των νομοθεσιών, τη 
συμβατότητα των οργανωτικών δομών 
και την επικαιροποίηση του τεχνολογικού 
εξοπλισμού.
Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην πα
ροχή ασφάλειας στο νέο ανατολικό σύνο
ρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κα
θιέρωση νέων δομών συνεργασίας και 
επικοινωνίας με τις αστυνομικές αρχές 
των χωρών μελών, συμπεριλαμβανομέ- 
νης της Ελλάδας και της Ρουμανίας.
Έχουν ληφθεί επιπρόσθετα μέτρα ελέγ
χων σε θέματα επέκτασης της διάρκειας 
παραμονής των αλλοδαπών κατοίκων και 
στην χορήγηση εγγράφων για οριστική 
παραμονή στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό 
έχουν γίνει αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη 
νομοθεσία για τους αλλοδαπούς.
Το σύστημα της χορήγησης των Βουλγαρι
κών εγγράφων ταυτότητας -  συμπεριλαμ
βανομένου των διαβατηρίων - αναδιαρ- 
θρώθηκε, ενώ ηλεκτρονικά chips ενσω
ματώθηκαν σε πιστοποιητικά και κάρτες.
Η εφαρμογή αυτών των εθνικών έργων 
είναι βαρυσήμαντης σημασίας για την συ
νεισφορά της Βουλγαρίας στη διασφάλι
ση των εξωτερικών συνόρων της Ευρω
παϊκής Ένωσης και την ίδια στιγμή διευκο
λύνουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
αφύπνισης στους Βούλγαρους πολίτες.

Α.Α. Σε ποιό επίπεδο βρίσκεται η 
αστυνομική συνεργασία μεταξύ 
Ελλάδας και Βουλγαρίας;

Η συνεργασία μεταξύ των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών Βουλγαρίας και Ελλάδας 
αναπτύσσεται στη βάση των ακόλουθων 
διεθνών συνεργασιών.
- Το Τριμερές Πρωτόκολλο για την εντατι
κοποίηση της Τριμερούς Συνεργασίας στη 
μάχη κατά του εγκλήματος και ιδιαίτερα το 
διασυνοριακό έγκλημα, που υπογράφηκε 
από τους Υπουργούς των Εσωτερικών της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημο
κρατίας της Ρουμανίας και της Δημοκρα
τίας της Ελλάδας στις 7 Σεπτεμβρίου 1998.
- Τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του 
Υπουργού Εσωτερικών της Δημοκρατίας 
της Βουλγαρίας και του Υπουργού Δημό
σιας Τάξης της Δημοκρατίας της Ελλάδας 
που υπογράφηκε στις 8 Σεπτεμβρίου
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1991 και
- Το Πρωτόκολλο εφαρμογή$ ins Συμφω- 
vias Συνεργασίες μεταξύ ίου Βουλγαρι
κού Υπουργείου Εσωιερικών και ίου 
Ελληνικού Υπουργείου Anpooias Τάξηε 
από us 22 Φεβρουάριου 1996.
- Τη Συμφωνία Επανεισδοχήε Παράνομων 
Προσώπων που ζουν προσωρινά στην 
Ελλάδα, ανάμεσα στην Κυβέρνηση ins 
Β ουλγαρ ία  και σ ιην Κυβέρνηση ins 
Ελλάδαε από ns 15 Δεκεμβρίου 1995.
Σιη βάση ins apxns ins αμοιβαιότηταε, 
Αξιωματικοί Σύνδεσμοι ous Π ρεσβεία 
ίω ν χωρών pas εργάζονται ήδη ία τελευ- 
ια ία τέσσερα χρόνια πραγμαιοποιώντα5 
ιακτικέε συναντήσει υπό ιην ηγεσία των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών pas και διευκο- 
λύνοντα$ την ανταλλαγή επιχειρησιακών 
πληροφοριών σε συγκεκριμένε5 περι- 
πτώσε^.
Το διάστημα 2003-2006 πραγματοποιήθη
καν πολλέ$ συναντήσει σε επίπεδο ειδι
κών εμπειρογνωμόνων.
Αυτή η μορφή άμεσων επαφών και συ

ναντήσεων ειδικών, καθώς και η αύξηση 
του όγκου ανταλλαγή5 πληροφοριών σε 
επιχειρησιακό επίπεδο, καθώς και σε επί
πεδο έρευνα5 θεωρείται cos η πλέον απο
τελεσματική.
Πραγματοποιούνται συναντήσει για τα 
θέματα π αράνομέ 6iaKivnons ανθρώ
πων στα σύνορα,- λαμβάνοντα5 συντονι
σμένα μέτρα σε διμερέε επίπεδο για την 
ασφάλεια των συνόρων, ανταλλαγή επι
χειρησιακών πληροφοριών για καταζη
τούμενα άτομα, ανταλλαγή δεδομένων

Η εικόνα tns αστυ
νομίες ανάμεσα στο 
κοινό έχει μετασχη

ματιστεί από μια 
αστυνομία χαρα

κτηριστική Tns ολο- 
KflnpojTiKns κοινω- 

vias, σε μια αστυ
νομία που προστα
τεύει tous vopous, 
τα δικαιώματα και 

τα ενδιαφέροντα 
των πολιτών

μέσω των αυτοματοποιημένων συστημά
των π λη ρ ο φ ο ρ ία  -  AIS. Enions λαμβά- 
νονται κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση 
του λαθρεμπορίου ενώ πραγματοποιού
νται κοινέ$ επ ιχειρήσει σε περιπτώσειε 
π λ α σ α  6iaKivnons νομισμάτων-Ευρώ. 
Για τη συμμόρφωση με το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσηε του 2004 σε σχέση με την υιοθέ
τηση rns Συνθήκηε Σένγκεν, ορίστηκαν 
Αξιωματικοί για διασυνοριακή συνεργα
σία, ανάμεσα στη Διεύθυνση «Συνορια- 
κήε Aoiuvopias» και tis Ε λ λ η ν ια  Αστυνο- 
μικέ$ Αρχέ$ Ασφαλεία5 Συνόρων.

Η Κοινή Επιτροπή Συνόρων Ελλάδα$- 
Βουλγαρία5 που έχει συοταθεί, πραγματο
ποιεί ετήοιεε συναντήσει κατά tis οποίεε 
συζητούνται θέματα παραβίαση5 συνόρων 
και περιστατικά τα οποία αφορούν την 
ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων.

Α.Α. ritbs θα χαρακτηρίζατε το σχέ
διο 6paons ILAEIRA που διενεργεί- 
ται με την πρωτοβουλία του Υπουρ
γού Anpoaias Τάξεων κ. Βύρωνα 
Πολύδωρα και τελεί υπό την αιγίδα 
του Αντιπροέδρου Tns Ε.Ε. κ. Franco 
Frattini;

Το έργο ILAEIRA, ανταποκρίνεται otis προ- 
τεραιότητε5 που έχουν καθοριστεί από το 
πρόγραμμα OCTA για το 2006. Αυτέε οι 
προτεραιότηιε5 έχουν εγκριθεί από tous 
Υπουργούε Εσωτερικών και Εξωτερικών 
των χωρών ins Ευρωπαϊκήδ Tycoons και 
ins Βουλγαρίαε cos χώρα η οποία επίσημα 
από την 1η Ιανουάριου 2007 είναι μέλοε 
ins Ευρωπαϊκή5 οικογένειαε και μοιράζε
ται μαζί με tis χώρε5 αυτέε tis προσπάθει- 
es για αποτελεσματική χρήση των τρόπων 
και μεθόδων αντιμετώπισπ5 του κατα
στροφικού φαινόμενου tns παράνομηε 
διακίνησηε ανθρώπων.

Α.Α Κύριε Αρχηγέ oas ευχαριστού
με θερμά για το χρόνο oas.

Εγώ oas ευχαριστώ.

Συνέντευξη: Α/Β' Αρετή Κ. Λιασή

Μ*
Προσφορά για 

Αστυνομικούς και 
πολιτικό προσωπικό 
- 25%  στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 48, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ) 
THA./FAX: 210 69 13 481 

e-mail: nikolopoulos_optlcs@yahoo.gr

Δεκτά όλα τα ταμεία

Δεκτές όλες οι 
πιστωτικές κάρτες
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ως παράγοντας διαμόρφωσης της προσωπικότητας
του Έλληνα Αστυνομικού

Η
 εικόνα ίου Eflrinva ' 

Αστυνομικού σήμερα ι 
απέχει κατά πολύ από ι 
χην εικόνα ίων προγε- ι 
νεότερων εποχών. Κα- ι 

τά βάση η αλλαγή των συνθηκών κάνει 
επιτακτική την ανάληψη νέων ρόλων συνά- ι 
μα και υποχρεώσεων αλλά και δικαιωμά
των που προσδιορίζει τον ρόλο σήμερα ι 
του Αστυνομικού όχι αποκλειστικά σε ρόλο 
καταστολής φαινομένων και καταστάσεων 
σε μια εποχή που όλα καταστέλλονται και 
αναστέλλονται με τη δύναμη ins πειθού5. Η ι 
εποχή αναγνωρίζει τον ένστολο ojs πολίτη 
πρωταρχικά. Επενδύει, οικονομικά - κοινω- < 
νικά cos φρουρό και φύλακα και απαιτεί, 
κρίνει πολλές φορές κακοπροαίρετα αλλά 
δεν παύει να στηρίζει σ' αυτόν. Και αυτή η 
υπόσταση του αστυνομικού ως κοινωνικού 
στηρίγματος δημιουργεί προϋποθέσεις για

α/α [ 18 ]  Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2007

Του Παναγιώτη Βρακά 
Καθηγητού ins Αστυνομικής Ακαδημίας

νέους ρόλους και θέσεις πολύπλευρες - 
πολυποίκιλες που απαιτούν υψηλή στάθμη 
εκπαίδευσης και παιδείας. Η προσωπικότη
τα του σημερινού αστυνομικού πρέπει να 
ολοκληρωθεί με την άσκηση του σώματος 
- απαραίτητη για τη αντιμετώπιση της σημε
ρινής εγκληματικότητας και βίας - με τη 
καλλιέργεια του πνεύματος μέσω της μόρ
φωσης - αφού καλείται να απαντήσει και 
κυρίως να λύσει προβλήματα επείγοντα 
και καθημερινά του πολίτη και κυρίως με τη 
καλλιέργεια του ήθους - το πιο δύσκολο 
από τα τρία στοιχεία της προσωπικότητας - 
στοιχείου απαραίτητου για την άμυνα, του 
αστυνομικού έναντι των σημερινών ανήθι
κων πειρασμών.
Η θεατή πλευρά της προσωπικότητας εκ
φράζεται μέσω της καθημερινής άσκησης 
στα γυμναστήρια. Οι αθέατες όμως πλευ
ρές: εκφράζονται μέσω της συμπεριφοράς

και εκδηλώνονται με τη γλώσσα. Η σωστή 
χρήση της γλώσσας μας, απαραίτητου εθνι
κού στοιχείου πρέπει να χαρακτηρίζει τον 
σημερινό αστυνομικό.
Η σωστή χρήση της γλώσσας μας κυρίως 
για τον αστυνομικό συμβάλλει αποφασιστι
κά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Κοινω
νικά αναβαθμίζεται - κυρίαρχο στοιχείο του 
ρόλου και ins θέσεως του. Η κοινωνική 
αναβάθμιση μέσω της γλωσσικής έκφρα
σης είναι καθημερινά εμφανής. Με δεδομέ
νη τη κακοπροαίρετη κριτική από μερίδα 
πολιτών και από τα Μ.Μ.Ε., επί παντός θέμα
τος είτε δικαίου, είτε αδίκου καλείται ο σύγ
χρονος αστυνομικός να εξηγήσει, να πείσει, 
να απορρίψει, να αποδεχθεί, να αηοδοκιμά- 
σει, να επιδοκιμάσει ενέργειες και πράξεις 
με ακρίβεια και σαφήνεια. Η ερμηνεία πρά
ξεων και καταστάσεων, πρέπει να γίνεται σε 
καθορισμένο χρόνο και πολλές φορές χω-



pis περιθώρια προετοιμασίαε. Η εικόνα λοι
πόν που δημιουργείται από ίο  σύνολο ms 
Koivcovias βασίζεται, ns περιοσόιερεε φορέε 
όχι σιο τι λέει κανείε αλλά οτο πωε το λέει. 
Μη λησμονούμε ότι η έννοια του δικαίου ή 
αδίκου ηθικού ή ανήθικου, του νόμιμου ή 
παράνομου έχει μεταπλαστεί σήμερα σε έν
νοια ευρεία με έντονη την υποκειμενική ερ
μηνεία. Η επιτακτική επίλυση καθημερινών 
προβλημάτων του ατόμου και Tns κοινω- 
vias λοιπόν προϋποθέτει την επαφή αστυ
νομικού και πολίτη που εξωτερικεύεται μέ
σω, Tns op00s xp0ons Tns γλώσσα5, η 
οποία αποτελεί σε τελική ανάλυση και ση
μείο κριτικήε. Μη λησμονούμε την εντύπω
ση που προκαλεί και σε pas tous i'6ious 
α σ τυ νο μ ία  που δεν μπορεί να συνεννοη- 
θεί - να ενημερώσει και να ενημερωθεί, να 
πληροφορήσει και να πληροφορηθεί λόγω 
Tns δυσκολία5 έκφρασή των λεγομένων 
του. Η εικόνα τέτοιου αστυνομικού οποιοσ
δήποτε βαθμού και θέσεωε οδηγεί στον 
κοινωνικό χλευασμό και στην υποβάθμιοη 
ρόλου και έργου.
Στον χώρο Tns εργασία5: Η συνεννόηση - η 
αρμονική συνεργασία, η εφαρμογή προ
γραμματισμού, η εκτέλεση διαταγών σε 
κρίσιμεε στιγμέε δεν επιτυγχάνονται δυστυ- 
xcbs πολλέε φορέ$ λόγω λανθασμένα δια
τύπωσα των λεγομένων. Και αυτό θα μπο
ρούσε και σίγουρα μπορεί να περνά απα
ρατήρητο otis διάφορε5 φάσειε λειτουρ- 
yias ins κρατικήε μηχανή5. Μπορεί και επι
τρέπεται στον Αστυνομικό; Βέβαιο όχι γιατί 
θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι 
το επάγγελμα του αστυνομικού αποτελεί 
και λειτούργημα με άμεσο αντίκτυπο στην 
κοινωνική αρμονία και συμβίωση. Άλλω
στε κοινωνικόε ο ρόλθ5 του αστυνομικού 
ολοένα και επεκτείνεται. Χρίζεται διαμεσο- 
λαβητήε για την αποκατάσταση του διαλό
γου μεταξύ των πολιτών, για την αποκατά
σταση και τη σύναψη διαπροσωπικών σχέ
σεων για τη δημιουργία δεσμών φιλίαε με
τά από λεκτικέε παρεξηγήσειε. Επομένωε 
συντελεί μέσω ins γλωσσική5 του επάρκει- 
as στην πρόσβαση από το «εγώ» στο 
«εμείε».
Στο νοηματικό τομέα: Η γλωσσική επάρκεια 
συντελεί αποφασιστικά. Ο σημερινόε αοτυ- 
νομικόε δεν έχει τη θέση του παρελθόντοε. 
Μέσα στα όρια ins υπηρεσιακήε του υπευ- 
θυνότηταε αναδεικνύεται σε φορέα απόψε
ων και ιδεών. Οι πρωτοβουλίεε που παίρ
νει σε αποφαοιστικέε στιγμέε είναι αποτέλε
σμα προβληματισμού, διεύρυνσηε του 
γνωστικού πεδίου, ανάπτυξηε ins κριτικήε 
του ικανότηταε. Η μελέτη - η σύγκριση, η 
ανάλυση δεδομένων, οι συλλογισμοί, η 
εμβάθυνση εννοιών, η ικανότητα ins πρό- 
βλεψηε και ερμηνεία ins ανθρώπινέ συ- 
μπεριφοράε κυρίαν οε νευραλγικού$ το- 
μείε όπακ αυτοί ins Δημόσιαε Κρατική$ 
Ασφάλεια$ πρέπει να εξωτερικεύονται με 
γλωσσικήε ακρίβεια και σαφήνεια, oncos εί

ναι αυτονόητο.
Στον συναισθηματικό τομέα: Ο ένστολοε 
πολίτηε είναι πρώτα και πάνω απ' όλα άν- 
θρωποε. Η δική του συναισθηματική ισορ
ροπία εξωτερικεύεται με την αγάπη για τον 
πλησίον, που όχι σπάνια είναι φτωχόε - ο 
ανήμποροε - ο άρρωστοε, ο άνθρωποε των 
μεγαλουπόλεων που έχει ανάγκη να του 
εκφράσει ranoios την συμπόνια του, την 
αγάπη του, το ενδιαφέρον του να βρει 
ανταπόκριση. Και αυτόν τον ρόλο επειδή 
δεν μπορούν πια να τον παίξουν άλλοι θε
σμοί, όπωε η οικογένεια και το σχολείο τον 
αναζητά σιο πρόσωπο του αστυνομικού 
που περιμένει να τον στηρίξει.
Η ήρεμη και ψυχολογική κατάσταση συνιε- 
λείιαι με τον λόγο, με τη γλώσσα, επιβεβαι
ωνόμαστε, με αποτέλεσμα να καταπολεμά
με και εμείε, οι ίδιοι την εσωστρέφεια, τη 
μοναξιά και την ανασφάλειά pas. Πολλέε 
φορέ$ ο μειλίχιοε και ο πειοτικόε λόγοε 
αποβαίνει επωφελήε σε περιπτώσειε που 
τα άτομα υπέρμετρα συναισθημαιικέε κα
ταστήσει. Ο τεκμηριωμένοε λόγοε και τα 
τεκμηριωμένα επιχειρήματα προφυλάσ- 
σουν από ακραίεε καταστήσει όπωε η βία - 
το έγκλημα - οι αυτοκτονία και άλλεε πα- 
ρόμοιεε ενέργειεε.
Η σωστή χρήση ms γλώοσαε pas επιτελεί 
και την πολιτική λειτουργία του ατόμου.
Με τη γλώσσα ανταλλάσσονται πολιιικέε 
απόψειε εκτιμήσει και προβληματισμοί που 
παίρνουν την μορφή πολιτικών θεσμών. Η 
συναίνεση απαραίτητη όχι μόνο για την λει
τουργία ins AoTuvopias αλλά και για τη λει
τουργία και των άλλων κρατικών θεσμών 
επιτυγχάνεται με τη γλώσσα. Μ' αυτή οι λέ- 
ξειε Δημοκρατία - Δικαιοσύνη - Ισότητα - 
Ισηγορία - Παρρησία αποκτούν εννοιολογι- 
κό πλάτο5 και βάθοε και αποβαίνουν έννοι- 
εε κλειδιά για την ειρηνική πολιτική συνύ
παρξη. Αυτή είναι και ο oroxos του αστυνο
μικού cos φύλακα και προστάτη ms. Αλλά 
και ο αστυνομικόε καλείται να αρθεί στο 
ύψοεπων πολιτικών περιστάσεων, που πολ- 
λέε φορέε tis εκφράζει u)s πολίτηε και tis 
υλοποιεί oacpcios ars αστυνομικό5 όπωε και 
όλοι pas. Πρέπει δε να είναι βαθιά πολιτικο
ποιημένο άτομο αλλά ουδέποτε κομματικο
ποιημένο. Άλλωστε η παρακμή του πολιτι
κού λόγου στην Ελλάδα είναι εμφανήε τα 
τελευταία χρόνια και γι' αυτό θα πρέπει 
όλοι pas να ανακάμψουμε npos αυτή την 
κατεύθυνση. Επομένως η διαμόρφωση πο
λιτικοποιημένα προσωπικότηταε είναι ανα
γκαία για τον Αστυνομικό και η ορθή γλωσ
σική έκφραση πολιτικού λόγου.
Η συνειδητοποίηση ins αξία5 ms Ελή)ηνική5 
γλώσσα5 και ms ορθήε χρήσα ins είναι 
αναγκαία για τη διατήρηση ms εθνική5 pas 
lauromias. Από τη συνειδητοποίηση αυτή 
θα προβάλλει cos πρωταρχικό χρέοε και ευ
θύνη η επαγρύπνηση για τη διαφύλαξη ms 
ακεραιότητά5 ms. Η γνώση και η βίωση ms 
παράδοσα δημιουργεί την εθνική συνείδη

ση. Η ίδια η γλώσσα αποτελεί το κυριότερο 
στοιχείο ιδιοσυστασία ενόε λαού που τον 
διακρίνει από tous άλλουε, τον προφυλάσ- 
σει από κακοβουλίεε και εχθρότητεε. 
Γλώσσα και πατρίδα είναι το ίδιο » παρατή
ρησε εύστοχα ο Γ. Ψυχάρηε.
Σε μια εποχή δυστυχακ εθνικών κινδύνων 
και απειλών η διαμόρφωση ms προσωπι- 
κόιηταε με βάση ία εθνικά ιδεώδη του ελ
ληνισμού είναι η πιο σκληρή απάντηση σε 
όλα αυτά. Τα εθνικά δίκαια κερδίζονται κα
τά κανόνα σήμερα στα πλαίσια διαπραγμα
τεύσεων με άριστη γνώση ms loiopias. 
Ιστορία και γλώσσα είναι αλληλένδετα για 
pas tous έλληνε5. Η υιοθέτηση απόψεων 
υποβολιμιαίων προκειμένου για την ίδια 
pas in γλώσσα pas βάζει σε περισσόιερεε 
περιπέτειε5. «Μήγαρΐ5 έχω τίποτε άλλο στο 
νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα» 
αναφέρει ο Σολωμόε τον καιρό ms επανά
στασή ίου 1821.
Υπάρχει και έναε ιδιαίτεροε παράγονταε 
που επηρεάζει σήμερα αλλά θα επηρεάσει 
πολύ καθοριστικά στο μέλλον το έργο του 
αστυνομικού.
Η διεθνήε συνεργασία σήμερα αλλά και η 
λειτουργία των Αστυνομικών Σωμάτων ins 
Euptunns σε κοινά πλαίσια και με κοινούε 
στόχους xaapis βέβαια να παραβλέπονται 
και οι ιδιαιτερότητεε του κάθε λαού. Η 
γλωσσομάθεια πρώτιστα ins δική5 pas 
γλώσσα5 αλλά και των άλλων ευρωπαϊ
κών γλωσσών θα αποτελέσει βασικό γνώ
ρισμα ms προσωπικότηταε. Η γλωσσική 
καλλιέργεια δεν ενισχύει μόνο την ικανότη
τα για δημιουργική σκέψη αλλά συμβάλλει 
αποφασιστικά στην καλύτερη επικοινωνία 
μεταξύ των λαών και ιδιαίτερα όταν η ελ
ληνική γλώσσα αποτελεί το γλωσσολογικό 
υπόβαθρο πολλών ευρωπαϊκών γλωσ
σών. Η θέση του έλληνα αστυνομικού θα 
αξιολογηθεί μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο 
θέσεων, ρόλων, συσχετισμών και θα δια
μορφωθεί κατόπιν αυστηρού ανταγωνι
σμού και με αξιολογικά κριτήρια iocos πρω
τόγνωρα για τη σημερινή ελληνική πραγ
ματικότητα. Η πρόκληση αυτή, όπακ και 
άλλε$ παρόμοιεε δεν πρέπει να μείνει ανα
πάντητη. Αλλά η απάντηση θα είναι και 
εξαιρετικά δύσκολη αλλά και ουσιαστική. 
Ο επικοινωνιακόε κώδικαε διευκολύνει τη 
συνεργασία και τη συμφιλίωση των Αστυ
νομικών ms Eupcbnns για τη κοινή αντιμε
τώπιση όλων των συνεχώε πρωτοεμφανι- 
ζόμενων κρουσμάτων βίαε και εγκληματι- 
K0mtas. Οι λαοί προσεγγίζουν, συνεννο
ούνται και συνεργάζονται. Και αυτή η προ
σέγγιση, θα γίνεται από δω και πέρα όλο 
και περισσότερο επιτακτική. 
Ανακεφαλαιώνονταε τα προλεγόμενα γί
νεται κατανοητή και η αξία ins ελληνική5 
γλώσσα5 και η αξία ins ορθή5 χρήση$ ms 
στη διαμόρφωση ins προσωπικότητα5 
των αστυνομικών. Αλλά υπάρχει και η 
κοινή κατακλείδα όλων αυτών των θεω-
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ρηιικών ζητημάτων οήμερα, το θέμα Tns 
ευθύνηε. Η ατομική ευθύνη είναι ο μόνοε 
δρόμοε για να βρούμε κάποιο οδηγό ση
μάδι εκτόε φυσικά από τουε νόμουε και ιιε 
διατάξειε που καθορίζουν το περιεχόμενο 
τηε ευθύνηε στη δημόσια ή υπηρεσιακή 
ζωή. Το πρόβλημα είναι οτην έννοια που 
δίνουμε στην ατομική ευθύνη. Ατομικά 
υπεύθυνοι είμαοτε όλοι με συγκεκριμέ- 
νεε ενέργειεε και πράξειε για όλα ατομικά 
και κοινωνικά προβλήματα τοπικά ή πα
γκόσμια σημαντικά ή ασήμαντα. Πρέπει 
να δεχθούμε με θάρροε και να δηλώσου
με με παρρησία πωε και εμείε οι ίδιοι και 
μόνο εμείε είμαστε υπεύθυνοι όχι για ότι 
κάνουμε ή λέμε αλλά και ακόμη περισσό
τερο για το πωε αντιδρούμε ή με ποιο 
τρόπο δεχόμαστε και αφομοιώνουμε κά
θε τι που μαε λένε, μαε συμβουλεύουν ή 
μαε υποχρεώνουν να κάνουμε ή να ακού
σουμε. Έχω την αίσθηση, πωε τα περιοσό- 
τερα δεινά σωματικά ή ψυχικά ή κοινωνι
κά για τα οποία όλοι παραπονούμαστε 
δεν μαε έχουν κατακλύσει ή δεν μαε 
έχουν επιβληθεί παρά μόνο γιατί εμείε οι 
ίδιοι, σαν άτομα και υπάρξειε, εκμισθώσα
με ή δανείσαμε σε άλλουε το αυθύπαρ
κτο με την ύπαρξη μαε δικαίωμα να είμα
οτε «υπεύθυνα» όντα και να αντιμετωπί
ζουμε τη ζωή με ακέραιο το αίσθημα τηε 
ατομικήε ευθύνηε που τελικά δεν βαραί
νει κανέναν άλλο εκτόε από εμάε τουε ίδι- 
ουε. Είναι ένα καίριο θέμα ζωήε όπου η 
«τρέχουσα» λογική, η λογική τηε καθημε- 
ρινήε ζωήε έχει και εδώ βάλει τη σφραγί
δα τπε. Τα «δεν βαριέσαι άλλοι, είναι 
υπεύθυνοι. Ύστερα τι μπορούμε να κά
νουμε εμείε; στο κάτω κάτω δεν έχουμε 
καμιά ευθύνη» και άλλα παρόμοια που 
ακούγονται επιβεβαιώνουν του λόγου το 
αληθέε. Έτσι ξεκινήσαμε με αυτή τη λογι
κή εξίσωση στη καθημερινή μαε ζωή κα
ταλήξαμε στο να γίνουμε μοιραίοι και 
άβουλοι και αποδεχόμενοι όλοι, ανεξαί- 
ρετα τη σύγχρονη λογική θεά τηε ανεκτι- 
κότηταε ή καλύτερα τηε ανοχήε των πά
ντων και των πασών αρκεί εμείε να μην 
ενοχληθούμε. Όμωε αυτό είναι τόσο ηθι
κό και ανθρώπινα απαράδεκτο που είναι 
πια καιρόε οι άνθρωποι οι νέοι, οι άνθρω
ποι που κατανοούν το άδικο και το απάν
θρωπο αυτήε τηε ανευθυνότπταε οι άν
θρωποι που τάχθηκαν να φυλάνε, θερμο- 
πύλεε, να απαρνηθούν κάποτε τη τρέχου
σα λογική και τη ναρκωτική χαύνωση που 
αυτή εξασκεί στιε συνειδήσειε και να 
εγερθούν σε μια ατομική πλέον επανά
σταση που θα ανατρέψει αυτή τη σαπίλα 
τηε ανευθυνότηταε για να βάλουν στη θέ
ση τηε την παρουσία τηε ατομικήε ευθύ
νηε, προσιτή σε όλεε τιε καθημερινέε πρά- 
ξειε και σε όλεε τιε εκδηλώσειε τηε ατομι
κήε ουμπεριφοράε.
Αξίζει δε να αναλογιοτούμε ότι στην αυγή 
των προϊστορικών χρόνων η Ελλάδα πρό-

σφερε στην Ευρώπη το όνομα. Ύστερα τηε 
έδωσε και το όραμα και το πολυδύναμο πο
λιτιστικό άρμα που τηε επέτρεψε να διαγρά
ψει την γνωστή μεγαλειώδη τηε πορεία που 
την έφερε πρωταγωνιστή και πρωτοπόρο 
τηε ούγχρονηε ιστορίαε. Ονοματοδότεε λοι
πόν τηε Ευρώπηε, πνευματικόε τηε φωτοδό- 
τηε και πολιτιστικόε τηε προικοδότηε αξίζει 
την αναγνώρισή τηε, γιατί αποδεικνύει ότι η 
Ευρώπη γνωρίζει έτσι καλά την ιστορία τηε. 
Και αν ακόμα κάποιοι μεγαλόσχημοι εταίροι 
αποτιμούν την μεγαλοσύνη των κρατών με 
το κατά κεφαλήν εισόδημα κατατάσοονταε 
μαε πολλέε φορέε σε δεύτερη μοίρα στη 
λήψη αποφάσεων εμείε αντιπαρατάσσουμε 
το κατά ψυχήν εισόδημα το πύρωμα και το 
αίμα τα αποστάγματα τηε οοφίαε μαε. Έτσι 
αν η Ελλάδα ανήκει πολιτικά και γεωγραφι
κά στην Ευρώπη, η Ευρώπη ανήκει πνευμα
τικά και πολιτιστικά στην Ελλάδα. Δεν είναι 
επομένωε π Ελλάδα περιττό ουμπλήρωμα 
τηε Ευρώπηε αλλά αναγκαίο ολοκλήρωμα 
τηε ιδίωε όταν σε τέτοιεε στιγμέε εθνικήε 
έξαρσηε και όχι εθνικιστικήε δίδει μαθήματα 
εθνικήε συνείδησηε.
Αυτή η επαγρυπνούσα εθνική συνείδηση 
θα αποθαρρύνει τιε αδηφάγεε ορέξειε του 
εκάστοτε σκοπιανού ψευτομακεδόνα, του 
εκάστοτε αδηφάγου Αττίλα και θα περι- 
φρουρήσει την εθνική μαε κληρονομιά και 
περιουσία.
Μόνο έτσι προσθέτουμε και εμείε το δικό 
μαε λιθάρι στο μεγάλο οικοδόμημα τηε πο- 
λύζηληε πολιτιστικόε μαε παράδοοηε. Έτσι 
μόνο θα μπορέσουμε να ισχυριστούμε πωε 
δεν μεταλλάξαμε τιε προγονικέε αρετέε μαε 
πωε δεν
παραχαράξαμε την ιστορία μαε πωε δεν 
ρυμουλκηθήκαμε από ταπεινούε και ύπο- 
πτουε οδηγούε, πωε κλείσαμε τα αυτιά 
μαε τόσο οτιε σειρήνεε του υλισμού και 
του σύγχρονου ευδαιμονισμού που ναρ
κώνουν το πνεύμα και αλλοτριώνουν την 
ψυχή όοο και στουε διάφορουε κήρυκεε 
του φανατισμού πωε δεν χάσαμε το σω
στό μαε προσανατολιομό πωε δεν λατρέ
ψουμε νεκρά και ξενόφερτα είδωλα αλλά 
θα μείνουμε Έλληνεε καθαροί όχι μόνο 
στο αίμα ή οτο όνομα ή στην οποιαδήπο
τε εξωτερικότητά μαε αλλά Έλληνεε στο 
πνεύμα στη χάρη και στην απλότητα τηε 
εοωτερικήε μαε υφήε στη διαφάνεια τηε 
ύληε αλλά και τηε σκέψηε, στη φλογερό- 
τητα τηε πίστηε, στην ιδανικότητα των στό
χων στην αγνότητα των προθέσεων στο 
εύροε τηε ελευθερίαε μαε και στο πλάτοε 
τηε ιοτορικήε μαε συνείδησηε. Μόνο έτσι 
η Ελληνική Αστυνομία ποτέ δεν θα πεθά- 
νει αλλά θα βαδίζει πάντα μπροστά και 
όλο ψηλά προε όλα τα ωραία και τα με
γάλα. Και μόνο τότε δεν θα βρίσκει απή
χηση πάνω μαε η πικρή Σεφερική ομολο
γία «λυπάμαι γιατί άφησα να περάσει μέ
σα από τα δάκτυλά μου ολόκληρο ποτάμι 
χωρίε να πιω ούτε μια στάλα».
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:

διαφθορά υπερβαίνει 
το ατομικό έγκλημα 
και αναγορεύεται σε 
μέγιστο κοινωνικό 
πρόβλημα. Οι σύγ- 
χρονεε καπ ιταλ ισ τή  

δημοκρατία  κοινωνίε5 έχουν προσβληθεί 
από μια δομική διαφθορά, η οποία άλλοτε 
λειτουργεί παράλληλα κι άλλοτε αντίθετα 
με τουε θεσμούε tns Πολιτεία5. Σε κάθε πε
ρίπτωση η διαφθορά καθρεφτίζει τη σύ
γκρουση αξιών (clash of values): αξίε5 δη
μοκρατία αξίε5 αγορά5. Η εμηορευματο- 
ποίηση των αξιών (προνόμια, ολιγαρχία 
κ.λπ.), κατισχύει των νόμων και των κανό
νων και διαβρώνει την κοινωνία και την Πο
λιτεία. Η ηθικολογία ή ηθική κριτική cns 
Ποινικήε Δικαιοσύνηε δεν φέρνει κανένα 
αποτέλεσμα.
Το 1/3 του κόσμου εκπλήσσεται με το ότι

υπάρχει διαφθορά και το 1/2 κάηωε θυμώνει. 
Η πολιτική ελίτ δεν «ιδρώνει» ιδιαίτερα με 
τΐ5 παράνομεε ο ικ ο ν ο μ ά  ενισχύσειε (επ' 
ανταλλάγματα).
Το επενδυτικό ρίσκο και η καινοτομία, ο 
ανταγωνισμό5 και η αποδοτικότητα εκλαμ
βάνουν τη διαφθορά cos ανάχωμα απέναντι 
στην κακιά πολιτική.
Κι αυτό διότι η διαφθορά προϋποθέτει δό
λο και συμπαιγνία αλλά και μια αντίληψη 
ότι στο «κάτω-κάτω δεν βλάπτει κανένα». 
Χωρίε αιδώ και χωρίε αίσθηση δικαίου οι 
τεχνικέε ηθικήε ουδετεροποίησηε είναι εύ- 
κολοε δρόμοε αυτοδικαίωσηε (π,χ. «όλοι το 
κάνουν», «οι άλλοι φταίνε»).
Ενώ η διαφθορά εθεωρείτο αρχικά «προ
δοσία τηε ευθύνηε προε το δημόσιο συμ
φέρον» στη συνέχεια μετεξελίχθη σε πα
ράνομο, παρεκκλίνοντα, ανήθικο μηχανι
σμό τηε εξουσίαε με στόχο αφενόε την κά

λυψη των θεσμικών κενών (machine 
politique) κι αφετέρου την απόκτηση πολι
τικού οφέλουε (ή και εξυπηρέτηση εθνι
κού συμφέροντοε).
Η κοινωνική ανοχή του σχηματισμού και 
τηε λειτουργίαε τέτοιων δικτύων δεν οδηγεί 
μόνο στην πελατοποίηση και την ευνοιο
κρατία αλλά καταλήγει στην παράκαμψη 
τηε επίσημηε πολιτικήε εξουσίαε.
Τα αόρατα νήματα τηε εξουσίαε και οι ευ- 
καιρίεε πρόσβασηε και εκμετόλλευσηε των 
δικτύων, η επιρροή των lobbies, η διαπλο
κή και οι πελατειακέε σχέσειε δεν συγκρο
τούν ευκαιριακό πλαίσιο ανεντιμότηταε 
διαφθορέα και διεφθαρμένου αλλά ένα 
άτυπο πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι 
ταυτόχρονα και δίκτυο κοινωνικο-οικονομι- 
κήε διαφθοράε (με κύρια χαρακτηριστικά το 
κέρδοε, την εξουσία και την ομερτά).
Η εξουσία, η πολιτική φαυλότητα και η
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διαφθορά, οι K ites, οι καταχρήσειε, η ευ
νοιοκρατία, η ρουσφετολογία, ο χρηματι- 
σμόε κινούνται στο πλαίσιο των «παράνο
μων σχέσεων», των σχέσεων συνενοχή5, 
δηλαδή ins αποσάθρωσή των πολιτικών 
και κοινωνικών δομών.
Κύριο χαρακτηριστικό autns Tns αποσά- 
θρωση$ είναι το ότι οι δράστε5 - δημόσια 
πρόσωπα απορρίπτουν τον ηθικό χαρακτη
ρισμό και δικαιολογούν (iocos και να «νομι
μοποιούν») tis πράξε^ tous αποδίδοντό5 
ks  σε «γενική δυσλειτουργία» ή σε «σφάλ- 
μα» ή σε «κοινωνική χρησιμότητα». Εντάσ
σουν δηλαδή τη διαφθορά otis νόμιμε$ 
κοινωνικέί δειιουργίε$ και σ' ένα νέο πολι
τικό ήθοε.
Αυτή είναι η κουλτούρα ins διαφθοράε. 
Μια στρέβλωση των αξιών: δημόσιοι λει
τουργοί και πολίτε5 που αποκτούν σταδια
κά μια ιδιόρρυθμη «συνείδηση δικαίου» 
όταν διαφθείρουν ή διαφθείρονται. 
Μολονότι π διαφθορά εντάσσεται στα 
«κρατικά εγκλήματα» ή «εγκλήματα του 
Kp0ious» (stale crimes), αφού πέραν ins 
κατάχρησή εξο υ σ ία  συμπεριλαμβάνει 
τον πελατειασμό (clientelism) και τον νέο- 
παιρογονισμό (meo-rartimonalism), για 
πολλού$ πολιτικού5 θεωρείται «εργαλείο 
ins δημοκρατική5 λειτουργίαε» και για μερι
κούς «οργανωτική κλεητοκραιία». Κοινή θε
ώρηση: To Kp0ios είναι ιδιοκτησία μιαε ελίτ 
η οποία το (δια)χειρίζεται κατά βούληση 
(κομματική, παρεϊκή, οικογενειακή).
Οι συνεργοί ins πολιτικής εξουσίαε, αποδε- 
σμευμένοι από τον (όποιο) έλεγχο και tis 
(όποιε5) κυρώ σει και λαμβάνοντα5 (το 
όποιο) ρίσκο για το προσδοκώμενο κέρδο$ 
διαμορφώνουν συλλογικά δίκτυα διαφθο- 
ράς (μέροε των οποίων είναι και οι μηχανι
σμοί συν-κάλυψη5).
Το δίλημμα δεν τίθεται «cos npos ιί είναι νό
μιμο» ή «ηθικό» αλλά «cos npos τί μπορού
σε να κάνουμε ατιμωρητί» ή ακόμα και 
«ποια μορφή διαφθοράε είναι αποδεκτή 
από την πλειοψηφία ins koivcovios» ώστε 
aoKcovias την να αισθανόμαστε καλυπτό
μενοι π δικαιωνόμενοι από τη λαϊκή επιδο
κιμασία.
Οι «επικλπσειε νομιμότητας» δεν πείθουν 
και βέβαια δεν απαντούν στα ερωτήματα: 
γιατί, για ποιόν; Αφορά παράνομε$ ανταλ- 
λαγέ5 πλούτου και εξουσ ία  ανάμεσα ons 
Kupiapxes τάξεΐ5 ή συμμετέχουν σ' αυτή τη 
διαδικασία και οι μικρομεσαίοι; Η 
«εκλαϊκευσπ Tns 6iacp0op0s», δηλαδή π γε
νίκευσή ins σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, 
αποτελεί τμήμα ενό5 «φιλελευθερισμού - 
στάχτη στα μάτια», ο onoios προτείνει ένα 
μοντέλο πελατειασμού βασιζόμενου σε 
μια «συνενοχή εγκαρδιότητα5» (comrlicite 
cordiale) που καταλήγει στην κοινωνική συ
νοχή και την εθνική συμφιλίωση; Εξού και 
η συχνή «απαξίωση» των καταγγελιών;
Οι «εσωτερικέε δ ιακρ ίσ ε»  ins διαφθορά$

iocos να βοηθάνε otis οριοθετήσει. Η 
μαύρη διαφθορά (black corruption) την 
οποία καταδικάζει απερίφραστα η κοινή 
γνώμη, η λευκή διαφθορά (white 
corruption) που ανέχεται η κοινή γνώμη 
και η γκρίζα διαφθορά (grey corruption) 
με την οποία άλλοι συμφωνούν κι άλλοι 
όχι συνιστούν ορισμένε$ μορφέ5 που 
όμω5 δεν έχουν τον ίδιο αντίκτυπο σε κά
θε χώρα ή και σε κάθε νομικό σύστημα. Οι 
πρακτικέ5, το περιβάλλον και το κοινωνικό 
status των δραστών επηρεάζουν ευθέος 
tis αξιολογήσεΐ5/κρίσεΐ5.
Σ' ένα ανομικό πλαίσιο «όπου όλα επιτρέ
πονται» η διαφθορά χάνεται και προβάλ
λεται μόνο μια κοινωνική αναπαράστασή 
tns όχι αναγκαστικά αυθεντική. Η διαφθο
ρά από παράβαση (transgression) μεια- 
τρέπεται σε συναλλαγή (transaction), σε 
θεσμό αναγκαίο για ιην φιλελεύθερη οι
κονομία, tnv ανάπτυξη, την παγκοσμιο
ποίηση.
Δημοκρατία, δικτατορίε5, ανεπτυγμένα και 
υπανάπτυκτα κράτη, πλούσιοι, φτωχοί λα
οί, φυλέ5, έθνη και πολιτικά συστήματα 
χρησιμοποιούν τα πελατειακά δίκτυα και το 
lobbying για ν' αποκτήσουν παράνομα 
οφέλη.
Η διαφθορά tns εγγύτητα5 (corruption de 
proximete) που στοχεύει στην ενδυνάμω
ση του κοινωνικού status tns ομάδα5 στην 
οποία ανήκει ο δράστη (και κατ' επέκταση 
στην αποδυνάμωση των αντίπαλων ομά
δων) διαφέρει σημαντικά από την αγοραία 
διαφθορά (corruption marchande) όπου 
προέχει το ατομικό/ιδιωτικό συμφέρον. Η 
πρώτη δημιουργεί μια «συγγενική» πελα
τεία μέσα στο πλαίσιο μια5 ηθικήε οικονο- 
μία5 (economie morale) αλλά και πολιτική$ 
loxdos tns ομάδα5, ενώ η δεύτερη αναφέ- 
ρεται στον πλούτο που διακινείται άνομα ή 
παράνομα. Αυτέ5 οι δύο μορφέε διαφθο- 
ρά5 συνυπάρχουν 
αρμονικά otis σύγ- 
χρονε$ κοινωνίεε.
Η πελατειακή σχέ
ση, η προσωπο
ποίηση tns πολιτι- 
t e ,  η δομική σύγ
χυση Kpdtous και 
Koivoovias καλ
λιεργούν τη δια
φθορά. Το πελατει
ακό «παρακράκ» 
χρησιμοποιεί τη 
διαφθορά τόσο 
εναντίον του πολί
τη όσο και ενα
ντίον των πολιτι
κών αντιπάλων 
(σκάνδαλα, μίζε$ 
κ.λπ.). Η κατάχρη
ση εξουσία5 και 
εμπιστοσύνη για

ίδιον όφελθ5 έρχεται σ' ευθεία σύγκρουση 
με το δημοκρατικό ιδεώδε5 για «κοινό αγα
θό» και «δημόσιο συμφέρον». Από την άλ
λη αποτελεί «μια μυστική μορφή κοινωνι- 
κή5ανταλλαγή5» (social exchange), μια συ
μπαιγνία (collusion) μεταξύ του πολιτικού 
και του οικονομικού παράγοντα «npos όφε- 
λθ5 tns ανάπτυξπ5» με συνέπεια να εκλαμ
βάνεται - με τπν πάροδο του χρόνου - cos 
φυσιολογική πρακτική (normal practice).
Αν σ' αυΐή τη διάσταση προσθέσουμε και 
τη διεθνή διαφθορά, η οποία διευκολύνει 
την παγκοσμιοποίηση ξεπερνώντα$ ακόμα 
και τα εθνικά συμφέροντα, τότε συνειδητο
ποιούμε το μέγεθο$ του πρσβλήμαΐ05.
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napKES, ή ακόμα και ολωσδιόλου επιβλα- 
βέε, όχαν αρχίσει να υλοποιείται η απο- 
στορ)ή αυτή. Με άλλα λόγια είναι ζωτικό 
για τη δομή και ιον τρόπο λε ιτουρ γ ιε  
οποιουδήποτε ouainpaios δ ιο ικήσετε να 
προσαρμόζεται otis διαστάσεΐ5 xns αβε- 
βαιόιητα5 που παράγεται κατά την εκτέλε
ση ins ανατεθειμένη5 anooiorlns.

Η φύση ins anooioflhs δεν είναι ο μό- 
vos καθοριστικόε napaYovias. Το ίδιο ση
μαντική είναι και η ίδια η δομή ms διοίκη- 
ans. Όσο περισσότερα σε αριθμό και πιο 
διαφοροποιημένα είναι τα τμήματα στα 
οποία διαιρείται έναε οργανισμόε, τόσο 
μεγαλύτερο5 είναι ο αριθμ05 των κλιμα
κίων διοικήσεω5 που επισσωρεύονται το 
ένα επάνω στο άλλο, τόσο μεγαλύτερο το 
επίπεδο στο οποίο λαμβάνονται οι απο- 
φάσεΐ5 και τόσο πιο εξειδικευμένα τα μέ
λη του, με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτε- 
pos και ο oykos ins επεξεργασία$ των 
πληροφοριών που πρέπει να εκτελεστεί 
στο εσωτερικό του οργανισμού.

'Evas οργανισμό5 που αναλαμβάνει κά
ποιαν αποστολή και διαθέτει λιγότερε5 
πληροφορίε5 απ' oois χρειάζεται για να 
την φέρει σε πέρα5 μπορεί να αντιδράσει 
με τον έναν από tous παρακάτω δύο τρό-

ο καλύτερο σύστημα 
δ ιο ικήσετε, για να 
μεταχειριστούμε μια 
παραλλαγή του πε
ρίφημου αξιώμαΐ05 
του Κλάουζεβικ για 
τη στρατηγική, είναι 
να υπάρχει πάντα 
μια μεγαλοφυΐα στο 
τιμόνι, να έχει καταρ- 
χήν τη γενική διεύ

θυνση και επιπλέον να διοικεί στο αποφα
σιστικό χρονικό σημείο. Η συμβουλή αυ
τή, όσο εξαιρετική και αν είναι otis αρχέ$ 
ins, ελάχιστα χρήσιμη αποδεικνύεται στην 
πράξη, επειδή το πρόβλημα είναι ακρι- 
β τ ε  η αδυναμία των στρατιωτικών (και 
των μη στρατιωτικών) θεσμών να επιτυγ
χάνουν τη βεβαιότητα, είτε με το να παρά
γουν σταθερά έναν αριθμό από "μεγαλο- 
φυΐε5" 1 είτε με το να αναγνωρίζουν ποια 
είναι τα αποφασιστικά σημεία και να ανα
θέτουν otis μεγαλοφυΤε$ τη διοίκηση 
tous, εάν και εφόσον υπάρξουν μεγαλο- 
φυϊε5.

Επειδή, η αβεβαιότητα είναι ίο  κεντρικό 
θέμα που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
όλα τα συστήματα διοικήσετε, η σημασία

ins (αβεβαιότητα$) πρέπει να είναι - και 
otis πιο πολλέ5 περιπιώσεΐ5 όνττε είναι- 
anocpaoioiiK0s παράγων για τον καθορι
σμό ins δομήε ins 6ioiKnons. Γενικά, μπο
ρεί να πει κανει^ ότι σε οποιαδήποιε δε
δομένη κατάσταση, όσο πιο σημαντικό εί
ναι το ανθρώπινο στοιχείο σε αντίθεση με 
το τεχνικό και όσο εντονότερα επηρεάζει 
η ενέργεια ίου άλλου τη διαμόρφωση 
aui0s ins κατάσταση5, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η παραγόμενη αβεβαιότητα. Οι διά
φοροι τρόποι, με tous onoious αλληλεηι- 
δρούν αυτοί οι παράγοντεε, βοηθούν να 
αντιληφθούμε την ατελείωτη ποικιλία 
που ανακαλύπτουμε στα συστήματα διοι
κήσετε, τόσο τα ιστορικά όσο και τα ση
μερινά. Εξηγεί, για παράδειγμα, γιατί τα 
συστήματα διο ικήσετε τα προσανατολι
σμένα npos τη λειτουργία (όπτε είναι λό
γου χάρη τα συστήματα διοικητική$ μέρι- 
μνα5) είναι συχνά πιο συγκεντρωτικά από 
εκείνα που ενδιαφέρονται για το προϊόν 
(όπτε για παράδειγμα είναι τα επιχειρη
σιακά). Εξηγεί επίση$ γιατί ένα σύστημα 
διο ικήσετε που καθιστά δυνατή την επι
τυχή ολοκλήρωση ins προπαρασκευή$ 
για μια επιχείρηση αστυνομικού ή στρα
τιωτικού χαρακτήρα μπορεί να είναι ανε-
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<rΝυχτερινή Περίπο- 
rlos» ("Night 
Watch") του μεγά- 
ήου ΟΟήανδού ζω
γράφου
Rembrandt, 1642,
Rijksmuseum,
Άμστερνταμ.
Η <■Νυχτερινή περί- 
nodos» έχει άστοχα 
ονομαστεί έτσι d6- 
γω tns σκοτεινό- 
χρωμηε επίστρω- 
ons βερνικιού που 
κάλυπτε το έργο 
μέχρι την δεκαετία 
του 1940. Κανονικά 
θα έπρεπε να έχει 
ονομαστεί «·η ομά
δα του ήοχαγού 
Frans Cocq». Πρό
κειται για ομαδικό 
πορτραίτο pias 
ομάδαε ποήιιοφυ- 
ϋάκων υπό την ηγε
σία του ήοχαγού 
Frans Cocq και του 
υποΑοχαγού του, 
Willem van 
Ruytenburch (με to 
ανοιχτόχρωμο έν
δυμα).

nous. Είιε να αυξήσει την ικανότητα επε- 
ξεργασίαε πληροφοριών, είτε να σχεδιάσει 
ιην οργάνωση, ακόμα και :ην ίδια ιην απο
στολή, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να 
εργαστεί βασιζόμενο5 σε λιγότερε$ πληρο- 
φορίεε. Αποτυχία υιοθέτησηε ins pias ή Tns 
άλλη5 npoomiKPs θα επιφέρει αυτόματα 
την πτώση του επιπέδου ano6oons.

Ποιε5 είναι οι επιπτώσειε για την οργά
νωση των συστημάτων δ ιο ικήσετε και για 
tous τρόπουε που λειτουργούν; Διακρίνο- 
νται πέντε τέτοιε5 επιπτώσε^, που όλε$ 
αλληλεπιδρούν μεταξύ tous :

α. Η ανάγκη να καθοριστούν τα όρια του 
επιπέδου λήψ ετε αποφάσεων, όσο το 
δυνατόν χαμηλότερα στην ιεραρχία και 
να δοθεί ελευθερία ενέργεια5 στη βάση 
Tns nupapi6as,

β. Η ανάγκη ύπαρξη$ ενόε οργανισμού 
που θα καταστήσει εφικτά τα χαμηλά αυ
τά όρια, συγκροτώνταε αυτοτελεί$ μονά- 
δε5 σε αρκετά χαμηλό επίπεδο,

γ. Η ανάγκη για ένα τακτικό σύστημα ανα- 
cpop0s και μεταβίβαση5 πληροφοριών 
που να λειτουργεί από επάνω npos τα κά
τω και αντίστροφα,

δ. Η ανάγκη για ενεργό αναζήτηση πλη
ροφοριών από τα στρατηγεία, ώστε να 
συμπληρώνονται οι πληροφορίεε που 
διαβιβάζονται από tis μονάδε$ στη διοίκη
ση και

ε. Η ανάγκη να διατηρηθεί, μέσα στο σώ
μα του οργανισμού, ένα ανεπίσημο δί
κτυο επικοινωνιών, παράλληλο με το επί
σημο.

Αβεβαιότητα, σύγχυση 
και σπατάλη

Το να αντιλαμβάνεται κανείε ότι η βε
βαιότητα είναι παράγωγο του χρόνου, αλ
λά και των πληροφοριών και να είναι 
πρόθυμοε κατόπιν αυτού να χρησιμοποι
ήσει λιγότερε$ εν ανάγκη πληροφορίεε 
προκειμένου να εξοικονομήσει χρόνο. Το 
να καθορίζουν τα ανώτερα στρατηγεία 
ελάχιστουε και όχι μέγιστου$ αντικειμενι- 
κούε σκοπούε. Το να παραχωρούν ελευ
θερία στουε νεότερουε διοικητέε να επι- 
λέξουν το δικό tous τρόπο για την επίτευ
ξη του αντικειμενικού σκοπού σύμφωνα 
με την επί τόπου κατάσταση, περιορίζο- 
νταε έτσι τον απαιτούμενο npos επεξεργα

σία όγκο πληροφοριών. Τέλο$, το να αυ- 
τοσυγκρατούνται τα ανώτερα στρατηγεία 
αποφεύγοντα$ να δίνουν διαταγέε npos 
υφιοταμένουε των υφισταμένων tous, 
όλα αυτά μαζί είναι στοιχεία απαραίτητα 
αυτού που ονομάζεται σύστημα διοικήσε-
o)s που δίνει έμφαση στην αποστολή-’ . Πί
σω από όλα αυτά, πρέπει να βρίσκεται η 
αντίληψη ότι στο επιχειρείν ένα ορισμένο 
ποσοστό σύγχυσηε και σπατάλη είναι 
αναπόφευκτο, εξαιτία5 Tns μεγάλη$ αβε- 
βαιότηταε που επικρατεί. Και ότι αυτή η 
σύγχυση όχι μόνο δεν αντιβαίνει στο επι
θυμητό αποτέλεσμα, αλλά θα μπορούσε 
κιόλαε να αποτελεί προϋπόθεση γι' αυτό.

Βέβαια, δεν είναι αρκετό να αφεθεί 
απλά otous υφιστάμενουε διοικητέε ευρύ 
περιθώριο ελευθερίαε και μετά να απαι
τηθεί να το γεμίσουν με την πρωτοβουλία 
tous. Για να το κάνουν αυτό πρέπει πρώτα 
να εκπαιδευτούν κατάλληλα και μετά να 
tous δοθούν τα σωστά οργανωτικά μέσα. 
Για την ώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει, τρό- 
nos να βγει κανείε από αυτό το φαύλο κύ
κλο, εκτ05 αν χρησιμοποιήσει αυτό που ο 
Ναπολέων ονόμαζε "υπέρτερη κατανόη
ση" που ασφαλώε βασίζεται στην εκπαί
δευση και στην εξάσκηση, αλλά που τελι
κά εξαρτάται περισσότερο από την ενστι-
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κτώδη κρίση παρά από tous rloyiKOiJS 
unorloYiopoiis.

Για να μπορέσουν οι ανώτερεε διοικηπ- 
kes μονάδε$ να δια:ηρήσουν τον έλεγχο 
επί ίων υφισταμένων είναι απαραίτητο 
ένα τακτικό σύστημα για τη μεταβίβαση 
των πληροφοριών και στοιχείων από επά
νω npos τα κάτω, από κάτω npos τα επά
νω και πλευρικά, μεταξύ των υφιστάμε
νων μονάδων. Οι αναφορέε καταστάσεων 
και οι πίνακε$ ελέγχου, τα υποδείγματα 
συντάξεων εγγράφου και οι κοινοποιή
σ ε ι  πληροφοριών είναι λοιπόν αναπό
φευκτα. Για να εμποδίσουμε όμωε να 
προκαλέσουν περισσότερο κακό παρά 
καλό, πρέπει να ληφθούν μέτρα.

Πρώτον, έχει ζωτική σημασία να χρη
σιμοποιείται σε ίση μοίρα με το «αποτέ
λεσμα», το «αληθέε» των γεγονότων, cos 
κριτήριο αξιολόγησηε των αναφορών. 
Διαφορετικά η αμοιβαία εμπιστοσύνη 
πάνω στην οποία βασίζεται τελικά κάθε 
ένστολθ5 οργανισμόε γρήγορα θα κατα
στραφεί.

Δεύτερον, ο αριθμόε και η έκταση των 
αναφορών «pouuvas», που απαιτούν τα 
ανωτέρω από ns υφιστάμενε5 διευθύν- 
σειε πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο 
απαραίτητο και να διατυπώνονται οι ανα- 
φορέε με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται 
ότι έχουν σχέση με tis ανάγκεε των υφι
σταμένων. Μονάδε$ που είναι υποχρεω- 
μένε$ να συμπληρώνουν α τ ε λ ε ίω ν  ανα- 
φορέε, για ζητήματα που δεν tis αφορούν, 
πολύ γρήγορα θα φτάσουν στο σημείο να 
νιώθουν ότι το περιεχόμενο αυτών των 
διαταγών δεν έχει πραγματικά σημασία. 
Και το ίδιο θα συμβεί αν οι ανώτερε$ μο- 
νάδε$ από αμέλεια ή αβλεψία δεν αξιο- 
ποιήσουν σωστά tis ήδη υπάρχουσε$ 
αναφορέε και εξακολουθούν να ταλαι
πωρούν tous υφισταμένουε για πληρο- 
φορίεε που ήδη έχουν σταλεί.

Στη συνέχεια, απαραίτητη προϋπόθεση 
για όλα τα παραπάνω είναι να αναζητη
θούν ενεργά οι πληροφορίεε από τα ανώ
τερα κλιμάκια με τα δικά tous ανεξάρτητα

Το σημαντικότερο 
συμπέρασμα θα πρέ

πει να είναι ότι δεν 
υπάρχει, ούτε και 

υπήρξε ποτέ, κανε- 
νόε είδουε τεχνολο
γ ί α  ντετερμινισμόε 
που να διέπει τη μέ

θοδο που θα επιλεγεί 
για να αντιμετωπίσει 

την αβεβαιότητα.

μέσα και όχι απλά να tis απαιτούν από τα 
κατώτερα cos θέμα pourivas. Με το να
αναζητούν tis πληροφορίε5 που χρειάζο
νται την ώρα που tis χρειάζονται, αντί να 
υποχρεώνουν tous υφισταμένου5 tous να 
αναφέρουν ανά πάσα στιγμή για τα πάντα, 
τα στρατηγεία μπορούν να εξοικονομή
σουν μεγάλου$ xpovous και να απαλλά
ξουν από όγκο εργασία5 τον εαυτό tous 
και tis μονάδε5 που ελέγχουν. Ταυτόχρο
να, ένα όργανο αξιωματικών συνδέσμων 
(επιθεωρητών - παρακολουθητών), που 
θα «κόβει» μέσα από tis αλλεπάλληλε$ 
περιλήψεΐ5 πληροφοριών, καθώ$ auT0s 
κατευθύνονται από κάτω npos τα επάνω, 
θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί και η αμε
σότητα και η αλήθεια. Αν δεν υπάρχει τέ
τοιο, τα ανώτερα επίπεδα διοίκηση5 κιν
δυνεύουν να βρεθούν αιχμάλωτα του δι
κού tous συστήματο5 αναφορών. Xcopis 
αυτό επίση$ δεν υπάρχει διαθέσιμο μέ
σον να αντιδράσει κανείε στη φυσική τάση 
κάθε αποκεντρωμένου οργανισμού να 
εκφυλιστεί σε μια ομάδα ημιανεξάρτητων 
μονάδων όπου η λήψη αποφάσεων μετα- 
τρέπεται σε διαδικασία παζαρέματοε.

Για να μπορέσει το όργανο αυτό να 
εκτελέσει την κύρια λειτουργία του, πρέ
πει να ληφθεί μέριμνα να σχεδιαστεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε ούτε να τρομάζει tous 
υφιστάμενοί διοικητέε ούτε να γίνεται 
αντικείμενο ms περιφρόνησή5του5. Η επι
λογή του προσωπικού και των τεχνικών 
μέσων που χρησιμοποιούνται , η συχνό
τητα των επιθεωρήσεων και ο Tponos με 
τον οποίο διεξάγονται, η οργανική σχέση 
του ' τηλεσκοπίου'' με τον οργανισμό που 
υποτίθεται ότι παρατηρεί, όλα αυτά πρέ
πει να είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρό
πο ώστε να μην έχουν σαν αποτέλεσμα 
τον περιορισμό Tns πρωτοβουλία των 
υφισταμένων ή τη μνησικακία tous ή ένα 
«χρύσωμα του χαπιού».
Ένα σημείο που πρέπει να τονιοθεί είναι 
ότι οι παρατηρήσει auc0s φαίνεται να 
ισχύουν για όλεε tis περιόδου5 και επομέ
νων φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητε$ από 
οποιοδήποτε συγκεκριμένο στάδιο τεχνο- 
λογική5 ανάπτυξη5. Όσο τα συστήματα δι
οικήσεων παραμένουν ατελή - και είναι 
καταδικασμένα να μείνουν ατελή μέχρι 
που να μην έχει απομείνει τίποτα για τα δι- 
οικηθεί - οι τρόποι αντιμετώπισηε Tns αβε- 
βαιότητα5 θα είναι ανοιχτοί otous διοικη- 
τέε όλων των επιπέδων.

Για να διατυπώσουμε την ίδια παρατήρη
ση με διαφορετικά λόγια, το σημαντικότερο 
συμπέρασμα θα πρέπει να είναι ότι δεν 
υπάρχει, ούτε και υπήρξε ποτέ, κανενόε εί- 
6ous τεχνολογικόε ντετερμινισμό$ που να 
διέπει τη μέθοδο που θα επιλεγεί για να 
αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα. Σε διάφο- 
ρεε περιόδου Tns lOTopias και μπροστά σε 
μια σειρά αναγκών που γεννιούνταν, διά
φοροι ένοπλοι οργανισμοί, μολονότι χρη
σιμοποιούσαν την ίδια γενική τεχνολογία

επικοινωνιών και επεξεργασία$ δεδομέ
νων, προσέγγισαν το πρόβλημα από ριζικά 
διαφορετικέε γωνίεε και με ριζικά διαφορε
τικά αποτελέσματα. Δεν υπήρχε τίποτα στη 
φύση οποιοσδήποτε τεχνολογία5, είτε βασι
ζόταν στο λάβαρο, είτε οτο τηλέφωνο, είτε 
στον αγγελιοφόρο, είτε στον υπολογιστή, 
που να υπαγορεύει ποια από tis μεθόδου 
έπρεπε να υιοθετηθεί.

Ώστε λοιπόν η τεχνολογία των επικοι
νωνιών και επεξεργασίαε δεδομένων πο
λύ απέχει από το να καθορίζει την ουσία 
Tns διοίκησης απλά συνιστά ένα τμήμα 
του γενικού περιβάλλοντοε μέσα στο 
οποίο λειτουργεί η διοίκηση3 

Το να αφήσουμε το μέρο$ αυτό να υπα
γορεύσει τη δομή και τη λειτουργία των 
συστημάτων διοικήσεων, όπων γίνεται κα
μιά φορά, σημαίνει όχι μόνον ότι γινόμα
στε σκλάβοι cns τεχνολογία$, αλλά ότι χά
νουμε την αντίληψη του τι είναι η διοίκη
ση. Επιπλέον, επειδή κάθε τεχνολογία 
υφίσταται εξ ορισμού περιορισμούε, οι 
ιστορικέε πρόοδοι Tns 6ioiKnons συχνά 
έχουν προέλθει λιγότερο από την τεχνο
λογική ανωτερότητα Tns pias πλευρά5 
έναντι Tns άλλη$ και περισσότερο από την 
ικανότητα του ενόε να αναγνωρίσει αυ- 
to0s tous περιορισμού5 και να ανακαλύ
ψει μεθόδου5 - βελτιώ σει οτην εκπαίδευ
ση, στο δόγμα, στην οργάνωση - ώστε να 
tis παρακάμψει. Αντί να περιορίσουμε tis 
ενέργειεε pas μόνο σε ό,τι μπορεί να κάνει 
η διαθέσιμη τεχνολογία, η ουσία του 
πράγματοε έγκειται ακριβών στο να αντι- 
ληφθούμε τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνο
λογία και να προχωρήσουμε στην εξεύ
ρεση τρόπων για να το κάνουμε, σε "πεί
σμα" τηε τεχνολογία5.

Τελικά πρέπει, η σκέψη pas να κυριαρ
χείται από τα λεγάμενα του ιστορικού (και 
διοικητή) Πολύβιου (203 π.Χ.-120π.Χ.)4 : 
«Κάθε σκόπιμη ενέργεια στη μάχη απαιτεί 
ένα σταθερό χρόνο για την αρχή ms, μια 
σταθερή περίοδο και ένα καθορισμένο 
μέροε. Απαιτεί επίσηε μυστικότητα, καθο
ρισμένα σημεία επικοινωνίαε, κατάλληλα 
πρόσωπα με τα οποία να ενεργεί κανείε 
και τα σωστά μέσα.

Είναι φανερό ότι ο διοικητήε εκείνοε 
που ευτυχεί στην εκλογή του καθενόε και 
όλων μαζί δεν θα αποτύχει. Αλλά η πα
ραμέληση ενόε και μόνον από τα παρα
πάνω θα καταστρέφει όλο το σχέδιο...»

1. Αν και τα τεδευταία εκατό χρόνια, υπό την επίδραση των Κοι
νωνικών Επιστημών, άρχισε η αντίστροφη πορεία “απομυθο- 
noinans' αυτού του "προβδόματοδ” ms lompias (δηδαδή του 
"μεγαδοφυού$" ή 'χαρισματικού' ηγέτη κατά τον Max Weder) 
για να φθάσουμε σε αυτό που σάμερα αποκαδείται "αρχηγία 
αδράνεια5" και 'αναπόφευκτη ηγεσία' (βδ. Κ. Καστοριάδηδ, Η 
άνοδοδ ms Ασημαντότητα5, Αθήνα 2000, εκδ.Ύψιδον).
2. Βασιζόμενο Kupitos στην Γερμανική Παράδοση του Μόδτκε 
(Mokke, Μια ποδεμική ιδιοφυία, στο J. Wheeler, Η νέμεσή ms 
ioxOos, Ν. Υόρκη 1967,
3. Οι κοινωνικοί Επιστήμονε5 πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα 
συνίσταται στο να διαρθρώνει κανει^ τα πράγματα με νέου$ και 
απ ρόβλεπτοί τρόπου$, αντίθετα με την 'μηχανιστική' στατικό- 
τητα των τεχνολογικών συοτημάτων (βδ. την ανάδυση του J.F. 
Grovitz, "Ο περίπατο5 του Γκάδτον' ΝΎόρκη 1970, σ.98-102).
4. Ποδύβιο$, Άπαντα, τ.9-Ιστορίε5 9, 12.7-10, εκδ. KdKros 2004, 
«Οι tfldnves».

α/α [  26 ]  Ιανουάριοε - Φεβρουάριοε 2007



\

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ:
SMITH & WESSON

ΔΙΑΘΕΣΗ: IMI/JERICHO. 
SPRINGFIELD/HS, 

STEYR, GLOCK, CZ. 
BERETTA. HK. 

SIG-SAUER, WALTHER

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ 
NIJ 111A KAYSEF^B

(ΕΠΙΣΗΜΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
& ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

(TACTICAL, VEGA, ULTIMATUM. MAROM DOLPHIN)WtiUAMOf I1

Φ Υ Σ ΙΓ Γ ΙΑ  Π ΙΣ Τ Ο Λ ΙΩ Ν -Π Ε Ρ ΙΣ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν  ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Ο Ι Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ & ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ:

CCI/BLAZER-SPEER/LAWMAN-GOLDDOT- 
FEDERAL/AMERICAN EAGLE, HYDRASHOCK, 

(ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΩΝ & ΤΥΠΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ)

CASCO, ESP, TAIWAN 

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΑΡΜΟΥ-ΑΛΥΣΙΔΑΣ: 
SMITH & WESSON, ACCYON, TAIWAN

ΦΑΚΟΙ: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ (MAGLITE), ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ (XENONLIGHT)
ΛΑΒΕΣ ΟΠΛΩΝ: HOGUE, PACHMAYR, UNCLEMIKE'S

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ-ΘΗΚΕΣ:
UNCLEMIKE'S, SIDEKICK, 

GUNMATE, VEGA. TACTICAL. 
GOULD & GOODRICH

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ, ΓΥΑΛΙΑ: HOPPE'S. PELTOR, SILENTA, S&W

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 

OUTERS USA
ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΕ ΛΑΔΙΑ-SPRAYS,

‘  ΟΒΕΛΟΥΣ, ΨΗΚΤΡΕΣ

γ - τ
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ

1

J *

\ n ; > v

.<-■ ϊ  , . Τ - ------



ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ:

Η Ισραηλινή
Αστυνομία

ο Ισραήλ είναι μια χώρα 
ίων αντιθέσεων όπου οι 
nofiites είναι εξοικειωμέ
νοι να βλέπουν καθημε
ρινά πυροβόλα όπλα 
otous δρόμουί: Στρατιω- 
tikolis -άνδρε5 και γυναί- 
κε5- με πολεμικά όπλα 
στην πλάτη και nrihOos 
αστυνομικών και φυλά

κων ασφαλείαε, με πιστόλια, σ κ ύ λ ο ι και 
ανιχνευτέε εκρηκτικών κάθε είδου$.
Τα εγκλήματα βία5, εξαιρώντα5 αυτά των 

βομβιστικών επιθέσεων, δεν είναι συχνά.
Οι προσπάθειε$ που καταβάλλονται τόσο 

σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε οικονο
μικό επίπεδο είναι πολύ υψηλέε.
Η στρατιωτική θητεία στη χώρα είναι υπο
χρεωτική και για τα δύο φύλα και διαρκεί 3 
χρόνια για tous άνδρε$ και 2 για tis γύναιά.
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Το κράτος του Ισραήλ χρειάστηκε να προσαρμόσει την καθημερινότητά 
του σε μια κατάσταση συνεχόμενης έντασης με τους γείτονες του. Τα 
ίδια βήματα προσαρμογής χρειάστηκε να ακολουθήσει και η Αστυνομία 
του Ισραήλ. Να εργαστεί δηλαδή σε μια χώρα όπου τα σύνορά της είναι 
συνεχώς μεταβαλλόμενα, υπό την απειλή βομβιστικών επιθέσεων, μέσα 
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία αποτελούμενη από μετανάστες 80 δια· 
φορετικών χωρών.

Το σημαντικότερο opcos είναι ότι συνεχίζουν 
να κατατάσσονται υποχρεωτικά ένα μήνα 
κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία των 40 ετών και 
σε norlrte περιπτώσεις ανάλογα με την ει
δικότητα, οε πολύ μεγαλύτερε$ ηλικίες 
Το 36% του εθνικού προϋπολογισμού δια
τίθεται κάθε χρόνο για το Στρατό και το 
2,5% για την Αστυνομία. Από ία κονδύλια 
Tns aotuvopias ίο 84% διατίθεται για tous 
μισθούί του προσωπικού.
Στο Ισραήλ η μετανάστευση δεν είναι φαι
νόμενο των τελευταίων ετών, αλλά αποτε
λεί αναπόσπαστο μέρο$ ms κουλτούρα$ 
του. Ο πληθυσμόΒ του την ημέρα Tns ανε
ξαρτησία (1948) ήταν 600.000 κάτοικοι, δι
πλασιάστηκε σε δύο χρόνια και τριπλασιά
στηκε στη δεκαετία.
Το δικαίωμα ins ισραηλινή5 ιθαγένεια5 
αναγνωρίζεται σε οποιοδήποτε Εβραίο που 
επιστρέφει στο Ισραήλ. Από το 1989 έω5 το 
1997 υποδέχθηκε από τη πρώην Σοβιετική 
Ένωση 750.000 Ε βρ α ίο ι μετανάστες γεγο- 
vos που αύξησε τον πληθυσμό ins xcbpas 
κατά 10%. Μόνο μέσα σε μια ημέρα του 
1991 έφθασαν περισσότεροι από 14.000 
Εβραίοι.
Ο σημερινό5 πληθυσμό5 ins xcbpas ξεπερ
νάει τα 7.000.000 κατοίκους εκ των οποίων 
το 1.000.000 δεν είναι Εβραίοι. Είναι κυρίαν 
Άραβε$ μουσουλμάνοι (oouvtes), Αραβε$ 
Χριστιανοί, Δρούζοι και Βεδουίνοι.

Μια ποΑύπτΙοκη εργασία

Η Αστυνομία του Ισραήλ πρέπει να αντιμε
τωπίζει καθημερινά προβλήματα ασφάλει- 
as που δεν υπάρχουν σε άλλε$ χώρε5. Σε 
μια κοινωνία όπου οι θρησκευτώ , εθνικέ5 
και πολιτικές συγκρούσε^ είναι συχνές οι 
πόροι ins xcbpas διανέμονται ανάμεσα στο 
καθαρά αστυνομικό έργο που προβλέπειαι 
στον κυβερνητικό νόμο 441/74 και στον 
αγώνα κατά ins ιρομοκραιία$. Μετά ns 
εμπειρίες του πολέμου του ΥΟΜ KIPPUR, η 
κυβέρνηση διεύρυνε τις αρμοδιότητες 
ασφάλεια5 ins αστυνομία και ίδρυσε μια 
σειρά νέων μονάδων oncos: τη Συνοριακή 
Αστυνομία, ns Ανιιτρομοκραιικέ5 Μονάδε$ 
και ns Ομάδε$ Εξουδετέρωσα Εκρηκτικών 
Υλών, otis onoife και διέθεσε ίο 113 ίου συ
νόλου του προσωπικού ins.

Ο Στρακκ είναι υπεύθυνο$ για tis υποθέσει 
τρομοκρατίας των εξωτερικών συνόρων, 
Ka0cbs και ins 6npooias τάξης στα κατεχόμε- 
να εδάφη και επεμβαίνει η αστυνομία μόνο 
όπου εμπλέκονται Εβραίοι υπήκοοι.
Για αδικήματα στα οποία εμπλέκονται μόνο 
Παλαιστίνιοι, οι έρευνε$ διεξάγονται από το 
Στρατό.

Ιστορική αναδρομή

Το 1909 ιδρύονται οι npcbres μονάδε$ άμυ- 
vas (Shomor) στις nptiras εβραϊκές συνοι
κ ία  ms Γαλιλαίος. Από εκεί ξεκίνησε αργό
τερα και η ίδρυση του κράτος του Ισραήλ. 
Το 1917, υπό Βρετανική ακόμη Διοίκηση, ο 
στρατηγ05 Allenby διέταξε την ίδρυση 
Αστυνομικών Τμημάτων otous πιο σημαντι- 
ko0s οικισμούς.
Προτεραιότητα ίων δυνάμεων αυτών ήταν 
ο έλεγχο5 ins δημόσια5 τάξης που υπαγό
ρευε τότε το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μια 
αστυνομία στην υπηρεσία ίων κατοίκων. 
Όταν η βία ανάμεσα otis εβραϊκέ5 και αρα
β ί α  Koiv0inms οξύνθηκε μετά το 1936, η 
εβραϊκή αστυνομία βίωνε τη δυσκολία να 
ισορροπήσει τη θέση ins gjs αποικιοκρατι- 
κή δύναμη του Ηνωμένου Βασιλείου και 
ταυτόχρονα να επιβάλλει την τάξη ανάμε
σα otis διάφορε5 κοινότητε5.
Το 1948, όταν εγκατέλειψε την αποικία το 
Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργήθηκε το κρά- 
tos του Ισραήλ όπου ίδρυσε τη δική του 
αστυνομία αποτελούμενη από 700 παλαι- 
o0s αστυνομικού$ και 1.200 νέουε.
Οι στολές η οργάνωση και η ιεραρχία ακο
λούθησαν το βρετανικό μοντέλο. Μεταξύ 
του 1958 και 1960 πραγματοποιήθηκαν ση- 
μαντικέ5 αναδιοργανώσει στο Σώμα ins 
αστυνομία5 και το 1974 ins παραχωρήθηκε 
τελικά η ευθύνη ms εσωτερική$ ασφάλεια5 
ms χώρας αρμοδιότητα που διατηρεί μέχρι 
και σήμερα.

Το μονιέ ίϊο  ασφάίϊειαΒ

Οι υπηρεσία Πληροφοριών: η SBC (εθνική 
ασφάλεια εσωτερικού) και Moshad (υπη
ρεσία εξωτερικού) ανήκουν απ' ευθεία$ 
στον Πρωθυπουργό. Οι appodiomms σχε

τικά με την τρομοκρατία, ανήκουν στο 
Υπουργείο Apuvas.
Το σημερινό αστυνομικό μοντέλο εγκαθι- 
στά μια μοναδική αστυνομία που εξαρτάται 
απ' ευθείαβ από το Υπουργείο Anpooias Τά- 
ξηε με επιπρόσθετε5 αρμοδιότητε$ σε όλο 
το σωφρονιστικό σύστημα.
Διοικείται από τον αρχηγό -  προερχόμενο 
από το Σώμα -τον υπαρχηγό (Deroly 
Commissioner) και ένα Βοηθό του Αρχη
γού, Διοικητικό Υπάλληλο (Administrative 
assistant to the Commissioner).
Από το 1977 έχει αναπτυχθεί εδαφικά σε 6 
π ερ ιφ έρ ε ι: Στο Βόρειο Τμήμα, στο Κεντρι
κό, στο Tel Aviv, στην Ιερουσαλήμ, στην Ιου
δαίο και στη Σαμάρεια.
Κάθε Αστυνομική περιφέρεια εφαρμόζει 
μια ξεχωριστή πολιτική ασφάλεια5, ανά
λογα με το θρησκευτικό φρόνιμα των κα
τοίκων και εποπτεύει τις δραστηριότητε5 
των Αστυνομικών Δ/νσεων, 10 στο σύνο
λο tous και των Ασιυν. Υποδ/νσεων, 83 
συνολικά.
Enions υπάρχουν 368 Αστυνομικά Τμήματα 
Koivomtas και 373 μονάδε$ Πολιτοφυλακής 
Το σύνολο ins α σ τυ νο μ ία  δύναμη5 ανέρ
χεται σε 21.500 αστυνομικούς από tous 
onoious το 22% είναι γυναίκε$. Η γυναίκα 
αστυνομικό5 αντιπροσωπεύεται ευρέω$ σε 
όλε$ tis υπηρεσίε5 και την ιεραρχία ins 
Αστυνομίας
Από tous 2.535 avcbmpous και avcbtatous 
αξιωματικούς το 25% είναι γ ύ ν α ιά .
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Κ ο ιν ω ν ία  και εργασιακέδ συν- 
0nK£s

Με βάση to νόμο οι αστυνομικοί εργάζο
νται 5 ημέρες τπν εβδομάδα και το σύνοδο 
των ωρών που πρέπει να συμπληρώσουν 
κάθε μήνα ανέρχεται σε 179,5. Σε περίπτω
ση όμως που εργαστούν λιγότερο περικό
πτονται αναλογικά από ns ημέρες των δια
κοπών που δικαιούνται. Σε αντίθετη περί
πτωση δεν δικαιούνται υπερωρία.
Ο προϊστάμενος tns Δ/vons αποφασίζει για 
tis επιπλέον ή λιγότερες ώρες εργασίας και 
μόνο εάν εργαστεί κάποιος πάνω από 26 
ώρες συνεχόμενες, του παρέχεται μια ημέ
ρα επιπλέον αδεία5.
Ο αστυνομικός υπάλληλο$ δικαιούται κάθε 
χρόνο 22 πμέρε$ αδείας όμως βρίσκεται σε 
διατεταγμένη υπηρεσία συνεχώς. Υπάρ
χουν εστιατόρια σε όλα τα Αστυνομικά Τμή
ματα για να σιτίζονται οι αστυνομικοί που 
είναι σε υπηρεσία.
Μια φορά το χρόνο (ή δύο σε ειδικές μο
νάδες), ο αστυνομικός με την οικογένειά 
του και τα παιδιά του μέχρι 21 ετών δι
καιούται δωρεάν διακοπές σε ξενοδο
χείο 4-6 ημέρες.
Με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς κα
ταβάλλεται σε κάθε οικογένεια επίδομα 
200-300 Ευρώ για σχολικά έξοδα και άλλα 
150 Ευρώ για το ρουχισμό των παιδιών. 
Απαγορεύεται η απεργία και ο συνδικαλι
σμός. Έχουν όμως δικαίωμα δεύτερης ερ- 
Yaoias σε ιδιωτικές εταιρείες.
Οι εταιρείες καταβάλουν τα χρήματα οτα 
Ταμεία της Αστυνομίας και πληρώνονται 
μέσω της Υπηρεσίας τους αφού τους παρα- 
κρατείται μέρος του ποσού.
Όσοι αστυνομικοί αποδεδειγμένα έχουν 
οφειλές, έχουν προτεραιότητα στην 2η ερ
γασία και η μοναδική προϋπόθεση είναι να 
διαθέτουν 5 ώρες ανάπαυσης μετά από την 
επίσημη βάρδια τους. Η υποχρεωτική ανώ
τατη ηλικία αποστρατείας είναι το 57ο έτος.

Το Αεροδρόμιο ιου ΒΕΝ 
GURION (TEL AVIV)

Στο αεροδρόμιο του Tel Aviv συνεργάζο
νται: Η Αστυνομία, η Υπηρεσία Μετανά
στευσης και το Τελωνείο. Είναι μία ειδική 
Δ/νση υπό τη Διοίκηση ενός Αστυνομικού 
Δ/ντή με συνολική αστυνομική δύναμη 
290 ατόμων, εκ των οποίων το 90% είναι 
γυναίκες, 40 πολιτικοί υπάλληλοι, εκ των 
οποίων οι 28 γυναίκες και άλλοι 10 εθε
λοντές αστυνομικοί.
Το νέο αεροδρόμιο αποτελείιαι από ένα 
μόνο κτίριο δύο ορόφων.
Το ισόγειο είναι αποκλειστικά για τις αναχω
ρήσεις, ο 2os όροφος για της αφίξεις και ο 
1 os είναι για το «τράνζιτ».
Οι επιβάτες υπόκεινται σε 4 ελέγχους

ασφαλείας:
Ο πρώτος γίνεται πριν το «τσεκάρισμα», ο 
δεύτερος κατά την παράδοση των απο
σκευών, ο τρίτος με τις προσωπικές απο
σκευές και τα διαβατήρια και ο τέταρτος 
αφορά τον επανέλεγχο των αποσκευών. 
Υπάρχουν 40 σημεία ελέγχου που όλα 
εξυπηρετούνται από γυναίκες και 24 θύρες 
επιβίβασης.
Ετησίως ελέγχονται 8 εκατομμύρια αφιξα- 
ναχωρήσεις με ανώτατο όριο ίων 54.000 
επιβατών την ημέρα κατά τους μήνες Ιού
λιο και Αύγουστο. Τρεις με εννέα το πρωί 
γίνεται ο έλεγχος των περισσότερων πτήσε
ων αναχώρησης και 3 με 9 το απόγευμα, 
των αφίξεων.

Η Συνοριακή Ασιυνομία

Η Συνοριακή Αστυνομία ενσωματώθηκε

στην Αστυνομία ίο  1973 και προέρχεται 
από το στρατό.
Έχει ως αποστολή την εσωτερική ασφάλεια 
και τον αντιιρομοκρατικό αγώνα, ειδικότε
ρα στην λωρίδα ins Γάζας και την περιφέ
ρεια της Ιουδαίος και Σαμάρειας.
Καλύπτει αρμοδίως και την ασφάλεια των 
συνόρων από τις αυτόνομες βομβιστικές 
επιθέσεις.
Στηρίζει το στρατό του Ισραήλ στην Ιου
δαίο, τη Σαμάρια και τη λωρίδα ins Γάζας 
και κάνει μικτές περιπολίες με την Παλαιστι
νιακή Αστυνομία.
Συνεργάζεται με τους έποικους σε αποστο
λές προστασίας των κατεχομένων, επιτηρεί 
γεωργικές περιοχές και πραγματοποιεί αντι- 
τρομοκρατικές αποστολές.
Είναι ευέλικτη, βρίσκεται σε συνεχή και 
πλήρη ετοιμότητα, δίνει γρήγορη απάντη
ση, συνεχόμενη και είναι εξαιρετικά εξειδι- 
κευμένη.
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Πρόκειται για ένα Σώμα με εξαιρετικό δυ
ναμισμό και εκπαίδευση σε σχέση με us 
υπόλοιπες αστυνομικές Υπηρεσία.
Διαθέτει μια Γενική Αστυνομική Δ/νση και 
επεκτείνεται σε 6 ζώνες; Την Κεντρική, τη Βό
ρεια, τη Νότια, ins Ιερουσαλήμ, ins λωρίδας 
ins Γάζας, ins Ιουδαίος και ins Σαμάρειας. 
Διαθέτει μια αντιτρομοκρατική Υπηρεσία 
(Yaman) και ένα κέντρο εκπαίδευσης στην 
Ιερουσαλήμ.
Αποτελείται από 8.000 αστυνομικούς, εκ 
των οποίων το 12% ανήκει σε εθνικές μειο
νότητες;
Βεδουίνους, Κιρκάσιους, Δρούζους, Χρι
στιανούς και Μουσουλμάνους καθώς και 
από μετανάστες της πρώην Σοβιετικής Ένω
σης και της Αιθιοπίας.
Εκτός από us αντιτρομοκρατικές αρμο
διότητες αναλαμβάνει επίσης και τη δια
χείριση κρίσεων, σε περιπτώσεις ομηρίας 
καθώς και την προστασία προσωπικοτή
των του εξωτερικού.

Η ΠοΑίΐοφυιϊακή

Η πολιτοφυλακή μπορεί να θεωρηθεί ως 
μοναδικό φαινόμενο ασφάλειας για την 
κατάσταση στο Ισραήλ. Ιδρύθηκε ιον Ιού
νιο ίου 1974 μετά την βομβιστική επίθεση 
στο σχολείο του MaloT όπου είχε ως απο
τέλεσμα 24 νεκρούς μεταξύ ίων οποίων 
και πολλά παιδιά. Η τραγωδία αυτή υπήρ
ξε το έναυσμα για τη δημιουργία ενός Σώ
ματος εθελοντών με αποστολή την προ

στασία των πολιτών.
Έχει δική ins εσωτερική οργάνωση και είναι 
υπό τπν εποπτεία rns Αστυνομίας. Δρα μέ
σω εντοπισμένων στόχων στις γειτονιές 
που ελέγχονται από την επαγγελματική 
αστυνομία. Τα αστυνομικά της καθήκοντα 
πραγματοποιεί πάντα με στολή. Το προσω
πικό είναι εφοδιασμένο με μακρύκανα 
όπλα, και έχει us υποχρεώσεις και τα δικαι
ώματα του επαγγελματία αστυνομικού. Η 
συνήθης δύναμή rns ανέρχεται περίπου σε 
52.000 άτομα, εκ των οποίων το 31 % ανήκει 
σε ειδικές μονάδες ασφάλειας και το 69% 
σε απλές. Από το σύνολο των εθελοντών 
το 15% είναι γυναίκες. Μετά το 1992 ξεκίνη
σε η στράτευση και άλλων εθνικών μειονο
τήτων όπως; Άραβες, Δρούζοι και Βεδουί- 
νοι με αποτέλεσμα να καταστεί ένα Σώμα 
μωσαϊκό εθνοτήτων, θρησκειών και κουλ
τούρας από όλη τπ χώρα.
Από τότε που ιδρύθηκε, πάνω από 600.000 
πολίτες πρόσφεραν us υπηρεσίες τους 
στην Πολιτοφυλακή. Βρίσκεται υπό τη Διοί
κηση ενός Αστυνομικού Δ/ντή και ενός 
Αστυν. Υποδ/ντή και επιχειρησιακά διαιρεί
ται οε τρεις Διευθύνσεις.
Η Πολιτοφυλακή πραγματοποιεί πεζές πε
ριπολίες στην πόλπ, οε αγροτικές περιοχές 
ή κατά μήκος των συνόρων μόνη της ή από 
κοινού με την επαγγελματική αστυνομία. 
Ασχολείται με την προστασία του περιβάλ
λοντος, με θέματα τροχαίας και θαλάσσιας 
συγκοινωνίας. Αναλαμβάνει την αναζήτη
ση, την παροχή βοήθειας και διάσωση ατό

μων. Ασχολείται επίσης με την πρόληψη 
της Παραβατικότητας ανηλίκων, με τους 
ελεύθερους σκοπευτές, με τις καταδύσεις, 
και με ns μεταφράσεις. Βοηθά στην περι
συλλογή και ταυτοποίηση θυμάτων, στον 
τουρισμό και στην επιτήρηση παραλιακών 
χώρων καθώς και στην εξωτερική φύλαξη 
των Αστυνομικών Τμημάτων.
Για να μπει κάποιος ως εθελοντής στην Πο
λιτοφυλακή πρέπει να έχει συμπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του και στις ειδικές 
μονάδες το 21ο με ανώτατη όριο το 55ο 
έτος. Στις απλές μονάδες ασφαλείας ο ελά
χιστος χρόνος απασχόλησης είναι 4 ώρες 
το μήνα και στις ειδικές από 8 έως 12. Οι 
εθελοντές δεν εισπράττουν μισθό εκτός 
από το κόστος μετακίνησης με ία μέσα μα
ζικής συγκοινωνίας ή το ανάλογο με δικό 
τους μέσο. Είναι όλοι ασφαλισμένοι και 
έχουν κάλυψη από την ώρα που ξεκινούν 
για Υπηρεσία μέχρι και τπν επιστροφή τους 
στο σπίτι.
Τελικά το Σώμα Εθελοντών της Πολιτοφυ
λακής στο Ισραήλ αποτελεί μια εξαιρετική 
επένδυση για τη χώρα, λόγω ίων απεριό
ριστων υπηρεσιών που προσφέρει στην 
επαγγελματική αστυνομία χωρίς κανένα 
κόστος.

Από το Ισπανικό Αστυνομικό περιοδικό 
GUARDIA CIVIL

Ελεύθερη μετάφραση: 
Π.Υ./Α' Γιώργος Χονδροματίδης
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via, πήρε σημαντικέε διαστάσεΐ5 κι έγινε καθημερινό κοινωνικό 
φαινόμενο. Οι βιαιότητβ5 που συμβαίνουν στον αθλητισμό συ
ναντιούνται και στην ιστορική πορεία Tns ανθρωπότητα5. Βιαιό
τητες είχαμε στην αρχαία Ρώμη (στις αρένε$ με tous μονομά- 
xous), στο Βυζάντιο (στον ιππόδρομο, με τον οποίο συνδέεται η 
περίφημη στάση του Νίκα), στο Μεσαίωνα (με tous ιπποτικούί 
αγώνεί) raGcbs και στην Αγγλία του περασμένου αιώνα. Βέβαια, 
η σημερινή βία έχει 0r)rtes αφετηρίε5 κι γενεσιουργού$ αι- 
τίες από ό,τι η βία στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα κοινωνικό 
φαινόμενο.
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I. Εισαγωγή
Η κρίση που παρατηρήθηκε στον υψηλό αγωνιστικό αθλητισμό 
είχε τον αντίκτυπο Tns και otis αθλητικέ$ δραστηριότητε5 των 
εφήβων. Το 1971, δύο ερευνητέ5 οι Ogilvie & TuTko δημοσιεύ
ουν ένα άρθρο με τίτλο: «Σπορ: Αν θέλεκ να οικοδομήσει χα
ρακτήρα, δοκίμασε κάτι άλλο». Απόρροια των αντιαθλητικών 
συμπεριφορών ήταν η ανάπτυξη προβληματισμού, η οποία 
έδωσε το έναυσμα για επιστημονική έρευνα και μελέτη φαινο
μένων oncos π βία, ο φανατισμόε και η φαρμακοδιέγερση. Το θέ
μα Tns βίας κι επιθετικότπτα5 στον αθλητισμό, τα τελευταία χρό-



ΙΙ.Έρευνκ
Η δεκαετία tou 80, είναι π εποχή που οι αθδητικοί ψυχοδόγοι πα
ρουσιάζουν ενδιαφέρουσε$ έρευνε$ για :η συμμετοχή σιον 
αθδητισμό, την αθλητική βία και τη δεοντοδογία. Δημοσιεύεται 
μια σειρά από εμπειρικέ$ μελέτε$ που χρησιμοποιούν διαφορε- 
τικέ5 ψυχοδογικέ$ προσεγγίσει κι ερευνητικέί μεθόδους Σχε
δόν xcopis εξαίρεση, αυτέ$ οι μελέτε5 έχουν συνοψιστεί από tous 
Shields & Bredemeier (1995), οι οποίοι και δικαίωσαν τη δήδωση 
των Ogilvie & Tutko. Μερικά από τα πορίσματα των ερευνών αυ
τών είναι τα ακόδουθα:
• Φαίνεται ότι οι κανόνε5 και τα ήθπ στα σπορ (δηδαδή αυτά που 
τηρούνται κατά τη διάρκεια ενόε αθλητικού αγώνα) αναστέδ- 
δουν tous kovoviko0s κανόνε5 Tns zco0s (Bredemeier, 86, 
McIntosh, 1979).

• Παρατηρείται αύξηση tns επιθετικότητα5, σε συνδυασμό με τη 
συμμετοχή σε αγώνε5 ή σε αθδητικέ5 δραστηριότητε5.

• Οι popcp0s κοινωνικών αδδηδεπιδράσεων, που καδδιεργού- 
νται στον αθδητισμό υψηδού αγωνιστικού επιπέδου fours να 
μπν βοηθούν ή ακόμη και να εμποδίζουν την ηθική εξέδιξη 
των νέων.

• Η ηθική σκέψη των καδαθοσφαιριστών του Γυμνασίου βρίσκε
ται σε ποδύ χαμηδότερα ηθικά επίπεδα από εκείνα των μη 
αθδητών.

• Τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να εγκρίνουν μια συμπεριφορά 
βασιζόμενη στο «Ευ Αγωνίζεσθαι, από ότι τα αγόρια και επίσηε 
δίνουν διγότερη έμφαση στη «νίκη με κάθε kootos» (Regnier, 
1984; Mielke, 1993).

Από ότι υποστηρίζεται otis μεδέτε$ αυτές η κινητική δραστηριό
τητα από μόνη tns δεν είναι επαρκή$ να βοηθήσει στην ηθική 
ανάπτυξη των νέων. Αντίθετα, ποδδέ$ cpop0s μπορεί να δημι- 
ουργηθεί επιθετική ή και εγωκεντρική νοοτροπία δηδαδή, κά- 
noios έφηβθ5 να εκδηδώσει ιδιαίτερη μορφή αντικοινωνική5 συ- 
μπεριφορά$ που αναφέρεται στην έντονη πρόθεσή του να βλά
ψει κάποιον άδδο και να προκαδέσει βδάβη με σωματική, δεκτι
κή ή ψυχοδογική επίθεση. Η επιθετικότητα παραβιάζει τα δικαι
ώματα των άδδων. Δημιουργεί προβδήματα otis διαπροσωπι- 
K0s σχέσεΐ5 των εφήβων συναθδητών και μεταξύ αθδπτών - 
προπονητή ή και κριτών με αποτέδεσμα να διαταράσσεται η 
ομαδή δειτουργία tns ομάδα$. Σύμφωνα με τον Dreikurs, (συ- 
μπεριφοριστική θεωρία των ορμών), οι νέοι έχουν την ανάγκη 
να προσεδκύσουν την προσοχή συμμαθητών και δασκάδων 
(συναθδητών και προπονητών), να αντιδράσουν στην παρουσία 
των μεγάδων και να δείξουν έτσι τη δύναμή tous, να εκδικηθούν 
με βίαιο τρόπο ooous tous περιφρονούν ή κακοδογούν και να 
αποσυρθούν όταν δεν επιβεβαιώσουν την παρουσία tous.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι μεδέτε5 των Bredemeier & Shields 
(1986 a,b), Bredemeier (1994; 1995b) και άδδων ερευ
νητών (Crown & Heatherighton, 1989; Knoppers, 1988;
Knoppers, Zuidema & Meyer, 1989) έχουν δείξει ότι 
υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στον αθδητι- 
σμό και στη ζωή. Ακόμη οι μεδέτεε aut0s έχουν απο
δείξει ότι η ηλικία, το φύδο, ο tOnos των σπορ, η έντα
ση tns 00Knons, και το επίπεδο του αγώνα είναι καθο
ριστικοί παράγοντε5 οι οποίοι επηρεάζουν τον ηθικό 
προσανατοδισμό στον αθδητισμό.
Υπάρχουν 6iacpop0s μεταξύ των αθδημάτων. Υπάρ
χουν αθδήματα που μπορεί να προκαδέσουν σωματι
κή σύγκρουση ή συνωστισμό (ποδόσφαιρο, χόκεϊ, ρά
γκμπι, χειροσφαίριση, καδαθοσφαίριση) κι άδδα που 
δεν περιέχουν τη σωματική επαφή και δεν παράγουν 
εύκοδα βίαιε5 ε ν ε ρ γ ε ί (καταδύσεις ατίβθ5, συγχρο
νική κοδύμβηση, ενόργανη γυμναστική). Enions, cos 
npos τη βία του αγωνιστικού χώρου πρέπει να κάνου

με άδδη μια διάκριση: Η βία χωρίζεται στην αυθόρμητη βία και 
στη συνειδητή βία. Αυθόρμητη βία ονομάζονται εκείνε5 οι επιθε- 
τικέ5 ενέργειε5 του ατόμου, που δημιουργούνται cos αντίδραση 
του ατόμου σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, xcopis βαθύτερη σκέψη 
για παράδειγμα όταν pas χτυπήσει Kdnoios και πονέσουμε, τότε 
αντιδρούμε γρήγορα κι ανάδογα. Τη συνειδητή βία, τη συναντά
με κυριότερα στον αγωνιστικό αθδητισμό των ενηδίκων, όπου 
υπάρχουν μεγάδα συμφέροντα, ενώ την αυθόρμητη κατά κύριο 
δόγο στον σχοδικό αθδητισμό των παιδιών και των εφήβων 
όπου οι ε π ίθ ε τά  ενέργειε5 δεν είναι προγραμματισμένε5, αδδά 
πηγάζουν από tis στιγμιαία συνθήκε$ (Mouvt0Kns, 1992; 2000). 
θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη βία σε αυτή που γίνεται μέσα 
στον αθδητικό χώρο από tous αθδούμενου$ και τη βία που γί
νεται έξω από tous αθδητικού5 xcopous από tous ona6o0s. 
Έτσι, το νέο άτομο κδεισμένο όδη τη βδομάδα στο σπίτι ή στο 
σχοδείο xcopis σωστού$ κοινωνικού5 προσανατοδισμού5 κι 
οποιεσδήποτε ηθικέε αναστοδέ5 ζητά να δράσει να συγκρου- 
στεί με ranoious για να δείξει τι αξίζει. Η κοινωνία αποδέχεται 
κατά κάποιο τρόπο τον χουδιγκανισμό, Ka0cos ouv00cos οι 
παραβάτεί δεν τιμωρούνται, oncos otis υπόδοιπε5 koivcovik0s 
παραβάσε^. Να σημειωθεί ότι μεγάδο$ oykos των hooligans 
είναι έφηβοι 15-19 ετών.
Γύρω από τη βία του αθδητισμού έχουν αναπτυχθεί ποδδέ$ θεω- 
pies oncos η θεωρία των ορμών & των ενστίκτων, tns ijiuxiKhs μα
ταίωσης η θεωρία tns πειθού$ και tns μίμησης η θεωρία tns ετικέ
τας η θεωρία tns καθημερινότηκΒ. 'C fe  αυτέ5 opcos είναι μονο- 
διάστατε$. Αντίθετα, η θεωρία tns nohu6idotatns αιτιοδόγηση5 
προσπαθεί να επισημάνει περισσότεροί παράγοντε$. Τέτοιοι είναι 
ο ρόδο$ των ΜΜΕ, το κοινωνικοποδιτικό σύστημα αξιών, η κοινω
νικοποίηση του ατόμου, ο tOnos του αθδήματος οι στόχοι tns 
αθδητική5 δράσης οι προσδοκίε$ από τον αγώνα, οι πεδατειακέ$ 
σχέσε^ των σωματείων με tous οργανωμένοι οπαδού^

III. Η ανάγκη για εκπαιδευτική επένδυση
Εμφανίζεται δοιπόν έντονα η ανάγκη tns εκπ α ιδ ευ τή  παρέμ- 
βαση5 στον αθδητισμό για να στηρίξει το ιδεοδογικό του πδαίσιο. 
Η εκπαιδευτική παρέμβαση πρέπει να είναι ευέδικτη και κριτική 
και παράδδηδα εποικοδομητική. Δεν πρέπει να ασχοδείται μόνο 
με την καταστοδή και την επανόρθωση των καταχρήσεων. Οι πε- 
ρισσόιερε5 από tis δύσεΰ που έχουν προταθεί αφορούν Kupicos 
κατασταδτικά μέτρα, γεγονό5 που συνεπάγεται μεγαδύτερη 
αστυνομική παρουσία otous δρόμου5 κι αυστηρότερεε ποινέ5 σε 
περίπτωση υποτροπή5. Παρόδο που χρειάζονται ποδδά από τα 
κατασταδτικά αυτά μέτρα, είναι επίση5 σημαντικό, να καθιερώ
σουμε, cos κοινωνία, εξίσου αποτεδεσματικά προδηπτικά μέτρα, 
ώστε να βοηθήσουμε tous νέου$ να αποφύγουν το σύστημα tns 
noivims δικαιοσύνης με την υποστήριξη που θα παρέχουμε
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ΝΕΟΛΑΙΑ:

otous νέουε tn στιγμή που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Ευθύε εξαρχής 
η παρέμβαση αυτή συνδέθηκε με τα ιδεώδη του αθλητισμού και ns 
Ολυμπιακέε Αρχέε. Για rous διανοητέ5, άλλωστε, του σύγχρονου 
αθλητισμού κι Ολυμπισμού η εκπαιδευτική παρέμβαση είναι υπο
χρέωση του Ολυμπιακού Κινήματος. Η Αθλητική Παιδεία και η Ολυ
μπιακή Φιλοσοφία πρέπει να περάσει στα εκπαιδευτικά προγράμμα
τα των σχολείων εφόσον κανέναε δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι τα 
μηνύματα rous συμβάλλουν στη δημιουργία ενόε ηθικού κι ολοκλη
ρωμένου ανθρώπου.

III. A ie Ov e is  σ υ μ β ά σ εκ
Επιπλέον, η αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής παρέμβασηε στον 
αθλητισμό διασφαλίζεται μέσω διεθνών συμβάσεων και μέσω 
του Κώδικα του Συμβουλίου της Eupconns για τον Αθλητισμό και 
το Φίλαθλο Πνεύμα. Os ομάδε5 στόχοι auros ms εκπαιδευτικής 
παρέμβασπ5 προσδιορίζονται οι αθλητέε και οι αθλητικοί παρά- 
γοντεε όλων των επιπέδων, οι μαθητέε σχολείου, οι γονείε και οι 
δάσκαλοί rous.
Πρωταρχικόε oroxos και επίκεντρο του Κώδικα Αθλητικής Δεο- 
ντολογίαε του Συμβουλίου τπς Eupconns είναι το Τίμιο Παιγνίδι 
για τα παιδιά και για rous νέουε ανθρώπουε, καθώε αναγνωρί
ζεται ότι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι του σήμερα είναι οι ενή- 
λικες αθλητέ5 και τα μελλοντικά αστέρια του αθλητισμού. Ο Κώ- 
δικας απευθύνεται στα ιδρύματα και στουε ενήλικεε, που ασκούν 
μια άμεση ή έμμεση επιρροή στπ συμμετοχή και την ασχολία 
των νέων ανθρώπων με τον αθλητισμό. Ο Κώδικαε ενστερνίζεται 
τις έννοιεε του δικαιώματοε των παιδιών και των νέων ανθρώ
πων να συμμετέχουν και να απολαμβάνουν την ασχολία rous με 
τον αθλητισμό, και us ευθύνεε των ιδρυμάτων και των ενηλίκων 
να προωθούν τπν ιδέα του τίμιου παιγνιδιού και να εξασφαλί
ζουν ότι αυτά τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μανιφέστο για rous Νέουε και τον 
Αθλητισμό (άρθρο 4), το σπίτι και π οικογένεια είναι οι πρώτεε μο- 
νάδεε κοινωνικοποίησηε κι έχουν ένα μοναδικό ρόλο να παίξουν: 
τπν ενθάρρυνση των παιδιών να αναπτύξουν ένα δραστήριο και 
υγιή τρόπο ζωήε. Το σχολείο έχει το ζωτικό έργο να παρέχει μια 
υγιή ισορροπία ανάμεσα στις φυσικέε και πνευματικέε δραστη- 
ριότητεε του νέου ανθρώπου. Τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνο-

νται να εκπαιδεύουν rous μαθητές στην αθλητική ηθική από μι
κρή ηλικία και πρέπει να παρέχεται υποστήριξη από τα αρμόδια 
όργανα orous εκπαιδευτικούε.
*** Η εισήγηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα διαλέξεων ms Σχολήε 
Αξιωματικών Δοκίμων ms Ελλπνικήε Αστυνομίαε.
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Σ
τιε 20 Δεκεμβρίου ο 
Πρόεδροε ins Δημοκρα- 
iias Κάρολος Παπού- 
fiias εγκαινίασε σιην 
Εθνική Πινακοθήκη ιην 
έκθεση «Παρίσι-Αθήνα 
1863-1940». Σκοπόε ins 
έκθεοη$ είναι να ιονίσει 
ιη σχέση ins νεώιερηε 
ελληνικής ζ ω γ ρ α φ ιά  με ious Γάλλου5 
npanonopous δημιουργοί^.

Είναι λίγο πολύ γνωσιέε ο ιο ευρύ κοινό οι 
επαφέ5 ίων Εδδήνων ζωγράφων με ιη  Σχο- 
δή ίου Μονάχου. Η έκθεση «Αθήνα- Μόνα
χο, Τέχνη και Πολιιισμός σιη Νέα Ελλάδα» 
που οργανώθηκε από ιην Εθνική Πινακοθή
κη ίο  2000 ανέδειξε ιη  σχέση αυιή και φώτι
σε norlrtes πιυχέ5 που δεν είχαν αναδειχτεί. 
Ανιίθεια η σχέοη ίων Εδδήνων δημιουργών 
με tous Γάδδουε καλλιιέχνε5 δεν είναι ίο  
ίδιο ξεκάθαρη.
Η έκθεση δοιπόν αποιεδεί μια μεγάδη ευ
καιρία να γνωρίσει ίο  κοινό ιη  σχέση αυιή 
μέσα από μια παρουσίαση «αντιπαράθεσηε 
ή διαδόγου» μέσα από έργα ίω ν Γκίκα και 
Πικόσσο, Παπαδουκά και Νιερέν, Εγγονό- 
πουδου και Νιε Κίρικο, Τοαρούχη και Mails, 
Ράδδη και Οριενιαδισιών, Παπαδουκά και 
Συμβοδισιών καθώ5 και άδδων. Η επιρροή 
ίω ν Γάδδων πρωτοπόρων δημιουργών εί
ναι φανερή αδδά είναι εμφανή$ επίσηε η 
προσπάθεια να αφομοιώσουν ns νέεε ιά- 
σεις και να ns προσαρμόσουν στην εδδηνι- 
κή πραγμαιικόιηια.
Παρουσιάζονται 60 έργα Γάδδων καδδιτε- 
χνών τα οποία προέρχονται από γαδδικά 
μουσεία καθείς και από εδβετικές, αμερικά- 
νικεε, καναδικέε και άδδεε ιδιωτικέε ουδδο- 
γts. Πρόκειται για έργα των Ζερόμ, Καμπα- 
νέδ, Μποδντίνι, Πυβί ντε Σαβάν, Moopis, 
Ντενί, Βαδδοτόν, Μπονάρ, Ρενουάρ, Σεζάν, 
Μανγκέν, Ντεραίν, Man's, Ντε Κίρικο Πικάσ- 
σο Φωτριέ κ.α. Τα έργα των εδδήνων καδ- 
διτεχνών είναι 160 πίνακεε. Εκτίθενται επί- 
ons 170 χαρακτικά καδδιτεχνών και από ns 
δυο χώρε$.
Η έκθεση χαρακτηρίζεται από τη Διευθύ
ντρια ms E0vik0s Πινακοθήκη$ κυρία Μαρί
να Λαμπράκη- Πδάκα cus μια από ns πιο σή
μ α ν σ ή  από τεχνοιστορική άποψη καθείς 
και για καθαρά καδδιτεχνικού5 δόγου5 επει
δή παρουσιάζει έργα μεγάδης καδδιτεχνικήε 
αξίας Εδδήνων και Γάδδων δημιουργών.
Η έκθεση τεδεί υπό την αιγίδα του γαδδικού 
και του εδδηνικού Υπουργείου Ποδιτισμού 
και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι ns 
31/3/2007.

Επιμέλεια: Π.Υ Ζωή Κωσταβάρα

θεόδωρο5 Paddns "Η νυχτέρια του πασά ms Ταγγέρηε" 1884

Jean Beraud "Άμαξεε στο Boulevard des Italiens" 1890

Nikos Χατζηκυριάκοε-Γκίκαζ "To εργαστήριο του καήήιτέχνη" 1960
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ:

Δ ι α κ ρ ί σ ε β
AKa6np ias Αθηνώ ν

'O n u s  κάθε χρόνο  
έτσι και φ έ κ »  την  

29 Δ εκεμβρ ίου  
2006, πραγματοποι

ήθηκε με ιδ ια ίτερη  
λαμπρότητα η τελε

τή απ ονομή5τω ν  

διακρίσεω ν tns Α κα 
δ η μ ία  Α θηνώ ν. Η 

Α καδημία  απένειμε 
σ υνολικά  44 μετάλ

λια , βραβεία και 
επαίνουε.

I  ίου Προέδρου tns Ακαδημία 
I  κ. Κωνσταντίνου Σ τεφανή, με 
I  θέμα «Το peririov tns Ψυχιατρι- 

κήε. Ευκαιρίεε και περιορισμοί».
Στη συνέχεια ιο  λόγο πήρε ο Γενικόε Γραμ- 
μαιέαε καθηγηιήε κ. Νικόίίαοε Ματσανίω- 
ins, ο onoios παρουσίασε to έργο tns Ακα- 
δημίαε κατά to περασμένο έΐοε.
Τέήοε, πραγματοποιήθηκε η απονομή ίων 
βραβείων, μεταείΓίείων και επαίνων σε φυ
σικά πρόοωπα και φορείε, για tnv ύψιστη 
προσφορά tous, otous ιομείε των θεΐΐκών 
επισιημών, taw γραμμάΐων και καλών τε
χνών, arirla και γενικότερα oto κοινωνικό 
σύνολο.
Χρυσό μετάλλιο απονεμήθηκε otous αγω- 
νιστέ5 tns E0vik0s Avtiotaons Μανώλη Γλέ- 
ζο και Απόστολο Σάντα, οι οποίοι τα ξημε
ρώματα tns Bins ΜαΤου 1941 κατέβασαν 
την πολεμική σημαία των Γερμανών κατα
χτητών από την Ακρόπολη.
Το αργυρό μετάλλιο αρετήε και αυτοθυ- 
oias απονεμήθηκε otov σμηναγό Κωνστα

ντίνο Ηλιάκη που έχασε τη ζωή του otis 23 
ΜαΤου πάνω από το Αιγαίο, όταν το μαχητι
κό του συγκρούοτηκε, κατά τη διαδικασία 
avaxaitions, με τουρκικό F-16.
Με το χάλκινο μετάλλιο τιμήθηκε ο ομότι- 
μο5 καθηγητή5 θεολογία5 Σάββα5 Αγουρί
δ ά  για το σύνολο του έργου του.
Enions τιμήθηκαν:
Από το ίδρυμα Κώστα και Ελένη5 Ουράνη, 
με το βραβείο αφηγηματικού λόγου ο κα- 
Θηγητή5 και συγγραφέα5 Γιώργο Γιατρο- 
μανωλάκη5 για το βιβλίο του «Ο nannoOs 
μου και το κακό του».
Το βραβείο ποιήσεων απονεμήθηκε στον 
Μάρκο Μέσκο.
Από το Ίδρυμα Ουράνη επίση5, τιμήθηκαν 
με το βραβείο δοκιμίου ο Λεύκΐ05 Ζαφειρι
ού για το βιβλίο του «Ο βίθ5 και το έργο του 
Ανδρέα Κάλβου» και με το βραβείο παιδι- 
κή5 λογοτεχνία$ ο αρχαιολόγο5 Χρήστο$ 
Μπουλώτη5 για το «Παιχνίδι με τα στρατιω
τάκια tns ειρήνη5».
Η ζω γράφ ε tns γεωμετρία5 Όπυ Ζούνη 
διακρίθηκε με βραβείο για το σύνολο tns

npoocpop0s tns.
Με βραβείο (και χρηματικό έπαθλο 6.000 
ευρώ) τιμήθηκε ο Κ υ ρ ίά ν  Ντελόπουλθ5 
για το βιβλίο του «Νεοελληνικά Φιλολογι
κά Ψευδώνυμα» και με το βραβείο του 
Ιδρύμαΐ05 Προαγωγή5 AnpooioYpacpias 
Αθανασίου Μπότοη (5.000 ευρώ) ο Δημή- 
tpns Ψυχογιόε για «Τα έντυπα μέσα επικοι- 
νωνία5 - από τον πηλό στο Δίκτυο».
Enions, με βραβεία αλλά και με χρηματικά 
έπαθλα τιμήθηκαν οι: Διονύοη$ Καρατζά5 
για τη ποιητική συλλογή «Απ' το μισό πα
ράθυρο», Νίκη Μαραγκού για τη συλλογή 
«Divan», θέμιδα Ζάχου (παιδίατροε) για τη 
συμβολή tns στην προαγωγή του μητρικού 
θηλασμού, Αναστασία Παπακωνσταντί- 
νου-Μαλάμη για τη δραστηριότητά tns 
στον τομέα των φυλακισμένων γυναικών 
και Παναγιώτή Κουρουμπλή5 για τη δρά
ση του στον τομέα των ανθρώπων με προ
βλήματα opaons.

Επιμέλεια: Ανθ/μοε Σοφία Ζυγούρα
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ:

Απέραντα δάοη, απάτητα βουνά και άφθονα νερά χαρακτηρίζουν τα 
Γρεβενά, το πανέμορφο αυτά τμήμα της ελληνικής γης που είναι ιδα
νικό για ορεινές εξερευνήσεις, για ορειβασία, χειμερινά σπορ, αλλά 
και ψάρεμα στους ποταμούς. Το δυτικό τμήμα του νομού αγκαλιάζει 
την Πίνδο όπου διατηρείται ανέπαφη η φύση και διαβιούν ανενόχλη
τα, αρκούδες, λύκοι, αγριογούρουνα, αγριόγιδα, ο χρυσαετός, ο μαύ
ρος πελαργός και μύρια είδη της χλωρίδας και της πανίδας.

a f t
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Τα Γρεβενά

Το 1961 τα Γρεβενά σχημάτισαν to νεόιερο 
νομό ins χώρας συμπεριλαμβάνονταε tnv 
περιοχή tns Δεσκάτηε και ένα μέροε από ία 
Μαοιοροχώρια ίου Βόιου.
Η πόλη ίων Γρεβενών είναι χτισμένη στην 
πανέμορφη αλπική φύοη (530μ.) ανατολι- 
κά tns Β. Πίνδου, atis όχθεε του Γρεβενίιη, 
παραπόταμου tou Αλιάκμονα.
Οι παήΙαιοντοΓΐογικέ5 έρευνεε otnv ευρύτε
ρη περιοχή έχουν φέρει σιο φωε σημαντι
κά ευρήματα, όπως απολιθωμένα οστά 
ελέφαντα 200.000 ετών, απολιθωμένουε 
χαυλιόδοντεε και οοτά μαστόδοντα 
3.000.000.000 ετών και σιαγόνα ρινόκερου 
tns Πλειοκαινικήε Περιόδου. Όσον αφορά 
otous ιστορικού xp6vous αναφέρεται ότι 
υπήρξε αρχαία πόλη με το όνομα Αυλαί, 
αλλά η θέοη tns δεν έχει ακόμη επιβεβαι
ωθεί. Από τον 10ο και τον 11ο αιώνα μαε 
παραδίδονται δύο αναφορές π πρώτη από 
τον Κωνοταντίνο Πορφυρογέννητο σχετικά 
με την ύπαρξη πολίχνη με το όνομα Γρίβα- 
να και η δεύτερη από τον Πατριάρχη Ιερο
σολύμων Δοσίθεο, για την επισκοπή Γρεβε
νών. Η σημερινή θέση tns πόληε αποδει- 
κνύει ότι έχει επιλεχθεί ωε σημείο τομήε 
των στρατιωτικών και εμπορικών διαδρο
μών. Ο άξοναε που υπαγόρευσε στον οικι
σμό τη θέοη του και ανέδειξε το στρατηγικό 
του ρόλο είναι ο δρόμοε tns Πίνδου, η κύ
ρια οδική σύνδεση tns Μακεδονίας με την 
Ήπειρο, γνωστή από τα ρωμαϊκά χρόνια. 
Σχεδόν κάθετα σ' αυτόν έρχεται από τη 
Θεσσαλία ο δρόμοε των μεγάλων καραβα- 
νιών και κοπαδιών, που έδωσε στην πόλη 
την αίγλη του συγκοινωνιακού και εμπορι
κού κόμβου. Η πόλη των Γρεβενών κιίσθη- 
κε στην τομή αυτών των αξόνων και ανα
πτύχθηκε στο πλαίσιο των ρόλων που αυ
τοί υπαγόρευσαν, την περίοδο tns ύστερηε 
Τουρκοκρατίας δηλαδή, περί τα μέσα του 
17ου αιώνα με την κρίση tns οικονομίαε tns 
υπαίθρου που δοκίμασε την Οθωμανική 
αυτοκρατορία. Την περίοδο αυτή και για 
tous δύο επόμενουε αιώνες η πόλη ανα
πτύσσεται με γοργούε ρυθμούε. Τέλη του 
19ου αιώνα, οι συνοικίεε τηε πόληε δια
μορφώθηκαν με τα ονόματα που σώζονται 
μέχρι σήμερα: το Βαρόσι γύρω από τον πα
λιό μητροπολιτικό ναό του Αγ. Γεωργίου, το 
Σελιό στη βάση του Κισλά, τα Τσακάλια, το 
Κούρβουλο κοντό στο μύλο του Μπούσι- 
ου, τα Αλώνια και η Μπάρα, η συνοικία των 
ισιγγάνων χαλκιάδων. Οι μουσουλμάνοι 
κατοικούσαν στο Ντορούτ, κοντά οτο τζαμί 
και τα δημόσια κτίρια και γενικά κοντά στο 
φρούριο του Βελή Μπέη όπου διέμενε 
ισχυρή φρουρά.
Μετά την ένωση με την Ελλάδα, τα Γρεβενά 
συγκεντρώνουν τιε διοικηιικέε εξουσίεε τηε 
επαρχίαε και αποκτούν τοπικά, έναν ισχυρό 
εμπορικό ρόλο. Αν και δεν μπορούν να συ

ναγωνιστούν την Κοζάνη που την ίδια πε
ρίοδο αναπτύσσεται δυναμικό σε πόλη τηε 
μεταποίησης τα Γρεβενά κερδίζουν το εν
διαφέρον των τεχνιτών τηε Κοζάνηε που 
εγκαθίστανται την περίοδο του Μεσοπολέ
μου δίπλα στουε παραδοσιακούε τεχνίτεε 
τηε Πίνδου που έχουν μετοικήσει από τα 
γύρω χωριά αναζητώνταε καλύτερεε επαγ- 
γελματικέε προοπτικέε.
Από το 1925 και μετά, η πόλη των Γρεβενών 
άρχισε να απομακρύνεται από το βαλκανικό 
παρελθόν τηε και με γοργούε ρυθμούε να 
διανύει τα στάδια του νεοελληνικού εκσυγ
χρονισμού. Στιε μέρεε μαε τα Γρεβενά ακο
λουθούν μια αναπτυξιακή πορεία με έργα 
υποδομήε και με τουριστική αξιοποίηση, δί- 
νονταε έμφαση στον χειμερινό τουρισμό.
Οι πολιτισιικέε εκδηλώσειε το καλοκαίρι 
στο υπαίθριο θέατρο στην περιοχή Κασιρά- 
κι, οι θρησκευτικέε τελετέε (Ανάσταση, Επι
τάφιος Λιτανεία κ.λπ.), καθώε και τα ήθη και 
τα μοναδικό έθιμα (Πανηγύρια, Γκαμήλα 
και κέδρινοι Φανοί στιε Αποκριές Λοκατσά- 
ρια κ.λπ.), συνηγορούν σε μια ευχάριστη 
και ενδιαφέρουσα επίσκεψη και διαμονή 
στην πόλη. Το Ρολόι, σήμα κατατεθέν τηε 
πόλης είναι χτισμένο στην πλατεία Ελευθε- 
ρίαε στο κέντρο τηε πόληε. Σε εντοιχισμένη 
επιγραφή διαβάζουμε ότι “Εκτίσθη το 1906, 
ανεκαινίοθη το 1969". Είναι από τα λίγα 
εναπομείνανια κτίσματα στην πόλη από την 
εποχή τηε Τουρκοκρατίαε και πριν την απε
λευθέρωση λειτουργούσε ωε τμήμα τούρ
κικου τζαμιού.
Στα δυτικά τηε πόληε βρίσκεται ο Μύλοε 
του Μπουσιού, κτίσμα του περασμένου αι
ώνα, που αποτελεί τη μοναδική μαρτυρία 
βιομηχανικού κτιρίου τηε περιοχής Πρόκει
ται για έναν προηγμένηε τεχνολογίαε για 
την εποχή του αλευρόμυλο, που λειτούρ
γησε αδιάλειπτα για έναν αιώνα περίπου 
και η δραστηριότητα του έφτανε ωε τη 
Μασσαλία, την Προύσα, τη Βομβάη και το 
Λονδίνο.

Η ΒασιΑίισα

Σε απόσταση 45 χλμ από τα Γρεβενά, πάνω 
από το χωριό Σμίξη βρίσκεται το Εθνικό 
Χιονοδρομικό Κέντρο tns Βασιλίτσαε. Δια
θέτει αναβατήρεε που εξυπηρετούν 12 χιο- 
νοδρομικέε πίστεε. Για ξεχωριστέε βραδινέε 
εμπειρίεε λειτουργεί φωτιζόμενη πίστα. Η 
υποδομή είναι πολύ καλή, καθώε ξενώνεε 
και ενοικιαζόμενα δωμάτια, που προσφέ- 
ρονται για ήσυχεε διακοπέε σε μια πανέ
μορφη φύση, υπάρχουν σε όλα τα χωριά 
τηε γύρω περιοχήε.

Ρ εμα ι^ και ποτάμια

Ένα πυκνό δίκτυο από ρεματιέε αυλακώνει 
την ημιορεινή ζώνη και δημιουργεί το χα

ρακτηριστικό κυματιστό και πολυδαίδαλο 
ανάγλυφο τηε. Όλεε οι ρεματιέε οδηγούν 
τα νερά τουε προε τον Αλιάκμονα. Ποτάμια 
και ρεματιέε διασχίζουν μια μεγάλη ποικι
λία από τοπία. Τα μεγάλα ρεύματα είναι 
πλούσια σε ψάρια, με πιο κοινά τιε μπριά- 
νες τα κεφαλόπουλα, τα συρτάρια και τουε 
γουλιανούς ενώ η άγρια πέστροφα ζει 
στον άνω ρου των ποταμών, εκεί όπου τα 
νερά είναι καθαρά, κρύα και τρεχούμενα, 
και πλουσιότερα σε οξυγόνο. Το ψάρεμα 
στα ποτάμια γίνεται συνήθωε με καλάμι, με 
καθειή ή με τα χέρια, αλλά και με τον πεζό
βολο, που απαιτεί πείρα και δεξιοτεχνία στη 
χρήση του. Ο Αλιόκμοναε και ο παραπότα- 
μοε του Βενετικόε που έρχεται από την καρ
διά τηε Πίνδου προσφέρουν ένα θαυμάσιο 
πεδίο για καγιάκ και ράφιιγκ, δραστηριόιη- 
τεε που οργανώνουν και πλαισιώνουν ειδι
κευμένοι οδηγοί.

B e v i i iK O s

Ο Βενέτικος παραπόταμοε του Αλιάκμο
να, και οι μικρότεροι παραπόταμοί του, 
τροφοδοτούνται από το μεγαλύτερο ορει
νό συγκρότημα τηε Δυιικήε Μακεδονίαε 
που σχηματίζεται από τουε ορεινούε 
όγκουε του Σμόλικα, τηε Βασιλίτσαε, του 
Όρλιακα και τηε Βάλια-Κάλνταε (Ζεστήε 
Κοιλάδαε στα βλάχικα).
Η ύπαρξη του μεγαλύτερου ποτάμιου δι
κτύου σ' όλη τη Δυτική Μακεδονία, σε συν
δυασμό με τη γεωγραφική θέση τηε περιο
χής ανάμεσα σε Μακεδονία και Ήπειρο, 
επέβαλε τη ζεύξη των ποταμών με γεφύ- 
ρια, από την αρχαιότητα μέχρι τιε μέρεε μαε. 
Χαρακτηριστική είναι η ρωμαϊκή "Βασιλική 
Στράτα", στον άξονα Μαυραναίοι - Ζιάκα 
Όρλιακαε - Αιάγκουνα - Περιβόλι Βωβου- 
σα. Είναι μια περιοχή, η οποία προσφέρεται 
για ορεινή πεζοπορία (trekking) και ποτά
μια σπορ (καγιάκ κ.λπ.), τα οποία μπορούν 
ν' αναπτυχθούν εφ' όσον ο χώροε με τα 
πολλά γεφύρια (κυρίωε κατά μήκοε του Βε- 
νέτικου) βρίσκεται πάνω στιε διαδρομέε 
από τα Γρεβενά προε τιε τουριστικά ενδια- 
φέρουσεε περιοχέε μεγάλου υψομέτρου.

Το αγροιικό ιοπίο

Τα αγροτικά τοπία του νομού Γρεβενών εί
ναι ίσωε από τα πιο χαρακτηριστικά αλλά 
και τα πιο ιδιότυπα του ελληνικού χώρου. 
Συνθέτουν το σκηνικό στο μεγαλύτερο μέ- 
ροε τηε λεκάνηε που ανοίγεται ανάμεσα 
στην Πίνδο και την κορυφογραμμή του Σι- 
νιάτσικου, του Βούρινου και τηε Βουνάσας 
οροσειρέε που με τουε σκοτεινόχρωμουε 
όγκουε τουε ή τιε χιονισμένεε κορφέε τους 
φράζουν από παντού τον ορίζοντα.
Από τα ομαλότερα σημεία τηε λεκάνηε 
προε τιε παρυφέε των βουνών, διαμέσου



ίου πολυδαίδαλου λοφώδους ανάγλυ
φου με us αλλεπάλληλες, ράχες και ρεμα
τιές, υπάρχει μια συνεχής μετάβαση και 
εναλλαγή από πυκνά δάση και καθαρά γε
ωργικές εκτάσεις.
Στις καθαυτό πεδινές εκτάσεις, πεδίο από
θεσης των φερτών υλών του Αλιάκμονα 
κοι των παραποτάμων του, και στη ζώνη 
όπου λίμνασαν ία νερά πριν διανοίξουν ίο 
φαράγγι ανάμεσα στο Βούρινο και τη Βου- 
νάσα, σχηματίστηκαν οι καλύτερες γεωργι
κές γαίες. Στις προνομιακές αυτές ζώνες 
αναπτύσσονται οι αρδευόμενες και πιο πα
ραγωγικές καλλιέργειες του νομού, καλα
μπόκι, καπνό, ντομάτα, ηλίανθος και μηδική 
σε αμειψισπορά. Μαζί με τους πρώτους κυ- 
ματισμούς του ανάγλυφου, εμφανίζονται 
και τα σταροχώραφα, κυρίαρχο στοιχείο 
του αγροτικού τοπίου των Γρεβενών, που 
καταλαμβάνουν τις ράχες και τις ομαλότε
ρες πλαγιές, αφήνοντας τις ρεματιές και τα 
διαβρωμένα πρανή τους στην άγρια βλά
στηση. Στα σταροχώραφα, και ιδιαίτερα

εκείνα που βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στο 
ημιορεινό δάσος, αναζητούν περιστασιακά 
την τροφή τους οι αρκούδες και τα αγριο
γούρουνα.

Τα δάαη ins Πίνδου

Αν έπρεπε να περιγράφει κανείς με δυο λέ
ξεις τη γρεβενιώτικη Πίνδο, θα εστίαζε στα 
απέραντα δάση της με τα πανύψηλα δέ
ντρα και τους ευθυτενείς κορμούς, τις μεγά
λες υγρές κοιλάδες και τις χιονοσκέπαστες 
κορφές της.
Στο δασωμένο μανδύα των βουνοπλα
γιών, κυριαρχούν τα κωνοφόρα και η οξιά 
και σε μικρότερο βαθμό σφενδάμια, φτε
λιές, φλαμουριές και λεύκες. Κυρίαρχο δέ
ντρο στο ορεινό δάσος είναι το μαυρόπευ- 
κο. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα, πάνω δη
λαδή από τα 1.500 μέτρα, δίνει σταδιακά τπ 
θέση του στο ρόμπολο, εύκολα αναγνωρί
σιμο από το παζλ που σχηματίζουν τα μι

κρά ακανόνιστα σχισίματα στο χονδρό 
φλοιό του. Σκόρπια έλατα θα συναντή
σουμε σε πολλά σημεία, αλλά μεγάλες 
συστάδες σχηματίζονται μόνο στον 
Όρλιακα.
Η πανίδα της μεσαίας υψομετρικής ζώνης 
στην Πίνδο χαρακτηρίζεται από την πα
ρουσία των μεγάλων θηλαστικών, όπως 
αρκούδες, λύκοι, αγριογούρουνα και 
ζαρκάδια. Στα μεγάλα δάση της, θα συνα
ντήσουμε τις πιο πλούσιες κοινωνίες δα
σόβιων πουλιών, με πολλά είδη δρυοκο
λαπτών, δεντροβάτες, δεντροτσοπανά
κους, παπαδίτσες και αρκετά αρπακτικά 
πουλιά, όπως το ξεφτέρι, το διπλοσάινο 
και το δεντρογέρακο.

Βόλια Κάλνια

Ο εθνικός δρυμός της Βάλια Κάλντα, είναι 
από τους σημαντικότερους της χώρας μας 
και έχει έκταση 129.350 στρέμματα. Ιδρύ
θηκε το 1966, με σκοπό την προστασία της 
πλούσιας πανίδας και χλωρίδας, ειδικότε
ρα την προστασία των αιωνόβιων ρομπο
λών και μαυρόπευκων της περιοχής, 
ύστερα από ενέργειες της Φιλοδασικής 
Ένωσης Αθηνών. Ο πυρήνας έχει έκταση 
33.600 στρέμματα και αποτελείται από την 
κοιλάδα της Βάλια-Κάλντα (στα 1.200 μ.) 
και τις πλαγιές των γύρω κορυφών Φλέγ- 
γα (2.159 μ.), Αυτιά (2.082 μ.), Αυγό (2.177 
μ.). Ο δρυμός βρίσκεται στη Δ. Μακεδονία, 
στα νότια του χωριού Περιβόλι Γρεβενών.

Αρκουδόρεμα

Το Αρκουδόρεμα είναι παραπόταμος του 
Αώου και πηγάζει στην κοιλάδα Βάλια 
Κάλντα. Στο ρου του σχηματίζονται μικρές 
λιμνούλες που προσφέρονται ακόμη και 

για μπάνιο το καλοκαίρι. Ο πυρήνας του 
Εθνικού Δρυμού της Πίνδου μαζί με την πε
ριφερειακή ζώνη, αποτελούν τη Βάλεα ντι 
λα Ούρσα (κοιλάδα της αρκούδας).
Σ' αυτό το μικροσύστημα με μοναδικό οικο
λογικό ενδιαφέρον, που τονίζεται από τις 
απότομες πτυχώσεις και τα ορμητικά υδάτι
να ρεύματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
σιάζουν μια τεράστια ποικιλία ειδών από το 
ζωϊκό και φυτικό κόσμο. Η καφετιά αρκού
δα, το ζαρκάδι, το αγριοκάτσικο κι ο λύγκας 
είναι από τα σπάνια είδη που ζουν στα πυ
κνά δάση οξιάς, μαύρης και λευκής πεύκης 
της Βάλεα Κάλντα. Δε λείπουν οι γύπες κι οι 
βασιλαετοί.
Στα υδάτινα ρεύματα βρίσκουν καταφύγιο 
η βίδρα, και δύο είδη πέστροφας. Μια πλη
θώρα από πυκνό φυτά κι αγριολούλουδα 
σπάνε την μονοτονία των αλπικών λιβα- 
διών. Οι δρακόλιμνες "Λάκλου μάρε", "Λά- 
κλου νίκου" της Φλέγγας σε υψόμετρο 
1.960 μέτρα κι ο "Λάκλου τζιροβίνιτου" στα
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εποχής. Η σημαντικότητά io u s  φαίνεται και 
από το γεγον05 ότι σε πολλά απ' αυτά ήταν 
μόνιμα εγκατεστημένη Τούρκικη φρουρά, 
που σκοπός Tns ήταν πέρα από το να φυ
λάει τα περάσματα, να ελέγχει και noious 
περνούσαν απ' αυτά.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών αστυ
νομεύει τον ομώνυμο νομό ο onoios έχει 
έκταση 2.291 τ.μ. και πληθυσμό 37.947 
Η οργανική δύναμη Tns Α.Δ. απαρτίζεται 
από είκοσι έναν αξιωματικούς, 39 Αρχιφύ- 
λακες και Ανθυπαστυνόμους και 101 Αστυ
φύλακες.
Στην Α.Δ. Γρεβενών ανήκουν και ία Τμήμα
τα Δίωξης Λαθρομεταναστών:
Α. Δεσκάτη^ με δύναμη 27 Συνοριακών 
Φυλάκων,
Β. Πολυνερίου, με δύναμη 42 Συνοριακών 
Φυλάκων και
Γ. Το Κλιμάκιο Δίωξης Λαθρομετανάστευ- 
ons Κρανιάς με δύναμη 29 Συνοριακών 
Φυλάκων.
Επιπλέον, έχει συσιαθεί Ειδική Ομάδα Δίω
ξης Λαθρομετανάστευσης με δύναμη οκτώ 
Συνοριακών Φυλάκων και επικεφαλής 
έναν Αστυφύλακα.
Οι κάτοικοι του νομού Γρεβενών είναι φιλή
συχοι επαγγελματίες που ασχολούνται κυ
ρίως με τη γεωργία, κτηνοτροφία, υλοτομία 
και τον τουρισμό. Ως εκ τούτου, η εγκλημα
τικότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Το 
σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντι
μετωπίσει η Αστυνομική Διεύθυνση πηγά
ζει από το φαινόμενο της λαθρομετανά
στευσης, το οποίο αντιμετωπίζεται ικανο
ποιητικά.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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αλπικά υψίπεδα του Αυγού συμπληρώ
νουν αρμονικά το τοπίο.

Τα γεφύρια

Τα παραδοσιακά πέτρινα γεφύρια στην πε
ριοχή των Γρεβενών χρονολογούνται στην 
εποχή της Τουρκοκρατίας. Χτίστηκαν από 
λαϊκούς αυτοδίδακτους τεχνίτες και είναι 
άξια θαυμασμού τόσο για την τεχνική τους. 
Μεγαλοφυείς πρωτοπόροι της τεχνικής οι 
πρωτομάστορες, ύψωσαν τα μνημεία αυτά 
ms τέχνης, που αποτελούν συλλήψεις υψη
λής λαϊκής έμπνευσης, γι' αυτό και κηρύ
χθηκαν διατηρητέα μνημεία.
Τα ονόματά των γεφυριών σχετίζονται με 
την τοποθεσία, το χρηματοδότη, τον κατα
σκευαστή ή με κάποια ιδιαιτερότητα που 
παρουσιάζουν.
Δημιουργήματα της λαϊκής τέχνης και 
εμπειρίας, τα γεφύρια αυτά αντέχουν μέχρι 
σήμερα οιη φθορά του χρόνου. Η χρονο
λογία κατασκευής τους είναι δύσκολο να 
ενιοπισθεί ακριβώς, γιατί σπάνια υπάρχουν 
καταγραμμένες μαρτυρίες, όσον αφορά τη 
χρονολογία ή τον τρόπο κατασκευής τους. 
Χτισμένα αρκετά από αυτά πάνω στα μεγά
λα μονοπάτια που συνέδεαν τηνΉπειρο με 
τη Μακεδονία, συντέλεσαν στην ανταλλα
γή πολιτιστικών στοιχείων, καθώς και στη 
διάδοση των επαναστατικών ιδεών της



Μ π π ι  n i u o a s
Σε ένα μαγευτικό περιβάλλον στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Γρεβενών, 
στα όρια με το νομό Ιωαννίνων, νότια του Σμόλικα βρίσκεται το Χιονοδρομικό 
Κέντρο Βασιλίτσα5. Είναι πρώτο στην Ελλάδα με έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων, έχει φανατικού5 cpiflous και λειτουργεί από το 1975.

Η
Σμίξη, ίο  κοντινότερο 
χωριό στο χιονοδρομι
κό κέντρο από την 
πλευρά των Γρεβενών, 
είναι γνήσιο Βλαχοχώρι, του οποίου το I 
όνομα προήλθε από το «σμίξιμο» δύο πα- ι 

λαιών οικισμών. Αντίστοιχα, από την πλευ
ρό των Ιωαννίνων, το χωριό Δίσιρατο ακο
λουθεί κι αυτό μια σταθερή πορεία τουρι
στικής ανάπτυξης μαζί με τα υπόλοιπα Βλα- 1 
χοχώρια ins Λάκκος Αώου.
Αναπτύοσεται από υψόμετρο 1.700 μέτρων 
περίπου μέχρι ία 2.100 μέτρα, απέχει 60 
χλμ. από την Κόνιτσα, 180 χλμ. από τη Θεσ
σαλονίκη και 420 χλμ. από τπν Αθήνα.
Πολλοί και φανατικοί είναι οι επισκέπτες - 
οκιέρ της Βασιλίτοας. Ο πρώτος και καλύτε
ρος λόγος είναι η φυσική ομορφιά. Είναι πο
λύ ευχάριστο να κάνεις σκι στη Βασιλίτσα, 
αλλά περισσότερο ευτυχισμένοι είναι όσοι 
διαλέγουν το snowboard. Πολλά απάτητα 
κομμάτια τους περιμένουν ανάμεσα στα δέ
ντρα, πράγμα που τους κάνει να αισθάνονται 
υπέροχα Προσοχή όμως, γιατί δεν είναι πά
ντοτε ασφαλές (εξαρτάται από την ποιότητα 
του χιονιού). Αρκετά καλές επίσης είναι και 
οι πίστες των αρχαρίων. Λειτουργούν πολλά 
λιφτ και τις καθημερινές που δεν υπάρχει 
συνωστισμός, οι παροχές υπηρεσιών είναι 
καλύτερες, αλλά και πάλι οι χώροι στάθμευ
σης των αυτοκινήτων δεν είναι επαρκείς, θ ε 
τικό είναι το γεγονός ότι όλα τα σαλέ είναι 
ανακαινισμένα, αλλά η ικανότητά τους να 
εξυπηρετήσουν τα «μιλιούνια» του Σαββα
τοκύριακου είναι περιορισμένη.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Γρεβενά - πηγέΞ Αώου
Η διαδρομή που προτείνουμε είναι χα
ραγμένη ασφαλτοστρωμένη στα ίχνη του 
παλιού μονοπατιού των «κερατζήδων», 
των εμπόρων - πραματευτάδων με τα 
μουλάρια, και ένωνε τα Γρεβενά με τα Ιω
άννινα. Σημαντικά σημάδια επάνω στη 
διαδρομή, που περνάει από τα Κουπατσα- 
ραίικα Χωριά (το νοτιότερο είναι το Κη- 
πουριό) και φτάνει στα Βλαχοχώρια (Κρα
νιά, Μηλιά κ.λπ.), είναι μερικά από τα 
ομορφότερα πέτρινα τοξωτά γεφύρια του 
νομού Γρεβενών.
Πρώτο και πολύ ονομαστό είναι αυτό του 
Σπανού, το οποίο συνδέει τις δύο όχθες του 
Βενέτικου ποταμού. Πρόκειται για το μεγα
λύτερο σε μήκος γεφύρι της Μακεδονίας 
που σώζεται μέχρι σήμερα.
Επάνω στο Σταυροπόταμο και λίγο πριν 
αυτός ενωθεί με το Βενέτικο (επίσης δίπλα 
στον αοφάλτινο δρόμο) βρίσκεται το γεφύ
ρι του Κππουριού, το οποίο πιθανότατα κα
τασκευάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. 
Ανάμεσα σε άλλα δύο μικρότερα οε δια
στάσεις πέτρινα τοξωτά γεφύρια συναντά 
κανείς την Κρανιά ή Τούργια. Τα γεφύρια 
του Ματσαγκάνη και του Σταμπέκη χτίστη
καν το 1850 περίπου. Από την Κρανιά ο 
δρόμος ανηφορίζει προς τη Μηλιά και από 
εκεί βγαίνει στην περιοχή του αυχένα της 
Κατάρας, δίπλα από τη λίμνη των πηγών 
του ποταμού Αώου.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στη Βασιλίτσα λειτουργούν:
- 7 αναβατήρες (1 τριθέσιος, 1 διθέσιος, 3 
συρόμενοι, 2 baby lifts).
- 17 πίστες όλων των επιπέδων δυσκολίας, 
συνολικού μήκους 16 χλμ.
- Τρία σαλέ και μία καντίνα - όλα πρόσφα
τα ανακαινισμένα -, που προσφέρουν άψο
γες υπηρεσίες στους επισκέπτες. Το κεντρι
κό σαλέ μπορεί να φιλοξενήσει 35 άτομα, 
ενώ στον ίδιο χώρο λειτουργούν εστιατό
ριο και καφετερία.
- Καταφύγιο, που βρίσκεται κοντά στο κε
ντρικό οαλέ και μπορεί να φιλοξενήσει 60 
άτομα σε κουκέτες και δωμάτια.
- Το οαλέ «Δίστρατο», κατασκευασμένο το 
2002 από κορμούς δέντρων, που προσφέ
ρει καφέ και φαγητό.
- Σχολή σκι και καταστήματα ενοικιάσεως 
εξοπλισμού.
Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτοας, τηλ.: 
24620 - 84850.
Σαλέ Βασιλίτοας, τηλ.: 24620 - 84100.
Σαλέ «Δίστρατο», τηλ.: 6973 - 328993. 
Επιτροπή Διοίκησης, τηλ. - fax: 24620 - 
28001.
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: 
www.vasilitsa.com.

Πηγές: 1) Περιοδικό Ταχυδρόμος.
2) Euroski.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πειράκη

http://www.vasilitsa.com
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CZ 75 D COMPACT
Εγγυημένη σιγουριά 

και ασφάλεια για μια ζωη!

* > * * * * < > · *

Φωσφορούχα σκοπευτικά.
Λαστιχένια λαβή για καλύτερο κράτημα.

Εύκολη αποσυναρμολάγηση και συναρμολόγηση.

Απόλυτη σιγουριά με οποιοΒήποτε τύπο πυρομαχικών.
Ζυγισμένο, με απόλυτο έλεγχο σκανδάλης, βάρος και όγκο 
που επιτρέπουν την μακροχρόνια μεταφορά του και την άνετη 
χρήση του.

Cal. 9mm

To CZ  75 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.

ο π ό  τ ο  1 9 2 5  f  Μ λ \
ΟΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Κ Δ  Α  Κ Δ  Ι \ Ι Τ 7 Δ  Κ  Π  5 "  \ I
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΘΗΝΑΣ G3, 1Q5 52 , ΑΘΗΝΑ ■ 1 1 I  Λ Ι  I  A . r l l \ w £ .  Γ 1
ΤΗΛ: 2 1 0  3 2 4 3 3 6 9 , 2 1 0  3 2 4 3 1 2 9 , FAX: 2 1 0  3 2 2 6 2 4 2  1 Α θ η ν ά ς  6 3  2  Κ η φ ι σ ο ύ  1 0 0  V  y
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΗΣΟΥ: ΚΗΦΙΣΟΥ 100  (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ) Χ

104 4 2  ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2 1 0  5 1 5 4 5 9 0 -1  FAX: 2 1 0  5 1 5 4 5 8 9

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0 8 :3 0  - 16 :00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 0 8 :3 0  - 2 0 :3 0 , ΣΑΒΒΑΤΟ: 0 8 :3 0  - 15 :00
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Το Σπήλαιο Κ α σ ια ν ιά $
ίου  Δήμου Βοιών A o k cd v io s

Του Αστυν/κού Διευθυντού Χαράλαμπου Μηνόπετρα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Σπήλαιο Κ αστανά  βρίσκεται στο Δή
μο Βοιών , στο νοτιοανατολικό άκρο tits 
Πελοποννήσου και στην ανατολική από
ληξη του Πάρνωνα , σ' ένα τοπίο κατάφυ
το με ψηλά κορφώματα και χαραδρώσεις, 
που σβήνει στο ακρωτήριο Μαλέα$. Είναι 
σε απόσταση 14 km από τη Νεάπολη την 
έδρα του Δήμου.
Για μετάβαση στο σπήλαιο έχουμε τη δυ
νατότητα ν' ακολουθήσουμε δ ύ ο ®  δια- 
δρομέε από Νεάπολη. Στην πρώτη ακο
λουθούμε τη διαδρομή από τη Νεάπολη 
npos τα χωριά Μεσοχώρι , Φαρακλό , 
Ανω Καστανιά και στη συνέχεια μετά από 
2,5km φθάνουμε στον προορισμό pas. Η 
δεύτερη διαδρομή είναι μια εμπειρία που 
υπόσχεται στον επισκέπτη αλησμόνητε$ 
εικόνεΒ. Κατάφυτε5 opeives πλαγιέ$ που 
ατενίζουν το Επιδήλιον και το Ακρωτήρι 
Καμήλα , γραφικά χωριά με γάργαρε5 πη- 
γέ5 και Βυζαντινού5 N ao0s, Μεσαιωνικοί 
πύργοι , φαράγγια με παλιού$ νερόμυ
λ ο ι  , μύθοι, αρχαία κληρονομιά και γα
λάζια απεραντοσύνη του Μυρτώου , συν
θέτουν το βασίλειό του. Σε μικρή απόστα
ση από το σπήλαιο βρίσκεται το παλαιό 
Εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα , σημαδεμέ
νο απ' τα περάσματα κουρσάρων και κα- 
τακτητών , απ' το οποίο πήρε το σπήλαιο 
το όνομά του.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ύπαρξη του σπηλαίου ήταν γνωστή 
πολλά χρόνια πριν. Η ανακάλυψή του έγι
νε τυχαία από τον κ. ΣΤΙΒΑΚΤΑ, ιδιοκτήτη 
του κτήματο5, ο onoios είχε διαπιστώσει 
ότι, ενώ η περιοχή ήταν άνυδρη, το μελίσ
σι του εισχωρούσε σε σχισμή του βράχου 
και σε λίγο έβγαινε ξεδιψασμένο. Μια μέ
ρα που του είχε τελειώσει το νερό και δι
ψούσε, σκέφτηκε τη σχισμή, την μεγάλωσε 
και μπήκε στο σπήλαιο, αποκαλύπτοντα5 
το μυστικό που κρατούσε η γη κάτω από 
την επιφάνεια ms.
Η πρώτη εξερεύνηση του σπηλαίου έγινε 
το 1959 από το ζεύγοε Ιωάννη και Άννα 
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ. Πέρασαν αρκετά χρόνια 
και το 1989 η ερευνητική -  γεωλογική 
ομάδα του Παν/μίου Αθηνών επισκέφτηκε 
το σπήλαιο και έκανε σχετική έκθεση για 
tis "γεωτεχνικέ5 συνθήκεΒ στην περιοχή 
του σπηλαίου".
Μετά το 1996 η αξιοποίηση του σπηλαίου,

με ενέργειε$ ms τότε KoivomTas Καστα- 
vi0s, εντάσσεται στο πρόγραμμα του 2ου 
ΚΠΣ. Το σπήλαιο Κ αστανά  είναι επισκέψι- 
μο από το 2003 με ώρε$ λειτουργία5 κατά 
την θερινή περίοδο 10.00-18.00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο εσωτερικό5 xcbpos του σπηλαίου δια
μορφώνεται σε δύο διακριτού$ θαλάμου$, 
οι οποίοι με την παρουσία μεγάλων συ
μπλεγμάτων από κολώνε$ και σταλαγμί- 
τε$ διαιρούνται οε επιμέρου$ θαλάμου$. 
Η έκταση του σπηλαίου είναι 1500 τ.μ.. 
Χωρίζεται σε δύο (2) επίπεδα και ο επισκέ- 
nms το περιέρχεται με μία διαδρομή (500) 
μέτρων. Τα έργα αξιοποίησή$ του έγιναν 
σε απόλυτη αρμονία με το εξωτερικό φυ
σικό περιβάλλον και οι εσωτερικέε παρεμ- 
βάσεΐ5 χαρακτηρίστηκαν από την Εφορία 
Παλαιοανθρωπολογία5-Σπηλαιολογία5 
cos "άριστε5 και στην παραμικρή tous λε
πτομέρεια".
Πλούσιο σε πυκνότητα και ποικιλία σχη
μάτων, χρωμάτων και μορφών, κατατάσ
σεται δεύτερο στο είδο$ του σε όλη την 
Ευρώπη.
Χρειάστηκε 3.000.000 χρόνια η φύση για 
να δημιουργήσει τον απαράμιλλο λιθο- 
ματικό του διάκοσμο και να πλάσει σώ
ματα και μορφώματα pias cpavTaoias 
αμύθητη5. Ανάμεσα o t o u s  θεόρατου5 
k o k k iv o u s  και λευκού$ "καταρράκτε5", tis 

γιγάντιε5 πολύσχιμε5 κολώνε$, tis "κουρ- 
τίνε5" και τα "σεντόνια" που ξεχύνονται 
σαν κέρινα ομοιώματα απ' την οροφή, 
φωλιάζουν "κοράλλια" , "μανιτάρια" , 
"εξωτικά φυτά" και "μνημειώδη πλάσμα
τα". Σπάνιε$ παρουσίε$ oncus, επίπεδοι 
σταλαγμίτε5, εκκεντρίτε5 και ελικτίτε5, 
έχουν τον ιδιαίτερο τόπο t o u s  στο σπή
λαιο και αποτελούν σημαντικού5 σταθ- 
po0s ms ξενάγηση5.
Με λίγη τύχη, focus να συναντήσετε κατά 
την περιήγησή oas έναν ευγενή μόνιμο 
κάτοικο του σπηλαίου, το τυφλό και κου
φό δολιχόποδο.
Στην ευρύτερη περιοχή του σπηλαίου κυ
ριαρχούν αλπικοί σχηματισμοί με tis ενότη- 
τε5 "φυλλιτών -  χαλαζιτών" και "Τριπόλε- 
cds". Ο λιθοματικό5 διάκοσμο5 αποτελείται 
από ανθρακικό ασβέστιο σε κρυσταλλική 
μορφή εμπλουτισμένο με οξείδια μετάλ
λων του υπεδάφου$ που του χαρίζουν την 
επτάχρωμη παλέτα του.

ΠΗΓΗ : Δ.Ε.Τ.Α.Κ Δήμου Βοιών.
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ιο  νοτιοανατολικό άκρο tns Πελοπόννησου, οιην ανα
τολική απόληξη :ου Πάρνωνα που σβήνει στο ακρω
τήριο Μαλέαε και οιην περιοχή ms Ayias Mapivas ms 
πρώην Koivoinras Αγίου Νικολάου Βοιών, βρίοκειαι ιο  

γνωοιό σε λίγου5 απολιθωμένο Φοινικόδασοε.
Ο Λακωνικό5 voios ισοφαρίζει ιην κληρονομιά ms δωρική5 λ ιιό ιη- 
ias με tous αμύθηιου5 φυσικού5 θησαυρούε ms yns. Η γεωλογική 
ζωντάνια ιων Βοιών αποκαλύπτεται, αναπάντεχα ξαφνιαοτική μ' ένα 
ακόμη σπάνιο φυσικό μνημείο. Το απολιθωμένο Φοινικόδασοε ms 
π α ρ ό λ α  zcbvns του Αγίου Νικολάου Βοιών συμπεριλαμβάνειαι 
στον Αιλαντα των Γεωλογικών Μνημείων του Αιγαίου, και αξιώνει 
σήμερα με ισχυρά ερείσματα μια θέση στο δίκτυο Γεωπάρκων Tns 
Eupcbnns. I tis nap0Kiies τοποθεσίε$ Αγία Μαρίνα, Κόρακαε και Σπί
θα οι απολιθωμένοι μάρτυρε5 ενό5 μακρινού παρελθόντο$ κρατούν 
φυλαγμένα τα μυστικά και tous κώδικεε ms εποχήε tous.
Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή Ευαγγέλου ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΥ, Διευ
θυντή του Τομέα Ιστορική5 Γεωλογία5 -  Παλαιονιολογίαε του Ε.Κ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, ons απολιθωμαιοφόρεε θέσειε του 
Αγίου Νικολάου τα ευρήματα είναι μοναδικά στον Ευρωπαϊκό χώ
ρο και ανεκιίμητηε επιστημονική$ σπουδαιότηταε. Γεωλογικέ5 ιαρα- 
χέ5, σεισμοί και ηφαιστειακή δραστηριότητα οδήγησαν στην απολί- 
θωση ins παλαιοχλωρίδαε ms περιοχήε, εκατομμύρια χρόνια πριν 
την εποχή pas. Η οργανική ύλη δέντρων, φυτών αλλά και μαλακίων, 
αντικαταστάθηκε μόριο npos μόριο από διαλύματα πυριτίου και 
ασβεστίου σε μια υπομονετική διαδικασία που συντελέστηκε κάτω 
απ' τη θάλασσα. Ριζική κόμβοι και κορμοί που φθάνουν σε διάμε
τρο το ένα(1) μέτρο και πλήθοε απολιθωμένων πλασμάτων, σώζο
νται σήμερα σε μεγάλη έκταση ms ηαραλία5 του Αγίου Νικολάου 
και αποτελούν ένα γεωλογικό μουσείο ανυπολόγιστηε αξίαε που 
κατακτά τη θέση του ανάμεσα στα διατηρητέα μνημεία ms cp0ons. 
Από την πρώτη επίσκεψη ms ερευνητική5 op06as του καθηγητή κ. 
ΒΕΛΙΤΖΕΛΟΥ Ευάγγελου διεγνώσθη ότι πρόκειται για ένα σπάνιο 
απολιθωμένο 60oos φοινίκων. Η ερευνητική ομάδα δεν κατέστη δυ
νατόν να μελετήσει τη μικροσκοπική εσωτερική δομή του απολιθω- 
μένου ξύλου καθ' ότι οι κορμοί ήταν ασβεσιοποιημένοι και όχι πυ- 
ριτιωμένοι oncos γίνεται σ' άλλεε περιοχέ5. Παρ’ όλα αυτά όμωε κα- 
τάφερε να συλλέξει και ν' αποκαλύψει τα επιστημονικά εκείνα τεκ
μήρια που δεν αφήνουν αμφιβολία ότι οι απολιθωμένοι κορμοί 
ανήκουν oious φοίνικεε. Έτσι λοιπόν έχουμε το μοναδικό απολιθω- 
μένο booos στον κόσμο σ' αυτή τπ γεωλογική περίοδο, (3) έωε (2) 
εκατομμύρια χρόνια από σήμερα, μοναδικό γεωλογικό μνημείο 
στον κόσμο.
Η ερευνητική ομάδα αυτή την περίοδο μελετά επιστημονικά δεδο
μένα και θα γίνει σύντομα μια προσπάθεια να μελετήσει και τπ μι- 
κροδομή ορισμένων απολιθωμένων κορμών για την πιστοποίηση 
ms εσωιερική5 δομή5 των απολιθωμένων φοινίκων.
Ο Δήμο$ Βοιών στην εδαφική περιφέρεια του οποίου υπάρχει, έχει 
ήδη δρομολογήσει την προστασία και αξιοποίησή του σε συνεργα
σία με τπν επιστημονική κοινότητα και του cpopEis ins πολιτείαε.

ΠΗΓΕΣ : - Εντυπο Δήμου ΒΟΙΩΝ
-Εφημ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΙ Αρ.Φύήήου 329/ΙΟΥΛ.-ΑΥΓ. 2006
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optics-angelos.gr

Ειδικές Τιμές για τους 
Α σ τυνομ ικούς & τις ο ικογένειές τους! 

Δωρεάν εξέταση οπτικής οξύτητας!

A T H E N S -  M Y K O N O S  - P A L U N I

'

ΜΥΚΟΝΟΣ
Ματογιάννη 34 

Τηλ.: 22890 23646 
Fax: 22890 26624

Ο Οίκος Οπτικών Άγγελος, ξεκίνησε τη λειτουργία 
του το 1978, με το πρώτο του κατάστημα στο 

κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα 
στην οδό Γκύζη 14. Έκτοτε δημιουργήθηκαν άλλα 2 

καταστήματα στη Μύκονο απο το 1990 και εδώ 
και 3 χρόνια και στην Παλλήνη εξυπηρετώντας 

καλύτερα τα βορειοανατολικά προόστεια.
Τα καταστήματα ANGELOS OPTICS προσφέρουν 
υπηρεσίες και προϊόντα υψηλών προδιαγραφών 
σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους για τη 

διάθεση και επεξεργασία οπτικών.
Με την υπογραφή υψηλής φροντίδας οι Οπτικοί- 

Οπτομέτρες κ. Αγγελος Γυφτοκώστας κ η κ. Μαρία 
Λάβδα-Γυφτοκώστα σας συμβουλεύουν για οτιδήποτε 
αφορά στην όρασή σας και σας βοηθούν να επιλέξετε 
τα γυαλιά που σος ταιριάζουν μέσα απο μια πλούσια 

συλλογή απο σκελετούς οράσεως και ήλιου απο 
επώνυμους οίκους που συνδυάζουν πρακτικότητα, 

ποικιλία και ξεχωριστό στύλ.
Στα καταστήματά μας λειτουργεί ειδικό Κέντρο 

Οπτομετρίας με εξειδίκευση στους φακούς επαφής 
και τα πολυεστιακά κρύσταλλα. Επίσης διαθέτουμε 
βοηθήματα χαμηλής όρασης και σκελετούς ειδικών 

εφαρμογών για προστασία αυστηρών προδιαγραφών.
Η φιλοσοφία των ANGELOS OPTICS στηρίζεται 

στην προσφορά ολικής ποιότητας στον πελάτη, την 
ανανέωση και την πρόοδο, τη συνεχή ενημέρωση 
για τα νέα προϊόντα και την πορεία της αγοράς.

Η πολύχρονη εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση 
του Αγγέλου και των συνεργατών του, εξασφαλίζει 
άρτιες υπηρεσίες και συμβουλές για την φροντίδα 

των ματιών σας καθώς και ταχεία εξυπηρέτηση 
που ικανοποιεί και τις πιο υψηλές απαιτήσεις πάντα 

με κοινωνική συναίσθηση και αίσθημα ευθύνης

ΠΑΛΛΗΝΗ
Λ. Μαραθώνος 98 
Τηλ.: 210 6669015 

Τηλ,/Fax: 210 6669032

ΑΘΗΝΑ
Γκύζη 14, 114 75 

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



«Ανοίγει»
ro Τ ρ ι ώ δ ι ο

Η νηστεία είναι ένα αρχαίο έθιμο που συ- 
ναντάιαι σε rjorlrloLis λαούς και οε όλες 
σχεδόν tis θρησκείες, όπου, αναλόγως 
των κινήτρων εφαρμογής ins θεσπίζονιαι 
διάφοροι κανόνε5 που πρέπει να ιη  διέ- 
πουν. Συνδυάζονταν συχνά με πράξεις 
εξιλέωσης του θεού, με επικλήσεις βοή
θειας σε δύσκολες στιγμές καθώς επίσης 
και ως προοίμιο διαφόρων τελετών. Τη
ρείται δε ως ένδειξη θλίψης, πένθους ή 
δοκιμασίας, ως μέσο εξιλέωσης και απο
δέσμευσης από την εξάρτηση της τροφής, 
ins ύλης και των παθών του βίου και δεν 
αποτελεί συνήθειο μόνο των χριστιανών. 
Η νηστεία για τους περισσότερους θεω
ρείται η αποχή από ορισμένες τροφές. Δεν 
είναι όμως μόνο αυτό. Κατά τη διάρκεια 
της νηστείας ο άνθρωπος πρέπει να απέ
χει από τις ηδονές και τα πάθη του βίου, 
να απέχει από κάθε αμαρτία και να προ
σεύχεται, καθόσον όπως ο Χριστός είπε 
«ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, 
αλλ' επί παντί ρήματι εκπορευομένω δια 
στόματος θεού» (Ματθαίον, κεφ.δ,4).
Η νηστεία συναντάται ήδη στην Παλαιό 
Διαθήκην (Δευτ. 9,18. Ιωήλ 2,15. Ιωνάς 3, 
5 - 7), ) όπου θεωρείται ως μέσο για τη 
θεία συγχώρεση από ns αμαρτίες. Στην 
Καινή Διαθήκη αναγράφεται ότι νηστεία 
ως μέσο εγκράτειας, μετάνοιας και πνευ
ματικής ανατάσεως, δεν ασκήθηκε μόνο 
από τον Χριστό αλλά και από τον Ιωάννη 
τον Πρόδρομο και τους Αποστόλους 
(Μάρκ. 1,6. Πράξ. 13,2. 14,23). Ο ίδιος ο 
Χριστός έδωσε το παράδειγμα της νηστεί

ας, όταν μετά τη βάπτιοή Του στον Ιορδά
νη ποταμό κατέφυγε στην έρημο όπου 
«νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύ
κτας τεσσαράκοντα» αντιμετώπισε τους 
πειρασμούς του διαβόλου, ενώ όπως είπε 
«Όταν δε νηστεύητε, μη γίνεσθε ώσπερ οι 
υποκριταί σκυθρωποί, αφαωίζουσι γαρ τα 
πρόσωπα αυτών όπως φανώσι τοις αν- 
θρώποις νηστεύοντες. Αμήν λέγω υμίν ότι 
απέχουσι τον μισθόν αυτών, σε δε νη- 
στεύων αλειψαί σου την κεφαλήν και το 
πρόσωπον σου νίψαι, όπως μη φανής τοις 
ανθρώποις νηστεύων, αλλά τω πατρί σου 
τω εν τω κρύπτω, και ο πατήρ σου βλέ- 
πων εν τω κρυπτώ απδώσει σοι εν τω φα- 
νερώ» (Ματθαίον, κεφ.στ, 16-18).
Πριν τη νηστεία του Πάσχα υπάρχει μια 
προπαρασκευαστική περίοδος τριών 
εβδομάδων, κατά την οποία οι πιστοί ετοι
μάζονται σταδιακά να εισέλθουν στη Με
γάλη Σαρακοστή. Στο σύνολό του το χρο
νικό αυτό διάστημα των τριών εβδομά
δων και της Τεσσαρακοστής αποτελεί ίο  
γνωστό σε όλους μας Τριώδιο. Οι κατανυ- 
κτικοί ύμνοι και οι ακολουθίες που ψέλνο- 
νται στη διάρκεια του Τριωδίου είναι κατα- 
γεγραμμένοι στο ομώνυμο εκκλησιαστικό 
βιβλίο, η ονομασία του οποίου προήλθε 
από το γεγονός ότι οι Κανόνες στις ιερές 
ακολουθίες το όρθου έχουνε τρεις ωδές 
αντί εννέα (τρι+ώδιον, ωδή). Ψαλμωδίες 
πένθιμες του 5ου-15ου αιώνα, δημιουρ
γήματα του Ιωσήφ του υμνογράφου, του 
Κοσμά του μοναχού, του Ανδρέα Κρήτης, 
του Θεοφάνη, του Ιωάννη Δαμασκηνού,

της Κασσιανής κ.α. Από το εκκλησιαστικό 
αυτό βιβλίο πηγάζει και η ονομασία του 
χρονικού αυτού διαστήματος που ξεκινά 
από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρι
σαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. 
Το Τριώδιο περιλαμβάνει τις τρεις εβδομά
δες προ ins Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τη 
Μεγάλη Τεσσαρακοστή (από την Καθαρά 
Δευτέρα έως την Παρασκευή πριν του 
Σαββάτου του Λαζάρου), το Σάββατο του 
Λαζάρου και την Κυριακή των ΒαΤων κα
θώς και τπ Μεγάλη Εβδομάδα.
Κάθε Κυριακή τριών αυτών εβδομάδων 
έχει τη δική της σημασία η οποία πηγάζει 
από το ανάλογο ευαγγελικό ανάγνωσμα. 
Έτσι έχουμε την Κυριακή του Τελώνη και 
Φαρισαίου, οπότε αρχίζει και το Τριώδιο, 
την Κυριακή του Ασώτου, την Κυριακή ins 
Αποκρέω και τέλος την Κυριακή της Τυρο
φάγου.

Κυριακή ίου Τελώνου και 
Φαρισαίου

«Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν 
προσεύξασθαι, ο εις Φαρισαίος και ο έτε
ρος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προς 
εαυτόν ιαύτα προσηύχετο, ο θεός, ευχα
ριστώ σοι ότι ουκ ειμί ώσπερ οι λοιποί 
των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή 
και ως ούτος ο τελώνης. Νηστεύω δις του 
σαββάτου, αποδεκατώ πάντα όσα κτώμαι. 
Και ο τελώνης μακρόθεν εστώς ούκ ήθε- 
λεν ουδέ τους οφθαλμούς εις τον ουρά-
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νόν επάραι, αλλ' έιυπ ιεν eis to στήθθ5 αυ
τού λέγων, ο θεό$ ιλάσθητί μοι ιω  αμαρ
τωλά). Λέγω υμίν, κατέβη oilitos δεδικαιω- 
μένο$ εΐ5 τον οίκον αυτού ή γαρ εκείνο5 
ότι nas ο υψών εαυτόν ταπεινωσθήσεται, 
ο δε ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται.»(Λου- 
κά, κεφ.18,10-14). Στο ευαγγελικό αυτό 
ανάγνωσμα καλούμαστε να παραδειγμα
τιστούμε από την παραβολή του Κυρίου 
στην οποία τονίζεται η αξία tns ταπείνω- 
ons, που αποτελεί το πρώτο βήμα npos 
την αρετή. Ο (Dapioaios καυχιέται τη δι- 
καιότητά του και την τήρηση κατά γράμμα 
των κανόνων τη εκκλησία, ο δε τελώ νη  
που γνωρίζει tis apapties του προσεύχε
ται με μετριοφροσύνη και η δέηοή του ει
σακούεται. Γι' αυτό και στο κοντάκιο tns 
ημέρα$ καλούμαστε να αποφύγουμε την 
αλαζονεία του Φαρισαίου και να παρα
δειγματιστούμε από την ταπεινότητα του 
Τελώνη.

Κυριακή ίου Ασώιου

Στην παραβολή του Ασώτου περιγράφεται 
ένας πλούσιο$ v0os ο onoios αφού ζήτησε 
και πήρε από τον πατέρα του το μερίδιο tns 
περιουσία του, το κατασπατάλησε σε μακρι
νή χώρα και κατέληξε να βόσκει xoipous. 
ΜετανιωμένοΒ για tis πράξεΐί του επέστεψε 
στον πατέρα του, ο onoios από την χαρά του 
διέταξε to u s  δ ο ύ λ ο ι του να τον ντύσουν 
βασιλικά και να θυσιάσουν το «μόαχο το σι
τευτό» για να γιορτάσουν την επιστροφή 
του, προκαλώνταί με τη συμπεριφορά του 
αυτή τη δυσαρέσκεια του άλλου γιού του, ο 
onoios ήτανε πάντοτε αφοσιωμένο5 σε αυ
τόν. «Είπε δε αυτώ, τέκνον συ πάντοτε μετ' 
εμού ει, και πάντα τα εμά σά έστιν, ευφραν- 
θήναι σε και χαρήναι εδεί, ότι ο αδελφόί 
σου 0ύΐ05 νεκρ05 ην και ανέζησε και απο
λωλός ην και ευρέθη» (Λουκά,κεφ.ιε,31-32). 
Στο ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα τονίζεται η 
ανάγκη και η αξία tns μετάνοια$ καθάς επί- 
ons και το μεγαλείο tns ουγχώρεση5.

Κυριακή ins Απόκρεω

Αυτή η Κυριακή ονομάστηκε έτσι γιατί εί
ναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι 
χριστιανοί που πρόκειται να νηστέψουν 
μπορούν να καταναλώσουν κρέα$. Το 
απόσπασμα από το κατά Μάρκο Ευαγγέ
λιο που διαβάζεται την ημέρα αυτή, ανα- 
φέρεται στα λόγια του Χριστού για τη Δευ
τέρα Παρουσία, όπου «όταν έλθη ο uios 
του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πά- 
ντε5 οι άγιοι αγγέλοι μετ'αυτού, τότε καθί
σει επί θρόνου δόξη5 αυτού, και συνντα- 
χθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα 
έθνη.. .τότε έρει ο βασιλεύ$ tois εξ δεξιών

αυτού, δεύτε οι ευλογημένοι του natpos 
μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην 
υμίν βασιλεία5 από καταβολή$ κό- 
σμου»(Μαιθαίον,κεφ.25,31-34). Το Σάββα
το που προηγείται tns KupiaK0s tns Από
κρεω ονομάζεται Ψυχοσάββατο και κα
θιερώθηκε ojs η ημέρα που προσευχόμα
στε και μνημονεύουμε tous νεκρού$. Το 
Σάββατο αυτό καθιερώθηκε από tous Πα- 
τέρε$ tns Εκκλησία$ κυρίας για tous νε- 
Kpo0s που για 6i0cpopous λόγου$ δεν 
μνημονεύονται σε μνημόσυνα. Ένεκα tns 
επ όμενέ Κυριακή5, η οποία αναφέρεται 
στη Δευτέρα Παρουσία, προσευχόμαστε 
από την προηγουμένη για την ανάπαυση 
των ψυχών tous.

Κυριακή tn s T u p ^s

Η τέταρτη Κυριακή του Τριωδίου αναφέ- 
ρεται στην αποπομπή του Αδάμ και tns 
E0as από τον παράδεισο, αφού παράκου- 
σαν την εντολή του θεού και γεύτηκαν 
τον απαγορευμένο καρπό. Καλούμαστε 
να παραδειγματιστούμε από την πράξη 
tous και να αγωνιστούμε με τη νηστεία, τη 
μετάνοια και την ταπείνωση που θα επι- 
δείξουμε ώστε να κερδίσουμε όσα χάσα
με με το προπατορικό αμάρτημα. Η ονο
μασία tns προέρχεται από το γεγονό$ ότι 
την εβδομάδα προ tns Kupiams autns 
τρώμε τυροκομικά, αυγά και ψάρια, εξού 
και ο xapaKtnpiopos tns εβδομάδα$ αυ- 
T0s ας «τυροφάγου» ή «tupivns». 
Ακολουθεί η Καθαρά Δευτέρα από την 
οποία ξεκινάει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, 
η οποία περιλαμβάνει τέσσερς Κυριακέ$ 
Νηστειών με εξίσου διαφορετικό εορτο- 
λογικό θέμα. Έτσι έχουμε την πρώτη Κυ
ριακή, τη λεγάμενη Κυριακή tns Ορθοδο- 
ξία$ , που εορτάζουμε την αναστύλωση 
των Εικόνων από την Αυτοκράτειρα Αγία 
θεοδώρα και τον Πατριάρχη Μεθόδιο. Η 
δεύτερη Κυριακή των Νηστειών είναι 
αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Πα- 
λαμά, ακολουθεί η Κυριακή tns Σταυρο
προσκυνήσεις, η τέταρτη Κυριακή των 
Νηστειών είναι αφιερωμένη στον Ιωάννη 
tns Κλίμακας ενώ η τελευταία Κυριακή εί
ναι αφιερωμένη στην οσία Μαρία την Αι
γύπτια η μνήμη tns onoias γιορτάζεται την 
1η Απριλίου.

Πηγέ5: www.xfe.gr
www.ecdesia.gr 
Εγκυκλοπαίδεια «Koopos»

Επιμέλεια: Αστ/καε Αγγελική Στόλη
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«0 Φλεβάρης και κουτσός μπαίνει
γιορτάζεται τον Κουτσοφλέβαρο με ελευθεροστομία αστεία, και μεταμφιέσεις. 
Μπέηδες, Τζάροι, Στοιχειά, Μπούλες και Γενίτσαροι, Κουδουνάτοι και Μπου- 
μπούνες, βλάχικοι γάμοι, γαϊτανάκια, αλευροπόλεμοι και πλήθος άλλα απο
κριάτικα έθιμα, που κρατούν τα περισσότερα από την εποχή της Τουρκοκρα
τίας, απαρτίζουν ένα φαντασμαγορικό καρναβαλικό πανόραμα που πραγματο
ποιείται σ’ όλη την ελληνική επικράτεια.

Ελληνικά



«0 Baoiflids Καρνάβαήθ5....»
σ ιην Πάτρα.
Το πατρινό καρναβάλι, η μεγαλύτερη και 
πιο γνωστή αποκριάτικη διοργάνωση ins 
xcbpas, αποτελεί αναμφισβήτητα το «κα
μάρι» των Αχαιών καθώε θεωρείται και 
ένα από τα καλύτερα στον κόσμο. Η 
πρώτη επίσημη εμφάνιση ins βασίλισ- 
oas του καρναβαλιού, η αναχώρηση 
από την Αθήνα του Καρναβαλιού, η με
ταφορά, από lous σταθμού$ που περνά, 
του pnv0paios ins έναρξή  του Πατρι- 
νού Καρναβαλιού, ο opxos του Καρνα- 
βαλιστή και η παρουσίαση μέρου$ του 
καρναβαλικού διάκοσμου ins Πάτραε, 
είναι τα κύρια ins Πατρινή5 Αποκριά5 
των τελευταίων χρόνων. Τα «Μπουρ- 
μπούλια», αναμένεται και cp0ros νάναι 
από ns κορυφαίε5 στιγμέ5 του καρναβα
λιού. Το έθιμο συνδυάζει τη διάθεση για 
περιπέτεια με το ξεφάντωμα και σηματο
δοτεί την αυθόρμητη συνάθροιση αν
θρώπων διαφερετικών τάξεων και κατα

γωγών. Οι γυναίκε5 ντύνονται με μαύρα 
ντόμινο και φορούν μαύρε5 μάσκε$ και 
οι άνδρε$ είναι έτοιμοι να παραδοθούν 
στη γοητεία του άγνωστου. Η αναζήτηση 
του «Κρυμμένου θησαυρού», από την 
άλλπ, αποτελεί απλά την αφορμή για 
ένα μαγικό ταξίδι στη μνήμη και τη γνώ
ση.
Το 2006 είναι μια σημαντική χρονιά για 
την Πάτρα, koGgos η πόλη, είναι η Πολιτι
στική Πρωτεύουσα ins Ευρώπης και ίο 
Καρναβάλι ontos είναι φυσικό έχει κυ
ρίαρχο ρόλο, αφού είναι η κορυφαία 
πολιτιστική διοργάνωση ins naipas.

«Οι Γιουρούκοι» ίου  Σοχού
Μπορεί η συμπρωτεύουσα να μη φημί
ζεται για tis αποκριάτικε5 εκδηλώ σει 
ins, όμτιβ όσοι έχουν βρεθεί στο Καρνα
βάλι του Σοχού δύσκολα το ξεχνούν. Η 
γέννηση του τοποθετείται στην εποχή 
όπου οι Γιουρούκοι έκαναν επιθέσειε 
στην περιοχή. Μια άλλη εκδοχή θεωρεί 
«υπεύθυνο» και πάλι τον παιχνιδιάρη 
θεό Διόνυσο. Οι καρναβαλιστέ5 βάζουν 
μια προσωπίδα από μαύρο μάλλινο 
ύφασμα -για να θυμίζουν tous Γιουρού- 
kous κατακτητέ5- η οποία είναι κεντημέ
νη με πολύχρωμα σχέδια, σιρίτια και 
ποικίλεε χάντρεε. Φορούν, επίση$, πέντε 
κουδούνια, ένα μεγάλο που ονομάζεται 
«μπατάλι» και τέσσερα μικρότερα, τα 
«κυπριά». Και τα πέντε μαζί συνιστούντη 
λεγάμενη «ντουζίνα», που έχει βάρο518 
έω$ 20 κιλά!

«BrldxiKOS Γάμο9> στη Θήβα
Στη Θήβα κάθε Καθαρή Δευτέρα γίνεται 
αναπαράσταση του Βλάχικου Γάμου. Εί
ναι ένα έθιμο που φθάνει otis ημέρεε 
pas από, περίπου, το 1830, μετά την απε
λευθέρωση των ορεινών περιοχών. Οι 
Βλάχοι από την Μακεδονία, την Ήπειρο, 
τη Θεσσαλία και τη Ρούμελη, εγκατέλει- 
ψαν τότε την άγονη γη tous και βρήκαν 
γόνιμο έδαφθ5 νοτιότερα. Το έθιμο αφο
μοιώθηκε και διατηρήθηκε στη Θήβα, 
την πατρίδα του Διονύσου.

«Το κάψιμο ίου  Τζάρου» 
στη Ξάνθη
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση ο 
«Tz0pos» ή «Tz0pous» κατά tous κατοί- 
kous ins Ανατολική5 0p0Kns ήταν ένα 
κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα, 
τοποθετημένο πάνω σε ένα σωρό από 
πουρνάρια. Την τελευταία Κυριακή ins 
Αποκριάς καιγόταν στο κέντρο αλάνα$, 
πλαιεία5 ή σε υψώματα για να μην έχουν 
το καλοκαίρι ψ ύ λ λ ο ι. Το έθιμο αυτό το 
έφεραν οι πρόσφυγε5 από το Σαμακώβ 
ins Αναιολική5 Θράκη5 και αναβιώνει

κάθε χρόνο από tous kotoikous του 
ομώνυμου συνοικισμού, ο onoios βρί
σκεται κοντά στη γέφυρα του ποταμού 
Κόσυνθου ins Ξάνθη5. Η ονομαοία «Τζά- 
pos» προήλθε από τον ιδιόρρυθμο ήχο, 
που δημιουργούσε η καύση του θάμνου 
«τζ, τζ, τζ...» Την Καθαρή Δευτέρα, στο λι
μάνι των Αβδήρων, oncos και σε άλλα 
διαμερίσματα του νομού «μαγειρεύεται», 
σύμφωνα με τα έθιμα, η «Μεγαλύτερη 
Φασολάδα» σε τεράστια καζάνια και 
προσφέρεται oious παρευρισκόμενου5 
μαζί με λαγάνα, vnorioipous μεζέδε$ και 
κρασί.. Στον Πλύσιτο του δήμου Βιστώνι- 
6os ζωντανεύουν έθιμα, oncos «γόμοι», 
«μουτζούρηδε$» κ.α

«Κηδεία Tns μάσκαν 
στη Ζάκυνθο
Το νησί ντύνεται στα χρώματα ins Βενε- 
iias, αναβιώνονια5 την ατμόσφαιρα του 
16ου αιώνα. Ο «Βενετσιάνικοε fapos στο 
Τζάντε» παρουσιάζεται στο κέντρο ins 
no0ns.. Η Κυριακή tns AnoKpi0s ξεκινά 
με tous παραδοσιακού5 «ντελάληδε5» 
που διαλαλούν otis γε ίτονα  τη μεγάλη 
παρέλαση. Ztis εκδηλώ σει περιλαμβά
νεται και η διασκεδαστική «Κηδεία ins 
M0okos». Μια αναπαράσταση-παρωδία 
κηδεία5 με πολύ γέλιο, όπου τη θέση 
του νεκρού παίρνει ο Καρνάβαλος ενώ 
ακολουθούν οι θλιμμένοι συγγενεί5, με 
απερίγραπτη εξέλιξη.

«Mnourtes» στη Νάουσα
Στη Νάουσα αναβιώνει το έθιμο ins 
«Μπούλα5» και του «Γενίτσαρου». Η ιστο
ρία του παραδοσιακού χορευτικού συ- 
YKpornpaios αρχίζει το 1705. Την χρονιά 
εκείνη οι Ναουσαίοι Tipcbvias τη μνήμη 
των παλικαριών που έπεσαν στον αγώ
να εναντίον των Τούρκων, εμφανίστηκαν 
την αποκριά με tis στολέ$ των αρματο
λών, με κέρινο πρόσωπο και θώρακα 
από χιλιάδε5 ασημένια νομίσματα. Οι 
σιολέ5, η μουσική και οι χοροί είναι αυ
θεντικοί και μειαφέρονιαι από γενιά, οε 
γενιά, xcopis ξένη επίδραση. Οι χορευτι
κοί σύλλογοι και η φιλαρμονική ins πό- 
λη$ παίζουν και χορεύουν oious δρό- 
pous και σε πολλά στέκια γλενιιού, 
όπου προσφέρονται δωρεάν ναουσιώτι- 
κο κρασί, μήλα και άλλα εδέσματα.

«Γυναικείο καρναβάλι» 
στη Πρέβεζα.

Ένα αμιγα^ γυναικείο καρναβάλι γίνεται 
εδώ και χρόνια οτην Πρέβεζα. Οι γυναί- 
κε$ ins πόλη5, τραγουδώντα5 «Κάθε 
Πρεβεζάνα κάνει διάνα» ξεφαντώνουν 
το βράδυ ins τελευταίαε Πέμπτή ins
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ΕΘΙΜΑ:

Αποκριάς napaoijpovtas με to κέφι tous orlous tous κατοί- 
kous. Και, αν σήμερα απλά είναι μια βραδιά διασκέδασή, αία 
χρόνια ιου '60 δεν ήταν και ιόσο αποδεκτή αυιή π «γυναικεία 
αποκριάτικη επανάσταση». 'Oncas θυμούνται οι παλιότερε5: 
«Ztoxos pas ήταν να παρακινήσουμε tis γυναίκε$ να ξεπερά- 
σουν tis αναστολέ$ tous και να βγουν από το σπίτι». Τα θέμα
τα που παρουσιάζουν, aatipizovtas τα, είναι παρμένα κυρίαν 
από την επικαιρότητα, αλλά αναφέρονται σε στιγμέ$ και γεγο
νότα tns nariias Πρέβεζα$, άτΤήΙα είναι γενικότερα έμπνευση5 
και όλα δοσμένα με σπιρτάδα, εξυπνάδα και πρωτοτυπία.

«Λαϊκό Δικασυίριο» στην Κάρπαθο
Στην Κάρπαθο λειτουργεί το «Λαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων 
Πράξεων». Κάποιοι κάνουν άσχημε$ χειρονομίε$ σε ranoious 
0flflous και συλλαμβάνονται από tous Τζαφιέδεϊ (χωροφύ- 
λακε$) για να οδηγηθούν στο Δικαστήριο, που το αποτελούν 
οι σεβάσμιοι του νησιού. Μετά τα αυτοσχέδια αστεία και τα γέ
λια, ακολουθεί τρικούβερτο γλέντι.

«Ο xop0s των Κουδουνάδων» στη Λέσβο
Νεαροί είναι οι Κουδουνάδοι από την Ερεσό, καθώε πρέπει ν' 
ανήκουν atnv ηλικιακή κλίμακα από 15 έω5 40 χρόνων. 
Oncos λέει η παράδοση, συμβολίζουν tis ψυχέ$ των πεθαμέ
νων που έχουν το χάρισμα να γονιμοποιούν τη Γη. Το έθιμο 
ξαναζεί και tis τρε^ Κυριακέ$ tns AnoKpi0s και οι Κουδουνά- 
δοι φορούν στο κεφάλι tous κομμένε5 νεροκολοκύθε5, ενώ 
κρεμούν στο λαιμό tous ποιμενικά κουδούνια. Με αρχηγό τον 
Αρχικουδουνάδο, κάνουν το γύρω του χωριού με ρυθμικά 
βήματα, xtunobvTas οτο έδαφο5 ένα ξύλο, την κουτσκούδα, 
που υποτίθεται noos χαρίζει γονιμότητα στο χώμα. Οι κάτοικοι 
tous δέχονται με χαρά στα σπίτια tous, 6ivovtas tous φιλέμα
τα και κέρματα και Tipcbvtas έτσι το χορό tous, τον αράπικο, ο 
onoios υμνεί τον έρωτα και την αγάπη.

«Τα «Ραγκουισάρια» στην Καστοριά
Ονομαστά είναι τα «Ραγκουοτάρια» που αποτελούν αναβίω
ση των αρχαίων Διονυσιακών τελετών. Μικροί και μεγάλοι σε 
«μπουλούκια» συνοδευόμενοι από παραδοσιακά λαϊκά όρ
γανα, με noiKifles μεταμφιέσει περιφέρονται atous 6popous. 
Συνήθα^ την τελευταία Κυριακή tns AnoKpi0s οι κάτοικοι 
ανάβουν cptot^s που ονομάζονται «μπουμπούνε5». Πρόκειται 
για ένα προχριστιανικό έθιμο, που έχει tis ρίζε5 του στην πυ
ρολατρεία. Στην Καστοριά αναβιώνει τα τελευταία χρόνια κι 
άλλο έθιμο, ο «xaorapns». K0noios δένει στην άκρη ενό5 
«κλώοτη» (πλάστη) ένα αυγό και το γυρνά με ταχύτητα από 
στόμα σε στόμα. Εκεή/os που θα καταφέρει να το αρπάξει εί
ναι και ο viKnms.

«©naaupos κρυμμένοΒ....» στο Ρέθυμνο
Οι κανταδόροι με tis κιθάρεε και τα μαντολίνα, pas μεταφέ
ρουν με tis μελωδίε$ και τα τραγούδια tous στον παλιό καλό 
καιρό..'Evas 0noaupos κρυμμένο$ μέοα στην πόλη περιμένει 
tis ομάδεε να τον ξεθάψουν. Οι ομάδες μασκαρεμένε5, θα πε
ράσουν από την Μεγάλη Πόρτα και θα χορέψουν otous δρό- 
pous tns «MiKp0s» και tns «μεγάλα» ayop0s, με tous ρυθ- 
poOs tns φιλαρμονική$. Την Καθαρή Δευτέρα αναβιώνουν 
έθιμα, onurs το πέταγμα του χαρταετού, otous Αρμένου$ του 
δήμου Ρεθύμνου και στον Μέρωνα του δήμου Συβρίτου, στο 
Γεράνι του δήμου Νικηφόρου Φωκά Ka0cbs και στο Μελιδόνι.

Επιμέλεια: Π.Υ Αφροδίτη Κοκκίνου
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Λεωφ. Βουλιαγμένης 247 (Σταθμός Μέτρο Δάφνης) 

ΤΗΛ., FAX: 210 97 69 597
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POLICE

i
ΦΛΑΙ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά

S “dr r
7 t

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.
B U I

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
POLO ΜΑΚΟ Q3I

ΦΟΥΤΕΡ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημά Police πίσω, σήμα μπροστά.

ΣΑΚΙΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΡΑΣ ZIPPO ΣΚΟΥΦΟΣ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ Ι Τ Π  Με κέντημα Π ϋ

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)

ιο 15 ε

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
ο. Δερμάτινο EQ3 
β. Γκορντοάρα νέο ΓΧ Π

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ/
ΑΓΚΩΝΑΤΙΔΕΣ

25 22 €

ΚΑΠΕΛΟ
Με κέντημα Μ ιΜ

α. Αλυσίδα

β. Μεντεσέ

^  · * * ·  
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΓΚΟΡΝΤΟΥΡΑ
E m  E Q

ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
» Ι·ϋ  β+ΊΦ

ΓΑΝΤΙΑ ME KEVLAR
α. Με δάχτυλα t LX3 
p. Χωρίς δάχτυλα i m

ΠΟΥΑΟΒΕΡV 
ΑΠΟ I

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΥΤΕΡ
Σουηδικό για θερμοκρασίες +10“ έως -15'
F E Ii

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ _
ο. Με πόρπη ασφαλείας Ρ+Ή  α. Χωρίς γεμιστήρα u U  
ρ. Με πόρπη 3 σημείων Ρ Π  ρ. Με γεμιστήρα ΠΠ

SP'Clp’AL

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

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» (HI-TEC) 
STEALTH (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 
STEALTH ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ E 2 D

EAGLE ΤΗΣ MEINDLE ΑΡΒΥΛΟ DANNER USA
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον Αδιάβροχο 100% με φερμουάρ
■ i.i’n  m in

ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΙΣΟ0ΕΡΜΙΚΕΣ 
6 €/10 €

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΙΣΟ0ΕΡΜΙΚΕΣ
MEBRANE
ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
Υφοομα rip-slop 
βαμβακερό 100%. 
ανεξίτηλο.

ΑΡΒΥΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ 
ORIGINAL SWAT

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» 
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT 
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 € 

ΧΙΤΩΝΙΟ 18 €
Αδιάβροχο 100% με φερμουάρ και 
με επένδυση για το κρύο
1WH

Διαπνέον με αντιολισθητική σόλα.
1311

Διαπνέον με αερόσολα Μ
Ε Π  ^

http://www.armyland.gr


ΠΑΡΑΔΟΣΗ:

Σ
την πόλη ins Ndouoas αναβιώνει κάθε χρόνο 
ίο  έθιμο ίου Γιανι'ιοαρου και ins Μπούλα$, οι 
αρχέ5 ίου οποίου χάνονται στα βάθη των αι
ώνων. Πρώτη μαρτυρία για το έθιμο αυτό έρ
χεται από ns αρχέί του 18ου αιώνα αλλά η 
μεγαλύτερη ακμή του σημειώθηκε κατά τον 
19οκαι φτάνει μέχρι ns μέρε$ pas.
Κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσε

ων οι γεροδεμένοι άνδρε$ μεταμφιέζονται οε Haviioapous 
και οι πιο λεπτοί σε Μπούλε$. Οι Γιανίτσαροι φοράνε φου
στανέλα, τσαρούχια, μάλλινε$ κάλτσε$ και γιλέκο. Στο θώ
ρακα και την πλάτη κρεμούν πολλά νομίσματα και στη φου
στανέλα αλυσσίδε$ έτσι ώστε όταν κινούνται, χορεύουν και 
χοροπηδούν να ακούγεται ένα$ pu0piK0s nxos. Ο Γιανίτσα- 
pos έχει στο λαιμό του κρεμασμένο έναν σταυρό και τρία 
μαντήλια με τα οποία δένει τοκεφάλι, τη μέση και το χέρι του. 
Ο Μηούλε$ είναι ντυμένε5 με νυφικό φόρεμα, λευκό πέπλο, 
πολλά χάρτινα λουλούδια και κορδέλλεε.
Οι Γιανίτσαροι και οι Μπούλε5 έχουν τα πρόσωπα σκεπα
σμένα με χαρακτηριστικέ5 κέρινε5 μάσκε5.
Η παράδοση λέει ότι η μεταμφίεση αυτή χρισίμευε κατά τη 
διάρκεια ins raupKOKpan'as για να μπορούν να έρθουν στην 
πόλπ οι αρματολοί και να γλεντήσουν με io u s  6 ik o 0 s io u s  

xcjpis να αναγνωριστούν από ious κατακτπιέ5.
Αφού συγκενρωθούν σε ομάδε5 εκείνοι που συμμετέχουν ο 
αυτό το έθιμο, κατευθύνονται κατά ομάδε$, χορεύοντα$ και 
πηδώνκΒ ρυθμικά, npos το κέντρο ins πόλη5.
Από τον Δημοτικό Πολιτιστικό Οργανισμό NOouoas πήραμε 
το ιστορικό ins AnoKpi0s οτη Νάουσα.
«Την περίοδο ins AnoKpi0s, διαφορετικήε από ns άλλε$ μέ- 
ρε5 του χρόνου, κυριαρχούν το κέφι, οι αστεϊσμοί, τα πει
ράγματα αλλά κυρίαν οι μεταμφιέσει.
Στπ Νάουσα, η Αποκριά χαρακτηρίζεται και από τον αυθορ
μητισμό, τον ενθουσιασμό, τη φιλόξενη διάθεση των Ναου- 
σαίων, τα xaapis ιδιαίτερη προετοιμασία γλέντια ious, τα σα
τιρικά καρναβάλια. Ιδιαίτερο και βασικότερο opoos στοιχείο 
είναι το έθιμο του Γιανίτσαρου και ins Μπούλα^Ένα έθιμο 
με βαθιέ5 ρίζε$, που στο πέρασμα ins μακραίωνα loiopias 
του ενσωμάτωσε στοιχεία ins lonim s παράδοσηε και των 
ηρωικών αγώνων. Τη μεγαλύτερη ακμή του γνώρισε στα τέ-
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An ίου 19ου και ns αρχέε tou 20ου αιώνα και φθάνει 
αναλλοίωτο μέχρι tis μέρεε pas.
Σε αντίθεση με την "αταξία" που επικρατεί tis μέρε$ m s  

anoKpias, το έθιμο ms Naouoas χαρακτηρίζει η πει- 
θαρχημένη, τυποποιημένη και εξαιρετική5 αισθητική5 
εμφάνιση των ουμμετεχόντων. Το ντύσιμο, το μάζεμα, 
το προοκύνημα, το δρομολόγιο, το μουσικό ρεπερτό
ριο, οι χοροί, τα όργανα και οι συμμετέχοντεε κρατούν 
εδώ και αιώνεε rous i6ious κανόνεε.
Στο έθιμο παίρνουν pepos μόνο νεαροί άνδρεε, ανύ
παντροι τα παλαιότεραχρόνια. Ο Haviroapos, ο πε- 
ρήφανοε αυτ05 φουστανελοφόρο5, με τα πολλά αση
μικά στο στήθοε και στη φουστανέλα, τη μακριά πάλα 
(σπαθί) και τον κέρινο "πρόσωπο" είναι ο πρωταγωνι- 
oms. Κύριο ρόλο έχει η Μπούλα, 0v6pas που υπο
δύεται, xojpis να τη γελοιοποιεί, τη γυναίκα με φαρ
διά φουστάνια και "πρόσωπο" στολισμένο με τούλια 
και λουλούδια. Τα παιδιά που προπορεύονται του 
μπουλουκιού αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 
δρώμενου. Στο τέλοε ms nopnns η μουσική, ο ζουρ- 
v0s και το νταούλι.
Την Κυριακή vojpls το πρωί, με τελετουργικό τρόπο 
αρχίζει το ντύσιμο. Το ενδιαφέρον όλων για την άψο
γη εμφάνιση του Γιανίτσαρου και ms Μπούλα5, τα 
τραγούδια, οι ευχέ5, τα κεράσματα είναι χαρακτηρι
στικά αυτή τη μέρα. Τα όργανα, οι ζουρνατζήδεε, από 
vcupis θα αρχίσουν το μάζεμα, να συγκεντρώνουν 
δηλαδή όλα τα μέλη ms ομάδαε, πηγαίνονταε από 
σπίτι σε σπίτι μέχρι να πάρουν τελευταίο τον αρχηγό 
του μπουλουκιού. Είναι ιδιαίτερα συγκινητική η τελε
τή αποχαιρετισμού στο σπίτι και το καλωσόρισμα των 
μελών του μπουλουκιού.
Xcupis να χορεύουν, με ανεπανάληπτη πομπή, φθά
νουν κοντά στο μεσημέρι στο Δημαρχείο. Εδώ θα γίνει 
το προοκύνημα, θα πάρει δηλαδή ο αρχηγόε την άδεια 
από τον Δήμαρχο να τελεστεί το έθιμο, να γυρίσουν χο- 
ρεύοντα5 rous δρόμουε ms πόληε. Ektos από τη Μπού
λα που υποκλίνεται, οι Γιανίτσαροι θα γείρουν πίσω το 
κορμί rous και θα τινάξουν αγέρωχα το στήθοε rous. 
Μόλιε δοθεί η άδεια θα βγάλουν tis πάλεε από τα θη- 
κάρια και θα αρχίσουν οι καθορισμένε5 από την παρά
δοση πατινάδε5 από μαχαλά σε μαχαλά, σε επίσηε κα
θορισμένο δρομολόγιο. Z tis πλατείεε θα χορέψουν κυ- 
κλικούε xopo0s. Το απόγευμα θα φτάσουν στην πλα
τεία των Αλωνίων. Εκεί θα βγάλουν rous "πρόσωπουε" 
και θα ενωθούν μαζί με τον κόσμο για να χορέψουν. 
Αργότερα τα μπουλούκια θα ουνεχίσουν τη διαδρομή 
rous μέχρι τα Κομμένα, όπου θα στήσουν rous τελευ- 
roious rous χορούε.
Το έθιμο ξεκινάει την πρώτη Κυριακή ms Αποκριάς συ
νεχίζεται την Δευτέρα - τα μπουλούκια επισκέπτονται τα 
σπίτια των μελών rous και γλεντούν, επαναλαμβάνεται 
την Κυριακή ms AnoKpi0s (Τυρινή5) - στην πλατεία των 
Αλωνίων γίνεται μεγάλο γλέντι με παραδοσιακούε με- 
ζέδΐ.5 και το φημισμένο Ναουσαίικο κρασί, συνεχίζεται 
την Καθαρή Δευτέρα - δεν φορούν rous "npooconous" 
αλλά ακολουθούν το καθορισμένο δρομολόγιο - και 
την Κυριακή ms Ορθοδοξία όλα τα μπουλούκια συ- 
ναντώνται στην περιοχή Σπηλαίου για να γλεντήσουν 
με παραδοσιακέε πίτεε, γλυκά του ταψιού και άφθονο 
κρασί».

Επιμέλεια: Π.Υ Ζωή Κωσταβάρα
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v„ v o ,
κριάε τιε πρώτεε ημέ- ματιστά πολύγωνα στον ουρανό. αυτό και τα πιθανά πειράματα ή παιγνίδια
ρεε τηε άνοιξηε βλέ- Κλασική είναι η θεωρία, ηωε οι χαρταετοί εί- των αρχαίων ωε τον μεσαίωνα, θα πρέπει να
πούμε και io u s  πρώ- ναι επινόηση των Ανατολικών λαών κι είναι γίνονταν με πανί, όπωε το ήξεραν από τα

lous χαρταετούε. Πολύχρωμοι πολυγωνικοί αλήθεια πωε εκείνοι tous συστηματοποιώ- πλοία κι όπωε το χρησιμοποιούν ακόμη για
με tis φουντωτέε ναζιάρικεε ουρέε σαν προ- σαν σε ποικιλίεε και ious έδωσαν ζώσεε έρευνεε με «αετούε», επιστημονικέε.
άγγελοι τηε Άνοιξηε ή τηε Αποκριάε που θα μορφέε (ψάρια, πουλιά, δράκοντεε, δαίμο- Σαφείε ειδήσειε για την παρουσία του χαρ-
χαρίσουν στα παιδιά την πιο χαρούμενη νεε, μάσκεε, τοτέμ), τουε χρησιμοποίησαν σε ταετού στα νεότερα χρόνια, έχουμε για γερ-
απασχόληση. μαγικέε ώρεε, σε εξορκισπκέε ενέργειεε και μανική ίου 1450 και μια ισπανική ίου 1606.
Η ελληνική Καθαρή Δευτέρα είναι το απο- σε θρησκευτικέε εκδηλώσειε. Αλλοι έδεναν Στη δεύτερη, έναε κληρικόε που έγραψε ίο
κορύφωμα αυτήε τηε απασχόλησηε μικρών σ' αυτούε (πάνω σε μικρότερο χαρτί γραμ- ημερολόγιό του, αναφέρει τούτο το σημαντι
κοί μεγάλων με τουε χαρταετούε, μια μέρα μένεε) tis αρρώστιεε και tis συμφορέε, και τιε κό για τον χαρταετό, ότι τον χρησιμοποιού-
που ξεχύνονται στην ύπαιθρο για να γιορτά- άφηναν να φύγουν μακριά, άλλοι έστελναν σαν στην εποχή του σαν παιχνίδι χαράε, την
σουν τα Κούλουμα. προε τα επάνω τιε ευχέε και τιε επιθυμίεε «ημέρα του Πάσχα». Αξιοπρόσεχτη είδηση,
Ολεε οι παλιέε μαρτυρίεε, όσο κι οι δικέε μαε τουε, κι άλλοι προσάρμοζαν μικρέε φλογέ- που μαε δείχνει εηίσηε την ανοιξιάτικη θέση
προσωπικέε θύμησεε, μαε λένε πωε το παι- ρεε στο κεφάλι του αετού, για να σφυρίζουν του χαρταετού στον ευρωπαϊκό ουρανό, αλ-
γνίδι του χαρταετού ήταν παλιότερα μια παι- και να διώχνουν τα κακά πνεύματα. Άλλοι λά μ' έναν ταιριαστό συμβολισμό, που του
δική διασκέδαση τηε υπαίθρου και τηε όνοι- τέλοε σήκωναν ομαδικά τουε αετούε, σαν έδωσε ίσωε η εκκλησία, για να σημαίνει την
ξηε, άσχετη από γιορτέε, που η ψυχή των προσευχή στον ουρανό, κι έψαλλαν Ανάσταση.
παιδιών λαχταρούσε να τη χαρεί με τιε πρώ- ύμνουε. Κάποτε έναε στρατηγόε έδωσε θάρ- Όποιοε δεν έπαιξε ποτέ του με χαρταετό,
τεε λιακάδεε τηε άνοιξηε, ή και στιε ξένοια- ροε στο στρατό του, γεμίζονταε τη νύχτα με δεν κοίταξε όσο χρειάζεται ψηλά. Όποιοε
στεε εκδρομέε του καλοκαιριού, στιε ώρεε φανάρια τουε χαρταετούε και κάνονταε έτσι δεν ένιωσε την αντίσταση του μεγάλου
του κάμπου και τ' αλωνιού, όταν ο ουρανόε τουε στρατιώτεε του να δουν τη θεϊκή εύ- σπάγκου, δεν κατάλαβε τη δύναμη του
παραστεκόταν από πάνω, γλυκόε με το φωε νοια, σε πλήθοε αστέρια... αέρα. Κι όποιοε δεν εφώναξε με την ευ-
του και χαϊδευτικόε με τ' αγέρι του. Έτσι θυ- Μα το περίεργο είναι, ότι κι η ελληνική αρ- θύνη και την πρωτοβουλία του παιδιού,
μούνται οι Σμυρνιοί τα «τσερκένια» τουε, οι χαιότητα, δεν έλειψε από την πρωτοβουλία που βλέπει να κινδυνεύει στο ψηλό μετε-
Κωνσταντινουπολίτεετουε«ουτσουρμάδεε», τηε αεροτεχνικήε αυτήε του χαρταετού, λέ- ώρισμά του ο αιτόε, δεν ένιωσε τη χαρά 
οι Πόντιοι τα «πουλιά», οι θρακιώτεε τα «πε- γειαι ότι ο αρχιμηχανικόε Αρχύταετου Τάρα- του να τα βγάζειε πέρα μόνοε σου με τη
τάκια», οι Ελλαδικοί τον «αϊτό» τουε, τουε ντοε (Δ' αι. π,Χ.,), χρησιμοποίησε στην αερο- Φύση. Χαρέε, που δείχνουν αντίστοιχα
«μύλουε», την «ψαλίδα», τα «άστρα», το «φω- δυναμική του τον αετό, έχουμε δε επίσηε σε την πλατιά παιδαγωγική αξία του αϊτού, γι'
τοστέφανο», τουε αμολούσαν όταν ήθελαν ελληνικό αγγείο τηε κλασικήε εποχήε παρά- αγόρια τώρα και για κορίτσια,
από τα χωράφια και τιε πλαγιέε (χαρά και στάση κόρηε, που κρατεί στα χέρια τηε μικρή Αεχαρούμε το έθιμο, με τον συμβολισμό τηε
των γονιών τουε, που κάπου εκεί θέριζαν ή λευκή σαΐτα (είδοε αετού) με το νήμα τηε, Καθαρήε Ημέραε του, αφού όλοι θα πρέπει
αλώνιζαν). Τουε αμολούσαν και μέσα στην έτοιμη να την πετάξει. να κοιτάμε ψηλά, προε τον ελληνικό ήλιο και
πόλη από τιε πλατείεε και τα οικόπεδα, τύ- Βέβαια, χρειαζόταν χαρτί, πολύ και λεπτό τον ελληνικό ουρανό! 
χαινε κάποτε τιε Κυριακέε, (περισσότερο χαρτί, για να φτάσουμε στη σημερινή τελειό-
όταν πέφτανε στο Καρναβάλι), να βρίσκονται 
πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων πολ
λοί αετοί και να γίνονται μικρομάχεε ανοιξιά-

τητα κι ευκολία του «αετού». Αλλά το χαρτί 
δεν το διέθετε η χώρα μαε (όπωε αργότερα 
η Απω Ανατολή), αφού με δυσκολία to έβρι-

Πηγέχ 1) Γ.Α. ΜΕΓΑΣ 
2) ΛΟΥΚΑΤΟΙ

Επιμέλεια: Π.Υ Αναστασία Πετράκη
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C O VER  IN S U R A N C E
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 01/06/2006

ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ &
ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MALAYAN INSURANCE CO. INC.»

Έπειτα από επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την προσφορά τιμολογίου 
(κλάδος Αυτοκινήτου) για την ΕΛ.ΑΣ. καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο 
τιμολόγιο μέσω της ανωτέρω πολυεθνικής εταιρείας.
Τα βασικά κριτήρια της έρευνας μας είναι αφενός μεν η αξιοπιστία τους, αφετέρου δε η ισορροπημένη 
σχέση μεταξύ υπηρεσιών και κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.

Ιπ π ο ι Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ Β/Μ
10 09 08 07 06 05 04 03

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

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

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

Αντίστοιχο εκτττωτικό τιμολόγιο ισχύει και για Δίκυκλα Ι.Χ.

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

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

ΓΙΑ ΤΗΝ COVER INS. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ



ΥΓΕΙΑ:

Περιιιένονταε^την επίσκεψη
ins

iu£vovias*inv επίσκεψη

Ι ρ φ η &

Tns Mapias Παπαγρηγορίου θεοδωρίδου 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριαβ Παιδιατρικήβ.

Μ
ειά την ξέγνοιαστη περίο
δο του καλοκαιριού, το 
ρολόι του χρόνου γυρνά
ει στον συνηθισμένο ρυθ
μό του. Επιστροφή στη 
δουλειά, στο σχολείο, επιστροφή και otis σκέ- 

ijras για τα προβλήματα των μηνών που ακο
λουθούν. Ένα από τα θέματα που σύντομα θα 
pas απασχολήσουν πάλι είναι οι χειμωνιάτι- 
κέε ιώσεις, και ιδιαίτερα η γρίπη. Είναι πρό
σφατη η παγκόσμια κινητοποίηση, τη χρονιά 
που πέρασε, για την προστασία από τι γρίπη 
των πτηνών. Όπωε κάθε χρονιά, η πρόληψη 
από τι γρίπη αποτελεί προτεραιότητα για τα 
θέματα Anp0oias Υγείας, 
θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πολύ συχνά 
χαρακτηρίζεται cos «γρίπη» το κοινό κρυολό
γημα, το οποίο είναι και πιο συχνό και πιο 
αθώο και προκαλείται από δ ιάφ ορο ί ιούς.

όπως κοροναϊοί, μυξοϊοί, αδενοϊοί κ.ά. Οι ιοί 
αυτοί είναι διαφορετικοί από tous ιούς της γρί
πης Τα συμπτώματα του κοινού κρυολογή
ματος από το αναπνευστικό σύστημα είναι 
εξαιρετικά ήπια. Οι ιοί Tns γρίπης ανήκουν 
otous τύπους A, Β και C. Οι τύπου Α και Β είναι 
υπεύθυνοι κάθε χρόνο για την πρόκληση λοι
μώξεων του αναπνευστικού με επιδημική 
μορφή, σε άτομα όλων των ηλικιών παγκο
σμίου. Η γρίπη από τον ιό C είναι ηπιότερη και 
δεν προκαλεί επιδημίες.
Παρά το γεγονός ότι η θνητότητα είναι μεγα
λύτερη στα ηλικιωμένα άτομα, η γρίπη προ
σβάλλει συχνότερα τα παιδιά και ιδιαίτερα τα 
μικρά βρέφη, τα οποία δεν έχουν ανοσία από 
προηγούμενη έκθεση στον ιό. Τα παιδιά που 
νοσούν κάθε χρόνο από γρίπη είναι στην 
πλειονότητά tous υγιή. Τα μικρά βρέφη, όμως 
ηλικίας < 12 μηνών, καθώς και τα παιδιά των

ομάδων αυξημένου κινδύνου, δηλαδή εκεί
νων με χρόνια νοσήματα ή ανοσοκαταστολή, 
εμφανίζουν συχνότερα επ ίπ λου , oncos 
οξεία μέση ωτίτιδα, λοίμωξη κατώτερου ανα
πνευστικού και δευτεροπαθή μικροβιακή 
πνευμονία από πνευμονιόκοκκο ή σταφυλό
κοκκο. Επιπλέον, η γρίπη σε παιδιά κάθε ηλι- 
Kias είναι υπεύθυνη για την αύξηση του αριθ
μού των ιατρικών επισκέψεων, Tns κατανάλω- 
ons αντιβιοτικών και του ποσοστού νοσηλεία5 
κατά την περίοδο Tns κυκλοφορία5 του ιού. Η 
συχνότητα Tns γρίπης στα παιδιά είναι δύσκο
λο να εκτιμηθεί. Υπολογίζεται opens, ότι ποσο
στό 20 - 50% των παιδιών νοσούν κάθε χρόνο 
από γρίπη και διασπείρουν τον ιό στην οικο
γένεια και την κοινότητα.
Το ερώτημα που πάντα απασχολεί για τη γρί
πη είναι γιατί μια συχνή λοιμώδης νόσος από 
τα πρώτα χρόνια Tns zcoPs δεν αφήνει ανοσία.
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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των επιδημιών 
ins ypinns είναι ότι οι ιοί που την προκαδούν 
μεταβάλλονται συνεχώς με την πάροδο του 
χρόνου, κυρίως μέσω των μεταδδάξεων. Οι 
συνεχείς αυτές μεταβολές έχουν ως αποτέλε
σμα ένα άτομο να μην αποκτά πδήρη ανοσία 
κατά τη διάρκεια ζωής του.
Τα κύρια αντιγόνα που φέρουν στην επιφά
νεια της μεμβράνης τους οι ιοί της γρίπης και 
που καθορίζουν την «ταυτότητά» τους είναι η 
αιμοσυγκοδδητίνη (Η) και η νευραμινιδάση 
(Ν). Απότομη και σημαντική μεταβοδή των 
αντιγόνων αυτών (ahntigenic ςήΐή) έχει ως 
αποτέδεσμα τη δημιουργία ενός νέου τύπου 
ιού και την πρόκδηση πανδημίας. Μέχρι σή
μερα έχουν καταγραφεί τρεις πανδημίες 
ατούς νεότερους χρόνους και στοίχησαν τη 
ζωή οε εκατομμύρια ανθρώπους. Η ισπανική 
γρίπη το 1918 -1919, που οφειδόταν σε γρίπη 
τύπου Α (Η 1Ν1) και υπήρξε η πιο θανατηφό
ρα επιδημία του 20ου αιώνα, η ασιατική γρίπη 
το 1957-1958 (Η2Ν2) και η γρίπη του Χονγκ 
Κονγκ το 1968-1969 (Η3Ν3).
Οι μικρές ή μεγαδύτερεςαντιγονικές μεταβο- 
δές του ιού καταγράφονται συνεχώς από τα 
υπεύθυνα κέντρα αναφορά για τη γρίπη 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και 
με βάση τις διαφορές που παρατηρούνται, 
αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο η σύνθεση 
του εμβοδίου.
Το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα 
από 30 χρόνια που δεν έχει εκδηδωθεί παν
δημία, αυξάνει την ανηαυχία για την πιθανή 
εκδήδωση νέας επιδημίας στο άμεοο μέδδον. 
Για να προκαδέσει επιδημία ο ιός της γρίπης, 
θα πρέπει να έχει τρεις ιδιότητες:
1) να μπορεί να μοδύνει ανθρώπους, 2) να εί
ναι ο ιός αντιγονικά νέος ώστε να μην υπάρχει 
ανοσία στον πδηθυσμό και 3) να είναι μετα
δοτικός από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Από το 1997 υπήρξαν κρούσματα γρίπης των 
πτηνών σε ανθρώπους στο Χονγκ Κονγκ που 
οφείδονταν οε ιό τύπου A (Η5Ν1). Το γεγονός 
αυτό σήμανε συναγερμό γιατί ο ιός ήταν και
νούργιο στέδεχος και ο πδηθυσμός δεν είχε 
ανοσία, μπορούσε να μεταδοθεί από πάσχο- 
νια πουδερικά σε ανθρώπους και ήταν θανα
τηφόρος. Σημαντικά χαρακτηριστικά του ιού 
ήταν ότι η θνητότητα ήταν ιδιαίτερα υψηδή 
στα παιδιά, ο ιός ήταν ιδιαίτερα μεταδοτικός 
στα πουδερικά, αδδά με χαμηδή μεταδοτικό
τητα στους ανθρώπους.
Η κινητοποίηση του επιστημονικού κόσμου 
είχε ως αποτέδεσμα να γίνουν σημαντικές 
πρόοδοι στους τομείς της πρόδηψης, διά
γνωσης και θεραπείας. Η παρασκευή του ει
δικού εμβοδίου είναι στο στάδιο των κλινι
κών δοκιμών, ενώ από ία ειδικά αντίίκά 
φάρμακα, η οσεδταμιβίρη και η ζαναμιβίρη 
έχουν δράση έναντι ίου ιού. 
θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι σε περί
πτωση επιδημίας τα αποθέματα του φαρμά
κου θα μπορέσουν να καδύψουν μικρό πο
σοστό του πδηθυσμού κάθε χώρας. Αν και

εηιβάδδεται πάντα η ετοιμότητα για την έκρη
ξη μιας πιθανής επιδημίας, θα πρέπει να ανα
φερθούν και τα αισιόδοξα στοιχεία που μειώ
νουν την πιθανότητα να συμβεί.
Ο ιός κυκδοφορεί στις ασιατικές χώρες περισ
σότερο από 9 χρόνια, χωρίς να έχει προκαδέ- 
σει επιδημία, και η μετάδοση του ιού από άν
θρωπο σε άνθρωπο έχει αποδειχθεί σε εδόχι- 
σιες περιπτώσεις.
Μετά τη γενική αναφορά για τη γρίπη και τη 
γρίπη των πτηνών, θα πρέπει να γίνουν ορι
σμένες υπενθυμίσεις στους γονείς για το τι πε
ριέχει το εμβόδιο της γρίπης, πόσο αποτεδε- 
σματικό είναι, ποια άτομα πρέπει να εμβολιά
ζονται και πότε.

Το εμβόδιο της γρίπης που κυκδοφορεί, πε
ριέχει τρία στεδέχη ιού (συνήθως δύο τύπου 
Α και ένα τύπου Β) και αντιπροσωπεύει τον 
συνδυασμό των στεδεχών που θα κυκδοφο- 
ρήσουν τον επόμενο χειμώνα. Τα στεδέχη του 
ιού αναπτύσσονται σε καδδιέργειες στο εργα
στήριο και έχουν αδρανοποιηθεί ώστε να μην 
είναι δοιμογόνα (να μην μπορούν, δηδαδή, 
να προκαδέσουν την αρρώστια). Τα σκευά
σματα που κυκδοφορούν, περιέχουν οδό- 
κδηρο τον ιό (whole virus) ή αντιγόνα της επι
φάνειας του ιού (split virus). Λόγω ins αυξη
μένης συχνότητας ανεπιθύμητων ενεργειών, 
κυρίως του πυρετού, στα παιδιά χορηγούνται 
μόνο τα σκευάσματα που περιέχουν τμήμα 
του ιού.
Η αποτεδεσματικότητα του αντιγριπικού εμβο
δίου εξαρτάται από τον βαθμό ομοιότητας με
ταξύ των στεδεχών γρίπης που κυκδοφορούν 
στην κοινότητα και αυτών που περιέχονται στο 
εμβόδιο. Η δημιουργία αντισωμάτων είναι ση
μαντικά χαμηδότερη σε άτομα μεγάδης ηδι- 
Kias, σε άτομα με ανασοκαταστοδή και οε μι
κρά βρέφη.
Το εμβόδιο γίνεται με ένεση ενδομυϊκά κάθε 
χρόνο τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Για 
τα παιδιά μικρής ηδικίας, κάτω των 9 ετών, 
που ανήκουν στις ειδικές ευπαθείς ομάδες και 
εμβοδιάζονται για πρώτη φορά, συνιστώνται 
2 δόσεις εμβοδίου, με διαφορά έναν μήνα.

Το εμβόδιο της γρίπης συνιοιάται να γίνεται 
σε όσους έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμ
φανίσουν επιπδοκές της γρίπης. Εμβόδιο 
πρέπει να γίνεται και σε υγιή άτομα που δεν 
έχουν αυξημένο κίνδυνο επιπδοκών τα ίδια, 
αδδά μπορούν να μεταδώσουν τον ιό οε 
άδδα του περιβάδδοντός τους που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες.

On r y p f e p e s  
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- Άτομα ηδικίας άνω των 50 χρόνων.
- Όσοι διαμένουν σε γηροκομεία ή ιδρύματα 
που νοσηδεύουν χρονίως πάσχοντες.

- Ενήλικες και παιδιά με χρόνια καρδιακά ή 
καρδιοαναπνευστικά προβδήματα. Στην ομά
δα αυτή περιδαμβάνονται και παιδιά με βρογ- 
χικό άσθμα.
- Ασθενείς με χρόνια προβδήματα, όπως, σακ
χαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, αιμο- 
σφαιρινοπάθεια, ανοσοκαιαστοδή.
- Παιδιά και έφηβοι (6 μηνών έως 18 ετών) 
που δαμβάνουν ποδδά χρόνια ασπιρίνη ως 
θεραπεία κάποιου χρόνιου νοσήματος και 
διατρέχουν τον κίνδυνο να εμφανίσουν το 
σύνδρομο Reye.
- Γυναίκες που βρίσκονται στο 2ο ή 3ο τρίμη
νο της εγκυμοσύνης στην αναμενόμενη επο
χή της γρίπης. Ας σημειωθεί ότι το εμβόδιο της 
γρίπης, επειδή περιέχει αδρανοποιημένο ιό, 
θεωρείται ασφαδές για τις εγκύους.

Το εμβόδιο συνιστάται να γίνεται και στις ακό- 
δουθες ομάδες με στόχο την προστασία των 
ευπαθών ατόμων με τα οποία έρχονται σε 
στενή επαφή:
Α) Ιατρικό, νοσηδευτικό, βοηθητικό προσωπι
κό νοσοκομείων, ιδρυμάτων, γηροκομείων, 
παιδικών σταθμών.
Β) Μέδη οικογενειών, ατόμων αυξημένου κιν
δύνου.
Η Συμβουδευτική Επιτροπή Εμβοδιασμών 
των ΗΠΑ (AQP) και η Αμερικανική Παιδιατρι
κή Ακαδημία (ΑΑΡ) σταδιακά από το 2002 -  
2003 τροποποιεί τις κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά με τον αντιγριπικό εμβροδιασμό. Από 
το 2005, το αντιγριπικό εμβόδιο περιδαμβάνε- 
ται στο βασικό χρονοδιάγραμμα εμβολια
σμού των ΗΠΑ για βρέφη 6 - 2 4  μηνών. Πα- 
ράδδηδα στην Αμερική κυκδοφόρησε πρό
σφατα το εξασθενημένο εμβόδιο γρίπης 
(LAIV), το οποίο χορηγείται με ενδορρινικό 
ψεκασμό και έχει προς το παρόν άδεια χορή
γησης μόνο σε υγιή παιδιά>5 ετών, ενώ 
αντενδείκνυται σε παιδιά με άσθμα. Στο εθνι
κό χρονοδιάγραμμα των εμβοδιασμών στη 
χώρα μας το εμβόδιο της γρίπης είναι προαι
ρετικό. Αποτεδεί όμως γεγονός ότι το εμβόδιο 
δεν γίνεται παρά σε χαμηδό ποσοστό στα 
παιδιά με τα ειδικά προβδήματα για ία οποία 
η γρίπη αποτεδεί σοβαρή απειδή.

Η γρίπη και αυτόν το χειμώνα θα είναι στο 
προσκήνιο. Ας εμβοδιαοθούν στον κατάδ- 
δηδο χρόνο τα παιδιά που πραγματικά το 
έχουν ανάγκη. Ας μην παραμεδηθούν τα 
υποχρεωτικά εμβόδια για να γίνει το προαι
ρετικό εμβόδιο της γρίπης από φόβο για τη 
γρίπη ίων πτηνών. Τα εμβόδια που διαθέ
τουμε δεν μας προστατεύουν από τον ειδικό 
αυτό τύπο γρίπης. Ας τηρούνται με συνέπεια 
οι βασικοί κανόνες υγιεινής για την προστα
σία των παιδιών μας από τις συνήθεις δοι- 
μώξεΐ5 του αναπνευστικού.

Επιμέλεια: ΑστΥκας Αγγελική Σχόλη
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που αποδεικνύουντην Κ ί ν ΐ Ί Τ Ι Κ Ι Ί

ιουα ν ά π ι υ ξ η
Tns Savvas Μάστορα και ins Δήμητρας Φώτου 

Καθηγητριών ins Σχολής Αξιωματικών Tns Ελληνικής Αστυνομίας

«Το νεογέννητο από in γέννησή ίου φέρει όήα ία 
κύπαρα ίου νευρικού του ouoinpaios, ta οποία 
θα έχει σε όϊΤη τη ζωή του. Αυιά τα κύπαρα πε

ρικλείουν ιην ικανόιηια ins μάθησην Το παιδί 
δεν είναι μόνο μια ενσωμάιωση ιου μέήήοντθ5 
ώριμου ανθρώπου, αήήά είναι και φυλετική εν

σωμάτωση του παρείϊθόνκ^ ins ανθρώπινέ φυ- 
fins.Έτσι, το παιδί είναι «συμπέρασμα» και συγ

χρόνου « n p 0 r lO Y O S » .
Δαναοπ Αφενχάκη, Α. (1991)



Τ
ο βρέφος ακολουθεί μια πο
ρεία ανάπτυξή, κατά την 
οποία εξελίσσονται τα πρώτα 
στάδια KivntiKOtntas. Υπάρ
χουν πολλά πρότυπα κίνησης 
ένα μέρο$ από αυτά είναι συγγενή κι άλλα 

επίκτητα. Οι κινήσει, μετπν πρόοδο Tns ανά
πτυξης διαφοροποιούνται και γίνονται πιο 
ευέλικτες Ο συγχρονισμός βελτιώνεται και 
το σώμα αρχίζει να κινείται πρώτο για να συ
νεχίσει η κίνηση των λεπτών μυϊκών ομά
δων. Το βρέφος αντιδρά στα εξωτερικά ερε
θίσματα με όλο του το σώμα, με την ωρί- 
μανση όμως του νευροφυσιολογικού συ- 
οτήματο5 οι μαζικέ5 κινήσει ελαττώνονται. 
Η εξέλιξη των κινητικών ικανοτήτων γίνεται 
σταδιακά, ενώ βασικ05 παράγοντας στη μά
θηση ins Kivnons είναι η άσκηση. Η κινητική 
ανάπτυξη του βρέφ ος είναι η συνέχεια ins 
κινητική5 6paoTnpi0Tnias tns ενδομήτρ ια  
περιόδου. Όταν μιλάμε για την κινητική ανά
πτυξη του βρέφου$, αναφερόμαστε στο 
μπουσούλισμα, στο κάθισμα, στο περπάτη
μα και otous χειρισμούς.
1 Η πρώτη κινητική ικανότητα του νεογέννη
του είναι εκείνη του στρίψιμου του κεφαλι
ού στο πλάι και η προσπάθεια του να το 
συγκροτήσει για λίγο. Άλλο χαρακτηριστι
κό είναι το σφίξιμο των χεριών σε γροθιά 
και η συσπείρωση των γονάτων στην κοι
λιά, μια θέση γνώριμη για το βρέφος, θέση

που είχε επί εννέα μήνε5 στην κοιλιά tns 
μητέρας. Αυτή η θέση είναι αποτέλεσμα tns 
μεγαλύτερη$ t0ons των καμπτήρων μυών 
σε σχέση με tous εκτείνοντες κι είναι από
λυτα φυσιολογική για ένα βρέφος ηλικίας 
ενό5 μηνός.
• Στον 2ο και 3ο μήνα, οι κινήσειε των χε
ριών αλλάζουν, η σφιχτή γροθιά εγκατα- 
λείπεται και γίνεται μια μισάνοιχτη γροθιά. 
Το βρέφο$ μπορεί πλέον να φέρνει τα χέ
ρια του μπροστά και να στηρίζεται σε αυ
τά. Αυτό οφείλεται στην αύξηση tns δύνα- 
pns των μυών του λαιμού και tns πλάτης. 
Έτσι λοιπόν, το κεφάλι δεν πέφτει πίσω, 
παρά το βρέφο5 το κρατάει για λίγο μόνο 
του. Στους npcinous τρεΐ5 μήνε$ το βρέφο$ 
ασκείται στο κράτημα του κεφαλιού, που 
πρέπει να βλέπει μπροστά.
• Στον 4ο μήνα, έχουν αναπτυχθεί οι μύες 
tns πλάτη5 και οι εκτείνοντε5 μύε$ των πο
διών. Σε αυτό το μήνα, το βρέφος σηκώνει 
ψηλά τα χέρια, όταν είναι μπρούμυτα, ανοί
γει τα δάχτυλα με tous ώμους του τραβηγ
μένους npos τα πίσω δίνοντας την εντύπω
ση ότι κολυμπάει.
• Στον 5ο μήνα, το παιδί στηρίζεται στα χέ
ρια του. Τεντώνει το ένα χέρι, μετά το άλλο, 
έτσι ώστε να παρασύρει όλο του το σώμα. 
Σε αυτό το μήνα, το παιδί μπορεί να κρατή
σει το βάρο$ του σώματός του για ένα δευ

τερόλεπτο.
* Στον 6ο μήνα, τα χέρια του- όταν είναι 
μπρούμυτα- είναι τελείως τεντωμένα και το 
παιδί ισορροπεί σε αυτήν τη θέση περισσό
τερο από δύο δευτερόλεπτα, δεν καταφέρ
νει όμως ακόμη να περπατήσει. Οι κ ινήσει 
του θυμίζουν εκείνε$ του κολυμβητή.
• Στον 7ο μήνα, η κίνηση του άνω μέρους 
του σώματος σε σχέση με το κάτω γίνεται 
ελικοειδπ5. Το παιδί μπορεί να αλλάξει θέ
ση και από ανάσκελα να γυρίσει μπρούμυ
τα. Τα ισχία ανοίγουν εύκολα.
* Ο 8os μήνας είναι ο μήνας των πολλών 
ικανοτήτων. Η προσπάθεια όμως του παιδι
ού δεν έχει πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Το 
παιδί μπορεί πλέον να γυρίσει γύρω από 
τον άξονά του.
• Ο 9os μήνας είναι ο μήνας κατά τον οποίο 
κινείται έρποντας npos έναν στόχο, στηριγ
μένο otous αντιβραχίονες κάνει τα πρώτα 
«μπουσουλίσματα». Όταν κρατάμε το παιδί 
από το χέρι, μπορεί και στέκεται για μερικά 
δευτερόλεπτα.
* Στον 10ο μήνα, το παιδί, στηριζόμενο μό
νο στα χέρια του, ανασηκώνει τον κορμό 
του από το έδαφο5 και κάθεται με όρθιο 
κορμό και ίσια πλάτη, με τεντωμένα και λί
γο ανοικτά πόδια.
• Στον 11ο προχωρεί npos το πλάι γύρω
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από ta έπιπλα και μεταφέρει το βάρος του σώματος από το ένα πό
δι στο άλλο. Όταν το κρατάμε από τα χέρια μπορεί και προχωρεί 
npos τα εμπρός.
• Στον 12ο μήνα, περπατάει πλέον στηριζόμενο με το ένα χέρι και 
παίζει κυνηγητό μπουσουλώνταςμετη μητέρα του που προσπαθεί 
να το πιάσει.
*** Αξίζει να σημειωθεί ότι ελάχιστα παιδιά προχωρούν πριν συ
μπληρώσουν τον 12ο μήνα και αυτό δεν πρέπει σε καμιά περί
πτωση να ανησυχεί t o u s  γονείς. Οι επόμενοι τρεις μήνες είναι οι 
σημαντικότεροι από πλευράς ανάπτυξης. Τότε, τα πόδια του παιδι
ού έχουν δυναμώσει και θα το δούμε να περπατάει υπερήφανο, 
ανακαλύπτοντας τον καινούριο του κόσμο.

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ
Υπάρχουν όμως και ορισμένες εξειδικευμένες κινήσεις τα αντανα
κλαστικά, οι οποίες προκαλούνται από ουγκεκριμένο μόνο είδος 
ερεθίσματος κι εκτελούνται κατά τρόπο αυτόματο και πανομοιότυ
πο. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα αντανακλαστικά Moro, Babinski 
και το Δαρβίνειο.

Αντανακλαστικό Babinski:
Αν αγγίξουμε ελαφρά το πέλμα του ποδιού του βρέφους, αυτομά
τως τα δάχτυλα του ανοίγουν σαν βεντάλια, μια αντίδραση που 
οταδιακά ατονεί και εξαφανίζεται μετά τον 6ο μήνα. Η διατήρηση 
του αντανακλαστικού αυτού μετά τον 6ο μήνα, σημαίνει ότι κάποιο

είδος ανωμαλίας υπάρχει στο νευρικό σύστημα του παιδιού.

Αντανακλαστικό Moro:
Αν τοποθετήσουμε το βρέφος σε μια οριζόντια επιφάνεια (π,χ. στην 
κούνια του ή σε ένα τραπέζι) και χτυπήσουμε απότομα στην επι
φάνεια αυτή με το χέρι μας, το βρέφος αυτομάτως θα συσπειρωθεί 
και θα κινήσει τα χέρια του συμμετρικά προς τα πάνω, μακριά από 
το σώμα του, σαν να προσπαθεί να αγκαλιάσει ένα δέντρο. Απου
σία αυτής της αντίδρασης κατά τις πρώτες οκτώ εβδομάδες ίσως 
σημαίνει δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος.

Δαρβίνειο αντανακλαστικό:
Αν βάλουμε στην παλάμη ενός βρέφους μια ράβδο ή το δάκτυλό 
μας, τα δάχτυλά του θα κλείσουν ορμητικά. Η λαβή αυτή είναι τόσο 
ισχυρή που το βρέφος έχει την ικανότητα να κρατήσει κρεμασμένο 
όλο το σώμα του από μια μπάρα για ένα ολόκληρο λεπτό.
*** Ο μύθος του βρέφους Ηρακλή που έπνιξε τα φίδια στηρίζεται 
προφανώς σε αυτό το αντανακλαστικό.
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Tns Ntopas Στεργιάδου - Καποδίστρια 
από το περιοδικό "Ο γιατροί oas απαντά" 

του Νίκου Ματσανιώτη

ΜΑΖΙ! ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΛΑ

Είναι αλήθεια πωί οι ρυθμοί tns καθημερινήί μαίζωήί είναι 
εξοντωτικοί. Παραπονιόμαστε πωί δεν υπάρχει xp0vos για 
ξεκούραση, προοωπικέ5 σχέσεις ηρεμία. Για tnv εργαζόμενη 
μητέρα, που σήμερα πια είναι ο κανόναί και όχι η εξαίρεση, 
τα πράγματα είναι ομοδογουμένωί δύσκοδα. Καλείται να 
αντιμετωπίσει καταστάσεΐ5 και να δώσει λύσεΐ5 σε προβδή- 
ματα, τόσο στη δουδειά, όσο και στο σπίτι, ενώ συγχρόνου 
πρέπει να «βοδέψει» το παιδί ή τα παιδιά με τον καδύτερο δυ
νατό τρόπο. Για να γίνουν όδα αυτά και να εξακοδουθεί μια 
μητέρα να παραμένει χαμογεδαστή και υγιήί, και όχι ένα5

αδδόφρων άνθρωποί έτοιμοί να καταρρεύσει, χρειάζεται 
ένα μικρό θαύμα! Και επειδή θαύματα δεν συμβαίνουν κα
θημερινά, καθέναί πρέπει κάτι να κάνει μονοί του.
Να θυμάστε πωί δεν υπάρχουν ιδανικέί καταστάσειί. 
Υπάρχουν όμωί καδύτεροι ή χειρότεροι τρόποι να αντιμε
τωπίσουμε αυτέί τΐί μη ιδανικέί καταστάσειί.
Να θυμάστε ακόμα πωί η σχέση με το παιδί μαί χτίζεται μέ
σα από τον χρόνο που μοιραζόμαστε μαζί του. Και η σχέση 
δεν περιμένει για «όταν θα έρθει ο κατάδδηδοί χρόνοί». 
Δεν είναι πωί δέμε: «5-6 οδοντογιατρόί / 6-7 ώρα για σχέ
ση με το παιδί μου».Όδεί οι στιγμέί που τα παιδιά είναι γύ
ρω μαί είναι κατάδδηδεί.



ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ

As πάρουμε για παράδειγμα us ατέδειωτεε ώρεί που περ
νάμε καθημερινά στο αυτοκίνητο. ΠοτΙδέε μητέρεε πηγαι- 
νοφέρουν τα παιδιά t o u s  σχοδείο, σε ιδιαίτερα μαθήματα, 
σε φίδουε για παιχνίδι, στον οδοντογιατρό ή όπου αδδού. 
Ώρεε εκνευριομού, με το ρολόι να μετράει τα δεπτά πάνω 
από το κεφάλι pas, λεε και είμαστε μεδδοθάνατοι. Ποδύ 
ουχνά έχουμε αργήσει, ή φοβόμαστε n<us θα αργήσουμε, 
xcupis να μπορούμε να κάνουμε και ποδδά πράγματα γι' 
αυτό. Δεν φταίτε εσείε για το κυκδοφοριακό και - πολύ πε
ρισσότερο - ούτε το παιδί oas. Η ώρα που θα φτάσετε στον 
προορισμό aas δεν εξαρτάται από oas. To nobs θα την πε
ράσετε όμωε είναι δική aas επιλογή.
- Πάφε να με ζα λ ίζε ι τώρα κι εσύ. Δεν βλέπ ει που κοδδή- 
σαμε;
- Ήταν ανάγκη να nas στον Γιώργο σήμερα; θα τρεδαθώ 
εγώ μαζί oas.
- Να πεΐ5 του πατέρα σου να σε τρέχει άδδη φορά για προ
πόνηση. Δεν θα με σκάσετε εσεί5 εμένα!
Ή πόδι, μια παγερή, εκνευριστική σιωπή που φορτώνει και 
to u s  δύο με άγχοε και τύψειε. Το παιδί γιατί νιώθει ncos αυ
τό είναι εν μέρει υπεύθυνο για τα δεινά που περνάει η μά
να του, και εκείνη γιατί αισθάνεται να την πνίγουν υποχρε
ώ σ ε ι που δεν χωράνε στον χρόνο που έχει στη διάθεσή 
Tns. Ένα μικρό δράμα δηδαδή, που opcus δεν είναι καθό
δου ανάγκη να είναι έτσι.
Έχετε παρατηρήσει ποτέ, σταματημένοι στα φανάρια, σε 
ώρα απερίγραπτου εκνευρισμού, δυο νεαρά παιδιά να φι- 
διούνται στο διπδανό αυτοκίνητο; Αυτούε δεν to u s  αγγίζει 
το κυκδοφοριακό, και η σχέση to u s  αδηφάγα καταβροχθί
ζει τα δευτερόδεπτα, εκμηδενίζονταε τον χρόνο avapovns. 
Είναι μαζί! Αυτό μετράει πάνω απ' όδα.
Μην πείτε, «Εμ, έρωταε είναι auras». Μου έχει τύχει αρκετέε 
φορέε, yupizovras το μεσημέρι από το σχοδείο να πάρω 
μαζί μου κάποιο παιδί που μια μητέρα γειτόνισσα, φίδη ή 
συνάδεδφοε, με παρακάδεσε να φέρω σπίτι, γιατί κάποια 
δουδειά την εμπόδιζε να κάνει τη διαδρομή. Σχεδόν πάντα, 
η προοπτική να περάσω με ένα άγνωστό μου παιδί τρία τέ
ταρτα Tns cbpas, κουρασμένη και παγιδευμένη στο κυκδο- 
φοριακό, δεν μου ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη. Οι διαδρομέε 
αυτέ5, δοιπόν, αποδείχτηκαν οι πιο διασκεδαστικέε και οι 
πιο «γρήγορεε», σε σημείο που φτάνονταε στο σπίτι να μην 
νιώθω τη συνηθισμένη κούραση και τον εκνευρισμό. Δεν 
έχει σημασία - κι ούτε καδοθυμάμαι - για τι συγκεκριμένα 
μιδούσαμε. Για το ποδόσφαιρο - που δεν με ενδιαφέρει ιδι
αίτερα - για εξωγήινους για κάτι που είχε στην τάξη, για χί- 
δια - δύο δικά t o u s . locus επειδή δεν ήταν παιδιά μου, θα 
πείτε, είχα την «ποδυτέδεια» να ακούω xcupis να κάνω κρι
τική και παρατηρήσει.
Σωστά. Άδδωστε, γιατί σε έναν εννιάχρονο πιτσιρικά που 
δέει:
-Αν είχαμε τώρα έναν πύραυδο, βζζζμμμ... θα φεύγαμε πά
νω απ' όδου5!
- Μην δεε βδακείες παιδί μου. Αυτά τα πράγματα δεν γίνο
νται, ή -Αμάν βρεΤάκη, όδο orous πυραύδουε τρέχει ο vous 
σου! Εγώ διάδεξα να συμφωνήσω, προσθέτονταε opcus 
ncus προτιμώ ένα φτερωτό άδογο γιατί tis φοβάμαι us μη- 
χανέε: τον Πήγασο, να πούμε. Και από κει πιάσαμε τη Μυ- 
θοδογία που είναι πάντα συναρπαστική, focus η ωραιότερη 
μορφή επιστημονικήε cpavraoias.
Αργότερα, με πήρε π μαμά τηδέφωνο να με ευχαριστήσει 
και με περιέργεια να ρωτήσει τι δέγαμε και γύρισε ο μικρόε 
ενθουσιασμένο5! Το παράξενο δεν ήταν ncos ο μικρόε δια-

σκέδασε. Τα παράξενο ήταν ncus και εγώ πέρασα καδά!

ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΛΑ!

Αυτό δοιπόν είναι το «κδειδί» Tns όδηε υπόθεση$. Ακόμα και 
tis πιο δύσκοδεε ή  εκνευριστικέε καταστήσει μπορούμε να 
tis περάσουμε διγότερο ή περισσότερο δυσάρεστα.
Και επειδή τα παιδιά pas είναι μέροε αναπόσπαστο Tns κα- 
Θημερινή5 zcons pas, δεν είναι δυνατόν -  cus δια μαγείαε -  
να τα εξαφανίζουμε κάθε φορά που οι περιστάσειε δεν εί
ναι ιδανικέε. Αντί να προσπαθείτε δοιπόν το ακατόρθωτο, 
και να έχετε τύψειε επιπδέον γιατί δεν έχετε αρκετό χρόνο 
για τα παιδιά, δεχθείτε την παρουσία t o u s  όχι σαν αναγκαίο 
κακό, αδδά <us ευεργετικό φίδτρο, μέσα από το οποίο μπο-
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ΑΤΡΙΚΟ:

ρείτε να αμβήΐύνειε ακόμα και τα δικά oas καθημερινά μι- 
.κροπροβλήματα....
Δεν είναι πάντα η έλλειψη χρόνου που pas απομακρύνεΤ 
από τα παιδιά pas. Είναι συχνά η αίσθηση nous ο «σοβαρ05» 
κόσμθ5 ιων μεγάλων και ο «αφελή5» των παιδιών δεν συ- 
ναντώνται. Όμω5 όλοι ξέρουμε nous τα παιδιά καταλαβαί- 
νουν ένα σωρό πράγματα. Αν μιλήσετε μαζί tous, θα δείτε 
πόσο σκέφτονται, ιι λογικέ5 παρατηρήσει κάνουν, πόσο 
θέλουν να μάθουν για τον κόσμο γύρω t o u s  και τι ευκαιρία 
προσφέρουν σ' εσά5 να ξεφύγετε δημιουργικά σε μια άλλη 
διάσταση.
Όπω5 οι ερωτευμένοι στα φανάρια, που λέγαμε.
Πολύ απλά, να περάσετε ωραία!
-Και noios δεν θα το ήθελε, θα πείτε.
- Αμ, έλα που δεν γίνεται όταν οι υποχρεώσει των μεγά
λων δεν αφήνουν χρόνο για το παιδί!
Μην oas πιάνει naviK0s, τα παιδιά είναι πρόθυμα να συνερ- 
γαοθούν, αν αυτό to u s  ζητηθεί «στα ίσα» και όχι παραπλα
νητικά για να τα βγάλετε από τη μέση:
* Τα καλά παιδιά ακούν/βοηθούν τη μαμά».
(Εντάξει λοιπόν, εγώ είμαι κακό παιδί).
- Εγώ στην ηλικία σου, πάντα έκανα ό,τι μου έλεγε η γιαγιά». 
(Αυτό πια κι αν ενδιαφέρει...).
Υπάρχει κάτι απλούστερο και ειλικρινέστερο που μπορείτε 
να πείτε και που σίγουρα θα εκιιμηθεί πολλαπλάσια!
«Αν με βοηθήσει κι εσύ...»
Είναι μια μαγική φράση, και μην φοβάστε noos υπάρχει πε
ρίπτωση να κάνετε κατάχρησή ins.
Κάθε φορά που πνίγεστε γιατί δεν προφταίνετε, και ίο  παιδί 
είναι ένα πρόσθετο εμπόδιο με την γκρίνια ίου, την υπερκι- 
νητικότητα ή ό,ιι άλλο ίου καταμαριυράιε, όταν εύχεστε 
φωναχτά ή από μέσα oas «να εξαφανιζόταν» για μισή 
ώ ρα.... Χρησιμοποιήστε την!
Στο σούπερ μάρκετ, όταν σέρνεται YKpivrazovras κουρα
σμένο και πεισματικά θέλει να του αγοράσετε τον ουρανό

μετά' άστρα.... Ουσιαστικά θέλει να ασχοληθείτε εσεί5 μα
ζί του, η πόντοι να μην το αποκλείετε από αυτό που εσεί5 
κάνετε τώρα. Βάλτε το «στο παιχνίδι» λοιπόν:
«Αν με βοηθήσειε κι εσύ, θα τελειώσουμε πιο γρήγορα και 
μετά...».
Δώστε του, για παράδειγμα, τη λίστα με τα ψώνια που 

προηγουμένου έχετε κάνει και βάλτε το να παρακολουθεί 
αν «πήραμε ό,τι χρειαζόμαστε». Αναθέστε του να ελέγχει 
την ημερομηνία λήξη$ στα προϊόντα που βάζετε στο καρό
τσι, Νιώθει υπεύθυνα, νιώθει ncos βοηθάει, νιώθει «ισότι
μο», άρα δεν μωρουδίζει. Εσεί5 δεν εκνευρίζεστε, μοιράζε
στε τον χρόνο για τα ψώνια μαζί του, περνάτε καλύτερα. 
Παινέψτε ίο που oas βοήθησε. Αναφέρετε ιη συνδρομή του 
και τη χαρά oas στον πατέρα, τη γιαγιά ή κάποιον τρίτο, για
τί αυτή η αναγνώριση είναι η ύψιστη ανταμοιβή του. Απο
φύγετε κάποιο υλικό αντάλλαγμα: «Αν με βοηθήσεις θα 
σου πάρω/θα σου δώσω...»
Αυτό κάνει το παιδί να αισθάνεται nu>s «παρέχει tis υπηρε- 
σίε5 του επ' αμοιβή..., και φυσικά δεν θέλετε να μάθει κάτι 
τέτοιο.
Αντίθετα, η βοήθεια που προσφέρει το κάνει να νιώθει nous 
μοιράζεται μαζί oas ευθύνες συμμετέχει στη ζωή oas, ανα- 
βαθμίζοντα5 τη θέση του στην οικογένεια. Παύει να είναι «ο 
aiujvios μπελά$», ο «τι θα γίνει με σένα πια!».
Δείξτε του εσεί5 ip0nous να ίο  πειύχει. Απλό πρόγραμμα, 
0nu>s το να βοηθήοει να βγάλετε tis σακούλε5 από ίο κα
ρότσι, αντί να δίνει βουτιά npcuTos στο αυτοκίνητο ανοίγο- 
vras μια σοκολάτα ή το «κόμικ» του που είχε αφήσει στο κά
θισμα, a6i0cpopos για το τι κάνετε εσεί$ ιραβολογώντα5 το 
καρότσι, επειδή τάχα αυτό δεν είναι δική του δουλειά. Δεν 
φταίνε τα παιδιά, αλλά εμεί5 οι ίδιοι που τα «μαθαίνουμε» 
να έχουν τέτοιε5 συμπεριφορέ5.Ύστερα, όταν τα πράγματα 
γίνονται πιο σοβαρά, μιλάμε για αναισθησία και υπέρμετρο 
εγωισμό, για Θυσίε5 που κάναμε και δεν αναγνωρίζονται. 
Αυτά opcus ανήκουν σε άλλο κεφάλαιο.
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

παρουσιάζεται oto Βυζαντινό Μουσείο και ένα δεύτερο, 20 
έργα, στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο.
Τα έργα έχουν οα θέμα τη θάλασσα Tns Μεοογείου, αναφέ- 
ρονται οε μύθουε και αρχαιοελληνικέ5 Θεότπτε5 αλλά και 
στη σημασία του υδάτινου οτοιχείου στην καθημερινότητα 
των ανθρώπων
Τα έργα προέρχονται από μουοεία και ιδιωτικέ5 συλλογέ5 
Tns lia flia s . Το Βυζαντινό Μουοείο αντιπροσωπεύεται από 5 
έργα του 17ου και 18ου αιώνα στα οποία είναι έντονο$ ο 
ουμβοδιομόε Tns 06r1aooas στο χριστιανισμό. Η έκθεση θα 
παραμείνει ανοικτή μέχρι την 25 Φεβρουάριου 2007.

Γ  ν 5

i l f w j v  # ·* ->  

ψ 'Ζ ;  M W  I

Το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέρΐ05 Βενιζέ- 
rlos» ετοιμάζει σειρά εκδηλώσεων με σκοπό την εξεύρεση 
χρημάτων για την αποκατάσταση Tns ο ικ ο γ έ ν ε ια ^  oikios 
στα Χανιά.
Αρχή των εκδηλώσεων ήταν η συναυλία με έργα Σκαλκώτα 
και την «Ωδή στον Ελευθέριο Βενιζέλο» του Γ. Μεντζελόπου- 
λου στο Μέγαρο MouoikOs. Τα έσοδα από την συναυλία θα 
διατεθούν για την αποκατάσταση Tns oiKias και την ανάδειξή 
Tns σε σύγχρονο Μουσείο.
Ο Ελευθέριθ5 Βενιζέλθ5 έζησε στο συγκεκριμένο σπίτι το 
οποίο κτίστηκε το 1880 μέχρι που ανέλαβε καθήκοντα πρω
θυπουργού και έφυγε για την Αθήνα. Τη σημερινή του μορ
φή απέκτησε το κτήριο το 1927 όταν έγινε ριζική ανακαίνιση 
του σπιτιού. Παρά tous βομβαρδισμού5 που υπέστη κατά τη 
διάρκεια του πολέμου διατηρείται αναλλοίωτη π ατμόσφαι
ρα pias άλλη5 εποχή5 χάρη στα έπιπλα, τη διακόσμηση και 
tous πίνακεε που σώθηκαν.

ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Βυζα
ντινό και Χριστιανικό Μουσείο εγκαινίασε την έκθεση «Μύθοι 
και Αρχέτυπα στη Μεσόγειο».
Ένα τμήμα Tns έκθεση$ απαρτιζόμενο από 90 περίπου έργα

I  H

ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ ΝΤΑΛΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου
σείο ins A0nvas φιλοξενεί γλυπτά 
και λιθογραφίε5 του διάσημου εκ
προσώπου του σουρεαλισμού 
Σαλβαντόρ Νταλί.
Σκοπό5 Tns έκθεση5 είναι να τονίσει 
μια άλλη λιγότερο γνωστή πτυχή 
του καλλιτέχνη, ο onoios είναι πε
ρισσότερο yvcu oto s  cos ζωγράφο5. 
Σημαδεμένα από την αχαλίνωτη 
φαντασία του Σαλβαντόρ Νταλί τα 
έργα αυτά παρουσιάζουν με αλλη- 
γορική διάθεση την Αφροδίτη, τον 
Ερμή, αγγέλου$ και άλλα προσφι
λή στον καλλιτέχνη θέματα.
Για tis ανάγκε5 Tns έκθεσ ή  έφτασαν 
από το εξωτερικό, κυρίαν από tis 

Βρυξέλλε$, 12 πρωτότυπα γλυπτά, 
12 πολλαπλά έργα από ορείχαλκο 
και 21 λιθογραφία.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι tis  18 
Φεβρουάριου.
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MEGARON PLUS: TO ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOY ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΑΘΗΝΩΝ
To Megaron Plus είναι ένα πολυπολιτισμικό πρόγραμμα tou 
Μεγάρου Μουσικής το οποίο λειτουργεί για Τρίτη χρονιά και 
αναδεικνύει tis τάσεις της εποχής οε διάφορους τομείς όπως

Megaron Plus
λογοτεχνία, αρχιτεκτονική, εικαστικά, πολιτική σκέψη αλλά 
και designe και μόδα.
Το πρόγραμμα για το 2007 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συ
μπόσιο για ιη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, το οποίο οργανώ
νεται από τον Γ. Μπαμπινιώιη. Όπως ανακοινώθηκε, στο συ
μπόσιο αυτό θα συμμετέχουν οι διεθνούς φήμης λογοτέχνες 
και κορυφαίες προσωπικότητες, Μιλάν Κούντερα και Ου- 
μπέρτοΈκο

«ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΙ ΘΕΟΙ» ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Από τις 29 Ιανουάριου ξεκινάει στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο η παρουσίαση της έκθεσης «Πολύχρωμοι θεοί», 
θέμα της έκθεσης είναι ο επιχρωματισμός των αρχαίων γλυ- 
πτών.
Σήμερα τα αρχαία γλυπτά φαίνονται λευκά αλλά στην αρ
χαιότητα οι επιφάνειές τους είχαν χρώματα ια οποία ανιχνεύ- 
ονται στα σύγχρονα εργαστήρια με μεγάλη ακρίβεια.
Σε κάποιες περιπτώσεις αποδόθηκαν σε εκμαγεία γνωστά 
έργα της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, όπως εικάζε
ται ότι ήσαν πριν χάσουν με το πέρασμα του χρόνου τα χρώ
ματά τους. Πρόκειται για 21 εκμαγεία από γνωστά γλυπτά κα
θώς και 4 κυκλαδικά ειδώλια, φιαλίδια και ένα όστρεο όλα 
με χρώματα.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Μαρτίου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

Το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο βρίσκεται 
μπροστά στη Βουλή πρόκειται να υποστεί μια σειρά από ερ
γασίες, προκειμνου να αποκατασταθούν διάφοες ζημιές, τις 
οποίες έχει υποστεί.
Το ανάγλυφο είναι έργο του Φωκίωνος Ρωκ και κατασκευά
στηκε το 1931-32
Για να σωθεί το μνημείο θα κλείσουν οι ρωγμές που υπάρ
χουν, θα συγκολληθούν τα θραύσματα που λείπουν, όπως η 
δεξιά παλάμη και τμήμα του μηρού, θα διορθωθούν οι ατε- 
χνίες και διχρωμίες από προηγούμενες παρεμβάσεις. Τα τμή
ματα που λείπουν θα συμπληρωθούν από τεχνιτό λίθο.
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ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΤΟΜΑ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ 
ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ivu εκσιομμυ 
μιο άνθρωποι ΐ'Ίμ,’ ιϋΚ!)
Ηΐισκεφθηκαν ίο οπίιι 
Ίπ  Λμσίεμνιυμ, ΟΙΟ 

οποίο ί ιχί β μι ο ι κοιαφυ 
γιο με ιην οικογένεια 
ms μ Αννα Φμανκ καια 
ιη Αιαμκεια ίου ποιϊέ 
μου Οι :ΐέ| ιοοοιε.μιο 
από ions επιοκεπιεο εί 
να νέοι άνθρωποι από 
ι is H Π Λ και ιην Βρετα- 
\ ια
) ιο οιιιπ αυιο γραφιηκε 
ίο πασίγνωστο βιβείίο to 
οποίο κυκλοφόρησε με
τον τίτλο «Το Η μερολό-Β  
γιο tns Avvas Φρανκ» και oto οποίο η δεκαπενΐάχρονη κοπέλα 
έγραφε τα γεγονότα που συνέθεταν την καθημερινότητα ins πριν 
αποκαλυφθεί η κρυψώνα ins και σταλεί από t o u s  ναζί μαζί με 
τπν οικογένειά ins στο στρατόπεδο Μπέργκεν-Μπέλσεν τον Αύ
γουστο του 1944 όπου και πέθανε ένα μήνα πριν από το T0rtos 
του πολέμου.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
«Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ»

Αμερικανική ταινία σε σκηνοθε
σία Μάρτιν Σκορτσέζε με tous 
Τζακ Νίκολσον, Λεονάρντο νιι 
Κύπριο, Ματ Ντέιμον, Μαρκ 
Γουόλμπεργκ.
Η ταινία πήρε φέτο5 τη Χρυσή 
Σφαίρα στην κατηγορία ins σκη- 
νοθεσία$. Αναφέρεται σ έναν 
Ιρλανδό αρχηγό του υποκό
σμου Tns Βοστόνηε, τον Φρανκ 
Κοστέλο, ο onoios στρατοδογεί 
έναν νεαρό που εργάζεται στην 
αστυνομία. Συγχρόνωε η αστυ
νομία προσεταιρίζεται έναν νεα
ρό μπράβο του Κοστέδο.Είναι 
φανερό ότι και otis δυο πδευρέε 
υπάρχουν διαρροέ$ πράγμα 
που κάνει το παιχνίδι των δυο 
νέων, που είναι απόλυτα συγκε
ντρωμένοι στη διπλή tous ζωή, 
πολύ επικίνδυνο.
Η ιστορία του «Πληροφοριοδό
τη» βασίζεται σ’ ένα θρίλερ ηα- 
ραγωγή5 Χονγκ Κόνγκ του 
2002. Η Αμερικανική του έκδο
ση βασίστηκε σε σενάριο του 
Γουίλιαμ Μόναχαν.

ΘΕΑΤΡΟ
ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

Στό τέπΐ05 Ιανουάριου θα ξεκινήσει στο θέατρο Ολύμπια η πα
ρουσίαση από την Εθνική Λυρική Σκηνή ins όπερα5 «Ορφέα5 και 
Ευρυδίκη» του Willibald Gluck.
Η όπερα θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά από τπν Εθνική Λυ
ρική Σκηνή με τενόρο στον κεντρικό ρόλο. Τη Μουσική Διεύθυν
ση θα αναλάβει ο Γεώργΐ05 Πέτρου.
Ο Μύθοε αναφέρει ότι ο Ορφέα5 ήταν ποιητή5 από τη Θράκη, ο 
onoios κατέβηκε στον Άδη για να φέρει πίσω στη γη τη γυναίκα 
του την Ευρυδίκη που είχε πεθάνει από δάγκωμα φιδιού. Οι θε- 
ότητε5 του κάτω κόσμου εντυπωσιασμένεε από την αφοσίωσή 
του επέτρεψαν να φύγει μαζί με τη γυναίκα του με τον όρο ότι 
δεν θα κοιτάξει πίσω του μέχρι να φωτιστεί π Ευρυδίκη με το 
φωε του πάνω κόσμου. Ο Ορφέα$ αθέτησε αυτόν τον όρο και η 
Ευρυδίκη επέστρεψε για πάντα στον κόσμο των νεκρών.
Ο Ορφέα5 εθεωρείτο κατά την αρχαιότητα διονυσιακή μορφή, 
πίστευαν ότι είχε μαντικέε ιδιόιητεε και υπήρχαν npos τιμήν του 
μαντεία.
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ΟΡΦΕΑΣ ΕΥΡΥΔΙΚΗ
κ ι  γηλοϊκ

Ν  ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

“ V "  “

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΖΑΝ- ΠΙΕΡ ΒΕΡΝΑΝ

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο 
διεθνού5 φήμη5 ε λ λ ή ν ισ α  
Ζαν- Πιέρ Βερνάν με μεγάλη 
ακαδημαϊκή καριέρα στη Γαλ
λία. Υπήρξε καθηγητήε ins Συ- 
γκριτική5 Μελέτπ$ των Αρχαί
ων θρησκειών στο College de 
France και το 2002 αναγορεύ
τηκε επίτιμο$ διδάκτωρ του 
Tpdpaios loiopias και Αρχαιο- 
λογίαε του Πανεπιστημίου ins 
Kpmns.
Άφησε πίσω του πλούσιο 
συγγραφικό έργο. Σημαντικά 
έργα του είναι «οι απαρχέε ins 
ελληνική5 σκέψη5» και «Μύ- 
0os και θρησκεία στην Αρχαία 
Ελλάδα».

Επιμέλεια: Π.Υ Ζωή Κωσταβάρα
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ΔΟΣΕΙΣ

1° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 5441488 
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210. 4945889
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ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 5441008
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« B p a x o s  i p a x i J i n i o s  τ ο υ  
Ε Α μ π α ο ά ν  κ α ι  π ρ ά ο ι ν π  α π α λ ή  
δ α ν ι έ δ α  ί ο υ  Β ο α π ό ρ ο υ . . . »  
A v i s o s  Ε μ π ε ι ρ ί α

Φέτοε συμπληρώνονται εκατό χρό
νια από τη γέννηση του Νίκου 
Εγγονόπουήου, ενόε ποΑυτάήα- 
νιου δημιουργού που ανήκει στον 
στενό κύκήο των υπερρεαλιστών, e v o s  πρωτο

ποριακού ρεύματο5 το οποίο παρουσιάστηκε 
σαν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιδεών και αρ
χών. Ο uneppearliopos δεν περιορίστηκε σε μια 
καήτΙιτεχνική έκφραση αλλά προσπάθησε να 
δώσει μια ερμηνεία του κόσμου στην οποία συ- 
μπεριλαμβάνονται τρόποι ηθικήε συμπεριφο- 
pas του ανθρώπου.
Η ποίηση του Εγγονόπουλου «ομιλείται eis  τον 
οδηγόν», «κλειδοκύμβαλα Tns σιωπή$» χαρα
κτηρίστηκε cos ελιτίστικη και εξεζητημένη και 
δεν αναγνωρίστηκε από t o u s  Αογοτεχνικούς κύ- 
Kflous Tns προπολεμική5 A0nvas.
Κατά τη διάρκεια του Β'Παγκοσμίου Πολέμου 
έγραψει το ποίημα «Μπολιβάρ» με το οποίο 
απέκτησε εξαίχουσα θέση στην νεοελληνική 
ποίηση. Ο Σιμόν Μπολιβάρ (1783-1830), μεγάλη 
προσωπικότητα και πρωταγωνιστή5 Tns χειρα- 
φέτηση5 Tns Nonas Αμερικήε ενέπνευσε τον 
Εγγονόπουλο να γράψει έναν ύμνο για ελευθε
ρία και την αγωνιστικότητα του ανθρώπου.
Ο EYYOvonourlos χαρακτήριζε τον εαυτό του πε-

NIkos ΕγγονόπουήοΒ "ο Aai6arlos' 
1949 Αυγοτέμπερα σε χαρτί
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ρισσότερο ω? ζωγράφο και λιγότερο cos ποιητή. Η αλήθεια είναι ότι η προ
σφορά ίου οιη ζωγραφική υπήρξε ίο  ίδιο σημαντική και πρωτοποριακή με 
ιην ποιητική του δημιουργία. Ήταν απόφοιτο? tns Ανωτάτη? Σχολήε Καδών 
Τεχνών tns Αθήνα? και μαθήτευοε κοντά στον Φώτη Κόντογδου από τον 
οποίο γνώρισε τη βυζαντινή τέχνη, στοιχεία tns onoias είναι εμφανέστατα 
στο ζωγραφικό του έργο.

ΜΠΟΛΙ ΒΑΡ
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)

Μπολιβάρ! Όνομα από μέταλλο και ξύλο, είσουνα ένα λουλούδι 
Μεσ'στουε μπαχτσέδεs :ns Nonas Αμερικήε.
Είχεε όλη ιην ευγένεια ιων λουλουδιών μεσ'οιην καρδιά σου μεσ'
Σια μαλλιά σου, μεσ' στο βλέμμα σου.
Η χέρα σου ήταν μεγάλη σαν την καρδιά σου, και σκορπούσε το 
Καλό και το κακό.
Ροβόλαγεε τα βουνά κι έτρεμαν τ' άστρα, κατέβαινεε oious κάμπουε,
Με τα χρυσά, ns επωμίδεε, όλα τα διακριτικά του βαθμού σου.
Με το ντουφέκι στον ώμο αναρτημένο, με τα στήθια ξέσκεπα, με 
Tis λάβωμάτιέε γιομάτο το κορμίσου.
Κι1 εκαθόσουν ολόγυμνο5 σε πέτρα χαμηλή, στ' ακροθαλάσσι,
Κι' έρχονταν και σ'έβαφαν με ns συνήθιεε πολεμιστών 
Ιντιάνων,
Μ ' ασβέστη, μισόνε άσπρο, μισό γαλάζιο, για να φαντάζηε σα 
Ρημοκλήσι σε περιγιάλι τηεΑτηκήε,
Σαν εκκλησιά ons γειτονιέε των Ταταύλων, ωσάν ανάχτορο σε 
Πόλη ins Μακεδονίαε ερημική.
Μπολιβάρ! Είσουνα πραγματικότητα, και είσαι, και τώρα, δεν είσαι 
Όνειρο.
Όταν οι άγριοι κυνηγοί καρφώσανε ious άγριουε αετούε, και τ’ 
άλλα πουλιά και ζώα,
Παν' από ns ξύλινεε ns πόρτεε στ άγρια δάση, 
ϊαναζήε, και φωνάζε/s και δέρνεοαι,
Κι' είσαι ο ίδιοε εσύ το σφυρί, το καρφί κι ο amos.
Αν στα νησιά των κοραλλιών φυσούνε άνεμοι, κι αναποδογυρίζουνε 
Τα έρημα καΐκια,
Κι' παπαγάλοι οργιάζουνε με ns φωνέε σαν πέφτει η μέρα, κΤ οι 
Κήποι ειρηνεύουνε πνιγμένοι σ υγρασία,
Και στα ψηλά δέντρα κουρνιάζουνε κοράκια,
Σκεφτήτε, κοντά στο κήμα, του καφφενείου τα σιδερένια τα τραπέζια,
Μεσ' στη μαυρίλα πωε τα τρώει τ αγιάζι, και μακριά το φωε π 
Ανάβει, σβήνει ξανανάβει, και γυρνάε πέρα δώθε,
Και ξημερώνει -  τι φριχτή αγωνία- ύστερα από μια νύχτα δίχωε ύπνο,
Και το νερό δεν λέει τίποτε από τα μυστικά του. Έτσι η ζωή.
Κι έρχετ ο ήλ/os, και ins προκυμαίαε τα σπίτια, με ns νησιώτικε5 
καμάρεε,
Βαμμένα ρόζ, και πράσινα, με άσπρα περβάζια (η Νάξο, η Xios),
Πωε ζούν! Πωε λάμπουνε σα διάφανεε νεραΐδεε! Αυτόε ο Μπολιβάρ!...

Επειδή φέτο? συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου 
Εγγονόπουδου, το 2007 θα πραγματοποιηθούν διάφορε? εκδηδώσει? 
npos τιμήν του:
Το Μέγαρο Μουσική? θα διοργανώσει έκθεση και θα επιμεληθεί την έκδο
ση δευκώματο? με έργα του καλλιτέχνη.
Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονη? Τέχνη? θα οργανώσει έκθεση με τίτλο 
«Τόπο?: Εγγονόπουδο?».
Το Μουείο Μπενάκη ετοιμάζει αναδρομική έκθεση με 250 έργα του και θα 
διργανώσει συνέδριο με συμμετοχή μεδετητών από την Εδδάδα και το 
εξωτερικό.

Επιμέλεια: Π.Υ Ζωή Κωσταβάρα
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I o c d s  να φανεί παράξενο και λίγο γραφικό o ious piKpoiJS 

pas αναγνώσιε$, οι οποίοι μεγαλώνουν και διασκεδάζουν 
με ία  play station και ια  κινούμενα σχέδια in s τηλεόρασ ή 
και ιω ν DVD, αλλά οι παιεράδε$ i o u s ,  οι σημερινοί σαρα- 
νιάρηδε5, πενηνιάρηδε5 και εξηνχάρηδε$, διασκέδαζαν με 
ious ήρωε$ ιω ν λαϊκών παιδικών φυλλαδίων, 0noos ο Μ ι- 
Kp6s Ήρω$, ο Μίκυ M0ous, ο Γκαούρ Ταρζάν, ο Τζον 
Γκρηκ, ο MiKp6s Oaviop0s, ο MiKp6s Σερίφης ο MiKp6s 

Κάου-Μπόυ, ο Ζαγκόρ, ο Ποκοπίκο, ο Σεραφίνο, ο Τιραμό- 
λα κ.α. που ξυπνούν μνήμε$ από ια  παιδικά χρόνια και σα- 
cpcbs αποιελούν ένα κομμάιι ins σ ύγχρονέ παιδαγωγική5.

Τ ΙΡ Α
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« . . .μου  φτάνει, που μεγάλωσα με σένα. 
Πού είσαι, τώρα και σ' έχω χάσει, 
παλιέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση 
πού είσαι τώρα και σ' έχω χάσει 
Μικρέ μου Ήρωα Γιώργο Θαλάσση»

ήμερα, norlrla από τα παλαιό κόμικς επα- 
νεκδίδονται σε μια προσπάθεια να τονώ- 
οουν ίο  ενδιαφέρον ίων μικρών αναγνω· 
στών και να αποκατασιήσουν την «τιμή» 
ious, τόλμημα παρακινδυνευμένο μιας και 

οι σημερινοί πιτσιρικάδες έχουν ευκολότερη και αμεσότερη 
πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλοί αθεράπευτα ρομαντικοί που 
συήΐΓΐέγουν μετά pavias κόμικς και λαμβάνουν μέρο$ οε εγ
χώ ρ ιε  και διεθνείς εκθέσει. Ο διαοημότεροΒ εκ των συλλε
κτών είναι ο πνευματικό5 πατέραε ins σημειολογία Ουμπέρτο 
Έκο κατέχει μία από τις σημαντικότερεΒ και πληρέστερεί συλ- 
ήΐογές με κόμικς από το 1910 αν το 1980, την οποία δώρισε στο 
Πανεπιστήμιο ms Μπολόνια. Η συλλογή έγινε γνωστή όταν 
πριν από ενάμισυ έΐ05 το Πανεπιστήμιο ins Μπολόνια διέθεσε 
στουεΈ λληνεεδ ιοργανα^του 10ου Διεθνού5 Φεστιβάλ Κό- 
μικ5 ins Βαβέλ (2005) μεγάλο μέρο$ ins an0vias αυτή5 συλ- 
λογή$ από πρωτότυπα κόμικς.
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί συλλέκτες ανάμεσα oious 
onoious και ο εκλεκτόε συνάδελφ έ Ανθυπαστυνόμοε Χαρά- 
λαμπο5 Moliokos, ο onoios συλλέγει εδώ και δέκα πέντε χρό
νια με αποτέλεσμα σήμερα η συλλογή του (από us πληρέστε- 
ρε$ στην Ελλάδα), να αριθμεί περισσότερα από 8.000 λαϊκά 
φυλλάδια. A0ipns και aui0s στην παιδική του ηλικία, του 
Γιώργου θαλάσση, ins Κατερίνα5, του Σπίθα, του Ταρζάν, του 
Μικρού Σερίφη και αργότερα του Αστερίξ, των Κλασικών Ει
κονογραφημένων, του Μπλεκ και του Τεν -  Τεν. Ξεκίνησε να 
συλλέγει συστηματικά όταν έτυχε ranoios φίλθ5 του να του 
χαρίσει μια κούτα με κόμικε. Από τότε άρχισε να χάνεται στα 
παλαιοβιβλιοπωλεία και στο κυριακάτικο παζάρι που γίνεται 
στο Μοναστηράκι για να συμπληρώσει τη συλλογή του και γε
νικά να συναναστρέφεται με ious ρέκτε5 του είδου$ ανταλ- 
λάσσοντα5 διπλά τεύχη.
Σήμερα καμαρώνει για τη συλλογή του που καταλαμβάνει 
εκτό5 από την αποθήκη και το πατάρι του σπιτιού του και ένα Παρουσίαση: Ανθ/pos Κ.Γ. KoCipos

μεγάλο μέρο5 από 
το καθιστικό, όπου 
εκθέτει σε ειδικέ5 
προθήκε$ τα πρώτα 
τεύχη από τα περισ
σότερα περιοδικά.
Στην εύλογη ερώ
τησή pas για τα σχέ
δια σχετικά με τη 
συλλογή εξέφρασε 
την επιθυμία: «Τώρα 
που η συλλογή μου 
έχει ολοκληρωθεί 
σε μεγάλο βαθμό 
θα μπορούσα σε διάφορε5 εκδηλώ σει προβολή5 ins Ελληνι- 
Kns Aoiuvopias να λαμβάνω p0pos και να εκθέτω οε ειδικές 
προθήκε5 ένα p0pos ins συλλογή5 μου αφιλοκερδών, έτσι, 
για να θυμούνται και να νοσταλγούν οι παλαιοί και να μαθαί
νουν οι νεότεροι. Μην ξεχνάτε ότι η ιστορία των κόμικς είναι 
πολύ παλαιό. Ο συγγραφέα5 που περισσότερο ερεύνησε 
στην Ελλάδα την ιστορία των κόμικς, ο Λευτέρη5Ϊαρλαντέζο5 
pas λέει ότι η καταγωγήΊού εικονογραφημένου, βρίσκεται 
ons π ρο ϊστορ ία  ζω γρ α φ ^ των σπηλαίων, στα 35.000 π.Χ.! 
Πέραν τούτου όμαν, με ενδιαφέρει να εκθέτω την συλλογή 
μου αν μέσον προβολή$ του Σώμακν, για να διαπιστώσουν 
οιΈλληνε5 πολίτες ότι και οι αστυνομικοί έχουν ποικίλα πνευ
ματικά ενδιαφέροντα».

Οι συνάδελφοι με το ίδιο συλλεκτικό ενδιαφέρον, μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τον Ανθ/μο X. Μούσκο στο τηλ. 
6932389862.
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/ · Μαργκαρέια Γκεεριρούινια Ζέπε ή 
αλλιώΞ Μάια Χάρι π γυναίκα που 
συζητήθηκε όοο καμία άλλη. Η ημί
γυμνη Karlrluexvns που οδηγήθηκε 
στο εκτελεστικό απόσπασμα και 
εκτελέστηκε από tous Γάλλους ω5 
κατάσκοπθ5 των Γερμανών στον Α1 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

5 1  i Α Τ Α

Τ ο 1895 η Μαργ<αρέ:α Γκεεριρούινια -  ΖέΠβ, 
γνωρίζει ιον πρώτο ins σύζυγο, ιον Τζόνι Μακ 
Λέονι έναν στρατηγό του οδδανδικού στρατού. 
Γνωρίστηκαν μέσω pias αγγεήΐία5, σε εφημερίδα 
του Άμστερνταμ. Εκείνο5 ζητούσε νεαρή συντρο

φιά και εκείνη, που ήταν - porlis 19 ετών, ζητού
σε ένα στήριγμα. Η μητέρα ins είχε πεθάνει προ ποδδού και ο 
πατέρα5 ins ήταν οικονομικά κατεστραμμένο5.
Ο Τζόνι Μάκ Λέοντ ήταν η πρώτη αδδά και η καταστροφικότε
ρη σχέση ins Μάια Χάρι.
Επρόκειτο για ένα κεραυνοβόδο έρωτα, που ύστερα από ένα 
σύντομο και θυεδδώδε$ ειδύδδιο παντρεύτηκαν και εγκατα
στάθηκαν στο Άμστερνταμ.
Εκεί γεννήθηκε και το πρώτο παιδί t o u s , ο Νόρμαν. Λίγο αρ
γότερα ο στρατηγόε πήρε μετάθεση για tis AvaiofliK0s Ινδίε5. 
Τα προβδήματα opens στο ζευγάρι είχαν αρχίσει να είναι εμ
φανή. Ο Τζόνι Μακ Λέοντ πίστευε ότι η γυναίκα του φδέρταρε 
με κάθε διαθέσιμο αξιωματικό.
Ins  Ινδίεε υπήρξε μια περίοδοε ανακωχή5 με τη γέννηση του 
δεύτερου παιδιού tous, τη Νον.
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Μια ημέρα opens, η υπηρέτρια που είχαν οτο σπίτι tous οι Μακ 
Λέοντ επιχείρησε να ρίξει δηδητήριο στο φαγητό tous. Τελικά 
μοναδικό θύμα aums tns anoneip0s υπήρξε ο yios tous ο 
Νόρμαν. Ο Μακ Λέοντ opoos θεώρησε υπεύθυνη τη σύζυγό 
του για το κακό που tous βρήκε και τη χώρισε.Έτσι το ζευγάρι 
επέστρεψε στην Οδδανδία. Εκεί η Μαργκαρέια Γκεερτρούιντα 
Ζέδε-Μακ Λέοντ βρέθηκε κυριολεκτικά στο δρόμο. Και φυσικά 
είχε χάσει την επιμέλεια tns Kopns tns, Nov.
Με άδειε5 τσέπεε και δίχωε αποσκευέ5 η Μαργκαρέια μπήκε 
σε ένα τρένο για το Παρίσι. Ήξερε ότι το μόνο που tns είχε 
απομείνει ήταν η γοητεία tns.
Το 1905 κάνει την πρώτη tns μεγάδη εμφάνιση στο Musee 
Guimet.
(Dopaovtas μια στοδή ανατοδίτικη$ χορεύτρια$ δικνίζεται στη 
σκηνή και συμπαρασύρει το παριζιάνικο κοινό tns. Ήταν μια 
εποχή που το γυναικείο σώμα μετά βίαε αποκαδυπτόταν οδό- 
κδηρο αδδά εκείνη opens δεν δίστασε να το θέσει σε θέα οδό- 
κδηρο και αυτό ήταν αρκετό για να σχοδιαστεί στο προποδε- 
μικό Παρίσι.
Ύστερα από την επιτυχία στο Musee Guimet, ο ιδιοκτήτηε του



μουσείου πρόχεινε στην κυρία Μακ Λέονι να μετονομαστεί οε 
«Μάια Χάρι», που σημαίνει «ίο μάτι ins ημέρας (ή tns ανατο
λής)» σια μαλαισιανά.
Περιόδευσε οε ολόκληρη :ην Ευρώπη και απέσπασε θερμά 
χειροκροιήμαια. Εμφανίστηκε σιη σκάλα του Μιλάνου και 
δημιούργησε τεράστια αίσθηση.
Χάρπ στη γοητεία tns κατόρθωσε να εισχωρήσει στα κοσμικά 
σαλόνια του Παρισιού.

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
Ήταν ήδη στη κορυφή tns καριέραε tns και οι εραστές tns ήταν 
αμέτρητοι. Γύρω στα 1906 γνωρίζει τον Αλφρεντ Κίπερτ, έναν 
ηάμπλουτο συνταγματάρχη του γερμανικού στρατού και έμει
νε μαζί του περίπου δύο χρόνια. Εκείνος συχνά την πήγαινε 
για να tns δείξει με υπερηφάνεια τα μυστικά γερμανικά στρα
τηγεία.
Το 1914 αναγκάστηκε για μία ακόμη φορά να επιστρέφει στην 
ΟΑΑανδία.

pies που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμε$ στον Τζώρζ Λα- 
νιού, τον επικεφαλής tns γαλλικής κατασκοπίας.
Ο ιστορικός Κρίστοφερ Άντριου Αέει ότι :«οι μέθοδοι που χρη
σιμοποίησε η Μάτα, προκειμένου να αποσπάσει αυτές tis πλη
ροφορίες θύμιζαν περισσότερο θεατρίνα παρά πόρνη. Πόσο 
δε μάλλον επαγγελματία κατάσκοπο... Τηλεφωνούσε στο γρα
φείο του Λαντού από δημόσιους χώρους και του έστελνε 
εμπιστευτικά έγγραφα μέσω ταχυδρομείου».
Η ίδια κατά τη διάρκεια tns ανάκρισής της είπε: «Φρόντισα να 
γίνω ο πιο ελκυστικός εαυτός μου!Έπαιζα κυριολεκτικά μπρο
στά του θέατρο και έκανα όλα όσα θα μπορούσε να κάνει μια 
γυναίκα για να προσελκύσει έναν άντρα. Τελικά ο Κάλε έπεσε 
θύμα της γοητείας μου! Μάλιστα, μέσα στο γραφείο του μου 
πρόοφερε και ένα δακτυλίδι!». Σε αντάλλαγμα η Μάτα Χάρι 
του έδωοε μερικές πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει από 
γαλλικές εφημερίδες περασμένων εβδομάδων, σαν δόλωμα 
για να τον κάνει να tns εμπιστευτεί τα πολύτιμα στρατηγικά μυ
στικά.

κοτητων. . .»

Πλησίαζε όμως τα 40, και ο αντα
γωνισμός είχε γίνει πολύ δύσκολος 
για τη Μάτα Χάρι σε όλους τους το
μείς της καριέρας tns: και ως χορεύ
τριας και ως πόρνης πολυτελείας.
Έτσι, το 1915 ύστερα από την πα
ρότρυνση ενός εραστή της βρέθη
κε σε ένα ξενοδοχείο στην Κολονία να εκπαιδεύεται στη νέα 
tns τέχνη ως κατάσκοπος.
Ο ιστορικός κατασκοπίας του Κέιμπριτζ, Κρίστοφερ Άντριου, 
υποστηρίζει ότι η Μάτα Χάρι ουδέποτε λειτούργησε ως πραγ
ματική πράκτορας.
Η χορεύτρια είχε δεχτεί να κάνει κατασκοπεία για λογαριασμό 
των Γερμανών στις αρχές του πολέμου, αλλά το 1917 είχε πε
ράσει στην άλλη όχθη και έδινε πληροφορίες στους Γάλλους, 
αφού οι γαλλικές αρχές της είχαν υποσχεθεί ένα εκατομμύριο 
φράγκα.

ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ Ή ΠΟΡΝΗ
«Ανέκαθεν λάτρευα τους αξιωματικούς. Προτιμούσα πάντα να 
είμαι η ερωμένη ενός αδέκαρου στρατιωτικού παρά ενός 
πλούσιου τραπεζίτη. Επιπλέον μου αρέσει να τους συγκρίνω 
μεταξύ τους, αναλόγως εθνικοτήτων...» είπε η μοιραία γυναίκα 
στη δίκη της στον στρατηγό Πιερ Μπουσαρντόν.
Προκειμένου να εξασκήσει το νέο tns επάγγελμα, ξεκίνησε για 
το Βέλγιο μέσω Ισπανίας και Μεγάλης Βρετανίας. Στη Μαδρίτη 
συνάντησε τον ταγματάρχη Άρνολντ Κάλε, έναν Γερμανό 
στρατιωτικό ακόλουθο, τον οποίο και προσπάθησε να σαγη- 
νεύσει με την ελπίδα να του αποσπάσει σημαντικές πληροφο-

«Α νέκ α θ ε ν  πΙάχρευα 
lous  α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ε .  Π ρ ο 

τ ιμ ο ύ σ α  πάντα ν α  ε ίμ α ι  

η ε ρ ω μ έ ν η  ενόε α δ έ κ α 
ρου σ τρ α τ ιω τ ικ ο ύ  π α ρ ά  

e v o s  π ά ο ύ σ ιο υ  τ ρ α π ε ζ ί 

τη. Επιπλέον μου αρέσει 
να lous  συγκρίνω με τα 
ξύ t o u s , αναΓΪόγωε εθνι-

Μετά από αυτό, βέβαιη για την 
επιτυχία ins, γύρισε στο Παρίσι. Πί
στευε ότι είχε αποσπάσει από τον 
Κάλε στοιχεία μεγάλης σημασίας 
για το Λαντού. Εκείνος όμως ούτε 
καν τη δέχτηκε στο γραφείο του. 
Προς μεγάλη δε και δυσάρεστη 
έκπληξή tns, έλαβε ένα ένταλμα 
συλλήψεως που την οδήγησε κα
τευθείαν στις γυναικείες φυλακές 
του St. Lazare.

Η ΔΙΚΗ
Σε μία από τις 17 ανακρίσεις tns 
από τον στρατηγό Μπουσαρντόν 
εκείνος παρουσίασε στο στρατο
δικείο καταδικαστικά τηλεγραφή
ματα, τα οποία ανέφεραν τον κω
δικό tns (πράκτορας Η21) και τα 
οποία αποδείκνυαν ότι όλες οι 
πληροφορίες που έδινε στη γαλ
λική κατασκοπεία ήταν πληρωμέ
νες. Υπήρχε όμως, σύμφωνα με τα 
παραπάνω στοιχεία του στρατη

γού, και κάτι χειρότερο: οι πληρωμένες αυτές πληροφορίες 
για τη γερμανική κατασκοπεία στην Ισπανία ήταν εσφαλμέ
νες. Βέβαια όπως αποδείχθηκε μετά την εκτέλεσή της, στην 
πραγματικότητα η Μάτα Χάρι είχε φέρει στον Λαντού τα αλη
θινά στοιχεία.
Η Μάτα Χάρι καταδικάστηκε σε θάνατο από το στρατοδικείο 
που έλαβε χώρα κεκλεισμένων των θυρών τον Ιούλιο του 
1917 στο Δικαστικό Μέγαρο του Παρισιού και εκτελέστηκε 
από μια ομάδα 13 στρατιωτών στο Βανσέν στις 15 Οκτωβρίου 
του 1917.
Όσο για τον πρώην σύζυγο της Μάτα Χάρι, τον Τζόνι Μακ Λέ- 
οντ, όταν έμαθε τα νέα του θανάτου της, αναφώνησε εκνευρι
σμένος: «Μα πώς είναι δυνατόν να πυροβολεί ο στρατός μια 
γυναίκα;».

ΠΗΓΕΣ: -Μάτα Χάρι του Bussel Warren howe (εκδ.:Μοντέρνοι καιροί) 
-Εφημερίδεε: «το βήμα», «Τα Νέα»
-clever magazine (Το άήμηουμ tns Μάτα Χάρι)
-Εγκυκλοπαίδεια «Δομή»
-www.sansimera.gr

Επιμέλεια: Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Όλοι έχουμε ακούσει για το βιβλίο και τα ρεκόρ Γκίνες. Πρό
κειται για ένα βιβλίο που φιλοξενεί τα πιο περίεργα ρεκόρ στον κό
σμο σε κάθε είδους δραστηριότητα. Ανθρώπινα επιτεύγματα και 
θαύματα της φύσης, τα οποία για να αποτελόσουν περιεχόμενο του 
βιβλίου πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους και να 
μπορούν να καταρριφθούν από άλλους τολμηρούς...και όχι μόνον!

Το 1951 ο Sir Hugh Beaver, 6ieu0uvms tote evos 
ζυθοποιείου με tnv επωνυμία Reives, ήταν πα
ρών οε μια διαφωνία κυνηγών, για to ποιο ritav 
to πιο γρήγορο πουλί tou κυνηγιού otnv Ευρώ
πη, to βροχοπούλι ή ο αγριόγαλοε. Tote συνει- 

δηΐοποίησε ότι δεν υπήρχε κανένα βιβλίο που να περιλαμβά
νει τέτοιου είδουε απαντήσει, εάν υπήρχε, σκέφιηκε, θα γινό
ταν αμέοωε ανάρπαστο.
Όπωε και έγινε. Την ιδέα αυτή tou Sir Hugh ανέλαβαν να υλο
ποιήσουν δύο δίδυμοι αδελφοί, ο Pos και ο Nopis ΜακΓου- 
άιρτερ, οι οποίοι εκείνη tnv περίοδο διεύθυναν ένα λονδρέζι- 
κο Γραφείο ερευνών. Η απάνΐηση oto παραπάνω ερώτημα 
ίων κυνηγών μαζί με πολλέ$ άλλε$ ανάλογων ερωιημάΐων 
αποιέλεσαν to περιεχόμενο tou πρώτου βιβλίου ίων ρεκόρ 
Γκίνε5. Η ονομασία tou, onoos εύκολα αντιλαμβάνεται Kaveis 
προέρχεται από το ζυθοπωλείο Reives που διεύθυνε ο 
epnveuoths tns ιδέαε του βιβλίου. Η πρώτη έκδοσή tou κυ
κλοφόρησε otis 27 Αυγούσιου 1955 και μέχρι τα Χριστούγεν
να του ίδιου έτουε είχε κατακιήσει την κορυφή στη λίστα με τα 
καλύτερα μπεστ σέλερί του Λονδίνου. Έκτοτε το βιβλίο αυτό 
έγινε παγκοσμίου γνωοτό, λόγω tns eyKupotntas του περιε
χομένου του, καθότι καμία άλλη επιχείρηση δεν συλλέγει, 
επιβεβαιώνει και παρουσιάζει πληροφορίεε για παγκόσμια 
ρεκόρ με την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα των Reives.
Η ομάδα που ασχολείται με τη συλλογή των αρχείων που θα 
αποτελέσουν μέρο$ του βιβλίου βρίσκεται σε διαρκή εγρή
γορση και επαγρυπνά προκειμένου να εγγυηθεί την ακρίβεια 
και τη σχετικότητα κάθε ρεκόρ, ενώ παράλληλα λειτουργεί 
αμερόληπτα για την ακρίβεια των δεδομένων που παρουσιά
ζονται κάθε φορά. Έτσι ένα γεγονόε, αφού κατατεθεί η σχετική 
αίτηση καταχώρησα στο βιβλίο, μπορεί να ανήκει στον κόσμο 
των Reives εφόσον εξετασθεί, ελεγχθεί και απαλλαγεί από κά

θε αμφιβολία περί tns εγκυρότητα5 του.
Σήμερα, το ίδιο το Βιβλίο Reives κατέχει δύο μοναδικά ρεκόρ. 
Έχει καταγραφεί otis δικέε του σελίδε5 ωε το βιβλίο με tis πε- 
pioootepes πωλήσε^ σ' όλο τον κόσμο, αλλά και cos το πιο 
πολυκλεμμένο από tis αγγλικέ5 βιβλιοθήκε$.

Όροι και τρόποι καιαγραφή$ σιο βιβλίο

Προκειμένου να «μπει» Kaveis οτο βιβλίο με τα ρεκόρ Reives 
αρκεί να συμπληρώσει μια αίτηση είτε μέσω tns ηλεκτρονική5 
διεύθυνσα w w w .Guinessworldrecords.com είτε ταχυδρομι
κά, και στη συνέχεια να αναμένει να εγκριθεί από τα Reives η 
πραγμάτωση του εγχειρήματο5. Βασική προϋπόθεση για να 
τύχει OetiKns απάντησηε η αίτηση, αποτελεί to Yeyovos ότι το 
ρεκόρ που πρόκειται να καταγραφεί πρέπει να μπορεί να με
τρηθεί, να προσδιοριστεί και να καταρριφθεί από άλλου5. 
Όσον αφορά τη τεκμηρίωσή του, αυτή γίνεται είτε οε βιντεο
κασέτα είτε σε έγχρωμε5 φωτογραφίες ώστε να μπορεί να 
προσδιοριστεί ο xpovos tns τέλεσ ή  του ρεκόρ. Για τη δε πι
στοποίησή του απαιτείται π παρουσία δύο ανεξάρτητων μαρ
τύρων.

Ρεκόρ απόΈάάηνε$

• Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στο σκάκι Άννα - Μαρία Μπό- 
τσαρη αντιμετώπισε otis 27-28 Φεβρουάριου 2001, 1.102 
αντιπάλου ταυτόχρονα, on0zovtas το προηγούμενο ρεκόρ 
του Κινέζου Γιε ο onoios αντιμετώπισε 1.004 avtinddous.

• Η Δήμητρα Κουτσουρίδου κατάφερε να συγκεντρώσει 8.541 
πολύχρωμε5 ξύστρε5 από όλο τον κόσμο, παρόλο που αντι
μετωπίζει προβλήματα με την όρασή tns από ηλικία 8 ετών.
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243 κιλά ήιαν π Δώρα Συρίγου όταν μπήκε οιο μαιευτήριο 
για να γεννήσει την κόρη ins, KaTappintovtas κάθε προη
γούμενο ρεκόρ εγκύου.
Συλλέκτηε 700 κινηματογραφικών μηχανών είναι ο Δημή- 
tpns FlioTiorlas, το ρεκόρ του οποίου ήτανε καταγεγραμμένο 
οτο βιβλίο Haves επί πέντε συνεχή χρόνια.
16.909 άτομα έστειλαν στην εταιρία Kodak Hellas φωτογρα- 
φίεε tous με το σύνθημα «Όλη η Ελλάδα ένα χαμόγελο» για 
την διαφήμιση των Ολυμπιακών αγώνων 2004 στην Ελλά
δα.
Os τη μεγαλύτερη και αρχαιότερη κοινωνία που αποτελείται 
αποκλειστικά από dv6pes, έχει καταγραφεί στο βιβλίο Haves 
η κοινότητα των 3.000 μοναχών του Αγίου Opous.

Ο Baoidns Γρηγοριάδη5 από την Πιολεμαίδα, ndiKias 5 ετών, 
κατέχει μια θέση στο βιβλίο Haves καθόσον από την ηλικία 
των τριών ετών, οδηγεί από μηχανάκι μέχρι και αυτοκίνητο, 
μετέχονταε σε διεθνεί$ και πανευρωπαϊκέ5 διοργανώσειε.

Άλλα ρεκόρ

• 45 μαθητέΒ από την Ολλανδία το 1988 χρησιμοποίησαν 
1.382.101 κομμάτια ντόμινο, Kaiappimovias ίο προηγούμενο 
ρεκόρ με 775.836 ντόμινο.

• 143 τσιγάρα κάπνιζε ταυτόχρονα ο ϊζ ίμ  Μούθ από tis ΗΠΑ.
• Ο ΤζονΈβαν$ ισορρόπησε στο κεφάλι του ένα μισοχαλα- 

σμένο Mini Cooper 160κ.για 33 λεπτά otis 24 Μαΐου του 
2001.

• 1.200 tpdnoudes χρειάστηκε ο Μπράιαν Μπέρκ προκειμέ- 
νου να κατασκευάσει τον μεγαλύτερο πύργο από τραπουλό
χαρτα, ο onoios αποτελούνταν από 127 opocpous και έχει 
Oqjos 7,4 μέτρα. Ο nOpyos έμεινε 0p0ios για περίπου 12

ώρεΒ, χωρίε να είναι κολλημένα τα φύλλα του.
• ΟΈλβιε Πρίσλεϊ έχει καταχωρηθεί cos τον πιο πετυχημένο 

τρ α γο υ δ ιο ύ  όλων των εποχών, oncos και το συγκρότημα 
ίων Mnmds.

Ο Νήλ Άρμσιρονγκ με τον Έντουιν Όλντριν κατέχουν μια 
θέση στο βιβλίο ΓκίνεΒ cos οι πρώτοι που πάτησαν στη Σελή
νη, βαδίζονταΒ επί 2 ώρεΒ.

• 5.837 ήταν τα ζευγάρια, ndiKias από 21-61 χρονών που 
ενώθηκαν την ίδια χρονική στιγμή με τα δεσμό του γάμου 
στη Σεούλ.

• Το χαμηλότερο αυτοκίνητο στον κόσμο έχει ύψοΒ 6 εκατο
στά (από το έδαφοΒ έωΒ την κορυφή), απέχει από το έδαφοΒ 
2,5 εκατοστά και κατασκευάστηκε από τον Πέρι Iouokivs.

• Ο OuKpavos Nikolai KuTsenko κατάφερε να κάνει κοντρόλ 
στην μπάλα με τα πόδια, το ot00os και το κεφάλι για 24 ώρεΒ 
και 30 λεπτά, xcupis η μπάλα να φύγει από τον έλεγχο του 
ούτε δευτερόλεπτο!

• 14 μέτρα είναι ίο  μεγαλύτερο τσιγάρο στον κόομο, το 
οποίο ανήκει στον Κουβανό καπνοπαραγωγό Jose Castelar 
Cairo. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε ο ίδιοΒ στρίβονταΒ ένα 
τσιγάρο 11 μέτρων.

• Για μία εβδομάδα, δηλαδή για 168 ώρεΒ, ο ΑγγλοΒ Paddy 
Doyle έκανε push-ups οτηριζόμενοΒ στο ένα χέρι! Κατάφερε 
να κάνει 16.723 επαναλήψείΒ, ενώ ο συμπατριώτη ίου Terry 
Cole έκανε 8.200 επαναλήψείΒ οε πέντε ώρεΒ οτηριζόμενοΒ 
μόνο οτα δάχτυλα.

ΠΗΓΕΣ: http://www.guinnessworldrecords.conn/ 
http://www.anemologio.gr

Επιμέλεια: Ασι/καε Αγγελική Στόλπ
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I  ο Κρίκετ είναι ομαδικό αγγλικό παιχνίδι που το συναντάμε για πρώτη φορά σαν επίσημη διοργάνωση το 1723 σε αγώνα 
μεταξύ ίων κομητειών Κεντ και Σαρρεϋ. Δεν έχει φανατισμό και επεισόδια, έχει άμα» παράδοση, ιστορία, αρχοντιά και ευγένεια, 
απαιτεί αθλητική παιδεία και σωματική υγεία. Το λάτρεψαν πρίγκιπες και βασιλιάδες το έχουν δοξάσει ευγενείς αλλά και λαϊκοί άν
θρωποι με τη συμμετοχή tous. Άθλημα των ευγενών, παλαιότερα, κατάλοιπο από τα χρόνια ms βρετανικής προστασίας στην Κέρκυ
ρα (1814-1864) με ιστορία κάπου 182 χρόνων. Ο μύθος λέει ότι οι αξιωματικοί του βραανικού ναυτικού βρήκαν πρόσφορο έδαφος για κρί-
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κει στο γρασίδι ms μεγαδύτερηΒ nflamias ίων Βαλκανίων, ins Σπιανάδα. 
Οι Κερκυραίοι δεδεάστηκαν και έδειξαν μεγάδο ενδιαφέρον για χην εκ
μάθησή ίου. Σύνιομα συμμετείχαν στο παιγνίδι και αργότερα δημιούρ
γησαν tis δικέ5 tous ομάδεε.
Ο npckos αγώ/as Κρίκετ που έγινε με την μορφή γιορταστή οργάνωσης 
μεταξύ ins μικτή5 ομάδα$ κρίκετ του Αγγλικού Στόδου και του Κ.ΓΣ. ήταν ίο 
1905, παρουσία του Ναυάρχου του Αγγδικού Στόδου, του Δημάρχου Κερκυ- 
ραίων και χιδιάδων κερκυραίων θεατών. Καθ όδη τη διάρκεια του επίσημου 
αυτού αγώνα οι μούσια μπάντε5 ins πόδη$ παιάνιζαν ακατάπαυστα και αδ- 
δηδοδιαδόχω5. Επικράτησε ατμόσφαιρα αθδητική$ xap0s και pouoims 
aγaδδίaσns Σημασία δεν θ'χε το αποτέδεσμα, το οποίο ήταν τεδικά σε (3apos 
ins Κέρκυρας αδδά η όμορφη εμφάνιση και η αγωνιστική παρουσία insrom- 
iais ομάδας που κατενθουσίασε tous Θεατέ5 με το ωραίο ins παιχνίδι.
Ο γιορτασιικ05 εκείνθ5 αγώνα5 «ηδέκτρισε» τη νεοδαία. Οι οργανωμένοι με 
αρτιότητα αγώνε$ Kpta του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συδδόγου έδω- 
σαν το παρόν από το etos 1923. Η ομάδα του Κ.ΓΣ. διεξήγαγε έκτοτε συνε- 
χεί$ επίσημου5 αγώνε$ με αγγδικέ5 ομάδες Σχετικά σύνιομα ακοδούθηοε 
η ίδρυση pias νέαε Κερκυραϊκήε ομάδα$ με το όνομα καταρχήν «Εργατι- 
kos». Αργότερα, το 1933, η ομάδα αυτή μκονομάστηκε «Βύρων». Μεταπο- 
δεμικά μάλιστα ήρθε στην Κέρκυρα μια αποστοδή από εγγδέζου$ αξιω- 
ματικού5 και υπαξιωματικού5 υπό την ηγεσία του ταγματάρχη θόρμιγκτον. 
Όδοι tous ήσαν ποδύ καδοί nates του κρίκετ. Η ομάδα αυτής ins αποστο- 
δήε έδωσε συναντήσει με ns δύο κερκυράίκέε ομάδες του Κ.Γ.Σ. και του 
«Βύρωνα».
Αξέχαστες έχουν μείνει στην μνήμη των φιδάθδων οι συναντήσεις των τοπι
κών ομάδων Κρίκετ για την κατάκτηση κάθε χρόνο του κυπέδδου. Ακόμα πε
ρισσότερο έχουν εντυπωσιάσει οι συναντήσει των μικρών ομάδων ins Κέρ-

Kupas με ομάδες άδδων εθνικοτήτων που σχηματίζονται από tous στόδου 
που φθάνουν για ελδιμενισμό στην Κέρκυρα κατά καιρούς. Την εποχή εκεί
νη το Κρίκετ ήταν στην κορυφή των αθδοπαιδιών από άποψη θεάματος. Χα
ρακτηριστικοί ιστορικοί αγώνες ήταν οι συναντήσει που έγιναν με τα πδη- 
ρώματα των θωρηκτών ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΔΟΥΞ, ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΙΝΔΙΩΝ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΒΙΛΙΑΝΙΑ, ΠΟΥΑΡΣΠΑΙΤ, ΡΥΠΟΥΛΣ, ΡΗΝΟΟΥ και το τραφικό 
ΧΟΥΜΤ. Ακόμη οι Κερκυράίκές ομάδες παίξανε με ομάδες από πδήθθ5 αντι- 
τορπιδικών καθώς και αντιτορπιδικών ανοικτής θαδάσσης τα οποία έχουν εδ- 
διμενιστεί στην Κέρκυρα.
Το Κρίκετ αποτεδείται απόδύοομάδε$των11 παιχτών οι οποίες αναδαμβά- 
νουν διαδοχικά επίθεση και άμυνα.
Οι επιτιθέμενοι ρίχνουν το μπαδάκι και ο αμυνόμενο5 προσπαθεί να 
αποκρούσει με το μπαστούνι - στην οροδογία του κρίκετ ονομάζεται 
«πάδα». Μόδις αποκρούσει, οι συμπαίκτες του κυνηγούν την μπάδα την 
ώρα που ο επιτιθέμενο5 προσπαθεί να ρίξει τη βάση με τα τρία ξύδα και 
να κερδίσει πόντους. Αν η μπάδα «συδδηφθεί» στον αέρα από tous  αμυ
νόμενους οι πόντοι είναι δικοί τους ειδάδδως οφείδουν να σταματή
σουν με αυτή τον επιτιθέμενο.
Δέκα σύδδογοι ασχοδούνται αυτή τη στιγμή με το κρίκπ στην Κέρκυρα, με 
κορυφαίο τον Φαίακα, ενώ στην υπόδοιπη Εδδάδα υπάρχουν διγότεροι. Στο 
νησί των Φαιάκων ωστόσο το κρίκετ αποτεδεί κάτι σαν παράδοση και η αγά
πη για αυτό περνά από γενιά σε γενιά ως «ιερή» κδηρονομιά.

nnyis: 1) Γενική Γραμματεία ΑΘΑηπσμού.
2) Περιοδικό BHMAGAZINO.
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ΑΤΡΟΦΗ:

ΚΑΣΤΑΝΟ
Η αγαπημένη γεύση you

χειμώνα
Η εμφάνιση των καστανάδων ons 

Yowies των δρόμω ν και η μοναδική 
ευωδιά από την καμένη xous 
φλούδα είναι μια από us πιο 

αγαπημένε5 e i k o v e s  του χειμώνα.

ε καταγωγή από την Μικρά Ασία η 
Castanea Sativa έχει το όνομα ins από την 
αρχαία πόλη Καστανή ins θεσσαλιά». 
Α γΙγΙοι, πιστεύουν ότι γεννήθηκε από το 
σώμα ins Νέα^ pias νύμφη$ που παρενο
χλούσε επίμονα ο Aias. npoTipcbvras ία 
θάνατο από την εσχάιη προσβολή, η αγνή 
Νέα γέννησε την όμορφη και γενναιόδω
ρη καστανιά. Πρόκειται για μια ευλογία 

που δεν εξαντλεί τα εδάφη, που μπορεί να ζήσει έα» και χίλια χρόνια 
και που όλα τα τμήματα ins είναι χρησιμοποιήσιμα: το αγκαθωτό πε
ρίβλημα του καρπού γίνεται λίπασμα (κομπόστα), το ξύλο χρησιμο
ποιείται σε διάφορε$ κατασκευέ5 όπα» πατώματα, παραοτάδε5 και 
παράθυρα, στη βαρελοποιία, τα κλαδιά στην καλαθοπλεκτική, οι κορ
μοί για να φτιάχνονται μελίσσια αλλά και στέγε5 σπιτιών. Στην Τήνο, 
ακόμα υπάρχουν τράβε5 από καστανιά, που στηρίζουν εδώ και αιώ- 
νε$ τα πατώματα των παλιών σπιτιών και των αρχοντικών.
Κάστανα υπάρχουν πολλών ειδών, άγρια και ήμερα. Τα ήμερα έχουν 
καρπό μεγαλύτερο και συχνά μόνον ένα στην κοτσίδα tous, όπακ 
ονομάζεται στο Πήλιο, το εντυπωσιακό ακανθώδε$ περίβλημα μέσα 
στο οποίο ωριμάζουν οι καρποί -ο ακανθώδη εχίνοε του θεόφρα- 
στου. Ο apxaios φυσιοδίφη ονομάζει την καστανιά και διοσβάλανον, 
δηλαδή «βελανίδι του Δία». Οι Πέρσε5 βασιλεί5 τάιζαν τα παιδιά tous 

με κάστανα για να παχύνουν, όπακ αναφέρει ο Ξενοφών γύρω στο
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300 π,Χ, και ο Pcopaios AniKios δίνει μια συνταγή για κάστανα με φα- 
kes. Στκ «Εκλογέ$» ίου Βιργιλίου μαθαίνουμε ότι τα κάστανα μαγει
ρεύονται με γάλα και τρώγονται με τυρί. Ο Ξενοφών, ακόμη, θεω
ρούσε την καστανιά δένδρο του άρτου, ενώ πριν από την εμφάνιση 
ins πατάταε, το κάστανο ήταν π βασική διατροφή, κυρία» oris ορεινέ$ 
περιοχές που αντικαθιστούσε επάξια το ψωμί και το κρέαε. Κάτι οκ
μάννα εκ... ins yns.. Ο Βρετανόε Howes αναφέρει ότι oris apx0s του
20ου αιώνα στην Κορσική υπήρχαν άνθρωποι που δεν γνώριζαν το 
ψωμί από δημητριακά, ενώ και στην Ισπανία τα κάστανα ήταν βασική 
τροφή των αγροτών.
Ευδοκιμεί σ' ολόκληρη τη Νότιο Ευρώπη, την Αλγερία, τη Βαλκανική 
Χερσόνησο, την Αυστρία και σε opiopeves περιοχέ5 τη MiKpOs Aoias. 
Στην Ελλάδα, φυσικά ευδοκιμεί σε ψυχρά κλίματα όπακ στην Εύβοια, 
στη Νάξο, την Πίνδο και στα Βορειανατολικά τμήματα ins Πελοπόννη
σου, ενώ τα καλύτερα κάστανα θεωρείται ότι παράγονται στο Πήλιο, 
στην Κρήτη και στη Μυτιλήνη.
Χώρε$ που πρωτοστατούν στην παραγωγή μεγάλα ποικιλίαε προϊό
ντων από κάστανο είναι η Γαλλία και η Ιταλία, oris οποίε5 είναι πολύ 
διαδεδομένο το ψωμί από καστανάλευρο, ενώ εκεί όπου ίο κάστανο 
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η ζαχαροπλαστική! Στπν Ιταλία το 
χρησιμοποιούν για την παρασκευή του γνωστού castagnaccio κέικ 
καθύκ και για τα γνωστά neci, πιιάκια πού ψήνονται σε καυτή πέτρα, 
ενώ το καστανάλευρο το χρησιμοποιούσαν από τα ρωμαϊκά χρόνια 
και για να «δένουν» tis σάλτσες Στη Γαλλία το κάστανο ήταν πολυιε-



δές έδεσμα πριγκίπων, και ία σερβίριζαν ψητά με αδάτι, δεμόνι ή ζάχαρη. 
Στη Λιόν παράγονται μέχρι σήμερα ra εκδεκτότερα marron glassee, τα 
οποία θεωρούνται και εθνικό προϊόν.
Σιη μαγειρική είναι πασίγνωστο ότι στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι η γαδο- 
πούδα είναι γεμισμένη εκτός των άδδων και με κάστανα. Υπάρχουν opens 
και ποδδά νόστιμα χειμωνιάτικα φαγητά με κάστανο σε διάφορες περιοχές 
Tns naTpi6os pas. Στα ορεινά ins Κρήτης χρησιμοποιούν το κάστανο στο 
στιφάδο, ενώ στη Αρκαδία στο κοκκινιστό αντί για πατάτες καθώς και στην 
περίφημη κρέμα κάστανου που προσθέτουν στα γδυκά.
Η καστανιά δικαιολογημένα δέγεται και «αρτόδενδρο» διότι αποτεδεί μια 
πδήρη τροφή, ιδανική για παιδιά στην ανάπτυξη, για όσους αναρρώνουν 
και για αθδητές Ο καρπός rns αποτεδεί άριστη φυσική πηγή υδατανθρά
κων, μεταδδικών αδύτων και ιχνοστοιχείων, κυρίως καδίου, μαγνησίου, 
ασβεστίου, φωσφόρου και σεδηνίου. Enions, είναι πδούσιο σε πρωτεΐνες 
ενώ περιέχει μεγάδη ποσότητα φυτικών ινών. Περιέχει επίση5 βιταμίνες A 
και Β, ενώ εξίσου αξιόδογη είναι και η περιεκτικότητα του σε βιταμίνη C, π 
οποία opens με ίο αναπόφευκτο ψήσιμο ή βρασμό του μειώνεται.

Γ ν ω ρ ί ζ ο υ μ ε  ό τ ι ;

• Οι ιδιότητες του κάστανου το κάνουν κατάδδηδο για όδους και ιδιαίτερα 
για 0oous υποφέρουν από διανοητική ή σωματική κόπωση, για τα παιδιά 
που μεγαδώνουν ή για rous ηδικιωμένους
• Για να είναι ευκοδοχώνευιο το κάτπανο πρέπει να καταναδώνηαι μόνο

του xenpis κανένα συνοδευτικό
• Το κάστανο εκδείκνυιαι για ooous πάσχουν από αιμορροΐδες αναιμία, 
διάρροια και υπερκόπωση, ενώ συμβάδδει ικανοποιητικά τπην πρόδηψη 
κατά του γήρατος
• Το εκχύδισμα από κάστανο διακρίνααι για ns στυπτικές ανιιφδεγμονώ- 
δεις και ενυδατικές του ιδιότητες
• Ο φδοιός ins καστανιάς έχει αντιπυρετικές ιδιότητες και τα φύδδα του εί
ναι πρώτης τάξης φάρμακο κατά του κοκίτη;
• Το τσάι από φύδδα καστανιάς έχει εξαιρεχικέ5 τονωτικές ιδιότητες και μπο
ρεί να δειτουργήσει και ως ορεκτικό αφέψημα;

Κ α ι α ν α Α ω τ ι κ έ β  ο υ μ β ο υ ή έ β .

•Όταν αγοράζουμε ωμά κάστανα, φροντίζουμε να διαδέγουμε αυτά που 
έχουν δαμπερή φδούδα, χωρίς σκασίματα ή τρύπες.
• Τα κάστανα ξεφδουδίζονται εύκοδα όταν τα χαράξουμε και τα βράσου- 
με σε δίγο νερό για πέντε δεπτά. Αφαιρούμε τπν εξωτερική φδούδα και τα 
ξαναβράζουμε μέχρι να χαδαρώσει και η εσωτερική rous φδούδα για να 
μπορέσουμε να τα καθαρίσουμε.
• Για να ξεφδουδίζειε εύκοδα τα κάστανα που έχηε ψήσει στα κάρβουνα, 
θα πρέπει να τα βρέξετε και να ία χαράξετε εδαφρά και στη συνέχεια να τα 
ψήσηε. θα διαπιστώσαε ότι η φδούδα τους φεύγει αμέσως.

Επιμέλεια: Π.Υ Αφροδίτη Κοκκίνου
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u 0 ljs εξαρχής κατάλαβα πως ο Εισαγγελέ- 
as ήθελε να περιληφθεί, η κυρία Κλέβε- 
ντζερ σι η αύνθεση του δικαστηρίου.

Υποκρινόμενος πως άκουγε το δικηγόρο 
μου που έκανε ερωτήσεις σ' έναν άλλο 
υποψήφιο ένορκο δικαστή Εισαγγελέας 
μελετούσε την κ. Κλέβεντζερ, κοιτάζοντάς 
την πλάγια.
Ο λαιμό$ μου ήταν ξερ05 και το στομάχι 
μου κλωτσούσε - απ' αυτή τη δίκη εξαρτιό- 

ταν η ζωή μου. Ο φόνος ήταν κακούργημα πρώτου βαθμού σ' 
αυτή την πολιτεία, και δεν χρησιμοποιούσαν μεθόδους οί
κτου, καθαρές, όπως ο θάλαμος των αερίων. Αντίθετα, σ' έβα
ζαν να διανύσης το δρόμο που οδηγούσε σ' εκείνη την καρέ
κλα που ήταν γεμάτη ηλεκτρισμό.
Ήταν μια όμορφη, ανοιξιάτικη μέρα. Τα ψηλό παράθυρα Tns 
αίθουσας του δικαστηρίου ήταν ανοιχτά, αφήνοντας να περνά 
μέσα μια απαλή, τεμπέλικη αύρα. Μιλούσαν ήρεμα και χωρίς 
βιασύνη, οι δικηγόροι των ενόρκων, διαδικασία που είχε αρ
χίσει πριν μιάμιση μέρα. Ο χοντρός, φαλακροί δικαστής έμοι
αζε να κοιμάται, σαν οι σκέψεις του να γύριζαν κάπου αλλού. 
Όλη η υπόθεση προχωρούσε cos τώρα κανονικά. Κρινονταί 
απ' tis αλλαγές που 'χαν γίνει μέσα μου αυτή τη μιάμιση μέ
ρα, αναρωτιόμουν αν θα τα κατάφερνα να περάσω όλη τη 
διαδικασία Tns δίκη$ χωρίς να βάλω tis φωνές ή να τρέξω για 
να πηδήξω από κανένα παράθυρο.
Για να τραβήξω tis σκέψεις μου απ' την κατάστασή μου, έστρε
ψα το κεφάλι μου αρκετά για να μπορέσω να δω ξανά την κυ

ρία Κλέβεντζερ. Είχε περάσει πια την πρώτη Tns νιότη κι όπως 
ήταν γεμάτη ζώνες και κορσέδες, μου θύμιζε ασφυχτικό, τσι
μεντένιο ημιυπόγειο. Τα ρούχα της, τα κοσμήματα κι η γούνα 
που ήταν ριγμένη αδιάφορα στην πλάτη της καρέκλας, έδει
χναν πως τα οικονομικά της ήταν σε θαυμάσια κατάσταση. 
Κοίταξα τα αδρά, χοντρά χαρακτηριστικά του προσώπου της, 
που ακόμη κι οι υπηρεσίες κάποιας πανάκριβης αισθητικού 
δεν είχαν καταφέρει να απαλύνουν. Δεν χρειαζόταν να την 
γνωρίζεις_ απλώς, κοιτάζοντάς την, μπορούσες να καταλά
βεις πως ήταν πλούσια, υπερήφανη, εγωίστρια και άσπλαχνη. 
Προφανώς, τίποτ' άλλο δεν ενδιέφερε την κυρία Κλέβεντζερ, 
εκτός απ' την ίδια την κυρία Κλέβεντζερ. Και καθώς έριξε ένα 
βλέμμα προς τη μεριά μου, τα μάτια της ήταν πεταχτά και πα
γερά. Χωρίς αμφιβολία, ήταν το είδος του ανθρώπου που θα 
τα κατάφερνε, σ' όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν.
Ο τρόπος που με κοίταξε δεν μου άρεσε, άρεσε όμως στον Ει
σαγγελέα. Ήταν το είδος του άντρα που θα εντυπώσιαζε γυ
ναίκες που βρίσκονταν στη μέση ηλικία. Ήταν ψηλός, νευρώ
δης, μ' αθλητική κορμοστασιά, με αδρό πρόσωπο και μαλλιά 
ξανθιά, καλοχτενισμένα. Απ' την αρχή είχε σταμπάρει την κ. 
Κλέβεντζερ σαν την ένορκο κλειδί, αυτήν που θα κοίταζε με 
τα καστανά του μάτια και θα της απεύθυνε τις παρατηρήσεις 
του με την απαλή φωνή του - αν, τελικά, εκλεγόταν αυτή η κυ
ρία. Έχοντας αυτήν, θα 'χε μαζί του όλους τους ένορκους. Κερ
δίζοντας αυτήν, όλο το υπόλοιπο δικαστήριο θα 'χε τη δύνα
μη να μετακινήσει ένα βουνό.
Ο δικηγόρος μου τέλειωσε την εξέταση του άντρα υποψήφι
ου ένορκου.
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- Τον αποδεχόμαστε, Εξοχώτατε, είπε.
Ο δικασιή5 γρύάισε κάτι, συγκατάνευσε, χτύπησε απαάά 
με ίο  σφυράκι ίου κι είπε οιον ένορκο ν' αποσυρθεί.
Η επόμενη που θα εξειαζόιαν ήιαν η κ. Κάέβεντζερ. Χω- 
pis να ίο  θέάω, βγήκα έξω - έξω οιο κάθισμά μου.
Ο δικηγόρο5 μου ήρθε οιο ιραπεζάκι ίων συνηγόρων 
υπερασπίσεις. Λεγόταν Κύριά Άμποι. Αυιό ίο  όνομα ίου 
ταίριαζε ποάύ καάά, οχεδόνιέίΙεια.Ή ιαν αδύναιοε με άε- 
πιό πρόσωπο που έκανε τη μύτη ίου να φαντάζει σαν ένα 
μεγάάο σφάάμα που είχε τοποθετηθεί απρόσεχτα ανάμε
σα σε παχιά χείλια και στενόμακρα μάτια. Μια γκρίζα τού
φα ακατάστατων μαλλιών συμπλήρωναν την άχαρη εικό
να του προσώπου του. Opens, αν τον κοίταζεε από κοντά 
στα μάτια, έβλεπε$ ncos ήταν μια σκάηρή, γέρικη αάεπού, 
γεμάτη σοφία που την είχε αποκτήσει απ' tous αναρίθμη- 
tous δικαστικούε αγώνεε.
Καθώε τακτοποιούσε κάτι χαρτιά, ο Κύριά Άμποτ είπε: 
-flcns ν ιώ θει, Ταίηάορ;
-Όχι και τόσο καάά, είπα.
-Ησύχασε. Όάα θα πάνε καάά.
-Το αν θα πάρουν την Κάέβεντζερ για ένορκο είναι που μ' 
ανησυχεί, είπα.
Περισσότερο μ' ανησυχούσε αυτό το σημείο, παρά οι 
μάρτυρεε.
Οι μάρτυρε$ βρέθηκαν στη μέση εντεάτς τυχαία. Η δοάο- 
φονία έμοιαζε μια απάή υπόθεση ρουτίναε, απάώε μια 
άάάη δουάειά, αν και κάποτε διαφορετική απ' ns άάάεε, 
συνηθισμένε$ δουάειέε μου.
Ήταν η πρώτη φορά που πήρα μια δουάειά έξω απ' αυτέε 
του Συνδικάτου. Δουάεύω για ίο  Συνδικάτο εδώ κι αρκε
τά χρόνια. Είχα αποκτήσει πείρα στη δουάειά κι η αστυνο
μία δεν μ' είχε ενοχάήσει ποτέ. Σπάνια ενοχάούνται οι 
αληθινοί επαγγεάματίε5. Mas αναθέτουν μια αποσιοάή 
σε μια άγνωστη χώρα. Mas δείχνουν τον άνθρωπό pas. 
Εμείε διαάέγουμε τον κατάάάηάο τρόπο και χρόνο, τελει
ώνουμε τη δουάειά και φεύγουμε απ' την πόάη.
Η δουάειά για τον Λεν Ντότυ, φαινόταν απάή/Evas κοκα- 
λιάρπε ανθρωπάκοε που είχε φτάσει τώρα τεάευταία στην 
πόάη κι είχε εγκατασταθεί ο' ένα ξενοδοχείο τέταρτηε κα
τηγορία.
Μεάετούοα ns κινήσει του Ντότυ δυο οάόκάηρεε μέρεε. 
Autos ο άεπτόε, βιαστικό5, νευρικό$ 0vipas, έδειχνε να 'χει 
στο μυαάό του ένα σωρό σκέψεΐ5. Ζούαε κάτω από 'να 
συνεχέε άγχοε, οα να επρόκειτο να συμβεί στη ζωή του 
κάτι ποάύ σοβαρό.
Αυτό το ποάύ σοβαρό ήμουν εγώ, μόνο που δεν το 
γνώριζε.
Προσπάθησα να φέρω σε πέραε αυτή τη δουάειά τεάείωε 
ψυχρά, χωρίε συναισθηματισμού5, όπωε έκανα και με ns 
δουάειέ5 του συνδικάτου. Όμοιε, εδώ, έπρεπε να κατα- 
στρώσω εγώ το σχέδιο και δεν αποάάμβανα τη σιγουριά 
που ένιωθα άάάεε φορέ5, νιώθονηα ncos πίσω μου βρι
σκόταν και με κάάυπτε μια τεράστια μηχανή.
Μετά ns δυο μέρεε, αποφάσισα να τεάειώνω.Ένιωθα νευ
ρικότητα. Δεν μου άρεσε η μοναξιά.Ήθεάα να γυρίσω πί
σω οτη μεγάάη πόάη, να τα πιω με άντρεε που γνώριζε 
και να βγω έξω με τη φιάενάδα μου, που ήξερα να καά- 
μάρει πάντα τα νεύρα μου.
θα κρατούσα στο μυαάό μου τη σκέψη των δεκαπέντε χι- 
άιάδων δοάαρίων - τόσο άξιζε ο Ντότυ. Τι θα μπορούσε 
να πάει στραβά;Ήταν oncos και μ' όάουε tous άάάουε, μια 
και δεν υπήρχε τίποτα να με συνδέει με τον Ντότυ. Autos 
θα πέθαινε κι εγώ θα εξαφανιζόμουν. Η υπόθεση, σίγου
ρα, θα πήγαινε στο αρχείο των άάυτων υποθέσεων ins

ToniKns αστυνομίαε. locos να μην υπάρχουν τέάεια 
εγκάήματα, αάάά τα ράφια, είναι γεμάτα άάυτα, κι αυτό 
μου έφτανε εμένα.
Αποφάσισα για τον τόπο και το χρόνο. Και ns δυο νύ- 
χτε5, αργά, ο Ντότυ έβγαινε απ' το φτηνό ξενοδοχείο 
του κι έτρωγε κάτι σ' ένα κοντινό σνάκ-μπάρ, πριν πάει 
για ύπνο.
Το τετράγωνο ήταν μεγάάο και σκοτεινό, με μια αάέα 
στη μέση, που ένωνε τον κύριο δρόμο με τον πρώτο 
παράάάηάό του. Είναι πάντα έξυπνο να διαάέγειε μια 
αάέα ανοιχτή κι απ' ns δυο πάευρέε.
Ο παράάάηάθ5 δρόμοε περνούσε από μια φτωχογειτο
νιά, γεμάτη μικρά σπιτάκια και μικρούε κήπος. Με άίγα 
άόγια, ήταν το είδοε του δρόμου που μέσα του θα μπο
ρούσε να εξαφανιστεί έναε άντραε.
Ήξερα ncos τα μεγάάα πιστόλια του Συνδικάτου ακο- 
άουθούσαν έναν κανόνα που προσπαθούσαν να μην 
παραβιάζουν ποτέ: η δουάειά να γίνεται απάά και με 
ηρεμία.
Κι εγώ είχα ένα ποάύ απάό σχέδιο. Το σχέδιό μου ήταν 
να πυροβοάήσω τον Ντότυ μ' ένα πιστόλι με σιγαστή
ρα, στην αάέα, να βρω μετά ένα σκουπιδοτενεκέ, να ηε- 
τάξω μέσα το αμαρκάριστο, xcopis δαχτυάικά αποτυπώ
ματα όπάο, να βγω στο δρόμο ins φτωχογειτονιάε και 
να πάρω το τοπικό άεωφορείο που θα μ' έφερνε στην 
πόάη. Εκεί, θα πήγαινα στο ξενοδοχείο που είχα εγκα
τασταθεί με ψευδώνυμο, θα 'παιρνα ένα ταξί για το αε
ροδρόμιο και θα γύριζα στη μεγάάη ποάιτεία πάουσιό- 
τεροε κατά δεκαπέντε χιάιάδεε δοάάρια.
Ο Ντότυ βγήκε απ' ίο ξενοδοχείο ίου την ώρα που τον 
περίμενα. Στην άκρη ins αάέαε, άκουσα τα βήματά ίου 
στο σκοτεινό δρόμο.
Όταν έφτασε κοντά μου, μίάησα:
-Ντότυ.
Σταμάτησε.
-Για έάα 'δω, είπα, θέάω να σου μιάήαω.
Τον άφησα να δη άίγο το πιστόάι.
Άρχισε να τρέμει κι έδειχνε έτοιμο$ να άιποθυμήσει.
Τον τράβηξα πέντε - έξι μέτρα μέσα στην αάέα. Με ικέ
τευε να του χαρίσω τη ζωή.
Ο 0xos του πυροβοάισμού ήταν εάάχιστο5, σα να 'σκά
σε ένα μπαάόνι. Τα γόνατα του Ντότυ άύγισαν κι έπεσε 
νεκρό$.
Εκείνη τη στιγμή, η μάρτυρα5 είχε ξεφωνίσει, τόσο πο
άύ και τόσο δυνατά, oncos μόνο μια ξανθιά, ντυμένη με 
φτηνά ρούχα και φτηνό μέικ -απ θα μπορούσε να ξε
φωνίσει. Αυτή κι ο φίάοε ins είχαν αποφασίσει να κό
ψουν απ' την αάέα για να βγουν πιο σύντομα στον πα- 
ράάάηάο δρόμο για το ξενοδοχείο που έμενε η κοπέ- 
άα.
Ο φίάοε ins δεν φώναξε, αάάά με κοίταζε. Η κοπέάα 
βρισκόταν πίσω του, αάάά είχε δει κι αυτή το πρόσωπό 
μου.
Ακόμα δυο πυροβοάισμοί στην αάέα, αάάά μέσα στο 
σκοτάδι η σκόπευση ήταν άσχημη. Αστόχησα. Έπειτα, 
παραβίασα έναν ακόμα κανόνα του συνδικάτου. Πανι- 
κοβάήθηκα - και τρέχονιαε να βγω απ' την αάέα, έπεσα 
σχεδόν σιπν αγκαάιά ενό$ μεγαάόσωμου αστυφύάακα 
που είχε ακούσει τα ξεφωνητά κι ερχόταν να δει τι συμ
βαίνει.
Οαστυνομικ05δεν κάθισε να με κοιτάξει. Ήταν μεγαάό- 
σωμο$, γρήγορο5 - και οπάισμένοε.
Πέταξα το πιστόάι με το σιγαστήρα και σήκωσα τα χέρια 
μου όσο πιο ψηάά μπορούσα.

*



Φυσικά, ίο  Συνδικάτο δεν είχε ακούσει ποιέ ι' όνομά μου. 
M0vos έκανα ό,ιι έκανα. Μολαταύτα, είχα δικαίωμα να πάρω 
δικηγόρο ιον Κύριλ Αμποι. Την πρώτη μέρα που ήρθε να με 
δει στη φυλακή, ρώτησε πόσα είχα πληρωθεί για τη δουλειά. 
Ήμουν αρκετά έξυπνο$ για να του πω nebs είχα πάρει μόνο 
δέκα χιΑιάδε5. Μου πήρε όλα τα λεφτά και μου είπε να μην 
ανησυχώ.
Ήταν σα να μου έλεγε να μην ανασαίνω, locus μια πονηρή 
αλεπού σαν τον Άμποι να μπορούσε να σπείρει μερικέ$ αμ- 
φιβολίε5 για την κατάθεση ins ξανθιάε. Εξάλλου, στην αλέα 
επικρατούσε πυκνό σκοτάδι. Κι όλα είχαν γίνει πάρα πολύ 
γρήγορα.
Το μεγάλο ερωτηματικό - για μένα - ήταν αν θα κρινόταν κα- 
τάλληλη ή όχι για έν ο ρ κ έ  αυτή η γηραιό κυρία, η Κλέβε- 
ντζερ.
Ο Εισαγγελέα5 την κοίταζε μ' εκείνα τα παιδικά, φιλικά, καστα
νά του μάτια.
- Τ' όνομά oas, παρακαλώ;
-Κυρία Κλαρίσα Μπάτεργουορθ Κλέβεντζερ.
-Είστε Αμερικανίδα υπήκοοε;
-Φυσικά.
-Έχετε μήπωε ηθικέ$ ή θρησκευτικές προκαταλήψειε κατά ins 
οποιοσδήποτε iipaupias των εγκληματιών, που θα oas εμπό
διζαν να περιληφθείτε στη σύνθεση του δικαστηρίου. 
-Απολύτωε καμιά.
Έψαξα να βρω μαντίλι για να σκουπίσω το πρόσωπό μου. Στο 
μυαλό μου ξανάφερα τα λίγα που είχα ακούσει για την κυρία 
Κλαρίσα Μπάτεργουορθ Κλέβεντζερ. Ζούσε εδώ είκοσι χρό
νια, κι είχε γνωρίσει και παντρευτεί έναν απ' t o u s  διακεκριμέ- 
vous πολίτε5 ins περιοχής, όταν auras βρισκόταν για διακοπέε 
στη Φλόριντα. Ο Αμποτ μου 'χε πει nos εκείνη την εποχή ήταν 
πολύ όμορφη, γοητευτική και τα ψυχικά ins χαρίσματα μεγά
λωναν την ακτινοβολία ins 6ivovias ins προσωπικότητα. Ο 
άντραε ins ήταν δεκαπέντε χρόνια μεγαλύτερόε ins. Εδώ και 
τρία χρόνια, auras είχε πεθάνει μετά από μακρόχρονη ασθέ
νεια, σε μια ιδιωτική κλινική.
Ο Εισαγγελέα5 ins χαμογέλασε μ' έναν τρόπο που ήθελε να 
δείξει nos δεν του άρεσε να κάνη τέτοιε5 ερωτήσεΐ5 σε μια 
καθωσπρέπει κυρία.
-Mnnos, καθ' οποιονδήποτε τρόπο είστε προκατειλημμένη 
σχετικά μ' αυτή την υπόθεση, κ. Κλέβεντζερ;
-Όχι.

- Γνωρίζετε τον κατηγορούμενο ΜαξΤαίηλορ;
- Όχι, καθόλου, απάντησε κοιτάζονταε κατάματα τον Εισαγγε
λέα.
- Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, nos είμαι αναγκασμένο$ να oas 
κάνω auras ns ερωιήσεΐ5, κ. Κλέβεντζερ.
- Καταλαβαίνω απόλυτα.
- θαρρώ  nos δεν χρειάζομαι τίποτε άλλο, είπε ο Εισαγγε
λέας.
Γύρισε npos το δικαστή.
- Εξοχώτατε, η κατηγορούσα Αρχή κρίνει κατάλληλη την κυ
ρία, για το σώμα των ενόρκων.
Ο 6iKaoras ουγκατάνευσε.
- Η υπεράσπιση να υποβάλει ερωιήσεΐ5.
Ο Κϋριλ Αμποτ προχώρησε npos την Έδρα. Το σουλούπι του 
όλο, θύμιζε απογοητευμένο χωριάτη.
- Εξοχώτατε, νομίζω nos ο κ. Εισαγγελέα$ έκανε όλεε ns απα- 
paiinras ερώτησες. Δεν νομίζω nos υπάρχει λόγο$ εξαιρέ
σ ε τε  ins κυρίας. Η Υπεράσπιση την αποδέχεται.
Κοίταζα τον Αμποτ που έκανε ένα βήμα πίσω. Έπειτα, βυθί
στηκα στην καρέκλα μου και μια βαθιά ανάσα βγήκε βαθιά, 
απ' τα πνευμόνια μου.
Ka0(bs ο Αμποτ στράφηκε και με κοίταξε, είμαι oiyoupos nos 
ένιωθε μεγάλη επιθυμία να μου κλείσει το μάτι. Για μια στιγ
μή, ένιωσα ένοχοε απέναντι μου που του 'χα πει ψέματα και 
του 'κρυψα ns πέντε χιλιάδες δολάρια.
Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν η κ. Κλέβεντζερ πριν παντρευτεί 
τον γέρο - Κλέβεντζερ, τότε που auras έκανε ταξίδι διακοπών 
σε μια πόλη με τροπικό κλίμα. Δεν ξέρω τι σήμαινε γι' αυτήν 
ο Λεν Ντότυ, που εμφανίστηκε μια μέρα απ' το παρελθόν και 
ζήτησε να ξαναμπεί στη ζωή ins. θα πρέπει να σήμαινε πολ
λά γι' αυτήν, αφού αναγκάστηκε να ξοδέψει μια μικρή περι
ουσία για να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο - εμένα - και να με 
πληρώσει για να μπορέσει να ξεφορτωθεί τον Ντότυ.
Ποτέ δεν θα μάθαινα αυτό το κομμάτι ins lorapias, αλλά ού
τε και μ' ένοιαζε. Το μόνο που ήξερα ήταν noos αυτή δεν μπο
ρούσε παρά να κάνη μόνο ένα πράγμα τώρα, αν δεν ήθελε ν' 
ανοίξω το στόμα μου και να τα πω όλα.
Ήξερα πόσο ωραίο θα 'ταν όταν θα γύριζα πίοω στην πολι
τεία και θα 'λεγα στα άλλα παιδιά ncos 0vopKos στο δικαστή
ριο που με δίκασε ήταν η ίδια η πελάτισσά μου.

Επιμέλεια: Π.Υ Ζωή Κωσταβάρα
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'Λ Λ ίσ τα  Γάμου...

οικιακός φωτισμός 

επαγγελματικός φωτισμός 

εξωτερικοί χώροι 

ηλεκτρολογικό υλικό 

μελέτη φωτισμού 

θυροτηλεοράσεις 

θυροτηλέφωνα 

διακόπτες 

οπτικές ίνες



Emiuxies
l o u  Σ ώ μ α ο ο 5

ΑΓΡΙΟ ΦΟΝΙΚΟ ΣΤΟ 
ΑΓΡΙΝΙΟ

Την 21.15 ωρα της 25.11.2006, στην αγρο
τική περιοχή Σχάικα ίου  συνοικισμού 
Πλατάνου του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Καλυβιών του Δήμου Αγρίνιου, βρέθηκαν 
τα πτώματα πέντε ανδρών, νεαρής ηλι
κίας, φέροντας τραύματα από πυροβόλο 
κυνηγετικό όπλο.
Από την αρχική αυτοψία του χώρου, δια
πιστώθηκε π διασπορά των ατόμων σε 
αγροτικό δρόμο πλησίον αγροκτήματο5. 
Κατόπιν εξακριβώσεως των στοιχείων

ταυτότητος των θυ
μάτων προέκυψε ότι 
πρόκειται για τους: 
Αντρέσσα Λάμπρο 
του Χρήστου, ετών 
33, Νικολόπουλο 
Βασίλειο του Νικο
λάου, ετών 23, Νικο-

λόπουλο Χρήσιο του Νικολάου, ετών 21, 
Πίπα Ηλία του Παναγιώτη, ετών 33 και Νι- 
κολόπουλο Αλέξιο του Γεωργίου, ετών 
17, οι οποίοι είχαν μεταβεί από κοινού στο 
συγκεκριμένο σημείο για κυνήγι. Όλοι οι 
προαναφερόμενοι συνδέονταν μεταξύ 
t o u s  με συγγενική σχέση (αδελφοί-εξά-
δελφοι).
Από την πρώτη στιγμή που περιήλθε σε 
γνώση των αστυνομικών Υπηρεσιών το 
στυγερό έγκλημα και υπό tis εντολές και 
κατευθύνσεις του Γεν. Επιθεωρητού Αστυ
νομίας Nonas Ελλάδα5, Αντιστράτηγου κ. 
Βασιλείου Τσιατούρα, κινητοποιήθηκαν 
Αστυνομικοί από εξειδικευμένες Υπηρε- 
oies, 0na>s από τη Διεύθυνση Εγκληματο
λο γ ιώ ν  Ερευνών από το Τμήμα Ανθρω
ποκτονιών Tns Αοφάλεια5 Attik0s, σε συ
νεργασία με tis τοπικές Αστυνομικές Υπη
ρεσία.
Από τον τόπο του εγκλήματο5 που διατη
ρήθηκε ανέπαφο5, συλλέχθηκαν σημαντι

κά πειστήρια για την έρευνα. Από τα σύγ
χρονα εργαστήρια Tns Αστυνομίας προέ
κυψε ότι κάλυκες που βρέθηκαν στο χώ
ρο του εγκλήματο5 και συγκεκριμένα δώ
δεκα τον αριθμό, είχαν βληθεί από ένα 
όπλο. Το σκηνικό του όλου εγκλήματος 
έδειχνε ότι αυτό το ένα όπλο δολοφόνησε 
tous πέντε ανθρώπους.
Έτσι, με τη σκέψη αυτή και τη λογική αυτή 
προσήχθησαν κάτοικοι Tns περιοχή5. Μέ
σα σ' αυτέ$ tis προσαγωγέ5 έγιναν και 
προσαγωγέ5 δύο κτηνοτροφών (πατέρα 
και γιου). Στην πορεία Tns έρευνας είχε 
προκύψει ότι στον επίμαχο χώρο και χρό
νο παραβρίσκονταν αυτοί οι δύο - ο παιέ- 
pas και ο yios. Συγκεκριμένα, σε κοντινή 
απόσταση από το χώρο αυτό έχουν τη 
στάνη tous. naTepas και yios, ειδοποιήθη
καν από μάρτυρα που εξετάστηκε, ότι 
στον επίμαχο χώρο υπάρχουν σκυλιά και 
κυνηγοί και «τρέξτε να τα μαζέψτε για να 
μη γίνει καμιά ζημιά στα πρόβατά oas». Το 
γεγονό5 αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο 
Tns av0Kpions.
Έγιναν οι προσαγωγές tous και ακολού
θησε έρευνα στο σπίτι tous όπου μεταξύ 
των άλλων πειστηρίων που κατασχέθη
καν υπήρχε και ένα κυνηγετικό όπλο. Τα 
πειστήρια εστάλησαν στα εργαστήρια πα
ράλληλα με tis ανακρίσεις που συνεχίζο
νταν. Μετά από πολύωρη ανάκριση, πατέ- 
pas και yios, ομολόγησαν. Οι εργαστηρια
κές εξετάσεις απλά επισφράγισαν την 
ομολογία πατρός και γιού.

ΣΚΛΗΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑΣ

Ύστερα από δημοσιεύματα του ημερήσι
ου τύπου σχετικά με την ύπαρξη ενός 
χρυσού στεφανιού σε ιδιωτικό μουσείο 
των Η.Π.Α., προερχόμενο από την Ελλά
δα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση 
την οποία ενήργησε το Τμήμα Δίωξης

Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ και υπεβλήθη στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτ/κών Αθηνών.
Από την ενεργηθείσα έρευνα, προέκυψε 
ότι το χρυσό στεφάνι προέρχεται από πε
ριοχή της Μακεδονίας και αγοράστηκε τον 
Ιούλιο του έτους 1993, από το παραπάνω 
μουσείο έναντι του χρηματικού ποσού 
των 1.150.000 δολαρίων. Στην υπόθεση 
εμπλέκονται πέντε άτομα, (δύο Έλληνες 
και τρεις αλλοδαποί) otous onoious 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπεξαίρεση, 
αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλή
ματος σε βαθμό κακουργήματος. Το συ
γκεκριμένο αρχαίο αντικείμενο, διεκδικεί- 
ται από την χώρα pas για επαναπατρισμό 
cos προϊόν λαθρανασκαφής.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Την 23-11 -2006, περιήλθε στο Τμήμα Δίω
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/ΔΑΑ, κα
ταγγελία, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, 
σύμφωνα με την οποία άγνωστος χρήστης 
του Διαδικτύου διακινούσε μέσω του 
προγράμματος ανταλλαγής αρχείων 
DC++, απόρρητα αρχεία στρατιωτικού πε
ριεχομένου. Κατόπιν τούτου, και μετά από 
ηλεκτρονική αναζήτηση και επισταμένη 
ψηφιακή ανάλυση των ηλεκτρονικών 
ιχνών από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διαπιστώθηκε 
ότι ο ανωτέρω χρήστης, με χρήση του 
ψευδώνυμου «xleo2», διέθετε πρόσφορα 
οε κάθε χρήστη Ιντερνετ, στρατιωτικά έγ
γραφα χαρακτηρισμένα ως «απόρρητα«, 
μεταξύ των οποίων και καταστάσεις με 
προσωπικά στοιχεία, βαθμούς και θέσεις
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στρατιωτικών υπαδδήδων.
Ακοδούθωε, προέκυψαν τα στοιχεία ταυ- 
τότηταε ίου δράστη.
Μετά από δίγεε ημέρεε, κδιμάκιο του Τμή- 
ματοε Δίωξηε Ηλεκτρονικού ΕγκρΙήματο5 
μετέβη στην Κόρινθο, όπου και διενήργη- 
σε νομότυπη κατ' οίκον έρευνα, κατά τη 
διάρκεια τηε οποία βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν:
- Evas φορητόε Η/Υ, ο onoios περιείχε τα 
επίμαχα αρχεία και δύο σκδηροί δίσκοι 
Η/Υ.
Ο δράστηε συνεδήφθη για παράβαση του 
άρθρου 146 του Π.Κ. «Παραβίαση μυστι
κών τηε Ποήΐιτείας», καθώ$ και για παρά
βαση των διατάξεων του Ν. 2472/97 «Πε
ρί προστασίαε προσωπικών δεδομένων» 
και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδι
κών Κορίνθου.

ΑΠ'ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Το Τμήμα Κα- 
τ α π ο δ έ μ η -  
ons Εμπο- 
pias Ανθρώ
πων, σε συ
νεργασία με 
την Δ/νση 
Α στυνόμευ- 
ons Αεροδι- 
μένα Αθη

νών, συνέδα- 
βε μέδοε 
εγκδηματικήε 
οργάνω σηε, 
που μεταφέ
ρει παιδιά 
από την Κίνα 
στην Ευρώ

πη, χρησιμοποιώνταε διαβατήρια άδδων 
ανηδίκων προσώπων.
Tis ηρωινέε ώρεε τηε 12-12-2006, Αστυνο
μικοί ms Δ/vons Αστυνόμευσηε Αεροδι- 
μένα Αθηνών, κατά την άφιξη πτήσηε των 
Οδυμπιακών Αερογραμμών από την Αδε- 
ξάνδρεια ms Αιγύπτου, διαπίστωσαν ότι 
Kivezos υπήκοοε, συνόδευε δύο ανήδι- 
kous αδδοδαπούε κινεζικήε καταγωγήε 
(αγόρι -  κορίτσι 10 και 11 ετών), για mus 
onoious επέδειξε διαβατήρια κινεζικών 
αρχών με στοιχεία των ανηδίκων τέκνων 
του. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι για 
τα δύο ανήδικα οι γονείε mus πδήρωσαν 
το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ για το 
καθένα, προκειμένου να μεταφερθούν 
παράνομα στην Γαδδία, όπου αυτοί ζουν 
και εργάζονται.
Μέδοε ms οργάνωσηε μετέφερε πεζή 
mus ανηδίκουε από την Κίνα στο A0os, 
μέσω αφύδακτων διαβάσεων των συνό
ρων, όπου τα παρέδαβε ο συδδηφθείε Κι- 
νέζοε, ο οποίοε τα οδήγηοε οδικώε στην 
Ταϊδάνδη και από εκεί αεροπορικώε μέσω

Ντουμπάι και Αδεξάνδρειαε Αιγύπτου 
στην Αθήνα, με τεδικό προορισμό το Μι- 
δάνο, όπου όδδο μέδοε τηε οργάνωσηε 
θα τα παραδάμβανε για να τα μεταφέρει 
στην Γαδδία. Επίσηε, ο συγκεκριμένοε 
δρόστηε, διαπιστώθηκε ότι κατά το παρεδ- 
θόν είχε μεταφέρει τουδάχιστον δύο ακό
μη φορέε, με τον ίδιο τρόπο ανηδίκουε 
στην Μαδρίτη και στην Αθήνα, με άγνω
στο τεδικό προορισμό.
Τα δύο παιδιά οδηγήθηκαν σε νοσοκο
μείο για γενικέε εξετάσειε και στην συνέ
χεια παραδόθηκαν οε ΜΚΟ, μέχρι την 
οδοκδήρωση των απαραίτητων διαδικα
σιών.

ΣΕ ΡΟΛΟ ΝΤΕΝΤΕΚΤΙΒ

Έχονταε τα πάντα σχεδιασμένα για τη δη- 
στεία στο υποκατάστημα τηε τράπεζαε 
Eurobank στο Αιγάδεω, δύο άτομα αφού 
προηγουμένωε ακινητοποίησαν με απει- 
δή όπδου όδουε όσουε βρισκόταν μέσα, 
αφαίρεοαν το χρηματικό ποσό των 23.800 
ευρώ. Εκείνο όμωε που δεν πρόσεξαν οι 
δράστεε ήταν ό,τι όταν διέφυγαν με τη δί- 
κυκδη μοτοσικδέτα που είχαν αφήσει έξω 
από την τράπεζα, έγιναν αντιδηπτοί από 
έναν περίοικο, ο οποίοε mus ακοδούθησε 
διακριτικά. Έτσι, όταν μετά από ένα χιδιό- 
μετρο οι δύο δράστεε χωρίστηκαν ο έναε 
διέφυγε σε άγνωστη κατεύθυνση, ενώ ο 
άδδοε κινήθηκε πεζόε npos την πυδωτή 
ποδυκατοικίαε. Σ' εκείνο το σημείο μετά 
από υπόδειξη του περίοικου που εξακο- 
δουθούσε να τον παρακοδουθεί, συνεδή- 
φθη από Ειδικό Φρουρό του A' Α.Τ. Αιγά- 
δεω με τη βοήθεια Αστυνομικού τηε ομά- 
δαε 'Ζ'. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν, ένα πιοτόδι κινεζικήε 
προέδευοηε των επτά φυσιγγίων, διαμε- 
τρήματοε 7,65 mm, καθώε και μια σακού- 
δα με τα χρήματα από τη δηστεία.

«ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ» ΑΠΑΤΗ

Ευχαριστούμε για τη φιδανθρωπική σαε 
πράξη ανέγραφαν τα χριστουγεννιάτικα 
βιβδιαράκια που είχαν αποσταδεί ταχυ- 
δρομικώε σε χιδιάδεε παραδήπτεε, χωρίε 
να αναφέρεται τίποτε περιοσότερο. Ο δό- 
γοε για ένα άτομο το οποίο αφού προμη
θεύτηκε από εκδοτική εταιρεία των Αθη
νών 10.000 περίπου βιβδιαράκια χριστου
γεννιάτικου περιεχομένου έναντι του πο
σού του ενόε ευρώ έκαστο, στη συνέχεια 
τα τοποθέτησε σε φακέδουε και γράφο- 
νταε ωε αποστοδέα μια ανύπαρκτη εται
ρεία τα απέοτειδε με αντικαταβοδή μέσω 
του υποκαταστήματοε των ΕΛ.ΤΑ. Συντάγ- 
ματοε σε ανάδογο αριθμό αγνώστων πα- 
ραδηπτών. Η απάτη δε του δράστη έγκει
ται στο γεγονόε ότι για την παραδαβή τουε
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οι ανυποψίαστοι αποδέκτεε έπρεπε να κα- 
ταβάδδουν το ποσό των 15 ευρώ. Ευτυ- 
χώε όμωε η «αδδηδογραφία» σταμάτησε 
χάριε στον έγκαιρο εντοπισμό και την άμε
ση ούδδηψη του δράστη από Αστυνομι- 
κούε του Τ.Α. Συντάγματοε.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Από mus Αγίουε θεοδώρουε μέχρι το 
Καπανδρίτι Αττικήε ήταν το πεδίο δράοηε 
τεσσάρων ατόμων, τα οποία ενεργώνταε 
ωε ομάδα με την ίδια ή διαφορετική κάθε 
φορά σύνθεση διέπρατταν κδοπέε σε σπί
τια και καταοτήματα. Οδηγώνταε κδεμμένα 
αυτοκίνητα ή μοτοποδήδατα παρακοδου- 
θούσαν τα οικοδομήματα που είχαν βάδει 
στόχο και αφού βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι 
απούσιαζαν, εισέρχονταν σε αυτά παρα- 
βιάζονταε είτε τιε πόρτεε είτε τα παράθυρα. 
Λεία τουε ήταν κυρίωε χρήματα και χρυσα
φικά χωρίε όμωε να καταφρονούν φορητέε 
ηδεκτρονικέε ή ηδεκτρικέε συσκευέε που 
μπορούσαν εύκοδα να μεταφερθούν. Τα 
περισσότερα από τα κδοπιμαία τα αντάδ- 
δασαν με ηρωίνη που mus προμήθευε ένα 
άτομο από τον Αοπρόπυργο. Όπωε προέ- 
κυψε από την έρευνα που διενήργησε η 
Υποδ/νοη Αοφ. Δυτικήε Αττικήε οι δράστεε 
έχουν διαπράξει 20 κδοπέε σε οικίεε, 9 κδο
πέε σε καταοτήματα, 3 κδοπέε οε δωμάτια 
ξενοδοχείων, ενώ έχουν αφαιρέσει ένα αυ
τοκίνητο και ένα μοτοποδήδατο.
2. Παράξενη και όμωε αδηθινή θα μπο
ρούσε να χαρακτηρίσει κανείε τη δεία έξι 
δραστών, οι οποίοι αφαιρούσαν καδώδια 
παντόε είδουε από οικοδομέε καθώε και 
καδώδια του ΟΣΕ και του ΥΠΕΧΟΔΕ. Η 
δράση τουε αποκαδύφθηκε όταν έναε από 
αυτούε προσήχθη στο Τ.Α. Ασπροπύργου 
γιατί οδηγούσε κδεμμένο αυτοκίνητο. 
Ερευνώνταε στη συνέχεια την υπόθεση 
Αστυνομικοί τηε Υποδ/νσηε Αοφ. Δυτικήε 
Αττικήε σε συνεργασία με συναδέδφουε 
τουε από το Τ.Α. Άνω Λιοσίων, διαπίστω
σαν ότι οι δράστεε είχαν αφαιρέσει από το 
34ο και 36ο χιδιόμετρο τηε σιδηροδρομι- 
κήε γραμμήε ΟΣΕ Σκα-Κιάτου καδώδια για 
γειώσειε φωτοσημάτων και τηδεπικοινω- 
νιών, καθώε και καδωδιώοειε ηδεκτροφω- 
τισμού 640 μέτρων.. Επίσηε είχαν διαρρή-
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ξει επτά σπίτια, εννέα οικοδομέ5, τέσσερα 
καταστήματα, τρία αυτοκίνητα, ενώ είχαν 
αφαιρέσει και ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο. Η συνο
δική αξία των κδαπέντων ανέρχεται στο 
ποσό των 125.000 ευρώ, τα οποία εκποιή
θηκαν οε διάφορε$ μάντρε$ αντί 15.000 ευ
ρώ.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΒΙΑΣΜΩΝ

1. Η άκρη του νήματοε για το Τ.Α. Νίκαια 
otis υπ οθέσει βιασμών ανήδικων έγινε 
όταν η οικογένεια ενό$ ανήδικου κατήγ
γειλε ότι κάποιοε αποπειραθηκε να παρα
σύρει το παιδί tous οε άδσο5 tns ηεριο- 
x0s. Έτυχε opcus και από το σημείο περ
νούσε ο 0eios του ανήδικου, ο onoios 
αντιδήφθηκε το δράστη και αφού προσέ- 
τρεξε στο afloos κατάφερε και απέσπαοε 
από τα χέρια του το παιδί. Μετά από επι- 
στάμενεε έρευνε$ των Αστυνομικών, κα
θόσον είχαν πδέον τπν περιγραφή του 
δράστη, τον εντόπιοαν οε περιοχή Tns Νί- 
Kaias. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν ένα μαχαίρι, ένα ζευγάρι 
μάδδινα γάντια και μια αδοιφή. Ο συδδη- 
φθεί5 δήδωσε κατά την προανάκριση ότι 
με την απειδή οωματικήε βία$ ή μαχαιρι
ού, οδηγούσε ανήδικα άτομα από 8 έακ 
15 ετών σε άδσο$ Tns NiKaias, όπου σε 
ερημικά σημαία τα βίαζε παρά φύση. Κα- 
τηγορούμενοε για μια απόπειρα και έναν 
βιασμό κατ' εξακοδούθηση οδηγήθηκε 
ενώπιον των εισαγγεδικών αρχών.
2. Αστυνομικοί το A.T. Ayias Παρασκευή$ 
έχοντα$ «cos όπδο tous» την αναγνώριση 
από ποθούσα ότι πρόκειται για το ίδιο 
άτομο που είχε προβεί σε πράξε^ προ- 
σβοδή5 cns γενετήσια5 αξιοπρέπειαε tns, 
συνέδαβαν ένα άτομο κατά τη διάρκεια 
νυχτερινή5 περιπόδιά. Oncos προέκυψε 
από την προανάκριση ο ουδδηφθεί5 ήταν 
ο δράοτηε σε τέσσερα περιπτώσειε βια
σμών, έξι περιπτώσεΐ5 απόπειρα5 βια
σμού, μια δηστεία$ και δέκα περιπτώσεΐ5 
προσβοδή$ και απόπειρα5 προσβοδήε 
Tns γενετήσια5 αξιοπρέπεια5.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Η αρχή για την εξάρθρωση εγκδηματική$ 
opY0vcoons που εκτεδούσε συστηματικά 
μεταφορέ5 οικονομικών μεταναστών από 
την Τουρκία, έγινε όταν συνεδήφθησαν 14 
αδδοδαποί καθώ5 και οι διακινητέε tous. 
Η συνέχεια έμεδε να ήταν η σύδδηψη από 
Αστυνομικού5 Tns Α.Δ. Ευβοία5 του οδη
γού ενόε Ι.Χ. φορτηγού, ο onoios είχε ξε
κινήσει από την Αθήνα και τεδικά κατέδη- 
ξε στην περιοχή Μεσοχωρίων Καρύστου

στην Εύβοια προκειμένου να παραδάβει 
και να μεταφέρει δαθρομετανάστε$. Πα- 
ράδδηδα με την επιχείρηση αυτή των 
Αστυνομικών, άνδρεε του Υποδιμεναρχεί- 
ου Αδιβερίου ακινητοποίπσαν στην ίδια 
περιοχή ένα αυτοκίνητο, ο οδηγό$ του 
οποίου προ δίγων δεπτών είχε αποβιβα- 
σθεί από φουσκωτό oracpos, που είχε κα- 
ταπδεύοει otis okt0s των Μεσοχωρίων 
προερχόμενο από Τουρκία. Ερευνώντα$ 
την περιοχή εντοπίστηκαν και συνεδή
φθησαν 63 οικονομικοί μετανάστε5 προ
ερχόμενοι από τη Σομαδία, την Παδαιστί- 
νη και το Ιράκ, οι οποίοι επρόκειτο να επι- 
βιβασθούν στο φορτηγό με τεδικό προο
ρισμό την Αθήνα. Οι 32 από tous προανα- 
φερόμενου$ αδδοδαπού$ είχαν μεταφερ
θεί με ταχύπδοο φουσκωτό σκάφο5, ο κυ- 
βερνήτη5 και το πδήρωμα του οποίου συ
νεδήφθησαν μετά από επιχείρηση του 
Τ.Α. Χαδκίδα5, του Κ.Λ. Χαδκίδαε και του 
Κ.Λ. Πειραιά. Οι υηόδοιποι δαθρομετανά- 
στεε μεταφέρθηκαν και αποβιβάστηκαν 
στο ίδιο σημείο με άδδο ταχύπδοο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
«ΜΑΪΜΟΥ»

Απομιμήσεΐ5 ανταδδακτικών γνωστή$ αυ- 
τοκινητοβιομηχανία5 εισήγαγαν από τη Ν. 
Κορέα δύο άτομα, τα οποία έχονταε ιδρύ
σει προμηθευτική εταιρεία, τα μετέφεραν 
οτη χώρα με πδοίο-κοντέινερ που κατέ- 
πδεε στο διμάνι tns θεσσαδονίκη5. Αστυ
νομικοί του Τμήματο5 Οικονομικών 
Εγκδπμάτων tns Δ/vons Ασφάδεια5 
Θεσ/νίκη5 έφτασαν στην άκρη του νήμα- 
tos όταν συνέδαβαν δύο άτομα, ιδιοκτή- 
τε5 καταστήματοε nd>0nons ανταδδακτι
κών αυτοκινήτων, γιατί μέσα στο μαγαζί 
tous βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φίδτρα

δαδιού και αέρα, τα οποία έφεραν xcopis 
την απαιτούμενη άδεια, πιστά αντίγραφα 
σημάτων, διακριτικών και κωδικών αριθ
μών YvaroTns pOpras αυτοκινήτων. Oncos 
προέκυψε τα είδη αυτά είχαν προμηθευ
τεί από ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα τη 
Ν. Ραιδεστό, otis εγκαταστάσεκ tns οποί- 
as βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.591 
απομιμητικά φίδτρα, ενώ otis συσκευα- 
σίε5 tous ήταν παρανόμων τυπωμένα πι
στά αντίγραφα σημάτων Tns i6ias αυτοκι- 
νητοβιομηχανίαε. Όδα τα προϊόντα που 
κατασχέθηκαν παραδόθηκαν υπό μεσεγ
γύηση στη νόμιμη αντιπροσωπεία tns αυ- 
τοκινητοβιομnxavias, ενώ οι τέσσερα 
συδδηφθέντε5 οδηγήθηκαν στον αρμό
διο Εισαγγεδέα.

«ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ»
ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ

Παδεύοντα5 με τρεΐ5 κουκουδοφόρου5 
που εισήδθαν στην οικία του την ώρα 
που κοιμόταν, ένα άτομο κατάφερε να 
αφαιρέσει την κουκούδα του ενό$, με 
αποτέδεσμα να εκπυρσοκροτήσει το 
όπδο με το οποίο τον απειδούοαν και να 
τραυματιστεί ένα$ από αυτούε. Στη συνέ
χεια οι δράστε5 επιβιβάστηκαν σε αυτοκί
νητο που tous περίμενε έξω από το σπίτι 
και τράπηκαν σε φυγή. Μη pnopcuvtas 
όμωε να προσφέρουν βοήθεια στον 
τραυματισμένο σύνεργό tous, κατευθύν- 
θηκαν στο Γ.Ν. Χαδκίδα5 δηδώνονταε 
otous γιατρού5 ότι ο τραυματισμόε 
προήδθε από ένοπδη επίθεση που δέ
χτηκαν από αγνώ στου σε περιοχή tns 
Χαδκίδα5. Αστυνομικοί του Τμήματοε 
Αοφάδεια5 Χαδκίδαε που επεδήφθηοαν 
tns υπόθεσηε, εξακρίβωσαν αμέσωε ότι ο 
tpaupatias ήταν έναε από tous δράστεε
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tns δηστείας και οδηγήθηκαν στη σύδδη- 
ψη και ίων τεσσάρων ατόμων. Από την 
έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκε ίο  δί- 
καννο που χρησιμοποίησαν οι δηστές και 
ίο  οποίο είχαν φρονιίοει να πετάξουν κά
θοδόν npos to νοσοκομείο, -ενώ εντός 
tou αυτοκινήτου με to οποίο διέφυγαν 
βρέθηκαν τρεις κουκούδες, έξι φυσίγγια 
και ένας άδειος κάδυκας. Στην καιοχή δε 
tou τραυματία βρέθηκαν τρία φυσίγγια 
κυνηγετικού όπδου. Οι δράστες με tn δι
κογραφία που σχημαΐίσθηκε σε βάρος 
tous οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

Σε οπδοστάσιο είχε μετατρέψει το σπίτι 
του ένα άτομο το οποίο συνεδήφθη μετά 
από αστυνομική επιχείρηση δυνάμεων 
του Τ.Α. Χανιών και ΤΑΕ Χανιών. Οι Αστυ
νομικοί κατέγραψαν συνοδικά 125 διαφο
ρετικά είδη οπδισμού, μεταξύ των οποίων 
δύο κυνηγετικές καραμπίνες, τρία στρα
τιωτικά τυφέκια, δύο ημιαυτόματα και ένα 
αυτόματο, ένα κυνηγετικό δίκαννο, ένα 
αεροβόδο, τέσσερα πιστόδια διαφόρων 
μαρκών, 18 γεμιστήρες διαφόρων φυσιγ
γίων, 5 σκοπευτικές διόπτρες διαφόρων 
όπδων, πδηθώρα εξαρτημάτων στρατιω
τικών τυφεκίων και κυνηγετικών όπδων, 
270 καινούργια χάδκινα βδήματα στρα
τιωτικών φυσιγγίων, 50 αντίστοιχα μοδύ- 
βδινα, 500 φυσίγγια πιστοδιού διαφόρων 
διαμετρημάτων, 582 φυσίγγια για τυφέκιο 
και κυνηγετικά όπδα, φορητού πομποδέ
κτες και διάφορα εξαρτήματά tous, 900 
καψύδδια γόμωση$ στρατιωτικών φυσιγ
γίων καθώς και 1950 αντίστοιχους κάδυ- 
κες διαφόρων διαμετρημάτων.

ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ

Από το Τμήμα Ασφαδείας Ζακύνθου εξι

χνιάσθηκε η ένοπδη δηστεία σε τράπεζα 
που είχε πραγματοποιηθεί το καδοκαίρι 
του 2006. Oncos προέκυψε από την ποδύ- 
μηνη έρευνα των Αστυνομικών τέσσερα 
άτομα με το πρόσχημα των διακοπών πα- 
ρέμειναν στο νησί για είκοσι περίπου ημέ
ρες. Το χρονικό αυτό διάστημα είχαν θέσει 
υπό παρακοδούθηση το υποκατάστημα tns 
Τράπεζας Eurobank-Εργασίας έχοντας σκο
πό να δηστέψουν τα χρήματα της χρηματα- 
ποστοδής. Έτσι αφού καθόρισαν συγκεκρι
μένο δρομοδόγιο, εξασφαδίζοντας παράδ- 
δηδα τον τρόπο διαφυγής, μετρώντας τον

ακριβή χρόνο που απαιτείται τόσο για το 
άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου, την καταμέ
τρηση και την τοποθέτηση των χρημάτων 
σε σάκους, όσο και για την έδευση αστυνο
μικών δυνάμεων, την προηγούμενη ημέρα 
της δηστείας πραγματοποίησαν την τεδική 
«πρόβα». Την επομένη οι τέσσερις δράστες 
οπλισμένοι, φορώντας κράνη και γάντια, 
έσπασαν την πίσω πόρτα της τράπεζας και 
απειδώντας τους υπαδδήδους και τους ηε- 
δάτες της τράπεζας, καθώς και τον οδηγό 
του ειδικού οχήματος της χρηματαποστο- 
δής αφαίρεσαν οκτώ σάκους μεταφοράς 
χρημάτων που περιείχαν συνοδικά 960.000 
ευρώ. Στη συνέχεια αρχικά πεζοί και μετά 
επιβιβαζόμενοι σε δύο κδεμμένες δίκυκδες 
μοτοσικδέτες τράπηκαν σε φυγή. Το σχέδιό 
tous ήταν έτσι καταρτισμένο ώστε με την 
μετέπειτα επιβίβασή tous σε αυτοκίνητο να 
εξαφανίσουν κάθε δυνατό ίχνος, ενώ η πα
ραμονή τους στο υποκατάστημα δεν ξεπέ- 
ρασε στη διάρκεια το ένα δεπτό, γι' αυτό και 
εγκατέδειψαν στο σημείο και άδδους τέσ
σερις σάκους, υποδογίζοντας το μέσο όρο 
άφιξης των αστυνομικών.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

θεωρώντας υπαίτιο για τον στραγγαδισμό 
της αδεδφής του τον γαμπρό του, κανόνι

σε έναντι αμοιβής 5.000 ευρώ να τον δο- 
δοφονήσουν. Όμως τα δύο άτομα που 
«προσέδαβε» άφησαν μετά την ανθρωπο
κτονία που τέδεσαν στοιχεία ικανά να 
προσδιορίσουν το σωματότυπό τους. Έτσι 
Αστυνομικοί του Τ.Α. Σητείας σε συνεργα
σία με Αστυνομικούς του Τ.Α.Ε. Λασιθίου 
και της ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. δαμβάνοντας μέτρα 
ικανά να εγκδωβίσουν τους δράστες στην 
πόδη της Σητεία ώστε να μην απομακρυν
θούν από τα όρια του Νομού, διενήργη- 
σαν επιστάμενες αναζητήσεις και προσα
γωγές ατόμων. Μεταξύ των προσαχθέ- 
ντων ήταν και ο ένας από τους δύο δρά
στες ο οποίος εντοπίστηκε σε κατάστημα 
πδησίον των δεωφορείων ΚΤΕΛ Σητείας 
και του οποίου τα χαρακτηριστικά ταίρια
ζαν με τις περιγραφές. Ο προσαχθείς στη 
συνέχεια ομοδόγησε ότι μαζί με έτερο 
άτομο και έχοντας δάβει εντοδή από τον 
κουνιάδο του θύματος, αφού προσχεδία
σαν, τέδεσαν από κοινού την ανθρωπο
κτονία. Τόσο ο συνεργός του δράστη όοο 
και ο ηθικός αυτουργός του εγκδήματος 
με τη βοήθεια και άδδων Αστυνομικών 
Υπηρεσιών συνεδήφθησαν και οδηγήθη
καν στον Ειοαγγεδέα.

3.000 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Δύο αρχαιοκάπηδους συνέδαβαν Αστυ
νομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηδίας της 
Δ/νσης Ασφάδειας θεσσαδονίκης την ίδια 
ημέρα. Πρόκειται για δύο άτομα τα οποία 
βρέθηκε να έχουν στις οικίες τους συνοδι
κά 2.885 νομίσματα διαφόρων χρονικών 
περιόδων, 230 αρχαία αντικείμενα μεγά- 
δης αρχαιοδογικής αξίας, εικόνες αγίων 
και θρησκευτικά αντικείμενα βυζαντινών 
χρόνων, έναν ανιχνευτή μετάδδων, κα
θώς και διάφορα αντικείμενα δαογραφι- 
κού ενδιαφέροντος. Και στις δύο περιπτώ
σεις τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν 
εμπίπτουν στις διατάξεις περί προστασίας 
αρχαιοτήτων και της εν γένει ποδιτιστικής 
κδηρονομιάς, ενώ οι συδδηφθέντες οδη
γήθηκαν στον Ειοαγγεδέα.
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

1. Με in μέθοδο tns avappixnons εισέρ
χονταν σε σπίτια και ενώ οι ένοικοι κοιμό
ντουσαν, αφαιρούσαν χρήματα, χρυσαφι
κά και αντικείμενα αξίαί. Η δράση όμωε 
των τριών αυτών ατόμων σταμάτησε όταν 
οι O nonis κ ινήσει io u s  έγιναν αντιλη- 
πτέ$ από AoiuvopiKoOs του Τ Α  Βάρηε 
που διενεργούσαν περιπόδια. Κατά τον 
έδεγχο που έγινε στο ΙΧΕ αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν κοσμήματα, 
διάφορα τιμαλφή καθώε και διαρρηκτικά

εργαδεία. Όπωε προέκυψε από την προα
νάκριση οι δράστεε είχαν διαπράξει του
λάχιστον οκτώ διαρρήξειε-κδοπέε σε οι- 
κίε5 των περιοχών Βάρκιζαε, Βάρηε και 
Γδυφάδαϊ.
2. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό tous στον 
τρόπο δράσηε κατά τη διάρκεια διαρρήξε
ων ήταν η συγκέντρωση των παθόντων 
σε κοινό χώρο, ώστε να έχουν εδευθερία 
κινήσεων. Χαρακτηριστική ήταν όμωε και 
η σύδδηψή tous από AoiuvopiKoOs Tns 
Υποδ/vons Ασφ. ΝΑ Αττικήε και του Τ.Α. 
Γδυφάδαε. Ο δόγο5 για τέσσερα άτομα τα 
οποία μαζί με άδδουε συνεργούε οι οποί
οι αναζητούνται, αφού παραβίαζαν πόρ- 
τεε ή παράθυρα οικιών, την ώρα που οι 
ένοικοι κοιμόντουσαν, tous ακινητοποιού- 
σαν με χρήση όπδων ή απειδέε βία5 και 
αφού tous συγκέντρωναν σε κοινό χώρο, 
στη συνέχεια αφαιρούσαν χρήματα, τι- 
μαδφή, ηδεκτρονικά είδη καθώε και κάρ- 
τε5 αναδήψεων χρημάτων ananoavias 
από ious ιδιοκτήτεε να tous γνωρίσουν

τον κωδικό (PIN). Ακοδούθω5 ομάδα αυ
τών μετέβαινε σε παρακείμενη τράπεζα 
και προέβαινε σε αναδήψεΐ5 χρημάτων. 
Για τη διαφυγή ious δε χρησιμοποιούσαν 
τα οχήματα των παθόντων, με τα οποία 
ποδδέε φορέ$ διέπρατταν δηστείεε. Συνο
δικά εξιχνιάσθηκαν 15 κδοπέε-διαρρήξε^ 
οικιών καθώε και δύο απόπειρε$. Στην οι
κία των δραστών Ka0oos και σε ένα κδεμ- 
μένο ΙΧΕ αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποι
ούσαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρ- 
ρηκτικά εργαδεία, τιμαδφή, ροδόγια, ηδε
κτρονικά είδη και ηδεκτρονικοί υποδογι- 
oi0s μέρο$ των οποίων αποδόθηκαν 
otous ιδιοκτήτε5 tous.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΤΑΝ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Συνεδήφθησαν δυο άτομα γιατί σε έρευ
να που έγινε σε ΙΧΕ αυτοκίνητο βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 117 περίπου κιδά ακα
τέργαστη κάνναβη.

ΤΑΝ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
151 κιδά ακαιέργαστη5 κάνναβηε βρέθη
καν στο αυτοκίνητό ενό$ ατόμου το οποίο 
και συνεδήφθη.

ΤΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μπορεί αρχικά να τράπηκαν σε φυγή 
όταν εξετράπη ins πορεία$ του το αυτοκί
νητο στο οποίο επέβαιναν, αδδά τεδικά 
δεν γδίτωσαν τη σύδδηψη. Στην έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο οι

δύο συδδηφθέντε5 βρέθηκε να κατέχουν 
86 κιδά ακατέργαστη5 κάνναβη5.

Α.Τ. ΘΑΣΟΥ
217 δισκία για την αγορά των οποίων 
απαιτείται ιατρική συνταγή φέρεται να είχε 
στην κατοχή του ένα άτομο, το οποίο εκτό5 
αυτών κατείχε και 222 γραμμάρια ηρωί- 
vns.

Τ.Δ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δύο άτομα συνεδήφθησαν γιατί σε έρευ
να που έγινε στο αυτοκίνητο που επέβαι- 
ναν βρέθηκαν 110 κιδά ακατέργαστη κάν
ναβη.

Τ.Δ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ
Σε ειδική κρύπτη ανάμεσα στο ταβάνι 
και στην κεραμοσκεπή του Ι.Ν. Ευαγγε- 
δίστρια5 Πατρών είχαν τοποθετήσει δύο 
άτομα 46 κιδά κάνναβη, προκειμένου να 
αποξεραθούν. Άνδρε$ του Τ.Δ.Ν. Πα
τρών αφού εντόπισαν την κάνναβη, έθε
σαν υπό παρακοδούθηση το Ναό και 
συνέδαβαν ious δύο δράστε5.

Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Σε δέκα συγκοινωνούντεε μεταξύ ious 
εκχερσωμένου$ και ειδικά διαμορφω- 
μένου$ xcopous βρέθηκε φυτεία xaois 
αποτεδούμενη από 1.190 συνοδικά φυ
τά, ενώ βρέθηκαν και 27 κιδά αποξηρα
μ έν α  κάνναβα σε αυτοσχέδιο αποξη- 
ραντήριο εντ05 ins φυτε ία . Στην κατοχή 
του συδδηφθέντα βρέθηκαν 9 κιδά κάν
ναβη.

ΦΑΣΟΥΛΙ ΤΟ ΦΑΣΟΥΛΙ

Exovias cos κύριο στόχο το κέρδοε δύο 
άτομα υπεξαιρούσαν από επιχείρηση 
επεξεργασία$ τροφίμων διάφορα προϊό
ντα. Στη συνέχεια τα παρέδιδαν κατόπιν 
συνεννοήσεωε σε εμπόρουε έναντι ιδιαί
τερα χαμηδού kootous, xcupis παραστατι
κά. Oncas εκτιμάται από ious Αστυνομι- 
kous ins Υποδ/vons Ασφαδεία5 Σερρών 
οι δύο συδδηφθέντε5 σε διάρκεια ενό$ 
0ious αφαίρεσαν εμπορεύματα αξία$ 
449.000 ευρώ, τα οποία είχαν πουδήοει 
σε 20 εμπόρουε στην ευρύτερη περιοχή 
ms Βορείου Εδδάδοε. Enions συνεδήφθη 
ένα άτομο γιατί κατεδήφθη να παραδαμ- 
βάνει μετά από εικονική πώδηση εμπο
ρεύματα αξία5 1.542 ευρώ, έναντι των 70 
ευρώ.

Επιμέλεια: Αστ/καε Αγγελική Στόλη
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E n iK A IP O T H T A :

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΙΕΩΣ

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν 
στον Υπουργό Δημοσίαε Τάξεωε κ. Βύρω
να Πολύδωρα, καθώϊ και στπν ηγεσία Tns 
Ελληνικά Aoiuvopias και του Πυροσβε
στικού IcbpaTOS:
- η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία 
Ελλάδο$,
- η παιδική χορωδία του προσωπικού ins 
Γ.Α.Δ. Αττικήί από κοινού με τη Σχολή Χο
ρού των παιδιών του προσωπικού ins Δι
εύθυνσή Aoiuvopias Πειραιά και - η μικτή 
μπάνια ins Ελληνική5 Αστυνομία5 και του 
Πυροσβεστικού Σώματο5.
Στην εορταατική εκδήλωση που πραγμα
τοποιήθηκε στο Υπουργείο Anpooias Τάξε- 
ω5, παρέστηοαν ο ApxnYOS ms Ελληνική5 
Aoiuvopias Αντισιράτηγο5 Avaoi0aios 
Δημοοχάκη5, ο ApxnyOs του Πυροσβεστι
κού Σώματο5 Αντισιράτηγο5 Ανδρέα5 
K0ns, ο Υπαρχηγό5 ms Ελληνική5 Αστυνο- 
pias Αντισιράιηγο5 Στυλιανά5 Σύρο5, ο 
YnapxnY0s του Πυροσβεστικού Σώμακ» 
Αντισιράτηγο5 Γεώργΐ05 Kap60pas, ο Γενι- 
K0s Επιθεωρητή5 Aoiuvopias Ν. Ελλάδθ5 
Ανιιοιράΐηγο5 Βασίλειθ5 Τσιατούρα5, οι 
Προϊστάμενοι και οι Δ ιευ θ υ ν ^  των Διευ
θύνσεων των Κλάδων/ΑΕΑ, Ka0cbs και 
αντιπροσωπείε5 του προσωπικού του 
Υπουργείου Anpooias Τάξεωε και του 
Αρχηγείου.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και τραγούδια παιάνισε στον 
Υπουργό Anpooias Τάξεα^ κ. Βύρωνα Πολύδωρα, KaOtus και 
στην ηγεσία ins Ε.Υ.Π., ins Ελληνική5 Aoiuvopias και του Πυ
ροσβεστικού Tci>paios, η μικτή φιλαρμονική ins Ελληνική5 
Aoiuvopias και του Πυροσβεστικού Tcapaios. Στην εορταστική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Anpooias 
Τάξεα^, παρέστησαν ο Γεν. Γραμμαιέα5 του Υπουργείου Πρέ- 
σβη5 ε.τ. κ. Κωστή5 Αιλιανόε, ο Διοικπτή5 ins Ε.Υ.Π. Π ρέσβη κ. 
Ιω άννα Κοραντή5, οι Α'και Β’ Υποδιοικπτέ5 ins Ε.Υ.Π. κ.κ. Σε
ραφείμ Τσιτσιμπή5 και Παναγιώτπ5 Αλυφαντή$ αντίστοιχα, ο 
Apxny0s του Πυροσβεστικού Σώματο5 Αντιστράτηγο5 Ανδρέαε 
Kons, ο Υπαρχηγό5 ins Ελλπνική5 Aoiuvopias Αντιστράτηγο5 
Στυλιανά5 Σύρο5, ο Υπαρχηγό5 του Πυροσβεστικού Σώματθ5 
Αντιοτράτηγο5 Γεώργΐ05 Kap60pas, ο Προϊστάμενο5 Επιτελεί
ου του Αρχηγείου ins Ελληνική5 Aoiuvopias Αντιστράιηγο5 
Euoip0Tios Kupiax0Kns, ο Γενικό5 Επιθεωρητήε Aoiuvopias Ν. 
Ελλάδθ5 Αντιστράιηγο5 Βασίλειθ5 Τσιατούρα5, οι Διευθυντέ$ 
των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου ins Ελληνική5 
Aoiuvopias, καθείς και αντιπροσωπείε5 του προσωπικού του 
Υπουργείου Anpooias Τάξεω5 και του Αρχηγείου ins Ελληνι- 
K0s Aoiuvopias.
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ΕΘΥΜ07ΎΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Ynoupyos Anpooi'as Τάξεα^ κ. Βύρων 
Πολύδωρες, ουνοδευόμενο5 από τον 
Αρχηγό tns EflflnviKhs Aoiuvopias Αντι
στράτηγο Αναστάσιο Δημοσχάκη και ιον 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικήί Υπο
στράτηγο Ασημάκπ Γκόλφη, προσέφερε 
εθιμοτυπικά, δώρο σε τροχονόμο, κατά ιη 
διάρκεια εκτέλεσ ή  υπηρεσία$ στο Σύ- 
νταγμα.Ο Προϊστάμενο$ Κδάδου Οργάνω- 
ons και Ανθρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ , 
προσέφερε εθιμοτυπικά δώρο σε τροχο
νόμο στπ διασταύρωση Tns Ιερά$ Οδού 
και θπβών στο Αιγάλεω.

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΝ 
31-12-2006 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο YnoupY0s Anpooias Τάξεα^ κ. Βύρων Πολύ- 
6copas συνοδεία του Αρχηγού tns ErirTnviKPs 
Aoiuvopias Αντιστράτηγου Αναστασίου Δημο- 
σχάκη μετέβη στο Κέντρο Tns Άμεση5 ApPans 
AuiKns από όπου μετά την αλλαγή του 0tous 
διαβίβασαν μέσω ίου ασυρμάτου tis ευχέ5 
tous npos tous αστυνομικού5 που εκιελούοαν 
νυκτερινή υπηρεσία. Ακολούθησε η κοπή ins 
npcoToxpoviPiiKns niras του Σώματο5 από τον 
κ. Υπουργό και τον κ. Αρχηγό. Στην κοπή παρέ
στησαν ο Ynapxnyos ins Ελληνική5 Aoiuvopias 
Ανιιστράτηγο5 Στυλιανό$ I0pos, ο Γενικό5 Επι- 
Θεωρητή5 Aoiuvopias Ν. Ελλάδο$ Αντισιράτη- 
Yos Βασίλεΐ05 Toiaio0pas, ο Hevikos Ασιυνομι- 
kos Διευθυντή5 Αιιική5 Υποστράιηγο5 Ασημά- 
Kns Γκόλφη5, ο Αναπληρωιή5 Hevik0 s Ασιυνομι- 
K0s Διευθυντή5 Attics Υποσιράιηγο5 HavviKas 
T okk0 s, ο Δ ιευ θ ύ νω  Ασφάλεια5 Αττική5 Υπο- 
σιράιηγο5 Δρόσο5 Μπουγούδη5, ο Διοικητή5 
ins Διευθυνσή5 Αμέση5 Ap0ons Arums , Τα- 
Eiapxos κ.Κων/vos Kaoan0Kns, ανώτατοι και 
ανώτεροι Αξιωματικοί ins Γ.Α.Δ.Α.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ο YnoupY0s Anpooias Τάξεω5 κ. Βύρων Πολύδωρας παρέστη την 6.1.2007 
στην Ακολουθία των θεοφανείων και στην τελετή του Αγιασμού των Υδά- 
των που έλαβαν χώρα, στον Ι.Ν. των Παμμεγίστων Ταξιαρχών ous εγκατα- 
στάσεΐ5 ins πρώην Σχολή5 Αξιωματικών ins Ελληνική5 Aoiuvopias (Μεσο
γείων 96).
Στην τελετή παρέστησαν επίση5 ο Ynapxny0s ins Ελληνική5 Aoiuvopias 
Ανιισιράτηγο5 Στυλιανό$ Σύρο5, ο Προϊστάμενο5 του Κλάδου Ασφάλεια5 
και Τάξη5/ΑΕΑ Υποστράτηγο5 Στέφανο$ Σκότπ5, ο Προϊστάμενο5 του Κλά
δου Οικονομοτεχνικών/ΑΕΑ Υποστράτηγο5 Γρηγόριθ5 Αναγνώστου, ο 
Προϊστάμενο5 του Κλάδου Οργάνωση5 και Διαχείριση5 Ανθρώπινου Δυνα- 
μικού/ΑΕΑ Υποστράτηγο5 Νικόλαο5 Μπλάνη5 καθώ5 και ανώτεροι Αξιωμα
τικοί του Αρχηγείου ins Ελληνική$ Aoiuvopias
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EniKAIPOTHTA :

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΕΣ ΔΕΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Ο Υπουργία Anpoolas Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας παρέστη 
ιην 30-12.2006 στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως ins 
ψυχής του δολοφονηθέντος ons 31-12-2004 Ειδικού Φρουρού 
Χαράλαμπου Αμανατίδη, στην Κηφισιά Αττικής (συμβολή των 
οδών Καρπάθου και Θήρας). Σιην επιμνημόσυνη δέηση παρέ- 
σιηοαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Πρέσβης ε.ι. κ. Κωστής Αι- 
λιανός, ο Υπαρχηγός ins Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Στυλιανός Σύρος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος 
Αντιστράτηγος Βασίλειος Τοιατούρας, ο Επίτιμος Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος ε.α. Στέφανος Μακρής, ο Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Ασημάκης 
Γκόλφης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ
νομίας, απόστρατοι αξιωματικοί ins Ελληνικής Αστυνομίας, φίλοι 
και συγγενείς του δολοφονηθέντος καθώς και πλήθος αστυνομι
κών και πολιτών.
Επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε, επίσης, την 30.12.2006 
στη θέση Τριγώνα Τρικάλων υπέρ αναπαύοεως των ψυχών των 
θανάσιμα ιραυματισθέντων στις 30-12-2005 Αρχιφυλάκων Δημη- 
ιρ ίου Κώτση και Κωνσταντίνου Βλαχοπάνου. Στην επιμνημόσυνη 
δέηση παρέστησαν ως εκπρόσωποι του Υπουργού Δημοσίας Τά- 
ξεως και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ο Προϊστάμενος 
Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυριακάκης, ο Προϊ
στάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής Υπο
στράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Περιφέρειας Ηπείρου Υποστράτηγος Δημήτριος Γαλλίκας, ο 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας Υπο
στράτηγος Χρήστος Φράγγος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Τρικά
λων Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρήστος Μπούρας και ο Προϊ
στάμενος της Υπηρεσίας θρησκευτικού της Ελληνικής Αστυνομίας 
πανοσιολογιότατος κ. Νεκτάριος Κιούλος.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σύσκεψη των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών Περιφέρειας 
πραγματοποιήθηκε ιην 8-12-2006 στο Αρχηγείο ins Ελληνικής 
Αστυνομίας, υπό τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πο
λύδωρα και τον Αρχηγού ins Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γο Αναστάσιο Δημοσχάκη.
Στη Σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας ίου Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως Πρέσβης ε.ι. Κωστής Αιλιανός, ο Υπαρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο 
Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Ευστράτιος Κυρια- 
κάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος Γεώρ
γιος Ανδραβίζος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος 
Αντιστράτηγος Βασίλειος Τοιατούρας, οι Προϊστάμενοι των Κλά
δων του Αρχηγείου, καθώς και οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές 
των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας.
Κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης, έγινε επισκόπηση όλων ίων θε
μάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος, δόθηκαν εντολές και οδη
γίες και εκτέθηκαν απόψεις σχετικά με: την εμφανή αστυνόμευση, 
ιπν εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων για ιην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την αναβάθμιση των

υπηρεσιών που παρέχουν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες στους πο
λίτες, κυρίως σε ό,τι αφορά την έκδοση διαβατηρίων και ταυτο
τήτων.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗ 
ΣΥΝΟΔΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Υπουργόε Δημοσίαε Τάξεωε κ. Βύρων Πολύδωραε συμμετείχε 
την 5.12.2006 σιην 2.768η Σύνοδο Υπουργών Δ ικα ιοσύνη και 
Εσωτερικών Υποθέσεων ins Ε.Ε. που πραγμαιοποιήθηκε otis 
ΒρυξέΤΙΤΙε5. Σε παρέμβασή ίου σχετικά με ίο  SIS II, ο Trlrlnvas 
Υπουργόε μεταξύ άλλων είπε: «.. .ΠοΠιΤέε φορέε στη ζωή των 
ανθρώπων και των κοινωνιών, νομικά θέματα, οικονομικά θέμα
τα και τεχνικά θέματα pas απομακρύνουν από τον μεγάλο πυρή
να ins σκέψηε pas που είναι τα πολιτικά θέματα. Έτσι, εκτιμώ ότι 
σήμερα μπορούμε να αποφασίσουμε χάρη στη θαυμαστή πρω
τοβουλία ins Πορτογαλίαε που στηρίζει η Κομισιόν και ο Franco 
Frattini προσωπικά, και να καταλήξουμε σε μια επαναβεβαίωση 
των δύο αρχών ins κατασφάλισηε ενόε χώρου ειρήνηε και ελευ- 
θερίαε, του μεγάλου χώρου των 25 και 27 (αύριο) κρατών-με- 
λών ms ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε. Και φυσικά τη συνακόλουθη αρχή 
ins ελευθερίαε Kivnons των πολιτών αυτού του χώρου εντό5 
των εσωτερικών συνόρων».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ 

ΧΡΕΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ο Αρχηγόε ins Ελληνικήε Aoiuvopias Αντισιράτηγοε Avaomoios 
Δημοσχάκηε δέχθηκε την 8.12.2006 στο γραφείο ίου, τον ομόλο
γό ίου εκτελούντα χρέη Αρχηγού Aoiuvopias ins ToupKias 
Στρατηγό κ. Necati Aliinlas, ο onoios επισκέφθηκε την Αθήνα στο 
πλαίσιο ins επίσημηε napouoiaons του Σχεδίου «ΙΑΑΕΙΡΑ» για 
την αντιμετώπιση και καταπολέμηση ins napavopns διακίνησηε 
ανθρώπων. Η συνάντηση ήταν εθιμοτυπική και κατά τη διάρκειά 
ins συζητήθηκαν θέματα διμερούε ενδιαφέροντο5 και ειδικότερα 
η πραγματοποίηση μελλοντικών διμερών συναντήσεων σε 
Ελλάδα και Τουρκία για ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντοε.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Αρχηγόε ins Ελληνική5 Aoiuvopias 
Avnoip0inYos Avaoi0oios Anpoox0Kns 
επισκέφθηκε την 4.12.2006 Υπηρεσίε5 ins 
Γενική$ A o iuvop ias Δ ιεύθυνσή Περιφέ- 
ρεια$ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο σειρά$ 
επισκέψεων που πραγματοποιεί σε Γενι- 
κέ$ Αστυνομικέε Διευθύνσεΐ5 όλη$ ins χώ- 
pas, με στόχο την αναβάθμιση ins επιχει- 
ρησιακήε ετοιμότητας ins avianoKpions 
και ins αποτελεσμαιικότηταε των Υπηρε
σιών ins Ελληνική5 Aoiuvopias. Κατά τη 
διάρκεια ins επισκέψεω5 ο κ. Αρχηγόε 
προήδρευσε συσκέψεωε στην έδρα ins 
Γενικήε Αοτυνομικήε Διεύθυνσηε Περιφέ
ρ ε ι  Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Στη 
σύσκεψη ουμμετείχαν ο Γενικόε Αστυνομι- 
κόε Διευθυντήε Περιφέρειαε Πελοποννή
σου Υποστράτηγοε Χρήστοε Δρακόπου- 
λοε, οι Διευθυντέε των Αστυνομικών Διευ
θύνσεων Κορινθίαε, Αργολίδαε, Αρκα- 
6ias, AaKcovias, Μεσσηνία5, TaEiapxos 
Κωνσταντίνο5 Κουμανιάνοε, Α.Δ. Στέφα- 
vos Μπάρλας Α.Δ. Κωνσταντίνοε ToOzos,

Α.Δ. Χρήστοε Λυμπερέαε και Α.Δ. Γεώργιοε 
Βασιλόπουλοε αντίστοιχα, ανώτεροι 
Αξιωματικοί ins Γενικήε Αστυνομικήε Διεύ- 
θυνσηε Περιφέρειαε Πελοποννήσου, κα- 
0ti)s και αξιωματικοί ins Α.Δ. Αρκαδίαε.
Ο κ. Αρχηγόε έδωσε εντολέε και κατευ- 
θύνσειε επί ζητημάτων αστυνομικήε αρ- 
μοδιότηταε κυρίαν σε ζητήματα όπωε: η 
εμφανήε αοτυνόμευση, η εφαρμογή εξει- 
δικευμένων δράσεων για την αποτελε
σματική αντιμετώπιση ins εγκληματικότη- 
ταε, η ενίσχυση των Υπηρεσιών με προ
σωπικό, η αναβάθμιση των υπηρεσιών 
που παρέχουν οι Αστυνομικέε Υπηρεοίεε 
oious πολίτεε, η συντήρηση των κτιρια- 
κών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών και η 
εξεύρεση κατάλληλων κτιρίων για μετα
στέγασα

Σε ερωτήσε^ δημοσιογράφων σχετικά με 
την επίσκεψή του, ο κ. Apxnyos απάντησε 
cos εξήε: « Έχω σχεδιάσει να επισκεφθώ 
όλεε ns Γενικέε Αστυνομικέε Διευθύνσεΐ5 
ins xcbpas, προκειμένου να συναντηθώ 
με όλουε ious διοικούντεε αξιωματικούε 
και να εξετάσουμε επί τόπου όλα τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι Περιφέ- 
ρειεε ins xobpas. Ταυτόχρονα όμωε να 
προετοιμαστούν οι Υπηρεσίεε ενόψει των 
εορτών των Χριστουγέννων, κάνονταε μια 
αποτίμηση στα σημεία ins αντεγκληματι- 
Kns πολιτικήε που εφαρμόζουμε μέχρι 
τώρα, otis δ ρ ά σ ει που εφαρμόζουμε και 
το αποτέλεσμα που έχουμε πετύχει».
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EniKAIPOTHTA:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ.Κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργοί Δημοσίαε Τάξεωε κ. Βύρων Πολύδωροί παρέ- 
οτη tnv 7.12.2006 σε εκδήλωση με θέμα «50 χρόνια Ευρω- 
παϊκήε Ενότηταε», που πραγματοποιήθηκε στο Κτίριο τηε Γενι- 
κήε Γραμματείαε Επικοινωνιών και Ενημέρωσηε, για την πα
ρουσίαση του βιβλίου του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών και Πάσηε Ελλάδοε κ.κ. Χριστόδουλου με τίτλο «Η 
ψυχή τηε Ευρώπηε».
Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 
τηε Ιεράε Συνόδου τηε Εκκληοίαε τηε Ελλάδοε, παρέστησαν 
και ανέπτυξαν εισηγήσειε ο Διευθυντήε και Εκπρόσωποί 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Γεώργιοί 
Κασιμάτπί, ο βουλευτή ί κ. Γεράσιμοί Αροένηί και ο καθη- 
γητή ί Δ ιεθνούί Πολιτικήί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. Χρι 
οτόδουλοί Γιαλλουρίδηε, ενώ συντονιστήί τη ί συζήτησηί 
ήταν ο δημοσιογράφοί κ. Κωνσταντίνοί Ζούλαε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ 
ΤΑ 185 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Ο Υπουργοί Δημοσίαε Τάξεωε κ. Βύρων Πολύδωροί, εκπροσω- 
πώνιαε την Κυβέρνηση, μετέβη την 10.12.2006 στον Δήμο Εμμα
νουήλ Παπά του Νομού Σερρών, και παρέοτη στο Μνημόσυνο 
για τα 185 χρόνια από το θάνατο του Ήρωα Εμμανουήλ Παπά, 
Αρχιστράτηγου των Μακεδονικών Δυνάμεων τη ί Ελληνικήί Επα- 
νάστασηε του 1821.
Στην Επιμνημόσυνη Δέηση, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβα- 
σμιώτατοί Μητροπολίτηε Σερρών και Νιγρίτηε κ. θεολόγοε, πα
ρέστησαν οι Βουλευτέε τηε Νέαε Δημοκρατίαε του Νομού Σερ
ρών: κα. Μαρία Κόλλια-Τοαρούχα, κ. Καριπίδηε Αναστάσιοε, κ. 
Λεονταρίδηε θεόφιλοε, ο Βουλευτήί του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του Νομού 
Σερρών κ. Μπόλαρηε Μάρκοε, ο νυν Νομάρχηε Σερρών κ. Πα- 
παναγιώτου Κωνσταντίνοε και ο νεοεκλεγείε Νομάρχηε Σερρών 
κ. Φωτιάδηε Στέφανοε, ο νυν Δήμαρχοε του Δήμου Εμμανουήλ 
Παπά κ. Δεδούοηε Ευάγγελοε και ο νεοεκλεγείε Δήμαρχοε του 
Δήμου Εμμανουήλ Παπά κ. Τοικέε Βασίλειοε, ο Γενικόε Αοτυνομι- 
κόε Διευθυντήε Περιφέρειαε Κεντρικήε Μακεδονίαε Υποστράτη
γο ί Μπούτσικαε Ιωάννηε, ο Αστυνομικόε Διευθυντήε Σερρών 
Ταξίαρχοε Μπίσποε θεόδωροε, ο Γενικόε Επιθεωρητήε Β. Ελλά-

δοε του Πυροσβεστικού Σώματοε Αντιστράτηγοε Κωνσταντίνοε 
Σκόκαε, καθώε και εκπρόσωποι κοινωνικών και πολιτιστικών 
Φορέων.
Μετά το πέραε τηε τελετήε, ο Υπουργόε Δημοσίαε Τάξεωε ανακη
ρύχθηκε σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Εμμανουήλ Παπά.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο Αρχηγόε τηε Ελληνικήε Αοτυνομίαε Αντιστράτηγοε Αναστάσιοε Δη- 
μοοχάκηε επισκέφθηκε την 11.12.2006 τη Διεύθυνση Εσωτερικών 
Υποθέσεων, στο πλαίσιο σειράε επισκέψεων που πραγματοποιεί σε 
Υπηρεσίεε τηε Ελληνικήε Αοτυνομίαε σε όλη τη χώρα, με στόχο την 
αναβάθμιση τηε εηιχειρησιακήε ετοιμότηταε, τηε ανταπόκρισηε και 
τηε αποτελεοματικότηταε αυτών.Τον υποδέχτηκαν οι Αστυνομικοί 
Δ/ντεε κ.κ. Δασκαλάκηε Βασίλειοε και Καλονόμοε Γεώργιοε.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΕΣΒΗ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 

Ο.Η.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ynoupyos Anpooias Τάξεακ κ. Βύρων Πολύδωρα5 συναντήθηκε 
την 13.12.2006 στο Γραφείο ίου, με τον Πρέσβη Karins θελήσεωε ins 
"Ynatns Αρμοοτείαε του Ο.Η.Ε. οιην Ελλάδα κ. Γιώργο Νταλάρα. Στη 
ουνάνιηση παρέσιησαν ο Γενικές Γραμματέαε/ΥΔΤ Πρέοβη5 ε.ι. κ. 
Kcootns Airliavos, ο Αρχηγόε ins ErirlnviKns Aotuvopias Ανιιο ιράιη- 
Yos Avaotdoios Anpooxdxns, ο εκπρόσωπο5 insTnains Appoora'as 
ίου Ο.Η.Ε. οιην Ελλάδα κ. Γιώργοί Toapnonourlos, η Υπεύθυνη ίου 
Τομέα npooiaoias tns "Ynatns Αρμοοιεία5 ίου Ο.Η.Ε. οιην Ελλάδα 
κα. Καλλιόπη Σιεφανάκη, η Υπεύθυνη ίου Τομέα Επικοινωνίαε ins 
'Ynatns Αρμοσιείαε ίου Ο.Η.Ε. οιην Ελλάδα κα Καίιη Κεχαγιόγλου 
και η σύζυγο5 ίου κ. Νταλάρα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 'ΦΙΛΟΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ*

Εκδήλωση npos ιιμήν ίου Ομίλου Φίλοι Aotuvopias Αθηνών" 
πραγματοποιήθηκε ιην 13.12.2006 σε κεντρικό ξενοδοχείο των 
Αθηνών, για την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στην 
Ελληνική Αστυνομία. Στην εκδήλωση παρέοτηοαν ο Ynoupy0s 
Anpooias Τάξεα^ κ. Βύρων Πολύδωρα5, ο Hevikos Γραμματέ- 
as/YAT Πρέσβη5 ε.ι κ. Κωοτή$ Aifliavos, ο Αρχηγό$ tns Ελληνικήε 
Aotuvopias AvtiotpatnYOS Avaotaoios Δημοσχάκηε, o Ynapxn- 
Y0s tns Ελληνικήε Aotuvopias AvtiotpatnYOS Ttufliav0s Σύρο5, o 
Προϊοτάμενο5 Επιτελείου/ΑΕΑ AvtiotpatnYOS Euotpatios Kupia- 
κάκηε, ο Γενικόε Επιθεωρητή5 Aotuvopias N. Ελλάδθ5 Avtiotpa
tnYOS Β α σ ίλ ες  Τοιαιούρα5, o fcviKOs AotuvopiKos Διευθυντή5 
Αιτική5 Υποσιράτηγοε AonpaKns Γκόλφης, ο Προϊοτάμενο5 Κλά
δου Ασφάλεια5 και Τάξηε του Αρχηγείου Υποσιράτηγο$ Στέφα- 
vos Trains, ο Προϊστάμενοε Κλάδου Οργάνωση5 και Ανθρώπι
νου Δυναμικού του Αρχηγείου Υποστράτηγο$ Νικόλαοε Μπλά- 
vns, ο Διευθυντήε tns Άμεση$ Ap0ons Aniras Ταξίαρχο5 Κων- 
otavtivos KaoandKns, ο Δ ιευθυνιή ί tns Διεύθυνση5 Aotuvopias 
Αθηνών TaEiapxos Γεώργιο$ Μπαταλογιάννηε, καθώε και άλλοι 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί tou Tcbpatos.
Τον Όμιλο εκπροσώπησαν οι κυρίεε: Καίτη Ψημένου, Κοίτη Κα-

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 'ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ'

Ο Ynoupyos Anpooias Τάξεω5 κ. Βύρων Πολύδωρα5 και ο Αρχη- 
Y0s tns Ελληνική5 Aotuvopias Αντιστράτηγο$ Avaot0oios Δημο- 
ox0Kns βράβευσαν tnv 14.12.2006 tous pouoiKoOs tns Ε.Ρ.Τ. και 
tous ερμηνευτέ5, οι οποίοι συμμετείχαν otis εκδηλώ σ ει εορτα
σμού tns «Ημέραε tns Aotuvopias» την 20-10-2006 στο Μέγαρο 
Mouairas Αθηνών. Η τελετή βράβευοη$ πραγματοποιήθηκε στο 
Υπουργείο Anpooias Τάξεωε, παρουσία του Υπαρχηγού tns 
Ελληνική$ Aotuvopias Αντιστραιήγου Στυλιανού Σύρου, του 
Προϊσταμένου Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστραιήγου Ευστρατίου Κυ- 
ριακάκη, του Γενικού Επιθεωρητή Aotuvopias Ν. Ελλάδοε Αντι- 
στρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα, των Προϊσταμένων των Κλά
δων του Αρχηγείου και των Διευθυντών των Διευθύνσεων του 
Αρχηγείου.
Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν οι ερμηνευτέ5 Xpovns Αηδωνίδηε, 
Φωτεινή Δάρρα και Γεράσιμοε Ανδρεάκκ, καθώε και οι: Ανδρέ- 
as Πυλαρινό$, Μαέστρο5 και Διευθυντή$ tns Ορχήστρα5 Σύγ- 
xpovns Μουσική5 tns ΕΡΤ, Απόστολθ5 Μπάγια5, Διευθυντή5 
Μουσικών Συνόλων tns ΕΡΤ, Xp0otos Παναγάπουλθ5, Πρόε- 
6pos Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλθ5 tns ΕΡΤ, Avuiivios Ανδρικά- 
κη$, reviKOs Διευθυντή5 Ραδιοφωνία tns ΕΡΤ, Γεώργιο$ Κωνστα-

λαμαράκη, Ελένη Γεωργιάδη, Νινέπα Παπαηλιού και Εύα Γερο- 
γιαννοπούλου, Πράεδρο5, Αναπληρώτρια Προέδρου, Γενική 
Γραμματέαε, Tapias και Ειδική Γραμματέαε αντίστοιχα..

vtivi6ns, έφορο$ tns Ορχήστραε Σύγχρονη$ Μουσικήε tns ΕΡΤ, 
καθώ5 και μουσικοί από τα Μουσικά Σύνολα και μέλη tns Ορχή- 
otpas Σύγχρονη5 Mouoik0s tns ΕΡΤ.

[ 101 ] Α/Α



EniKAIPOTHTA:

Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑϊΕΩΣ ΚΑΙ Ο κ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ο YnoupYos Δημοσιά Τάξεωε κ. Βύρων ΠοΑύδωραε προσεκΑήθη και παρέσχη, συ
νοδεία ίου Αρχηγού ins ΕΑΑηνικήε Ασχυνομίαε Ανιισχράχηγου Ανασχάσιου Δημο- 
σχάκη, σε δεξίωση που παρέθεσε χην 26.1.2007 η Α.Ε. ο Πρόεδροε xns Δημοκραχίαε 
κ. ΚάροΑοε ΠαπούΑιαε, σχο Προεδρικό Μέγαρο, npos χιμάν xns ηγεσία5 χων ΕνόπΑων 
Δυνάμεων και χων Σωμάχων ΑσφαΑείαε. Σχη δεξίωση παρέσχησαν, επίση5, ο Υπαρ- 
χηγόε ins ΕΑΑηνικήε Aoiuvopias Ανχισχράχηγο5 ΣχυΑιανό5 Σύρο5, ο Προϊσχάμενοε 
ΕπιχεΑείου ίου Αρχηγείου ins EAAnviKns Aoxuvopias Ανχιοχράχηγο5 Euoxpaxios Κυ- 
piaK0Kns, ο Γενικό5 Εηιθεωρηχή5 Aoxuvopias Νοχίου EAA06os Ανχισχράχηγο5 Βασί- 
Αεΐ05 Τσιαχούραε, καθώ5 και ανχιπροσωπεία ανωχάχων και ανωχέρω./ αξιωμαχικών 
χου Σώμαχο5.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΩΝ Η.ΠΑ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔιάΑεξη με θέμα: «Συνεργασία για χη διεθνή ασφάΑεια - Η αχζένχα για χον 
21ο» πραγμαχοποίηοε χην 24.1.2007 ο Πρέσβηε χων Η.ΠΑ. σχην ΕΑΑάδα 
κ. Charles Ρ. Ries oious σπουδασχέ5 ins ΣχοΑή5 EOvikAs ΑσφάΑεια5. Τον κ. 
Πρέσβη υποδέχθηκε ο Ynoupyos Δημοσιά Τάξεωε κ. Βύρων ΠοΑύδω- 
pas. Σχη διάΑεξη παρέσχησαν ο Hevik0s Γραμμαχέαε ίου Υπουργείου Πρέ- 
σβηε ε.χ. κ. KcdoiAs AiAiav0s, ο Προϊσχάμενοε ΕπιχεΑείου/ΑΕΑ Ανχισχράχη- 
Yos Euoxpaxios KupiaK0Kns, ο Διευθυνχή$ xns Aoxuvopims Ακαδημίαε 
Υποσιράχηγο5 Λεωνίδα5 ΠοΑύδωρα5, οι Διοικηχέ5 χων ΣχοΑών Αξιωμα- 
χικών, Μεχεκπαίδευσηε- Επιμόρφωσηε και E0vikiis ΑσφάίΤεια5, Ταξίαρχοι 
Xpnoxos MaKpns, Xpnoxos n6vos και Γεώργιο$Τσεκούρα5 ανχίσχοιχα, κα- 
Θώ5 και άΑΑοι ανώχαχοι και ανώχεροι αξιωμαχικοί.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ Υ.Δ.Τ. ΣΤΟ ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Hevikos Γραμμαχέα5/ΥΔΤ Πρέσβη5 ε.χ κ. Kcooihs AiAiavos, cos εκ- 
πρόοωποε ίου Υπουργού Δημοσίαε Τάξεωε κ. Βύρωνα ΠοΑύδω- 
ρα, έΑαβε μέροε axis εργασίεε χου Άχυπου ΣυμβουΑίου Υπουρ
γών Δικαιοσύνηε και Εσωχερικών Υποθέσεων χο οποίο πραγμαχο- 
ποιήθηκε χην 15 και 16 Ιανουάριου 2007 σχη Δρέσδη xns Γερμα- 
vias, σχα πΑαίσια xns Γ ερ μ α ν ίά  Προεδρίαε xns Ε.Ε. Τον κ. Γενικό 
Γραμμαχέα συνόδευσαν οι Διευθυνχέε χων Διευθύνσεων ΑΑΑοδα- 
πών και Διεθνού5 Ασχυνομικήε Συνεργασίαε, Ταξίαρχοι Δημήχριοε 
nav6nouAos και ΒασίΑειοε KcovoiavionouAos. Καχά χην εν Αόγω 
συνάνχηση, συζηχήθηκαν χα ακόΑουθα θέμαχα αρμοδιόιηιαε χου 
Υπουργείου Δημοσία5Τάξεω5:
- Πρόιαση xns γερμανική5 Προεδρία5 σχεχικά με χην μειαφορά 
xns Συνθήκη5 Prum σχην νομοθεσία xns Ε.Ε.

- Το μέΑΑον xns ευρωπαϊκήε noAniKhs σχον χομέα χων Εσωχερι
κών Υποθέσεων από χο 2010 και μεχά.
- ΠρωχοβουΑία αναφορικά με χην ευρωπαϊκή μεχανασχευχική 
ποΑιχική.
- Βία, βινχεοπαιχνίδια και παιχνίδια ηΑεκιρονικών υποΑογισχών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ApxnYOS xns EAAnviKns Ασχυνομία5 Ανιισιράχηγοε Avaoiaoios 
Δημοσχάκη5 συνανχήθηκε χην 8.1.2007, με χη Γενική Πρόξενο 
Αθηνών και Πειραιώε xns ToupKias σχην ΕΑΑάδα κα. Beyza 
(Jnluna. Καχά χη διάρκεια xns συνάνχηση5, σχην οποία παρέσχη ο 
Προϊσχάμενο5 χου ΚΑάδου ΑσφάΑεια5 και Τάξη5/ΑΕΑ Υποσχράχη- 
Yos Σχέφανο5 Σκόχη5, συζηχήθηκε χο θέμα xns συνεργασία5 μεχα- 
ξύ χων Ασχυνομιών χων δύο χωρών. Ειδικόχερα, η κα Πρόξενοε 
έθεσε σχον Αρχηγό xns EAAnviKhs Aoxuvopias χο ζήχημα xns ενη- 
μερώσεωε και αποσχοΑήε axis χουρκικέε Αρχέε χων σχοιχείων χων 
Τούρκων υπηκόων που συΑΑαμβάνονιαι οχη χώρα pas, oncos αυ- 
χά (σιοιχεία) προκύπχουν από χα αχομικά xous έγγραφα, καθώ$ 
επίση5 και χο θέμα xns επίσπευσή χων διαδικασιών xns διοικηιι-

kAs απεΑάσεω5 χων συΑΑηφθένχων σχην ΕΑΑάδα Τούρκων που 
έχουν εκχίσει χην ποινή xous axis εΑΑηνικέ$ φυΑακέ5.0 κ. Αρχηγός 
αφού ευχαρίσχησε χην Τούρκο Πρόξενο για χην επίσκεψή xns, χη 
διαβεβαίωσε για χην ύπαρξη καΑού κΑίμαιοε συνεργασίαε μεια- 
ξύ χων Ασχυνομιών EAA06os και ToupKias, Ka0cbs και για χην πρό
θεση xns εΑΑηνική5 πΑευρά5, για περαιχέρω ανάπχυξη xns συνερ- 
γασίαε.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Αρχηγόν ins Εδδηνικήε Αστυνομίαε ΑνιισιράιηγοΒ Avaoidoios Δημοσχάκηε 
επισκέφθηκε την 15.12.2006 Υπηρεσίεε ins reviKns ΑστυνομικήεΔιεύθυνσηε Πε- 
ριφέρειαε Στερεάε ErlrlaSos, ο ιο πδαίσιο σειράε επισκέψεων που ηραγμαιοποι- 
εί σε Γενικέε Αστυνομικέε Διευθύνσειε orins ins χώραε, με σιόχο ιην αναβάθμι
ση ins επιχειρησιακή$ ειοιμόιηια5, ins ανταπόκρισηε και ins αποιείΤεσμαιικόιη- 
ias ίων Υπηρεσιών ins ΕΠΠηνικήε Ασιυνομίαε.
Καιά ιη  διάρκεια ins επισκέψεα^ ο κ. Apxnyos προήδρευσε συσκέψεωε σιην 
έδρα ins Γενική5 Ασιυνομική5 Διεύθυνσηε Περιφέρεια5 Σ ιερεά5 Εδδάδοε σιη 
Λαμία. Σιη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικόε Ασιυνομικόε Διευθυνιήε Περιφέ- 
ρειαε Στερεάε Εδδάδοε Υποσιράιηγοε Παναγιώιη5 Γιαννίκοε, οι Δ ιευθυνιέε 
ίων Αστυνομικών Διευθύνσεων Φθιώιιδαε, Ευβοίαε, Βοιωιίαε, Φωκίδαε, Τα- 
ξίαρχοε Ιωάννηε Kotpcoioos, Ταξίαρχοε Ιωάννηε Ραχωβίισαε, Α.Δ. Νικόλαοε 
Σιιγκαε και Α.Δ. NiKorlaos Τσαπικουνηε αντίστοιχα, και ανώτεροι αξιωματικοί 
ins Γενικήε Αστυνομικήε Διεύθυνσηε Περιφέρειαε Σ ιερεά5 Εδδάδθ5.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Αρχηγόε ins Εδδηνικήε Aoiuvopias Αντισιράιηγοε Αναστάσιοε 
Δημοσχάκηε επισκέφθηκε ιην 19.12.2006 Υπηρεσίεε ins Γ.Α.Δ. 
θεσσαδονίκηε και ins Γενικήε Αστυνομικήε Δ ιεύθυνσή Περιφέ- 
ρειαε Κεντρικήε Μακεδονίαε. Κατά τη διάρκεια ins επισκέψεωε ο 
κ. Αρχηγό5 προήδρευσε συσκέψεωε σιη Γ.Α.Δ. θεσσαδονίκηε. 
Στη σύσκεψη συμμειείχαν ο Γενικόε Επιθεωρητήε Αστυνομίαε Β. 
Εδδάδοε Αντιστράιηγοε Γεώργιοε Ανδραβίζοε, ο Γενικόε Αστυνο- 
μικόε Δ ιευθυνυ^ θεσσαδονίκηε Υποστράιηγοε Αντώνιοε Μπά- 
μιατζηε, ο Γενικόε Ασιυνομικό$ Διευθυντήε Περιφέρειαε Κεντρι- 
κήε Μακεδονίαε Υποστράτηγοε Ιωάννηε Μπούτσικαε, οι Διευθυ- 
ντέε των Διευθύνσεων Ασφάδειαε, Αστυνομίαε, Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων, Αδδοδαπών, Tpoxaias, Άμεσηε Δράσηε και Αστυ- 
νόμευσηε Κραιικού Αεροδιμένα θεσσαδονίκηε, Ταξίαρχοε Σιέρ- 
γιοε Αποσιοδίδηε, Ταξίαρχοε Χρήσΐ05 Νικοδόπουδοε, Ταξίαρχοε 
Δημήιριοε Παπανικοδάου,Ταξίαρχοε Μιχαήδ Σεφερίδηε, Α.Δ. Ζή
νων Κοσμάε, Α.Δ. Παναγιώιηε Καρανάσιοε και Α.Δ. Παύδοε Νικο-

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Αρχηγόε ms Εδδηνικήε Ασιυνομίαε Ανιισ ιράιηγοε Ανασιά- 
σιοε Δημοσχάκηε επισκέφθηκε ιην 20.12.2006 Υπηρεσίεε ms Γε- 
νικήε Ασιυνομικήε Διεύθυνσηε Περιφέρειαε θεσσαδίαε. Κατά 
ιη  διάρκεια ins επισκέψεωε, ο κ. Αρχηγόε προήδρευσε συσκέ- 
ψεωε στην έδρα ins Γενικήε Αστυνομικήε Διεύθυνσηε Περιφέ- 
ρειαε θεσσαδίαε σιη Λάρισα. Σιη σύσκεψη συμμειείχαν ο Γενι- 
κόε Αστυνομικόε Διευθυντήε Περιφέρειαε θεσσαδίαε Υποστρά- 
τηγοε Χρήστοε Φράγγοε, οι Διευθυντέε ίων Ασιυνομικών Διευ
θύνσεων Λάρισαε, Καρδίτσαε, Μαγνησίαε και Τρικάδων Ταξίαρ- 
xos Ανδρέαε Κουιρουμάνηε, Α.Δ Κωνσιανιίνοε Κοματσιούδη5, 
Α.Δ Λεωνίδαε Pivns και Α.Υ. Χρήστοε Μπούραε αντίστοιχα, 
αξιωμαιικοί Διοικητέε Υπηρεσιών επιπέδου Αστυνομικού Τμή- 
μαιοε και άνω ins Γενικήε Ασιυνομικήε Διεύθυνσηε Περιφέρει- 
as θεσσαδίαε, καθώε και αξιωματικοί ins Αστυνομικήε Διεύ- 
θυνσηε A0pioas.
Ο Αρχηγόε ins Εδδηνικήε Ασιυνομίαε συναντήθηκε επίσηε με 
ίο  Γενικό Γραμματέα Περιφέρειαε θεσσαδίαε κ. Φώτιο Γκούπα, 
με τον οποίο συζήτησε το θέμα ins ένταξηε αστυνομικών δρά-

Oa'iSns αντίστοιχα, οι Διευθυντέε των Αστυνομικών Διευθύνσεων 
Ημαθίαε, Πέδδαε, Σερρών, Χαδκιδική5, Κιδκίε και Πιερίαε, Τα- 
ξίαρχο5 Παναγιώιηε Γκουβενιάρη5, Ταξίαρχοε Βασίδειοε Κρομ- 
μύδαε, Ταξίαρχοε θεόδωροε Mniznos, Ταξίαρχοε Ποδύδωραε
Καδφόπσυδθ5, Α.Δ. Παύδοε θωμαϊδηε και Α.Δ. Παύδοε Μπου- 
ιούρηε αντίστοιχα, καθώε και Αξιωματικοί των Γενικών Αστυνομι
κών Διευθύνσεων θεσσαδονίκηε και Περιφέρειαε Κεντρικήε Μα- 
κεδονίαε,

σεων στο Δ ' Κοινοτικό Πδαίσιο Στήριξηε. Για τη ρύθμιση, μάδι- 
στα των δεπτομερειών του θέματοε, αρμόδιοι Αξιωματικοί του 
Αρχηγείου ins Εδδηνικήε Ασιυνομίαε θα μεταβούν στην Περι
φέρεια θεσσαδίαε, προκειμένου να συναντήσουν τον Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειαε. Τέδοε, ο Αρχηγόε ins Εδδηνικήε Αστυ- 
νομίαε είχε εθιμοιυπικέ5 συναντήσειε με τον Δήμαρχο Λαρι- 
σαίων κ. Κωνσταντίνο Τζανακούδη, καθώε και με εκπροσώπουε 
Συνδικαλιστικών Ενώσεων Αστυνομικών, Ειδικών Φρουρών, 
Συνοριακών Φυδάκων και Ποδιτικών Υπαδδήδων.
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EniKAIPOTHTA:

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο Apxnyos ins Ελληνικήε Aoiuvopias Avuotpainyos Avaotaoios 
Δημοσχάκηί επιοκέφθηκε την 22.1.2007 τον Αρχιεπίσκοπο Νέαε 
louonviavPs και n6ons Κύπρου Μακαριότατο κ.κ. Χρυσόστομο 
Β', στο πΠαίσιο Tns επίσκεψπε που πραγματοποίησε (22- 
23/1/2007) στην Κύπρο. Κατά τη συνάντηση ο κ. Αρχηγό$ μετέ
φερε στον Αρχιεπίσκοπο tous χαιρετισμού5 του Υπουργού Δη- 
pooias Τάξεω5 κ. Βύρωνα Πολύδωρα και του προσέφερε αντί
γραφο Tns tepas Eikovos Tns Παναγίαε rns Βρεφοκρατούσα5 ins 
IM  'EPouvas Λεωνιδίου, η οποία cus γνωστό ενευρέθπ από ιην 
Ελληνική Αστυνομία την 23-9-2006, ύστερα από την κλοπή ins.
Ο Μακαριότατο5 κ.κ. Xpuoooiopos Β' ευχαρίστησε τον κ. Αρχηγό 
και του προσέφερε oos δώρα ένα μυροδοχείο και ένα λεύκωμα 
εικονισμάτων ins Κύπρου.
Νωρίτερα, ο Apxny0s ins Ελληνικήε Aoiuvopias συναντήθηκε με 
τον Πρέσβη ins Ελληνική5 Δημοκρατίες στην Κύπρο κ. Δημήτριο 
Ράλλη. Στη συνάντηση παρέστπσαν ο Apxnyos ins KunpiaKPs 
Aoiuvopias κ. Χαράλαμπο5 Κουλέντη5 και ο ΐλλη να 5  Πράξενο5 
στην Κύπρο κ. Ιω άννα Τσαούση5. Ο κ. Π ρέσβη και ο κ. Πρόξε- 
vos ενημέρωσαν τον κ. Αρχηγό για τη λειτουργία ins Πρεσβεία 
και ειδικότερα του Προξενικού TpPpaios σε ό,τι αφορά την ολο
κλήρωση των εργασιών έκδοσπε 9.300 διαβατηρίων σεΈλληνε5 
unnK0ous, κατοίκων Κύπρου.
Την επομένη ο κ. Αρχηγό$ μετέβη στο Αρχηγείο ins Κυπριακή5 
Aoiuvopias, όπου τον υποδέχθηκε ο Apxny0s ins KunpiaKPs 
Aoiuvopias και η ηγεσία ins KunpiaKPs Αστυνομίαε. Κατά τη 
διάρκεια Tns ouv0vinons, συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου εν
δ ια φ έρ ο ν ^ , με στόχο την ενδυνάμωση ins α σ τυ ν ο μ ία  συνερ- 
Yaoias μεταξύ Ελλάδθ5 και Κύπρου, στο πλαίσιο του Μνημονίου 
Επίσημων Συνομιλιών που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2006 
από tous ApxnyoOs των δύο Αστυνομιών και ins Συμφω νία  
AoiuvopiKPs Συνεργασία5 μεταξύ ίων δύο χωρών.
Ακολούθου, ο κ. Apxnyos επιοκέφθηκε το Γενικό Επιτελείο Εθνι- 
kPs Φρουράε, όπου ενημερώθηκε από τον Υπαρχηγό Αντιστρά
τηγο Σάββα Αντωνίου.
Εν συνεχεία, ο κ. Apxny0s, συνοδευόμενοε από τον Αρχηγό ins 

KunpiaKPs Aoiuvopias, μειέβη για επίσκεψη και κατάθεση στε
φάνου στον Τύμβο Μακεδονιτίσσπε και στα Μνήματα Αγωνιστών 
για την Ανεξαρτησία ins Κύπρου (Φυλακισμένα Μνήματα).
Ο κ. Apxnyos συνεχίζοντα5 την επίσκεψή του οτπν Κύπρο, επι- 
σκέφθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνη5 και Anpooias Τάξεας ins 
Κύπρου, όπου συναντήθηκε με ιον Υπουργό κ. Σοφοκλή Σοφο- 
κλέουε, συνοδευόμενο5 από ιον Αρχηγό ins KunpiaKPs Αστυνο- 
pias. Στη συνάντηση παρέστησαν ο reviKos Διευθυντή5 του 
Υπουργείου κ. Avins Τρυφωνίδη5, ο Ynapxnyos ins KunpiaKPs 
Aoiuvopias κ. Ιάκωβθ5 Παπακώσια5, καθώ5 και αξιωματούχοι 
ίου Υπουργείου.
Σιπ συνέχεια του προγράμματό5 του ο κ. Apxny0s έγινε δεκτό5 
από ιην Α.Ε. τον Πρόεδρο ins AnpoKpaiias ins Κύπρου κ. Τάσσο 
Παπαδόπουλο. Στη συνάντηση παρέστπσαν ο Πρέσβη5 ins 
ErTrinviKPs AnpoKpaiias στην Κύπρο και ο Apxnyos ins Kunpia
KPs Aoiuvopias. Κατά τη διάρκεια ins συνάντησή, η οποία διήρ- 
κηοε σαράντα λεπτά, η Α.Ε. ο Πρόεδρο5 ins KunpiaKPs Δημο- 
Kpaiias ζήτησε και ενημερώθηκε από τον Αρχηγό ins Ελληνικήε 
Aoiuvopias για όλα τα ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντο5, 
ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε στη συνεργασία μεταξύ των 
Αστυνομιών των δύο χωρών.
Ο κ. Apxnyos ευχαρίστησε τον κ. Πρόεδρο για το ιδιαίτερο εν
διαφέρον και ns παραινέσεΐ5 του, καθάς και για το γεγονό5 ότι 
του έκανε την τιμή ins ouvPvinons, δεδομένου ότι είναι ο πρώ- 
ios Αρχηγόε EPPnviKPs Aoiuvopias που γίνεται δεκτόε από τον 
Πρόεδρο ins Δημοκρατίες ins Κύπρου. Ακολούθω5, ο Πρόεδρο5

ins KunpiaKPs Δημοκρατίες χάρισε στον κ. Αρχηγό ένα αναμνη
στικό δώρο, ενώ ο κ. Apxnyos ανταπέδωσε, με την προσφορά 
στον κ. Πρόεδρο pias aoiuvopiKPs ράβδου.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ ΥΑΤ. ΤΗΣ Π.Α.Ε.
«SKODA ΞΑΝΘΗ»

Ο Γενικόν Γραμμαιέαε/ΥΔΤ Πρέσβηε ε.τ. κ. Kaxsms Αιλιανός εκ- 
προσωπώνταε τον Υπουργό Δημοσίαε Τάξεωε κ. Βύρωνα Πολύ- 
δωρα, βράβευσε την 20.1.2007 την Π.Α.Ε. «SKODA ΞΑΝΘΗ», διότι 
κατά την αγωνιστική περίοδο 2005-2006 επέδειξε υψηλό αθλητικό 
πνεύμα και αγωνιστικότητα, στο πλαίσιο ms ευγενούε άμιλλας σε 
ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο ms 
Ξάνθηε.
Η ανάδειξη έγινε ύστερα από απόφαση του Υπουργού Δημοσίαε 
Τάξεωε κ. Βύρωνα Πολύδωρα, σε συνεργασία με τον Υφυπουργό 
Αθλητισμού κ. Γιώργο Ορφανό και μετά από πρόταση ms Μεικτή5 
Επιτροπήε των συναρμόδιων Φορέων (ms Ελληνική5 AoTuvopias, 
ms Διαρκούε Επιτροπή5 Αντιμετώπισή Bias, Tns Ελληνικήε Ποδο- 
σφαιρικήε Ομοσπονδίας Tns Ε.Π.Α.Ε, του Πανελληνίου Συνδέ
σμου Αμειβόμενων Ποδοσφαιριστών, Tns Ομοσπονδίαε Διαιτητών 
Ποδοσφαίρου Ελλάδθ5 και Tns Γενική5 Γραμματεία5 Αθλητισμού). 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία tous ο Σεβασμιότατοε 
Μητροπολίτηε Ξάνθηε και Περιθεωρίου κ,κ. Παντελεήμων, ο Σο- 
φολογιότατοε Μουφτήε Ξάνθηε κ. Εμίν Σινίκογλου, ο Ycpunoupyos 
Αγροτικήε AvanTuEns κ. Αλέξανδροε Kovros, ο Βουλευτήε ΝΔ. κ. 
Φίλιππο5 Τσαλίδηε, ο Nop0pxns iav0ns κ. Γεώργιο$ Παυλίδης ο 
AvTivopapxns Αλέξανδρού ηολ ns κ. Ιορδάνηε Ντόλλας ο Δήμαρ- 
xos ΑλεξανδρούποληΒ κ. Γεώργιοε Αλεξανδρής ο Anpapxos Ξάν- 
0ns κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης ο Πρύτανηε του Δημοκριτείου Πανεπι
στημίου Ξάνθηε κ. Kcovoiavrivos Σιμόπουλος ο Διοικητή5 του 4ου 
Σώματοε Στρατού Αντιστράτηγο5 Πέτρο5 Τσαλικίδης ο Διοικητήε 
τηε Πυροσβεστικήε Υπηρεσίαε Ξάνθηε Πύραρχοε Κωνσταντίνοε 
Καραπατάκης καθώε και εκπρόσωποι Tns κοινωνικοπολιτικήε ζω- 
ήε του τόπου.
Παρέστησαν από πλευράε ms Ελληνικήε Αστυνομίαε ο Αρχηγόε 
Αντιστράτηγο5 Αναστάσιοε Δημοσχάκης ο Γενικόε Επιθεωρητή5 
Αστυνομίαε Β. Ελλάδοε Αντιστράτηγοε Γεώργιθ5 Ανδραβίζος ο Γε- 
νικόε Αστυνομικόε Διευθυντήε Περιφέρειαε Ανατολικήε Μακεδο- 
νίαε και Θράκη5 Υποστράτηγοε Χρύσανθοε ToavTpizos, ο Διευθυ-

ντήε τηε Διεύθυνσηε Γενικήε Αστυνόμευσηε/ΑΕΑ του Αρχηγείου 
Tns Ελληνική$ Αστυνομίαε Α/Δ Νικόλαοε Μπεσίρη5, ο Διοικητήε 
Tns Σχολήε Αστυφυλάκων Ταξίαρχοε Βασίλειοε Γατσάε, οι Διευθυ- 
ντέε των Αστυνομικών Διευθύνσεων Καβάλας Ροδόπης Δράμας 
Αλεξανδρούπολης Ορεστιάδα5 και Ξάνθης.
Παρέστησαν επίσηε ο Γενικόε Διευθυντήε Tns SUPER LEAGUE κ. Γε- 
ώργιοε Κυριάκός ο Πρόεδροε Tns Διαρκού$ Επιτροπήε Αντιμετώ- 
πισηε Tns Bias κ. θεόδωροε Μπιτίτσιος ο Πρόεδροε Tns Πανελλή
νιου Συνδέσμου Αμοιβομένων Ποδοσφαιριστών κ. Avrcbvios 
Αντωνιάδηε και ο κ. Αθανάσιοε Maxaipas ωε εκπρόσωποε Tns 
Ε.Π.Ο.
Κατά την τελετή, χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικόε Γραμματέαε του 
Υπουργείου Δημοσίαε Τάξεως ο Apxnyos Tns Ελληνικήε Αστυνο
μίας ο Γενικόε Διευθυντήε Tns SUPER LEAGUE και ο Πρόεδροε Tns 
Π.Α.Ε. «SKODA ΞΑΝΘΗ» κ. Πιαλόγλου.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Μ.Ε.Σ

Πραγματοποιήθηκε την 26.1.2007, otis εγκαταστάσειε Tns Σχολήε 
Μετεκπαίδευσηε και Επιμόρφωσης η τελετή αποφοίτησηε 77 
Αστυνόμων Α' και Αστυνόμων Β' από το Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. Τα πτυχία επέ
δωσε στουε anocpoirous ο Γενικόε Γραμματέα5 του Υπουργείου 
Δημοσίαε Τάξεωε Πρέσβηε ε.τ. κ. Koaoms Αιλιανός παρουσία του 
Αρχηγού Tns Ελληνικήε Αστυνομίαε Αντιστρατήγου Αναστασίου 
Δημοσχάκη, του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου τηε 
Ελληνικήε Αστυνομίαε Αντιστρατήγου Ευστράτιου Κυριακάκη, του 
Διοικητή Tns Αστυνομικήε Ακαδημίαε Υποστρατήγου Λεωνίδα Πο
λύδωρα, του Προϊσταμένου του Κλάδου Οργάνωσή και Ανθρώ
πινου Δυναμικού Υποστρατήγου Νικολάου Μπλάνη Ka0d)s και 
άλλων ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών τηε Ελληνικήε Αστυ
νομίας

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΠΑΣΤΎΝΟΜΟΥ

Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β' προήχθη αναδρομικά ο αστυ- 
νομικόε-αθλητής Αστυφύλακαε θεόδωροε Σερβέτης ο onoios 
κατάκτησε την 3η θέση στο άλμα ειε μήκος στην κατηγορία 
super senior, orous 15ous Παγκόσμιουε Αγώνεε Μεταμοσχευ- 
μένων που διεξήχθησαν το 2005 στο New London του Κανα
δά. Το ξίφοε στο νέο Υπαστυνόμο Β' επέδωσε, cus εκπρόσωποε 
του Αρχηγού του Σώματος ο Διευθυντήε ms Αστυνομικήε Ακα- 
δημίαε Υποστράτηγοε Λεωνίδαε Πολύδωρας σε τελετή ορκω- 
μοσίαε που πραγματοποιήθηκε την 23.1.07.
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EniKAIPOTHTA: ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΔιάΠεξη ins Α.Θ.Μ. ίου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσηε EAAa5os κ.κ. Χρι
στοδούλου πραγματοποιήθηκε τπν 23.1.2007, otous οπουδαστέε των Σχολών 
ins Αατυνομικπε Ακαδπμίαε, με θέμα: «Η πνευματική και εθνική αυτοσυνειδη- 
σ(α pas, ωε opos επιβίωσηε του Ελληνισμού». Στη διάλεξη παρέοτησαν ο Γε- 
vik0s Γραμματέα5 του Υπουργείου Πρέσβηε ε.τ. κ. Κωστήε Aifliavos, ο Υπαρχη- 
γόε ins ΕΠΠηνική5 Aoiuvopias Αντιστράτηγο5 ΣτυΠιανόε TOpos, ο Προϊοτάμε- 
vos Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγο5 Euoipanos KupiaKaxns, ο Προϊοτάμενο5 
του Κλάδου Οργάνωσή και Ανθρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ Υποοτράτηγθ5 Νι- 
κόλαο5 Μπλάνη5, ο Διευθυντή5 ins Αοτυνομική5 Ακαδημία5 Υποστράτηγο5 Λε- 
ωνίδαε Πολύδωραε, οι AioiKmes των Σχολών Αξιωματικών, Μετεκπαίδευσηε 
-  Επιμόρφωοπε και Εθνικήε Ασφάλειαε, Ταξίαρχοι Χρήοτο5 Μακρή$, Χρήοτοε 
ilavos και Γεώργιοε Τοεκούραε αντίστοιχα, καθώε και άλλοι ανώτατοι και ανώ
τεροι αξιωματικοί. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία ious ο Σεβασμιό- 
ia ios Μητροπολίτη Μεσογαίαε και Λαυρεωτικήε κ. Νικόλαοε, ο Σεβασμιότα- 
ios Μητροπολίτη Σάμου και kapias κ. Ευσέβιοε και ο Προϊστάμενοε ins θρη- 
σκευτικήε Υπηρεσίαε του Σώματοε Πανοσιολογιότατο5 κ. Νεκτάρΐ05 Κιούλοε. 
Παρέστησαν επίσηε ο Δήμαρχοε Αχαρνών κ. Σπυρίδων Στριφτός ο Δήμαρχοε 
θρακομακεδόνων κ. Ευθύμιοε Οικονόμου, καθάΒ και καθηγητέε των Σχολών 
ins Αστυνομικήε Ακαδημίαε.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Α.Δ. Ηρακλείου σεμνή τε
λετή επίδοσηε Αστυνομικού Μεταλλίου και Αστυνομικού Αρι
στείου Ανδραγαθίαε στον προαγόμενο επ' ανδραγαθία Αρχιφύ- 
λακα Δημήτριο Τολίδη, ο onoios την 20.8.2004 τελών εκτόε δια
τεταγμένα Υπηρεσίαε, συνέλαβε κακοποιό, ύστερα από ένο
πλη και επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια συμπλο
κή εκθέτονταε αποδεδειγμένα τη ζωή του σε άμεσο και προφα
νή κίνδυνο. Το Μετάλλιο και το Αριστείο απονεμήθηκαν στο συ
νάδελφο από τον Γεν. Αστυν. Δ/ντή Περιφέρειαε Κρήτηε Υπο
στράτηγο κ. Βασίλειο Λουράκη, παρουσία του Αστυν. Δ/ντή 
Ηρακλείου κ. Γεωργίου Μιχαλάκπ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διήμερη συνάντηση εργασία5 με θέμα «Οργανωμένο έγκλημα και 
παράνομη μετανάστευση», πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του 
Αστυνομικού Μεγάρου Κομοτηνής με στόχο τπν καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη καταγραφή, ανάλυση και αντιμετώπιση του 
φαινομένου. Στο πλαίσιο ins συνάντησή τοποθετήθηκαν με ειση- 
γήσειε ious ο Γεν. Αστυν. Δ/ντήε Περιφέρειαε Αν. Μακεδονία5 και 
θράκηε Υποστράτηγο$ κ. Χρύσανθοε Toavipizos, ο Δ/ντή5 ins 
Δ/vons Αλλοδαπών Amms TaEiapxos κ. Ε(Τευθέρΐ05 Οικονόμου, 
οι Δ/ντέ5 των Α.Δ. Po6onns, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδοε Τα- 
ξίαρχοε MapYapims Ντομάζηε, Αστυν. Δ/ντήε Ανέστπε Αργυριάδη5 
και Αστυν. Δ/ντήε κ. Κωνσταντίνοε Apooos αντίστοιχα, ο Αστυν. 
Υποδ/vms Ιωσήφ Καμπανάκηε και ο Αστυν. Β' Απόστσλθ5 Μασπέ- 
ρο ins ΔΔ.Α./ΑΕΑ Ka0cbs και οι Διοικητέ5 των Α.Τ. Κήπων και των 
Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδα^ Φερών και Σαπών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Αστυνομικοί ins Υποδιεύθυνσή Αποκατάστασπε Τάξηε/ΔΑΕ 
Απικήε με επικεφαλήε τον Αστυν. Δ/ντή κ. Χρήστοε Κούρβα και 
Αστυν. Υποδ/ντή Χρήστο Κονταρίδη, επισκέφθηκαν τα φιλαν
θρωπικά Ιδρύματα «Κιβωτόε» και «Χαμόγελο του Παιδιού», και 
μοίρασαν συνολικά 120 παιχνίδια ανάλογα με την ηλικία ious 
(και οικονομική βοήθεια). Τα δώρα μοίρασε αστυνομικόε που 
είχε ντυθεί Άγιοε Βασίληε, ενώ αστυνομικοί με μουσικά όργανα 
έπαιξαν γιορτινέε μελωδίεε.
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Ο Αρχιεπίσκοποί Αθηνών και πάσηί Εδδάδοί κ.κ. Χριστόδου- 
δο ί συνοδευόμενοί από tous Μηιροποδίτεί Ναυπακτίαί, Αγ. 
Βδασίου και Αιτωδίαί κ.κ. Ιερόθεο και Κοσμά, επισκέφθηκε εθι
μοτυπικά την Α.Δ. Ακαρνανίας όπου τον υποδέχθηκε ο Αοτυν. 
Δ /ντήί κ. Ιωάννηί Γιαννόπουδοί.

Ο Προϊστάμενοί τη ί θρησκευτικήί Υπηρεσίαί του Σώματοί Αρχιμαν- 
δρι'τπί κ. Νεκτάριοί Κιούδοε πραγματοποίησε αγιασμό στην Αοτυν. 
Δ/νση Φωκίδαί παρουσία του Δ/ντή τη ί Δ ιεύθυνσηί Αοτυν. Δ/ντή Νι- 
κοδάου Τσαπικούνη

Ο Προϊστάμενοί τη ί θρησκευτικήί Υπηρεσίαί του Σώματοί Αρχιμαν- 
δρίτηί κ. Νεκτάριοί Κιούδοί πραγματοποίησε αγιασμό στην Αοτυν. 
Υποδ/νση Ιεράπετραί όπου παραβρέθηκαν ο Διοικητήί του Α.Τ. Ιερά- 
πετραί Αοτυν. Α ' Χαράδαμποί Δανδουδάκηί, ο Αν. Διοικητήί του Τ.Α. 
Αοτυν. Β' Εμμανουήδ Χαιρετάκηί και ο Αν. Διοικητήί του Τ.Τ. Ανθ/μοί 
Κων. Αϊβαδάκπί.

Οι σπουδαστέί τη ί Σχοδήί Εθνικήί Ασφάδειαί με επικεφαδήί το Διοικη
τή τη ί Σχοδήί Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Τσεκούρα πραγματοποίησαν εκπαι
δευτικό ταξίδι στη Θράκη και οτη Μακεδονία. Κατά τη διάρκεια του ταξι
διού επισκέφθηκαν την Γ.Α.Δ. θεσσαδονίκηε όπου ενημερώθηκαν για 
το έργο και την αποστοδή των Υπηρεσιών από τον Γεν. Επιθ. Αοτυν. Β. 
Εδδάδοί Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Ανδραβίζο, τον Γεν. Αοτυν. Δ/ντή Υπο
στράτηγο κ. Αντώνιο Μπάμιατζη και τον Γεν. Αοτυν. Δ/ντή Περιφ. Κεντρι- 
κή ί Μακεδονίαί Υποστράτηγο κ. Ιωάννη Μπούτσικα

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την πρόσφατη επίσκεψη αντιπροσω- 
πείαε αξιωματούχων τη ί Ποδωνικήί Αστυνομιαί για εκπαιδευτικούί 
σκοπούί, οι οποίοι μεταξύ άδδων επισκέφθηκαν και το Γραφείο του 
Προϊσταμένου του Κδάδου Οργάνωσηε και Ανθρωπίνου Δυναμικού 
Υποστράτηγου κ. Νικόδαου Μπδάνη.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η τεδετή δήξηί των Αγώνων Τοξοβο- 
δ ία ί Ενόπδων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαδείαί 2006 στο Οδυμπια- 
κό Αθδητικό Κέντρο Αθηνών.
Στην Ομαδική κατάταξη πρώτη ήρθε π ομάδα του Ποδεμικού Ναυτικού, 
δεύτερη η ομάδα του Γενικού Επιτεδείου Στρατού και Τρίτη η ομάδα τη ί 
Εδδηνικήί Αστυνομιαί. Στην τεδετή δήξη ί και απονομή των επάθδων 
παρέστη ο Προϊστάμενοί Κδάδου Οργάνωσηί και Ανθρωπίνου Δυνα
μικού Υποστράτηγοί κ. Νικόδαοί Μπδάνηί ω ί εκπρόσωποί του κ. 
Αρχηγού τη ί Εδδηνικήί Αστυνομιαί.
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EniKAIPOTHTA:

Στους πρόσφατους αγώνες καράτε Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας η αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος συμμετείχε με 
19 αθλητές και αποκόμισε τα εξής μ ετά ξ ια : Χρυσά μετάλλια οι Αστυ
φύλακες Δημήτριος Τριανταφυλλίδης, Δημήτριος Μπουλούμπασης, 
Ελευθέριος Κωνσταντακόπουλος, Δημήτριος Ραχούτης, Ηρακλής Τσα- 
μουρλίδης και Μαρία Λούκου. Αργυρά μετάλλια οι Αστυφύλακες: 
Ελευθέριος Κωνσιαντακόπουλος και Δπμήτριος Ραχούτπς. Χάλκινα 
μετάλλια οι Αστυφύλακες: Ιωάννης Λυκουρέσης, Ιωάννης Μπίκας και 
Ηρακλής Τσαμουρλίδης.
Μετάλλια επέδωσε ο Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώ
πινου Δυναμικού/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Μπλάνης.

Την 22-11 -2006 στο στάδιο «Γ. Καμάρας» στη Ριζούπολη διεξήχθη ο πο
δοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων της Ελληνικής Αστυνομίας 
και της Αστυνομίας της Τουρκίας, στα πλαίσια του Β' ομίλου του 6ου 
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Αστυνομιών της Βαλκανικής Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομιών (U.S.P.B). Την ηγεσία του Σώματος εκπροσώπησε ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορικής Υπο
στράτηγος κ. Γρηγόριος Αναγνώστου, ο οποίος κήρυξε την έναρξη του 
αγώνα και απηύθυνε σχετικό χαιρετισμό. Ο αγώνας έληξε με νίκη της 
ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας με σκορ 2-0.

Ο Προϊστάμενος της θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος 
δρίτης κ. Νεκτάριος Κιούλος πραγματοποίησε ηοιμαντορική 
και αγιασμό στην Αστυν. Δ/νση Αργολίδας παρουσία του Αστ. 
Διεύθυνσης Στεφάνου Μπάρλα.

Αρχιμαν- 
επίσκεψη 
Δ/ντή της

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Του
ρισμού Philoxenia 2006, στη Θεσσαλονίκη συμμετείχε το Τμή
μα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με δικό του πληρο
φοριακό περίπτερο. Σκοπός της συμμετοχής ήταν αφενός μεν 
η εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Έκθεσης, αφετέρου η 
προβολή του έργου της Αστυνομίας στον τομέα της τουριστι
κής ανάπτυξης. Διανεμήθηκαν 1000 τεύχη της "Αστυνομικής 
Ανασκόπησης" σε επισκέπτες της έκθεσης.

Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορι
κής Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος Αναγνώστου βράβευσε τον Αστυ
φύλακα κ. Επαμεινώνδα Μπολοβίνη ίου Τμ. Τροχαίας Ελληνικού 
ως τον καλύτερο τροχονόμο της προηγούμενης χρονιάς.
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Terietis ορκωμοσίας ίων Πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυλάκων εκ
παιδευτικού έτους 2006 -  2007 πραγματοποιήθηκαν στα κατά τό
πους Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων της χώρας.
Για πρώτη χρόνια φέτος, καθιερώθηκε η ορκωμοσία Αστυνομι
κών (Αξ/κων,Αστ/κων) μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρα
τιωτικής εκπαίδευσης (Π A  170/2006.Α-182).
Στις τελετές παρέστησαν εκπρόσωποι της ηγεσίας του Σώματος 
ως ακολούθως:

1. Τ.Δ.Α. Κομοτηνής
Ο Προϊστάμενος Εηιτελείου/ΑΕΑ, Αντιστράτηγος κ. Ευστράτιος Κυ- 
ριακάκης.
2. Τ.ΔΑ Νάουσας
Ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Βα
σίλειος Τσιατούρας.
3. Τ.Δ.Α. Γρεβενών
Ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Γε

ώργιος Ανδραβίζος.
4. Τ.ΔΑ Ξάνθης
Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών & Πληροφορι- 
κής/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος Αναγνώστου.
5. ΤΑΑ. Καρδίτσας
Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ Υποστρά
τηγος κ. Στέφανος Σκότης.
6. ΤΔΑ Διδυμοτείχου
Ο Γ.Α.Δ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Υποστράτηγος κ. 
Χρύσανθος Τσαντρίζος.
7. Τ.ΔΑ Σητείας
Ο Δ/νιής της Δ/νσης Τεχνικών/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Δημήτριος 
Τριγάζης.
8. ΤΑΑ. Ρεθύμνου
Ο Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμι- 
κού/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Μπλάνης.



ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Ν Ε Α :

Α π οστρα τεία
Με διάφορα Π.Δ και αποφάσειε του Αρχηγού του Σώ- 
ματοε τέθηκαν σε αποστρατεία,

- Με το βαθμό του Αστυν. Διευθυντή οι, Μιχαήλ 0. Ση- 
φουνάκης, Χρήστος Σ. Καλομπάτσιος, Μιχαήλ Δ. Τσοντάκης, Αθα
νάσιος X. Φλέγγας.
- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντή οι, Αντώνιος Σ 
Αλαφάκης, Θεόδωρος I. Αρισιερίδης, Χαράλαμπος Ε. Δημητρί- 
ου, θωμάς I. Κουκουλέτσος, Γεώργιος Σ. Μπουνάς, Αθηνά Α. 
Σφακιανάκη.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Λουκάς ί. Δεληγιάννης, 
Μιλτιάδης Α. Καρράς, Δημήτριος Η. Κατσαβριάς, Αντώνιος θ. 
Πασσαδέλλης, Βασίλειος θ. Σιαλμάς, Ιωάννης Σ. Τζαβέλλας.
-Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' ο Βασίλειος θ. Μαυρουδής. 
-Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' ο Μάλαμας Ν. Τεβεκέλης. 
-Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Κωνσταντίνος Ε 
Ακουμιανάκης, Μαρία Π. Ασωνίτη, Ελευθέριος Α. Βασιλειάδης, 
Γεώργιος Δ. Βλαϊκος, Δημήτριος Ε. Βλαχοπάνος, Χρηστός I. Γερα- 
λής, Αναστάσιος Β. Παννακάκης, Γεώργιος Α. Γιαννουκάκης, Νικό
λαος Μ. Γλουφτσής, Γεώργιος Δ. Γόνης, Ιενοφώντας Π. Δημακό- 
πουλος, Στέφανος Δ. Ζαρζούλης, Περικλής Ν. Ζωράκης, Νικόλα
ος Γ. Καλαματιανός, Στέλλα Δ. Καμπουρίδου, Νικόλαος Ε. Κατσα- 
νεβάκης, Κωνσταντίνος Σ. Λαβδαριάς, Χαράλαμπος X, Λιάτσκος, 
Ιωάννης Κ. Μαγκούτης, θεοχάρης Γ. Μαυρίδης, Δημήτριος Π. Με- 
λιτζάνης, Σπυρίδωνας Δ, Μόσχος, Κωνσταντίνος I. Μπαγορδάκης, 
Ηλίας Λ. Μπούνταρης, θεοδώρα Κ. Μπουροκώστα, Αθανάσιος Α. 
Νέστορας, Γεώργιος Β. Νικολόπουλος, Κωνσταντίνος Α. Νούτσης, 
Δημήτριος Γ. Ντζανής, Ελευθέριος θ. Παπαδόπουλος, Νικόλαος 
Δ. Παπανικολάου, Αντώνιος Κ. Πεσλής, Αθανάσιος Ε. Πίτσιος, Δη- 
μήτριος Β. Πρεβόλης, Παναγιώτης θ. Προβατάς, Δημήτριος Α. Σα- 
ράφας, Δημήτριος Ε. Σιώζιος, Λάμπρος Ν. Σιώζιος, Χριστόφορος 
Γ. Σουρίλας, Ιωάννης Ν, Σταματάκης, Παναγιώτης Α. Σταματό- 
πουλος, Λάμπρος Γ. Σταύρου, Παναγιώτης Γ. Τσιγγάνος, Γεώργιος 
Α. Τσιριμώκος, Κωνσταντίνος I. Φώτης.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Γεώργιος I. Αβρα- 
μίδης, Ιωάννης Γ. Αγγελόπουλος, Θεόδωρος Β. Αδαμόπουλος, 
Γεώργιος Α. Αιγινίτης, Παναγιώτης Ν. Αλεξανδρόπουλος, Ανα- 
οτάσιος θ. Ανδρέας, Ιωάννης Δ. Αντωνίου, Πολυχρόνης Α. Αρά
πικος, Μιχαήλ Γ. Αρβανίτης, Νικόλαος Δ. Αρβανιτίδης, Απόστολος 
X. Αργυρίου, Κωνσταντίνος Γ. Αργυρόπουλος, Χρηστός I. Αρμέ- 
νης, Ιωάννης Ν. Βακαλόπουλος, Απόστολος Η. Βάλλας,
Κυριάκος Σ. Βασιλειάδης, Εμμανουήλ Ε. Βεληβασάκης, Δέσποινα 
Δ. Βίτκου, Θεόδωρος Φ. Βλάμης, Χρήστος Ε. Βλαχόπουλος, 
Αργύριος Α. Βρεττόπουλος, Σπυρίδωνας Ν. Γάκης, Ιωάννης Η. Γε- 
ωργακάκης, Βασίλειος Τ. Γεωργακόπουλος, Γεώργιος Α. Γεωργί
ου, Κοσμάς Σ. Γιαννακόπουλος, Σεραφείμ I. Γιαννάκος, Βασίλειος 
I. Παννέτος, Δημήτριος Γ. Γιαντάς, Γεώργιος Ε. Γκλιάτης, Βασίλειος 
X. Γουδέλης, Κωνσταντίνος I. Γώγος, Ιωάννης Κ. Δαδινός, Αθανά
σιος Α. Δελλής, Παναγιώτης Σ. Δελλής, Παρθένα Ν. Δημαρχο- 
πούλου, Νικόλαος Ε. Δημητρέλιας, Δημήτριος X. Δημητρίου, 
Αθανάσιος X. Δημόπουλος, Χαρίσιος Α. Δημουλάς, Στυλιανός Α. 
Δουδούμας, Παύλος Ε. Εμμανουήλ, Γεώργιος Δ. Ευαγγελάκης, 
Κωνσταντίνος Σ. Ζαπαντιώτης, Στέφανος Ν. Ζαχαράκης, Ζώης Ε. 
Ζίνδρος, Χρήστος Ε. θανασουλόπουλος, Αλέξανδρος Δ. θεοδο- 
σόπουλος, Ιωάννης Σ. θολιώτης, Αφροδίτη Β. θωμοπούλου, 
Σάββας Π. Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Μ. Καμαριώτης, Φώτιος θ. 
Καραγιώργος, Νικόλαος Π. Καρακεχαϊλίδης, Μαρία Γ. Καρέλου, 
Παναγιώτης I. Καρκαλάκος, Σταύρος Γ. Καρλάκης, Νικόλαος Ε.

Κασσαπάκης, Στέφανος Γ. Κατραχούρας, Δημήτριος Α. Κατσαρός, 
Ιωάννης Γ. Κατσιάμπας, Αριστείδης Α. Κατσώλης, Κωνσταντίνος 
Β. Κεραμάρης, Δημήτριος I. Κιόσης, Ιωάννης Α. Κοζάκης, Κωνστα
ντίνος Α. Κουμπούρας, Αλέξανδρος Δ. Κουτσογιάννης, Αθανά
σιος I. Κουτσονίκος, Στέργιος Γ. Κυριάκος, Δημήτριος Ε. Κωνστα- 
ντόπουλος, Χρήστος Π. Κωνσταντόπουλος, Ανδέας Κ. Λαόπου- 
λος, Μιχαήλ I. Λενάκης, Κωνσταντίνος θ. Λέτσιος, Παντελεήμων I. 
Λιάτσος, Γεώργιος Φ. Λουλάς, Κωνσταντίνος Κ. Λυραντζής, Χρυ- 
σούλα Τ. Μάγγίνα, Εμμανουήλ Ε. Μανιουδάκης, Δημήτριος Γ. 
Μαντζαφλάρας, Δημήτριος Α. Μαρκαντώνης, Γεώργιος Β. Μερ- 
κουρόπουλος, Παύλος Ε. Μιχελάκης, Ευστάθιος Κ. Μόκας, Κων
σταντίνος Σ. Μόσχος, Δημήτριος Κ. Μούσσας, Ευάγγελος X. Μου- 
τσίτσης, Ευάγγελος Α. Μπαλαγιάννης, Δημήτριος X. Μπατσής, 
Χρήστος Κ. Μπέκας, Αναστάσιος Σ. Μπιζμπιρούλας, Ευάγγελος Α. 
Νικάκης, Θεόδωρος Γ. Νικολακάκης, Σπυρίδωνας Α. Νικολακό- 
πουλος, Ευθύμιος Σ. Νούλας, Βασίλειος Η. Ντεβενές, Γεώργιος Λ. 
Ντεκουμές, Χαράλαμπος Γ. Ξενίδης, Ιωάννης Σ. Οκουτζιόγλου, 
Βύρωνος Γ. Ουζουνίδης, Νικόλαος Ε. Παλταντζής, Γεώργιος Π. 
Παναγέας, Χριστόδουλος Γ. Παπαδημητρίου, Ιωάννης Παπαδιώ- 
της, Ιωάννης Π. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Α. Παπαμιχαήλ, Ιωάν
να Κ. Παπανδρέου, Άγγελος Κ. Παπανικολάου, Αθανάσιος Ν. Πα- 
πανικολάου, Δημήτριος Β. Παππάς, Δημήτριος Α. Παρτούλας, 
Αθανάσιος Δ.Πατραγκός, Παύλος θ. Πετρίδης, Σωτήριος X. Πολί
της, Παναγιώτης Ε. Πολυχρονάκος, Αντώνιος Π. Πορετσάνος, Νι
κόλαος Π. Πουλικίδης, Νικόλαος Γ. Πρίοκας, Κωνσταντίνος Σ. 
Προκοπής, Χρήστος θ. Σακελλαρίου, Κωνσταντίνος θ. Σακκού- 
λης, Φώτιος X. Σγούρδος, Γεώργιος Ν. Σκαράκης, Αθανάσιος Δ. 
Σκαρλάτος, Ιωάννης Δ. Σκαρλάτος, Ηλίας Γ. Σκοτίδας, Κωνσταντί
νος Δ. Σκυλοδήμος, Δημήτριος Ε. Σταθόπουλος, Μιχαήλ Α. Σταυ- 
ρακάκης, Γρηγόριος I. Στεργιανέλης, Ανδρέας Γ.,Συλάιδος, Ιωάν
νης Λ. Ταμπάς, Γεώργιος Η. Τάτσης, Παοχάλης Π. Τερζόγλου, 
Κωνσταντίνος X. Τερζόπουλος, Γεώργιος X. Τριανταφύλλου, Ιω
άννης Α. Τσάκος, Χρήστος Γ. Τσεβάς, Δημήτριος Ν. Τσιντώνης, 
Φώτιος Π. Τσιρώνης, Κωνσταντίνος Ε. Τσολάκης, Ευάγγελος Ν. 
Τσομπάνης, Στέλλα Α. Τσουμήτα, Σπυρίδων Η. Τσούτσικας, Κων
σταντίνος Σ. Φαβατάς, Ιωάννης Ξ. Φιλιππίδης, Δημήτριος Κ. Φου- 
ρίδης, Κωνσταντίνος Μ. Φωτόπουλος, Ιωάννης X. Χαλκίδης, Κων
σταντίνος Π. Χαμπαίος, Χρήστος Ν. Χαρμανίδης, Σταύρος Μ. Χα- 
τζημιχαηλίδης, Γεώργιος Ε. Χατζηπαρασκευάς, Παναγιώτης Α. 
Χατζής, Σταύρος Μ. Χατζημιχαηλίδης, Κωνσταντίνος Ν. Χήρας, 
Σπήλιος Ο. Χλιάπας, Νικόλαος X. Χολίδης, Κωνσταντίνος I. Χον- 
δρογιάννης, Ανδρέας Γ. Χριστόπουλος, Γεώργιος Α. Ψύλλας.
- Μ ε to  βαθμό  to u  Α ρ χ ιφ ύ λ α κ α  ο ι Νικόλαος Α. Αποστολό- 
πουλος, Γεώργιος Β. Αραμπατζής, Κωνσταντίνος X. Αριτζής, Δη- 
μήτριος X. Βουτσινός, Δημήτριος Κ. Γαρούφος, Γεώργιος Κ. Γιάπα- 
λης, Χρήστος Ν. Δερβιλής, Παρθένα Ν. Δημαρχοπούλου, Κων
σταντίνος I. Δημητρίου, Κωνσταντίνος Β. Ευαγγέλου, Χρήστος I. 
Ζάβαλης, Αντώνιος Α. Ζαμάνης, Γεώργιος Μ. Ζαφείρης, Κωνστα
ντίνος Ε. Ζαχαριουδάκης, Μάρκος Ε. Καλαϊτζάκης, Δημήτριος I. 
Καραμπάς, Ανδρέας Ε. Καράμπελας, Μιχαήλ I. Καργάκης, Νικό
λαος Δ. Κατσάρας, Δημήτριος Π. Κατσιγιάννης, Ελισάβετ Π. Λαζα- 
ρίδου, Χαράλαμπος I. Λιναρδάκης, Ευθαλία Κ. Δουκάτου, Ιωάν
νης Γ. Μαλλιωτάκης, Αντώνιος Ε. Μανωλαράκης, Μιχαήλ Δ. Μαρ- 
κάκης, Ιωάννης X. Μελλισουργός, Βασίλειος Γ. Μπαλατσούκας, 
Νικόλαος I. Μπαλτατζής, Αντώνιος Ε. Μπατσάρας, Χρήστος Γ. 
Μπατσούλης, Γρηγόριος Ν. Μπινιέρης, Βασίλειος Γ. Μπόχτης, Νι
κόλαος Κ. Μωυσιάδης, Στέργιος Γ. Παλπάνης, Νικόλαος Κ. Παμ- 
φιλίδης, Γεώργιος I. Παναγόπουλος, Απόστολος Π. Πανάρας, Νι
κόλαος Μ. Παντελεάκος, Δημήτριος I. Παπαδόπουλος, Κωνστα
ντίνος Α. Παπαδουλάκης, Αθανάσιος Δ. Παπανικολόπουλος,
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Kcovoiaviivos Θ. larapiKos, Baoirlsios Γ. ΣερεμέτηΒ, Anpnipios X. 
IiapatoYiavvns, Μιχαήλ Σ. Σωτηρίου, navayicbins E. Tzcbpizns, 
Εμμανουήλ E. Odpoapns, θωμάε A. ΦιλιππέληΒ, NiKoriaos E. 
ΦουκαράκηΒ, ΓεώργιΟΒ A. Φούντογλου, Εμμανουήλ N. Χαραλα- 
μπάκηΒ, Νικόλαοε A. XaizaKns, Aotepios Θ. Xaizonourlos, Εμμα
νουήλ I. ΧουλάκηΒ, ΝικόλαοΒ Μ. ΧρηστοκάκοΒ, Ευαγγελία Ν. 
Ψαρρά, Αλέξανδροί Ε. ΨύλλοΒ.

Αμοιβαία Μειαθέσεΐ5
• Ο ΑρχιφύλακαΒ ΔημήτριΟΒ ΓώγουλοΒ που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Λουτρακιού ΚορινθίαΒ, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία ins Γ.Α.Δ. Anims, τηλ. 
6973094450.

• Ο ΑρχιφύλακαΒ Στυλιανάε ΠροβίδαΒ που υπηρετεί στο Τ.Δ.Ν. 
Ρόδου, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε Υπηρεσία ins Γ.Α.Δ. Αττικήε, τηλ. 6944256426.

• ΑρχιφύλακαΒ που υπηρετεί στο Τ.Τ. Kopoinvns, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία 
ins Α.Δ. MaYvnaias, τηλ. 6945907065.

• ΑρχιφύλακαΒ που υπηρετεί στο Τ.Τ. Διοδίων Σχηματαρίου, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε αστυνομική Υπηρεσία των περιοχών M0v6pas, Ασπροπύρ- 
γου, ΕλευοίναΒ ή Μεγάρων, τηλ. 6947099698,6943105343.

• ΑρχιφύλακαΒ που υπηρετεί στην Α.Δ. Po6onns, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία 
ms Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκη, τηλ. 6944682505.

• Ο ΑστυφύλακαΒ Β α σ ίλ ες  ΒαλεούγαΒ που υπηρετεί στην 
Υ.Μ.Ε.Τ. θεσσαλονίκηΒ, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία ins Α.Δ. Σερρών, τηλ. 
6946654582.

• Ο Αστυφύλακαε ΠαναγιώτηΒ ΠαπαδόπουλοΒ που υπηρετεί 
στην Υ.Α.Τ. ΘεσσαλονίκηΒ, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία ins Α.Δ. Σερρών, τηλ. 
6976629894

• ΑστυφύλακαΒ που υπηρετεί στην Α.Δ. Λέσβου, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία 
ins Γ.Α.Δ. ΘεσσαλονίκηΒ ή των Α.Δ. Σερρών, ΔράμαΒ, Καβάλαε, 
Αλεξανδρούπολη, τηλ. 6945370519.

• ΑστυφύλακαΒ που υπηρετεί στη Δ/νση Μεταγωγών Δικαστη
ρίων Ainms, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του

από οποιαδήποτε Υπηρεσία ins Α.Δ. Kopiv0ias, τηλ. 6946171026.

• ΑστυφύλακαΒ που υπηρετεί στην Α.Δ. ΧαλκιδικήΒ, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρε
σία ins Γ.Α.Δ. ΘεσσαλονίκηΒ.

• ΑστυφύλακαΒ που υπηρετεί στη Δ/νση BA Arams, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρε
σία των Α.Δ. Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου ή 
στα Κύθηρα, τηλ. 6947415437.

• ΑστυφύλακαΒ που υπηρετεί οτο Α.Τ. Νευροκοπίου Apapas, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε Υπηρεσία ins Α.Δ. ΔράμαΒ, τηλ. 6975909230, 2523025300.

• Ei6ikos Φρουρόε που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. ΘεσσαλονίκηΒ, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε Υπηρεσία ins Γ.Α.Δ. Aram s ή ins Γ.Α.Δ. Kpnins, τηλ. 
6977255558.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 252/2006 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 
263/4-12-2006), συστήνονται Γραφεία ΠρόληψηΒ ΟργανωμένηΒ 
Αθλητική5 Bias (Γ.Π.Ο.Α.Β.) ans ΥποδιευθύνσεΐΒ ΚρατικήΒ Ασφα- 
λεία5 των Διευθύνσεων ΑσφαλείαΒ Arams και ΘεσσαλονίκηΒ, 
στο πλαίσιο των μέτρων που αποφασίστηκαν από την Ειδική Επι
τροπή που συστάθηκε στο Υπουργείο Δημοσιαε Τάξεα^ για την 
αντιμετώπιση ins βίαΒ oious αθλητικούΒ xcopous.
Η ίδρυση των Γραφείων αυτών, ακολουθεί την διεθνώΒ εφαρμο
ζόμενη τακτική aaiuvopim s δράσετε των «αστυνομικών-εντοπι- 
στών», οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για μια συγκεκριμένη ομά
δα και θα ασκούν τα καθήκοντά tous, ώστε να καθίσταται δυνα
τή η αναγνώριση των οπαδών των ομάδων αυτών.
Στόχοι αποτελούν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον βαθ
μό επικινδυνότηταΒ από πλευράΒ ασφάλειαΒ για κάθε αθλητική 
συνάντηση, καθώΒ και ο εντοπισμόΒ ατόμων που θεωρούνται 
ύποπτα για πρόκληση επεισοδίων.

ΧΕΚΙΝΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ξεκινά η εφαρμογή του θεσμού του Αθλητικού Αστυνομικού 
Συνδέσμου στην Ελληνική Αστυνομία, ο onoios συστάθηκε 
σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 123/2006 Προεδρικό Διάταγμα 
(Φ.Ε.Κ. 212/9-10-2006), στο πλαίσιο των μέτρων που αποφασί- 
στηκαν από την Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε στο Υπουρ
γείο Anpooias Τάξεα^ για την αντιμετώπιση ins 0ias aious 
αθλητικούΒ xcupous.
Ειδικότερα, συνιστάται σε μόνιμη βάση ΑθλητικόΒ Aoiuvopim s

ΤΕΚΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΩ Ν ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΛΕΙΑΝΔΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.
ΑΛΕΙΑΝΔΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Ε.Α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ -ΓΑΔΘ/ΤΕΛ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΑΡΑΒΟΥΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΦΑΡ.ΠΛΗΡ.Δ/ΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΚΟΥΠΡΙΤΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΚΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΤ,Α’-ΥΕΦΦ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΡΤΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΑΣ.Α-Ε.Α.
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΙΖΟΥ ΑΝΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΑΔ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΣΙΝΑΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓ.ΔΗΜ.ΕΚΠΑΙΔ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Ν Ε Α :

Σύνδεσμοί, ο οποίος ορίζεται ως συνδετικός κρίκος μεταξύ 
των Αθλητικών Σωματείων και ίω ν Υπηρεσιών Tns Ελληνικής 
AoTuvopias.
Σε πρώτη φάση επελέγησαν, ως Αθλητικοί Αστυνομικοί Σύνδε
σμοι σε ομάδες Tns SUPER LEAGUE (δύο σε κάθε ομάδα, τακτικό5 
και αναπληρωματικός), 32 αστυνομικοί που υπηρετούν στην 
Υπηρεσία Φ υ σ ώ  Αγωγή5 και Αθλητισμού ins Ελληνικής Αστυ
νομίας. Οι αστυνομικοί αυτοί, οι οποίοι είναι ανενεργοί αθλητές 
με αναγνωρισιμότητα και προσφορά στον ελληνικό αθλητισμό 
και μεγάλε5 διακρίσεΐ5 σε διεθνή Πρωταθλήματα, μπορούν να 
διατίθενται και σε άλλα αθλήματα των ομάδων, όπου απαιτείται 
(καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση κ,λπ.). Αποστολή tous είναι η 
δημιουργία σχέσεων επικοινωνία με tous υπεύθυνους ίων 
ομάδων, tous οργανωμένου5 Συνδέσμου5 Φιλάθλων και με us 
αρμόδιε5 Αρχές για την τέλεση του αγώνα.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημοσιεύτηκε ο Νόμο$ 3511/2006 (Φ.Ε.Κ. 258/27-11-2006), ο 
onoios μεταξύ των θεμάτων που αφορούν την αναδιοργάνωση 
του Πυροσβεστικού Σώματο5, περιλαμβάνει δ ια τάξε ι που ρυθ
μίζουν θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντο5.
Συγκεκριμένα, στα άρθρα 24 και 25 του νέου Νόμου προβλέπο- 
νται τα ακόλουθα:
1. Συνεργασία του Συμβουλίου Συντονισμού Ανάλυσης και 

Ερευνών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως με us αρμόδιες 
α σ τυ νο μ ία  υπηρεσία, με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφο
ριών, με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με το Λιμενικό 
Σώμα, στην παροχή πληροφοριών, στην περαιτέρω επεξερ
γασία και αξιολόγησή tous και στην επί μέρου5 εκτίμηση τρο
μ ο κ ρ α τώ  απειήίή5 σε εθνικό επίπεδο. Με βάση us πληρο- 
φορίε5 των ανωτέρω Υπηρεσιών, το Συμβούλιο υποχρεούται 
να συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση, σχετικά με την ύπαρξη 
τρ ο μ ο κρ α τώ  απειλή5.

2. θέσπιση δικαιώματο$ λήψΠ5 επιδόματθ5 φυσιολογικού τοκε
τού από io u s  ασφαλισμένους στο Επικουρικό Ταμείο Υπαλλή
λων Αστυνομίας Πόλεων και για τα τέκνα που γεννήθηκαν με 
καισαρική τομή. Enions το δικαίωμα λήψης του ανωτέρω επι
δόματος επεκτείνεται και ous περιπτώσεΐ5 νεκρού εμβρύου, 
υπό την προϋπόθεση ins συμπλήρωση5 (26) εβδομάδων 
κύησης.

3. Δυνατότητα φοίτησης αλλοδαπών ous παραγωγικές Σχολέ5 
Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, καθώς και ous Σχολές Μετεκ
παίδευσή, Επιμόρφωση5 και Εθνικής Ασφάλεια5 ins Ελληνι- 
kPs Αστυνομίας.

4 . Περιορισμό5 των θέσεων που καταλαμβάνονται στα πα
ραρτήματα ms Σχολή$ Αστυφυλάκων από tous δ ό κ ιμ ο ί 
Αστυφύλακε5 που είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών ή 
παθόντων εν υπηρεσία ή έχουν αδερφό δόκιμο Αστυφύλα
κα, στο ποσοστό του 80% των συνολικών θέσεων κάθε πα- 
ραριήματο5.

5. Αύξηση από 10% σε 12% του ποσοστού των θέσεων που κα
ταλαμβάνονται ous Σχολέ5 Αξιωματικών και Αστυφυλάκων 
από ειδικέ5 κατηγορίε5 υποψηφίων. Συγκεκριμένα:

• Πολύτεκνοι και τέκνα tous.
•Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων 

και θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπι
κού ειρηνική5 περιόδου.

• Τέκνα αγωνιστών Ε θ ν ώ  Avu'oiaons.

• Τέκνα ή εν χηρεία συζύγους αστυνομικού προσωπικού που πέ- 
θαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτία5 
αυτής.

• Γονείς τριών τέκνων και τέκνα to us .

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 252/2006 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 
263/4-12-2006), συστήνεται στην Ελληνική Αστυνομία Εθνικό 
Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, καθώς και Γραφεία Πρό- 
ληψη$ Οργανωμένη5 Α θ λ η τ ώ  Bias, με σκοπό την αντιμετώπιση 
ins βίας στα γήπεδα.
Ειδικότερα, το άρθρο 1 παρ.2 του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγ- 
patos προβλέπει τη σύσταση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών 
Ποδοσφαίρου, το οποίο θα λειτουργεί στο 3ο Τμήμα Επιχειρήσε
ων ins Διεύθυνση5 Γενική5 Αστυνόμευση5 του Αρχηγείου ins 
Ε λ λ η ν ώ  Aoiuvopias, cos κεντρικό σημείο επαφή5, για την εξα
σφάλιση ins ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση ins 
διεθνού5 αστυνομικής συνεργασία στον τομέα των ποδοσφαι
ρικών αγώνων με διεθνή διάσταση.
Στΐ5 αρμοδιάτητε5 του Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδο
σφαίρου εντάσσεται επίση5, ο συντονισμός και η καθοδήγηση 
των περιφερειακών Υπηρεσιών στη συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με tous ποδοσφαιρικού5 αγώνες και us λοιπέ5 α θ λ η τώ  
εκδηλώ σει σε εθνικό επίπεδο, us μετακινήσει αθλητικών απο
στολών και φιλάθλων και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων 
για την τήρηση ins δημόσιας τάξης και ασφάλεια5, ενώ συνερ
γάζεται με us συναρμάδιε5 Αρχέ5 για την εξάλειψη ins βία5 στα 
γήπεδα.

- Από αστυνομικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην 
Ομάδα «Ζ» της Δ /νσης Άμεσης Δράσης Αττικής, εκδό- 
θηκε ημερολόγ ιο  για το έτος 2007. Π ληροφορίες στο 
τηλ. 210-6440423.
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4“ ϊί5 * Ε̂ Ι
31 Μ αρτίου -1 ΑπριΛίου

Browning

•  A U TO  4 X 4
• Α ΓΡ Ο Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ
•  Φ Α ΡΕΜ Α  ·  ΣΚ Α Φ Ο Σ
• P e t - Κ ΥΝ Ο Φ ΙΛ ΙΑ
• Κ Υ Ν Η ΓΙ ·  ΙΠ Π Α ΣΙΑ
• ΣΚ Ο Π Ο ΒΟ Λ Η
• Κ Α Μ Π ΙΝ ΓΚ
• Κ Α ΤΑ Δ ΥΣΗ
• Δ ΙΑ Κ Ο Π Ε Σ

outdoor
E X H I B I T I O N

ΜΑΡΤΙΟΥ- «ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2007

τ ηλ :  2 1 0 - 606  1 2 0 2 - f a x :  2 1 0 - 606  1 2 7 5 - w w w . d i a n a n e w s . g r

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Δ Ω Ρ Ε Α Ν  Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ

ΙΣ Χ Υ Ε Ι Γ ΙΑ  ΕΝ Α  Α ΤΟ Μ Ο
MEC, Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 301, ΠΑΙΑΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 29 Μαρτίου: 1 6 :0 0 - 2 1 .0 0 30,31 Μαρτίου, 1 Απριλίου:

................Επάγγελμα...............................

10:00- 21.00
Ονομα............................................ Επώνυμο.................................................

Οδός.......................................................... Πόλη........................................... Τ.Κ..........................Τηλ.............................................

Είστε κυνηγός ή ψαράς; Ναι Q  Οχι Q  Εχετε σκάφος-βόρκα; Ναι Q  Οχι Q  Εχετε αυτοκίνητο 4x4; Ναι Q  Οχι Q

http://www.diananews.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Ν Ε Α :

ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΟΙ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

0  Σύνδεσμοί Αποστράτων την 14η Ιανουάριου 2007 ημέρα Κυ
ριακή και ώρα 18.00'έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα στο Κέ
ντρο «ΡΕΜΠΕΤΗΣ» στη Νεάπολη Μυτιλήνη5.
Ακολούθησε συνεστίαση με ζωντανή μουσική Tns ΚΑΠΗΣ.
Την ανωτέρω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία io u s  ο Γενικό5 
AoTuvopiKos Διευθυντήί Περίφέρειαβ Βορείου Αιγαίου Ταξίαρ- 
xos κ. Ευστάθιοί Γκαγκαρέλληε ο Αστυνομικόε Διευθυντή$ Λέ
σβου κ. Xp0oios Δεσποτέλληε, οι Πρόεδροι των τοπικών Συλ
λόγων Λέσβου, Μακεδόνων, Πελοποννησίων και Κρητών. 
Enions παρευρέθησαν πολλοί συνάδελφοι μετά των οικογενει
ών των, KaBcos επίση$ και πολλοί φίλοι του Συνδέσμου.
Η παραπάνω εκδήλωση εοτέφθη υπό πλήρουί επιτυχία5 και 
απέσπαοε τα κολακευτικά σχόλια των συμμετασχόντων.

κών Περιφ. Νοτίου Αιγαίου, αντιπροσώπων oins Ομοσπονδία 
και εκπροσώπων στα συμβούλια μεταθέσεων, εξελέγησαν και 
κατέλαβαν αξιώματα στο Δ.Σ. κ.λπ. οι εξή$:
Πρόεδρο$ ο Ασιυν.Υποδ/ντήε Γρηγόριο$ Μανιούσης, Αντιπρόε- 
δροε ο Αστυν. Δ/νιή5, Αστυκτηνίατρο5 Μιχαήλ Ζεμπίλλαε, Γεν. 
ΓραμματέαΒ ο Aoiuvopos Α' ΝικόλαοΒ ΒελέντζαΒ, Αναπλ. Γραμ
ματέαΒ ο Aoiuvopos Β' Μιχαήλ Καληωράκη$,
Tapias ο ΑστυνόμοΒ Α' ΚωνσταντίνοΒ ΒασιλάκηΒ, ΟργανωτικόΒ 
ΓραμματέαΒ ο ΑστυνόμοΒ Β' ΚωνσταντίνοΒ ΣχισμένοΒ, ΜέλοΒ ο 
ΑστυνόμοΒ Α' Αδάμ ΔαλάκαΒ.
Αντιπρόσωποι στην ΠΟΑΙΙΑ οι, Αστυν. Υποδ/ντήΒ ΓρηγόριοΒ Μα- 
ντούσηΒ και Aoiuvopos Α ' ΔημήιριοΒ ΔημητρακόπουλοΒ.
Για τα Συμβούλια Μεταθέσεων οι, ΑστυνόμοΒ Α ' Αδάμ ΔαλάκαΒ 
για την Α.Δ. Δωδ/σου, ΑστυνόμοΒ Β' ΚωνσταντίνοΒ ΣχισμένοΒ για 
την Α.Δ. Κυκλάδων.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Από την Τροχαία Α υτοκινητοδρόμω ν Aapioas, ανακο ι
νώ νοντα ι τ ' ακόλουθα:
1. α. Από την 23-12-06, τέθηκε σε λειτουργία τηλεφωνική γραμ
μή άμεσηε και διαρκούΒ ενημέρωσηΒ του κοινού, για us συνθή- 
κεΒ κυκλοφορίαΒ στην Κοιλάδα των Τεμπών και στον αυτοκινη
τόδρομο Π.Α.Θ.Ε. Ν. A0pioas.
β. Συγκεκριμένα ετέθη στη διάθεση των φίλων οδηγών η τηλε
φωνική σύνδεση (τριάντα 30 γραμμέΒ), με αριθμό κλήσηΒ 2410 
680700, μέσω ins onoias θα μπορούν να ενημερώνονται καθ' 
όλο το 24ωρο και απ' όλη την Ελλάδα, για us κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ^  
συνθήκεΒ που επικρατούν κάθε φορά στο παραπάνω τμήμα του 
Εθνικού Οδικού Δικτύου, λ.χ. λόγω καιρικών συνθηκών, τροχαί
ων ατυχημάτων, 3ήμερων μαζικών εξόδων κ.λπ.
2. α. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, για την ιδι
αιτερότητα του δικτύου εντ05 ins Κοιλάδα5, σε ημέρεΒ ιδιαίτερα 
αυξημένηΒ Kivnons (π.χ. μαζική έξοδοΒ και επιστροφή εκδρομέ
ων κατά τα Σαββατοκύριακα ins θερινήΒ περιόδου, από και npos 
τα παράλια των Ν. A0pioas και ΠιερίαΒ), οπότε ο όγκοε των οχη
μάτων είναι αδύνατον να απορροφηθεί από το υπάρχον δίκτυο, 
αλλά και σε έκιακτεΒ περιπιώσεΐΒ δυσμενών καιρικών φαινομέ
νων (έντονη χιονόπτωση κ.ά.) ή σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, 
αποτελεί για την ΥπηρεσίαΒ μαΒ πρωταρχικό μέλημα.
β. Πεποίθησή pas είναι, ότι η καθιέρωση ins παραπάνω τηλε- 
φωνικήΒ γραμμήΒ, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην άμβλυνση 
των κυκλοφοριακών προβλημάτων (πολύωρεΒ καθυστερήσει, 
kiv6 uvos ατυχημάτων κ.λπ.), που αντιμετωπίζουν όσοι χρησιμο
ποιούν το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., 
μέσω ins Κοιλάδα5 των Τεμπών, τόσον τη θερινή, όσον και τη 
χειμερινή περίοδο.
3. Τέλθ5, η Υπηρεσία pas αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει 
δημόσια τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση A0pioas και ιδιαίτερα τον 
κ. Νομάρχη, που αμέσων ανταποκρίθηκε στην υλοποίηση Tns 
παραπάνω προσπάθειάΒ pas και κάλυψη εξ ολοκλήρου τη σχε
τική δαπάνη εγκατάστασή και λειτουργ ία  ins υπόψη τηλεφωνι- 
Khs γραμμήε.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

Κατά tis αρχαιρεσίεΒ για την ανάδειξη Δ.Σ. ins Evcoons Αξιωματι- 
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Την 11 Ιανουάριου 2007 ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμ
βούλιο ins Tycoons Αξιωματικών Aoiuvopias Π ε ρ ιφ έ ρ ε ι Κρή- 
ins, cos ακολούθων:
ΠρόεδροΒ ο Αστυν. Yno6/vms Εμμανουήλ ΤριγώνηΒ του Α.Τ. Αε- 
ρολιμ. Ηρακλείου, Α ' ΑντιπρόεδροΒ ο Aoiuvopos Α' ΓεώργιΟΒ 
ΣκανδαλάκηΒ ins Υ.Α. Ηρακλείου, Β' ΑντιπρόεδροΒ ο Aoiuvopos 
Α ' Μιχαήλ ΒισκαδούροΒ του Β' Α.Τ. Ηρακλείου, Γεν. ΓραμματέαΒ 
ο Aoiuvopos Α ' ΤηλέμαχοΒ ΠανταγάκηΒ ins Α.Δ. Ηρακλείου, Ta
pias ο Aoiuvopos A ' Xapi6npos ΦραγκομιχελάκηΒ ins Α.Δ. Ηρα
κλείου και Μέλη οι ΑστυνόμοΒ A' Anpnipios ΖαχαριουδάκηΒ του 
Α.Τ. Πύργου Ηρακλείου και ο Aoiuvopos A' Kcov/vos Λαγουδά- 

Kns του Α.Τ. Ρεθύμνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Η τρομοκρατία είναι αδύναμη να πλήξει 
την ασφαλή χώρα pas

Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. καταδικάζει την εγκληματική 
ενέργεια που σημειώθηκε εναντίον ins Αμε- 

ρικανική5 ΠρεσβείαΒ στην Αθήνα. Η διακεκριμένη 
αυτή μορφή βίαε είναι αδύναμη να πλήξει την ασφαλή χώρα 
pas και ious δημοκρατικούΒ ins θεσμούΒ. Δεν μπορεί δε να 
αναστείλει την αναπτυξιακή ins πορεία, ούτε να αφοπλίσει τη 
δυναμική ins θέση. Σε κάθε δε περίπτωση, δεν μπορεί να μει
ώσει το δημοκρατικό ήθθ5, την τιμή, αλλά και την αξιοπρέπεια 
των πολιτών ins.
ΩΒΈλληνεΒ αστυνομικοί που βιώνουμε καθημερινά τη βία και 
το έγκλημα στην κάθε ious μορφή, καλούμεθα να μην εφησυ
χάζουμε.
Os συνδικαλιστικό κίνημα οφείλουμε να συνεχίσουμε να κατα
θέτουμε ious προβληματισμούΒ και us θέσεΐΒ pas npos πάσα κα
τεύθυνση. Θέσεΐ5 που στόχο είχαν, έχουν και θα έχουν την απο
τελεσματικότερη λειτουργία του Οργανισμού pas, με την ανα
βάθμιση του στελεχιακού ins δυναμικού.
Καλούμε την πολιτεία να αναλάβει tis δικέ$ ins ευθύνε5 και να 
προωθήσει μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 
όλων των υπηρεσιών, επενδύονιαΒ σοβαρά στο αγαθό ins 
ασφάλειαΒ και ins έννομηΒ τάξηΒ npos όφελθ5 ins xcirpas και 
των πολιτών ins.
Δεν ευθύνονται οι συνδικαλιστέε
Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με αφορμή ιην έκδοση ins υπ' αριθμόν 9001/5/3-ιδ 
εγκυκλίου ίου Αρχηγείου ins Ελληνική5 Aoiuvopias με θέμα 
«ανακοινώσει στα ΜΜΕ», έχει να επισημάνει τα ακόλουθα:



1) Η Ομοσπονδία εγκαίρου είχε επισημάνει τον κίνδυνο υπονό
μευσες ίου ρόδου και ίων επιδιώξεων του συνδικαλιστικού 
μαε κινήματοε, εξαιτίαε ins ανορθόδοξηε εμφάνισηε σια ΜΜΕ 
συναδέδφων μη εξουσιοδοτημένων για δημόσιεε δηδώσειε. 
Είχε μάλιστα παρατηρήσει ότι προκαδούνιαι προβδήματα 
ακόμα και όταν πρόκειται για δηδώσεΐ5 εκπροσώπων ορισμέ
νων Οργανώσεων και τούτο διότι ποδδέε φορέε αναγκάζονται 
υπό την πίεση των ΜΜΕ να εμφανίζονται cos εκπρόσωποι ins 
Υπηρεσίαε.
Το κενό ενημέρωσηε που υπήρχε και εξακοδουθεί να υπάρχει 
για τα φδέγοντα θέματα ins επικαιρότηταε από την πδευρά 
του Αρχηγείου και των κατά τόπουε Διευθύνσεων, έρχονταν 
ποδδέε φορέε να ία καδύψουν οι συνδικαδιστές, με αποιέδε- 
σμα να ηροκαδείται σύγχυση ρόδων και αρμοδιοτήτων και το 
κυριότερο, να «χρεώνεται» το συνδικαδιοτικό κίνημα tis βαρύ- 
τατε5 ευθύνεε των εκάστοτε κυβερνώντων και αυτών καθαυ
τών των επιδογών tous στον τομέα ins ασφάδειαε.

2) Με ns τεδευταίεε αποφάσεΐ5 του 17ου Συνεδρίου ins Ομο- 
σπονδίαε μαε για τη δειτουργία Γραφείου Τύπου και Δημο
σίων Σχέσεων στοχεύουμε στη διασφάδιση του αγαθού ins 
ενημέρω σή τόσο των συναδέδφων, όοο και ins εδδηνικήε 
κοινωνίαε, υπηρετώντα5 πάντα tous κανόνεε δεοντοδογία5, 
όπωε αυτοί έχουν καθοριστεί από τα όργανά pas.

3) Οι συντάκτεε ms προαναφερόμενηε εγκυκδίου επιχειρούν στο 
όνομα ins αντιμετώπισή υπαρκτών προβδημάτων να εξά
γουν γενικότερα «συμπεράσματα», αποδίδονταε στο συνδικα- 
διστικό κίνημα ευθύνεε που δεν του αναδογούν. Η χρόνια κα
κοδαιμονία ins Εδδηνικήε Αστυνομίαε δεν οφείλεται ons όποι- 
εε υπερβοδέε των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων 
σε αυτήν, έχει βαθύτερα αίτια, τα οποία επισημαίνονται διαρ
κάς από την πδευρά ins Ομοσπονδίαε. Όφειδαν δε οι ουντά- 
κτεε ins εγκυκδίου αυτήε να αναγνωρίσουν την τεράστια συμ- 
βοδή του συνδικαδιστικού pas κινήματοε στην ανάδειξη των 
προβδημάτων του αστυνομικού προσωπικού και των αστυνο
μικών υπηρεσιών, αντί να αφήνουν υπονοούμενα, να απει
λούν με πειθαρχικέε και ποινικέε κυρώσες ή ακόμα και να 
απειδούν με περιστοδή των με αγώνεε και Θυσίε5 αποκτημέ
νων συνδικαδιστικών εδευθεριών και δικαιωμάτων του έν- 
στοδου προσωπικού ins Ελληνικήε Αστυνομίαε.

4) Εκφράσειε όπας «καθεστώε αυτοδέσμευσηε» και «συνδιοί- 
κησηε» που χρησιμοποιούνται από ious συντάκτεε ins εγκυ- 
κδίου για να δικαιοδογήσουν προφανώε τα απώτερα οχέδιά 
ious.
Η χρόνια αδυναμία ins 6ioiKnons να εφαρμόσει τιε αποφάσες 
των εκάστοτε κυβερνήσεων σε συνδυασμό με την πίεση που 
ασκείται από ns κυβέρνησές npos την ίδια τη διοίκηση για ένα 
καδύτερο αποτέδεσμα, χωρίε βέβαια να διατίθενται οι αηαι- 
τούμενοι πόροι και τα αναγκαία μέσα, δεν μπορούν να χαρα- 
κτηρισθούν «συνδιοίκηση», αδδά με τον επιεικέστερο των 
όρων ας προσπάθεια παραπδάνησηε του εδδηνικού δαού και 
των ίδιων των αστυνομικών που πδηρώνουν σε τεδική ανάδυ
ση τα σπασμένα άδδων.

5) Η Ομοσπονδία και οι Πρωτοβάθμιεε Οργανώσει ins, όδα αυ
τά τα χρόνια, συνεργάστηκαν και θα συνεχίσουν να συνεργά
ζονται με ious υπηρεσιακούε παράγοντε5, διδασκόμενοι από 
τα όποια δάθη ious, για την εφαρμογή με τον καδύτερο τρόπο 
των προβδεπόμενων σκοπών και στόχων, όπωε περιγράφο- 
νται στα καταστατικά δειτουργίαε τουε.
Η εδδηνική κοινωνία γνωρίζει ποδύ καδά ότι με το συνδικαδι- 
σμό στην Εδδηνική Αστυνομία δεν απέκτησε μόνο φωνή ο κα- 
ταπιεσμένοε και ξεγραμμένοε κάποτε από τη ζωή συνάδεδφοε, 
αδδά ανέκτησε και τιε χαμένεε του δυνάμειε, έτσι ώστε να απο- 
δαμβάνει ins εκτίμησηε όδων των συμποδιτών μαε, γεφυρώ- 
νονταε χάσματα του παρεδθόντοε και ανοίγονταε νέεε σεδίδεε 
ans σχέσειε κοινωνίαε και αστυνομίαε. Αν κάποιοι θέδουν να 
σβήσουν ό,τι με αγώνεε και θυσίεε κατακτήσαμε μέχρι σήμερα, 
ώστε να καταστεί ξανά ο αστυνομικόε περίγεδοε (το γνωστό 
put The kol down slowly τίνοε είναι στ' αδήθεια κατασκεύασμα,

μήπωε των συνδικαδιστών; ), ας Ομοσπονδία δηδώνουμε 
npos κάθε κατεύθυνση ότι θα pas βρουν αντιμέτωπουε.
Τέδοε, καδούμετην ποδιτική και φυσική ηγεσία να αναθεωρή
σει τυχόν σχέδια περιστοδήε των δημοκρατικών κατακτήσεων 
των Εδδήνων Αστυνομικών και να σκύψει πραγματικά στα 
προβδήματα που pas απαοχοδούν. Η εποικοδομητική συνερ
γασία από την πδευράε pas υπήρξε ανέκαθεν η «Λυδία δίθοε» 
των όσων επιτύχομε εντόε κι εκτόε Εδδηνική5 Αστυνομίαε».

Να αναλάβουν νο μ οθ ειικ έε  π ρω ιοβουλίεε

Συναντήσει με τουε αρχηγούε των ποδιτικών κομμάτων έχουν 
ζητήσει οι Ομοσπονδίεε των εργαζομένων στην Εδδηνική Αστυ
νομία, στο Πυροσβεστικό και στο Λιμενικό Σώμα προκειμένου να 
ious ενημερώσουν για τα άδυτα προβδήματα του κδάδου και να 
ζητήσουν από αυτούε την ανάδηψη πρωτοβουδιών για την επί- 
δυσή ious, καταθέτονταε στη Βουδή προτάσειε νόμου και συγκε- 
κριμένεε τροποδογίεε, ώστε να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση 
όχι μόνο για να υδοηοιήσει us δεσμεύσει ins, αδδά και το κυ
ριότερο, για να αναβαθμιστεί συνοδικά η αποτεδεσματικότητα 
των υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαδείαε και να αισθάνεται ο 
Έδδηναε ποδίτηε περισσότερο ασφαδή5.
Στο πδαίσιο αυτό apx0s Ιανουάριου πραγματοποιήθηκαν δια- 
δοχικέε συναντήσει των προεδρείων των Ομοσπονδιών με 
τον Πρόεδρο τηε Κ.Ο. του Συνασπισμού Ριζοοπαστικήε Αριστε- 
ράε κ. Αδέκο Αδαβάνο, παρουσία του κ. Νίκου Χουντή, Γραμ
ματέα ins ΚΠΕ του ΣΥΝ και του κ. Μίδτου Ανδρικόηουδου, 
Υπεύθυνου του τμήματοε του ΣΥΝ για τα Σώματα Αοφαδείαε, 
καθώε και με τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερ
μού κ. Γιώργο Καρατζαφέρη.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στα προβδήματα που τα- 
δαιπωρούν ious συναδέδφουε και us υπηρεσίεε ious, αδδά 
και ious ποδίτε5 και τα οποία είναι εκείνα που αποδιοργανώ- 
νουν συνοδικά το σύστημα αοφαδείαε οτη χώρα pas και δημι
ουργούν αίσθημα απογοήτευσηε, έδδειμμα εδπίδαε σε όδουε 
και αφορούν:
Α) Το έδδειμμα ασφάδειαε και η εγκδηματοφοβία που έχει κυρι
εύσει τεδευταία ious ποδίτεε, δόγω ins μη εύρυθμηε δειτουρ- 
γίαε των υπηρεσιών, καθόσον πέρα από ious παράγοντεε δημι- 
ουργίαε τουε, οφείδονται και στο απαρχαιωμένο οργανόγραμμα, 
την αναχρονιστική διάρθρωση και δειτουργία των υπηρεσιών 
και στα τεράστια κενά του προσωπικού (6.000 κενέε οργανικέε 
θέσειε στην Εδδηνική Αστυνομία, 4.000 κενέε θέσειε στην Πυρο
σβεστική Υπηρεσία και 3.500 στο Λιμενικό Σώμα). Τα προβδήμα- 
τα οξύνονται και εξαιτίαε τηε ανάθεσηε νέων έργων (έκδοση δια
βατηρίων, εφαρμογή συστήματοε ασφάδειαε ISPS στα διμάνια 
κδ.π.), χωρίε να υπάρχει αποδέσμευση από τα μέχρι σήμερα ξέ
να έργα (επιδόσειε δικογράφων, ηχορρυπάνσες, γήπεδα κ.δπ). 
Προε τούτο απαιτείται η άμεση πρόσδηψη ικανού αριθμού προ
σωπικού για την κάδυψη των ποδδών κενών οργανικών θέσεων 
με το ισχύον σύστημα των πανεδδαδικών εξετάσεων, του οποί
ου η θεσμοθέτηση επιβάδδεται να επεκταθεί και για τιε προσδή- 
ψειε στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα. Επιπρόσθετα για 
το Λιμενικό Σώμα κρίνεται επιβεβδημένη η άμεση επανεφαρμο- 
γή του Κώδικα Μεταθέσεων με αντικειμενικά κριτήρια, καθώε και 
η απεμπδοκή από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα.
Β) Τη μη εφαρμογή του νόμου 3144/2003 για ious opous υγιει- 
vhs και ασφάδεια5 των εργαζομένων στα Σώματα Αοφαδείαε, 
που έχει ο ς  αποτέδεσμα την έκθεση των ενστόδων σε κάθε εί- 
6ous κινδύνουε και την δημιουργία αισθήματοε ανασφάδειαε 
και oious ίδιουε. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να θεοπισθούν τα συγκε
κριμένα προεδρικά διατάγματα που ο νόμοε προβδέπει για την 
εφαρμογή του, σύμφωνα και με τη σχετική κοινοτική οδηγία, κα
θώε και να αναγνωρισθεί η επικινδυνότητα τηε εργασία5 μαε.
Γ) Την έδδειψη προοπτικήε και βαθμοδογικήε εξέδιξηε κυρίας 
στο χαμηδόβαθμο προσωπικό το οποίο είναι επί δεκαετίεε υπη
ρεσιακά καθηδωμένο, ειδικότερα για τουε αοτυφύδακεε που ει- 
οάγονται στο Σώμα μέσω των πανεδδηνίων εξετάσεων με υπερ-
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διετή φοίτηση axis α σ τυ ν ο μ ία  oxoflis και εξέρχονται axs ανα- 
κριχικοί υπάλληλοι. Γι' αυτό και απαιτείται η άμεση θεσμοθέτηση 
ins βαθμοΓΐογική5 εξέΠιξηε, η οποία θα γινόταν σύμφωνα με κυ
βερνητική δέσμευση εντό$ του 2006.
Δ) Την ένδεια και τον οικονομικό μαρασμό που βιώνουν οι έν
στολοι, οι οποίοι συνεχίζουν να κινούνται κάτω των ορίων xns 
φτώχειαί εξαιτία$ των χαμηλότατων αποδοχών, αφού ο βασικό$ 
μ ισθόϊτου αστυφύλακα - πυροσβέστη- λιμενοφύλακα είναι μό- 
λΐ5 584 ευρώ, υπολειπόμενοε και από αυτόν του ανειδίκευτου 
εργάτη (629 Ευρώ) και ο onoios για να φτάσει το βασικό μισθό 
του ανθυπολοχαγού - ρυθμιστή του ioxOovios μισθολογίου, πά
νω στον οποίο υπολογίζεται κατ' 0ios η μισθολογική πολιτική, 
πρέπει να συμπληρωθούν 18 χρόνια υπηρεσίαε.
Έτσι καθίσταται επιβεβλημένη η άμεση υλοποίηση xns κυβερνη- 
tik0s δέσμευσηε για αύξηση του βασικού μισθού του ανθυπο- 
λοχαγού κατά 140 ευρώ, κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει 
υλοποιηθεί, καθώε και η κατάρτιση νέου μισθολογίου δίκαιου, 
xtopis ανισότητεε, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προ
οπτική στην οικονομική αναβάθμιση των ένστολων, ειδικότερα 
των νέων αστυφυλάκων, λιμενοφυλάκων, υπαξιωματικών, 
αξιωματικών, με δικαιότερου5 συντελεστέε, ορθολογικά σε ανα
λογική βάση και με αφετηρία xns μισθολογικήε κλίμακαε το βα
σικό μισθό του Αστυφύλακα - πυροσβέστη - λιμενοφύλακα, ο 
onoios πρέπει να καθοριστεί στα 1.250 ευρώ.

Π ανελλαδική συγκέντρω ση στην Αθήνα

Με την επίδοση ψηφίσματοε στον Αντιπρόεδρο ins Βουλήε κ. Γε
ώργιο Σούρλα και oxous εκπροσώπουε των πολιτικών κομμάτων 
από τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των Αστυνομικών, Λιμενι
κών, Πυροσβεστών ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ xns 12ns Δε
κεμβρίου 2006 στην Αθήνα η πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση

διαμαρτυρίαε των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείαε. 
Αστυνομικοί, πυροσβέστε$ και λιμενικοί από κάθε γωνιά xns 
Ελλάδοε ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών tous 
και εκδήλωσαν την αγανάκτησή tous για τον προϋπολογισμό λι- 
ro in ias και τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων xns Κυβέρνησή. 
Διατράνωσαν δε την αποφασιστικότητα tous να συνεχίσουν us 
κινητοποιήσει και το νέο έτοε ακόμα πιο μαζικά, έτσι ώστε να 
ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην Κυβέρνηση, καθόσον η χώρα 
μπαίνει σε προεκλογική τροχιά και στενεύουν τα περιθώρια 
υλοποίησηε των υπεσχημένων.
Ο Αντιπρόεδρο5 xns Βουλή5 κ. Σούρλαε άκουσε με προσοχή την 
αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών και αναγνώρισε cus στέλεχοε 
xns Νέα5 Δημοκρατίαε, ότι πράγματι υπάρχει καθυστέρηση στην 
εφαρμογή του προγράμματοε του κόμματό5 του για τα Σώματα 
Ασφαλείαε.
Η ίδια θέση εκφράστηκε και από τον βουλευτή xns N0as Δημο- 
Kpaxias κ. Γιώργο Γαρουφαλιά, cos μέλθ5 xns αρμόδια5 OKE xns 
Νέα5 AnpoKpaxias, με την «υποσημείωση» ότι υπάρχει 0vas ολό- 
κληρο5 σχεδιασμό5, ο onoios θα υλοποιηθεί στο ακέραιο.
Για τα φλέγοντα θέματα (των 140 Ευρώ, του μισθολογίου και του 
βαθμολογίου) είπε ωστόσο, ότι έχει ξεκινήσει η συζήτηση, αλλά 
θα εξεταστούν npos επίλυση μετά το Μάιο του 2007 λόγω των 
γνωστών δημοσιονομικών προβλημάτων.
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε tous εκπροσώπου 
του ΠΑΣΟΚ κ. Αλέκο Παπαδόπουλο, του ΚΚΕ κ. Αχιλλέα Κανταρ- 
τζή και του Συνασπισμού κα. Ασημίνα ϊηροτύρη οι οποίοι δε
σμεύτηκαν, εφόσον δεν υπάρξει η αναμενόμενη νομοθετική 
πρωτοβουλία εκ μέρουε ins Κυβέρνηση$, να καταθέσουν υπό τη 
μορφή προτάσεων νόμου τα κυρίαρχα ζητήματα που pas αφο
ρούν (140 ευρώ, βαθμολόγιο κ.λπ.).
Τα προεδρεία, τέλθ5, καλούν tous συναδέλφου5 και ns συνα- 
δέλφισσε5 να μην εφησυχάζουν διότι έρχονται δύσκολε5 μέρε5 
και θα απαιτηθούν συνεχείε και σκληροί αγώνε$.

Επαγγελματική νοοτροπία και αντίληψ η στην Ελληνική 
Αστυνομία τον 21ο αιώνα, το θέμα του 17ου συνεδρί
ου τηβ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Το 17ο ετήσιο τακτικό xns συνέδριο πραγματοποίησε η Πανελ
λήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων από 5 - 7 Δεκεμ
βρίου 2006 στη Βουλιαγμένη, θέμα του συνεδρίου ήταν η 
«επαγγελματική νοοτροπία και αντίληψη στην Ελληνική Αστυνο
μία τον 21ο αιώνα», το οποίο αναπτύχθηκε εισηγητικά από τον 
πρόεδρο ins Opoonov6ias Δημήτρη Κυριαζίδη, από τον επιχει
ρησιακό ερευνητή Νίκο Τσότοολα ο onoios παρουσίασε την ει
δική έρευνα του Ινστιτούτου Αστυνομικών Μελετών Επιμόρφω- 
ons και Τεκμηρίωσή ins Π.Ο.ΑΣ.Υ. «Μέτρηση kavonoinons των
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εργαζομένων ατην Ελληνική Αστυνομία», από τον Α/Υ Γεώργιο 
Μαγουλιανίιη, ο onoios ανέλυσε το θέμα «Ανάπτυξη ins Ηγεσίας 
και διαχείριοη rns αλλαγής στην Αστυνομία», καθώς και από τον 
κλινικό ψυχολόγο Αντώνιο Γιαπιτζόγλου ο onoios αναφέρθηκε 
στη «Στήριξη των αστυνομικών υπηρεσιών».
Οι σύνεδροι ενημερώθηκαν διεξοδικό για την κατάσταση στην 
οποία βρίσκονται τα ασφαλιστικά pas ταμεία τόσο από tous δι
ευθυντές των ταμείων, όσο και από τον καθηγητή του Οικονομι
κού Πανεπιστημίου Νικόλαο Φράγκο, ο onoios αναφέρθηκε ει
δικότερα στην προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος, με βά
ση us αναλογιστικές μελέτε5 που εκπονήθηκαν με δαπάνη ins 
Ομοσπονδίας pas, ώστε να έχουμε σαφή εικόνα ins οικονομικής 
tous κατάστασης, λόγω και των νέων τάσεων που διαμορφώνο
νται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το 17 ο συνέδριο, θέλοντας να τιμήσει ιδιαίτερα τους πρώην 
υπουργούς Δημόσιας Τάξης που συνέβαλαν με τις αποφάσεις 
τους στην αναγνώριση και την εδραίωση του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος, απένειμε τιμητικές πλακέτες στους υπουργούς κ.κ. 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Στέλιο Παπαθεμελή και Μιχάλη Χρυσο- 
χοϊδη. Τιμητική πλακέτα για την πολύχρονη συμμετοχή και προ
σφορά στο συνδικαλιστικό μας κίνημα επιδόθηκε και στον επί 
σειρά ετών αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, πρωτεργάτη του 
αστυνομικού συνδικαλισμού Κώστα Αντωνίου, ο οποίος παρα
κολουθεί ανελλιπώς τα συνδικαλιστικά δρώμενα και δεν κρύβει 
την αγωνία του για το μέλλον.
Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το φιλαν
θρωπικό έργο ins Ομοσπονδίας μας από τον ιατρό Δημήτριο Δη-

μητρίου, ο οποίος συμμετέχει σε ιεραποστολικό σύλλογο που 
δραστηριοποιείται στις Ορθόδοξες εκκλησίες ins Αφρικής, όπου, 
ως γνωστόν, έχουμε ήδη κατασκευάσει ένα γυμνάσιο - οικοτρο
φείο για 700 παιδιά στο Κατέντε Ουγκάντας (λειτουργεί από τριε
τίας), ενώ παρόμοιο συγκρότημα άρχισε να κατασκευάζεται στην 
περιοχή της Ορθόδοξης εκκλησίας Μπουκόμπα Τανζανίας.
Οι σύνεδροι εξέφρασαν την αγωνία τους για τις ακραίες συμπε
ριφορές που αμαύρωσαν πρόσφατα την εικόνα του συνδικαλι
στικού μας κινήματος και ζήτησαν την απαρέγκλιτη τήρηση του 
Κώδικα Συνδικαλιστικής και Αστυνομικής Δεοντολογίας και του 
Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ομοσπονδίας, επιση- 
μαίνοντας ωστόσο ότι η ομόφωνη αυτή στάση και καταδίκη των 
ακραίων συμπεριφορών, δεν έτυχε της αναμενόμενης προβολής 
από τα ΜΜΕ.
Το συνέδριο ενέκρινε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, 
αποδέχτηκε την πρόταση για τη λειτουργία Γραφείου Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων, ώστε να υπάρχει ενιαίος δημόσιος λόγος και 
να αποφεύγεται η σύγχυση ιδίως όταν πρόκειται για περιφερεια
κά ζητήματα και εξέδωσε ψήφισμα για τα θεσμικά, οικονομικά και 
συνταξιοδοτικά αιτήματα του κλάδου. Κάλεσε, δε, τους συναδέλ
φους και ns συναδέλφισσες να ενιοχύσουν με την παρουσία και 
τη δράση τους το συνδικαλιστικό κίνημα, δίνοντας μια πρώτη απά
ντηση, με τη συμμετοχή τους δυναμικά στην ένστολη πανελλαδι
κή συγκέντρωση διαμαρτυρίας της 12ης Δεκεμβρίου 2006.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Ι.
Κατόπιν αρχαιρεσιών που πραγματοποιή
θηκαν στις 11-12-06 και τη συγκρότηση σε 
σώμα που ακολούθησε στις 14-12-06 το νέο 
Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ι. είναι:
Πρόεδρος ο Αλέξανδρος Βαγγέλης, Α' Αντιπρόε
δρος ο Χρήστος Παπασασιλείου, Β' Αντιπρόεδρος ο Αθανάσιος 
Κωστούλας, Γενικός Γραμματέας ο Ανέστης Μιχαλάκης, Αν. Γεν. 
Γραμματέας η Κωνσταντίνα Μέντη, Ταμίας ο Γεώργιος Κατερίνης 
και Οργανωτικός Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Σιαχολεβας.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Σε πείσμα των όσων εξαγγείλαμε στο προηγούμενο Συνέδριο 
και των όσων είχαμε καταστεί κοινωνοί για τις διαθέσεις της πο
λιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, η κατάσταση 
παραμένει στάσιμη. Σε πείσμα επίσης της διαμορφούμενης 
πραγματικότητας όπου αυτή είναι η διεθνοποίηση των αγορών, 
η παραπέρα όξυνση του ανταγωνισμού, η επέκταση των νέων 
τεχνολογιών καθώς και οι ραγδαίες εξελίξεις στο διεθνές οικο- 
νομικοπολιτικό σύστημα, δημιουργούν νέα δεδομένα τα οποία 
αυξάνουν την νόμιμη και παράνομη είσοδο αλλοδαπών στην 
Ε.Ε. και στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι στον πλανήτη μας αντιμετω
πίζουν τεράστια προβλήματα στον οικονομικό και κοινωνικό το
μέα, με κυριότερα την φτώχεια και την εξαθλίωση που συσσω
ρεύεται σε μεγάλες περιοχές.
Από την άλλη πλευρά η κατάσταση σε σχέση με την υπηρεσια
κή μας εξέλιξη παραμένει επίσης στάσιμη ενώ τα ανωτέρω στοι
χεία συνηγορούν υπέρ της αναγκαιότητας διατήρησης και ενδυ
νάμωσης της Υπηρεσίας μας. Παρά τις προσπάθειες όλων μας 
παραμένουμε σε μια ιδιότυπη ομηρία η οποία έγκειται στην κα
θυστέρηση επίλυσης των προβλημάτων μας. Είμαστε ίσως η μο
ναδική χώρα - μέλος της Ε.Ε. η οποία δια των αρμοδίων Υπουρ
γών (Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης) συμφωνεί με τη λήψη μέ
τρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτροπή της παράνομης 
εισόδου οικονομικών μεταναστών και η οποία από την άλλη κα
θυστερεί να συζητήσει το μέλλον των στελεχών της Υπηρεσίας 
που είναι επιφορτισμένη με αυτό. Δεν είχαμε ούτε θα έχουμε την 
πολυτέλεια να μένουμε παρατηρητές των εξελίξεων. Το μέλλον 
ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν, σε αυτούς που το ορα
ματίζονται, σε αυτούς που επαγρυπνούν και ενωμένοι αγωνίζο
νται για αυτό.
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Απέναντι σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση το συνδικαλιστικό κίνημα 
των Συνοριακών Φυλάκων πρέπει να δώσει αγωνιστικό το πα
ρών. Με τη συμμετοχή και τη δυναμική του, να διαμορφώσει tis 
ε ξ ελ ίξ ε ι και να προετοιμάσει το μέλλον μαζί με όλους ious ερ
γαζομένους στπν Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξηε και Δίωξης Λα
θρομετανάστευσης.
Οι Συνοριακοί Φύλακες έχουν ταλαιπωρηθεί τα μέγιστα εξαιτίας 
ins αυτονόητης διεκδίκησης ins εργασιακής tous εξασφάλισης 
και ins επαγγελματικής tous αξιοπρέπεια5. Είναι γνωστό ότι στο 
χώρο pas δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα νομοθετικές διατάξεις οι 
οποίες θα διασφαλίζουν την υπηρεσιακή εξέλιξη και θα προ
βλέπουν επακριβώς το εύρος των αρμοδιοτήτων pas. Στη συνδι
καλιστική pas διαδρομή θέσαμε ορισμένες προτεραιότητες tis 
οποίε5 επιδιώξαμε να επιλυθούν. Υπενθυμίζω:
Μετά τη μονιμοποίηση διασφαλίσαμε το αμετάθετο εκτό5 από tis 
περιπτώσε^ που ευνοούν και προάγουν τα συμφέροντα των συ
ναδέλφων όπως είναι η συνυπηρέτηση, η αμοιβαία μετάθεση 
κ.λπ. και έχουμε σε προτεραιότητα την επίλυση ins υπηρεσιακής 
pas Kawoiaons. Δεν παραβλέπουμε και εξακολουθούμε να 
διεκδικούμε θέματα που άπτονται των καθημερινών υπηρεσια
κών αναγκών pas. Qs τέτοια σημειώνω ενδεικτικά:
- Την συνεχή επανεκπαίδευση και επιμόρφωση.
- Τον εξοπλισμό (ατομικό & ομαδικό).
- Το Ασφαλιστικό .
- Tis ο ικονομ ικές δ ιεκδ ικήσεις.
- Την επίσημη στολή (καθώς και την ομο ιόμορφη υπη
ρεσιακή στολή).
Qs npos την επανεκπαίδευση, είναι σημαντικό για εμάς η συνε
χής επανεκπαίδευση και επιμόρφωση για να είμαστε προετοιμα
σμένοι να ανταποκριθούμε otis απαιτήσει όχι μόνο του οήμερα 
αλλά και ίου αύριο. Οι απαιτήσεις αυτές είναι γνωστό ότι έχουν 
πολλαπλασιαοθεί διότι η εγκληματικότητα άλλαξε μορφή. Δεν 
μπορεί να βαδίζουμε με εκπαιδευτικά προγράμματα ins περα
σ μ ένα  20ετίας, τα οποία απλώς ωραιοποιούν την κατάσταση. 
Δεν μπορεί η εκπαίδευση να περιορίζεται σε ένα τριήμερο το 
χρόνο με μια βολή στα πεδία βολής του στρατού. Οργανωμένα 
σκοπευτήρια και γυμναστήρια, οε πρώτη φάση στην κάθε περι
φέρεια, πιστεύω ότι θα βελτίωναν πολύ το επίπεδο προετοιμα- 
oias όλων των υππρετούντων. Η σωστή προετοιμασία είναι ο κα- 
λύτερο5 σύμμαχος των εργαζομένων.
Qs npos τον εξοπλισμό, πρέπει να αναφερθεί ότι ο εξοπλισμός 
και τα μέσα που χρησιμοποιούμε μα5 γυρίζει πίσω πολλές δε- 
καετίε5 (π.χ. περίστροφα). Έμψυχο δυναμικό και υλικά μέσα πρέ
πει να εμπλουτισθούν και να οργανωθούν κατάλληλα ώστε με 
συντονισμένες ενέργειες και σωστή διαχείριση να βελτιωθούν οι 
συνθήκες απασχόλησης. Η συντήρηση ίων υλικών μέσων είναι 
ανεπαρκείς έως μηδαμινή. Ο εμπλουτισμός και η ανανέωση των 
υλικών έχει ταυτιστεί εδώ και χρόνια με ίο  «ΘΑ»!
Ένδυση και υπόδηση τύπου ειδικών δυνάμεων, αναφέρει ο 
ιδρυτικό5 νόμος ins Υπηρεσία$ pas, ότι θα χορηγούνται oious 
Συνοριακού5 Φύλακε5.
Δεν τα είδαμε ποτέ! Αλλά τι έχουμε δει; Tous μισθού5 pas να μει
ώνονται δραματικά γιατί αγοράζουμε τα ατομικά pas όπλα, την 
ένδυση και την υπόδηση εξ ολοκλήρου, tous φακούς και πολλά 
ακόμη υλικά.
Qs npos το Ασφαλιστικό, το μέλλον ίων Συνοριακών Φυλάκων 
αλλά και όλων των εργαζομένων έχει ένα κομβικό σημείο κα
θοριστικής onpaoias και είναι το δυσκολότερο κομμάτι ins ζωής, 
αυτό είναι η έξοδος από την υπηρεσία για συνταξιοδότησα 
Είναι δικαίωμα του εργαζόμενου να μπορεί να ζει με αξιοπρέ

πεια όταν πλέον θα είναι συνταξιούχος.
Οι πόροι ίου πρέπει να είναι συμβατοί με τα οικονομικά μεγέθη 
ins εποχή5 και οπωσδήποτε να εξασφαλίζουν την απαιτούμενη 
ποιότητα ζωής για τον ίδιο και την οικογένειά του. Υπενθυμίζω 
ότι οι Συνοριακοί Φύλακες προσλήφθηκαν με όριο πρόσληψης 
το 32ο έτος ins ηλικία5 tous. Αυτό σημαίνει ότι με βάση την στα
τιστική προσέγγιση ο μέσος όρος ηλικίας είναι υψηλ05, άρα και 
τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας που θα έχει διανύσει κάποιος 
μέχρι το 55ο έτος ins ηλικίας του θα είναι το ανταποδοτικό μέτρο 
των ασφαλιστικών του εισφορών. Απ' αυτή τη σύντομη ανάλυση 
πηγάζει το δικαίωμα για τα «πλασματικά» χρόνια και την τριετία 
Κονδύλη, δικαίωμα το οποίο πρέπει και επιβάλλεται να δρομο
λογηθεί npos άμεση επίλυση ώστε ο εργαζόμενος να ζήοει 
αξιοπρεπών τα γηρατειά του.
Qs npos tis ο ικ ο ν ο μ ά  διεκδικήσεις, έχουμε να παρατηρήσου
με ότι το ισχύον μισθολόγιο διέπεται από κατάφορε5 αδικίες tis 
οποίες επανειλημμένοι έχουμε διατυπώσει στην ηγεσία του 
Υπουργείου pas και σε αρμόδιους φορείς. Οι Συνοριακοί Φύλα
κες έχουν υποστεί πρωτοφανή εμπαιγμό, καθόσον αναμέναμε 
και αναμένουμε από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης και διεκδικήσαμε και διεκδικούμε να pas 
αντιμετωπίσει όχι αν κατώτερους των κατωτέρων, αλλά όπαν 
pas αξίζει.
Qs npos τπ στολή, εξακολουθούμε να επιζητάμε τη θέσπιση επί- 
onpns και ομο ιόμορφ έ υπηρεσιακής στολής. Η εμφάνισή pas 
παραμένει εδώ και 8 χρόνια ανομοιογενής.
Στη διαδρομή πετύχαμε αρκετά, εξακολουθούμε όμαν να διεκ- 
δικούμε περισσότερα όχι για λόγους συνδικαλιστικού μαξιμαλι
σμού αλλά για να «θεραπεύσουμε» πραγματικέ5 ανάγκες συνα
δέλφων. Ειδικότερα, otis διεκδικήσεν pas περιλαμβάνεται η θε
σμοθέτηση ins έννοιας βασικό βιοτικό συμφέρον προκειμένου 
να μπορεί ο καθένας από εμάς να συμπαρίσταται σε στενά συγ
γενικά πρόσωπα και στα σοβαρά προβλήματα που αυτά αντιμε
τωπίζουν.
Εξακολουθούμε να προβάλλουμε και να διεκδικούμε την αντι
κατάσταση του μονοπρόσωπου anocpaoizovios οργάνου από 
αντίστοιχο συλλογικό ώστε να αποφεύγεται ο υποκειμενισμός 
κατά την απόφαση σχετικά με την μετάθεση των Συνοριακών 
Φυλάκων εντό5 του νομού που υπηρετούν.
Παρά τη θεσμοθέτηση και καταβολή του επιδόματος ειδικών 
συνθηκών εξακολουθούμε να διεκδικούμε την καταβολή επιδό
ματος επικινδυνότητας και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας. Οι 
Συνοριακοί Φύλακες απασχολούνται χωρίς αμφισβήτηση, σε 
δυσμενείς συνθήκες από άποψη επικινδυνότητας και υγιεινής. 
Εκτός των ανωτέρω, βασική pas επιδίωξη παραμένει το αίτημα 
που υιοθετήθηκε ομόφωνα στα προηγούμενα Συνέδριά pas:
Ζ Διατήρηση και ενδυνάμωση ins Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλα
ξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.
•Ιδρυση και οε άλλες περιοχές ins χώρας νέων Τμημάτων Συ

νοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.
• Ζητάμε επίσης την πρόσληψη νέων Συνοριακών Φυλάκων 

oious νομούς που ήδη λειτουργεί η Υπηρεσία.
• Ζητάμε ακόμη να καλυφθούν τα κενά των οργανικών θέσεων 

που υπάρχουν.
•Αίτημά pas επίσης είναι η ίδρυση νέων Τμημάτων Συνοριακής 

Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και στη νησιωτική 
χώρα σε κάθε σημείο που το απαιτεί η πραγματικότητα και οι 
ανάγκες.

Γνωρίζετε όλοι ότι οι Συνοριακοί Φύλακες διατίθενται σε αλλό- 
τρια καθήκοντα προκειμένου να καλύψουν κενά ίων άλλων
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υπηρεσιών, εκτελώντας καθήκοντα μη προβλεπόμενα με αποτέ
λεσμα αυτό να δημιουργεί μείζον ζήτημα στην κύρια αποστολή 
pas, στην συνοχή και την αποτελεσματικότατα ms Υπηρεσίας Συ
νοριακής Φ ύ λα ξή  και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης. 
Εξακολουθούμε να προβάλλουμε ίο  αίτημα ms ομογενοποίη- 
ons Tns Ελληνικής Αστυνομίας μέσω δημιουργίας 4ου Κλάδου 
με επικεφαλή$ Υποστράτηγο το οποίο όχι μόνο θα διατηρήσει 
αλλά και θα ενδυναμώσει την Υπηρεσία μας.
Είναι βέβαιο ότι η προσέγγιση των προηγουμένων χωρίς αγκυ
λώσεις χωρίς προκαταλήψεις και με το δυνατό μικρότερο κό- 
otos μπορεί να κάνει πιο αποτελεσματική την Υπηρεσία Συνο
ριακής Φύλαξη5 και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και πιο ου
σιαστική για tous ίδιους tous εργαζόμενου5.
Μελέτες επί μελετών έχουν δείξει ότι οι ίδιοι υπογράφοντες αυ
τών κατά περιόδους αλλάζουν ακόμη και τπ βασική tous τοπο
θέτηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι απορρίπτω ή διαγράφω την προ
σπάθεια που έχει γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες προκει- 
μένου να λυθούν κάποια ζητήματα. Είναι όμως πέρα για πέρα 
αδιανόητο να προσπερνώνται και να απορρίπτονται συνταγματι
κά δικαιώματα.
Εδώ as θυμηθούμε τη διάταξη του Ν. 2622/98 που αναφέρει ότι 
οι Συνοριακοί Φύλακες δεν προάγονται βαθμολογικά. Τελικά 
επιθυμεί η ηγεσία του Υπουργείου να υπηρετεί στην Αστυνομία 
προσωπικό με υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής μόρφωσης Γιατί αν 
δεν υπάρχει διαφορετική άποψη τότε θα πρέπει να ληφθεί σο
βαρά υπόψη για το μέλλον, το πτυχίο που μπορεί να διαθέτει κά
ποιος οι τίτλοι σπουδών (η/υ, ξένων γλωσσών, χειριστών μηχα
νημάτων) και μια σειρά άλλα προσόντα τα οποία μπορούν να 
αξιοποιηθούν npos την κατεύθυνση Tns αναβάθμιση5 των παρε
χόμενων υπηρεσιών. Ενόψει των ανωτέρω αξίζει να σημειωθεί 
ότι είμαστε ο μοναδικός κλάδθ5 εργαζομένων στην Ελλάδα για 
tous onoious δεν προβλέπεται επαγγελματική - βαθμολογική 
εξέλιξη. Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι εκατοντάδες κιλά 
χασίς σημαντικές επίσης ποσότητες άλλων ναρκωτικών ουσιών, 
δεκάδες περιπτώσεΐ5 μεταφοράς λαθρομεταναστών και χιλιάδες 
συλλήψεις Λαθρομεταναστών περιλαμβάνονται στον απολογι
σμό του 2005 - 2006.
Στο τομέα Tns λαθρομετανάστευσή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην αποτροπή εισόδου λαθρομεταναστών αλλά και 
στον εντοπισμό των κυκλωμάτων μεταφοράς tous. Παραμένει 
ιδιαίτερηε σημασία5 το φαινόμενο Tns παράνομης εργασίας των 
μεταναστών είτε παραμένουν στη χώρα νόμιμα είτε παράνομα. 
Σημαντικότατο είναι το ζήτημα Tns παράνομη5 εισόδου και διακί- 
vnons ναρκωτικών ουσιών, όπλων, το εμπόριο λευκής σαρκός 
και διαφόρων άλλων πραγμάτων.
Βασικός ot0 xos πρέπει να παραμένει η παγίωοη του αισθήματος 
ασφάλειας όλων των κατοίκων μέχρι του μικρότερου απομα
κρυσμένου οικισμού.
Το Δ.Σ. οφείλει να συνεχίσει την πορεία αξιοπιστίας Οι αλλαγές 
που φπμολογείται ότι θα διαμορφώσουν μια νέα υπηρεσιακή 
κατάσταση για εμάς αφήνουν τη πιθανότητα να εξομοιωθούμε 
με τον Αστυφύλακα μη παραγωγικής σχολής. Το ανωτέρω διακι
νούν αξιωματικοί Tns Ελληνικής Αστυνομίας. Με τη μέθοδο αυτή 
θα αιτιολογηθεί η θεσμική μετατροπή μας σε «αγγαρειομάχους» 
του Σώματος. Όποια κι αν είναι η μεταβολή συνεπάγεται οικονο
μικό κόστος στοιχείο το οποίο σημαίνει ότι για κάθε μια απ' αυτές 
tis μεταβολές απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας και Οικονομικών και συνακόλουθα η σύμφωνη 
γνώμη του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους.
Καλούμαστε σήμερα και όσο διαρκεί το συνέδριό μας όχι μόνο 
να συζητήσουμε τα προβλήματά μας αλλά και να κλείσουμε τα 
αυτιά μας στις «σειρήνες» της χωρίς όρους «ενσωμάτωσής» μας 
στην Ελληνικής Αστυνομίας ως «αγγαρειομάχων».
Η πολιτική ηγεοία του Υπουργείου μας έχει κατ' επανάληψη δη

λώσει και ενώπιον του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας ότι μέχρι τα τέ
λη του 2006 η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί και αυτός 
ήταν και ο βασικός λόγος καθυστέρησης του παρόντος Τακτικού 
Συνεδρίου.
Η πρόταση που διατυπώνω ως Συνοριακός Φύλακας στους συ
ναδέλφους μου στο παρόν Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας είναι: 
οι Συνοριακοί Φύλακες να διατηρήσουν την αυθυπαρξία τους 
στο πλαίσιο της Ελληνικής Αστυνομίας και παράλληλα να δια
τρανώσουν την πίστη τους στο κοινό εργασιακό αύριο όλων των 
εργαζομένων στο Σώμα.
Η μοναδική λύση είναι η συντονισμένη συμπόρευση όλων των 
δυνάμεων, με αναγνώριση των νέων δεδομένων ώστε να πετύ- 
χουμε τους στόχους μας.
Είμαστε η Ομοσπονδία που ενισχύει με τις επιλογές της την ενό
τητα και την ομοψυχία των συναδέλφων. Είμαστε Ομοσπονδία 
με διαχρονικές αξίες και Αρχές.
Η μέχρι τώρα συνδικαλιστική μας πορεία χαρακτηρίζεται από 
συνέπεια και ειλικρίνεια. Έχουμε σύμμαχό μας τη δουλειά μας. 
«Το επιχείρημά μας είναι η δουλειά μας».
Όλα αυτά σημαίνουν υπευθυνότητα, σημαίνουν βέβαια και υπο
χρεώσεις, σημαίνουν απαιτήσεις, από όλους μας, από όλα τα μέ
λη της Ομοσπονδίας. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Από τις Ενώσεις - Σωματεία. Από όλους τους συναδέλφους. Πα
ρεκκλίσεις από το όραμά μας δεν επιτρέπονται. Επιδιώκουμε και 
πετυχαίνουμε. Εργαζόμαστε για να υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
που απαιτούνται, για να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς όλοι 
οι πολίτες. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να προβάλλει και να διεκδικεί τα 
δίκαια αιτήματά μας. Προχωράμε αταλάντευτα μπροστά για την 
εξυπηρέτηση των επιδιώξεών μας και την πραγματοποίηση των 
στόχων μας όπως τα έχουμε καθορίσει στα Συνέδριά μας.
Tous στόχους μας τους προσεγγίζουμε σταθερά: με αγώνα, με 
συνέπεια, με σύνεση και τόλμη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

Α. Το Σωματείο των Ειδικών Φρουρών 
απευθύνεται στο Υπουργό Δημοσίας Τάξε- 

ως με σχετικό Ψήφισμα διαμαρτυρίας τονί
ζοντας ότι:

Οι εκπρόσωποι όλων των νόμιμα συστημένων 
Σωματείων Ειδικών Φρουρών της χώρας, με ομόφωνη απόφαση 
τους, κατά την κοινή σύσκεψη στην Αθήνα, αποφάσισαν να απευ
θύνουν το παρόν προς εσάς, ως ύστατο κείμενο πριν την ανάλη
ψη δράσεων και την έναρξη κινητοποιήσεων.
Η μόνη διαφοροποίηση στα μέχρι τώρα έγγραφα που έχουμε 
απευθύνει σε σας και το Αρχηγείο για τη υλοποίηση επιτέλους 
όσων έχετε επανειλημμένα υποσχεθεί σχετικά με την ομογενο- 
ποίηση των Ειδικών Φρουρών, τάσσοντας μάλιστα και συγκεκρι
μένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχετε παραβιάσει, είναι η συνυ- 
πογραφή του παρόντος από τα Σωματεία των Ειδικών Φρουρών 
όλης της Ελλάδας.
Η ευαισθητοποίηση των συναδέλφων της επαρχίας είναι ενδεικτι
κή του πολύ κακού κλίματος που επικρατεί στους κόλπους των Ει
δικών Φρουρών, της έλλειψης εμπιστοσύνης σε όσα επίσημα 
υποτίθεται η Κυβέρνηση μας υποσχέθηκε και της απαξίωσης τελι
κά του Υπουργικού λόγου. Η δύναμη των συναδέλφων της επαρ
χίας αθροιζόμενη με τις εκατοντάδες των συναδέλφων της Αττικής 
θα μας είναι πολύτιμη στις προσεχείς κινητοποίησης μας.
Κύριε Υπουργέ, Στερείται μάλλον νοήματος να επαναλάβουμε 
τα αιτήματα μας, τις δεσμεύσεις σας και τα χρονοδιαγράμματα 
του Αρχηγείου, καθώς αυτά έχουν ήδη διατυπωθεί σε πλειάδα 
εγγράφων.
Απορροφώντας τη λεκτική σας δεινότητα, αποστείλαμε κι εμείς
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ :

όμορφα έγγραφα.
Η αξιοπιστία opcos του υπουργικού αλλά και ίου συνδικαλιστι
κού λόγου δεν κρίνεται από tnv ικανότητα ίου να επικοινωνεί, 
αλλά από τη δυνατότητα του να πράττει αποτελεσματικά.
Σεις δεν πράξατε τίποτα κι εμείε είμαστε υποχρεωμένοι ιιμώνιαε 
τη ψήφο και την εμπιστοσύνη ίων συναδέλφων pas να αντιδρά- 
σουμε δυναμικά
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο ίου Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α, επεξεργάζεται από 
το σχέδιο νόμου περί Tns ομογενοποίησα, του οποίου έλαβε 
γνώοη τπν Κυριακή 3/12/2006 από το φύλλο Tns εφημερίδαεΤΟ 
ΒΗΜΑ όπωε και όλοι οι Έλληνεε.
Οι παρατηρήσει pas και οι επισημάνσειε pas θα παραδοθούν 
εγγράφου το συντομότερο δυνατό otis υπηρεσίε$ του Υπουργεί
ου raOcbs και στην αρχισυνταξία Tns εφπμερίδα5 Βήματο5, η 
οποία από 3.12.2006 αναγορεύτηκε σε επίσημο συνεργάτη pas 
μέσω του οποίου πληροφορούμαστε για το νομοσχέδιο Tns Κυ- 
βέρνησηε. Εάν με τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται ένα5 νέοε Tponos 
επικοινωνία5 προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα στην 
πληροφόρηση και φερεγγυότητα στην ενημέρωση, σχετικά με το 
εργασιακό μέλλον χιλιάδων συναδέλφων, εκδηλώνουμε μάλ
λον την ευαρέσκεια pas αν συγκρίνουμε tous xpovous και τον 
τρόπο που λάβαμε γνώση αναφορικά με την επίσημη πληρο
φόρηση του Υπουργείου.
Το Σωματείο pas u)s επίσημο5 κοινωνικόε φορέαε και cos το μο
ναδικό, το τελευταίο διάστημα, συνδικαλιστικό όργανο Tns 
Ελληνική5 Αστυνομίαε που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με 
τα προβλήματα των μελών του, ήλπιζε ότι δεν θα τύχει μόνο 
άμεσηε ενημέρωση5, cus ελάχιστηε υποχρέωση5, αλλά θα έχει 
και ουσιαστική συμβολή στην κατάθεση απόψεων για τη δια
μόρφωση του.
Κατόπιν τούτου καλούμε την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, 
να pas ανακοινώσει -εγγράφου ή μέσω δημοσιεύματοε - με αυ
στηρό χρονοδιάγραμμα τον τρόπο υλοποίηοη5 και ψήφισηε του 
συγκεκριμένου σχεδίου νόμου, ειδάλλωε θα pas βρουν απένα
ντι tous!

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στιε 16-11-2006 πραγματοποιήθηκαν εκλογέ5 στο Σωματείου Ειδι
κών Φρουρών θεσσαλίαε για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από tis αρχαιρεσίεε συ
γκροτήθηκε σε σώμα otis 20-11-2006 με την παρακάτω σύνθεση: 
Πούλιο5 Χρήστοε - Πρόεδρος Καρατσάε Χρήστοε - Ανχιπρόε- 
δροςΜπαλαμώτηε Ευάγγελοε - Γεν. Γραμματέας Αρταπερίδηε 
Αδάμ - Tapias και Σιαμέτηε Στέργιος Αναστασίου Αστέριος Κα- 
τσάνοε la>0wns - Μέλη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.Ο.Π.Π.-Υ.Δ.Τ.)

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν otis 9 Δεκεμβρίου, σε αίθουσα του κτιρίου 
Tns πρώην Αστυνομική5 Α καδημία  (Λεωφ. Μεσογείων 96) οι 
εκλογέε για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομέ

νων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μονίμων και επί συμβάσει πο
λιτικών υπαλλήλων Tns ErlrTnviKns AoTuvopias.
Ztis εκλογέ5 υπήρξε μείωση Tns anox0s σε σχέση με την προη
γούμενη διετία κατά περίπου 100 ψήφουε. Σε σύνολο 1.211 εγ
γεγραμμένων μονίμων υπαλλήλων εψήφισαν 851 (824 έγκυρα 
και 27 άκυρα). Το «Ενωτικό Ψηφοδέλτιο» που υποστηρίχθηκε 
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού και τα 
πέντε πρωτοβάθμια σωματεία Tns αύξησε τη δύναμή του σε σύ
γκριση με tis εκλογέε του 2004, συγκεντρώνοντα5 ποσοστό 
57,6% και 475 ψήφουε (προηγούμενεε εκλογέε 406 ψήφουε).
Το έτερο ψηφοδέλτιο συγκέντρωσε 349 ijmcpous και ποσοστό 
42,4%.
Επανεκλέχθηκαν: από το Ενωτικό Ψηφοδέλτιο οι συνάδελφοι 
Αλκιβιάδη$ Τζελέπηε (toktikos με αναπληρώτριά του την Αικατε
ρίνη Σαββίδου και από τον έτερο συνδυασμό ο Αναστάσιοε Κόκ- 
Kas με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο. 
Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του επί συμβάσει προσωπικού επα
νεκλέχθηκαν οι συνάδελφοι: Ευθύμιοε P0mns και Σταυρούλα 
Χελιώτου (τακτικοί) με αναπληρωτέ5 tis Ευτυχία Σεργιαννίδου 
και Ελένη Παπακώστα αντίστοιχα.
Επί συνόλου 161 εγγεγραμμένων μελών εψήφισαν 114 (έγκυρα 
113 άκυρα 1).
Η Ομοσπονδία pas ευχαριστεί tous συναδέλφουε που συμμετεί
χαν στην εκλογική διαδικασία ψηφίζοντάε tous κατά τη γνώμη 
tous άξιου5 και ικανούε να υπερασπίσουν τα δίκαιά tous στα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια και ελπίζει otis προσεχείε εκλογέε να 
μην υπάρξει καθόλου αποχή, ώστε η αντιπροσώπευση να είναι 
ουσιαστικότερη και καθολικότερη.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ 
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αρκετοί συνάδελφοί pas -  Πολιτικοί Υπάλληλοι απ' όλη την 
Ελλάδα -  συμμετείχαν otis πρόσφατε$ δημοτικέε και νομαρχια- 
K0s εκλογέ5, cos υποψήφιοι σύμβουλοι. Αναφέρουμε τα μέλη 
των Συλλόγων Tns Opoonov6ias pas που εκλέχθηκαν για να 
υπηρετήσουν tis τοπικέ5 κοινωνίεε:
Κατερίνα Χριστοφιλοπούλου, δημοτική σύμβουλθ5 του Δήμου 
Μελισσίων Αττικής με τον συνδυασμό του νέου Δημάρχου Μα
νώλη Γραφάκου.
Γιώργο5 Χονδροματίδης 6npoTiK0s σύμβουλθ5 του Δήμου Βρι- 
ληοσίων Αττικής με τον συνδυασμό του Σταμάτη Λώλα. 
Παντελή5 Πελεκάνος δημοτικό5 σύμβουλο$ του Δήμου Βόλου 
Μαγνησίας με τον συνδυασμό του νέου Δημάρχου Αλέκου 
Βούλγαρη.
Π α ν α γ ιώ ν  Καλλιντέρηε, δημοτικό$ σύμβουλοε του Δήμου 
Hpaias Αρκαδίας με τον συνδυασμό του Δημήτρη Γεωργακό- 
πουλου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Σύλλογοε Πολιτικών Υπαλλήλων θεσσαλίαε επιδίωξε συνάντη
ση με τον Αρχηγό Tns Ελληνικήε Αστυνομίας κατά την εκεί πρόσφα
τη επίσκεψή του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε και τον Σύλλογο 
εκπροσώπησαν ο πρόεδρόε του Απόστολοε Χαλέβα5 και η γραμμα- 
τέα$ του Αναστασία Μολά, ενώ συμμετείχε και ο υπεύθυνο5 Τύπου 
Tns Ομοσπονδία5 Trawns Γαλλιόε. Οι συνδικαλιστέ5 επέδωσαν στον 
Αρχηγό υπόμνημα μετά πάγια αιτήματα του πολιτικού προσωπικού
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και συζήτησαν αναλυτικά ip6nous υλοποίησηε των αιτημάτων αυ
τών, που απαιτούν την πολιτική βούληση ms ηγεσίαε του Υπουργεί
ου. Παραθέτουμε αυτούσιο το υπόμνημα:
«Κύριε Αρχηγέ,
Ο Σύλλογοε Πολιτικών Υπαλλήλων θεσσαλίαε του Υπουργείου Δη- 
μόσιαε Τάξηε oas γνωρίζει ότι το Πολιτικό Προσωπικό είναι το πλέ
ον χαμηλά αμειβόμενο στο Δημόσιο και πουθενά δεν έχει αναφερ
θεί και ενταχθεί οε κανένα πακέτο αξιώσεων του Υπουργείου Δημό- 
oias Τάξηε npos τον Υπουργό Εθνικήε Οικονομίαε.
- Ζητούμε μηνιαία αύξηση 200 ευρώ.
- Την καθιέρωση ms εργασία5 πέραν ίου 5νθημέρου και για tous 
Πολιτικούε Υπαλλήλουε με αύξηση ms αποζημίωσηε σε 70 ευρώ.
- Την Νομοθετική καταχώρηση ms δωρεάν μετακίνησηε του Πολιτι
κού Προσωπικού και στην Περιφέρεια.
- Την τροποποίηση -  συμπλήρωση Υπ. Απόφασηε άρθρο 4 ΑΡ. 
53329/163 ΦΕΚ 337 τ. ΕΓ 23/4/97 που αφορά την συγκρότηση επι- 
τροπήε μελών εξετάσεων για την απόκτηση αδειών οδήγησηε μοτο
ποδηλάτων και με Πολιτικούε Υπαλλήλουε με βαθμό Α' για την 
αξιοπρεπή και την θεσμική κατοχύρωση όλων των Πολιτικών Υπαλ
λήλων.
- Την ενσωμάτωση του εκλογικού επιδόματοε otis μηνιαίεε αποδο- 
χέε».

Επιμέλεια: Ανθ/μοε Κων. Γ. Κούροε

Πένθη ιου Zcbpaios
t  Υποστράτηγοε ε.α. (τέω5 Ε.Χ.) Φώτιοε Παπαγεωργίου. Γεννήθηκε 
το έτοε 1925 στη Νικόπολη Πάργαε Πρεβέζηε. Κατετάγη την 10-7- 
1945 και υπηρέτησε στο Αρχηγείο Ε.Χ. Υπήρξε έγγαμοε και πατέρα5 
τεσσάρων τέκνων. Απεβίωσε την 14-9-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Υποστράτηγοε ε.α Γεώργιοε Ντούμαε. Γεννήθηκε το έτοε 1928 στη 
Γραμμένη Φθιώτιδαε. Κατετάγη την 4-9-1948 και υπηρέτησε σε διά
φορεε υπηρεσίε5 των Γ,Α.Δ.Αττικήε και θεσ/νίκηε, καθώε και των 
Α.Δ Κοζάνηε, Ημαθίαε και Φλώρινα5. Υπήρξε έγγαμοε και πατέραε 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 6-10-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Ταξίαρχο$ ε.α (τέωε Α.Π.) Ιωάννηε θεοδωρακόπουλοε. Γεννήθη
κε το έτοε 1935 στον Αριστομένη Μεσσηνίαε. Κατετάγη την 25-4- 
1960 και υπηρέτησε οε διάφορεε υπηρεοίεε των Δ/νσεων 
Αοιυν,Αθηνών και Πειραιά, καθώε και otis Α.Δ. ιωαννίνων και Κερ- 
κύραε. Υπήρξε έγγαμο5 και πατέραε ενόε τέκνου. Απεβίωοε την 30- 
8-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Ταξίαρχοε ε.α Νικόλαοε Τασιόπουλοε. Γεννήθηκε το έτοε 1942 
οτην Κορινθία. Κατετάγη στο σώμα την 26-2-1966 και υπηρέτησε 
σε διάφορεε υπηρεοίεε των Αθηνών, otis Αστυνομικέε Σχολέε κα- 
θώε κα στη Δ/νοη Αστυν. Αθηνών. Υπήρξε έγγαμοε και πατέραε 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 1-11-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Συνταγματάρχηε ε.α (τέωε Ε.Χ.) ΠαναγιώτηεΤζουβέληε. Γεννήθη
κε το έτοε 1928 στο Δυρράχειο Αρκαδίαε. Κατετάγη στο σώμα την 
15-3-1950 και υπηρέτησε σε διάφορεε υπηρεοίεε των Α.Δ Αρκα
δίαε και Σερρών καθώε και στην Υπηρεσία Εθνικήε Ασφάλειαε. 
Υπήρξε έγγαμοε και πατέραε δύο τέκνων. Απεβίωοε την 9-12-2006 
από παθολογικά αίτια.

t  Αντισυνταγματάρχηε ε.α (τέωε Ε.Χ.) Νικόλαοε Διαλυνάε. Γεννήθη
κε το έτοε 1910 στη Νεάπολη Λασιθίου. Κατετάγη την 6-3-1933 και 
υπηρέτησε σε διάφορεε υπηρεοίεε ιηε Αιτικήε. Υπήρξε 
έγγαμοε και πατέραε τριών τέκνων. Απεβίωσε την 8-11-2006 από 
παθολογικά αίτια.

t  Αστυν. Υποδ/ντήε ε.α (τέωε Α.Π) Παναγιώτηε Τσιακουμάκηε.Γεν- 
νήθηκε το έτοε 1940 στη Νεμέα Κορινθίαε. Κατετάγη την 25-7-1964 
και υπηρέτησε στη Δ/νση ΑοτυνΛθηνών, στη Δ/νση Άμεσηε Δρά- 
οηε Αττικήε καθώε και στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινω
νιών. Υπήρξε έγγαμοε και πατέραε δύο τέκνων. Απεβίωσε την 31- 
10-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Αστυνόμοε Α' ε.α. (τέωε Α.Π.) Γεώργιοε Δαροακλήε. Γεννήθηκε το 
έτοε 1922 στο,Χονδρινό Ηλείαε. Κατετάγη την 7-6-1954 και υπηρέ
τησε σε διάφορεε υπηρεοίεε των Δ/νσεων Αστυν,Αθηνών και Πει
ραιά. Υπήρξε έγγαμοε. Απεβίωσε την 27-9-2006 από παθολογικά 
αίτια.

+ Αστυνόμοε Α' Ιωάννηε Γράψαε. Γεννήθηκε το έτοε 1963 στη Νί
καια Πειραιά. Κατετάγη στο σώμα την 16-2-1984 και υπηρέτησε σε 
διάφορεε υπηρεοίεε τηε Α.Δ. Χίου. Υπήρξε έγγαμοε και πατέραε 
τριών τέκνων. Απεβίωσε την 27-12-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Αστυνόμοε Β' (Μ.Δ.) Ευστάθιος Καράιζαληε. Γεννήθηκε το έτοε 
1926 στη Γραβιά Φωκίδαε. Κατετάγη στο σώμα την 26-8-1946 και 
υπηρέτησε στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών. Υπήρξε έγγαμοε. Απεβίωσε 
την 17-11-2006.

t  Υπαστυνόμοε Α' Δημήτριοε Κολωνιάε. Γεννήθηκε το έτοε 1976 
στο Αγρίνιο Αιτ/νίαε. Κατετάγη στο σώμα την 3-10-1997 και υπη
ρέτησε σε διάφορεε υπηρεοίεε ιηε Α.Δ. Κοζάνηε. Υπήρξε έγγα- 
μοε και πατέραε δύο τέκνων. Απεβίωσε την 30-12-2006 από πα
θολογικά αίτια.

t  Υπαστυνόμοε Α' ε.α. (τέωε Α.Π.) Νικόλαοε Σφύρηε. Γεννήθηκε το 
έτοε 1930. Κατετάγη στο σώμα την 2-11-1955 και υπηρέτησε στη 
Δ/νση Αοτυν,Σχολών. Υπήρξε άγαμοε. Απεβίωοε την 19-12-2006 
από παθολογικά αίτια.

t  Υπαστυνόμοε Α' θωμάε Τσούφηε. Γεννήθηκε το έτοε 1922 στην 
Αμφιλοχία Αιτ/νίαε. Κατετάγη την 16-7-1945. Υπήρξε έγγαμοε. Απε
βίωσε την 23-8-2006 από παθολογικά αίτια.

t  Υπαστυνόμοε Β' Κωνσταντίνοε Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε το έτοε 
1980 στην Αθήνα. Κατετάγη την 7-10-2000 και υπηρέτησε σε υπη- 
ρεσίεε τηε ΓΑΔΑττικήε. Υπήρξε άγαμοε. Απεβίωσε την 31-8-2006.

t  Ανθυπαοτυνόμοε Χρήστοε Σταθάραε. Γεννήθηκε ίο έτοε 1966 
στην Αγία Άννα Νηλέωε Εύβοιαε. Κατετάγη στο σώμα την 9-5-1985 
και υπηρέτησε σε διάφορεε υπηρεοίεε τηε ΓΑΔ,Αττικήε καθώε και 
ίων Α.Δ. Ξάνθηε και Ευβοίαε. Υπήρξε έγγαμοε και πατέραε δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 22-10-2006.

+ Αρχιφύλακαε Πέτροε Τσιφουτίδηε. Γεννήθηκε το έτοε 1972 στη 
Θεσσαλονίκη. Κατετάγη στο σώμα την 19-6-1995 και υπηρέτησε σε 
διάφορεε υπηρεοίεε τηε Α.Δ. θεσ/κηε. Υπήρξε έγγαμοε και πατέραε 
ενόε τέκνου. Απεβίωσε την 27-9-2006 συνεπεία τροχαίου ατυχήμα- 
τοε.

t  Αρχιφύλακαε Χρήστοε Κουμασίτηε. Γεννήθηκε το έτοε 1955 στα 
Κανάλια Κάρλαε Μαγνησίαε. Κατετάγη στο σώμα την 1-3-1978 και 
υπηρέτησε στη Δ,Α.Ε.Αττικήε καθώε και στην Υ.ΜΕ.Τ. Υπήρξε έγγα- 
μοε και πατέραε δύο τέκνων. Απεβίωοε την 7-11-2006 από παθο
λογικά αίτια.

t  Αρχιφύλακαε Μιχαήλ Χατζηαντωνίου. Γεννήθηκε το έτοε 1982 
στην ίάνθη. Κατετάγη την 15-12-2000 και υπηρετούσε στη 
ΔΑΕ.Αττικήε. Υπήρξε άγαμοε. Απεβίωσε την 20-10-2006 συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματοε.
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ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Yd,
tov κόσμο

Λ 0 **>  I
Ποια θα ήταν η πρώτη κίνηση svos αν
θρώπου που κερδίζει κάποια εκατομμύρια 
ευρώ στο ΛΟΤΤΟ; Να σπεύσει την άλλη 
Kioflas μέρα στο πρακτορείο για να εξαρ
γυρώσει το χρυσοφόρο δελτίο. Αυτό optus 
δεν συνέβη με έναν 47χρονο οούπερ-τυ- 
χερό τεχνικό Η/Υ που κέρδισε 18,8 εκατομ
μύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που δό
θηκε ποτέ από το καναδικό ΛΟΤΤΟ. Παρ' 
όλα αυτά ο 47xpovos δεν εμφανίστηκε πα
ρά ένα χρόνο μετά. Ο λόγοε ins ηθελημέ- 
vns καθυσιέρηση5 δεν ήταν ότι έμαθε πο
λύ αργά τα ευχάριστα νέα, αλλά το ότι θέ
λησε να περάσει αρκετό5 καιρόε ώστε να 
είναι σίγουροε ότι δεν θα υποχρεωθεί να 
μοιραστεί τα κέρδη με ns δύο πρώην συ- 
ζύγου$ του. Αν περίμενε βέβαια λίγο ακό
μη, iotas να μην τα γευόταν ποτέ ούτε ο 
ίδιοΞ

Γιατί να τα βάψει μαύρα επειδή τον 
παράτησε η γυναίκα του; Ένα 80xpovos 
Ινδόε δεν το πήρε κατάκαρδα όταν στα 20 
χρόνια του η σύζυγόε του μάζεψε τα πράγ
ματά ins κι έφυγε από το σπίτι. Αντίθετα ορ
κίστηκε πεισμαιωμένο5 να παντρευτεί του
λάχιστον 100 γ ύ ν α ιά  όσο ζει, προκειμέ- 
νου να αποδείξει στην «άπιστη» ότι μπορεί 
να βρει σύντροφο ανά πάσα στιγμή. Μέχρι 
στιγμή5 έχει παντρευτεί 90 φορέε και έχει 
αποκτήσει 29 παιδιά. Η ειρωνεία ins wxns

opens, είναι ότι σε πρόσφατη απογράφη, 
εξαιτία5 γραφειοκρατικού λάθου5, κατε- 
γράφη otous εκλογικούε καταλόγου5 
(^....γυναίκα.. Μη φανταστείτε ότι στενοχω
ρήθηκε επειδή το λάθοε πιθανοί δημι
ουργήσει πρόβλημα την επόμενη φορά 
που θα επιχειρήσει να ασκήσει το εκλογικό 
του δικαίωμα. Αυτό που τον προβληματίζει 
είναι πω5 θα μπορέσει να παντρευτεί την
επόμενη σύζυγό του ovias....γυναίκα στα
χαρτιά.

Άδοξα έληξε, πριν καλά - καλά αρχίσει 
η.,.καριέρα ενό$ Κινέζου μικροαπατεώνα, ο 
onoios με τη συνδρομή δύο συνεργών 
του, αυτοτραυματιζόταν σε μεγάλα εστια
τόρια από τα οποία στη συνέχεια ζητούσε 
αποζημίωση. Την πρώτη φορά, το κόλπο 
έπιασε μια χαρά, όταν προσποιούμενο5 ότι 
σκόνταψε κι έσπασε το δάχτυλο του, ενώ 
βρισκόταν σε εστιατόριο του Πεκίνου μετα
φέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο, 
όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτεε βοή- 
θειεε, αλλά και αποζημίωση από την ιδιο
κτησία του εστιατορίου. Ωστόσο, όταν επι
χείρησε τα ίδια, σε μεγάλη αλυσίδα έτοι
μου φαγητού ατύχησε, δεδομένου ότι με
ταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο και τον πε- 
ριέθαλψε ο ίδΐ05 yiaipos, με αποτέλεσμα 
να αποδειχθεί π απάτη και να χάσει την 
αποζημίωση. Η ατυχία του αποδείχθηκε δι
πλή, όταν οι δύο συνεργοί του, κατηγορώ- 
vias τον ότι είναι kokos ηθοποιόε, μοιρά
στηκαν την πρώτη αποζημίωση, αφήνο- 
vias μόνο...ψίχουλα για εκείνον.

Evas Γερμανόβ οικοδόμοβ, απηυ 
δησμένο5 από us συνεχεία κλοπέ5 και κα- 
iaoipocp0s στην κινητή κατοικία του, απο
φάσισε να λάβει μέτρα με το δικό του τρό
πο. Στο αμέσου επόμενο Σαββατοκύριακο 
που εξέδραμε, άφησε την πόρτα ξεκλεί
δωτη και πάνω σ' αυτήν το μήνυμα: «Έχει 
μπίρε$ στο ψυγείο, παρακαλώ μην κατα
στρέψετε τίποτα». Όταν επέστρεψε, κατά 
δήλωσή του οτην αστυνομία, από το ψυ
γείο έλειπαν έξι μπουκάλια μπίρα αλλά το 
σπίτι του για πρώτη φορά ύστερα από και
ρό ήταν απείραχτο και φυσικά δεν έλειπε 
κάποιο άλλο αντικείμενο.

Τέσσερειβ ληστέε, μεταμφιεσμένοι σε 
αοτυνομικού5, έκλεψαν 100 κιλά KOKaTvns, 
αξία5 περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, 
από μικροβιολογικό εργαστήριο ins αστυ- 
vopias του Μιλάνου. Η αστυνομία ανακοί
νωσε ότι οι τέσσερα άνδρεε, μεταμφιεσμέ
νοι σε Καραμπινιέρου5, κατόφεραν να 
μπουν στο εργαστήριο και ζήτησαν οπό 
tous δύο μικροβιολόγοι, που βρίσκονταν 
εκεί, να tous οδηγήσουν στην αίθουσα φύ- 
λαξη$ των στοιχείων, όπου βρισκόταν απο- 
θηκευμένη η κοκαΐνη, σε atopies αυσκευ- 
ασίε5.. Αφού εισήλθαν στον υποτιθέμενο 
φυλασσόμενο χώρο, οι τέσσερα ληστέ5 
επιτέθηκαν otous εύπιστουε μικροβιολό- 
Yous, io u s  έδεσαν χειροπόδαρα, άρπαξαν 
tis συσκευασίε$ KOKaTvns και τράπηκαν οε 
φυγή. Η αστυνομία, δεν έδωσε λεπτομερή 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι λη- 
στέ5 κατόφεραν να μεταφέρουν τόσο με
γάλη ποσότητα ναρκωτικών σε λίγα μόλιε 
δευτερόλεπτα.
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Χ τυ π η μ έν ο ι από τα β έλ η  του έρω
τα, hv q s  16xpovos ανέβηκε στο ποδήλατο 
του και χωρίε δεύτερη σκέψη διάνυοε πά
νω από 200 χιλιόμετρα, σε μια νύχτα, απο- 
φασισμένοε να κάνει έκπληξη στην αγαπη
μένου του. Το κορίτσι το γνώρισε από το 
Διαδίκτυο και βέβαιο$ ότι εηρόκειτο για το 
«έτερον πμισυ» ξεκίνησε από τη Βόρεια Ρη- 
νανία-Βεστφαλία, οτα δυτικά rns Γερμανίαε, 
με προορισμό το Αμβούργο, στον Βορρά, 
όπου και έμενε το κορίτσι. Κατάφερε να 
φθάοει μέχρι τη Βρέμη και καταπονημένοε 
από την ολονύχτια ποδηλασία ζήτησε 
βοήθεια στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, 
που βρήκε μπροστά του, δεδομένου ότι εί
χε ξεκινήσει χωρίε χάρτη, xtopis τροφή 
ωσάν να εηρόκειτο να πάει στη διπλανή 
πόλη. Οι αστυνομικοί ειδοποίησαν tous 
γονείε του, οι οποίοι προφανών και δεν 
γνώριζαν το παραμικρό για την απόφαση 
του ερωτοχτυπημένου γιου tous.

Α ν  κα ι ο ξύ μ ω ρ ο , εντούτοιε μπορεί ν 
συμβεί. Και συνέβη στην περίπτωση δύο 
ανδρών, ενόε Αμερικανού και ενόε Αυ
στραλού, οι οποίοι διαπίστωσαν μέσω Δια
δικτύου ότι δεν μοιράζονταν μόνο ιο  ίδιο 
ονοματεπώνυμο, αλλά και μια πλειάδα 
από άλλεε προσωπικέε και οικογενειακέε 
ομοιότητε5. Ήταν κι οι δυο γεννημένοι την 
ίδια, χρονολογία, είχαν κι οι δυο τρία παι
διά, δύο από τα οποία είχαν γεννηθεί us 
ίδιεε χρονιέε. Κατάγονταν και οι δυο από 
μικρέ5 πόλεΐ5 κι οι πατεράδεε tous δούλε
ψαν κάποια στιγμή Tns ζωήε tous cos τορ
ναδόροι. Αλλά οι ομοιότητεε δεν σταμα

τούν εδώ, όπωε διαπίστωσαν οι δυο άν- 
6pes,. Έχουν το ίδιο n00os για το θέατρο, 
παίζουν μουσική, ασχολούνται με τη μα
γεία και είναι εγγαστρίμυθοι. Αφού λοιπόν 
διατήρησαν ανοιχτή επικοινωνία με e-mail 
επί έναν ολόκληρο χρόνο, κάποια στιγμή ο 
Αυστραλόε επισκέφθηκε τον Αμερικανό 
στην πατρίδα του, για να διαπιστώσουν ότι 
έχουν κι άλλα κοινά ενδιαφέροντα, αλλά 
και κοινέε θρησκευτικέε και πολιτικέε πε- 
ποιθήσείΒ. Κι όλα άρχισαν όταν έναε Αμε- 
ρικανόε αξιωμαιούχοε πληκτρολόγησε 
απλώε ίο όνομα του σε μια μηχανή αναζή- 
rnons του Διαδικτύου.

Α υ τά  π α θ α ίνε ι κανείβ , αν δεν είναι 
εξοικειωμένοε με τα «επώνυμα» αντικείμε
να. Νομίζει ότι όλοι ασχολούνται με το 
ρούχο, την τσάντα ή ό,τι άλλο αγόρασε, κα- 
ιαβάλλοντα5 το διπλάσιο ίου μηνιαίου μι
σθού, τουλάχιστον. Μια κυρία, λοιπόν, έγι
νε αιτία να καθυστερήσει μια ώρα, πτήση 
από το Χονγκ Κονγκ στο Τόκιο, επειδή δεν 
δεχόταν με κανέναν τρόπο να......αποχω
ριστεί μια τσάντα του γνωστού ιταλικού οί
κου Gucci. Το πλήρωμα ενημέρωσε την 
κυρία ότι όφειλε να τοποθετήσει ίο ..... θη
σαυρό Tns, είτε στο πάτωμα του αεροδρο
μίου, είτε στο ντουλάπι των αποσκευών, 
ώστε να απογειωθεί το αεροπλάνο. Eis μά
χην όμωε. Εκείνη επέμενε να την κρατά 
σφικτά, τενιώνονια5 ία νεύρα των συνεπι
βατών Tns, αλλά και του πληρώματοε. 
Μπροστά στην άτεγκτη άρνηση ins, το πλή
ρωμα αναγκάστηκε να ζητήσει ενισχύσειε, 
οπότε εμφανίστηκαν στο αεροπλάνο ένο
πλοι αστυνομικοί. Απτόητη εκείνη, επέμενε 
να κρατήσει την Gucci «αγκαλιά», οπότε 
την υποχρέωσαν να κατέβει ώστε τουλάχι
στον να αναχωρήσει η πτήση.

Μ ια  παρέα μ ε τα λ λ ο υ ρ γ ώ ν  σιπν 
Ισπανία έπαιξε ένα κοινό λόττο, το οποίο 
twas από αυτούε ανέλαβε να καταθέσει. 
Όταν αυτό κέρδισε έξι εκατομμύρια ευρώ, 
ο καταθέτηε ίου δελτίου ενημέρωσε tous 
19 συναδέλφουε του ότι προτίθεται να 
κρατήσει όλα τα κέρδη για λογαριασμό 
του, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανενόε εί-

δουε συμφωνία για ίο  αντίθετο. Εκείνοι, 
πάλι, σφόδρα ενοχλημένοι από την αντι- 
συναδελφική συμπεριφορά του δεν έμει
ναν με σταυρωμένα χέρια και κινήθηκαν 
δικαστικά. Αν και ο μεταλλουργό5 δικαιώ
θηκε σε πρώτο βαθμό, εν τούιοιε δεν κατά
φερε να εξαργυρώσει το δελτίο του, αφού 
οι οργισμένοι συνάδελφοι του είναι απο
φασισμένοι να τον εμποδίσουν με κάθε 
τρόπο.Τρία χρόνια εκκρεμεί αυτή η υπόθε
ση στα ισπανικά δικαστήρια κι όλο αυτό το 
διάστημα, ο «τυχερό5 « εργάιπ5 είναι υπο- 
χρεωμένοε να δουλεύει δίπλα με tous 
«0iuxous» συναδέλφουε ίου, οι οποίοι δεν 
φρόντισαν με κάποιο τρόπο να εξασφαλί
σουν τη συμμετοχή tous. Η υπόθεση θα 
κριθεί εκ νέου σε δικαστήριο Tns Μπαρτσε- 
λόνα κι είναι φυσικό να προσελκύει το εν
διαφέρον Tns ισπανικήε κοινή5 γνώμηε. 
Τπν επόμενη φορά, που πιθανόν να μετέ
χετε σ' ένα ομαδικό λόττο, εξασφαλίστε κα
λού-κακού γραπτόν rn συμμετοχή oas, δε
δομένου ότι ποτέ δεν ξέρεΐ5...

Ό τα ν  έν ιω σ ε  τα χρ έη  α τον πνίγουν, 
έναε π αραθέρ ισα  γαλλικού θέρετρου, 
σκέφθηκε να σκηνοθετήσει την εξαφάνιση 
ίου σε μια απελπισμένη προσπάθεια να 
ξεφύγει από us ασφυκτικέε ο ικ ο ν ο μ ία  
του υποχρεώσει. Αφού παρουσιάστηκε 
με ψεύτικα στοιχεία στην αστυνομία, ανέ
φερε όχι είδε έναν λουόμενο να χάνεται 
στα κύματα. Αμέσων κινητοποιήθηκαν σκά
φη και ελικόπτερα για την επιχείρηση διά- 
σωσηε. Καθ' όλη τη διάρκεια ins εηιχείρη- 
ons ο ίδιοε διέφυγε στην πόλπ Nis. Αμήχα- 
vos ωστόσο μπροστά στο εύροε xns κινητο- 
noinons των Αρχών, ένιωσε την ανάγκη να 
επανεμφανιστεί ομολογώνταε την απερι
σκεψία του. Οι δικοί του δεν μπορούσαν να 
κρύψουν τη χαρά tous που ήταν zoovravos, 
αλλά δεν συνέβη ίο  ίδιο και με την αστυ
νομία που τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα ξε- 
φύγει από τη Δικαιοσύνη.

Επιμέλεια: Π.Υ Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:

«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»
(παιχνίδι 1)

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ...
In s  4 Φεβρουάριου το βρά
δυ, η Νάντια Αγαπίου υπο
δέχτηκε στο διαμέρισμά ins, 
tov ασιυνόμο Σιεργίου. Ο 
λόγος tns επίσκεψή5 ίου 
ήταν άλλο ένα έγκλημα. Ο 
Σιεργίου είχε να ερευνήσει 
us συνθήκες κάιω από ns 
οποίε$ ο Γιάννης Αγαπίου 
πέθανε........
Ο aoiuv0pos προχώρησε 
σιο μπάνιο που ή ιαν ίο  
δωμάτιο του ατυχήματος. Ο 
Αγαπίου κείτονταν νεκρός 
στην μπανιέρα,που ήταν γε
μάτη με νερό. Μέσα στην 
μπανιέρα βρισκόταν η ηλε
κτρική ξυριστική μηχανή,να 
είναι ακόμα στην πρίζα κο
ντά στον καθρέφτη, με μία 
προέκταση καλωδίου. Πα
ρατήρησε ότι το θύμα ήταν 
γεροδεμένο, φαινόταν ότι 
ήταν ένας δυνατός αλλά και 
ελκυστικός άντρας γύρω 
στα τριάντα. Το πρόσωπο 
του γινόταν ακόμη πιο γοη
τευτικό από τη σκοτεινή 

οκιά, που έκαναν τα γένια του, που ήταν περίπου δύο ημε
ρών, όπως υπολόγισε ο Σιεργίου.
Η γυναίκα του θύματος, η Νάντια, περίμενε το Στεργίου στο 
σαλόνι. Αφού του πρόσφερε μία ζεστή σοκολάτα, άρχισε να 
του διηγείται τι είχε συμβεί, εκείνο το απόγευμα.
- «Ο άντρας μου κύριε Στεργίου, είχε πάντα την άσχημη συ
νήθεια να ξυρίζεται με την ηλεκτρική του μηχανή μέοα στην 
μπανιέρα. Ατελείωτες φορές του είχα πει να μην το κάνει, για
τί ήταν πολύ επικίνδυνο. Όμως εκείνος μου έλεγε πάντα ότι 
ήταν πολύ προσεκτικός».
Ο αστυνόμος άκουγε με μεγάλη προσοχή την κύρια Αγαπί
ου και χωρίς να τη διακόψει ούτε στιγμή, συνέχισε να πίνει τη 
ζεστή σοκολάτα.
-«Ακόμη και σήμερα αστυνόμε, λίγα λεπτά αφότου μπήκε 
στην μπανιέρα, άνοιξε τη μηχανή. Την ακόυσα να δουλεύει 
για αρκετά λεπτά και ξαφνικά άκουσα κάτι σαν έκρηξη και 
έσβησαν τα φώτα. Φαντάστηκα αμέσως τι μπορεί να είχε 
συμβεί. Έτρεξα γρήγορα στο μπάνιο αλλά ήταν πια αργά για 
τον άντρα μου. Είχε κεραυνοβοληθεί από το ρεύμα».
Ο αστυνόμος Στεργίου που είχε ακούσει προσεκτικά την κα
τάθεση της γυναίκας, κούνησε απλώς το κεφάλι του και είπε: 
-«Η παρουσίαση των γεγονότων κυρία μου, ήταν σίγουρα 
προσεκτική αλλά υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια που δεν με 
πείθει».

Σε ποία λεπτομέρεια αναφέρεται ο αστυνόμος;

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;»
(παιχνίδι 2)

1. Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται το προσπέρασμα από 
δεξιά ;

α) Όταν ο προπορευόμενος έχει δώσει σήμα ότι σκοπεύ
ει να στρίψει αριστερά και έχει μετακινήσει το όχημά 
του προς αυτήν την πλευρά.

β) Όταν ο προπορευόμενος δεν έχει αφήσει ελεύθερη 
την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του οδοστρώμα
τος.

γ) Σε καμία περίπτωση.

2. Πινακίδες με μπλε κυκλικό φόντο υποδηλώνουν;
α) Υποχρέωση.
β) Αναγγελία επικίνδυνων θέσεων, 
γ) Απαγόρευση.

3. Γιατί είναι επικίνδυνο να επιταχύνετε δυνατό κατά την 
εκκίνηση;
α) Οι κινητήριοι τροχοί μπορεί να μπλοκάρουν. 
β) Οι κινητήριοι τροχοί μπορεί να περιστρέφονται επί 

τόπου και εξαιτίας αυτού να εκτιναχθούν πέτρες και 
άλλα αντικείμενα στα οχήματα που ακολουθούν.

«ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΝΣΑ»
(παιχνίδι 3)

Συμπλήρωσε το τετράγωνο χρησιμοποιώντας τους πέντε 
αριθμούς δεξιά. Όταν τελειώσεις, καμία σειρά, στήλη ή 
διαγώνιο γραμμή δεν θα περιέχει τον ίδιο αριθμό περισ
σότερες από μία φορές. Τι πρέπει να αντικαταστήσει το 
ερωτηματικό;

1 2 3 4 5
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Δ
0  0  
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«Γιατί το λέμε έτσι; »

«Κάτι τρέχει στα γύφτικα»
Είναι γνωστό, ότι οι Τσιγγάνοι δεν κατασταλάζουν ποτέ σ' ένα 
μέροε. Ταξιδεύουν συνέχεια από τόπο σε τόπο. Κάποτε γύρω 
στα 1830, ένα μεγάλο καραβάνι που κατέβηκε από τη Θράκη, 
πήγε κι έστησε τα τσαντίρια του στη μέση του θεσσαλικού 
κάμπου. Όλη τη μέρα, οι Τσιγγάνοι γύριζαν στα διάφορα χω
ριά, έλεγαν τη μοίρα, πουλούσαν χαλιά, μύλουε και βότανα 
και το βράδυ επέστρεφαν στον καταυλισμό t o u s . Αντί όμωε 
να πέσουν για ύπνο, το έριχναν σ' ένα τρικούβερτο γλέντι. Τα 
νταούλια και οι αμανέδεε έδιναν και έπαιρναν. Αλλά πάνω 
στο γλέντι t o u s , πολλέε φορέε πιάνονταν σε ομηρικούε κα- 
βγάδεε. Τότε άρχιζαν άλλου είδουε φασαρίεε: φωνέε, πιστο- 
λιέε, τρεχάματα και βογκητά. Στην αρχή οι χωρικοί ms περι- 
φέρειαε τρόμαζαν κι έβγαιναν από τα σπίτια t o u s , για να 
δουν τι συμβαίνει. Σιγά -σιγά όμωε, άρχισαν να συνηθίζουν 
και δεν t o u s  έκανε πια εντύπωση όλοε εκείνοε ο σαματάε. 
Έτσι όταν καμία φορά tis νύχτεε μετά το τσιγγάνικο γλέντι 
άκουγαν ξεφωνητά και φασαρίεε, έλεγαν απλώε «κάτι τρέχει 
στα γύφτικα». Αλλά γύφτικα λένε και τα σιδεράδικα, εκεί που 
ακούγονται τόσοι κρότοι και φασαρία.

«Με to νι και με ίο σίγμα»
Παλαιότερα όταν τα παιδιά μάθαιναν τα υποκοριστικά, ο δά- 
σκαλοε τουε έλεγε ότι η αρχική τουε κατάληξη ήταν σε (-ιο) 
και ότι στα μεσαιωνικά χρόνια ήταν σε (-ίον) και (—ιν), για να 
καταλήξει στο τέλοε στο απλό (-ι). π.χ. «παιδίον -  παιδίν - παι
δί». Επίσηε, τουε δίδασκε ότι ο τύποε των θηλυκών τριτόκλιτων 
ήταν οε (-ιε) και κατάληξε να φύγει το τελικό (-ε). π.χ. «πόλιε - 
πόλι». Όταν στουε τελευταίουε αιώνεε άρχισαν να γράφουν 
«το χέρι», «το πόδι», χωρίε το (-ν) και «η πίστι», «η πόλι» χωρίε 
το (-ε), οι τύποι που είχαν το «νι» και σίγμα θεωρούνταν οι πιο 
σωστοί και κομψότεροι. Γι' αυτό, όποιοε μιλούσε με το νι και με 
το σίγμα, μιλούσε σωστά και τέλεια. Απ' αυτό, λοιπόν, βγήκε η 
φράση: «του τα είπα με το νι και με το σίγμα», κάτι που σήμερα 
εννοούμε ότι τα είπε όλα με ακρίβεια.
Τάκηε NawoCirlns- Λέξε/s και φρσσε/s παροιμιώδειε- εκδό- 

oeis Σμυρνιωιάκη)

«Λόγια σοφών»

* «Σε καθειί που θα επιδιώξει κανείε, τ' αποτελέσματα θα εί
ναι ανάλογα με την εκπαίδευσή του» ΠΛΑΤΩΝΑΣ

* «Η γνώση είναι δύναμη» ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΠΕΙΚΟΝ 

‘ («Σκέφτομαι ι
Λ

ιιπάρχω» ΡΕΝΕ ΝΤΕΚΑΡΤ

* «Τα μάτια δέ βλέπουν καλά το θεό, παρά μόνο μέσα από 
τα δάκρυα» ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

* «Εκεί ηουτιελειώνει ο νόμοε αρχίζει η τυραννία» ΤΖΩΝ
Λ Ο Κ  V  Ik  λ J. *  Α

* «Η εργασία μαε σήαλλάσσει από τρία κακά: ανία, έκλυτη 
ζωή και φτώχεια» ΘΟΛΕΡΌΣ

διοπτροφόροε - γυαλάκιαε : αυτόε που φέρει διόπτρα. 
Ειδικότερα αυτόε που φοράει γυαλιά. Η λέξη μαρτυριέται 
από το 1883,Όπωε και σε άλλεε περιπτώσειε, η αντίθεση λό- 
γιαε και δημοτικήε λέξηε δημιουργεί υφολογική αντίθεση. Εν 
προκειμένω, το μεν «διοπτροφόροε» λειτουργεί ωε εύσημη 
λέξη, ενώ το «γυαλάκιαε» ωε κακόσημη. Με την πρώτη περι
γράφουμε μια κατάσταση (ότι κάποιοε φοράει γυαλιά για να 
βλέπει), με την δεύτερη σχολιάζουμε αρνητικά, ειρωνικά 
υποτιμητικά την ίδια κατάσταση.

«Εστία, εστιατόριο, συνεστίαση» - «Εσθίω, εδέσματα, 
εδώδιμα»:
Εύκολα θα σύνδεε κανείε ετυμολογικά το αρχ. ρήμα «εσθίω» 
με το «εστιατόριο» και τη «συνεστίαση» λόγω τηε παρεμφε- 
ρούε σημασίαε τουε. Εντούτοιε, οι λέξειε αυτέε έχουν διαφο
ρετική ετυμολογική προέλευση. Από τη μία έχουμε τη λέξη 
«εστία» που σημαίνει φωτιά -  τζάκι σπιτιού -  σπίτι - οίκοε, 
από την οποία προέρχονται και οι λέξειε: «εστιάτωρ» που 
σημαίνει ο επικεφαλήε των συνεστιάσεων, των συμποσίων, 
«συνεστίαση» και «εστιατόριο» που ήταν αίθουσα των συ
μποσίων.
Από την άλλη έχουμε το ρήμα «εσθίω» που σημαίνει τρώω, 
από το οποίο προέρχονται οι λέξειε «εδώδιμα» δηλαδή τα 
τρόφιμα, τα φαγώσιμα.
Άρα οι λέξειε «εστιατόριο» και «συνεστίαση» είναι ετυμολο

γικά άσχετεε με τιε λέξειε «εδέσματα» και «εδώδιμα». Αε ση
μειωθεί ότι από τη λέξη «εστία» παράγονται και τα πολυχρη- 
σιμοποιούμενα σήμερα «εστιάζω» (ενδιαφέρομαι για κάτι) 
και «εστίαση».

(από ίο Λεξικό ins Ν. Εδήηνικήε rfiibooas -εκδόσειε Γ. Μπα- 
μπινιώιηε)

Έναε καθηγητήε τηε «λογικήε» προσπαθεί να διδάξει στο γιο 
του τιε αρχέε τηε καθαρήε σκέψεωε και την ανάγκη τηε ακρι- 
βολογίαε. Του δείχνει το ρολόι του τοίχου που μόλιε χτύπη
σε την ώρα.
- «Και τώρα», τον ρωτά, «εάν πάρω ένα σφυρί και σπάσω το 
ρολόι, θα μπορούσαν να με συλλάβουν με την κατηγορία 
ότι σκότωσα τον χρόνο»;
- «Όχι», απάντησε ο μικρόε αδίστακτα, «γιατί πρόκειται περί 
αυτοάμυναε».
Ο καθηγητήε συνοφρυώθηκε.
- Πωε το φαντάζεσαι αυτό;
- Γιατί το ρολόι κτύπησε πρώτο........

[ 125 ] Α/Α



_  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ "Γνω ρίζετε όχι

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ιδιαίτερα γνωρίσματα ή χαρακτηριστικά προσώπου ή 
πράγματο5.
2. Ένα εσπεριδοειδέ5.
3. Άστο -  Πρόθεση -  Η ανθρώπινη ύπαρξη.
4. Γρήγορο φαγητό για παιδιά αλλά και για μεγάλου$ -  αλ- 
Aicos η μαμή.
5. Κλωστή -  παλιά λεγόταν «0nas» (ουδ.) - Από αυτά τα 
γράμματα φτιάχνεται το «ξ».
6. Είναι το κενό.
7 .0  τρούλο$ (πληθ.) - Ζεστό .... xcupis αρχή και Terlos.
8. Μεγάλη έκταση yns.
9. Κέντρο ελέγχου καυσαερίων. -  Τα πανιά του καραβιού.
10. Προφήτπ5 του .. γάμου -  Επιφώνημα πόνου ή λύπη$.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ντουλάπα για ρούχα.
2. Μια έκταση που καλύπτεται από δέντρα -  Άνοιγμα σε 
επιφάνεια ή τρύπα (πληθ.).
3. Είναι και οι οπτικές. . .. - Το μικρό ins ιραγουδίσιρια5 Κα- 
νελίδου
4. Περιέχονιαι στο ποτό -  Άγιοι . . .. λέγονται αλλια^ οι πό- 
λεΐ5 ίου έζησε και μαρτύρησε ο Xpioios.
5. Διπλασιαζόμενο είναι είδθ5 ξύλινου τύμπανου που χρη
σιμοποιείται στην Αφρική cos μουσικό όργανο. -  Αοφίο πε
τεινού (πληθ.)
6. Πράοι -  ο onoios.
7. Ρωτάει - Τα υπόλοιπα.
8. Ο voirapns αλλιώ5 -  βρίσκονται μέσα στη .. «βίλα».
9. Γεώργιο$................... (1783 -  1856) εθνικόε ευεργέτηε -
ένα ρόφημα.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 I Δ I Ο τ Η Τ Ε Σ

2 Μ A Ν Τ A Ρ I Ν I
3 A Σ Ε Μ Ε Ο Ν

4 Τ Ο Σ Τ Μ A I A

5 I Σ ο Λ Ο Κ Σ

6 Ο A π Ε I Ρ Ο

7 Θ Ο Λ ο I Ε Σ Τ

8 Η Π Ε I Ρ Ο Σ Σ

9 Κ Ε Κ I Σ Τ I A

10 Η Σ A I A A Λ I

Η ιστορία του αμερικανικού εμβλήματο5

In s  4 Ιουλίου 1776, ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, ο Τζον Aviaps 
και ο Topas Τζέφερσον, όριοαν μία επιτροπή για το σχεδία
σμά ενό$ εμβλήματο5 που θα δήλωνε την ύπαρξη ενό$ ανε
ξάρτητου έθνουε. Κανένα σχέδιο όμωε δεν έγινε κοινά απο
δεκτό. Τελικά, στο πρόβλημα έδωσε λύση ο γραμματέα$ του 
Κογκρέσου, Τσαρλ5 Τόμσον. Η πρότασή ίου εγκρίθηκε από 
ίο  Κογκρέσο otis 20 Ιουνίου του 1782 και χρησιμοποιείται

0u)s σήμερα, με ελάχι- 
στε5 παραλλαγέ$.
Στο κέντρο ίου εμβλή- 
patos απεικονίζεται 
ένα$ airos. Με το αρι
στερό πόδι του να κρα
τά μία φαρέτρα με τό
ξα, που συμβολίζει τη 
δύναμη του πολέμου. 
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, με διάταγμα 
του προέδρου Χάρι 
Τρούμαν, στο δεξί πόδι 
του προστέθηκε ένα 
κλαδί ελ ιά ί, σύμβολο 
τηε ειρήνη$. To o t 0 0 o s  

του αετού καλύπτεται από μία ασπίδα με 13 κόκκινε$ και 
λευκέ$ ρίγε5, όσε$ και οι πολιτείε5 που ενώθηκαν αρχικά για 
να δημιουργήσουν το νέο Kp0ros. Η μεγάλη μπλε ρίγα, που 
υπάρχει στην κορυφή t o u s , αντιπροσωπεύει τον πρόεδρο 
και το κογκρέσο. Το λευκό χρώμα συμβολίζει την αγνότητα 
και την αθωότητα, το κόκκινο τη σκληρότητα και το μπλε τη 
δικαιοσύνη. Ο αοτερισμ05 με τα 13 αστέρια πάνω από το κε
φάλι του αετού συμβολίζει τη γέννηση pias νέα$ xobpas ανά
μεσα στα υπόλοιπα έθνη.
Η πρώτη σφραγίδα με το έμβλημα των ΗΠΑ χρησιμοποιήθη
κε o t i s  16 Σεπτεμβρίου του 1782 από τον ίδιο τον Τόμσον για 
την επικύρωση του γνησίου των υπογραφών, σ’ ένα έγγρα
φο που εξουσιοδοτούσε τον Τζορτζ Ουάσινγκτον να δια
πραγματευτεί μία ανταλλαγή φυλακισμένων. Σήμερα, η 
σφραγίδα αυτή, αποτελεί p0pos έκθεση$ στα Εθνικά Αρχεία 
ins Ουάσινγκτον.
Διεύθυνση ιστοσελίδα5: www.5ansimera.gr/

(παιχνίδι 4)

Οι αμοιβάδε$ είναι μονοκύτταρα πρωτόζωα; το οποία ανα- 
παράγονται χωριζόμενα στα δύο. Υποθέτουμε ότι o t i s  

10:00 το πρωί, βάζουμε σ' ένα βάζο μία αμοιβάδα που ανα- 
παράγεται κάθε λεπτό. Το βάζο γεμίζει με αμοιβάδε5 o t i s  

12:00'. Τι ώρα ήταν το βάζο γεμάτο μέχρι τη μέση;
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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Το περιοδικό «Ασιυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά σ' 6flous tous εορταζόμενοι.

lavouapios
Βασίλειος, Βασιλική 1/1

Ουρανία, Ιορδάνης, Φωτεινή, 
Φώτιος, Θεοφάνης 6/1

Πρόδρομος. Ιωάννης, Ιωάννα 7/1

Θεοδόσιος 11/1

Ταπανή 12/1

Αγνή 14/1

Αντώνιος, Αντωνία 17/1

Αθανάσιος, Κύριλλος 18/1

Μάρκος 19/1

Ευθύμιος, Ευθυμία 20/1

Μά&μος, Νεόφυτος 21/1

Τιμόθεος 22/1
Ξένη 24/1

Γρηγόριος 25/1
Ξενοφών 26/1

Παλλάδος 28/1

Τριών ιεραρχών 30/1

Ευδοξία 31/1

Φεβρουάριο$
Τρύφων 1/2

Συμεών 3/2

Ισίδωρος 4/2

Αγαθή 5/2

Παρθένιος

Ζαχαρίας 8/2

Χαράλαμπος, Χαραλαμπία, 
Χαρίκλεια 10/2

Βλάσης 11/2

Θεόδωρος, θεοδώρα 17/2

Φιλοθέη 19/2
Πολύκαρπος 23/2
Πορφύριος 26/2

Ασκληπιός 27/2
Κασσιανή 28/2

(*) Κινητή γιορτή
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  ΝΙΚΗΤΕΣ 
(ΤΕΥΧΟΥΣ 240)

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006)
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»

(παιχνίδι 1)

Απ.: Αν oncus βεβαιώνει ο Bpav0s δεν είχε βγει από το σπίτι 
από tis 8:00 το βράδυ, το αυτοκίνητο του, που ήταν παρκαρι- 
ομένο στο δρόμο, όλη τη νύχτα θα ήταν παγωμένο και κα
λυμμένο από ένα Αεπιό στρώμα χιονιού. Αντίθετα το αφήνει 
μόνο να ζεσταθεί μερικά ήεπτά και φεύγει xuipis να καθαρί
σει το αμάξι από τον πάγο, άρα ο Bpav0s λέει ψέματα.

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ»
(παιχνίδι 2)

Απ.: Άνδρε5 =15, Γυναίκε$=35, Παιδιά=30

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;»
(παιχνίδι 3)

1·(β),- 2 .(γ), - 3 (a)

«ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΝΣΑ»
(παιχνίδι 4)

Απάντηση.: Το (ε) _
ΝΙΚΗΤΕΣ: ΒΑΛΕΟΥΓΑΣ Baoirteios, ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ Αήέξανδρο5, 
ΚΑΡΓΑΚΟΣ Δημήτριοί, ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Γεώργιος ΤΖΙΒΑΝΗΣ Γε- 
tbpYios, ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ Αδαμαντία, ΦΡΑΓΚΟΥ Αθανασία, 
ΠΙΑΓΚΑ Ευγενία, ΤΖΙΜΟΥΛΗ Νίκη, ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ Γεσθη- 
μανή.

Μπορείτε να κερδίσετε αξιόδογα δώρα, στέήνονταδ tis  απα
ντήσει oas για τα παιχνίδια 1,2, 3 και 4 στη διεύθυνση: 
«ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Λ. Kntpioias 23 Μαρούσι, 
Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: astana@in.gr ή με 
fax στο 210-6849352. (Παρακαήείσθε να αποστέλλετε τα 
πήήρη στοιχεία oas και διεύθυνση για την αποστοδή του 
δώρου oas).
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ΑΑΑηΑογραφία

•  Ο Εκτελών χρέη Δ ιευθυντή ins Te v ik 0 s  Δ/vons Επικοινω
νίας ins Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος εκ
φράζει us θερμές ευχαριοιίες ιόσο ίου ιδίου όσο και ίου Αντι
προέδρου ins Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Franco Frattini npos ιον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα ΠοίΙύδωρα και ιούς συνερ
γάτες ίου, για την ιδιαίτερα θερμή φιλοξενία που έτυχε ο κ. Αντι
πρόεδρος και οι συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
επίσκεψής τους στην Αθήνα.
Ο κ. Frattini εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του, για την εξαιρε
τικά επιτυχή οργάνωση του Συνεδρίου κατά την παρουσίαση του 
Σχεδίου «ILAEIRA».

• Ο Νομάρχης Αθηνώ ν κ. Ιωάννης Σγουρός σε ευχαριστήρια 
επιστολή του που απευθύνει npos tov Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Βύρωνα Πολύδωρα εκφράζει ns θερμές του ευχαριστίες npos το 
Διοικητή του A.T. Αμπελοκήπων κ. Γεώργιο Σιαύρακα, για την άμε
ση και αποτελεσματική ανταπόκριση της αστυνομίας για τη διαφύ
λαξη ins τάξης στην είσοδο της Νομαρχίας Αθηνών, όπου είχε συ
γκεντρωθεί πλήθος πτυχιούχων ιατρών, που επιθυμούσαν την εγ
γραφή τους npos απόκτηση ιατρικής ειδικότητας.

• Ο Δήμαρχος Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων κ Στέφος 
Στέφου εκφράζει τις ευχαριστίες του npos το προσωπικό του Τ.Τ 
Ιωαννίνων και ιδιαίτερα προς το Διοικητή κ. Παπιγγιώτη Ανδρέα, 
για την προτοβουλία ενημέρωσης των αγροτών, που έγινε στην 
έδρα του Δήμου Ελεούσα, με θέμα την Πρόληψη Ατυχημάτων 
από τη χρήση Αγροτικών Οχημάτων.

• Η Βουλευτής Ν. Μαγνησίας κα Ζέτια Μακρή εκφράζει τις 
ευχαριστίες της npos την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα npos: 
τον επόπτη β κέντρου Άμεσης Δράσης Αθηνών Αρχ/κα κ. Κα
τσούλα Γεώργιο, το πλήρωμα του Τ.Τ. Αγ. Κων/νου Αστυφύλακες: 
Οδυσσέα Βάσο και Δημήτριο Κοντροβήλο και τους Αρχ/κες του 
Τ.Τ. Διοδίων Σχηματαρίου: Ιωάννη Κολιό, Παναγιώτη Βασιλό και 
Αστυφ. Παναγιώτη Σύρμα, για τη συνδρομή που της παρείχαν 
στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

• Ο χ .  Ιατρού Βασίλης ιδιοκτήτης ins τοπικής εφημερίδας το 
«Λαϊκό Βήμα» εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια npos το Διοι
κητή του Α.Τ. Ερμούπολης Σύρου Αστυν. Α' κ. Κλέαρχο Κ. Καπού- 
τση και τον Αστυφύλακα που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα κ. Αθανάσιο 
Τερζή, για τον άψογο τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών.

• Ο χ . Βουτσινάς Παναγής εκφράζει τα θερμά του συγχαρη
τήρια και τις ευχαριστίες npos το προσωπικό και τη Διοικητή του 
Τμήματος Ασφαλείας Πεύκης κα Ελένη Μελισσάρη Τακάκη, για τη 
σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου να εντοπί
σουν και να συλλάβουν αγνώστους που προκαλούσαν συνεχώς 
ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα έξω από το κτίριο όπου εργά
ζονται.

• Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν. Αι- 
τωλ/vias κ. Δημήτριος Ντάουλας εκφράζει τα θερμά του συγχα
ρητήρια προς το Δ/νιή της Αστυν. Δ/vons Ακαρνανίας κ. Γιαννό- 
πουλο Ιωάννη, για την εμπεριστατωμένη και πολύ υψηλού επιπέ
δου εισήγησή του σε ακροατήριο του Συνδέσμου.

• Ο Γενικός Δ ιευθυντής και ο Δ /ντής Ασφαλείας ου Ξενο
δοχείου Χίλτον Αθηνών κ.κ. Bart Van DE Winkel και Τζούρος 
Ανδρέας, αντιοτοίχως, εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες

npos την Ελληνική Αστυνομία, για την επιτυχημένη οργάνωση λή
ψης μέτρων τάξης και ασφάλειας του ξενοδοχείου που ελήφθη- 
σαν σε πρόσφατα πορεία διαμαρτυρίας με επεισόδια.

• Η κα Κουριδάκη Χριστίνα κάτοικος Παλλήνης εκφράζει τις 
θερμές ms ευχαριστίες npos τον Αρχ/κα που υπηρετεί στο Α.Ε.Α. κ. 
Χονδρό Ιωάννη, για την πολύ σημαντική βοήθεια που πρόσφερε 
στην ίδια και τα παιδιά ins όταν το αυτοκίνητά ms έμεινε σε μια λί
μνη με νερά, μετά από νεροποντή, στη Ν. Μάκρη.

• Ο Αμερικανός Πρόξενος στην Αθήνα κ. Nocholas J. Greanias 
εκφράζει ns ευχαριστίες του npos τον Ανθ/μο κ. Στρατιδάκη Φε- 
ώργιο και τον Αστυφύλακα κ. Ανασιασάκη Εμμανουήλ ins 
Υποδ/vons Ασφαλείας Ηράκλειου Κρήτης, για τη βοήθειά τους κα
τά την εκεί επίσκεψή του. Επίσης εκφράζει τις ευχαριστίες του προς 
την Αστυν. Α' κα Δημπτριάδου Ελένη και την Ανθ/μο κα Χαλκια- 
δάκπ Ειρήνη ins ιδίας Υπηρεσίας, για την βοήθεια που του πρό- 
σφεραν στπν επίλυση σοβαρής υπόθεσης κηδεμονίας.

• Η ο ικογένεια  του αγνοούμενου σιπν νήσο Σάμο από το Δε
κέμβριο του 2006 Ξενοφώντα Μοσχονά, εκφράζει τις θερμές ms 
ευχαριστίες npos τη φυσική ηγεσία του Α.Ε.Α., για την άμεση κινη
τοποίηση και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν κατά την 
επιχείρηση αναζήτησης του συζύγου και πατέρα των παιδιών.« 
Ιδιαίτερα θα θέλαμε να τονίσουμε -επισημαίνουν στην ευχαρι
στήρια επιστολή τους- τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ένστο
λου προσωπικού ins Αστυνομικής Δ/vons Σάμου, ins Ελληνικής 
Ομάδας Διάσωσης, καθώς και όλων των εμπλεκομένων Υπηρε
σιών και Φορέων που από την πρώτη στιγμή συνέδραμαν ψυχο
λογικά και ουσιαστικά την οικογένειά μας σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές μας».

• Η κα Μπαγιάστα Σωτηρία εκφράζει τις ευχαριστίες της προς 
τον Αστ/κα του Α.Τ. Νίκαιας κ. Τσούτση Γεώργιο, για τον υποδειγ
ματικό τρόπο που χειρίστηκε την επίλυση υπόθεσης, η οποία την 
απασχολούσε επί σειρά ετών.

•  Ο κ. Γιαννόπουλο5 Δημήτριος εκφράζει τις ευχαριστίες του 
npos τον κ. Καλατζή Αντώνιο που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας 
Πύργου, για την εντιμότπτά του να τηλεφωνήσει αμέσως στο σπίτι 
του και να του παραδώσει το τσαντάκι που βρήκε στο δρόμο, ιδιο
κτησίας του προαναφερομένου, περιέχοντας σημαντικό χρηματικό 
ποσό, πιστωτικές κάρτες, κινητό τηλέφωνο και άλλα έγγραφα.

• Ο κ. Ιω άννης και Κ αλλ ιόπ η Σύρου εκφράζουν τις θερμές 
τους ευχαριστίες npos τους Διοικητές και προσωπικό του Α.Τ και 
Τ.Α Μεταμόρφωσης, για ns άμεσες και αποτελεσματικές τους ενέρ
γειες που είχαν ως αποτέλεσμα να βρεθεί και να επιστραφεί το 
κλαπέν Ι.Χ. αυτοκίνητό τους.

•  Ο κ. Λεωνίδας Χαριτίδης Καθηγητής Παιδαγωγικών Σχολών 
στη θεσ/νίκη εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες npos το προ
σωπικό και το Διοικητή του Τ.Τ. Αλμυρού Βόλου κ. Αριστοτέλη 
Μανωλά, για την τόσο σημαντική βοήθεια που πρόσφεραν στην 
κόρη του Ουρανία και τα δύο της παιδιά, σε πρόσφατο τροχαίο 
ατύχημα κοντά στον Αλμυρό Βόλου, στο οποίο τραυματίστηκε σο
βαρά π ίδια χωρίς να πάθουν τίποτα τα παιδιά.

• Ο κ. Νίκος Βερόπουλος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 
npos το προσωπικό της Δ/vons Ασφαλείας Αττικής και ιδιαίτερα
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npos toils κ.κ. Κων/νο Ζαχαρόπουλο, Axirlrtea Σκανδάλη, Γιάννη 
Μακρή και Δημήτρη Τσιάβα, για την εξιχνίαση ins unoGeons εκβια
σμού αε βάρο$ tns etaipeias tou.

• Ο κ .  Τσόμποϊ Νικόλαος k0 io iko s  Αμαρουαίου εκφράζει tis 
θερμέ$ ίου euxapioties npos to πλήρωμα tou περιπολικού tou 
Tpnpatos Tpoxaias Τρικάλων κ.κ. Βερόπουλο Βασίλειο και Γκόνη 
Γεώργιο, για tnv σημαντικότατη βοήθεια που πρόσφεραν otov ίδιο 
και tn σύζυγό tou όταν ακινηΐοποιήθηκε to αυτοκίνητό tous από 
ta χιόνια έξω από ta Τρίκαλα και βρέθηκαν xcopis αλυσίδε$.

• Ο Apx/xas κ. Kitoos Baoiflsios ευχαριοιεί θερμά tous συ- 
ναδέλφου5 tou Μπον Θεόδωρο, Αροένη Σπυρίδωνα, Κέγκο 
Κων/νο και Καγιογλίδη Δημήΐριο, για tnv αιμοδοτική tous προ
σφορά σε σοβαρό πρόβλημα υγεία5 tou αδελφού tou.

•  Ο κ. Πούγγης Γεώργιος και η κα Παπαγεωργίου Παρασκευή 
εκφράζουν tis euxapiaties tous npos to προσωπικό tou T.A. Σπά- 
των και ιδιαίτερα npos tous: κ. Δήμο Γρ. και κ. Μακρυγιάννη, Διοι
κητή και Υποδ/tn avtiotoixcas, καθά» και npos tnv Υπαστυνόμο κα 
Χατζησάββα Αννα και αστυφύλακα Γιαννόπουλο Αθανάσιο, για 
το ενδιαφέρον, to ζήλο και ευαισθησία που δείχνουν σιην προ- 
σπάθειά tous να βρεθούν οι 6p0otes κλοπών και καταστροφών 
που υπέοτη το ακίνητό tous στην περιοχή Φοίνικα Σπάιων.

• Ο Πρόεδρο* και το Δ.Σ. tns Ελληνική5 Opoanov6ias Τριάθλου 
εκφράζουν tis euxapioties tou npos to Προσωπικό tou Tp0patos 
Tpoxaias Χανιών, για tnv πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερε στην 
αοφαλή συμμετοχή ίων αθληιών κατά tnv πρόσφατη τέλεση tou 
Πανελλήνιου Πρωιαθλήμαιοε Τριάθλου otnv πόλη των Χανίων.

• Ο κ. Tzcbptzns Απόστολο* κάιοικοε Παραποτάμου θε- 
anpcDtias ευχαριστεί θερμά tous: Aotuv. Α' κ. Μαριίνη Σπυρίδω
να Διοικητή Α' ΤΣΦ Φιλιατών, Aotuv. Α' κ.Χρήστου Δημοσθένη Δι
οικητή tou ΤΔΝ, Aotuv. Β' κ. Ντίνη Φώτιο Διοικητή A.T. Σαγιάδα5 
καθώ5 και tous Συνοριακού5 Φύλακε$ κ.κ. Λουκά Γεώργιο, Καρτέ-

ρη Πέτρο, Σιώζο Γεώργιο και Χαϊδο Γεώργιο, για tis προοπάθειε$ 
που καιέβαλαν προκειμένου να εντοπιστεί και να επιστραφεί το 
κλεμμένο Ι.Χ. αυτοκίνητό του.

• Ο κ. Δημήτριοϊ Κιαμούρης από to Αυλάκι Φθιώτιδαε 
εκφράζει tis ευχαρ ιστία  του npos τον Αρχ/κα κ. Σπανό Φώ
τιο και Ασιυφ. κ. Καρακώστα Κων/νο που υπηρετούν στο Α.Τ. 
Στυλίδα5 Ν. Φθιώτιδα5, για την άμεση ανταπόκριση και απο
τελεσματική συμβολή tous στην ανεύρεση του κλεμμένου 
Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου του.

• Ο κ. Βούλγαρη* Δημήτριος K0toiKos Δήμου Ζωγράφου εκ
φράζει tis Θερμότατε5 ευχαριοτίε$ και τα συγχαρητήριά του npos 
το πλήρωμα 2 περιπολικών tns Άμεση5 6p0ons Αθηνών Αστυ- 
φύλακε$ κ.κ Κωτσόπουλο Δημήτριο, Τράκα Απόστολο, Γκέκα Σπυ
ρίδωνα και Ζώγκα Αθανάσιο, για τη σημαντική βοήθεια που του 
παρείχαν προκειμένου να μεταφέρει τάχιστα την 15χρονη κόρη 
του με αλλεργικό σοκ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία». Tis 
θερμέ$ του ευχαριστία εκφράζει επίσηε και npos τον Ανθ/μο κ. 
Ζορμπά Βαϊο, Αξιωματικό Ynnpeoias την ημέρα του περιστατικού 
οτο Α.Τ. Ζωγράφου, για την ψυχολογική στήριξη που του παρεί
χε.

• Ο κ. Θεόδωρο* Kopp0s ratoiKos Σαλαμίναε εκφράζει tis 
Θερμέ5 του ευχαριστίε* npos τον Ανθ/μο κ. Καμινιώτη Γεώργιο και 
το Δόκιμο Αστυφύλακα κ. Γεωργατζή Δημήτριο, για την ανεύρεση 
των κλεμμένων πινακίδων του I X. αυτοκινήτου του.

• Ο Σύλλογο* Αθλουμένων Νεφροπαθών (Σ Α Ν) εκφράζει 
tis Θερμέ5 του ευχαριστία npos τη Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων, 
Υ.Φ.Α.Α., Π.Ο.Α.Σ.Υ και Ε.Α.Υ.Α., για τη συμμετοχή των μεταμοσχευ- 
μένων και αιμοκαθαρομένων αστυνομικών αθλητών otous 4ous 
Πανευρωπαϊκούε Αγώνε$ που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα 
στο Pecs tns Ουγγαρία.

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιο* Χονδροματίδηϊ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

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

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

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

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:..........................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:........................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:...............................................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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από το 1924

λφΜ ς ΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32

Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ

μπουφάν-παντελόνι 98 ευρώ (ραπτικά)
ΣΤΟΛΗ No 8 σακάκι-παντελόνι ΤΖΙΓ ευρώ (ραπτικά)

FLY-JACKET 6 κεντήματα 45 ευρώ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ανδρών 28 ευρώ (ραπτικά)

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ γυναικών 30 ευρώ (ραπτικά) 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΑΤΟΚΕΣ ΑΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
■ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ,

[ΕΤΟΠνΚΣ ΚΑΙΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

I  , I ΠΑΓΩΝΗΣ

¥  1

ΣΤΟΛΕ ΝΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΐτοϋεα
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Αεροπορίας
Ιτρατού 'ζηραξ
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Λιμενικου)Ιυμακ(
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Κ ε ν τ ρ ι κ ό :
Μ ιχαλακοπούλου 121, Αθήνα 115 27 
Τηλ.: 210 77.18.890, Fax: 210 77.18.897

e-mail: targetgr@ acci.gr

οκαταστημα
ελόκηποι

Σύμφωνα με την κλήρωση που 
πραγματοποιήθηκε στο κατάστημά μας 
την Πέμπτη 01/02/07 και ώρα 16:00, 
ο τυχερός που προμηθεύτηκε 
τον ατομικό του οπλισμό,
C.Z. 75 D Compact, εντελώ ς δω ρεάν 
είναι ο Αστ/κας Μ ασούρας Αναστάσ ιος 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Ομονοίας.

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα του Ολλανδικού Οίκου ENGARDE BODY ARMOR S.A. διατίθενται στην Ελληνική 
αγορά από την εταιρία μας προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας του Στρατού 
του Λιμενικού Σώματος Ιδιωτών κ.α. Το αντιβαλλιστικό υλικό τους - Dyneema - η ισχυρότερη δομή ινών 
παγκοσμίως / συνθετικό μεγάλης μοριακής αλυσίδας H.RP.E. - προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
εύκαμπτου υλικού, με διάρκεια ζωής 10 ετών (Αμετάβλητη προστατευτική ικανότητα). Η παρεχόμενη 
προστασία του είναι σύμφωνη και πιστοποιείται από το National Institute o f Justice U.S.A. Standard 0 10 1.05. 
Τα μέρη που απαρτίζουν το αντιβαλλιστικό υλικό είναι αμιγή και ΟΧΙ συρραφές μικρότερων και καλύπτονται 
από την τεχνική προδιαγραφή 0108.01 Ballistic Resistant Protective. Το υλικό αποτελείται από 39 φύλλα 
(layers) Dyneema αναλλοίωτο από την υγρασία, την ακτινοβολία UV. διάφορα υγρά όπως λάδια, βενζίνη και 
οργανικούς διαλύτες .Το τραυματικό τους βύθισμα είναι αισθητά μικρότερο από οποιοδήποτε άλλο υλικό, 
μόλις 29 mm στα εργαστήρια του NIJ USA Ανώτερο επιτρεπτό όριο τραυματικού βυθίσματος τα 44 mm. Ο 
φορέας τους είναι κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής ύφασμα ανθυγρό αντιαλλεργικό αντιιδρωτικό και 
η σύνθεση του επιτρέπει στο σώμα να αναπνέει. Όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό 
με το πολύ χαμηλό βάρος τους (από 1,400 gr) δικαιολογούν γιατί εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως

εμπιστεύονται καθημερινά τη ζωή τους στην EnGarde. w w w .e n g a r d e g r e e c e .c o m

39 φύλλα Dyneema Πιστοποίηση N.I.J. 2006

ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ο Ο Ο  ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

mailto:targetgr@acci.gr
http://www.engardegreece.com


γίνε και συ

της Unicef

A'/Xiu\iuuz m ΐίίΐιοιά πυυ έχουν ανύ'/Μ}
Το πρόγραμμα «Νονός» είναι ένα από ία πιο σημαντικά προγράμματα της UNICEF. 

Δεν είναι υιοθεσία ενός ή περισσοτέρων παιδιών! Ούτε παρακολούθηση ενός 
παιδιού κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η UNICEF θα φροντίσει για την υγεία και την 

ανάπτυξη πολλών παιδιών.
«Νονός» της UNICEF σημαίνει περισσότερη βοήθεια για όλα τα παιδιά που τη χρειάζονται. 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αυτό μας δίνετε τη δυνατότητα για πιο μακροχρόνιο και 
σωστότερο σχεδίασμά δράσης προς όφελος των παιδιών αυτών.
Με 20€ ίο μήνα μπορείτε να γίνετε «Νονός» και να αγκαλιάσετε τα παιδιά που σας 
έχουν τόσο ανάγκη. Να τους εξασφαλίσουμε μαζί φαγητό, σχολείο, ζεστασιά.
Είναι εύκολο να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Απλά συμπληρώστε το κουπόνι που ακολουθεί 
με τα πλήρη στοιχεία σας και στείλτε το στη UNICEF. Εμείς θα σας στείλουμε τις απαραίτητες 
πληροφορίες για να σας εξυπηρετήσουμε στη συμμετοχή σας.

Ανοιξε λοιπόν τώρα και συ την αγκαλιά σου στα παιδιά που σε χρειάζονται περισσότερο 

και γίνε και συ Νονός της UNICEF.

Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα «Νονός» της UNICEF

Επώνυμο:_ 

Όνομα:___ . Επάγγελμα:

Διεύθυνση: Πόλη:.

unicef
Ανδρεα Δημηιρίου 8 & Τζων Κέννενιυ 37,16121 Καισαριανή 

Τηλ 210 72 55 555, www.unicef.gr

m
Τ.Κ.:__________ Τηλ. Οικίας:______________ Τηλ Εργασίας:------------------------ Ημερομηνία:------------------- Υπογραφή:

Συμπληρώστε το κουπόνι και ταχυδρομήστε το στη UNICEF, Ανδρεα Δημητρίου 8 & Τζων Κεννενιυ 37,16121 Καισαριανή ή στείλτε το στο Fax 210 72 52 555

http://www.unicef.gr

