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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ

^ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 500.000 €

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 100.000 €
^ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS / MALES 

^ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
^ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΟΣ

^ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΟΡΘΜΕΙΑ & ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
^ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

| ΙΠΠΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
6 192,87 101,78
7 203,29 107,30
8 209,59 110,64
9 249,27 131,56
10 253,45 133,78
11 263,89 139,30
12 268,07 141,50
13 305,65 161,32
14 309,85 163,54

15-20 349,53 184,46
21-99 380,85 201,00

Αίτηση Ασφάλισης Τηλε<ρωνικώς. 
Αποστολή Συιιβολαίου στο Χάρο σας. 

Δυνατότητα Επιπλέον Συαπλή ρω ιιατικών Καλύιι/εων.

Α Σ Η Μ Α Κ Ο Σ  Α Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

Ελευθ. Βενιζέλου 131 A Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
Τηλ: 210 2719601 
Fax: 210 2796153



Σημείωμα
u n s  e K B o u p ia s

Η  Η Ελληνική Αστυνομία, ως κατεξοχήν αρμόδιος 
φορέας διασφάλισης ins εσωτερικής έννομης τά
ξης, βρίσκεται σε μια διαρκή διαδικασία βελτίωσης 
και αναμόρφωσης.

Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθησαν και φέτος οι ετήσιες κρίσεις των αξιω
ματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, με γνώμονα την αδήριτη επιτα
γή των εσωτερικών αναγκών του Σώματος.
Όλοι συμφωνούμε πως η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει και γί
νεται ολοένα και πιο πολύπλοκη.
Παρατηρούνται φαινόμενα μοναδικά στην ιστορία του λαού μας 
που καλούμαστε καθημερινά να ερμηνεύσουμε και να αντιμετωπί
σουμε.
Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι! Ανήκουμε σε μια Αστυνομία που εξε
λίσσεται, αναμορφώνεται και διαρκώς ανανεώνεται, προκειμένου 
να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας και του πολίτη. Οι 
βάσεις έχουν τεθεί.
Υπάρχει τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονος εξο
πλισμός.
Σταθερή επιδίωξή μας είναι η ανταπόκρισή μας στην απαίτηση των 
πολιτών να διαβιούν, να εργάζονται και να δημιουργούν, σε περι
βάλλον ασφάλειας, γαλήνης, κοινωνικής ισότητας και ευημερίας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο κεντρικός στόχος της πολιτικής δημόσιας τάξης 
και ασφάλειας για το έτος 2007 είναι «Αστυνομία με ανθρώπινο πρό
σωπο και νόμιμη δράση».
Μ' αυτές τις σκέψεις, συναισθανόμενοι το χρέος απέναντι στους πο
λίτες και εν όψει των αγίων ημερών του Πάσχα, σας ευχόμαστε 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! e
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Περιεχόμενα:
Telixos Μαρτίου - Απριλίου 2007

e
Ημερήσια Διαταγή Υπουργού 

Ημερήσια Διαταγή Αρχηγού

Ο
Εξέγερση και υποταγή

Η προσφορά ms Εκκλη- 
oias στο Γένο5 των Ελλή
νων

Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα

32
36

Ημέρα ms TuvaiKas

Ο σεβασμόν ms θρησκευ- 
τική5 ελευθερία$ κατά την 
αστυνομική δράση

Η βία cn:is φυλακέ5

56
60

Μια πασχαλιάτικη βόλτα 
στην οδό Αιόλου

Η σταύρωση στην Τέχνη

Οι μοναδικέ5 στιγμέ5 ms 
Aapnp0s

A iovPoios Σολωμά5

Πάσχα, η γιορτή των 
Ελλήνων

Πάσχα otous Ayious Τό- 
nous

Λαμπάδα, η υποχρέωση 
του νονού και ms vov0s

Δυνατότητα πρόληψή μα
θησιακών δυσκολιών από 
την προσχολική ηλικία

Η πιο όμορφη δωδεκανη- 
σιακή γιορτή

M0paos 1941, Η Εαρινή 
Επίθεση και τοΎψωμα 
731

Άγιο5 Γεώργιο5 ο τροηαιο- 
φόρο5

Φλώρινα
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Μ ό ν ι μ έ  O t H f ^ E S

82 
88
102
122
124

Emiuxiss του Σώματοβ 

Επικαιρότητα

Υπηρεσιακά νέα

Παράξενα απ' όλο tov κόσμο

Κουίζ

128 Αλληλογραφία

•Αςf ITvrirr
ΤΥΝΟΜ ΙΚΗ

' / ί ί ί Τ Κ 0 Ι ί Ί \ υ Ί \

Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ”
"POLICE REVIEW"
Διμηνιαία έκδοση ιου Αρχηγείου tns Ελληνική$ 
Acrcuvopias
Bimonthly magazine o f the Hellenic Police 
Headquarters

Σύμφωνα με tnv 9010/1/16-γ από 5/1/01 (φεκ. Β'- 
1090) απόφαση tou κ. Υπουργού Δημ. Τάξη$, 
όπω5 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 Τμήματοί Icrtopias- 
Εκδόσεων Tns Δ/vons Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Εκδότρια-Διευθύντρια
Αστυν. Α' Ελένη Κώτση - Γαλατιανού
τηλ. 210/6854206
Αρχισυντάκτη
Αστυν. Β' Αρετή Κ. Λιασή
Bon06s Αρχισυντάκτη- Υπέυθ. Δ ιαφήμισή
Ανθ/pos Κων. Γ. KoOpos
τηλ. 210/6854609
Desktop Publishing
Ανθ/pos AiovOons Η. Κατραμάδθ5
Αστυφ. Θωμά5 X. MnoOpyos
Αστυφ. Θ εοφάνη X. Ελευθεριάνο5
τηλ. 210/6827549

Συντάκτε$
Ανθ/pos Σοφία Ζυγούρα,Αστυφ. Αγγελική Στόλη,
Αστυφ. Ντελέζο5 Ιωάννη5
Π.Υ. Γεώργΐ05 Xov6popau6ns
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα, Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

Υ π ηρ εσ ία ^ φωτογραφώ
Φωτογρ. Συνεργείο Δ/vons Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Διαχείριση - Διανομή 
Apx/Kas Δημήτρΐ05 00vos 
τηλ. 210/6828525 
Εκτύπωση
“ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε.
Λεύκη5 134, 14565, Κρυονέρι, τηλ. 210/8161301 
Ετήσιε5 Συνδρομέ5
Υπαλλήλων Ελληνική5 Acnuvopias σε ενέργεια 
και αποστρατεία 9 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίε5 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 δικέε tous απόψεΐ5 και όχι απαραίτητα 
εκείνε5 του Αρχηγείου Tns Ελληνική5 Aoruvopias.

[ 5 ] Α/Α
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΙΕΩΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25“ ΜΑΡΤΙΟΥ

«Ο λα08, anoyovos ιων Ελλήνων, ο μέχρι ιούδε δυσιυχήβ ouios λα<κ. 
εγείρει ανδρείο)8 ιον καιαβεβαρημενον ιράχιιλόν ιου...»

Α
υτά γράφει ο P0yas στην Επαναστατική Προκήρυξή του. Ο rlaos 
του, ο rlaos που «εγείρει ανδρείαν τον καταβεβαρημένον τράχη
λόν του», ο flaos που επαναστατεί - για την ακρίβεια, που τον κά
νει ο Ρήγαί να επαναστατήσει- έχει ταυτότητα! Είναι ο rlaos από- 
Yovos των Εδράνων! Ο 6p0pos npos την ελευθερία που χάρασσε 
έμελλε να είναι «θεοβάδιστο5» από τα βήματα των απογόνων των 
Ελλήνων Tns «χρυοή$ εποχή$». Γιατί αλλιάς μάχεται ο «άπολΐ5», ο 
χωρ(5 ρίζε5 καταπιεσμένο5 σκλάβθ5, και αλλιτίς εκείνο5 που νιώ
θει ότι aus φλέβε5 του κυλάει το αίμα των ένδοξων προγόνων του ότι είναι τρισέγγο- 

vos του Μιλτιάδη και του Λεωνίδα και του Θεμιστοκλή και του Μεγαλέξανδρου. Και εγ- 
Yovos των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Και cas npos το «διπλωματικό», γιατί τα παιδιά 
του Διαφωτισμού Tns Auons αλλιώ5 θα εμπνέονταν από έναν αγώνα κάποιων ρακέν
δυτων, ανώνυμων αγροίκων ins Βαλκάν ιά  και αλλιάς από τον υπέρ ins εθνική5 ανα
γέννησή αγώνα των απογόνων του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Περικλή.
Ο napn6vnpos Αλή nao0s, (ίου οποίου η εξέγερση κατά ins Πύλη5 τότε βοήθησε στην 
Επανάσταση και η Αυλή του υπήρξε κάτι σαν Σχολή Ευελπίδων των Ελλήνων Καπετα- 
ναίων του 71) όταν ο Ηπειρώιη5 οπλαρχηγά5 Παλάσκαε βάφτιζε τον γιό του και του 
έδινε το όνομα Λεωνίδα5, κάλεσε ious Έλληνε5 οπλαρχηγού5 και tous είπε : «Σεΐ5 οι 
Έλληνε5 κάτι τολμηρό σχέδιο έχετε στα κεφάλια oas. Και αυτά τα ονόματα ακόμη που 
δίνετε στα παιδιά oas θάφιαναν να δικαιώσουν την υποψίαν μου. Δεν τα βαφτίζετε πια 
Πέτρο, Μανώλη, Κώστα, αλλά Αριστείδη, Δημοσθένη, Λεωνίδα, Θεμιστοκλή...». Ο Ρή
γες είχε δώσει οδηγίες οι Έλληνε$ tis τηρούσαν, ο Αλή5 us ψυχανεμίζονταν.

Η Επανάσταση εύρισκε το υποκείμενο τηε : τουεΈλληνεε.

Εγώ σημειώνω και προτρέπω εσάε, το προσωπικό του Υπουργείου Anpooias Τάξεας: 
Το εύορκο στην άσκηση των καθηκόντων oas, η αυταπάρνηση και ο αλιρουϊσμόε oas 
στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η ευαισθησία όλων pas npos ιον πάσχοντα συνάνθρω
πο είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι εννοούμε και αποδεχόμεθα us επιταγέ5 και παρακα- 
ταθήκε5 του 21, είναι η ηθική υποχρέωση pas και η συμβολή pas npos την εύνομη Ευ
ρωπαϊκή Δημοκρατία pas. Έτσι τιμούμε το 71, διδασκόμενοι καθημερινά από αυτό, 
εγκολπούμενοι σαν ευαγγέλιο το νόημά του, αυτό ins Ελευθερίες, και α ν τλού νε  δύ
ναμη αυτοεκτίμηση5 xtupis ixvos μισαλλοδοξία5.-

α/α [  6 ]  Μάρτιοε - Α π ρ ίλη  2007

Με εορταστικούε χαιρετισμούς, 
Βύρων Γ. Πολύδωρας 

Υπουργός Δημοσίας Τάξεως



ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ns ΜΑΡΤΙΟΥ

r
uvaiKES και Av6pes tns ErTrinviKns Aatuvopias.
Η 25η Μαρτίου, ημέρα yiopins, tns Χριστιανοσύνη και tou

Ελληνισμού, σύμβολο tns Ορθοδοξία5 και tns Eflsu08pias για tnv 
Ελλάδα, γεμίζει tis καρδιέε pas δύναμη και πάθοε για tnv προάσπι
ση και διαιήρηση tns ελευθερία5 pas και pas υπενθυμίζει to δρόμο 
tns tipns και tns υπέρτατα θυσίαε.
Tns θυσίαε για tnv Ελευθερία και tnv Αναγέννηση tou έθνουε.

Το μήνυμα tns εθνεγερσίαε παραμένει πάντα επίκαιρο και οδηγεί τα 
βήματά pas. Η Ελλάδα κατακτήθηκε, αλλά δεν υποτάχθηκε. Aiders 

οκλαβιάε δεν κατάφεραν να δαμάσουν και να υποδουλώσουν το Ελληνικό πνεύμα 
και tnv Ελληνική ψυχή. Ο οπόροε που είχε φυτέψει ο Ρήγαε άνθισε κι έβγαλε καρπούε. 
Tn0vios ο αγώναε αλλά οι Έλληνεε έχουν μάθει να αγωνίζονται για τα δίκαια tou

έθνου5, για τα ιερά και όοια tns φυλήε.
Η ηχώ tou Παιάνα των Σπαρτιατών, έγινε ύμνοε otis ψυχέε των Ελλήνων Αγωνιστών, 
του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Μάρκου Μπότσαρη. Πάνω οτα ερείπια του 
Μεσολογγίου, των Ψαρών, tns Χίου, tns Νάουσαε, βλάστησε το δέντρο tns λευτεριάε. 
Ο ξεσηκωμόε του 21 δεν είναι ένα απλό ιστορικό γεγονόε. Είναι η κορυφαία στιγμή tns 
πορειΥ^ του 00vous pas. Απέδειξε περίτρανα noos ο λαόε pas ξέρει ν' αγωνίζεται και να 
μεγαλουργεί. Εμείε οι απόγονοι αυτών των ηρώων, έχουμε το ιερό Χρέοε να διαφυ
λάξουμε την Πατρίδα pas από κάθε επιβουλή και να την παραδώοουμε στην επερχό- 
μενη γενεά ισχυρή, ελεύθερη, ανεξάρτητη και ακέραια.
Η Ελληνική Αστυνομία θεματοφύλακα5 των παραδόσεων του έθνουε, εμφορείται από 
το πνεύμα των αγωνιστών του 1821, εμπνέεται από tous αγώνεε tous, για να συνεχί
σει να κάνει το χρέο5 tns απέναντι οτην Ιστορία και toE0vos.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Αναστάσκκ Δημοσχάκηβ 

Ανχισιράτηγτκ
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Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ :

ΕΞΕΓΕΡΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ
Του Αστυν. Α ' Παναγιώτη Στάθη 
Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου

m

ΤΟ «ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ»
ΚΑΙ ΤΑ «ΚΑΠΑΚΙΑ»

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

Ο perieinrhs ίου εικοσιένα διαπιστώνει την 
αμηχανία των πρώτων ιστοριογράφων Tns 
enavaoiaons μπροστά οτα λεγάμενα «κα
πάκια»1. Π ο rl rl ο ί ιστορικοί στπ συνέχεια 
συμμερίστηκαν αυτή την αμηχανία και ένα 
μεγάλο μέρο$ Tns σχετική$ φιλολογίαε εί
ναι αφιερωμένο στην δικαίωση ή την κατα
δίκη των «προσκυνημένων». Τα «καπάκια» 
συνιστούν μια πολιτική και πολεμική πρα
κτική που δεν μπορεί να διερευνηθεί παρά 
μόνο σε σχέση με το σύστημα 6p0ons στο 
οποίο εγγράφονιαι και τη συνάφεια στην 
οποία αυτό λειτουργεί και νοηματοδοτείται. 
Η διαχείριση των «καπακιών» από την ιστο
ριογραφία, η απογραφή των πρακτικών αυ

τών μέσω ίων προσταγών του εικοσιένα 
που υπηρετεί η Διοίκηση και η μεταγραφή 
tous στην σχισματική λογική που διέπει τη 
δράση rns οδήγησαν στο να καταχωρηθεί 
το «προσκύνημα», είτε cos προδοσία απένα
ντι στο έθνο5, είτε cos «ψευτοκάπακα» 
(=ψευτοπροδοσία;), cos κοροϊδία δηλαδή 
των Τούρκων. Η έκθεση opens των συμπε
ριφορών και των πρακτικών που συγκατα
λέγονται oils πρακτικέ$ που περιγράφει ο 
0pos «καπάκια» θα πρέπει να αποδεσμευ- 
θεί από μια ηθικολογία και να εγγράφει σε 
μια προοπτική διερεύνησηϊ των συνθη
κών, στο πλαίσιο ίων οποίων δρουν οι 
«προσκυνημένοι», και Tns λογική5 που διέ- 
πει τη δράση tous οτπ συγκυρία.
Η υπόθεση που προτείνεται cos πλαίσιο 
αυτού του σημειώματο5 συνίσταται ons 
ακόλουθε5 προτάσε^: α) Η δράση Tns Δι-

oiKnons διέπεται από μια σχισματική λογι
κή σε σχέση με την κατάκτηση και η επι
κράτηση auT0s ins λογική5 συνιστά κε
ντρικό διακύβευμα ins επανάστασή2. Με 
την πρόοδο και εξέλιξη ins επανάσταση5, 
η σχισματική αυτή προοπτική και τα αντί
στοιχα πολιτικά σχέδια που υπηρετούν το 
πρόταγμα ins πολιτική5 auiovopias του 
έθνουε καθίστανται κυρίαρχα στο ελληνι
κό στρατόπεδο, β) Εάν λοιπόν θεωρήσου
με ότι τα «καπάκια» συνιστούν, cos npos τη 
λογική που διέπει τη δράση ins Διοίκη- 
ons, μια ελεγχόμενη και ανταγωνιστική 
στάση, τότε θα πρέπει να μετατοπίσουμε 
το ενδιαφέρον pas npos in διερεύνησπ 
ins προσαρμογή$ των κοινωνικοπολιτι- 
κών στρατηγικών ίων οπλαρχηγών στη 
διαδικασία ηγεμόνευση$ ins σχισμαιική5 / 
εθνικιστική5 λογική5. γ) Στη διάρκεια ins
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θ. Π. Βρυζάκηε,«Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέδα», 1855, Εθνικό Πινακοθδκη-Μουσείο Αδεξάνδρου Σούτζου.

enavaotaons δημιουργούνιαι νέοι θε- 
ομοί που επικαιροποιούν τη σχισματική 
εκδοχή ins επανάσιαση5. Συνεπά^, ίο 
ερώτημα που τίθεται είναι ιο nobs οι θε
σμοί αυτοί προσαρμόζονται και περιχα
ρακώνονται απέναντι aus a6pdv£ies και 
us κανονικότητε$ του παραδοσιακού κό
σμου, που διαιωνίζουν την καιάκιηση 
(κοινότητε5 και η αρχή ins σχετική$ tous 
auiovopias, αρματολίκι και η αρχή ins 
συλλογική$ ευθύνη$). 
δ) Τέλθ5, αν θεωρήσουμε ότι η επανά
σταση του εικοσιένα ουνιστά δράση ins 
KOivcuvias πάνω o to u s  opous ins ύπαρ- 
ξη$ και αναπαραγωγή$ ins, μένει να 
διερευνήοουμε την εκβολή αυιή5 ins 
ισιορική5 διαδικασίαε αία συστήματα 
6p0ons του παραδοσιακού κόσμου κα- 
ιά ιην ανέλιξη των πρακτικών και ιη

διαμόρφωση των τακτικών του.
Τα «καπάκια», η συνθηκολόγηση και η 
προσχώρηση στο στρατόπεδο των κατα- 
κτητών, συνιστούν πρακτική που εγγρά- 
φονται σε δύο, θα μπορούσε να πει κα- 
νείε, πλαίσια. Το πρώτο είναι το «προσκύ
νημα», δηλαδή ένα τελετουργικό αποδο- 
xPs ins Kupiapxias από tous κατακτημέ- 
vous. Η κατακτημένη κοινωνία, διά των εκ
προσώπων ins που «προσκυνούν» τον 
εντεταλμένο κάθε φορά αξιωματούχο ins 
οθωμανική$ εξουσία5, αποδέχεται και νο
μιμοποιεί την εξουσία των κατακτπτών. Το 
δεύτερο πλαίσιο, το οποίο δεν διακρίνεται 
από το πρώτο και το οποίο θα μπορούσε 
να ανακαλέσει κανει^ για να εντάξει τα κα
πάκια ins επανάσταση5, είναι το «προσκύ
νημα» του κλέφτη όταν πρόκειται να γίνει 
appaiortes. Εκεί, ο ένοπλο$ avunoiaxios

ραγιά5, ο κλέφτη5, «προσκυνά» και ανα
γνωρίζει την οθωμανική εξουσία, η οποία 
του αναθέτει να «φυλάει τον τόπο» από 
tous άλλου5 κλέφτε5.

ΤΟ «ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ» ΩΣ 
«ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ» ΚΑΙ ΑΝΑΚΩΧΗ

Σε ό,τι αφορά τα «καπάκια» ins εηανάστα- 
ons, η ιστοριογραφία αναφέρεται κυρίαν 
στο «προσκύνημα» των οπλαρχηγών και 
λιγότερο των προκρίτων, αν και, oncus εί
παμε, η αποδοχή ins KaiaKinons προϋπο
θέτει το «προσκύνημα» και των δύο, και 
Kupicus των προκρίτων. Το γεγονό$ αυτό 
αιτιολογείται ασφαλά» από το βάρο5 των 
στρατιωτικών στην ιστορική στιγμή, καθότι 
αυτοί κατείχαν τα όπλα και συνεπώ$ μπο
ρούσαν να συνεχίσουν ή να σταματήσουν



Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ :

Τα «καπάκια» 
συνισιούν μια 
πολιτική και 
πολεμική πρακτική 
που δεν μπορεί 
να διερευνηθεί 
παρά μόνο σε 
σχέση με το 
σύστημα 6paons 
στο οποίο 
εγγράφονται και 
τη συνάφεια 
στην οποία αυτό 
λειτουργεί και 
νοηματοδοτείται.

τον πόήεμο. Έτσι, με tov όρο «καπάκια» 
εννοείται από την ιστοριογραφία ο 
εμπαιγμό$ των Τούρκων, η ανακωχή οτον 
πόήεμο και ο διορισμόν του οπλαρχηγού 
οτο αρματολίκι (παραχώρηση, δηδαδή, 
κυριαρχικών αρμοδιοτήτων στον ένοπδο 
ραγιά). Φωτίζονται όμωε διγότερο οι 
όψειε aums ins πρακτικήε που σημαίνουν 
αποδοχή ins KaiaKinons και νομιμοποίη
ση του κατακτητή στο χώρο ins κοινότη- 
ias, oncos υπαγορεύει και υπηρετεί το τε
λετουργικό του «προσκυνήματοε». Τα «κα
πάκια», δοιπόν, παραπέμπουν στο γνωστό 
«προσκύνημα» ins προεπαναστατικήε πε
ριόδου. Ωστόσο, στη διάρκεια rns επανά- 
oiaons, ο opos σημαίνει ακόμα και μια τα
κτική κίνηση στον πόδεμο, όπου η ανακω
χή με τον κατακτητή ενεργείται για να ανα
διοργανωθεί η άμυνα3. Η εκδοχή αυτή υι
οθετήθηκε από την ιστοριογραφία και 
υπερτονίστηκε για να δικαιολογηθούν οι 
«συνομιδίεε των Εδδήνων οπδαρχηγών 
με lous Τούρκουε και να εκδογικευθεί η 
επιστροφή ious, μετά από αυτήν την 
«προδοσία» στο εδδηνικό στρατόπεδο. 
Μια προσεκτικότερη παρακολούθηση 
των πρακτικών αυτών pas δείχνει ότι το 
περιεχόμενο του όρου «καπάκια» είναι 
διάφορο από αυτό ins προεπαναστατική5 
περιόδου, xcopis αυτό να σημαίνει ότι 
αναιρέπεται και η λογική που διέπει τη 
μετάβαση από το ένα στρατόπεδο στο άδ- 
δο, δηδαδή από την εξέγερση στην υπο
ταγή. Η διαφοροποίηση των καπακιών 
στη διάρκεια ins επανάστασή συνάγεται

από την αποδιάρθρωση του πδαισίου 
(κοινότητα-ένοπδοε-εξουσία) και των 
όρων που καθιστούν το «προσκύνημα» 
έγκυρο, cos πράξη υποταγή5 ins κατακτη- 
μένηε Koivoimas στο σύνοδό ins. Στη δί
νη ins επανάσταση5, τα «καπάκια» δεν ση
μαίνουν και δεν εξασφαδίζουν cos πδαί- 
σιο/συμφωνία, ούτε την οριστική προ
σχώρηση otous κατακτητέε, ούτε την ορι
στική εγκατάδειψη ins επανάστασηε. Κα
νένα από τα ενεχόμενα μέρη -οθωμανική 
εξουσία, κοινότητα, ένοπδοι- δεν μπορεί 
να εγγυηθεί τα «καπάκια» και να διασφα- 
δίσει την εφαρμογή tous, εφόσον η Εδδη- 
νική Διοίκηση δρα αποδιαρθρώνονταε 
tous opous που καθιστούν «έγκυρουε» 
του συνομιδητέ5 : είτε αμφισβηιώνκ^ το 
«αήττητο του Σουδτάνου», είτε παρασύ- 
povias tous αρματοδού5 μέσω των δικών 
tous δικτύων στην επανάσταση, είτε, τέ- 
δο$, απειδώνταε την ίδια την οικονομία 
των αγαθών και ανθρώπων otous κόδ- 
nous ins Koivoinias4
Τα «καπάκια» δεν τεδεσφορούν στη διάρ
κεια ins επανάστασή, διότι στο παραδο
σιακό πλαίσιο διαπραγμάτευσηε προστί
θεται έναε νέθ5 παράγονταε, η Εδδηνική 
Διοίκηση, η δράση ins onoias δεν αντι
σταθμίζεται (προβλέπεται) από tous πα- 
ραδοσιακού5 μηχανισμούε loopponias. 
Αν η σύναψη των «καπακιών» σημαίνει 
πρακτικά αποδοχή και νομιμοποίηση Tns 
κατάκτησηε και, ακοδούθωε, διορισμόε 
στο αρματολίκι οι συμφωνίεε αυτέε μπο
ρεί να ακυρωθούν κάθε φορά που το εδ- 
δηνικό στρατόπεδο αμφισβητεί έμπρακτα 
την κυριαρχία ίων Οθωμανών, κάθε φο
ρά που η σύγκρουση θέτει εν αμφιβόδω 
tis κατακτήσει των Τούρκων στον πόδεμο 
και η κυριαρχία των Οθωμανών δεν φαί
νεται πδέον αήττητη.
Έτσι, συστήματα δράσηε ανοιχτά στην 
προοπτική ins ποδιτική5 auiovopias του 
«γένουε» αναδιπδώνονται, καθώε η τρο
φοδότηση ins σχισματική5 στρατηγική5 
ins Διοίκησή, σε όδα τα πεδία όπου διε
ξάγεται η επανάσταση, οδηγεί -αναπό
φευκτα κάποιε$ φορέ5 - στο «χάδασμα 
των ανθρώπων και του τόπου», xcopis 
ωστόσο να διασφαδίζειαι ίο «ερχόμε
νον», δηδαδή η εδευθερία. Κάποιε5 φο- 
ρέ5, η εξέδιξη ins επανάστασηε οδηγεί 
την κοινότητα στην καταστροφή και τότε 
τα «καπάκια» νομιμοποιούνται cos «σοφή» 
πράξη, ενώ η συνέχιση του ποδέμου θε
ωρείται «απονενοημένη»5 συμπεριφορά. 
Έτσι, μαζί με την κατάκτηση που στερεώ
νεται και διαιωνίζεται, διασώζεται και ανα- 
παράγεται η χριστιανική κοινότητα και η 
διαφορά ins από τον κατακτητή. Ανανεώ
νεται το προνοιακό σχέδιο και η διαρκήε 
αντίσταση, η εδπίδα ins μελλοντικήε 
«ανάστασηε του γένουε». Μ' αυτήν την έν
νοια, θα μπορούσε να πει κανείε ότι όδα

τα «καπάκια», εφόσον συντρέχουν την 
ανανέωση ins διαρκούε aviioiaons, είναι 
«ψευτοκάπακα», ή εφόσον υπονομεύουν 
την σχισματική προοπτική ins Διοίκησηε 
και βρίσκονται έξω από το πολιτικό ins 
σχέδιο, είναι «αδηθινά».

1 Η Λέξη που προέρχεται από το τουρκ. Kapak, ανα- 
φέρετοι στη συμφιλίωση πρώην εχθρών.
2 Πρβλ. «Το εντυπωσιακό στοιχείο εδώ [εικοσιένα] 

συνίσιαται όχι μόνο στην απουσία οποιοσδήποτε 
προγενέστερηε ρητήε αναφοράε στο σχήμα του εθνι
κού κράτουε, αλλά στο ότι όλεε οι παρατάξειε των 
πρωταγωνιστών του 1821, αποδέχθηκαν αιφνιδιαστι
κά, από την πρώτη κιόλαε στιγμή, ότι άμεσοε στόχοε 
rns εξέγερσήε ious ήταν ακριβώε η ίδρυση εθνικού 
κράτουε. Δέχθηκαν όλοι ότι άμεση διεκδίκηση ious 
ήταν κάτι για το οποίο κανε(5 δεν είχε μιλήσει ωε τότε. 
Από αυτή τη διαπίστωση μπορούμε να συναγάγουμε 
ότι η ωρίμανση του εθνικού στόχου ήταν τόσο προ
χωρημένη, ώστε όλεε οι ηλευρέε την αποδέχθηκαν 
ωε αυτονόητο, μολονότι κανείε δεν είχε προηγουμέ- 
νωε διατυπώσει με σαφήνεια αυτήν την ιδέα και μο
λονότι όλοι είχαν πιστέψει ότι για άλλα πράγματα 
αγωνίζονταν.» Κ. Βεργόπουλοε, «Η δυναμική του 
1821», θεωρία και κοινωνία, Τ.2, Εκδόσειε Παρατηρη- 
τήε (1990).
3 «Μερικοί μάλιστα οπλαρχηγοί... άρχισαν κατά τη 
σχετική έκφραση να "παίζουν τα καπάκια" ή "να βγά
ζουν ψευτοκάπακο", δηλαδή να «ψευτοπροσκυνούν» 
προσωρινά, ώσπου να βρουν την κατάλληλη στιγμή, 
για να δράσουν και πάλι. Για να γίνουν μάλιστα πι
στευτοί στουε Τούρκουε, έδιναν ρεχέμια (ομήρουε), 
που έπρεπε να είναι επίσημα πρόσωπα και συγγενείε 
των καπετάνιων, αλλά στην πραγματικότητα ήταν 
ασήμαντα πρόσωπα καλοντυμένα. Οι Τούρκοι όμωε 
δεν ήταν τόσο ευκολόπιστοι. Αντιλαμβάνονταν πωε η 
κατάσταση αυτή των προσκυνημένων ήταν νόθη. Γι' 
αυτό διαρκώε υποπτεύονταν και εχθρεύονταν τουε 
ουδέτερουε αυτούε οπλαρχηγούε. Επιφυλάσσονται 
να ξεκαθαρίσουν αργότερα μια και καλή τουε λογα- 
ριασμούε μαζί τουε. Οι «ψευιοηροσκυνημένοι» αρχη
γοί καταλάβαιναν πωε η πολιτική τουε αυτή ήταν αξιο
κατάκριτη και γι' αυτό φρόντιζαν να τη δικαιολογούν 
με κάθε τρόπο». Α.Βακαλόηουλοε, «Τα ελληνικά στρα
τεύματα του 1821», ο.103.
4 Η συμπεριφορά του Κολοκοτρώνη απέναντι στουε 
«προσκυνημένουε» στην Πελοπόννησο διακρίνεται 
από τη στάση τηε Διοίκησηε στη Στερεά. Αυτό συνιστά 
ένα ζήτημα που παραπέμπει στη διαφορετική οργά
νωση τηε ελληνικήε κοινότηταε ons δύο περιοχέε και 
το ρόλο των ενόπλων στο εσωτερικό τηε. Το παρακά
τω απόσπασμα είναι ενδεικτικό κάποιων «κατακτητι
κών» συμπεριφορών που ακολουθήθηκαν για να αντι
μετωπίσει η Διοίκηση το προσκύνημα στουε Τούρκουε: 
«Άπλωσα τα στρατεύματα και έκαμα διαταγέε, ότι 
όποιο χωριό δεν γυρίσει πίσω είναι τα σπίτια του καϊ- 
μένα, τα αμπέλια tous καϊμένα, θα tous αφανίσω από 
πρόσωπο rns γηε και ότι αν επιστρέψη, το Έθνοε θα 
τουε ουγχωρόση και άλλα περισσό, φοβέραν. Εάν 
στοχασιήτε ότι ο Ιμπραϊμηε θα oas δώση από 500 να 
φυλάτε τα χωριά oas είσθε γελασμένοι, διότι δεν έχει 
τόσο στράτευμα, αλλά το ένα μέροε θα φεύγουν εκεί
νοι και από το άλλο θα ερχόμεθα εμε/s να καίμε και να 
σκοτώνουμε » Θ.Κολοκοτρώνηε, Διήγησιε συμβάντων 
τηε ελληνικήε φυλήε από τα 1770 έωε 1836, Αθήνα, 
1846, α.72. «Οι προδόται δεν πρέπει να μένουν ατιμώ
ρητοι, διότι η τιμωρία και ο θάνατοε είναι η αμοιβή των

. Επαινείται ο Κολοκοτρώνηε, διότι εκρέμα και εοκό- 
τωνε tous προδόταε και φιλοτούρκουε, διότι τοιουτο- 
τρόπωε εμπόδιζε το προσκύνημα ειε ious Τούρκουε. 
Τοιούτοι άνθρωποι πρέπει να γίνονται θυσία npos πα
ραδειγματισμόν των άλλων.» Φωτάκοε Χρυσανθό- 
πουλοε, Απομνημονεύματα, Αθήνα, Φιλολογικά Χρο
νικά, 1960, τομ. Α', σ.255. Για το «προσκύνημα» τηε Πε- 
λοποννήσου, Τ. Σταματόπουλοε, Οι τουρκοπροσκυνη- 
μένοι και ο Κολοκοτρώνηε, Αθήνα, Κάλβοε, χχ,
5 Ν. Σαρρήε, Οσμανική Πραγματικότητα, Τ.1, «Το δε- 
σποτικό Κράτοε», Εκδόσειε Αρσενίδη.
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δράση ins EKKflnoias 
εκτείνεται oious εξή$ 
τρείϊ Kupiajs ωμεί5: 
a) Σχη χριστιανική πί
στη και ζωή, 
β) στην παιδεία και, 
γ) στη διατήρηση ins , 

εθνικής bias ταυτότητάς 
Πρώτη φροντίδα ins EKKflnoias στα δύ- 

^ακολα χρόνια ins τουρκικής δουλείαν, 
ήταν η διατήρηση ms χριστιανικής πίστε- 
cos και η αποφυγή του εξισλαμισμού των 
χριστιανών ins Βαλκανικής. Οι Οθωμανοί 
έκαναν το παν, για να επιτύχουν τον εξι- 
σΑαμιομό των κατοίκων του Kp0ious των, 
έδιναν χρήματα και αξιώματα, απαλλαγές 
από φόρου5 κ.Απ., για να δελεάσουν tous 
υπόδουλους Έλληνες και να tous πεί
θουν να αοπαοθούν τη μωαμεθανική 
θρησκεία. Και μπόρεσαν να εξισλαμί- 
σουν πολλούς, αΑΑά η πΑειοψηφία του

Ααού παρέμεινε πιστή στην Ορθοδοξία, 
χάρη στον πνευματικό αγώνα, που έκανε 
η Εκκλησία.
Η ΕκκΑησία αγωνίστηκε σκΑηρά στα δύ
σκολα εκείνα χρόνια, για να διατηρήσει 
ιη χριστιανική πίστη και ζωή των υποδού-. 
Α^ν Ελλήνων. Kaj αυτό πέτυχε κυρίαν με 
τη μυσταγωγία tns λατρείας, με τη διδα
σκαλία και κυρίως με το παράδειγμα ins 
ενάρετης ζωής των.περισσοτέρων εκπρο
σώπων ins, κληρικών και μοναχών. Ο λα- 
0s τότε εκκλησιαζόταν τακτικά και με ευ- 
Αάβεια, και αυτό ενίσχυε την πίστη του 
στην Ορθοδοξία, παρηγορούσε για τα 
δεινά ins σκλαβιάς έδινε θάρρος, στο 
λαό για να μένει πιστός ons θρησκευτώ  
παραδόσεις του ελληνισμού.
Οι κληρικοί και οι μοναχοί ήσαν ως επί το 
πλείστον ολιγογράμματοι, δεν μπορού
σαν όλοι να κάμουν κηρύγματα. Δίδα
σκαν όμως το λαό με την ενάρετη ζωή

tous, ήσαν σεβαστοί cos εκπρόσωποι ins 
Εκκλησίας και είχαν μεγάλη κοινωνική 
επιρροή. Συχνά καθοδηγούσαν tous πι- 
στού5 με συμβουλέ5, με την έμπρακτη εκ
δήλωση ins aY0nns tous. Όλοι tous ! 
έβλεπαν ω^,ρνευματικούς πατέρες και 
οδηγού?. Πολλοί πιστοί πήγαινρν^μχνά 
στα μοναστήρια για να λειτουργηθούν, 
να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν 
να κάνουν ευχέλαιο ή βάπτιση. Εκεί επι
κοινωνούσαν με tous μοναχούς, εμπνέο- 
νταν από το παράδειγμα ins niorns tous 
και διδάσκονταν πολλά από αυτού5. 
Έφευγαν δε από εκεί πάντοτε δυναμωμέ- 
νοι στην πίστη και ενισχυμένοι για τον 
αγώνα ins ζωής.
Η Εκκλησία στα χρόνια ins δ ουλε ιά  
υπήρξε όργανο συνοχής του ελληνισμού 
και διατηρήσεως ins εθνικής του ταυτότη- 
tas. Onoios αρνιόταν την Ορθοδοξία και 
ασπαζόταν το μωαμεθανισμό, γινόταν

α/α̂  12 ] Mapnos - Απρίλιος 2007
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0  Διονύοιος Σολωμός γεννήθηκε στη Ζά
κυνθο ons 8 Απριλίου ίου 1798. Ήταν γιός 
του κάντε Νικόλαου Σολωμού και ins 
Αγγελικής Νίκλη που ανήκε στο υπηρετικό 
προσωπικό του σπιτιού.
Ο Νικόλαος Σολωμός πέθανε το 1807 άλ
λο λίγο πριν από το θανατά του αναγνώ- 
ριοε lous Διονύσιο και τον αδελφό του 
Δημηιριο, ως γιού$ του. Μετά το θάνατο 
του πατέρα του, κηδεμονία του Διονυσίου 
Σολωμού ανέλαβτ ο κόμπε Νικόλαος 
Μεσσαλάς ο onoios τον έστειλε στην Ιτα
λία, όπου οτη Βενετία συνέχισε την εκπαί
δευσή του που είχε αρχίσει με τον οικοδι
δάσκαλό του, αββά Σάντα Ρόσσι. Αργότε
ρα σπούδασε νομικά και φιλολογία στη 
Κρεμόνα και στην Παβία.
Γνώρισε tous apxaious Έλληνες συγγρα- 
φείε μέσα από ιταλικέε μεταφράσειε και 
επηρεάστηκε από ίο ρεύμα ίου 
ρομαντισμού.
Από μικρόε ασχολήθηκε με την 
ποίηση και έγραψε ία πρώτα ίου 
ιταλικά ειδύλλια κάτω από την 
επιρροή τηε παλιάε σχολήε που 
δεν ανταποκρινόταν στιε ποιητι- 
κέε ανάγκεε τηε επαναοτατημένηε 
Ευρώπηε. Συμμετείχε στουε ιταλι- 
κούε φιλολογικούε κύκλουε, 
γνωρίζονταε οημαντικούε αν- 
θρώπουε του πνεύματοε τηε Ιτα- 
λίαε και όλα έδειχναν ότι θα γινό
ταν έναε αξιόλογος ιταλόφωνοε 
ποιητήε και πεζογράφοε.
Σε ηλικία 20 ετών επέστρεψε οιη 
Ζάκυνθο η οποία ανήκε στο Ηνω
μένο Κράτοε των Ιονίων Νήσων 
κάτω από την προστασία των 
Άγγλων. Εδώ γνώρισε τον Σπυρί
δωνα Τρικούπη ο οποίοε του 
έκανε μαθήματα ελληνικών. Είναι 
η στιγμή κατά την οποία αλλάζει 
η ποιητική του συνείδηση και ο Ζακυνθινόε 
άρχονταε παραχωρεί τη θέση του στον 
Έλληνα επαναστάτη.
Ο Σολωμόε εξοικειώθηκε γρήγορα με την 
ελληνική γλώσσα τη οποία χειρίστηκε με 
άνεση επιλέγονταε να εκφραστεί στη δημο
τική. Για να κατακτήσει τη ελληνική γλώσσα 
μελέτησε Ζακυνθινές καντάδες, πλανόδι
ους τροβαδούρους, αλλά και γενικότερα 
όλη την υπάρχουσα ποιητική δημιουργία. 
Η γνωριμία του με τον ηπειρώιη ιατροφι
λόσοφο Ιωάννη Βηλαρά, πρωτοπόρο του 
πιο μεγάλου και οργανωμένου ελληνικού 
πνευματικού κινήματος, είχε σαν αποτέλε
σμα να μελετήσει τα δημοτικά τραγούδια 
και τη κρητική ποίηση.
Το επόμενο βήμα ήταν να γράψει τα πρώτο 
του ελληνικό ποίημα με τον τίτλο «Ιαν- 
θούλα»:
Την είδα την Ξανθούλα,
Την είδα ψες αργά,
Πού εμπήκε στη βαρκούλα 
Να πάει στην ξενιτιά

Το 1823, έγραψε τον «Υμνο εις την Ελευθε
ρία» που οι δυο πρώτες στροφές του απο
τελούν τον Εθνικό Ύμνο της Ελλάδας. Το 
εκτενές αυτά έργο γράφτηκε μέσα σ ένα 
μήνα. Ένα χρόνο αργότερα, επηρεασμένος 
από το θάνατο του Λόρδου Βύρωνα έγρα
ψε την ομώνυμη Ωδή:

Λευθεριά, για λίγο πάψε 
Να χτυπάς με το σπαθί 
Τώρα σίμωσε και κλάψε 
Εις του Μηάυρον το κορμί

Έγραψε και πεζά όπως «Η γυναίκα της Ζά
κυνθος»!! 826-1829) που είναι ένα είδος 
φάρσας και ένα δοκίμιο για τη γλώσσα ο 
«Διάλογος» στον οποίο ο Σολωμός διαφω
νώντας με τον Αδαμάντιο Κοραή και τους 
αρχαϊστές, υποστήριξε ιη χρήση της δημο-
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τικής γλώσσας. Μετέφρασε επίσης από ία 
ιταλικά την «Ωδή» του Πετράρχη αλλά και 
σατιρικά, επιγράμματα:

-Μάνα μου, σκιάζομαι πολύ 
Μη πεθαμένοι βγούνε 
-Σώπα, παιδάκι μου οι νεκροί 
Την πλάκα τους βαστούνε

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του 
την έζησε ο Σολωμός όταν το 1828 εγκατα
στάθηκε στην Κέρκυρα. Εδώ έζησε και δη
μιούργησε υποστηρίζοντας ότι «δεν ζει κα
νείς καλά παρά μόνος». Σ' αυτή τη φάση της 
ζωής του έγραψε τον «Λάμπρο» και λίγο 
αργότερα τον «Κρητικό», ένα επικολυρικό 
έργο επηρεασμένο από τον «Ερωτόκριιο» 
του Κορνάρου. Το έργο αυτό είναι κατά την 
άποψη του Λίνου Πολίτη, ίο πρώτο καθαρά 
νεοελληνικό ποίημα, το πρώτο εθνικό ποί
ημα ίου Σολωμού:
Εκοίιαα, κι ήτανε μακριά ακόμη τ' ακρογιάλι 
Αστροπελέκι μου καλό, για ξαναφέξε πάλι!

Τρία αστροπελέκια επέσανε, ένα ξοπίσω στ' 
άλλο,
Πολύ κοντά στη κορασιά με βρόντημα με
γάλο

Παράλληλα εργάστηκε πάνω στους «Ελεύ
θερους Πολιορκημένους» που εμπνεύστη
κε από την πολιορκία του Μεσολογγίου:

(Σχεδίασμα Α")
Παράμερα στέκει
Ω άντρας και κλαίει
Αργά το τουφέκι σηκώνει και λέει:
Σε τούτο το χέρι 
Τι κάνεις εσύ;
Ω εχθρός μου το ξέρει 
Πως μου είσαι βαρύ.

Αυτά τα μακρόπνοα ποιήματά του δεν ολο
κληρώθηκαν ποτέ είτε εξ αιτίας του πάθους 

του ποιητή για τελειότητα είτε εξ αι
τίας άλλων αδυναμιών του.
Ο Διονύσιος Σολωμός έζησε και δη
μιούργησε σε μια εποχή μεγάλων 
αλλαγών για το μέλλον της Ελλά
δας. Οι σύγχρονοί του ποιητές ήταν 
ο Ρήγας Φεραίος και ο Αδαμάντιος 
Κοραής. Ο πρώτος εγκαινίασε μια 
προσωπική ποίηση που στηρίχτηκε 
στην εθνική συνείδηση και στην έν
νοια της ενιαίας πατρίδας και ο δεύ
τερος έφερε τον αέρα της μεγάλης 
λογοτεχνίας μέσα από τις ωδές του. 
Ο Σολωμός μέοα από τις επιρροές 
αυτές και μέσα από την παράδοση 
έγινε ο θεμελιωτής της νεώτερης 
εθνικής λογοτεχνίας.
Ήταν ένα άτομο ευαίσθητο και ιδεα
λιστής που είδε την τέχνη σαν ένα 
μέσο για να κυριαρχήσει ο άνθρω
πος στα πάθη του. Αγαπούσε πολύ 
τη φύση «Μου άρεσε πάντα η γαλή

νη της θάλασσας που απλώνεται καθαρό
τατη την θεωρούσα την εικόνα του ανθρώ
που, που απομακραίνει από τις ανησυχίες 
του κόσμου» Στην ποίησή του διαφαίνεται 
η αγάπη για τη φύση και για το φως αλλά 
και η προβολή του αγώνα του έθνους του. 
Ω Διονύσιος Σολωμός πέθανε το 1857, στην 
Κέρκυρα, επτά χρόνια πριν από την ένωση 
της Επτανήσου με την Ελλάδα. Παρά το γε
γονός ότι ένας φίλος του έλεγε πως «μόλις 
δημοσιευτούν τα ανέκδοτα ποιήματά του, 
θα γνωρίσει ο κόσμος πως έχει και η Ελλά
δα τον Δάντη της» ίο χειρόγραφο υλικό το 
οποίο βρέθηκε δεν ήταν το αναμενόμενο. 
Λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Διονυσί
ου Σολωμού ο φίλος και μαθητής του, Ιά
κωβος Πολυλάς συγκέντρωσε και δημο
σίευσε το υλικό που βρέθηκε και εκατό 
χρόνια αργότερα ο Λίνος Πολίτης επιμε- 
λήθηκε μια λαμπρή έκδοση των χειρο
γράφων του ποιητή.

Επιμέλεια: Π.Υ. Ζωή Κωσιαβάρα
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«Η πιο όμορφη 
δωδεκανησιακή γιορτή»

Του Μοιράρχου ε.α. Σεραφείμ Αθανασίου

Πέρασαν 60 χρόνια από ιην ενσωμάιωση in s  Δωδεκάνησου με ιη μηιέρα πατρίδα, οι μνήμε$ 
0pa)s, παραμένουν νωπέ$. Οι ιαχέ5 in s  ευφορία$ και ία δάκρυα in s  cuyK ivnons  δεν δησμο- 

νούνιαι εύκοδα. Το φοριισμένο κλίμα παιριωιισμού και εθνική$ υπερηφάνεια5 δεν είναι εύκο- 
δο να καιανοηθεί από us νεόιερε5 γενιές σιο βαθμό ιουλάχισιον που αυιό είναι εφικιό από 

io u s  αυιόπιε$. Από a u to iis  που μετείχαν σιην πιο όμορφη δωδεκανησιακή γιορτή. Γι' αυιό θα 
δώσουμε ίο δόγο σ' έναν παλαιό συνάδελφο και αυιόπιη in s  ιελειή$ n a p d 6 o o n s  - παραδα- 

βή$, ιον Μοίραρχο ε.α. Σεραφείμ Αθανασίου, ο o no io s  απευθύνειαι σε πρώιο πρόσωπο o io u s

Δωδεκάνησά, σε επιστολή που έστειλε σε ροδιακέ$ εφημερίδε$.

Α/Α [ 16 ] Mapuos - Anpirlios 2007



irtoi Δωδεκανήσιοι.ΣιουΒ περισσοτέρου5 από 
oas είμαι τελείαν άγνωστο5.
Αυτό opcus δεν με εμποδίζει στο να απευθυν
θώ σήμερα οε orious oas και να γιατί:
Διότι oaviflrlnvas αυτή την ώρα διακατέχομαι 
από βαθιά συγκίνηοη και επιθυμώ νοερά να 

oas σφίξω το χέρι χωριστά στον καθένα και να oas ευχηθώ τα 
Χρόνια oas Πολήΐά για τη μεγάλη γιορτή Tns i6iaitepas oas πα- 
ipi6as! (7-3-2007)!
Σαν τέτοια μέρα, το έτο5 1948 ενσωματώθηκε η Δωδεκάνησοε 
στη μητέρα Πατρίδα!Ένα χρόνο νωρίτερα ήτοι otis 31 Μαρτίου 
του 1947 στην μεγάλη πλατεία του Δημαρχείου Tns Ρόδου από 
τον Άγγλο Συνταγματάρχη Πάρκερ, παραδόθηκε η Δωδεκάνη- 
oos οτον Έλληνα Ναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη.

μπορούσε να αρθρώσει λέξη»! Και... παρά κάτω:
«Τρελό$ μα την αλήθεια ο κόομο5, οι χιλιάδε5 λαού που δεν 
ήξερε tis έκανε. Χόρευε, έκλαιγε, τραγουδούσε, πήδαγε!
Για την προηγουμένη μέρα 30-3-1947 στο οδοιπορικό μου, 
έγραφα.
«Νομίζω πω5 ακούω και αυτή την ώρα tis καμπάνε5 των εκ
κλησιών να κτυπούν αδιάκοπα! Οι δρόμοι στρωμένοι με ρο
δοπέταλα και μυρτιέ5! Τα δε αγκυροβολημένα πλοία να σφυ
ρίζουν αδιάκοπα! Από όλα τα χωριά ins Ρόδου και με tis πα- 
ραδοοιακέ5 στολέ5 ο κόομο5 είχε κατέβει στη «Χώρα»!
Βλέπω χιλιάδε5 σημαιούλε5 - πού us βρήκαν θεέ μου - να 
ανεμίζουν στα χέρια μικρών και μεγάλων otis χιλιάδε5 λαού 
που είχαν κατακλύσει tou s  δρόμου5 από το τελωνείο μέχρι και 
την πλατεία του Διοικητηρίου! Ο προοριζόμενο$ για Ανώτερο$

Το τελευταίο 5νθήμερο ίου pnv0s Μαρτίου του έτουε 1947 δεν 
μπορείτε εσεί5 οι νεότεροι την ηλικία και στα 60 ή και 70 oas 
ακόμη χρόνια, να φανταστείτε τί έγινε οτα Δωδεκάνησα από 
tou s  δικού5 oas προγόνου5.Επιτρέψτε μου νοερά και αποσπα
σματικά να oas μεταφέρω μέοα από ένα δικό μου οδοιπορικό 
που πριν λίγα χρόνια είδε το cpcos Tns δημοσιότητα5 otis δωδε- 
κανησιακέ5 εφημερίδε5 και όχι μόνο για να καταλάβετε το με
γαλείο Tns ψυχή5 των προσφιλών δικών oas προσώπων που 
πολλοί από o u t o Os δυστυχών σήμερα δεν θα υπάρχουν οτη 
ζωή!
«Ήταν εκείνη η ημέρα 31-3-1947 που ο Άγγλθ5 Στρατιωτικ05 
AioiKmns κ. Πάρκερ στην πλατεία του Διοικητηρίου Tns Ρόδου 
παρέδιδε τη Δωδεκάνησο στο δικό pas Ναύαρχο Περικλή Ιω
αννίδη! Ο Ναύαρχοε παραλαμβάνονταε τη Δωδεκάνησο οτην 
αντιφώνησή του από τη μεγάλη του συγκίνηση έκλαιγε και δεν

AioiKmns Χωροφυλακή5 Δωδεκανήοου Συνταγματάρχηε Χα- 
ρίλαο5 Παπαδημητρίου και ο επίοπ5 προοριζόμενο5 για την 
Διοίκηση Χωροφυλακή$ Ρόδου Αντιουνταγματάρχη5 Αλέξαν- 
6pos Γεωργιάδηε, από το κατάστρωμα του «Xios» με τα χέρια 
σε έκταση και δακρυσμένοι χαιρετούσαν τον κόσμο που ήρθε 
να pas προϋπαντήσει στην προβλήτα του λιμανιού»!
«Εμάε tous Χωροφύλακε$ pas αγκάλιαζαν, pas φιλούσαν και 
κάποια στιγμή αρκετοί Ροδίτεε pas άρπαξαν... τα όπλα για να 
παρελάσουν εκείνοι προ των επισήμων»!
«Στΐ5 28 και 29 Μαρτίου 1947 με το αρματαγωγό «Xios» περ- 
vcbvTas από Λέρο, Κάλυμνο και Κω, τα ίδια και... καλύτερα ojs 
npos την υποδοχή pas από tis εκτ05 εαυτού ουγκινητικέ5 εκ
δηλώ σει των κατοίκων των νήσων»!
Φίλοι Δωδεκανήσιοι, ειλικρινή oas αγαπώ. Ανάμεοά oas 
υπηρετώνταε στη Χωροφυλακή, βρισκόμουνα μαζί oas κά-
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Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ :

που είκοσι χρόνια και με συμπάθεια 
oas θυμάμαι! Απέκτησα ποδήούε φί- 
rlous! Αδήοι ζουν και aflrloi έφυγαν, arl- 
ί)ά και εκείνουε νοερά :ous βδέπω 
μπροστά μου!
Είστε όδοι oas ωραίοι άνθρωποι! Εσειε 
οι νεώτεροι Άρχοντεε και Αρχόμενοι και 
οι κάτω των 60 χρόνων που δεν ζήσατε 
ns όμορφεε εκείνεε στιγμέε πρέπει να εί
στε περήφανοι για τουε προγόνουε σαε! 
Αυτά τα ήόγια σαε τα δέει έναε anrios 
άνθρωποε, ο οποίοε με τιε αναμνήσειε 
του ήσυχα ζει στο Βόήο και που με αυτό 
του το γράμμα, δεν αποβλέπει σε τίποτε 
άΓΐήο εκτόε από την μεγάήη του επιθυ
μία να απευθυνθεί σε όήουε εσάε και να 
σαε πει χωρίε υπερβοήΐή ότι σαε αγαπά 
και σαε θυμάται με ποήήή συμπάθεια!

Ο V iuapxos IlepiKXiis I oxivvkS ms 
ιπιραλαμβάνονιαδ in Δωδεκάνησο, 

omv ανιιφώνηοή ιου, από in μεγά
λη ιου συγκίνηση έκλαιγε και δεν 

μπορούσε να αρθρώσει λέξη!
Είστε ευγενειε και φιήόξενοι άνθρωποι 
όπωε και οι πρόγονοί σαε!
Αγαπητοί μου φίλοι και πάλι σαε εύχο
μαι Χρόνια Πολλά και να έχετε πάντα κα
τά νου ότι όλοι οι άνδρεε τηε τέωε Χω- 
ροφυήακήε και τηε σημερινήε Ελληνικήε

Αστυνομίαε, στα χρόνια που πέρασαν 
αήδά και τα τωρινά, εμόχθηοαν και κιν- 
δύνευσαν, και ανά πάσα στιγμή συνεχί
ζουν να μοχθούν και να κινδυνεύουν 
από τα όποια κακοποιό στοιχεία που δυ
στυχείτε είναι τόσα πολλά, προκειμένου 
η δημόσια τάξη και η ασφάδεια να δια
τηρείται σε ευχάριστο σημείο!
Αγάπησαν και αγαπούν (as μη το δεί
χνουν), αλλά και υπερασπίζουν τουε νο- 
μοταγείε ποδίτεε όπου κι αν αυτοί βρί
σκονται, είτε στα Δωδεκάνησα είτε στην 
ενδοχώρα τηε ελληνικήε επικράτειαε! 
Όμωε, την ίδια αγάπη, συμπαράσταση 
και κατανόηση δικαιολογημένα ζητούν 
και από εμάε τουε ποάίτεε αυτά τα... δικά 
μαε ένστοδα παιδιά!
Χρόνια σαε Πολλά καήοί μου φίλοι!

α/α [ 18 ] Μάρτιοε - Απρίλιοε 2007
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Η τελευταία προσπάθεια 
ίου Μουσολίνι να νικήσει 

στον πόλεμο που κήρυξε 
στην Ελλάδα έγινε 
to  Μάρτιο ιου 1941 
και έμεινε γνωστή στην 
ιστορία cos «Εαρινή Επίθε
ση» (Primavera). Ο Ιταλό$ 
6iKt0topas ήθελε 
πάσει θυσία να κάμψει 
την ελληνική αντίσταση 
ώστε να αποδείξει 
tis ικανότητεΞ tns ιταλική$ 
στρατιωτική5 μηχανή$ 
στον Χίτλερ, που είχε 
αποφασίσει ήδη να επιτεθεί 
στα Βαλκάνια. Γι' αυτό το 
λόγο ήταν παρών στην 
πρώτη γραμμή. Μόνο 
που η δύναμη tns Ka00pias 
ελληνική$ ipux0s δεν 
του επέτρεψαν να απολαύ
σει το θρίαμβο tns vkns.

Γ
ια ns ανάγκεί ins μεγά- 
rlns επίθεση$ ο Μουοο- 
λίνι είχε οιη διάθεσή ίου 
25 μεραρχίε5, ιρία συ- 
νιάγμαια ιππικού, ιέσσε- 
ρα συνιάγμαια Βερσαλ- 
λιέρων, ένα σύνιαγμα 
Γρεναδιέρων, 20 ιάγμαια 
Μελανοχιιώνων, Αλπινι- 
a:es και πένιε ιάγμαια 
Αλβανών εθελοντών που 

είχαν εξοπλιστεί από tous liafloOs. Ήιαν επίση5 
διαθέσιμο$ μεγάλο$ αριθμό$ πυροβόλων και 
400 περίπου αεροπλάνα.
Οι ελληνικέ$ δυνάμει αποιελούνιο από πένιε 
μεραρχίε5 ίου Β' Σώμαιο$ Σιραιού.
Το ιιαλικό σχέδιο απέβλεπε σε διάσπαση ins 
ελληνική$ γραμμή$ σιον ιομέα ευθύνη5 tns 
1 ns Μεραρχία5 μεταξύ Τρεμπεσίνα5 και Μπού- 
μπεσι δηλαδή οια υψώμαια 7Β1 και Μπρέ- 
γκου Ράπιι. Με ιον ιρόπο αυιό θα απωθούσαν 
tis ελληνικέ5 δυνάμει εκατέρωθεν ίου σημεί
ου 6iaonaons και θα προέλαυναν από ιην 
κοιλάδα ίου Αώου npos Πρεμειή - Λεσκοβίκι - 
Μέριζανη - Ιωάννινα.
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Πεζικού (Τρικάδων) στο βόρειο τμήμα in s  
ηαράταξη$ in s  μεραρχία$, αποιεδείτο από 
το υποσυγκρότημα του Ανιισυνταγμαιάρ- 
χη Κετσέα και το υποσυγκρότημα του Ταγ
ματάρχη Μπαδντούμη. Το υποσυγκρότη
μα Κετοέα αποιεδείτο από 3 τάγματα ίου 
5ου Συντάγματο5 με την εξή$ διάταξη: στο 
ύψωμα 731 το 2ο Τάγμα υπό τον Ταγμα
τάρχη Καοδά, στο ύψωμα Μπρέγκου Ρά- 
πιτ το 3ο Τάγμα υπό τον Ταγματάρχη Χει- 
μαριώτη και το 1ο Τάγμα υπό τον Ταγμα
τάρχη Περράκη cus εφεδρεία πίσω από το 
731. Ο Ταγματάρχη5 Περράκη5 είχε αντι
καταστήσει τον υπό ανάρρωση Ταγματάρ
χη Γούδα στην διοίκηση του τάγματο$ δίγο 
πριν την έναρξη in s  na rliK 0 s  αντεπίθεση$. 
Το υποσυγκρότημα Μπαίΐνιούμη αποτε- 
δείτο από το 3ο Τάγμα του 4ου Συντάγμα- 
tos Πεζικού (A a p io n s ).
Το δεύτερο συγκρότημα υπό τον Συνταγ
ματάρχη Παπαδόπουδο, διοικητή του πε
ζικού in s  μεραρχία5 οτο αριστερό τμήμα 
in s  παράιαξη5 in s  μεραρχία5 επί in s  Τρε- 
μπεοίνα5, αποτεδείτο από το υποσυγκρό
τημα του Αντισυνταγματάρχη Κατοιμή- 
τρου και το υποσυγκρότημα του Αντισυ- 
νταγματάρχη Ιωάννου. Os εφεδρεία in s  
μεραρχία5 υπήρχε το 1ο Τάγμα του 51ου 
Συντάγμαιο$ Πεζικού (Τρικάδων) υπό τον 
έφεδρο Ταγματάρχη Τζανειή. Μέχρι n s  8 
Μαρτίου, οτο 731 βρισκόταν το 1/51 Τάγ
μα αδδά fliyes ώρε$ πριν την εκδήδωση 
in s  n a fliK h s  αντεπίθεοη5 αντικαταστάθηκε 
από το 11/5 Τάγμα και απετέδεσε στην συ
νέχεια τπν εφεδρεία in s  In s  Μεραρχία$. 
Πριν προδάβουν οι άνδρε$ του 11/5 Τάγ- 
p a io s  να εξοικειωθούν με ns νέε$ Θέσεΐ5 
tous και με εδάχιοιη ανάπαυοη, βρέθη
καν να δέχονται τον κύριο όγκο των εχθρι
κών πυρών.

Η προπαραοκευή του εχθρού ήταν γνω
στή στο Β' Σώμα Στρατού και είχαν δηφθεί 
ία απαραίτητα μέτρα avaxaiiions. 
Βεβαίων, οι μεραρχίε5 του Β' Σώμαΐ05, 
παρά ns σχετικέ5 ενιοχύσεΐ5 δεν βρίσκο
νταν στην καδύτερη δυνατή κατάσταση, 
διότι είχαν παραμείνει για μεγάδο διά
στημα στην πρώτη γραμμή 6ixcos ανά
παυοη. Για το σκοπό αυτό το Γενικό Στρα
τηγείο είχε αποφασίσει τη μετακίνηση 
στην περιοχή του Β' Σώμαΐ05 τριών ακό
μη μεραρχιών αδδά απ' αυτέ$ μόνο μία 
πρόδαβε να αναπτυχθεί πδήρω5 στην

γραμμή του μετώπου.
Στην περιοχή που θα εκδηδωνόταν η κύ
ρια εχθρική επίθεση, η 1η Μεραρχία 
(Θεσσαδία5) με διοικητή τον Υποοτράτηγο 
Βασίδειο Βραχνό διέθετε 6 τάγματα στην 
πρώτη γραμμή και άδδα 3 οε εφεδρεία 
επί ins οδού Κδεισούρα$ - Βερατίου. Επι- 
πδέον υπήρχαν και οι εφεδρεία από το Β' 
Σώμα. Οι δυνάμει ins μεραρχία5 ήταν 
οργανωμένε$ οε δύο συγκροτήματα με 
δύο υποουγκροτήματα το καθένα. Το Α' 
Συγκρότημα υπό τον Συνταγματάρχη Γε- 
ωργούδα, διοικητή του 5ου Συντάγματο5

3βΟ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
* “θ 

ν»ολ€μ<
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9 Μαρτίου 1941, ώρα 04.00^ πρωινή. Ο
Μουσολίνι με το επιτελείο του εγκαθίστα
νται σε παρατηρητήριο απέναντι από το 
ύψωμα 731, το πλέον στρατηγικό σημείο 
και από τα κυριότερα πεδία ins μάχη$ που 
θα ακολουθούσε, για τπν οποία είχε επι
στρατεύσει rous γόνου5 των καλύτερων 
οικογενειών ins Ιταλία5 και ious σημαντι- 
κότερου5 παράγοντε5 του φασιστικού κα- 
θεστώτο5. Όλα ήταν σχεδιασμένα τέλεια. 
Αλλωστε ο SiKiaiopas είχε επιβλέψει 
προσωπικά την προπαρασκευή ins paxns 
ευρισκόμενο5 στην Αλβανία επτά ημέρε$ 
πριν την επίθεση.

Ώρα 06.00 πρωινή. Η επίθεση ξεκινά. Το 
ιταλικό πυροβολικό δημιούργησε κατά
σταση κόλαση5 στον τομέα ins 1 η Μεραρ- 
xias. I tis δυόμιση ώρε$ του βομβαρδι
σμού έπεσαν ous ελλπνικέ5 Θέσεΐ5 πάνω 
από 100.000 σφαίρε5. Ταυτοχρόνου η ιτα
λική αεροπορία με 190 αεροπλάνα βομ
βάρδιζε ανελέητα. Τα υψώματα 731, 
Μπρέγκο Ράπιτ και Κιάφε Λούζιι δέχθη
καν ίο κύριο βάρο5 ins επίθεσηί.

Ώρα 08.00 πρωινή. Το ιταλικό πεζικό επι
τίθεται. Η ένταση των επιθέσεων δεν προ
βληματίζει την ελληνική αμυντική γραμμή.

Ώρα 09.00_ πρωινή. Ξεκινά η κύρια επί
θεση εναντίον του uipcbpaios 731 και του 
Μπρέγκου Ράπιτ. Παρά την αντίσταση του 
ελληνικού πυροβολικού τα ιταλικά τμή
ματα φθάνουν cos ns πλαγιέ5 των υψωμά
των. Ο βομβαρδισμ05 κατάστρεψε όλα τα 
αμυντικά έργα και το τηλεφωνικό δίκτυο. 
Φωτιά και Koupviaxios παντού. Πλησιά- 
zovias το ύψωμα 731 οι Ιταλοί, εμφανίζο
νται μπροστά ious σαν φαντάσματα οι 
Έλλπνε$ φαντάροι με τα πολυβόλα και

ious παίρνουν στο κυνήγι... Μέχρι το από
γευμα εξαπέλυσαν xcopis επιτυχία άλλε5 
τέσσερα επιθέσει οι Ιταλοί. Το μόνο, που 
κατάφεραν ήταν η κατάληψη του υψώμα- 
tos 717, που βρισκόταν 500 μέτρα μπρο
στά από το 731.
Οι ιταλικέ$ προοπάθειε5 ans περιοχέ5 Μά- 
λι Σπαντάριτ, Κιάφε Μούριτ και Κιάφε Σο- 
φιούτ και στα υψώματα 1308, 1030, Κιάφε 
Λούζιτ, 709, 710 και 717 υπήρξαν ιδιαιτέ
ραν έντονε$ με σφοδρού$ βομβαρδι- 
opoOs πυροβολικού, αλλά η ελληνική 
αντίσταση ήταν επιτυχή5. Τπ νύχτα οι 
Έλληνε$ επιδιόρθωσαν τα κατεστραμμένα 
ορύγματα και ετοιμάσθηκαν για τπ δεύτε
ρη ημέρα ins επίθεση5.

10 Μαρτίου 1941. Τη δεύτερη μέρα οι Ιτα
λοί είχαν έντονη δραστηριότητα με σκοπό 
ιπ διάσπαση ins ελληνική5 γραμμή5 στο 
opos Σεντέλι μέχρι την Τρεμπεσίνα. Οι Ιτα
λοί δεν κατάφεραν να διασπάσουν ιπν 
ελληνική άμυνα, ανιιθέταν, έχασαν ισχυ
ρά οχυρωμένε$ Θέσεΐ5, ns οποίε5 θεω
ρούσαν απόρθητε$. Ο Μουσολίνι άρχισε 
να ανησυχεί.

11 Μαρτίου 1941. Πριν ξημερώσει οι Ιτα
λοί αποτολμούν αιφνιδιασμό και επιτίθε
νται xcupis προπαρασκευή πυροβολι
κού. Κανένα αποτέλεσμα. Τη νύχτα δύο 
τάγματα ins 26ns Λεγεώνα$ Μελανοχι- 
τώνων προωθήθηκαν μέσα στην χαρά
δρα Πρόι Μαθ, αριστερά του 731. Έγιναν 
αντιληπτοί, εγκλωβίσθηκαν στη χαρά
δρα και μετά από λίγε$ ώρε$ τα δύο ιτα
λικά τάγματα έπαψαν να υπάρχουν... 
Εάν είχε επιτυχή έκβαση η συγκεκριμένη 
ιταλική προσπάθεια, το τελικό αποτέλε
σμα ins «Eapiv0s Επίθεση$» iocas να 
ήταν διαφορετικό.

12 Μαρτίου 1941 Συνεχίσθπκαν οι επιθέ
σ ε ι σε όλη την έκταση του μετώπου και 
όλε$ αποκρούστηκαν. Οι απώλειε$ από τη 
δράση ίου ελληνικού πυροβολικού δεν 
φοβίζουν ious Ιταλού5 στρατηγού5 και οι 
Έλληνε$, που επιζούσαν οτα υψώματα ins 
npcbins γραμμή5, μάχονταν πέραν των 
ανθρωπίνων ορίων και ins λογική$. Κά
ποιοι απ' auT00s την έχασαν... Πριν ακόμη 
ξημερώσει, δυνάμει ins Μεραρχία 
«Μπάρι» επιτέθηκαν εναντίον ίων υψωμά
των 709, 710 και 717 του Μπρέγκο Ράπιτ 
και των υψωμάτων 731 και Κιάφε Λούζιτ. 
Οι άνδρε$ του Κετσέα, ious απέκρουσαν 
και ίου καταδίωξαν σκληρά.
Στην ιταλική πλευρά η αρχική αισιοδοξία 
άρχισε να χάνεται, παρόλο που οι Ιταλοί 
φαντάροι μάχονταν με δύναμη.

13 Μαρτίου 1941. Το ύψωμα 731 δέχθηκε 
σφοδρό βομβαρδισμό και ο 0oxos ίου 
111/19 Τάγμαΐ05, που βρισκόταν στην κο
ρυφή του, είχε σημαντικέ5 απώλειε5:68 νε
κροί και 219 τραυματίε5, μεταξύ των οποί
ων ελαφρά και ο Aoxoyos Kouipi6ns, ο 
onoios παρέμεινε στην θέση του. Εκείνη 
την ημέρα οι δυνάμει που επιτέθηκαν ενα
ντίον ίου 731 επέδειξαν ιδιαίτερη ορμή και 
npos στιγμή φάνηκαν να αψηφούν ία ελ
ληνικά πυρά. Επιχειρώντα5 ion ics αντεπι- 
θέσεβ με εφ' όπλου λόγχη και κραυγάζο- 
vias «Αέρα», οι υπερασπιστέ5 ίου 731 κα
θοδηγούμενοι από τον Υπολοχαγό Λαυρε- 
ντίδη (αντιπρόεδρο ins Βουλή5 μετά τπ με
ταπολίτευση) και τον έφεδρο Ανθυπολοχα- 
γό Τζόμαλο, που έχασε τη ζωή του, εκδιώ
κουν για μία ακόμη φορά ious Ιιαλού$ 
στρατιώτε5, οι οποίοι unoxcoptbvTas είχαν 
να αντιμετωπίσουν και πυρά των αξιωματι
κών ious που προσπαθούσαν να ious «πεί- 
σουν» να συνεχίσουν να πολεμούν.
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Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ :

14 Μαρτίου 1941. Και την επόμενη ημέρα 
οι προσπάθειεε ίων Ιταδών απέτυχαν, 
ενώ οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν. 
Εφορμώνταε από :ο 717 έφθασαν μέχρι 
tis πρώτεε γραμμέε ίου 731 αδδά γρήγο
ρα υποχώρησαν αφήνονταε πίσω τουε 
σημαντική ποσότητα δαφύρων και αιχμα
λώτων. Τμήμα υπό τον Λοχαγό Κουτρίδη 
και τον έφεδρο Ανθυποδοχαγό Χατζηκυ- 
ριάκο αντεπιτέθηκε με σφοδρότατη μανία 
και αποδεκάτισε τουε εχθρούε. Οι Ιταδοί 
χαρακτήρισαν την έφοδό των Εδδήνων 
ωε «αντεπίθεση θηρίων». Ο Κουτρίδηε 
τραυματίστηκε και πόδι αδδά δεν άφησε 
το πεδίο τπε μάχηε, ενώ ο Χατζηκυριάκοε 
δεν στάθηκε τυχερόε.

15 Μαρτίου 1941. Οι Ιταδοί επιτέθηκαν το 
βράδυ. Και πόδι όμωε αναχαιτίσθηκαν. 
Από την αρχή των επιχειρήσεων, οι απώ- 
δειεε των Ιταδών είχαν φθάσει τουε 
12.000 νεκρούε και τραυματίεε. Μέχρι και 
τιε 18 Μαρτίου εκτόε από βομβαρδισμούε 
μεσαίαε έντασηε, οι Ιταδοί δεν εκδήδω- 
σαν επιθέσειε πεζικού. Οι υπερασπιστέε 
των υψωμάτων βρήκαν την ευκαιρία ανα- 
σύνταξηε και επιδιόρθωσηε των οχυρώ- 
σεών τουε.

19 Μαρτίου 1941. Οι Ιταδοί επιτίθενται με 
σφοδρότητα. Εναντίον του 731 κινήθηκε 
επίδεκτοε δόχοε τηε Μεραρχίαε «Στένα», 
με την υποστήριξη 4 αρμάτων. Οι άνδρεε 
αυτοί είχαν υποστεί ειδική εκπαίδευση για 
επιχειρήσειε με άρματα. Αυτή ήταν και η 
μοναδική φορά, που ο εχθρόε πάτησε το 
ύψωμα..
Η επιτυχία των Ιταδών ήταν προσωρινή. 
Εφεδρική διμοιρία υπό τον έφεδρο Ανθυ- 
ποδοχαγό Τζάθα, αντεπιτέθηκε εισχωρώ- 
νταε ανάμεσα στουε Ιταδούε. Με χειρο- 
βομβίδεε και ξιφοδόγχεε στα χέρια κατά-

φεραν να προκαδέσουν σύγχυση στουε 
εχθρούε, ενώ ο εδδηνικόε δόχοε που βρι
σκόταν στα δεξιά τηε κορυφήε είχε κατα
φέρει να κρατηθεί στιε θέσειε του. Η κύρια 
εδδηνική αντεπίθεση εκδηδώθηκε από 
τον 9ο Λόχο με επικεφαδήε τον Υποδοχα- 
γό Λαυρεντίδη και τον επιδοχία Ζήκο. Οι 
Έδδηνεε κατέσφαξαν τουε γενναίουε «αρ- 
ντίτι», οι οποίοι είχαν πδέον αποκδεισθεί 
πάνω οτο ύψωμα. Παρά την αριθμητική 
τουε υπεροχή, οι Ιταδοί απέτυχαν και πάδι 
να κυριεύσουν το ποδύπαθο ύψωμα και 
ξαναϋποχώρησαν.
Τιε δύο επόμενεε ημέρεε δεν εκδηδώθη- 
καν επιθέσειε πεζικού από ιταδικήε πδευ- 
ράε. Οι βομβαρδισμοί του πυροβοδικού 
ήταν μικρήε έντασηε σε αντίθεση με τουε 
βομβαρδισμούε τπε ιταδικήε αεροπορίαε, 
οι οποίοι ήταν σφοδροί. Διάφορεε τοπικέε 
απόπειρεε των Ιταδών να διαοπάσουν την 
εδδπνική άμυνα κυρίωε στην περιοχή τηε 
Κδεισούραε, απέτυχαν.

21 Μαρτίου 1941. Ο Μουσοδίνι αποχώ
ρησε από την Αδβανία εκφράζονταε την 
περιφρόνηση και την αηδία του για τουε 
στρατηγούε του. θεωρούσε ότι τον είχαν 
εξαπατήσει, αφού ο στρατόε του δεν είχε 
προχωρήσει ούτε βήμα.

22 Μαρτίου 1941. Αντιπροσωπεία Ιταδών 
από ιερείε και τραυματιοφορείε παρου- 
σιάσθηκε στο 731, ζητώνταε κατάπαυση 
του πυρόε για να ταφούν οι νεκροί, που 
βρίσκονταν στιε πδαγιέε του υψώματοε. Η 
εικόνα, την οποία αντίκρισαν οι εκπρόσω
ποι των δύο πδευρών στην περιοχή μετα
ξύ των υψωμάτων 717 και 731, ήταν πέρα 
από κάθε ανθρώπινη φαντασία. Το έδα- 
φοε ήταν σπαρμένο με τεμαχισμένα πτώ
ματα και ανθρώπινα μέδη.,.θάνατοε και 
σήψη παντού!

Παρά την κατάπαυση στο 731, οι επιθέ- 
σειε συνεχίστηκαν οτο όροε Γκόδικο, όπου 
αμυνόταν η 11η Μεραρχία (Αθηνών). Οι 
Ιταδοί προσπάθησαν να ανακαταδάβουν 
μάταια τη θέση Δόντι και το ύψωμα 1615. 
Τιε δύο επόμενεε ημέρεε επαναδήφθηκαν 
οι βομβαρδισμοί και οι προσπάθειεε πεζι
κού αδδά ουσιαστικά η μεγάδη «Εαρινή 
Επίθεση» του Μουσοδίνι είχε κριθεί.

23 και 24 Μαρτίου 1941. Οι Ιταδοί, επιδό- 
θηκαν σε επιθέσειε και σφοδρούε βομ- 
βαρδισμούε ειδικά στην περιοχή του 731 
αδδά μόδιε έγινε φανερή η πρόθεση των 
Εδδήνων για αντεπίθεση και ακούστηκε ο 
ήχοε των ξιφοδογχών που ετοποθετούντο 
στα όπδα, οι Ιταδοί φρόντισαν να συμπτυ- 
χθούν.

25 Μαρτίου 1941. Τεδευταία ημέρα, τηε 
ιταδικήε επίθεσηε. Το εχθρικό πυροβοδικό 
βομβάρδισε διάφορα σημεία του μετώ
που και ιδιαίτερα το 731. Ανάμεσα στουε 
απωδεσθέντεε από αυτούε τουε βομβαρ- 
δισμούε ήταν και ο Ανθυποδοχαγόε Μα- 
δεμδήε. Τη νύχτα προε τπν 26η Μαρτίου, 
εδδηνικά τμήματα κινήθηκαν προε κατά- 
δηψη των σημείων νότια του υψώματοε 
717. Φθάνονταε στιε θέοειε που σκόπευαν 
διαπιστώθηκε ότι αυτέε ήταν κενέε. Ο 
εχθρόε είχε εγκαταδείψει την μάχη. Ο 
Μουσοδίνι δεν είχε υποδογίσει σωστά. Τα 
όνειρά του δεν κατάφεραν να δογχίσουν 
το μέταδδο τηε καρδιάε του Έδδηνα φα
ντάρου!
Βιβλιογραφία
- «Ο ελληνικόε στρατόε κατά τον Δεύτερον Παγκό
σμιον Πόλεμον -  χειμερινοί επιχειρήσει, ιταλική επί
θεση Μαρτίου. Έκδοση ιπεΔΙΙ/ΓΕΣ, 1966
- Πόλεμοε και Ιστορία ι.61, («Η εποποιία του Υψώμα- 
tos 731» του Κ.Ε. Αβτζιγιάννη.
- Αρθρα επί του θέματος του δρ. Ι.Ζ. Ακτσόγλου.

Ανθ/μοε Κων/vos Κούροε
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Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η :

Μ Π Ε Ν Α Κ Η -W APO YAA
Η ΠρόεδροΞ ms Bouflns ίων ΕήΙΑήνων 
μιήά στην Αστυνομική Ανασκόπηση

ποτελεί ευτυχέστατη συγκυρία για το περιοδικό pas 
να φιλοξενεί στο τεύχο$ ίου αυτό, συνέντευξη, με 
την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινο
βουλίου την κ. Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα.
Η προσωπικότητά Tns πολυεπίπεδη. Είναι Ομότιμη 
Καθηγήτρια του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και Δικηγόρο$ Αθηνών από το 1962. Πα
ράλληλα είναι βουλευτή$ από το 1981 .Διετέλεσε 
διαδοχικά αναπληρωτή5 Υπουργό$ Παιδεία5 (1989), 
Υπουργόε ΠολιτισμούΟ 990-1992) και Υπουργό$ Δι- 

καιοσύνη5(1993).Εξελέγη Δ' Αντιπρόεδρο$ Tns BouAPs (21-4-2000) και από 
19 Μαρτίου 2004 είναι η Πρόεδρο5 Tns σημερινή5 BouAPs. Enians διετέλεσε 
επί σειρά ετών καθηγήτρια των Σχολών Tns EAAnviKPs AaTuvopias.
Από το 1975 εκδίδει και διευθύνει το έγκριτο Νομικό Περιοδικό «Ποινικά Χρο
νικά» και είναι συγγραφέα$ αρκετών βιβλίων Ποινικού Δικαίου και noiviKPs 
Aixovopias.
Είναι παντρεμένη με τον Ιστορικό Tns cpiAooocpias κ. Λινό Γ. Μπενάκη, Διευ
θυντή Ερευνών Tns AKa6npias Αθηνών.
Είχαμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί Tns, στην οποία pas μίλη
σε για τα πρόσφατα γεγονότα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, για tis 
προοπτικέ5 Tns EAA66as με την διεύρυνση των συνόρων Tns EupconaiKPs 
"Evcoons και για πολλά ακόμα.
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'Αστυνομική Ανασκόπηση': Πρόσφατα 
(8 Μαρτίου), εορτάσαμε την Ημέρα Tns 
Tuvakas. Είστε η πρώτη γυναίκα Πρό- 
εδρο$ Tns Βουλή5.Ύψιστη τιμή και τε
ράστια ευθύνη, μια που καλείστε κα
θημερινά να τηρήσετε την τάξη σε μία 
Βουλή, που στην πλειοψηφία ανδρο- 
κρατείται. nebs αισθάνεστε γι' αυτό;

Όπω5 επισημάνατε κι εσεί5, η ανάληψη 
των καθηκόντων ins Προεδρία Tns 
Βουλή5 ήταν μεγάλη τιμή και τεράστια 
ευθύνη. Τιμή διότι με την επιλογή του 
Πρωθυπουργού αιαθάνθηκα ότι ετιμά- 
το ολόκληρο το γυναικείο φύλο, αλλά 
και ευθύνη, διότι έπρεπε να επιβεβαι
ώσω ότι οι γυναίκε5 έχουν τη δυνατό
τητα να καταλαμβάνουν υψηλά αξιώ
ματα. Η πρώτη γυναίκα npoe6pos Tns 
Βουλή5 καλείται να αποδείξει ότι οι γυ- 
ναίκε5 αξίζουν pias τέτοια5 upns και 
μπορούν να ανταποκριθούν otis απαι
τήσει αυτών των αξιωμάτων. Όσο για 
την τήρηση Tns τάξη5, δεν νομίζω ότι 
είναι θέμα φύλου. Όταν ο βουλευτή$ 
παρεκτρέπεται -σπάνιε5, tuiuxcbs, αυ- 
t6s οι περιπτώσεΐ5- το κάνει είτε έχει 
απέναντι του άνδρα Πρόεδρο, είτε γυ
ναίκα. Enians και οι γ ύ ν α ιά  μπορεί να 
παρεκτραπούν σε μια συζήτηση με με
γάλη ένταση και ενδιαφέρον. Οφείλω 
πόντοι να πω ότι οι άνδρε5 συνάδελ
φοι μου, oneos και οι γυναίκε$ με αντι
μετώπισαν πάντα με σεβασμό και αγά
πη, και ποτέ δεν ένιωσα ότι με αμφι
σβητούν λόγω του φύλου μου.

Α.Α: Είστε μία πολύπλευρη προσωπι
κότητα που επιτύχατε να συνδυάσετε 
τη συζυγική ζωή με την ακαδημαϊκή 
και πολιτική καριέρα. Πράγμα δύσκο
λο, αν όχι ακατόρθωτο oris μέρε$ pas. 
Ποια ήταν η συνταγή Tns επιτυχία$ oas;

Είχα την τύχη ο σύζυγό5 μου να με 
ατηρίζει και να με ενθαρρύνει σε κάθε 
μου βήμα. Είμαστε μαζί 50 χρόνια και 
τον είχα δίπλα μου τόσο στην πορεία 
μου για την ακαδημαϊκή καριέρα όσο 
και στην ενασχόληση με την πολιτική. 
Παιδιά δεν ευτυχήσαμε να αποκτή
σουμε, και οφείλω να ομολογήσω ότι 
αν αυτό είχε συμβεί, τα πράγματα πι
θανόν να ήταν διαφορετικά. Ωστόσο 
δεν συμφωνώ ότι auras ο συνδυα- 
opos είναι ακατόρθωτο5 στην εποχή 
pas. Πράγματι μια γυναίκα σύζυγοε, 
μητέρα, επιτυχημένη επαγγελματία5 
και πολιτικό5 οφείλει να προσπαθήσει 
πάρα πολύ και να θυσιάσει συχνά 
πράγματα που ο 0v6pas δεν καλείται 
να θυσιάσει. Υπάρχουν opens πολλά 
παραδείγματα γυναικών που ίο έχουν 
επιτύχει. Πιστεύω ότι το κλειδί βρίσκε-

...οι αστυνομικοί 
ζουν, 

ιδιαίτερα τον 
τελευταίο καιρό, 

υπό καθεστώε 
έ ν τ ο ν έ  m e a n s  

και αντιμετωπί
ζουν αντίξοε$ 

ouvGriKES κατά 
την τέλεση των 

καθηκόντων 
TO U S

ται στη σωστή οργάνωση του χρόνου, 
και Kupiens στη βοήθεια, τη συμπαρά
σταση και την κατανόηση από τον σύ
ζυγο.
Α.Α: «Ζούμε στην εποχή των τέλειων 
μέσων και των συγκεχυμένων σκο
πών», τόνισε ο Einstein, στο πλαίσιο 
αυτό, nebs θα κρίνατε την πρόσφατη 
βεβήλωση του Μνημείου του Άγνω
στου Στρατιώτη;

Οι εικόνε$ αυτέ5, που έκαναν το γύρο 
του κόσμου, συντάραξαν, πιστεύω, 
όλου5 του5Έλληνε5. Πρόκειται για ένα 
μνημείο που δεν τόλμησαν να βεβη- 
λώσουν οι Γερμανοί κατακτητέ5, και 
που ποτέ κανει^ δεν θα περίμενε ότι θα 
δεχόταν επίθεση από Έλληνε5. Πραγ
ματικά αυτή η πράξη φανερώνει, αν μη 
τι άλλο, συγκεχυμένου$ σκοπού5. Βλέ
πουμε τον τελευταίο καιρό ένα -μικρό, 
turaxebs- κομμάτι ins νεολαία5 να εξω- 
τερικεύει μια έντονη, ατιθάσευτη οργή 
και να τη διοχετεύει npos ious πάντε$ 
και τα πάντα, θέλω να πιστεύω ότι 
ήταν μεμονωμένο περιστατικό που δεν 
θα έχει συνέχεια. Το να διαμαρτύρεσαι, 
έστω έντονα, για κάτι που Θεωρεί5 
λανθασμένο είναι σεβαστό, ίο να βε- 
βηλώνεΐ5 xonpis λόγο εθνικά μνημεία 
και σύμβολα είναι απαράδεκτο.

Α.Α: nebs αντιλαμβάνεστε τον ρόλο ins 
Aaiuvopias στη σύγχρονη Ελληνική 
πραγματικότητα, ειδικότερα 0ncos αυτή 
έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα;

Κανεί5 δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι 
οι αστυνομικοί ζουν, ιδιαίτερα τον τε
λευταίο καιρό, υπό καθεστώ5 έντονη5 
nitons και αντιμετωπίζουν αντίξοε5
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ouv0iiK£s κατά την ΐέλεση ίων κα
θηκόντων lous. Καλούνται να αντι
μετωπίσουν αυτή τη συσοωρευμέ- 
νη οργή και να διατηρούν την ψυ
χραιμία lous, προστατεύοντα5 πα
ράλληλα τη ζωή και την περιουσία 
των πολιτών και τηρώνταί τη δημό
σια τάξη. Είναι λεπτέβ οι ισορροπίε5 
και υπεράνθρωπη η προσπάθεια 
που καταβάλλουν. Οφείλουμε όλοι 
να είμαστε κοντά to u s .

Α.Α: Με την ευκαιρία ins συμπλή- 
pojons 50 χρόνων από την έναρξη 
λειτουργία$ ins Ευρωπαϊκήε Ένω- 
ons, nebs βλέπετε το ρόλο Tns Ελλά- 
6os και του Ελληνικού Κοινοβουλί
ου oris διεργασίε5 και αποφάσεΐ5 
που λαμβάνονται σε αυτό το επίπε
δο, ειδικότερα με την πρόσφατη 
επέκταση των εταίρων σε 27;

Τα δεδομένα και οι ουνθήκε$ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουν συνε- 
χώ5, ιδιαίτερα μετά tis συνεχεί5 δι- 
ευρύνσεΐ5. Αυτό που μένει ακλόνη
το είναι η πίστη ότι αυτά που pas 
ενώνουν είναι περισσότερα και πιο 
σημαντικά από αυτά που pas χωρί
ζουν, και ότι με προσήλωση otis 
κοινέ5 pas αξίε5 και ιδανικά μπο
ρούμε να πετύχουμε πολλά. Δείτε 
μόνο πόσο έχει αλλάξει ο Ευρωπαϊ- 
kos xOpins μέσα σε αυτά τα 50 χρό
νια. Για την Ελλάδα, η επέκταση ins 
ΕΕ στα Βαλκάνια είναι πρωιαρχική5 
σημασίαε. Είμαστε πια χώρα-οδηγό$ 
για us βαλκανικέ$ χώρεε. Ολόκληρη 
η Ευρώπη, άλλωστε, συνεχίζει να 
εξελίσσεται, και, παρ' όλο που η 
πρώτη προσπάθεια για τη σύνταξη 
pias ευρωπαϊκή5 συνταγματικήε 
συνθήκη5 δεν είχε αίσια κατάληξη, 
οι προσπάθειεε συνεχίζονται. Στο 
πλαίσιο αυτό ο ρόλοε των εθνικών 
κοινοβουλίων μεταλλάσσεται, δημι- 
ουργούνται νέε$ υποχρεώσει, αλ
λά και ευκαιρίεε δράσηε. Οφείλου
με cos βουλευτέ$ να είμαστε ανά πά
σα οτιγμή ενήμεροι για όλε5 tis εξε
λ ίξ ε ι και όλα τα θέματα που pas 
αφορούν, και αυτό μπορώ να πω 
ncos γίνεται ήδη. Οι βουλευτέε συμ
μετέχουν σε επιτροπέε, ταξιδεύουν 
πολύ συχνά, παρακολουθούν και 
συνδιαμορφώνουν us εξελ ίξε ι. Οι 
προκλήσεΐ5 είναι μεγάλεε και πι
στεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Συνέντευξη: Α/Β' Αρετή Κ. Λιασή
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8 Μαρτίου
η ημέρα ins γυναίκες

Tns Bdo<os Αρτινοπ ούλου
Αν. Καθηγήτρια ΕγκδηματοΓίογίαΒ, Τμήμα Ψυχοϋογία5 Πανιείου 

Πανεπιστημίου, π. Πρόεδρο$ του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότηταί
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Η
8η Μαρτίου είναι ημέρα μάλάΐον 
αγωνιστική παρά εορταστική. 
Πέρα από τυπικέε επειειακέ$ κο- 
ρόνε$, πέρα από us καθιερωμέ- 

νε$ γυναικείε5 «εξόδου5» την ημέρα αυ
τή, πέρα από tis ευγενικέ$ χειρονομίε$ 
προσφορά$ λουλουδιών, θα πρέπει κα
τά τη γνώμη μου, αυτή την πμέρα να 
δούμε απολογιστικά τα σοβαρά ζητήμα
τα που απασχολούν τον γυναικείο πλη
θυσμό -διαχρονικά και διατοπικά-, να 
εκτιμήσουμε tis πολιτικέ5 npoti)0nons 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατ' 
επέκταση των δικαιωμάτων των γυναι
κών, να αξιολογήσουμε το επίπεδο Tns 
προόδου των θετικών δράσεων υπέρ 
ίων γυναικών, και τέλθ5 να θέσουμε νέ- 
ous oioxous για την επίτευξη Tns ισόιη- 
ias ίων δύο φύλων.
Με αυτό το σκεπτικό, νομίζω ότι πρέπει

θετικά να σημειωθεί η νομική διευθέτηση 
δύο σοβαρών ζητημάτων κατά το προη
γούμενο έτο5. Το πρώτο αφορά την ποινι- 
κοποίηση ins σεξουαλική$ παρενόχλη- 
ons στην εργασία και το δεύτερο αφορά 
την αντιμετώπιση Tns ενδοοικογενειακή$ 
βία$ στη χώρα pas.

II. Το ζήτημα ins σεξουαλική$ παρενό- 
χληση$ στην εργασία απασχολεί την τε
λευταία δεκαετία τουλάχιστον τα περισ
σότερα ευρωπαϊκά κράτη στην εθνική 
rous νομοθεσία, τα ευρωπαϊκά και πα
γκόσμια θεσμικά όργανα. Στην Ελλάδα 
είδαμε tis ποσοτικέ5 και ποιοτικέ5 όψει$ 
του φαινομένου, μέσα από πανελλήνια 
επιδημιολογική έρευνα που έγινε το 
2003 (βλ. Αρτινοπούλου, Β. Παπαθεο- 
δώρου, θ. Η Σεξουαλική Παρενόχληση 
στην Εργασία. Νομική Βιβλιοθήκη, 
2006). Διαπιστώσαμε ότι:
-Το 10% των ερωτώμενων ανέφερε προ
σωπική εμπειρία σεξουαλική$ παρενό
χλησή στο χώρο εργασία5.
-Το  15% των γυναικών του δείγματθ5 
ανέφερε έμμεση γνώση περιστατικών 
σεξουαλική$ παρενόχλησή στο χώρο 
εργασία$ με θύματα yuvoi'kes από ίο 
συγγενικό, φιλικό και εργασιακό του πε
ριβάλλον.
- Οι συχνότεροι δράστε$ σεξουαλική$ 
παρενόχληση5 στην εργασία είναι άν- 
δρεε, έγγαμοι, μέση$ ηλικία5 έω$ 45 
ετών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 
ιεραρχικά ανώτεροι ms YuvaiKas- θύμα- 
ios (διευθυντέ5, προϊστάμενοι).
- Οι γυναίκε5-θύμαια σεξουαλική5 παρε- 
νόχληση$ είναι νεαρή$ ηλικία5 (16-25 
ετών) και νεοπροσληφθείσε$ (οι συχνό- 
ιερε$ αναφορέ$ αφορούσαν otous πρώ- 
ious έξι μήνε$ εργασία$ σιπ συγκεκριμέ
νη επιχείρηση).
- Τα περισσότερα περιστατικά σεξουαλι- 
K0s παρενόχληση5 περιελάμβαναν πε- 
ρισσότερε5 από μία παρενοχλητικέ5 συ- 
μπεριφορέ$ (π.χ. αστεία σεξουαλικού πε
ριεχομένου και προκλητικέ5 χειρονο- 
μίε$), λάμβαναν χώρα όταν δεν υπήρχαν 
άλλα άτομα παρόντα εκτό$ του δράστη 
και ίου θύματο5 και otis μισέ5 περίπου 
περιπτώσεΐ5 συνέβαιναν κατ' επανάλη
ψη.
- Tns περισσότερε5 περιπιώσεκ σεξουα- 
λική5 παρενόχληση$, η διοίκηση ins επι
χείρησή δεν αντιλαμβάνεται ίο γεγον05. 
Ακόμη και otis περιπτώσεΐ5 που η παρε
νόχληση γίνεται αντιληπτή από τη διοί
κηση, δεν λαμβάνονται δραστικά μέτρα 
υπέρ του 00paios.
- Οι γυναικ-θύματα σεξουαλική5 παρε- 
νόχληση5 στη μεγάλη πλειοψηφία tous, 
δεν καταγγέλλουν το περιστατικό. Οι κύ- 
ριεε μορφέ$ αντίδρασή$ tous περιλαμ
βάνουν την παραίτηση από την εργασία, 
ή την ευγενική απαίτηση από ίο δράστη
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να παύοει :ην παρενόχληση.
Τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι αυτό που φαίνεται να 
προσβάλλεται για ία θύματα είναι η ίδια η προσωπι
κότητα Tns Yuvakas και τα δικαιώματα Tns στην ίση 
μεταχείριση και στη σεξουαλική αξιοπρέπεια και 
ελευθερία.
Η νομική διευθέτηση του ζητήματοί σε εναρμόνιση 
Tns koivotik0s νομοθεσίαΒ με την εθνική ρυθμίζει 
αρκετέ$ όψειε του και ταυτόχρονα ανοίγει και το διά
λογο για την υιοθέτηση πολιτικών πρόληψηί και 
αντιμετώπισή5 ίου.

III. Σχετικά με ίο ζήτημα Tns βίαε στην οικογένεια, θα 
πρέπει να σημειώσουμε την ψήφιση του νόμου 
3500/2006 για την αντιμετώπιση rns ενδοοικογενεια- 
K0s βία$ στην Ελλάδα. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ πα
λαιό cos npos την προέλευσή του, πολύ πρόσφατο cos 
npos την κοινωνική και θεσμική του αναγνώριση. 
Ερευνε$ για την κακοποίηση των γυναικών στην οικο
γένεια, των παιδιών, των ηλικιωμένων, την παραμέλη
ση παιδιών, τη σωματική τιμωρία των παιδιών υπήρ
ξαν για τη χώρα pas. Δομέ$ παροχή$ ψυχοκοινωνική5 
στήριξη5 σε κακοποιημένε5 γ ύ ν α ιά  έχουμε -έστω 
και λίγε$ (Γενική Γραμματεία Ισότητα5, Κέντρο Ερευνών 
για θέματα looTmas). Δράσει ευαισθητοποίηοη5 για 
την αναγνώριση του φαινομένου και την ενθάρρυνση 
των καταγγελιών υλοποιήθηκαν με επιτυχία την τε
λευταία δεκαετία. Η νομοθετική ρύθμιση έχει την 
πραγματική και τη συμβολική Tns αξία. Οι προτάσεΐ5 
για σχεδίασμά πολιτικών πρόληψή και αντιμετώπιση$ 
Tns ενδοοικογενειακή5 βία$ που έχουν προκύψει από 
την έρευνα και την τεκμηρίωση (Αρτινοπούλου, Β. 
Ενδοοικογενειακή Κακοποίηση Γυναικών. Νομική Βι
βλιοθήκη, 2006), θα πρέπει κατά την γνώμη μου να ιε
ραρχηθούν από δω και στο εξή$ στην ατζέντα των θε
σμικών οργάνων και να αρχίσουν να υλοποιούνται.

IV. Παρόλα αυτά, οι σκοτεινέε πλευρέε Tns παραβίασή 
των δικαιωμάτων των γυναικών είναι ακόμα πολλέ$ 
και παντού. Είναι οι γυναίκεε θύματα Tns παράνομηί 
διακίνησηε με σκοπό την εκμετάλλευση και την εμπο
ρία, είναι οι απανταχού κακοποιημένε5 γυναίκεε από 
το σύντροφο ή σύζυγό tous, είναι οι μακροχρόνια 
άνεργε$ γυναίκε$ και οι αποκλεισμένε$ από την αγορά 
εργασία$, είναι οι αποφυλακισμένε$ και απο-ιδρυμα- 
τοποιημένες που εισπράττουν το τίμημα του κοινωνι
κού στιγματισμού... Είναι επίση5 οι γυναίκε5 που απο
κλείονται από τα κέντρα λήψη5 αποφάσεων (αναφέ- 
ρομαι Kupicos στο φαινόμενο Tns «γυάλινη5 opo(p0s» - 
glass ceiling), οι σύγχρονε5 εργαζόμενε$ μητέρε5 που 
δεν έχουν επαρκεΪ5 δομέ5 για τη συμφιλίωση Tns 
επαγγελματική5 και ο ικο γένε ια ^  tous ζωή5, οι μονο- 
γονεϊκέ$ οικογένειεε, και εν γένει όλε5 εκείνε5 οι γυ- 
ναίκεε που παλεύουν καθημερινά για να άρουν τον 
όποιο αποκλεισμό tous από την οικονομία, την κοινω
νία και τα κέντρα λήψη$ αποφάσεων.
Οι στόχοι για την ισότητα των δύο φύλων παραμέ
νουν. Αλλοτε μακρινοί, άλλοτε κοντινοί. Είναι όμω5 
πάντα εφικτοί και πραγματικοί. Η «Ημέρα Tns Tuvai'ras» 
είναι για να pas θυμίζει ότι έχουμε ακόμα πολλά να 
κάνουμε μέχρι να φθάσουμε στην ημέρα εκείνη όπου 
θα υπάρχουν «γυναίκε$ που τα δικαιώματά tous δεν 
θα έχουν φύλο».



Μήνυμα ίου Υπουργού Anpooias Τάξτκ, 
κ. Βύρωνα Γ. Πολύδωρα,

για ιην Παγκόσμια Ημέρα ins Tuvakas

Μήνυμα του Αρχηγού ins EfirlnviKns Αστυνο- 
pias Αντιστράτηγου κ. Αναστασίου Δημοσχάκη

Ο οεβασμόΒ των δικαιωμάτων ins yuvakas

Η σύγχρονη Ελληνική Δημοκρατία με το Σύνταγμα και τουε νόμουε 
ίου Kpaious κατοχυρώνει και εγγυάται την ισονομία και ισοτιμία 
ανδρών και γυναικών σε όλεε tis εκφάνσειε του κοινωνικοοικονο
μικού γίγνεσθαι και τηε ποδιτικήε ζωή5.
Η Πολιτεία καταβάείλει ουνεχείε προσπάθειεε ώστε να εμπεδώσει 
στην πράξη ns αρχέί αυτέε και να περιορίσει τα φαινόμενα που tis 
παραβιάζουν και οι οποίεε συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι προσπάθειεε αυτέε έχουν αποδώσει σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο 
οι θεσμικέε εγγυήσειε δεν αρκούν από μόνεε tous. Χρειάζεται να 
γίνει συνείδηση όλων pas ότι η ισότητα των δύο φύλων για μία δη
μοκρατική κοινωνία δεν είναι κάτι δεδομένο αλλά απαιτεί αγώνα, 
μεταρρυθμίσει και κυρίωε αλλαγή στην νοοτροπία σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο.
Στον χώρο του Υπουργείου Anpooias Τάξηε η προσφορά των γυ
ναικών, ένστολων και πολιτικών υπαλλήλων σε όλεε tis βαθμίδεε 
τηε ιεραρχίαε τόσο Tns Αστυνομίαε όσο και του Πυροσβεστικού εί
ναι πολύτιμη και καθοριστική. Η παρουσία tous εγγυάται το σύγ
χρονο πρόσωπο των Σωμάτων Ασφαλείαε Ka0cbs και την κοινωνι
κή συνοχή σε μία δημοκρατική και ευνομούμενη Πολιτεία.
Με σταθερότητα στο στόχο pas για διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των γυναικών υποσχόμαστε και τηρούμε την εφαρμογή στην υπη
ρεσιακή λειτουργία τηε απόλυτηε πολιτικήε κοινωνικήε και, προ 
πάντων, εργασιακήε loovopias και ισοτιμίαε. Οργανώνουμε την επι
χειρησιακή pas ετοιμότητα για να υπηρετήσουμε και να βοηθή
σουμε την κακοποιημένη γυναίκα (και στο πλαίσιο τηε ενδοοικογε- 
νειακήε βίαε), την γυναίκα - θύμα παρενόχληοη5 και κάθε καταπίε- 
σηε, την γυναίκα θύμα του Trafficking και του οργανωμένου εγκλή- 
ματοε, σε εφαρμογή του νομοθετικού οπλοστασίου που διαθέτει 
σήμερα η Χώρα, μετά τον πρόσφατο εκσυγχρονισμό Tns σχετικήε 
νομοθεσίαε.
Είναι ζήτημα που υπαγορεύεται από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό 
πολιτισμό pas, τη δημοκρατία και tous θεσμούε Tns Χώραε pas.
Η Δέσμευσή pas είναι: Να μην υπάρξει ούτε ένα περιστατικό ανι- 
σότηταε στο χώρο του Υπουργείου Δημοσίαε Τάξεωε.
Κυρίεε Αξιωματικοί, Αοτυφύλακεε, Πυροοβέστε5 και Πολιτικοί 
Υπάλληλοι τηε Αστυνομίαε και του Πυροσβεστικού, Χρόνια Πολλά 
για την Ημέρα Tns Γυναίκαε.
Να έχετε τη μέγιστη δυνατή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση γι' 
αυτό που είσθε. Το δικαιούσθε. Χρέοε δικό pas είναι να διασφαλί
ζουμε την εφαρμογή των αρχών τηε ισότηταε, να oas στηρίζουμε 
και να τιμούμε την συμβολή oas στην εξέλιξη και λειτουργία των 
Σωμάτων που υπηρετείτε.

Υ.Σ. «Σώπα, σώπα! θυμήσου πωε έχειε 
θυγατέρα, γυναίκα, αδελφή,
Σώπα! η μαύρη κοιμάται στο μνήμα,
Και κοιμάται παρθένα: σεμνή».

Διονύσιοε Σολωμόε: «Η Φαρμακωμένη», (Ποιήματα, εκδ. Ίκαροε 
1961)

Η 8η Μαρτίου, ημερομηνία ορόσημο για tous αγώνεε των 
γυναικών, έρχεται να αναδείξει κάθε χρόνο την αξία Tns ισό- 
τηταε μεταξύ γυναικών και ανδρών και τον πολυδιάστατο ρό
λο τηε yuvaiKas σε όλα τα πεδία τηε ζωήε. Η ισότητα είναι ζή
τημα που pas αφορά όλουε. Είναι εργαλείο για να πετύχουμε 
τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και 
την κοινωνική συνοχή Tns Xdbpas pas.
Παρά tis προόδουε σε θεσμικό επίπεδο, η ισότητα στην πρά
ξη δεν έχει ακόμη επιτευχθεί όσο θα επιθυμούσαμε. Οι ανι- 
σότητεε λόγω φύλου είναι αρκετέε φορέε εμφανείε σε όλο το 
φάσμα τηε κοινωνικήε και ο ικονομ ία , οργάνωσηε, στην αγο
ρά εργασι^, στο εργασιακό περιβάλλον, στην εκπαίδευση, 
στη συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων, στιε ευθύνεε τηε οι- 
κογενειακήε ζωήε. Ταυτόχρονα οι διάφορεε μορφέε βίαε σε 
βάροε των γυναικών, oncus επίσηε η εμπορία και η παράνομη 
διακίνηση των γυναικών, υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαι- 
ώματά τουε και αποτελούν μια επιπλέον έκφραση διάκριοηε 
λόγω φύλου.
Opens η Ημέρα αυτή είναι αφορμή για να αναλογιστούμε ότι 
τα περισσότερα εμπόδια που συνεχίζουν να συναντούν οι γυ- 
ναίκεε στην καθημερινή tous ζωή οφείλονται σε στερεότυπεε 
αντιλήψειε για τη θέση και το ρόλο tous, που ξεκινούν από την 
οικογένεια και την εκπαίδευση και μεταφέρονται στην κοινω
νία και τουε θεσμούε τηε. Είναι μια ξεχωριστή Ημέρα για άν- 
δρεε και γυναίκε$, για όλουε μαε, γιατί οι σχέσειε και οι δια- 
δρομέε pas είναι άρρηκτε5 συνδεδεμένε5 και απολύτωε συ- 
νυφασμένε5 σε κάθε έκφανση τηε zorns.
Σε κάθε χώρα του κόσμου, σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική 
κοινωνία, με δικαιώματα, με ελευθερίεε, με ισότητα ευκαι
ριών, σε κάθε κοινωνία που επαγγέλλεται και κατοχυρώνει τη 
δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, η θέση τηε 
γυναίκαε και ο ρόλοε Tns αποτελεί το πιο ασφαλέε μέτρο ισο- 
vopias και ισοπολιτείαε, το πιο αδιαμφισβήτητο κριτήριο πολι
τισμού και προόδου.
Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο Tns στρατηγικήε τηε για 
την εφαρμογή πολιτικών ισότηταε σε όλουε tous τομει^ και 
σύμφωνα με την αρχή Tns ions μεταχείρισή ανδρών και γυ
ναικών, έχει διαοφαλίσει την ισότητα Tns πρόσβαση5 και εξέ- 
λιξηε των γυναικών στο Σώμα. Συγχρόνωε στο πλαίσιο τηε 
αποστολήε τηε, προωθεί μέτρα για την προστασία των γυναι
κών θυμάτων εγκληματικών πράξεων, με την υιοθέτηση κα
τάλληλων διαδικασιών χειρισμού ιδίωε, των υποθέσεων σε- 
ξουαλικήε - οικονομικήε εκμετάλλευσηε και ενδοοικογενεια- 
κήε βίαε, καθώε και την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του 
προσωπικού τηε στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων αυτών. 
Στιε κατευθύνσειε αυτέε, το Αρχηγείο Ελληνικήε Αστυνομίαε 
προσδοκά στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού του και 
ιδιαίτερα στην προσφορά των γυναικών αστυνομικών, η 
οποία είναι πολύτιμη τόσο στον επιτελικό σχεδίασμά όσο και 
στην επιχειρησιακή δράση, σε ευαίσθητουε τομείε (εμπορία 
ανθρώπων - Trafficking, εκμετάλλευση τηε γενετήσιαε ζωήε, 
προστασία των ανηλίκων, ευπαθείε κοινωνικέε ομάδεε κ.ά.), 
εκεί όπου πρέπει να ενεργεί η ιδιοσυγκρασία και η φύση Tns 
γυναίκαε.
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Ο σεβασμοί ins θρησκευτικά
£rteu0£pias καιά
ιην Οστυνομική δράση
Του Ασχυν. Διευθυντή Γιώργου Παλιούρα

Η θρησκευτική εήευθερία  είναι η ρίζα 
των ατομικών ελευθεριώ ν. Η θεσμική 
κατοχύρωσή in s  μέσα από ns δ ιακη
ρ ύ ξ ε ι  και ns 6ιεθνεί$ συμβάσει$ απο

τελε ί αλάνθαστο κριτήριο ms δημο- 
KpaiiK0inias των σύγχρονων κρα

τών. Ιδιαίτερα για ns ποήυποήιιισμι- 
κέ5 κοινωνίε5 ms εποχή p a s  ο σεβα- 

op6s ms θρησ κευ ιιισ κ  εήευθερία$ 
αποτερΙεί προϋπόθεση για την α λλη 
λοκατανόηση των ποήιιών, την κατα
πολέμηση του ρατσισμού και ms μι- 

σαήήοδοξία5 και την κατοχύρωση ms
6npoaias ειρήνη5.

Τ
ο Σύνταγμα :ns xcupas pas (άρ
θρο 13) κατοχυρώνει τη θρη
σκευτική ελευθερία είτε εκδη
λώνεται αν ελευθερία rns θρη- 
σκευτικήε συνείδηση5 είτε αν 
ελευθερία ins λατρείαε. Η συ
νταγματική προστασία ins Θρησκευτική5 συ- 
νείδηση5 συνεπάγεται το δικαίωμα να πρε
σβεύει ο κάθε πολίτη5 οποιαδήποιε θρησκεία 
ή να είναι άθρησκο5 ή άθεοε, να εκδηλώνει ή 
να μην αποκαλύπτει tis πεποιθήσεν του, να 
διαμορφώνει, μεταβάλλει ή αποβάλλει auiis, 
καθαν και να διαδίδει us σχετικέ5 με τη θρη

σκεία πεποιθήσεν του, προφορικόν , εγγρά- 
φαν και μέσω του τύπου. Η προστασία tns 
ελευθερίαε ins λατρείαε και η εξασφάλιση ins 
ακώλυτη5 διεξαγωγήε ins εξαρτάται από ορι- 
σμένεε προϋποθέσει: α. Πρέπει να πρόκειται 
για γνωστή θρησκεία... Γνωστή είναι η θρη
σκεία που έχει φανερέ$ δοξασίε$, ins onoias 
τα δόγματα και οι αρχέε δεν είναι κρυφέε, η δε 
λατρεία ins γίνεται δημόσια... β. Η άσκηση 
ins λατρείαε δεν πρέπει να προσβάλλει τη δη
μόσια τάξη ή τα χρηστά ήθπ... γ. Η λατρεία 
δεν πρέπει να ασκείται με σκοπό τον προση
λυτισμό.. . (Αρ. Μάνεσηε. Ατομικέε Ελευθερίεε. 
1982, σελ. 254, 255). Περαιτέρω, σύμφωνα με 
το άρθρο 9 ins Ευρωπαϊκήε Σύμβασηε των Δι
καιωμάτων του Ανθρώπου (Ν.Δ. 53/1974) «1. 
Παν πρόσωπον δικαιούται eis την ελευθερίαν 
σκέψεαν, συνειδήσεαν και θρησκείαε, το δι
καίωμα τούτο επάγεται την ελευθερίαν αλλα- 
Yns θρησκεία$ ή πεποιθήσεων cos και την 
ελευθερίαν εκδηλώσεαν ins θρησκείαε ή των 
πεποιθήσεων μεμονωμένα^, ή συλλογικόν 
δημοσία η κατ' ιδίαν, διά ins λατρεία, ins παι- 
δείαε και ins ασκήσεαν των θρησκευτικών κα
θηκόντων και τελετουργιών. 2. Η ελευθερία 
εκδηλώσεαν ins θρησκείαε ή των πεποιθήσε
ων δεν επιτρέπεται να αποτελέση αντικείμενον 
ετέρων περιορισμών πέραν των προβλεπομέ- 
νων υπό του νόμου και αποτελούντων ανα
γκαία μέτρα, εν δημοκρατική κοινωνία, δια την 
δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν ins δη-
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pooias τάξετς, uyeias και n0ims, ή ιπν 
προάσπισιν ίων δικαιωμάτων και ελευθε
ριών :ων άδδων». luvacpcos με το θέμα, 
σημειώνεται και η διάταξη ins παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Συνιάγμαΐ05, σύμφωνα με 
την οποία " Καθένα$ μπορεί να εκφράζει 
και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια 
του τύπου tous oToxaopoOs του TnpcbvTas 
tous vopous του κράτου$*.
Από τα ανωτέρω συνάγεται η υποχρέωση 
του Kp0TOus να προστατεύει τπ θρησκευ
τική εδευθερία. Η παρέμβαοη Tns Αστυνο- 
pias επιβάδδεται αηό την αποστοδή Tns 
για την εξασφάλιση Tns 6npooias ειρήνη5 
και τπν πρόδηψη και καταστοδή του 
εγκδήματο5 και την προστασία του Κρά- 
tous και του δημοκρατικού ποήΐιτεύματοε 
(άρθρο 8 Ν. 2800/2000). Qs γνωστόν, το 
Ποινικό Δίκαιο Tns Xcbpas pas περιδαμ- 
βάνει δ ιατάξει για την κακόβουδη βδα- 
σφημία, την καθύβριση θρησκευμάτων, 
τη διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσε
ων, την περιύβριση νεκρών (άρθρα 198- 
201 Π.Κ.) και τον προσηδυτισμό
(Α.Ν. 1363/38 cos αντικ. με Α Ν. 1672/39), 
που στοχεύουν στην εξασφάδιση Tns 
Θρησκευτική5 ειρπνη5, καθτς και διατά
ξ ε ι  που άπτονται Tns θρησκεία$ (Άρθρο 
196 Π.Κ.: Κατάχρηση εκκδησιαστικού 
αξιώματο$, Ν. 927/1979 cos συμπδ. με άρ
θρο 24 Ν. 1419/1984: Περί κοδασμού 
πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εΐ5 
φυδετικά5 6iaKpioeis) για την προστασία

Tns 6npooias τάξπ5 γενικότερα.
Η Αστυνομία, παρεμβαίνει otis περιπτώσειε 
μη γνωστών θρησκειών, καθτς και όταν η 
άσκηση Tns θρησκευτώ  δατρεία5 προ- 
σβάδδει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη 
ή OKon6s Tns είναι ο προσηδυτισμόε. Η 
δράση Tns, otis περιπτώσεκ μη γνωστών 
θρησκειών, πρέπει να στοχεύει στπ διαπί
στωση με βάση αντικειμενικά στοιχεία, Tns 
ενδεχόμενά αντίθεσή Tns με το νόμο ή τα 
χρηστά ήθη. Τέτοια περίπτωση βέβαια, δεν 
υφίσταται όταν μια θρησκεία εκφράζεται 
μέσα από τη δειτουργία Tns cos αναγνωρι
σμένο σωματείο. Γνωστή μπορεί να είναι 
και μια νέα θρησκεία που αποτεδεί αίρεση 
παδιότερη$ Θρησκεία5, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των οπαδών Tns και την ύπαρξη 
θρησκευτικών δειτουργών. Κατά τεκμήριο, 
κάθε θρησκεία είναι γνωστή, εκτό$ αν απο- 
δεικνύεται ο Kpucpos Tns xapaKtfipas ή η 
αντίθεση Tns δατρεία5 Tns οτη δημόσια τάξη 
ή τα χρηστά ήθη (anoKpucpiopos και κατα- 
στρεπτικέ5 δατρείε5).
Στΐ5 περιπτώσεΐ5 θρησκειών που προ- 
σβάδδουν τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά 
ήθη, η παρέμβαση Tns Αστυνομία5 είναι 
επιβεβδημένη και συνάδει με τη διάταξη 
Tns παρ. 4 του άρθρου 13 του Συντάγμα- 
tos, σύμφωνα με την οποία "Κανένα5 δεν 
μπορεί, εξαιτία5 των θρησκευτικών του 
πεποιθήσεων, να απαδδαγεί από την εκ- 
πδήρωση των υποχρεώσεων npos το 
Kp0TOS ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί

npos tous vopous". Η υποχρέωση αυτή 
προβάδδει ιδιαίτερα έντονα στην εποχή 
pas, δόγω Tns 6p0ons νεοφανών παρα- 
θρησκευτικών ομάδων που προσβάδ- 
δουν την αξία του ανθρώπου. Εξάδδου, 
είναι γνωστέ$ οι περιπτώσεΐ5 εγκδημάτων 
κατά Tns ζωή5 (ανθρωποκτονίεε, συμμετο
χή σε αυτοκτονία) και Tns γενετήσια$ 
εδευθερία$, στο πδαίσιο καταστροφικών 
δατρειών.
Η απαγόρευση του προοηδυτιομού προ- 
βδέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 13 
του Συντάγματο$. Ο προσηδυτιομό$ απα
γορεύεται όχι μόνο κατά Tns επικρατού- 
oas στη Χώρα pas θρησκεία, αδδά και 
κατά οποιοσδήποτε άδδη5 Θρησκεία5 
(704/1988 απόφαση Αρείου Πάγου). Προ- 
σηδυτισμό, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 4 Α.Ν. 1363/1938, τ ς  αντικ. με άρ
θρο 2 Α.Ν. 1672/1939, αποτεδεί "η διά πά- 
ons φύσετς παροχών ή δΓ υποσχέσεις 
τοιούτων ή άδδη5 n0iK0s ή υδική5 περι- 
θάδψετς, διά μέσων απατηδών, διά κατα
χρήσεις Tns απειρία5 ή εμπιστοσύνη ή 
δΓ εκμεταδδεύσεω5 Tns ανάγκη$, Tns 
πνευματική$ a6uvapias ή κουφότητθ5 
άμεσο$ ή έμμεοο5 προσπάθεια npos δι- 
είσδυσιν εΐ5 την θρησκευτικήν συνείδπσιν 
ετεροδόξων επί σκοπώ μεταβοδή5 του 
περιεχομένου auThs"(na την εναρμόνιση 
Tns διάταξη5 aums με τπν αρχή Tns θρπ- 
σκευτική5 εδευθερία$, βδέπε απόφαση 7- 
12-1990 Ε.Ε.Α.Δ. /Συμβουδίου Ευρώπη5,



anocpaoeis 840/1986 και 704/1988 Αρείου 
Πάγου, Ν. Ανδρουλάκη "Το αξιόποινο του 
προσηλυτισμού και π συνιαγμαιικότηιά 
του" ΝοΒ 1986 t.34 ο.1031, καθώε και ιην 
πρόταση για tn ρύθμιοη οχέαεων Πολι- 
ιείαε και Εκκλησίαε ins Ε.Ε.Δ.Α., Έκθεοπ 
2005, ο. 177 κ.ε.).
Προϋπόθεση του αξιοποίνου ίου προση
λυτισμού αποτελεί η χρήση συγκεκριμέ
νων μέσων npos διάδοση nioins, και όχι η 
διάδοση αυτή καθ' εαυιή. Σύμφωνα με χη 
νομολογία, προσηλυτισμό αποτελεί η επί
μονη και φορτική προσπάθεια των προϊ
σταμένων να διεισδύσουν στη συνείδηση 
των υφισταμένων με έντεχνη κατάχρηση 
ins εξουσία$ που ασκούν, προκειμένου οι 
τελευταίοι δεχθούν θρησκευτικέε δοξα- 
σίεε (155/1991 απόφαση Δ. Στρατοδικείου 
Αεροπορίαε Αθηνών), η διείσδυση με 
κατ' ιδία συνομιλίεε στη διαμορφωμένη 
θρησκευτική συνείδηση ανηλίκων με 
σκοπό τη μεταβολή ins, με τη συνδρομή 
ins μητέραε ious (αποφάσεΐ5 533/1991 
Εφετείου θ ρ ά κς  και 480/1992 Αρείου 
Πάγου), η έντεχνη εκμετάλλευση ins 
aneipias και ins πνευματικήε αδυναμία$ 
ατόμου, με διδασκαλίεε και επίμονεε πα- 
ραινέσειε και συμβουλέε, με σκοπό τη με
ταβολή ins θρησκευτικήε του συνείδησή 
(840/1986 και 704/1988 αποφάσειε Αρεί
ου Πάγου). Γενικά, προσηλυτισμό5 υπάρ
χει όταν το χρησιμοποιούμενο για το σκο
πό αυτό μέσο είναι αθέμιτο (βλέπε 
25/1984 Βουλ. Συμβ. Πλημ. Έδεσσα5 "το 
κριτήριον περί του αν αποτελή προσηλυ
τισμόν μία δεδομένη προσπάθεια npos 
διείσδυσιν sis την θρησκευτικήν συνείδη- 
σιν ετεροδόξου επί τω ρηθέντι σκοπώ συ- 
νιστά η ηθική noioins του χρησιμοποιου- 
μένου μέσου").
Η διάταξη για την απαγόρευση του προ
σηλυτισμού δεν αίρει τη νόμιμη άσκηση 
του δικαιώματοε διάδοσηε των θρησκευ
τικών πεποιθήσεων. Προσηλυτισμό με 
την έννοια του Συντάγματο5 δεν διαπράτ- 
τει ποτέ auios που απλώ5 διακηρύσσει ns 
Θρησκευτικέ5 του πεποιθήσειε ή ομολο
γεί την πίστη του, οσοδήποτε δημόσια και 
αν είναι αυτή η εκδήλωση. Η ομολογία 
αυτή αποτελεί άσκηση ins ελευθερίά ins 
Θρησκευτική5 συνειδήσεις, την οποία 
δεν περιορίζει η απαγόρευση του προση
λυτισμού. Enions, σύμφωνα με τον Π.Δ. 
Δαγτόγλου "Προσηλυτισμό με την έννοια 
του Συντάγματοε δεν διαπράττει ούτε 
0noios απλώε μεταπείθει έναν άλλο να 
αλλάξει Θρησκευτικέ5 πεποιθήσειε ούτε 
απαγορεύει το Σύνταγμα το κήρυγμα και 
την ιεραποστολή npos αλλοδόξου5 ή 
00pnoKous" (Συνταγματικό Δίκαιο. Ατο
μικά Δικαιώματα Α'. 1991, σ. 398). Σχετική 
είναι και η από 25-5-1993 απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (υπόθεση Κοκκινάκηε κα

τά Ελλάδοε), σύμφωνα με την οποία η 
ενημέρωση σχετικά με ns αντιλήψειε συ
γκεκριμένου δόγματοε, εφόσον δεν γίνε
ται κατά τρόπο καταχρηστικό, συνιστά 
προσπάθεια θεμιτού επηρεασμού ins 
Θρησκευτική5 συνείδηση5 (I. Σαρμά. Η νο
μολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δι
καιωμάτων του Ανθρώπου και ins Επιτρο- 
n0s. 1998, σ. 345 κ.ε.).
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι δεν αποτελεί προ
σηλυτισμό η δωρεάν διανομή εντύπων 
με σκοπό τη διάδοση απόψεων (25/1984 
Βουλ. Συμβ. Πλημ. Έδεσσαε και 183/1994 
Συμβ. Πλημ. A0pioas), η συζήτηση και 
απλή διανομή εντύπων (186/1986 Βουλ. 
Συμβ. Πλημ. Τρικάλων) και η πρόσκληση 
για θεολογική συζήτηση (172/1986 από
φαση Πλημ. Χανιών). Onoos έχει δηλωθεί 
και από το Συνήγορο του Πολίτη "η ιδιω- 
τικότητα (του πολίτη) ουδαμώε παραβιά- 
ζεται με την απλή πρόσκληση npos συζή
τηση και προσφορά εντύπων εν μέση 
οδώ, στην περίπτωση δε των κατ' οίκον 
επισκέψεων οι πολίτε5 διατηρούν το δι
καίωμα ανά πάσα στιγμή ν' απαγορεύ
σουν την πρόσβαση. Ekios εξαιρετικών 
περιπτώσεων (βίαιη είσοδοε, εκμετάλλευ
ση ανηλικότηταε κ.ο.κ.) υπαγομένων στην 
προστασία ins koiv0s ποινική5 νομοθε- 
oias, οι πολίτεε δεν υφίστανται παραβία
ση ins ιδιωτική5 ious σφαίραε αφ' ns στιγ-

Η παρέμβαση ins 
Aoiuvopias επιβάλλε
ται από ιην αποστολή 
ins για ιην εξασφάλι
ση ins 6np0oias ειρή- 
vns και την πρόληψη 
και καταστολή του 
εγκλήματος και την 
προστασία του Κρά- 
io u s  και του δημοκρα
τικού πολιτεύματος

μή5 διατηρούν το δικαίωμα προσδιορι
σμού των ορίων aums. Είναι, βέβαια, απο- 
λύτωε κατανοητό ότι, μεταξύ των αξιοποί
νων ακροτήτων (παράνομη βία, παραβία
ση οικιακήε ειρήνηε, ακόμη δε και ο προ- 
σηλυτισμόε υπό τον ανωτέρω τυπικό ορι
σμό του) και ins καθ' όλα άψογηε διάδο- 
ons θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσε
ων, μεσολαβεί ευρύτατο φάσμα συμπερι
φορών οι οποίεε, κατά το βαθμό φορτικό- 
inias και κατά τα μετερχόμενα μέσα, θα

μπορούσαν να θεωρηθούν οχληρέ5, 
άκομψεε, απάδουσεε npos την τρέχουσα 
κοινωνική ηθική, ή ακόμη και προσβλητι- 
κέ5 σε βάροε ins προσωπικότηταε εκείνου 
npos τον οποίον απευθύνονται. Στιε εν- 
διάμεσεε αυτέε περιπτώσεΐ5, οι θίγόμενοι 
διαθέτουν, πράγματι, το δικαίωμα να προ- 
στρέξουν στην αρωγή των αστυνομικών 
αρχών... Ωστόσο, εφόσον η επίμαχη συ
μπεριφορά δεν πληροί την αντικειμενική 
υπόσταση αυτεπαγγέλτω5 διωκομένου 
ποινικού αδικήματοε, τυχόν σχετικέε ενέρ- 
γειεε των αστυνομικών αρχών θα είναι 
νόμιμεε, μόνον εφ' όσον πράγματι ανάγο
νται σε προηγηθείσα παράκληση θιγέντο5 
πολίτη, δυνάμενη να εξατομικευθεί και ν' 
αποδειχθεί npos αιτιολόγηση των αστυ
νομικών ενεργειών".
Αναφορικά με την ακολουθητέα πρακτική 
κατά την αστυνομική δράση, τονίζεται ότι η 
άσκηση ins Θρησκευτική5 ελευθερίαε cos 
κατοχυρωμένου ατομικού δικαιώματο$ 
στο πλαίσιο του συντάγματοε και των νό
μων, δεν είναι δυνατό να εκληφθεί cos δι- 
καιολόγηση "σοβαρών υπονοιών” εγκλη- 
ματική5 δραστηριότητα, οι οποίεε αποτε
λούν και αναγκαία προϋπόθεση για τη νο
μιμότητα ins προσαγωγήε πολίτη του 
οποίου έχει αποδειχθεί η ταυτότητα (άρ
θρο 74 παρ. 15 περίπτ. θ' π.δ. 141/1991). Η 
διανομή φυλλαδίων θρησκευτικού περιε
χομένου ή η πρόσκληση για ανάλογε5 συ
ζητήσει, δηλαδή δραστηριότητεε υπαγό- 
μενε$ στο δικαίωμα διάδοσηε των θρη
σκευτικών πεποιθήσεων, δεν αρκούν από 
μόνεε ious για να κινήσουν υπόνοιεε 
εγκληματικών ενεργειών (προσηλυτι
σμού). Στην περίπτωση καταγγελία5 για 
άσκηση προσηλυτισμού, η Αστυνομική 
Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει ιδιαίτε
ρη επιμέλεια και προσοχή στο πλαίσιο ins 
διενεργούμενς npoav0Kpions για τη βε
βαίωση ή μη ins υποκειμενικήε και αντικει- 
μενική$ unooiaons του συγκεκριμένου 
εγκλήματοε (καταθέσει μαρτύρων, από
λυτη διασφάλιση δικονομικών δικαιωμά
των κατηγορουμένων κ.λη.).
Τέλθ5, επισημαίνεται η ανάγκη για συνεχή 
καθοδήγηση και έλεγχο του αστυνομικού 
προσωπικού σ' ότι αφορά την προστασία 
των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαι
ωμάτων των πολιτών και το σεβασμό ious 
κατά την αστυνομική δράση. Η αποφυγή 
προκαταλήψεων που έχουν cos αιτία το 
χρώμα, το φύλο, την εθνική καταγωγή, 
την ιδεολογία και τη θρησκεία, το σεξουα
λικό προσανατολισμό κ.λπ. (άρθρο 5 παρ. 
3 Π.Δ. 254/2004) αποτελεί βασική αρχή 
ins αστυνομικήε δεοντολογία5 και απα
ραίτητη προϋπόθεση για την αποδεκτή 
και αποτελεσματική παρουσία του αστυ
νομικού και τπν καταξίωση του αστυνομι
κού θεσμού ons σύγχρονε$ πολυπολιτι- 
σμικέε κοινωνίεε.
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Υπάρχει δικαίωμα "auioapuvas" 
για τον κρατούμενο;

Του Αντωνίου Δ. 
Μαγγανά, Καθηγητή 
του Τομέα Εγκλημα

το λ ο γ ία  Παντείου 
Πανεπιστημίου

I. Εισαγωγή

Είχα, ήδη, αποφασίσει να παρουσιάσω αναλυτικά 
μία ιδιαίτερα σημαντική, επαναστατική θα έλεγα, 
απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κανα
δά"’, που αθώωσε έναν κρατούμενο κατηγορού
μενο για το φόνο συγκρατουμένου του και για την 
κατοχή όπλου με σκοπό επικίνδυνο για τη δημό
σια τάξη, όταν η παρατήρηση μιαε μεταπτυχιακήε 
μου φοιτήτριαε, δικηγόρου, με προβλημάτισε, 
έντονα, για το γενικότερο πρόβλημα ms βίαε και 
otis ελληνικέ5 φυλακέ5. Mas διηγήθηκε, λοιπόν, 
ότι έκαμε τρεις παραστάσειε στον Εισαγγελέα για 
να μπορέσει ένα5 Ιταλός κρατούμενοε ο onoios, 
μαζί με την αδελφή του, είχαν προφυλακισθεί για
τί βρήκαν επάνω tous μια ποσότητα ναρκωτικών, 
να “φιλοξενηθεί" στο κελί τριών “σίγουρων" κρα
τούμενων ώστε να αποφευχθεί ο πρώτοε βιασμός 
στη φυλακή.
Το πρόβλημα ms βίας otis ελληνικέ5 φυλακέ$ πι
θανόν να λάβει ανησυχητικέε διαστάσεις δεδομέ
νων των συνθηκών υπερπληθυσμού που υφίστα- 
νται® και της ύπαρξηε μεγάλου αριθμού αλλοδα
πών κρατουμένων με αναπόφευκτη συνέπεια τη 
δημιουργία εθνικών (συχνό ανταγωνιστικών) ομά
δων και διεθνικών συγκρούσεων.
Η αδυναμία προστασίαε των κρατουμένων από τη 
βία συγκρατουμένων tous από την πλευρά ms 
πολιτείας θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποβο
λή προσφυγών από tous κρατουμένουε στο Ευ
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για παραβίαση του άρθρου 2 ms Ευρωπαϊκήε 
Σύμβασηε Δικαιωμάτων που αφορά την προστα
σία ms zams®. Εια μία φορά, ακόμη, η Ελλάδα κιν
δυνεύει να καταδικασθεί onars, ήδη, συνέβη otis 
υποθέσειε Peers'4’ και Dougoz'5’.
Αυτή η αδυναμία πραγματικής npooTaoias των 
κρατουμένων σε συνδυασμό με την απαγόρευση 
kotox0s όπλων otis φυλακέε®, φέρνουν τον κρα
τούμενο σ' ένα εφιαλτικό αδιέξοδο ή να προτιμή
σει την απομόνωση αφού είναι η μόνη δυνατή και 
εφικτή εναλλακτική λύση που είναι σε θέση να 
του προσφέρει η Διοίκηση ms Φυλακή$ ή να εξα
κολουθήσει να διαβιώνει μαζί με tous άλλουε συ- 
γκρατούμενουε διατρέχονταε τον κίνδυνο τραυμα
τισμού σε συμπλοκή ,βιασμού, ή άλλης εγκλημα- 
τικής ενέργειαε σε βάροε του.

II. Η υπόθεση Kerr(7)

1) Τα πραγματικά περιστατικά
Ο kos Kerr και το θύμα ο kos Garon ήταν και οι δύο 
κρατούμενοι ms φυλακήε υψίστηε ασφαλείαε του 
EdmonTon στην επαρχεία Alberta του Καναδά. Ο 
δεύτεροε ήταν μέλοε της συμμορία5 ινδιάνων

Indian Posse που ασκούσε επικυριαρχία otous 
κρατουμένουε ms φυλακήε μέοω του εκφοβι
σμού και ms προσφυγήε om βία.
Ο kos Kerr είχε οριοθεί από τη Διοίκηση για να κα
θαρίζει την τραπεζαρία. Το βράδυ της 15 Ιανουά
ριου 2000, ο kos Garon (το θύμα) ζήτησε καφέ από 
τον κο Kerr εκείνοε, όμωε, αρνήθηκε να του τον 
σερβίρει. Το θύμα είπε, τότε, στον κατηγορούμενο 
ότι αν δεν του έφερνε τον καφέ, ο σωφρονιστικόε 
υπάλληλοε θα τον εύρισκε την επομένη με σπα
σμένο το κεφάλι. Αργότερα, την ίδια μέρα, έναε 
άλλοε κρατούμενοε που ήταν και aums μέλος ms 
(6ias συμμορία$ ζήτησε, με τη σειρά του, καφέ 
από τον κο Kerr rovizovras ότι αν δεν τον έφερνε 
είχε συμφέρον να μπ τριγυρίζει εκεί γύρω την 
επομένη.
Την επαύριο ο kos Kerr cos υπεύθυνοε καθαρι
σμού ms τραπεζαρία5 ετοίμασε την αίθουσα για 
το πρόγευμα. Προαιοθανόμενοε μια επίθεση πήρε 
μαζί του δύο χειροποίητα όπλα που είχε κρύψει 
κάτω από ένα νεροχύτη -ένα μεταλλικό μαχαίρι 
που είχε κατασκευάσει λιμάρονταε ένα χοντρό 
κουτάλι και ένα καλέμι για να σπάει τον πάγο. 
Έκρυψε τα όπλα στην τσέπη του παντελονιού του 
και ήταν ιδιαίτερα προσεκτικόε όταν οι κρατούμε
νοι μπήκαν στην τραπεζαρία.
Ο kos Garon μπήκε στην αίθουσα μαζί με άλλα μέ
λη ms συμμορίαε. Απευθυνόμενο$ στον κο Kerr 
του είπε ότι την προηγούμενη μέρα τον είχε γελοι
οποιήσει. Εκείνοε του απάντησε, “Αφού το λεε 
εού...". Τότε, οι υπόλοιποι έκλεισαν την πόρτα ms 
τραπεζαρίαε. Το θύμα πληοίασε τον κο Kerr κρα- 
δαίνονταε ένα μαχαίρι. Ο τελευταία έβγαλε το δι
κό του μαχαίρι και άρχισε μια άγρια συμπλοκή με
ταξύ των δύο κατά τη διάρκεια ms onoias ο καθέ- 
vas επέφερε στον άλλο αλλεπάλληλα πλήγματα. 
Κάποια στιγμή ο kos Garon υποχώρησε απότομα 
και σήκωσε tous ώμουε σαν να έδειχνε ότι η συ
μπλοκή είχε τελειώσει. Κατευθυνόμενοε npos την 
πόρτα σωριάστηκε. Τον μετέφεραν αργότερα στο 
νοσοκομείο όπου διαπίστωσαν το θάνατό του που 
οφειλόταν otis μαχαιριές που είχε δεχθεί.
Στις 9.7.2001 απαγγέλθηκε κατηγορία κατά του 
κου Kerr για φόνο 2ου βαθμού και κατοχή όπλου 
με σκοπό επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη®. Ο 
πρωτοβάθμιοε δικαστήε αθώωσε τον κατηγορού
μενο KpivovTas ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα. 
Τόνισε, μάλιστα, όσον αφορά την κατηγορία ms 
κατοχήε όπλου ότι ο kos Kerr είχε τα όπλα στην κα
τοχή του onoos οι μεγάλε$ δυνάμει που κατέχουν 
τα όπλα tous για να προλάβουν μια επίθεση και 
να υπερασπίσουν tous εαυτού$ tous αν παραστεί 
ανάγκη".
Το Εφετείο ms Alberta'91 επικύρωσε την αθωωτική 
απόφαση για τον φόνο αλλά ανέτρεψε εκείνη για 
την κατοχή όπλου. Το δικαστήριο διέκρινε την πε
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ρίπιωση όπου, κάποιοε, κατέχει ένα όπδο, 
κρυμμένο στο σπίτι του από εκείνον που κα
τέχει όπδο οε μια φυδακή™. Η απόφαση του 
κου Kerr να κρύψει τα όπλα στο παντεδόνι 
του δείχνει ότι είχε σκοπό να απαντήσει στην 
πρόκδηση και όχι, απδά να την αποτρέψει. 
Σε διαφορετική περίπτωση, θα οδηγούμαστε 
στη δημιουργία μιαε χαώδουε κατάστασηε 
στη φυδακή. Τα παράνομα όπδα θα ποδδα- 
πδασιάζονταν, ίο  κλίμα βίαε θα επιβαρυνό
ταν αυξάνονταε τον κίνδυνο πρόκδησηε σω
ματικών βδαβών ή και θανάτων κατά τπ 
διάρκεια συμπλοκών.
Ο κατηγορούμενοε υπέβαδε αίτηση αναίρε- 
ons και η υπόθεση έφθασε στο Ανώτατο Δι
καστήριο.

2) Το Σκεπτικό ins an0cpaons

Από tous 7 δικαστέε του Ανωτάτου Δικαστη
ρίου του Καναδά (4 άνδρεε και 3 γυναίκεε), 
οι 6 έκριναν ότι έπρεπε να ανατραπεί η κατα- 
δικαστική απόφαση του Εφετείου. Ο μόνοε 
που μειοψήφισε (ο δικαστήε Binnie) υποστή
ριξε αυστηρέε και παραδοσιακά συντηρητι- 
κέε θέσειε. Το γεγονόε ότι ο κατηγορούμενοε 
οπλοφορούσε δείχνει ότι ήταν αποφασισμέ- 
νοε να δύσει με τη βία τιε διαφορέε του με 
τουε άδδουε κρατούμενουε. Ουσιαστικά 
επρόκειτο για μια περίπτωση αυτοδικίαε. Το 
επιχείρημα ότι μία κατάσταση ανάγκηε μπο
ρεί να δικαιολογήσει την προσφυγή στη βία 
προσβάδδει τη δημόσια τάξη και ασφάδεια. 
Οι έξι πδειοψηφίσαντεε δικαστέε συμφώνη
σαν ωε προε το ότι έπρεπε να επαναφέρουν 
την αθωωτική απόφαση αδδά χωρίστηκαν 
σε 3 ομάδεε των 2 δικαστών η κάθε μία ωε 
προε τουε δόγουε που τέσσεριε δικαστέε 
(δύο ομάδεε των δύο δικαστών) υιοθέτησαν 
παραδοσιακέε θέσειε χωρίε να θίξουν σε βά- 
θοε το καθεστώε βίαε που επικρατούσε στη 
φυδακή. Η μία ομάδα (δικαστέε Lebel και 
Arbour) θεώρησε ότι το άτομο βρισκόταν σε 
κατάσταση ανάγκηε ενώ η άδδη (δικαστέε 
Οθεσήβηηρε και Είεή) ότι, ουσιαστικά, επρό- 
κειτο για μια κατάσταση νόμιμηε άμυναε: “Το 
άτομο κατείχε ίο όπδο για να προδάβει μια 
επίθεση και να υπερασπίσει τον εαυτό του". 
Όμωε, είναι οι δύο αρχαιότεροι δικαστέε 
(Major και Β3ετ3ω<±6) που υποστήριξαν ιιε 
πδέον προχωρημένεε θέσειε χωρίε να διστά
σουν να θίξουν τα κακώε κείμενα του συστή- 
ματοε των φυδακών.
Ο δικαστήε i^tarache, ο οποίοε συνέταξε 
την απόφαση, και ο οποίοε, προε τιμήν του, 
προτάσσει το “Κύριοε" στο όνομα τόσο του 
δράστη όσο και του θύμαιοε, επικεντρώνει 
τπν ανάδυσή του στα στοιχεία που πρέπει να 
αποδειχθούν σύμφωνα με το άρθρο 88 
Καν.Π.Κ. που τιμωρεί την κατοχή όπδου με 
σκοπό επικίνδυνο για την δημόσια τάξη. Η 
διάταξη αυτή απαιτεί την απόδειξη τηε κατο- 
χήε και ότι η κατοχή είχε ένα στόχο επικίνδυ
νο για τη δημόσια τάξη. Τα δύο, αυτά στοι-



χεία πρέπει, οπωοδήποιε, να συνυπάρ
ξουν κάποια στιγμή για να στοιχειοθετπθεί 
to αδίκημα.
Σχετικά με to ηθικό στοιχείο tou αδικήμα- 
tos την απόδειξη, δηλαδή, tns πρόθεσης 
tou δράστη επικρατεί σύγχυση στη νομο
λογία ως προς το αν το κριτήριο πρέπει να 
είναι υποκειμενικό ή αντικειμενικό. Σύμ
φωνα με το δικαστή f^tarache το κριτή
ριο πρέπει να είναι ταυτόχρονα υποκειμε
νικό και αντικειμενικό. Κατ' αρχάς το δικα
στήριο οφείλει να διακριβώσει το σκοπό 
που επιδίωκε ο συγκεκριμένος κατηγο
ρούμενος, κατέχοντας το όπλο πράγμα 
που θα εκτιμηθεί κατά τρόπο υποκειμενι
κό. Στη συνέχεια, ο δικαστής πρέπει να 
αποφανθεί αν, λαμβανομένων υπ' όψιν 
όλων των συνθηκών, ο σκοπός ήταν επι
κίνδυνος για τη δημόσια τάξη, πράγμα 
που θα αποτιμηθεί αντικειμενικά. Η φύση 
του σκοπού δεν ενδιαφέρει από τη στιγμή 
που παρουσιάζει κίνδυνο για τη δημόσια 
τάξη. Είναι, επομένως, αρκετό να αποδει- 
χθεί ότι το άτομο γνώριζε τι έκανε καθώς 
και τις συνέπειες που θα προέκυπταν. 
Πρόκειται για την "τεχνική" έννοια του ηθι
κού στοιχείου του αδικήματος (ηπεης rea). 
Στην ουσία συνάγουμε το στοιχείο αυτό 
από την απόδειξη του γεγονότος ότι ο 
δράστης τέλεσε την πράξη.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να 
προσδιορισθεί η πρόθεση του κατηγο
ρουμένου πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν 
όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με 
την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της 
φύσης του όπλου, των περιστάσεων κάτω 
από τις οποίες βρέθηκε το όπλο στην κα
τοχή του κατηγορουμένου, των όσων 
ισχυρίσθηκε ο δράστης για να εξηγήσει 
την κατοχή καθώς και του τρόπου χρησι
μοποίησης του όπλου.
Η κατάθεση του κατηγορουμένου δεν 
αποτελεί, αφ' εαυτής, το μοναδικό παρά
γοντα που πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν για 
να προσδιορισθεί η πρόθεση. Διάφοροι 
αντικειμενικοί παράγοντες μπορούν να

μας βοηθήσουν στο να την προσδιορί
σουμε. Εξ' άλλου, το γεγονός ότι ο κατη
γορούμενος κατείχε το όπλο με αμυντικό 
σκοπό δεν είναι αρκετό από μόνο του για 
να προσδιορίσει την ενοχή ή την αθωότη
τα του ατόμου.
Είναι φανερό ότι το άρθρο 88 Καν.Π.Κ. 
στηρίζει την εφαρμογή του αντικειμενικού 
κριτηρίου. Η έκφραση που χρησιμοποιεί
ται είναι "με ένα σκοπό επικίνδυνο για τη 
δημόσια τάξη και όχι με σκοπό να διατα- 
ράξει τη δημόσια τάξη. Η πρώτη έκφραση 
απαιτεί όπως ο σκοπός (όποιος κι αν είναι) 
είναι αντικειμενικά επικίνδυνος για τη δη
μόσια τάξη. Η δεύτερη απαιτεί τη συγκε
κριμένη πρόθεση του κατηγορουμένου 
όπως διαιαράξει τη δημόσια τάξη.
Στις περιπτώσεις όπου καταλήγουμε οτο 
συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος κατεί
χε ένα όπλο για να υπερασπίσει τον εαυ
τό του, η κρίσιμη ερώτηση είναι να διακρι
βωθεί αν η επίθεση που προσπαθούσε να 
αποκρούσει μπορούσε να αποφευχθεί. 
Μόνον όταν η επίθεση ήταν εντελώς ανα
πόφευκτη τότε ο σκοπός δεν είναι επικίν
δυνος. Εν προκειμένω, μάλιστα, είναι η 
επίθεση που παραβιάζει τη δημόσια τάξη 
και όχι η αντίδραση στην επίθεση'"1. 
Ειδικότερα και όσον αφορά το θέμα αν 
υπάρχει νόμιμη άμυνα το κριτήριο που 
χρησιμοποιείται είναι διαφορετικό απ' ότι 
στην περίπτωση της κατοχής βάσει του 
άρθρου 88. Στην πρώτη περίπτωση μας 
ενδιαφέρει ο λογικός χαρακτήρας αυτών 
που πίστευε ο συγκεκριμένος κατηγορού
μενος ως προς τις περιστάσεις, ενώ στην 
περίπτωση της κατοχής είναι οι συγκεκρι
μένες αντικειμενικής περιστάσεις που μας 
ενδιαφέρουν"2’.
Εφαρμόζοντας τα παραπάνω κριτήρια 
στην περίπτωση που αναλύσαμε ο δικα
στής Β3ςί3Γ8θήθ τονίζει: "Η φυλακή του 
Edmonton ήταν ένας χώρος επικίνδυνος. 
Η κατάσταση ήταν εκρηκτική, η βία βασί
λευε και η πλειονότητα των κρατουμένων 
κατείχαν όπλα. Η συμμορία Indian Ροςςε,

στην οποία ανήκε το θύμα, ασκούσε την 
κυριαρχία στη φυλακή με τη βία και τον 
εκφοβισμό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
ο σκοπός του κου Kerr δεν ήταν επικίνδυ
νος για τη δημόσια τάξη δεδομένου ότι η 
επίθεση ήταν καταφανώς αναπόφευκτη. Ο 
κατηγορούμενος δέχθηκε βάσιμες απει
λές για άμεση επίθεση σ' ένα περιβάλλον 
που δεν του επέτρεπε σε καμία περίπτω
ση να ξεφύγει και όπου ήταν ανώφελο να 
ζητήσει προστασία"3’.
Τι διακρίνει, όμως, την περίπτωση όπου η 
οπλοφορία γίνεται για να αποκρουσθεί 
μία άμεση επίθεση, από εκείνην όπου το 
άτομο οπλοφορεί καθημερινά με στόχο 
να υπερασπίσει τον εαυτό του, αν χρεια- 
σθεί, όπως όταν κυκλοφορεί σε επικίνδυ
νους χώρους; Στη δεύτερη περίπτωση ο 
στόχος της κατοχής του όπλου είναι ασυμ
βίβαστος με την υποχρέωση να αποφευ
χθεί η βίαιη αντιπαράθεση α) διαφεύγο- 
ντας, β) ζητώντας τη βοήθεια της αστυνο
μίας και γ) ανοίγοντας διαπραγματεύσεις. 
Αντίθετα η οπλοφορία οε μία δεδομένη 
στιγμή, μία ορισμένη μέρα για να αντιμε- 
τωπισθεί ένας άμεσος κίνδυνος θανάτου 
από τον οποίο είναι, πραγματικά, αδύνατο 
να ξεφύγει το άτομο δεν αποτελεί απειλή 
για τη δημόσια τάξη.
Προσωπικά, πάντως, εκτιμούμε ότι, εν 
προκειμένω δεν υφίοτατο καμία από τις 
τρεις περιπτώσεις που ανέφερε ο δικα
στής. Ο κος Kerr α) δεν μπορούσε, κάτω 
από τις συγκεκριμένες συνθήκες και με 
την πόρτα κλειστή να αποφύγει τη βίαιη 
αντιπαράθεση μέσω της διαφυγής, β) δεν 
μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από την 
αστυνομία και γ) δεν μπορούσε να δια- 
πραγματευθεί. Αυτές οι προϋποθέσεις 
που μπορεί να υφίσιανται σ' ένα ελεύθε
ρο περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να 
υπάρξουν στη φυλακή όσο παράδοξο και 
αν φαίνεται από πρώτη άποψη.
Πάντως, ο δικαστής f^tarache, έχοντας 
συνείδηση ότι η απόφασή του μπορεί να 
ανοίξει την πόρτα στην αυτοδικία καταλή
γει: Όλοι οι Καναδοί έχουν δικαίωμα να 
αισθάνονται ότι είναι προοτατευμένοι από 
την απειλή που συνιστούν η κατοχή και 
κυκλοφορία κρυμμένων όπλων. Αν οι τε
λευταίες αυτές πρακτικές θεωρηθούν ως 
νόμιμες όλο και περισσότεροι Καναδοί 
μπορεί να πιστέψουν ότι είναι συνετό να 
οπλοφορούν για να υπερασπίσουν τον 
εαυτό τους ή την οικογένειά τους.Ισως τό
τε να βλέπαμε να αναπτύσσεται μία τάση 
προς την αυτοδικία με τον κίνδυνο πολ
λαπλασιασμού των βίαιων περιστατικών. 
Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, η 
αθωωτική απόφαση οφείλεται, αποκλει
στικά, στο γεγονός ότι η κατηγορία απαγ
γέλθηκε με βάση ένα συγκεκριμένο περι
στατικό που έλαβε χώρα μετά από βάσι
μες απειλές που δημιούργησαν έναν άμε-
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σο κίνδυνο ο οποίο? δεν μπορούσε να 
αποφευχθεί διαφορετικό.

III. Παρατηρήσει
1) Ο δικαστής Bastarache δικαιολογεί την 
κατοχή όπλου από την ύπαρξη συγκεκρι
μένης απειλής. Δεδομένου, όμως, ότι ο 
προσδιοριρμ05 του συγκεκριμένου χαρα
κτήρα τη5απειλή5 είναι εξαιρετικά δύσκο
λο να πραγματοποιηθεί, πρέπει να n p o j 
σφύγουμε αναγκαστικά σε κριτήρια αντι
κειμενικά που αναφέρονται στΐ5 περιστά
σεις που περιβάλλουν την πράξη.
Η θέση του δικαστή Bastarache σημαίνει 
άραγε ότι εκτόδ από εκείνους που επιτρέ
πεται από το νόμο να οπλοφορούν δικαι
ούνται (ή συγχωρούνται) να φέρουν 
όπλα και όσοι πρόκειται να αντιμετωπί
σουν μία έκρυθμη κατάσταση από την 
οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν; Στην 
περίπτωση που pas απασχόλησε πιο πά
νω αν και ο νόμος (τόσο στον Καναδά όσο 
και στην Ελλάδα)11'" απαγορεύει την κατο
χή όπλων από tous κρατούμενοί otis 
φυλακέ5, η συγκεκριμένη κατοχή από τον 
κο Kerr είναι δικαιολογημένη διότι δεν 
ήταν δυνατό να παρασχεθεί η αναγκαία 
προστασία από το Kp0tos.
2) Η αναγνώριση από ένα δικαστή Ανωτά- 
του Δικαστηρίου όπως ο δικαστήε 
Bastarache ότι η φυλακή δεν μπορεί να 
προστατεύσει το άτομο που είναι έγκλει
στο και ότι είναι ανώφελο και ανέφικτο για 
τον κρατούμενο να ζητήσει προστασία για 
τη ζωή του είναι μια θλιβερή διαπίστωση 
tns πραγματικότητας που επικρατεί otis 
φυλακές. Πρόκειται για άποψη θαρραλέα 
θα λέγαμε, μάλιστα, επαναστατική.
Κάτω από αυτέ$ tis συνθήκες ο κρατούμε- 
vos τιμωρείται πολλαπλά. Η φυλακή δεν 
αποτελεί πλέον μόνο ένα σχολείο του 
εγκλήματο$ αλλά και ένα χώρο όπου το 
άτομο κινδυνεύει από πράξεις βίας των 
άλλων συγκρατουμένων χωρίς να μπορεί 
να ζητήσει προστασία από tis Αρχέ$. Μέ
χρι τώρα γνωρίζαμε, εμπειρικά ,ότι μαζί 
με tis άλλες παράπλευρες συνέπειε5 tns 
noivhs του εγκλεισμού, όπως το στιγματι- 
σμό, την απώλεια tns δουλειά5, tis δυσά- 
ρεστε5 συνέπειε5 για την προσωπική ζωή, 
υπήρχε και η πιθανότητα να γίνει ο κρα- 
τούμενο5 θύμα ανεξέλεγκτη5 βία5, όμω5 
το θέμα δεν μας είχε απασχολήσει σοβα
ρά cos επιστήμονες. Κρίνεται απόλυτα 
αναγκαίο να γίνει μια σοβαρή επιστημονι
κή έρευνα γύρω από την έκταση και tous

τρόπους αντιμετώπισης, του φαινομένου 
tns Pias otis φυλακέ5. Αν θέλουμε να εί
μαστε κατ' ελάχιστα, συνεπε(5 npos αυτά 
που διδάσκουμε στους φοιτηιέ5 pas όσον 
αφορά την πρόληψη καυτήν πρόβλεψη 
τέλεση5 των εγκλημάτων τσ φαινόμενα 
tns βία& otis φυλακές pas υποχρεώνουν 
να αποδεχθούμε ότι είναι, εκ των πραγμά
των) αναπόφευκτο, για τον κρατούμενό, 

ψνο φέρέι όπλα για να προστατευθεί.
Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα για tous 
κρατούμενους θα γίνει σιωπηρά αποδε
κτό μπροστά στην αδυναμία του Κράτους 
να παράσχει επαρκή προστασία όπως εί
ναι υποχρεωμένο να κάμειΡ1. Η επικράτη
ση του νόμου tns ζούγκλας otis φυλακές 
αποτελεί μια δυσάρεστη πραγματικότητα 
που η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει 
σοβαρά. Σε καμία περίπτωση, πάντως, το 
φαινόμενο δεν πρέπει να οδηγήσει στην 
εύκολη λύση tns πλήρους απομόνωσης 
των κρατουμένων που διαβιώνουν υπό 
συνθήκες υψίστης ασφαλείας.
3) Η υποχρέωση του Κράτους να παρά
σχει όρους ασφαλούς διαβίωσης, μέσα σε 
λογικά πλαίσια, για tous κρατούμενους 
αναγνωρίζεται πλέον και από νομοθετικά 
κείμενα με αυξημένη τυπική ισχύ όπως η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνουν το δικαίωμα στη ζωή και 
την ασφάλεια1161. Αν, για παράδειγμα, ένας 
κρατούμενος otis ελληνικές φυλακές 
τραυματισθεί σε μία συμπλοκή, τότε η 
Ελλάδα θα μπορούσε να κληθεί να τον 
αποζημιώσει εκείνον ή την οικογένειά του 
για τη βλάβη που υπέστη. Η εξαίρεση αυ
τή από τον κανόνα ότι το Κράτος δεν έχει 
τη θετική υποχρέωση να προστατέψει 
tous πολίτες από tis εγκληματικές πράξεις 
τρίτων δικαιολογείται από το ότι στην πε
ρίπτωση των κρατουμένων (και των ψυχι
κά ασθενών που είναι έγκλειστοι) είναι το 
ίδιο το Κράτοδ που tous έθεσε σ' αυτή την 
κατάσταση.
Στην περίπτωση των κρατουμένων tous 
onoious, όπως αναφέραμε, το ίδιο το Κρά- 
tos έθεσε με τη βία σ' αυτή την κατάσταση 
είναι άραγε υποχρεωμένο (το Κράτος) να 
κλείσει τα μάτια” στο να φέρουν οι κρα
τούμενοι όπλα για προληπτικούς λόγους; 
Τι γίνεται, όμως, σε καθεστώς ελευθερίας, 
όπου μερικές φορές, οι περιστάσεις προ
σομοιάζουν npos αυτές όπου το Κράτος 
αδυνατεί να παράσχει την οφειλόμενη 
προστασία; Μιλάμε, για παράδειγμα, για 
εξαιρετικά βεβαρημένους χώρους αστι

κών περιοχών, όπως κεντρικές πλατείες 
και σταθμούς μετρό, όπου συνυπάρχουν,j 
υπό,αόφυκτικούδ όρους, άνθρωποι δια
φόρων προελεύσεων και εθνικοτήτων ή 
ακόμη και για απομακρυσμένους χώρους 
στην επαρχία (π,χ. ορισμένες παραμεθό- 

r ριες περιοχές) όπου οι πολίτες μένουν ου
σιαστικά απροστάτευτοι. Ανοίγει, άραγε, η 
πόρτα για την αναγνώριση ενός δικαιώ
ματος στην αυτοάμυνα; Για να μην συμβεί 
κάτι τέτοιο, πράγμα που μπορεί να έχει" 
πολύ δυσάρεστες συνέπειες, η υπόθεση 
Kerr πρέπει να περιορισθεί otis περιπτώ
σεις των,ατόμων που το Κράτος έθεσε σε 
μία κατάσταση εγκλεισμού χωρίς να μπο
ρεί να tous εξασφαλίσει τη λογικά αναμε
νόμενη προστασία. Στις περιπτώσεις αυτές 
το άτομο συγχωρείται (αλλά δεν δικαιο
λογείται) να κατέχει όπλο για να προστα- 

‘ τεύσει τον εαυτό του. Η αυτοάμυνα θα 
μπορούσε, τότε, να αποτελέσει ένα λόγο 
που αποκλείει τον καταλογισμό και όχι 
έναν όρο που αίρει τον άδικο χαρακτήρα 
tns πράξης.

(1) Kerr. V.R [2004] 2 R.C.S. 371,
(2) Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ, Δικαιοσύνη ο 

αριθμόί των κρατουμένων στΐ5 εΛήηνικέδ φυλακέ5 
ξεπέρασε tis 9.000 το Μάρτιο 2005 για ένα σύνολο 
5.500 θέσεων περίπου.

(3) Βλ Α. Μαγγανά, Λ. Καρατζά, Η Ευρωπαϊκά Σύμβα- 
,|r ση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αθήνα, Νομική

Βιβλιοθήκη, 2002.
(4) Peers v.Greece [28524/95] απόφαση Tns 19.4.2001. 

Βλ. Α. Μαγγανά, Λ. Καρατζά, supra υποσ. 3, σ. 54.
(5) Dougoz v.Greece, [40907/98] απόφαση rns 

6.32003
(6) Το άρθρο 13 του Ν 2168/1993 ορίζει: "1. Κρατού

μενοι' από δημόσια αρχή σε φυλακέ5 ή άλλοω 
xcopous απαγορεύεται να κατέχουν όπλα ή άλλα 
αντικείμενα από τα αναφερόμενα στον παρόντα 
νόμο. [...] 3. Οι παραβάτε$ του napdvtos άρθρου τι
μωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, 
η οποίο εκτίεται αθροιστικά και δεν εφαρμόζονται 
οι περί ouppoOs διατάξει.

(7) Kerr v.R., supra, υποσ. 1.
(8) Αρθρο 88 Καν. Π.Κ.
(9) (2003) 13 Alta L.R. (3d)35.
(10) Πρόκειται για το άρθρο 90 Καν. Π.Κ.
(11) R.v.Sulland, (1982J2CCC (3d)68(BCCA).
(12) Εδώ μπορούμε να αναρωτηθούμε ποιο από τα 

δύο κριτήρια είναι πιο αυστηρό για τον κατηγο
ρούμενο. Ο λογικό5 xapoKrApas των πεποιθήσε
ων cos npos tis αντικείμενά περιοτάοεΐ5 ή οι 
αντικειμενικέ5 περιοτάοε^ aut0s καθ' εαυτέ5 
oncos στην περίπτωση Tns κατοχή$.

(13) Η υποσημείωση είναι δική μα5.
(14) Supra, υποο. 6.
(15) De Shaney v.Winnebago County Department of 

Social Services, 489 US 189, S.Ct 998(1989).
(16) Βλ. Α. Μαγγανά, Λ. Καρατζά, Η Ευρωπαϊκή Σύμ

βαση Δικαιωμάτων, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 
2002 supra, υποσ. 15.
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ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. &
ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MALAYAN INSURANCE CO. INC.»
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1-6
03

187,48 1-6
03

166,65
7-8 210,69 7-8 188,97

9-10 259,07 Αστική ευθύνη, 9-10 235,51
11-12 262,16 11-12 238,47
13-14 269,43 Φροντίδα - Ρυμούλκηση 13-14 245,48
15-20 306,57 συνεπεία ατυχήματος, 15-20 281,17
21-25 329,24 Προσωπικό ατύχημα

21-25 302,97
26-30 338,42 26-30 311,81
31-40 349,94 31-40 322,88

41 άνω 366,08 41 άνω 338,39

Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων

Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

συνεπεία ατυχήματος με προσθήκη 

προαιρετικών καλύψεων
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46,76
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126-250 92,60 Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση

251-500 116,75 συνεπεία ατυχήματος
501-999 132,98
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

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
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VICTORIA, ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, MALAYAN INC., OMEGA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, κ.α.



Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο :

ΠΑΣΧΑ
η γιοριή ιων Ελλήνων

Από ια βάθη ιων αιώνων 
δεκάδε$ παραδοσιακά έθι
μα «ανασιαίνονιαι» κάθε 
Πάσχα. Από ια «κανάτια» 
ms KepKupas και ιο «Χορό 
ms Pokos» σιην ΓαΑαιινή, 
μέχρι ιην αναπαράσιαση 
ιων «παθών ιου Κυρίου» 
σιην Πάρο και ιο κάψιμο 
«αφανού» σιην Καρδίισα, 
είναι μερικέ5 μόνο από us 
παραδόσει$ που θα αναβιώ
σουν και φέιο$.

ndpos

Σημείο avacpopas ίων ημερών, 
είναι η Παναγία η Εκατονταπυ- 
διανή σιην Παροικιά, όπου σε 
κατανυκτική ατμόσφαιρα, θα πα- 
ρακοδουθήσετε ns ακοήΙουθίε5 
ίων Αγίων Παθών. Τα βράδυ ins 
Μεγάη1η5 Παρασκευή$ όμω5, η 
καρδιά ins nap06oans χτυπάει 
σιο κατάδευκο χωριό Μάρπησ- 
σα. όπου θα δείτε ns Μυροφό- 
ρε5 να ραίνουν ιον ιάφο ίου 
Χριστού. Ακοδουθήστε ιην πο
μπή ίου Επιταφίου σια σοκάκια 
ίου χωριού και θα ζήσειε μια 
συγκδονιστική εμπειρία. Σε διά
φορα σημεία ίου χωριού η πο
μπή σταματάει και κει νέοι με 
ρούχα εποχή$ αναπαριστούν 
στιγμέ$ από τη ζωή και τα πάθη 
του Κυρίου. Η «είσοδθ5 στα Ιε- 
ροσόδυμα», η «Δίκη», η «Σταύ
ρωση» και η «Αποκαθήδωοη» 
ζωντανεύουν μέοα από ένα έθι
μο που κρατάει από τη δεκαετία 
του '40.

Αράχωβα

Εδώ, ο napvaooos τυδίγεται 
στΐ5 ευωδιέ5 του οβεδία. Το έθι
μο των «δάκκων» τηρείται πιστά 
ανήμερα ms Λαμπρή$. Σχεδόν 
πριν χαράξει οι κάτοικοι ξυ 
πνούν για να προετοιμάσουν το 
ψήσιμο του οβεδία και των υπο- 
δοίπων ψητών εδεσμάτων, θα 
συγκεντρώσουν τα κδήματα και 
θα προετοιμάσουν τη φωτιά που 
απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και 
μεγάδη εμπειρία. Τα μυστικά ms

tpanias περνούν από τη μια γε
νιά στην άδδη. Οδόκδηρη η πε
ριοχή τυδίγεται από ένα πέπδο 
καπνού. Κάθε γειτονιά έχει και 
τον δικό ms «δάκκο» στον οποίο 
ψήνονται από 10 αρνιά και πά
νω. Το ψήσιμο ξεκινάει ψάδδο- 
vias το «Xpioios Ανέστη». Enions 
στην Αράχωβα γίνεται ο αγώνα5 
δρόμου «των γερόντων», που 
ξεκινάει από τον Αϊ-Γιώργη και 
καταδήγει στο δόφο. Οι εκδη- 
δώοεΐ5 ουνεχίζονται με τα κδέ- 
φτικα αγωνίσματα, το γνωστότε
ρο από τα οποία είναι το «σήκω
μα ms πέτρα5.

Κρήιη

Αξέχαστο θα μείνει το Πάσχα σ' 
όποιον επισκεφθεί το νησί. Στον 
Άγιο Νικόδαο και στο χωριό των 
Γκαγκάδων, πριν από την Ανά
σταση, τα παιδιά του χωριού μα
ζεύουν ξύδα και άδδα εύφδεκτα 
υδικά και τα αφήνουν στο προ- 
αύδιο ins εκκδησία5. Στην κορυ
φή του «ξύδινου» βουνού τοπο
θετείται ένα οκιάχτρο του Ιούδα 
και την ώρα που ο ιερέαε δέει το 
«Xpioios Ανέστη» βάζουν φωτιά 
και το καίνε. Η μέρα γίνεται νύ
χτα η καμπάνα χτυπάει ασταμά
τητα oncas και οι δοξαριέε ms 
δύρα$. Κι όδα αυτά με πρωτα
γωνιστή τη δίμνη, στη γέφυρα 
ms onoias τεδείται το δρώμενο, 
δημιουργώνταε μια πραγματικά 
μοναδική ατμόσφαιρά.
Σ' οδόκδηρο το νομό Ηρακδεί- 
ου στήνεται ένα εκπδηκτικό σκη
νικό από το πρωί ins Μ. Παρα- 
σκευή$ όταν όδοι οι ντόπιοι
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Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Ο :

σπεύδουν axis εκκδησιέε για την Απο
καθήλωση. Γυναίκεε και παιδιά στολί
ζουν to μεσημέρι τον Επιτάφιο και επι
στρέφουν στο σπίτι για να ετοιμαστούν 
για τπν σημαντική απογευματινή επί
σκεψη: Ο Επιτάφιος σταματά σε κάθε 
πόρτα του χωριού ή ms πόλης και περι
μένει mus Kamteous του σπιτιού να 
βγουν για να περάσουν από κάτω. Το 
βράδυ ms Ανάστασηε θα παραβρεθείτε 
στο γλέντι ms πυρπόδησηε του Ιούδα, 
όπου αντί για μαγειρίτσα θα oas τρατά
ρουν «οφτό», κρέα5 δηδαδή ψημένο 
στη χόβοδη. Το γλέντι συνεχίζεται την 
Κυριακή, ιδιαίτερα στη Χερσόνησο, που 
ανάβουν φωτιέε στην πδατεία και μοι
ράζουν omus ξένου5 δουδούδια και 
κρατά μέχρι την Τρίτη, με τπ συγκέντρω
ση στο χωριό Κασταμόνητα, όπου συ
γκεντρώνονται οι Ηρακδειώτε5 φέρνο- 
νταε μαζί mus το παδιό κρασί από το κε- 
δάρι. Ο επισκέπτηε που θα μπορέσει να 
μείνει και την τρίτη μέρα του Πάσχα 
μπορεί να ταξιδέψει στο νομό Χανιών, 
στα Τοπόδια. θα ζήσει ένα αξέχαστο 
πανηγύρι οτη σπηδιά ms Ayfas locpias, 
με τα όργανα, το κρασί και το γδέντι να 
ακοδουθούν τη Λειτουργία.

Γαλαιινή - Σιάτιστα

Στη γωνιά αυτή του νομού Κοζάνηε, την 
τρίτη μέρα του Πάσχα γίνεται, εδώ και 
εκατοντάδε$ χρόνια ο «Xopos ms Ρό- 
Kas». Είναι ένα συμβοδικό δαϊκό δρώ
μενο, οτο οποίο συμμετέχουν μόνο γυ- 
vai'KES. Το χορό σέρνει μια αρκετά ηδι- 
κιωμένη γυναίκα που κρατά στα χέρια 
της μια ρόκα και την ακοδουθούν οι 
υπόδοιπεε, οι οποίε5 παρατάσσονταν 
ανάδογα με το πόσα χρόνια ήταν πα- 
ντρεμένεε. Για πρώτη φορά οτο χορό 
αυτό συμμετείχαν άντρε5 το 1912, κρα- 
τώνταε την εδδηνική σημαία, ταυτόχρο
να δηδαδή με την απεδευθέρωση ms 
περιοχή5. Ο «Xopos της Pokos» συνδέε
ται άμεσα με mus φημισμένου5 Γαδατι- 
νούε μάστορεε-οικοδόμουε. Ήταν ένα 
συμβοδικό ξεπροβόδισμα των αντρών 
που έφευγαν, συνήθωε μετά το Πάσχα, 
σε μπουδούκια για να δουδέψουν στον 
ευρύτερο χώρο ms Μακεδονίαε cos τη 
χερσόνησο του Αίμου, την Προύσα και 
την Κωνσταντινούποδη.

Καρδίτσα

Σε αρκετά χωριά του νομού αναβιώ
νουν ποδδά έθιμα, από τα οποία ξεχω
ρίζουν, το κάψιμο του αφανού, ο διπλός 
xopos, τα σίγνα και η δημοπρασία των 
δαβάρων.
Το «κάψιμο του αφανού» γίνεται το βρά
δυ της Avaomons την ώρα που ο ιερέ-

as δίνει το Άγιο (Dcos. Οι νέοι του χωρι
ού βάζουν φωτιά στον αφανό, το ομοί
ωμα του Ιούδα, μια μεγάδη θημωνιά με 
κέδρα και ψέδνουν το Χριστός Ανέστη. 
Το έθιμο συμβοδίζει την Ανάσταση και 
την Ανάδηψη του Χριστού στον ουρανό. 
Το απόγευμα ms Κυριακής ms Λα- 
μπρήε, μετά τον εσπερινό ms αγάπηε, οι 
κάτοικοι σχηματίζουν χορού5, δύο οι 
γυναίκεε και δύο οι άντρε5. Πρόκειται 
για τον «διπδό χορό». Οι χορευτέ5 τρα
γουδούν ένα ειδικό αναστάσιμο τρα
γούδι, το «Σήμερα Xpioms Ανέστη». Τα 
«σίγνα» είναι καθαρά θρησκευτικό έθι
μο κατά το οποίο τη δεύτερη μέρα του 
Πάσχα, μετά τη δειτουργία, σχηματίζεται 
πομπή με τα δάβαρα, tis εικόνεε και τα 
εξαπτέρυγα, τον ιερέα και mus ψάλτε5 
και ακοδουθούν οι πιστοί με τις δαμπά- 
δεε. Η πομπή κάνει τον κύκδο του χωρι
ού ψέδνοντα5 εν χορώ το «Xpioms Ανέ
στη», ενώ otis εισόδουε του χωριού 
ψάδδονται δεήσεΐ5. Με αυτόν τον τρόπο 
ξορκίζουν το κακό.
Στο γραφικό Δήμο ms Ρεντίνα5 δαμβά- 
νει χώρα την τρίτη ημέρα του Πάσχα το 
πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου με τα 
«Μπαϊράκια», τοπικό έθιμο με το οποίο 
οι κάτοικοι τιμούν τα δάβαρα του Αγίου 
Γεωργίου. Οι νέοι του χωριού περιφέ
ρουν τα δάβαρα με πομπή. Μετά το τέ- 
δοε, συγκεντρώνονται στην κεντρική 
πδατεία όπου και ξεκινά η «δημοπρα
σία των δαβάρων». Το ποσό των χρημά
των που συγκεντρώνεται προορίζεται 
για την αναπαδαίωση των ιστορικών εκ- 
κδησιών που χρονοδογούνται από τον 
9ο αιώνα.
Στο ΒΔ τμήμα του νομού βρίσκεται ο 
Δήμο$ Παδαμά. Στην πανέμορφη αυτή 
πόδη διοργανώνεται την Πέμπτη πριν 
των Βαϊων οι πασχαδινέ5 εκδηδώσειε 
«Λαζαρίνεε».

Κέρκυρα

Είναι γνωστό ότι το νησί των Φαιάκων 
δεν γνώρισε την τουρκική κατοχή, αδδά 
την ενετική, που διαμόρφωσε τη μου
σική παράδοση του νησιού, αδδά και 
πάμποδα έθιμα που αξίζει κανείε να πα- 
ρακοδουθήσει. Όδα στο νησί ξεκινούν 
από την Κυριακή των Βαϊων, μέρα κατά 
την οποία τιμάται η επέτειοε ms σωτη- 
pias του νησιού από την πανούκδα του 
1630. Το σκήνωμα του προστάτη του 
νησιού Αγίου Σπυρίδωνα διτανεύεται 
omus δρόμουε ms πόδηε, συνοδευό- 
μενο από τις 15 φιδαρμονικέε του νησι
ού και πδήθοε πιστών που καταδήγει 
στα τείχη ms πόδηε από όπου ο Άγιοε 
έδιωξε το δοιμό. Τη Μεγάδη Τετάρτη 
στο Δημοτικό θέατρο ms πόδηε γίνεται 
συναυδία εκκδησιαστική5 μουσικήε από

τη Δημοτική Χορωδία. Είναι μια παρά
δοση που θεσπίστηκε το 1989, με σκο
πό την προσέγγιση του θείου Δράματοε 
μέσω της μουσικήε, τόσο ms Ορθόδο- 
ξης όσο και ms Καθοδικήε Εκκδησίαε. 
Αξίζει επίοηε να παρακοδουθήοει κά
νει^ την ακοδουθία των 12 Ευαγγεδίων 
στο Duomo, την Καθοδική Μητρόποδη, 
όπου ανάβουν 12 κεριά και σβήνουν 
από ένα όταν τεδειώσει η ανάγνωση 
του κάθε Ευαγγεδίου. Μια άδδη παρά
δοση της ημέρα$ είναι η εξήε: Κορίτσια 
με το όνομα «Μαρία» φτιάχνουν ένα 
πουκάμισο για τον αγαπημένο της επι- 
κεφαδήε mus. Ξεκινούν τα μεσάνυχτα 
με το κόψιμο του υφάσματοε, στη συνέ
χεια το ράβουν, το πδένουν και το σιδε
ρώνουν. Κι όδα αυτά, πριν ξημερώσει.
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0  Bpurlos λέει ncos onoios φορέσει αυ
τό το πουκάμισο είναι άτρωτοε από 
σφαίρα ή μαχαίρι.
Η Μεγάλη Παρασκευή, είναι η μέρα των 
Επιταφίων, οι περιφορέί των οποίων ξε
κινούν από το μεσημέρι για να προλά
βουν οι φιλαρμονικέ5 να tous συνοδεύ
σουν oflous. Η διαφορετική ενδυμασία 
και το προσωπικό πένθιμο εμβατήριο, 
χαρακτηρίζει την κάθε φιλαρμονική του 
νησιού. Ακούγονται το «Adagio» του 
Albinoni» από την Παλαιό Φιλαρμονι
κή, με ns κόκκινε$ στολέ$, η «Marcia 
Funebre» από τη Φιλαρμονική Μάντζα- 
pos, με tis μπλε στολέ5 και τα «Elegia 
Funebre», «SvenTura και «Funeral 
March» του Σοπέν, από τη Φιλαρμονική 
Καποδίστρια5, με ns λευκέ$ στολέ$.. Την 
εμφάνιση tous κάνουν πρώτα οι επιτά
φιοι ins Π αναγιά  ins Σππλιώτισσα5 
από το Νέο Φρούριο και του Παντοκρά
τορα από το Καμπιέλο otis δύο το μεση
μέρι τελευταίθ5 ο επιτάφΐ05 ins Μητρό- 
πολη5 otis δέκα το βράδυ.
Η πρόκληση τεχνητού σεισμού στο 
πρωινό του Μεγάλου Σαββάτου, αποτε
λεί παράδοση για τον ιερό Ναό ins Πα- 
vayias των Ξένων. Αποτελεί δε αναπα

ράσταση ίου σεισμού που περιγράφε- 
ται στο Ιερό Ευαγγέλιο, cos επακόλου
θο, θριαμβικό γεγονό5 ins Avdoiaons 
του Κυρίου.
Η πιο παλιά και πιο κατανυκιική λιτα
νεία, του Μεγάλου Σαββάτου είναι αυτή 
ins περιφορά5 του Επιταφίου ins εκκλη- 
oias του Αγίου Σπυρίδωνα μαζί με το 
σεπτό σκήνωμα του Αγίου, σ' ανάμνηση 
ins ocoinpias του νησιού από την πείνα 
του 1553. Το έθιμο ξεκίνησε στα χρόνια 
ins ενετική5 kotox0s, όταν οι επιτάφιοι 
απαγορεύονταν το βράδυ τη Μεγάληε 
Παρασκευήε, για λόγου5 ασφαλεία5, 
αλλά επιτρεπόταν π λιτανεία του προ
στάτη Αγίου, με αποτέλεσμα οι πιστοί 
να ιη συνδέουν με την περιφορά του 
Επιταφίου.
Ttis έντεκα το πρωί οι πιστοί περιμέ
νουν την Πρώτπ Ανάσταση κι αρχίζει ίο 
έθιμο των «Μπότιδων» Το έθιμο απο
κτήθηκε από tous Ενετούε, που την 
Πρωτοχρονιά πετούοαν από τα παρά
θυρα tous παλιά αντικείμενα για να 
tous φέρει καινούργια, ο νέο$ xpovos. 
Οι Κερκυραίοι αντικατέστησαν τα παλιά 
αντικείμενα με κανάτια τα οποία γεμί
ζουν νερό και τα ρίχνουν από τα μπαλ

κόνια tous. Ένα άλλο έθιμο που ανα
βιώνει τα τελευταία χρόνια είναι η τοπο
θέτηση μias μεγάληε «μασιέλα5» στην 
πλατεία ins nivias. Το μισοβάρελο αυτό 
το γεμίζουν με νερό και το στολίζουν με 
φοίνικε$, p u p ils  και κορδέλε5. Οι πε
ραστικοί καλούνται να ρίξουν κέρματα 
«για το καλό» μέσα στο βαρέλι. Με την 
Ανάσταση, Kdnoios βουτάει μέσα για να 
μαζέψει τα λεφτά. Παλιότερα ο βουτη- 
xi0s δεν ήταν εθελοντήε, αλλά Kdnoios 
περαστικόε που τον έριχναν με το ζόρι. 
Η Ανάσταση το βράδυ γίνεται στην Άνω 
Πλατεία ins Tniavdbas και το θέαμα εί
ναι πραγματικά μοναδικό: οε όλα τα πα
ράθυρα των οπιτιών και των μεγάλων 
εξαώροφων κτιρίων είναι αναμμένα κε
ριά και κάτω οιην πλατεία χιλιάδεε πι
στοί με λαμπάδε$ ψέλνουν ευλαβικά το 
«XpiaTOS Ανέστη». Από vcopis το πρωί 
ins KupiaK0s του Πάσχα η εικόνα ins 
Av00Taons κάθε εκκλησία5 κάνει περι
φορά, πάντα με τη συνοδεία φιλαρμονι
κών, χορωδιών, σχολείων και προσκό
πων.

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α :

ΠΑΣΧΑ
ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Το ταξίδι (nous A y io u s  Tbnous είναι ένα ταξίδι ipuxns. 
Είναι μια μοναδική εμπειρία που μπορεί ν' αποκτήσει 

κάθε 0v0pa)nos, για ν' ανέβει ous πιο qmftes κορφέ$ uis 
nicnns, ν' αντικρίσει το μεγαλείο ms Αγάπιέ και να 

«δει» το πρόσωπο του θεού.Η ανάδειξη των Παναγίων 
Προσκυνημάτων άρχισε τον 4° αιώνα με την αναγνώ

ριση του Χριστιανισμού cos επίσημέ θρησκείες του
Ρωμαϊκού κράτος.

■  Ιερουσαλήμ
Η ακυβέρνητη πολιτεία. Η πόλη ins πί- 
oins, η πόλη του πόνου, του Aipaios, η 
πόλη που αρνήθηκε την αγάπη, οτην 
ίδια την Αγάπη.
Η πόλη με το φρικιό Γολγοθά και τα 
ερείπια του ναού του Σολωμόντα. Το ση
μείο όπου καταργήθηκε ο xpovos. Η πό
λη που στο κέντρο ins στριμώχνονται 20 
αιώνε5 loiopias, στο άγιο οημείο ins οτο 
Ναό ms Αναοτάαεω5.

I  Ο va6s
Ο va6s ins Αναστάσεω5 ιδρύεται από 
τον Μ. Κωνσταντίνο και Ελένη με την εύ
ρεση του Τίμιου Σταυρού το 336μ.Χ. Το 
626μ.Χ. ανιικαιαστάθηκε με 4 άλλουε 
vaoOs, rns Αναστάσεων, του Γολγοθά, ins 
ανευρέσεων του Τίμιου Σταυρού και ins 
Θεοτόκου. Το 1010 με απόφαση του Χα
λίφη rns Αιγύπτου οι τέσσερν εκκλησία 
καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Η νέα 
ανοικοδόμηση του ναού αποφασίστηκε 
το 1048 και έκτοτε έχουν γίνει διάφορεε 
επισκευέ5.

I  Η Αγία αυλή
Είναι ένα$ xoopos 400 τ.μ. περίπου, που

βρίσκεται μπροστά από την Αγία Πόρτα. 
Την Μεγάλη Πέμπτη το πρωί εδώ τελεί
ται η ακολουθία του Nmnipos. Ανατολι
κά rns Ayias Αυλήε, υπάρχει μία σκάλα 
που οδηγεί στο Γολγοθά.

Η  Η Αγία Πόρτα
Από την Αγία Αυλή στο εσωτερικό του 
Ναού ins Αναστάσεων οδηγεί μία πύλη 
ύψου$ 6μ. και πλάκν 4μ. και αποκαλεί- 
ται Αγία Πόρτα(πλάι υπήρχε άλλη μία, 
που σήμερα είναι χτισμένη).
Αριστερά rns Ayias nopias βρίσκεται ο 
σχισμένο$ Kiovas.

Η Ο axiap0vos Kiovas
Στο βιβλίου του ο Αρχιμανδρήιη5 Σάβ- 
βα$ Αχιλλέαν περιγράφει μια αληθινή 
μαρτυρία για τον σχισμένο κίονα: Σύμ
φωνα με την παράδοση το 1517μ.Χ. οι 
Άραβε$ κατέκτησαν τα Ιερουσαλήμ και 
οι Αρμένιοι θεώρησαν το γεγονόε τούτο 
μεγάλη ευκαιρία, θέλησαν να αρπά
ξουν από lous Ορθόδοξου5 το προνόμιο 
του Αγίου Φωτό5. Για το λόγο αυτό εξα
γόρασαν τον διοικητή ins Άγια Πόλη$ και 
το 1549 μ.Χ. απαγόρευσαν την είσοδο 
των Ορθόδοξων στον Πανάγιο Τάφο.
Το Μ. Σάββατο ο Πανίερο5 Naos έκλεισε

για του Ορθόδοξου5. Ο Ayapnvos Εμί- 
pns καθόταν στο μιναρέ για να ελέγχει 
τα πάντα. Ο naipi0pxns Yovanoros 
μπροστά στην είσοδο του Ναού προσευ
χόταν στο θεό, ενώ στα χέρια του κρα
τούσε τα 33 κεριά και από τα μάτια του 
κυλούσαν δάκρυα. Την καθορισμένη 
ώρα που εμφανίζεται το Άγιο (Dais ένα$ 
υπόκωφοε Kporos και ένα5 6uvaios άνε- 
μθ5 ακούστηκε. Ο Kiovas ins nopias σχί- 
σθηκε. Ο naipi0pxns ευθεί$ σήκωσε τα 
κεριά και άναψε το υπερκόσμιο (Dais. 
Όλοι ξέσπασαν σε κραυγέ$. Ο Ayapnvos 
Epipns που καθόταν στον μιναρέ είδε το 
θαύμα και φώναξε «Μεγάλη η πίστη των 
Χριστιανών! "Evas είναι ο αληθινό5 Θεό5, 
ο Θεό$ των Χριστιανών. Πιστεύω στον 
Αναστάντα εκ νεκρών Χριστόν. Τον προ
σκυνώ ais θεό μου». Μετά από αυτή την 
ομολογία του πήδησε από τον μιναρέ. 
Κατά την πτώση του opais δεν έπαθε τί
ποτα. Τότε οι μουσουλμάνοι τον έπιασαν 
και τον αποκεφάλισαν. Το άγιο λείψανο 
του φυλάσσεται μέχρι και σήμερα στην 
Ιερά Μονή rns Μεγάληε navayias των 
Ιεροσολύμων.

Μ  Αγία Αποκαθήλωση
Μόλΐ5 ο προσκυνητήε περάσει την Αγία 
Πόρτα αντικρίζει την Αγία Αποκαθήλωση.
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Αριοτερά από την Αγία Αποκαθήλωση 
βρίσκεται ένα κομμάτι σπασμένο μάρμα
ρο, περιφραγμένο με κάγκελα. Εδώ πι
στεύεται ότι έστεκαν τπν ώρα tns Σταύρω- 
ons «οι γυναίκε5» (η Μαρία του Κλωπά και 
π Μαρία η Μαγδαληνή Λουκ.κγ'49 και 
Ιω.ιθ' 25-27) και ο Ιωάννπ5.

Η  Γ ο Α γο θά Ξ
Δεξιά από την αποκαθήλωση δυο oraftes 
από 27 απότομα και ανηφορικά σκαλοπάτια 
οδηγούν πάνω από το έδαφο5 του Ναού 
στο λόφο ms Σταύρωσης το φρικτό Γολγο
θά, στον «τόπο του κρανίου». Σύμφωνα με 
την παράδοση ο λόφο5 πήρε το όνομα αυ
τό, επειδή βρέθηκε εκεί το κρανίο του πρω
τόπλαστου Αδάμ.Έτσι αργότερα, το αίμα του 
Λυτρωτή Εσταυρωμένου, ρέοντα$ πάνω οτο 
κρανίο, εξαγνίζει από το προπατορικό αμάρ
τημα ms παρακοή5 του Αδάμ ολόκληρο το 
ανθρώπινο γένο5.
Μια άλλη εκδοχή, αναφέρει την ονομα
σία του Γολγοθά cos τόπο γεμάτο κρανία 
από us εκτελέσεΐ5 που γίνονταν εκεί. 
Πάνω στο ιερό λόφο του Μαρτυρίου 
βρίσκονται δύο παρεκκλήσια, ένα ανή
κει otous Ελληνορθόδοξου5 και ένα 
omus Aauvous. Στο ορθόδοξο παρεκ
κλήσι προβάλλει 0vas τεράστιο$ οταυ- 
pos και πάνω tous σε φυσικό μέγεθθ5

ανθρώπου ο Εσταυρωμένο5 lnoo0s με 
το ακάνθινο στεφάνι. Δεξιά raus στέκεται 
η Μάνα Παναγία και αριστερά του ο αγα- 
ππμένο5 tous μαθητή5, ο Ιωάννηε. 
Μπροστά από τη Σταύρωση είναι η Αγία 
Τράπεζα που ακριβώε κάτω από το μέρο$ 
ms στήθηκε ο Σταυρό$ του Χριστού. Εκεί 
αντικρίζει κανεί$ με δέο$ τη σχισμή του 
σεισμού στο βράχο την ώρα που Ιησού5 
άφησε το πνεύμα. («Καί ιδού το καταπέτα
σμα του ναού εσχίσθη ε5 δύο από άνω
θεν έωε κάτω, και η γή εσείσθη και αι πέ- 
τραι εσχίσθησαν» Ματθ.κζ'51).

Η Η o66s ίου Μαρτυρίου
Είναι η o6os του πόνου που ακολού
θησε ο Xpnoms φορτωμένο$ τον Σταυ
ρό a)S το σημείο ms Σταύρωση5. Ακο- 
λουθώντα$ την ορθόδοξη και καθολι
κή παράδοση υποδεικνύονται 14 Στά- 
σεΐ5, που η καθεμία σηματοδοτεί ένα 
γεγονό5:

1η Στάση-Πραιτώριο
Ο InooPs καταδικάζεται σε θάνατο 
(Ιω.ιη'28).

2" Στάση -  Πραιτώριο
Ο Ιησού5 παραλαμβάνει το Σταυρό του 
(Ιω.ιθ' 16).

3" Στάση- Γωνία με την Οδό Ελ Ουάντ
Ο lnoo0s πέφτει πρώτη φορά κάτω, απ' 
το βάρο5 του Σταυρού (δεν αναφέρεται 
στα Ευαγγέλια).

4" Στάση -  Αρμενικό καθολικό παρεκ
κλήσι.
Ο lnoo0s συναντά τη μητέρα του (δεν 
αναφέρεται στα Ευαγγέλια).

5" Στάση -  Το σπίτι του Σίμωνα Κυρηναίου
Το σπίτι του Σίμωνα του Κυρηναίου που 
βοήθησε να οηκωθεί ο Σταυρό5 του 
Χριοτού (Ματθ.κζ'32, Μαρκ.ιε'21, 
Λουκ.κγ' 26).

6" Στάση -  Το σπίτι Tns Αγίαε Βερονίκηί 

Το Άγιο Μανδήλιο
Εδώ η Αγία Βερονίκη σκούπισε το ιδρω- 
μένο και ματωμένο πρόσωπο του Ιησού 
κι ευθύε αποτυπώθηκε π θεανδρική 
μορφή του στο Αγιο Μανδήλιο (το γεγο- 
vos αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρε5 ms 
EKKrtnaias).

7η Στάση -  Η Πύλη Tns καταδίκη$ -  Λατι
νικό παρεκκλήσι.
Εδώ έπεσε για δεύτερη φορά ο Ιησού5 
απ' το βάρο5 του Σταυρού.
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8η Στάση Ο InooCis παρηγορεί ns κοπέ- 
rtes ins Ιερουσαλήμ: «σ:ραφεί5 δε npos 
αυτά ο Inooiis είπε- Θυγατέρε5 Ιερου- 
σλήμ, μη κλαίετε επ' εμέ, πλην εφ' ευα- 
10s κλαίετε και επί τα τέκνα υμών. Ότι 
ιδού έρχονται ημέραι εν ais ερούσι- Μα
κάριοι αι στείροι και κοιλίαι, αι ούκ εγέν- 
νησαν, και μαστοί οι ούκ εθήλασαν 
..»(Λουκ.κγ' 28-30).

9η Στάση Η τρίτη πτώση του Ιησού στην 
είσοδο του Ναού ins Αναστάσεα^ η 
οποία υποδηλώνει το μεγαλείο ins 
Σταύρωση5.

Οι 5 τελευταίε$ στήσει του δρόμου βρί
σκονται μέσα στο ναό.
10" Στάση Ανατολικά ins Ayias Αυλή$: Ο
lnoo0s απογυμνώνεται για ν' αρχίσει η 
διαδικασία ins oiaupiKhs noivns και θα- 
vOicuans.

11" Στάση -  Γολγοθά$ -  Παρεκκλήσι Λα
τίνων

12" Στάση -  Γολγοθά$ -  Ελληνορθόδοξο 
παρεκκλήσι

13" Στάση -  Αγία Αποκαθήλωση 

14" Στάση - Ο Πανάγιο$ T0q>os 

Το Άγιο (Dcos
Κάθε Μεγάλο Σάββατο το μεσημέρι στον 
Πανίερο Ναό ins Αναστάσεω5 στα Ιερο
σόλυμα επαναλαμβάνεται το ΜΕΓΑ 
ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ που συγκλο
νίζει και αγαλλιάζει ooous έχουν την τύ
χη και την τιμή να παρευρίσκονται εκεί. 
Το πρωί πριν από την τελετή του Αγίου 
Φωτό$ από ns 10:00'εώ$ ous 11:00' γίνε
ται πρώτα ένα$ σχολαστικόιατο5 έλεγχο$ 
του Παναγίου Τάφου. Τον έλεγχο αυτό 
παρακολουθούν εκπρόσωποι των Αρμε
νίων και άλλων δογμάτων.
Αμέσωε μετά, ous 11:00 ακριβοο5, σφρα
γίζουν τον Πανάγιο Τάφο με μελισσοκέ- 
ρι. Το μελισσοκέρι το φτιάχνει ο φύλα- 
Kas του Ιερού Τάφου. Ztis 9:00'το πρωί 
του Μ. Σαββάτου, παίρνει 5 κιλά καθαρό 
κερί ίο οποίο είναι λειτουργημένο επί 40 
ημέρεε και προορίζεται μόνο για την τε
λετή του Αγίου ®cot0s, το λιώνει σε ειδι
κό για το σκοπό αυτό δοχείο. Η προετοι
μασία του διαρκεί δύο ώρεί, ώστε το 
βουλοκέρι να είναι έτοιμο otis 11:00 
ακριβών. Δύο τεράστιες λευκέ$ κορδέ- 
λε$ καλύπτουν χιαστί την πόρτα του Τά
φου. Ztis τέσσερα γωνίε5 που βρίσκο
νται τα άκρα καθείς και στο κέντρο που 
εφάπτονται οι κορδέλε$ θα τοποθετηθεί 
το κερί. Εκεί πάνω στο κερί, οι αρχέ$ το
ποθετούν ns οφραγίδε5 tous.
Ο έλεγχο$ και η σφράγιση του Πανάγιου 
Τάφου γίνεται για να διαπιστωθεί ότι δεν
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υπάρχει τίποτα μέσα που θα μπορούσε 
να προκαλέσει φωτιά.
Η τελετή του Αγίου Φωτά5 γίνεται otis 
12:00'το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββά
του και αποτελείται από τρία στάδια: α) 
Τη Λιτανεία, β) την είσοδο ίου Πατριάρχη 
στον Πανάγιο Τάφο και y)tis προσευχέ5

Η Ελληνική Αστυνομία 
διαδραματίζει ενεργό 
ρόλο καθ' όλη τη δ ιαδ ικα
σία μεταφορά$ του Αγίου 
Φωτό5:Έλληνε5 Αστυνομι
κο ί συνοδεύουν την 
αποστολή που ξεκινάει από 
την Ελλάδα με ειδ ικά, για 
την περίπτωση ναυλω μένο 
αεροσκάφοΒ από το Υπουρ
γείο Εξωτερικών, φροντίζο- 
vtas για τα μέτρα ασφαλεί- 
as από τη στιγμή τπ5 προ- 
σγειώσεωε στο Τελ Αβίβ 
cos xous Ayious T0nous, 
σε συνεργασία 
πάντα με xous αστυνομι
κ ο ί  tns διπλωματική$ pas 
αποστολή$ που βρίσκονται 
στο Ισραήλ, υπό την 
εποπτεία του Προξένου και 
αντίστροφα, μέχρι την άφ ι
ξη του Αγίου Oan0s στην 
Αθήνα.

του Πατριάρχη για να βγει ίο Άγιο Φωε. 
Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, το με
σημέρι του Μ. Σαββάτου, ο Ορθόδσξθ5 
Πατριάρχηε με την συνοδεία του - αρχιε- 
ρεί5, ιερείς και 6iaK0vous- μπαίνει στον Πα
νίερο Ναό ins Αναστάσεα^, ενώ οι καμπά- 
νεε χτυπούν πένθιμα. Η κάθοδο$ του Πα
τριάρχη είναι μεγαλοπρεπή$, ώστε να φαί
νεται η λαμπρότητα ins Ορθοδοξία. Συνο
δεύεται από ολόκληρο τον κλήρο του Πα
τριαρχείου, ενώ τα πατριαρχικά λάβαρα 
ins Ορθοδοξία5 προπορεύονται. Ακολου
θούν ολόχρυσοι και ολόλαμπροι σταυροί, 
ολόχρυσα εξαπιέρυγα, ειδικοί φύλακε5 με 
εντυπωσιακέ5 στολέ5 κρατούν ειδικές ρά
β δ ο ι, που tis κτυπούν ρυθμικά στη γη για 
ν' ανοίγει ο δρόμο5 από το συνωστισμένο 
πλήθθ5 των πιστών. Ο Πατριάρχη$ μπαίνει 
στο Ναό και κάθεται στον πατριαρχικό θρό
νο. Από αυτό το σημείο περνάνε και ασπά- 
ζονται το χέρι του οι εκπρόσωποι των 
Αρμενίων, των Αράβων, των Κοπτών και 
άλλων για να tous δοθεί το Άγιο Φω$. Σύμ
φωνα με τα προνόμια αν δεν ασπαστούν το 
χέρι του Ορθόδοξου Πατριάρχη δεν έχουν 
ίο δικαίωμα να λάβουν το Άγιο Oars από ία

χέρια ίου. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο 
για την Ορθοδοξία.
Αμέσου μετά αρχίζει η Ιερή Λιτανεία η 
οποία περιφέρεται ipeis φορέ5 γύρω 
από τον Πανάγιο Τάφο.
Μετά την Λιτανεία αποσφραγίζεται ο Πα- 
νάγΐ05 Τάφο5 και ο Πατριάρχηε βγάζει 
την αρχιερατική στολή και μένει μόνο με 
το λευκό στιχάριο. Κατόπιν οι Αρχέ$ ms 
Ιερουσαλήμ ελέγχουν σχολαστικά τον 
Πατριάρχη μπροστά σε όλου5 ώστε να 
διαπιστωθεί ότι δεν έχει τίποτα μαζί του 
το οποίο μπορεί να μεταδώσει cpcos. 
ncos βγαίνει το Άγιο Ocos;
Στι$ 12:00 ίο μεσημέρι κόβονται οι κορ- 
δέλε$ και ο naipiOpxns εισέρχεται στον 
Πανάγιο Τάφο, συνοδευόμενο5 από ένα 
Αρμένιο (για ανίχνευση κάθε Ki'vnons). 
Evios ίου χώρου που βρίσκεται το Άγιο 
Μνήμα ο Πατριάρχηε μπαίνει povos. Μέ
σα στην απόλυτο ησυχία yovotiotos κά
νει αρχιερατική προσευχή και ξαφνικά 
ακούγεται ivas oupiypos. Σχεδόν ταυτό
χρονα οι γαλαζόλευκε5 αστραπέε του 
Αγίου ©arms διαχέονιαι παντού, λες και 
ανάβουν εκατομμύρια φωτογραφικά 
φλα$ και τα κανδήλια και οι πυρσοί του 
Πατριάρχη, ανάβουν μόνα tous. Το πλή- 
0os ξεοπάει σε ζητωκραυγέ$ ενώ δά
κρυα xap0s και nioins τρέχουν από τα 
μάτια του κόσμου.
Το Άγιο ®aos για μερικά λεπτά ins cbpas 
δεν έχει tis ιδιότητεε tis φωτιά5. Αυτό 
συμβαίνει τα πρώτα λεπτά ins dopas, 
όταν βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο ο 
naipippxns και δίνει το Άγιο Ooos oious 
πιστούε. Μπορεί οποιοσδήποτε να αγγί
ζει την φλόγα 33 κεριών και να μην καί
γεται! Μετά από πάροδο 33 λεπτών περί
που η φλόγα είναι κανονική.
Μεγάλο ενδιαφέρον για τον έλεγχο δεί
χνουν και όλα τα άλλα δόγματα ία οποία 
με 6i0cpopous iponous και πιέσεις έχουν 
από παλιά αποκτήσει δικαιώματα στον Πα
νάγιο Τάφο. Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι 
καθόλου τυχαίο. Αν ιύχει κάποια χρονιά να 
μη βγάλει το Άγιο Oars ο Ορθόδοξθ5 Πα- 
τριάρχη5, τότε θα αναλάβουν το προβάδι
σμα ins τελετής του Αγίου ®ax0s άλλοι.
Τα ιερά και τα όσια του Πανάγιου Τάφου 
διαφυλάττονται με Konous, θυσίε$ και 
πολλέ$ cpop0s με αίμα μαρτυρικό.
Ttous Ayious Tonous όλα είναι διαφορε
τικά, ο ήλιος, ο a0pas, ία δέντρα, ία νε
ρά, το χώμα, ία βουνά, οι δρόμοι. Το κα
θένα μέρο$ έχει να διηγηθεί και ένα 
θαύμα και cos επιστέγασμα όλων αυτών 
παραμένει το άγιο Φω$.
Πηγέί: «Άγιοι Τόποι» ins Zocpias Σφυροέρα 

«Είδα ίο άγιο <pcos» ίου Αρχ. Σάββα 
AxirlflEccis. 
www.holylight. gr

Επιμέλεια: Ανθ/pos Σοφία Ζυγούρα

http://www.holylight




2007

Λ α μ π α δ α
ποχρέωση» ίου νονού και ins vovds

In s  pspes pas, μια σειρά από παιδι- 
Kts flaμna6es δεν είναι παρά ένα 

ακόμη καταναλωτικό προϊόν, βόέπο- 
vias i e s  να διακοσμούνται, άΓΐόοιε 

από ομοιώματα τηλεοπτικών ηρώων, 
και κινούμενων σχεδίων και άδδοιε 

με φιγούρεε που norlrles (popes 
έχουν ποδεμικό χαρακτήρα. Opcos, 

η θαμπάδα συμβολίζει κάτι ποθύ ιε
ρό στον εθιμικό κατάθογο των ανα

στάσιμων ημερών.

Η
 λαμπάδα και ίο φως που καίει, συμβολίζουν ιην αναγέννη

ση, τη ζωή και γενικά ίο καλό. Γι' αυτό άλλωστε και με ίο 
Φως ms Λαμπρής, ο αρχηγός ms οικογένειας κάνει ίο 
«οταυρό» στην είσοδο του σπιτιού. Είναι ένας «μαγικός» τρό
πος αποτροπής του κακού, όπως λέει ο λαός μας. Πιστεύει 
ότι μ' αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται το κακό, η αρρώστια, ή 
οποιαδήποτε δαιμονική επήρεια. Το Άγιο Φως, λέγεται, ότι 

είναι καλό να μείνει αναμμένο οτα εικονίσματα, ολόκληρο το χρόνο.
Την απλά στολισμένη λαμπάδα, στις παραδοσιακές κοινωνίες την έφερνε πά
ντοτε ο νονός και είχε το συμβολισμό ενός πνευματικού δώρου προς το βα
φτιστήρι, το οποίο ήταν υποχρεωμένος να παρέχει ως πνευματικός του πατέ
ρας. Μαζί με τη λαμπάδα έπρεπε να προσφέρει και ένα τσουρέκι. Για τα παιδιά 
αποτελούσε ένα πολύ όμορφο δώρο, καθώς τότε δεν υπήρχαν σε αφθονία τα 
γλυκίσματα που υπάρχουν σήμερα. Πέρα απ' αυτά, ο νονός, εάν είχε τη δυνα
τότητα αγόραζε επίσης και ρούχα ή ένα ζευγάρι καινούργια παπούτσια, που 
σε παλαιότερες εποχές θεωρούνταν ένα είδος πολυτελείας, αν αναλογιστεί 
κανείς ότι τα περισσότερα παιδιά κυκλοφορούσαν ξυπόλυτα. Αυτό συνέβαινε 
διότι οι γυναίκες μπορούσαν να φτιάξουν ία ρούχα των παιδιών τους μόνες 
τους, ενώ η κατασκευή παπουτσιών δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Γι' αυτό άλ
λωστε ο λαός μας αναφέρεται ακόμη στα «παπούτσια της Λαμπρής». 
Δυστυχώς, όμως, σήμερα, οι άνθρωποι μοιάζουν να έχουν ξεχάοει το συμβο
λισμό του Πάσχα. Φαίνεται πως έχουν μπερδευτεί από την πληθώρα των επι
λογών που τους παρέχει η αγορά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαχω
ρίσουν τί τους είναι αναγκαίο και τι όχι. Τί μπορεί άραγε να εξυπηρετήσει ένα 
ακαλαίσθητο ομοίωμα ή ένα αυτοκινητάκι πάνω στη λαμπάδα ενός παιδιού 
που θα πάει το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στην Εκκλησία; Πως θα κατα
φέρει ο γονιός, αλλά και ο νονός να περάσει στο παιδί του το συναίσθημα της 
αγάπης και της αγαλλίασης των ημερών; Το δώρο αυτό μπορεί να ηροσφερ- 
θεί στο παιδί κάποια άλλη στιγμή ή, έστω, ανεξάρτητα από τη λαμπάδα. Το 
πρόβλημα με τις παιδικές λαμπάδες που κυκλοφορούν στο εμπόριο έχει να 
κάνει κυρίως με το θέμα της αισθητικής και ins συμβολικής σημασίας που 
έχουν ορισμένα πράγματα και λιγότερο με ζητήματα ηθικής.

Επιμέλεια; Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Π
ολλά είναι ία λαογραφικά 
στοιχεία που δίνουν χρώμα 
την περίοδο του Πάσχα. 
Ανάμεσα σ' αυτά, διάφορα 
είδη oncos, κεριά, βαφέΞ, 
rapiss πυροτεχνήματα κ.α. 
που κατακλύζουν to u s  πά- 
γκουε Tns οδού Διόδου, τον 
πιο χαρακτηριστικό δρόμο Tns AGnvas, αυτό το 

ζεστό χωνευτήρι, όπου ανακατεύονται χρόνοι 
παλαιοί και νέοι. As δούμε από κοντά τα είδη 
που, καθένα με τη χρηστικότητά του παίζει το ρό
δο του στη μεγάδη γιορτή Tns Χριστιανοσύνη.

Τα στεφάνια
«Στέφανο» τα Αίνε και τα διαλαλούν. Το 
όνομά tous είναι επηρεασμένο από το 
«στέφανον εξ ακανθών» του τροπαρίου, 
θα αγοραστούν ή θα πάνε την Μ. Παρα
σκευή στον Επιτάφιο. Ο 00votos του Χρι
στού θυμίζει στον καθένα και το δικό 
του νεκρό. Το έθιμο αυτό είναι από τα 
πιο παλιά του ελληνισμού, γιατί δεν 
σταμάτησε ποτέ, από τα πρώτα KioAas 
χρόνια Tns Puzavavns xpionavoa0vns. 
Τα στεφάνια ήταν κατασκευααμένα από 
φυσικά λουλούδια. Τα ψεύτικα στεφάνια 
pas «προέκυψαν» την περίοδο Tns κατο- 
χή5 (οι καθολικοί τέτοια πάνε otous τά- 
cpous). ΓΓ αυτό ο Koopos τα δέει «ευρω
παϊκά».

Τα κεριά
Είναι από τα πιο ωραία θεάματα, να βλέ- 
πεΐ5 κάθε τραπεζάκι να έχει σαν κιγκλί
δωμα μπροστά του nAA0os λαμπαδί- 
τσε5, με πολύχρωμεε κορδέλεε πάνω 
tous και με κερένια χρυσολούλουδα 
στη μέση. Tis διαλαλούν φωνάζοντα5: 
«Κεριά και λαμπάδε5ΐ». Τα κεριά είναι 
άσπρα ή κίτρινα. Τα κίτρινα είναι περισ
σότερο λατρευτικά και προορίζονται για 
τιs πένθιμε5 ακολουθίε5. Τ' άσπρα για 
την Ανάσταση, έχουν σκαλίσματα σαν 
πέταλα λουλουδιών και είναι τα πιο 
ποΑΑά tous στοΑισμένα με κορδέλε$: 
άσπρε$, ροζ, κόκκινε5, γαλάζιε$.
Πότε θα κρατηθούν στο χέρι αυτά τα κε
ριά; Λιγοστά στη Σταύρωση, μα πάρα 
ποΑΑά το βράδυ στον Επιτάφιο και το 
Σάββατο στην Ανάσταση. Είναι τα κεριά 
που θα δώσουν, τα δυο αυτά βράδια 
otous δ ρ ό μ ο ι Tns A0nvas, το παράξε
νο περπατητό φεγγοβόΑημα, που Αεε κι 
αντιφεγγίζει στη γη κομμάτια από τον

έναστρο ουρανό Tns.
To qxos Tns Ανάστασπε θα γυρέψουν 
όΑοι να το πάνε σπίτι tous, xoopis να 
σβήσει. Αυτήν την ανάγκη σκέφτηκαν 
να εμπορευθούν μερικοί επιχειρημα- 
τίε5 κι έφτιαξαν τα φαναράκια με εικό- 
νε5 του Χριστού στα τζάμια tous (Γέννη
ση, Βάφτιση, Σταύρωση, Ανάσταση), 
όπου τοποθετεί κανεί$ τη λαμπάδα του 
και δεν σβήνει.
Στα ίδια τραπεζάκια με tis λαμπάδε5 πω- 
Αούνται και τα «φανάρια», τα γνωστά 
χρωματιστά χαρτοφάναρα, που ανοιγο
κλείνουν σαν φυσαρμόνικα. Έχουν γίνει 
κι αυτά εθιμικό είδθ5 του Πάσχα, γιατί 
όχι μονάχα στολίζουν tis έκκλησή και 
τα προαύλια, αλλά και προστατεύουν το 
(pars από τον αέρα. Τα συνηθίζουν πιο 
πολύ στον Επιτάφιο, που π διαδρομή 
του τα χρειάζεται περισσότερο και τα 
κρατούν παιδιά. Έχουν επάνω tous πα- 
ραστάσεΐ5 πουλιών και λουλουδιών.

Πυροτεχνήματα
Τα τραπεζάκια των πυροτεχνημάτων εί
ναι αποκλειστικά για το είδοε αυτό. Tous 
πωλητέ5 tous οι άλλοι tous λένε «βεγ- 
γαλικού5». Πουλούνε, πάνω σε κόκκινη 
στρώση χαρτιού, όλα τα αβλαβή είδη 
για περιχυτό cpcos. Πιστολάκια και φελ- 
Ao0s, φωτοβολίδεΒ, φώσφορα, βεγγαλι
κά, που το καθένα tous έχει και ξεχωρι
στό όνομα: «δέντρα», «πεταλουδ(τοε5», 
«κοιμήτε$», «σπίρτα», «βεντάγιε5», «ρω
μαϊκά», «τρακατρούκε5». Και το διαλάλη- 
μά tous γίνεται με πιστολιέε: «Φώσφο
ρα, βεγγαλικά, πυροτεχνήματα».

Βαφέ$, αβγά κόκκινα
Τ' αβγά εδώ δεν είναι φυσικά αλλά ξύ
λινα. Τα φυσικά έχουνε βάση μονάχα
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στην οδό Αθηνάε και oris παρόδου ins. 
Εδώ τα ξύλινα είναι για να ρεκλαμάρουν 
ns βαφέε και για να πουδηθούν σαν παι
χνίδια. Τα παιδιά, που είναι πάντα οι πιο 
υπολογίσιμοι πεδάτεε ins οδού Αιόδου, 
τα θέδουν για να ξεγεδάνε με το τσού- 
γκρισμα τ' άδδα παιδιά, και να tous σπάνε 
τα δικά to u s . Μα τα ίδια αβγά χρειάζονται 
στο σπίτι και για το νοικοκυριό, για στολίδι 
πρώτα, κι ύστερα για να μαντάρονται μ' 
αυτά κάδισεε, ή να γίνονται θήκη για καρ- 
φιτσοβεδόνε$.
Οι βαφέε πωδούνται όλεε σε φακέδουε, 
που έχουν απ' έξω ιυπωμένεε παραστά- 
σειε των ημερών: Σταυρό (χωρίε το σώ
μα του Χριστού), Ανάσταση, εδδηνικό 
ζευγάρι που τσουγκρίζει αβγά, αρνάκια 
κ.ά. Οι εμπνεύσειε τουε είναι ποικίδεε, 
όπωε και στα κάρι-ποστάδ. Μόνο που, 
επειδή δεν στοιχίζουν ποδύ, είναι κακο- 
τυπωμένεε. Το διαδάδημά τουε είναι: 
«Για τ' αβγά σαε βαφέε!».
Μαζί με τιε βαφέε πωδούνται και χαδκο- 
μανίεε με την Ανάσταση, η διακόσμηση 
του πασχαδιάτικου αβγού με παραστά- 
σειε (ξομπδωτά ή ξομπδιστά και αβγά) εί
ναι κάτι διεθνέε, που το βρίσκουμε όμωε 
από παδιά στην Εδδάδα. Είναι το φιδοιε- 
χνημένο αβγό, που θα μείνει ένα χρόνο 
άσπαστο στο σπίτι, ή θα χαριστεί σε πρό
σωπο αγαπημένο.

Σύνοψη, ευαγγέλια, πάθη

τουε τώρα γίνεται σεβαστικά: «Τα Δώδεκα 
Ευαγγέδια κι ο Επιτάφιοε θρήνοε!» - «Η Ιε
ρά Σύνοψη και τα Άγια Πάθη!». Τα έχουν 
βάδει με τάξη πάνω σε ξεχωριστό τραπε
ζάκι, χωρίε άδδα είδη πδάι τουε. Είναι 
γνωστό, πώε ο κόσμοε χρησιμοποιεί πο
δύ, τούτη την εβδομάδα, τη Σύνοψη και τα 
μικρά βιβλιαράκια με τα Ευαγγέδια. Είναι 
σχεδόν η μόνη περίπτωση, που το εδδηνι
κό κοινό παρακοδουθεί τιε ακοδουθίεε 
τηε εκκδησιάε με το δικό του βιβδίο.

ΜοαχοΑίβανα, κανιηάή- 
9pes κ.α.
Αυτά πουδιούνται και τιε άδδεε μέρεε 
στην οδό Αιόδου, (διαδάδημα: «Κεράκια, 
μοσχοδίβανο»!). Τα είδη τουε είναι στερε
ότυπα: διβάνια, μοσχοδίβανα, καρβουνά
κια και κανιηδήθρεε, αδδά και μπαχαρικά 
διάφορα: πιπέρια, μοσχοκάρυδα, γδυκά- 
νισοε και κανέδα. Πωδητέε τουε είναι συ- 
νήθωε γυναίκεε, που μέσα σ' ένα πρόχει
ρο λιβανιστήρι έχουν αναμμένα κάρβου
να και καίνε μοσχοδίβανο.
Αυτή η μυρουδιά ίου διβανιού, μαζί με ιιε 
πιστοδιέε και τιε φωνέε των πωδητών, κά
νουν όδη την ατμόσφαιρα γιορταστική, κι 
αν τύχει να σημαίνουν γύρω οι εκκδησιέε, 
όδοε ο δρόμοε μοιάζει με προαύδιο, 
όπου στήθηκε πανηγύρι.

Kdpiss, χαρτικά

θρο, αρνί στη σούβδα, χοροί, τσουγκρί- 
σματα, τοπικέε φορεσιέε), φωτερέε σαν την 
παράδοση τηε γιορτήε αυτήε. Για όδεε 
όμωε τιε εδδηνικέε κάρτεε, την ιστορία, τα 
θέματα και την τεχνική τουε, καθώε και για 
την προτίμησή τουε από το κοινό, θα πρέ
πει να γίνει από κάποιον ξεχωριστή μεδέιη. 
Εδώ πωδούνται και ταινίεε με διθογρα- 
φημένεε πάνω τουε ευχέε: «Χρόνια ποδ- 
δά» και «Καδό Πάσχα» και «Χριστόε Ανέ- 
στη». Ανάμεσα στα κόκκινα γράμματά 
τουε βδέπειε αβγά, με την εικόνα τηε 
Ανάστασηε. Τιε κρατούν πδανόδιοι οιο 
μπράτσο τουε και ιιε πουδούν αντί δίγων 
ευρώ. Υπάρχουν και κυανόδευκα τέτοια 
«Χριστόε Ανέστη», που τα τυπώνουν επί- 
τηδεε για το στρατό.
Ο ξένοε που θα περάσει για πρώτη φορά 
από την οδό Αιόδου, τιε ημέρεε πριν από 
την Ανάσταση, θα βρει συγκεντρωμένα 
εκεί όδα τα δατρευτικά εφόδια του εδδη- 
νικού Πάσχα. Αν στρίψει μάδιοτα και από 
την οδό Ευριπίδου προε την Αγορά, θα 
δει και το άδδο εθιμικό σκέδοε τηε γιορ- 
τήε, τα φαγώσιμα είδη: τσουρέκια, αβγά, 
κρέατα και τυριά, που κι αν δεν αγοράζο
νται απ' όδουε, ιουδάχισιο θυμίζουν σ' 
όδουε την παράδοση. Κι επειδή, σύμφω
να με τη σωστή δαογραφική κδίμακα, πί
σω από το είδοε είναι το έθιμο, και πίσω 
από το έθιμο πάντα ο άνθρωποε, ο ξένοε 
αυτόε θα καταδάβει τη σχέση γενικά του 
Έδδηνα με το Πάσχα.

θα περίμενε κανείε πώε θα πουδούσαν τα 
βιβδία αυτά καδόγηροι και παπαδοπαί
δια. Όμωε οι πωδητέε τουε είναι οι ίδιοι, 
που τιε άδδεε μέρεε γεμίζουν τιε κόφεε και 
πουδούν μυθιστορήματα. Το διαδάδημά

Οι παοχαδιάτικεε κάρτεε πωδούνται στο 
μέροε του δρόμου που είναι μπροστά στο 
Ταχυδρομείο. Οι παραστάσειε τουε είναι 
από τιε πιο πδούσιεε και χαρακτηριστικέε 
τηε εδδηνικήε Λαμπρήε (εκκδησιέε, ύπαι

Πηγέ5:
1. «Πασχαλινά και tns Άνοιξηί» ίου Δημ. Σ. Λουκάιου
2. «EflflnviKis Hopiis» ίου Γ.Α. Μέγα

Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πετράκη
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Η σταύρω ση σιην Τέχνη
απο την ανατολή στη δύση

Η σταύρωση ίου Χριστού αποτελεί την κορυφαία στιγμή από τον κύκήο 
του ri00ous και συμπυκνώνει το νόημα του χριστιανισμού.Το θείο Δρά
μα αποτυπώθηκε στην βυζαντινή αγιογραφία για να προσδιορίσει εικό
νες τοιχογραφίε5 και ψηφιδωτά. ΠαράΓΐήηήα έγινε npoacpirtes θέμα των 

ζωγράφων T n s  Αναγέννηση5 μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

α/α [ 60 ] Mapnos - Anpiiiios 2007



1 .·**♦· ιMl*»» ΊΜ? > Λ» ti t*. I:».»«»· I
KniMul

Σήμερα μαύροε oupavos, σήμερα μαύρη μέρα 
Σήμερ' αγγέλοι, αρχάγγελοι, όλοι μαυροφορούνε, 

σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται, 
σήμερα πάνε κι έρχονται oTns Παναγιά5 την πόρτα.

(Δημοτικό)

1. Η Σταύρωση 11 os αι. Μονή Οσίου Λουκά 2. Η Σταύρωση του Χριστού 1483 Μονή Μεγάλου Μετεώρου 3. Σταύρωση και ευαγγελικέε σκηνέε β' 
μισό 14ου αι. Μονή Αγίαε Αικατερίνηε Σινά 4. Σταύρωση Δομίνικοε θεοτοκόπουλοε 1836 Μουσείο Πράντο 5. Η Σταύρωση Πιέτρο Βαννούτσι 1445 
6. Η Σταύρωση 15os αι. Χιερόνιμουε Mnos 7. Η Σταύρωση ηερ. 1562 Γίακοπο Τιντορέτο 8. Ο Χρισιόε με το Ακάνθινο στεφάνι 17os αι. Γκουίντο Ρένι

Επιμέλεια: Π.Υ. Ζωή Κωσιαβάρα
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Οι μοναδικέ$ στιγμέ$ ins

ΛΑΜΠΡΗΣ
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Οι «Ααμπρακιέ$ ins Κύπρου

Η Kunpos είναι μια ιδιαίτερη ελληνική 
γωνιά και κάθε εβδομάδα των Παθών τη 
θυμόμαστε. Και πάλι θα λαμπαδιάσουν 
οι «λαμπρακιέε» -καμία σχέση βεβαίωε η 
γραφή με την προφορά Tns από tous Κυ- 
npious. Το θέαμα είναι συναρπαστικό, ιδι
αίτερα όταν το παρακολουθείε σε έναν 
μικρό, οικισμό, το Νέο Χωριό, το τελευ
ταίο πριν από την «άγρια» χερσόνησο του 
Ακόμα, στα μέρη Tns Πάφου. Μια τερά
στια φωτιά καίει έξω από την παλιά εκ
κλησία το ανδρείκελο του Ιούδα και φω
τίζει tous πιστούε που λαμπροντυμένοι, 
κρατώνταε tis λαμπάδε$ tous, προσέρχο
νται για την ακολουθία Tns Ανόστασηε. 
Παράμερα είναι στημένα τα τραπέζια που 
φιλοξενούν tous μεζέδε5 και το κρασί. Το 
παραδοσιακό πασχαλιάτικο έδεσμα στην 
Κύπρο είναι οι φλαούνε5 -ένα τσουρέκι 
με κόκκινα αβγά- μαζί με το αρνί, κομμα
τιασμένο, στη σούβλα.

λιάτικο τραπέζι Tns. Τη Μεγάλη Εβδομάδα 
οι παραδοσιακοί ξυλόφουρνοι Tns Αστυ- 
πάλαια5 ανάβουν για να ψήσουν τα κίτρι
να κουλούρια με τη ζαφορά, tis λαμπρό- 
πιτε5 και το «λαμπριανό» αρνί ή κατσίκι γε
μιστό με ρύζι και εντόσθια, το οποίο ψήνε
ται όλη τη νύχτα. Enions στα σπίτια φτιά
χνουν τα «πουτζά», tis αστυπαλίτικε5 τυ- 
ρόπιτε5 με μέλι.

Οι «npoKflmiKis» σούβή^ ins 
Iievhs

Η πιο διαδεδομένη «σπεσιαλιτέ» του Πά
σχα είναι ο οβελίαε, ο onoios συμβολίζει 
τη θυσία του Χριστού και σε πολλέ5 περιο- 
χέε βλέπουν σημεία του μέλλοντο5 στο 
σφάγιο. Οι πιο πολύχρωμε$ και προκλητι- 
κέ$ σούβλε5 γυρίζουν ένα βήμα από την 
Αθήνα, στη Στενή Ευβοία5. Εκεί η τέχνη του 
οβελία, του κοκορετσιού και των άλλων 
«σουβλιστών» εδεσμάτων είναι παλιά πα
ράδοση.

ευφροσύνη, που είθε να είναι όντωε αιώ- 
vios, εκφράζεται σε πολλά μέρη ακόμη και 
με παιχνίδια, όπωε οι αυτοσχέδιεε κούνιεε 
δεμένεε στα δένδρα, otis onoios ανέβαιναν 
τα κορίτσια γι να αισθανθούν τα πρώτα 
ερωτικά ρίγη:
«Κουνήστε tis όμορφε5, 
κουνήστε tis άσπρε5 
κουνήστε tis λεμονιές 
που 'ναι av0o0s γεμάτεε».

Οι φούρνοι στην άκρη 
του Αιγαίου

Ένα άλλο είδθ5 λαμπριάτικου αρτοσκευά- 
oparos είναι ένα κουλούρι που δημιουρ
γούν εκεί στην άκρη του Αιγαίου οι νοικο- 
κυρέ5 Tns Κάσου γύρω από ένα ή και δύο 
βαμμένα αβγά. Τα λένε «koukvo0kous» και 
φυσικά τα ψήνουν στον παραδοσιακό 
φούρνο που καίει με κλαδιά. Οι ξυλό- 
φουρνοι καπνίζουν συνεχά^ το Μεγάλο 
Σάββατο και απέναντι στην Κάρπαθο, ιδιαί
τερα στα πάνω χωριά: στα Σπόα, στο Για- 
φάνι, στην Όλυμπο. Εδώ οι νοικοκυρέ5 δεν 
φουρνίζουν μόνο χορτόπιτε5 και τυρόπιτες 
αλλά και τα ψωμιά του σπιτιού tous. Εκείνα 
τα μεγάλα καρβέλια με το προζύμι που 
διατηρούνται μία ολόκληρη εβδομάδα 
στην ψωμοθήκη. Στα Σπόα μάλιστα υπάρ
χει ακόμη η τελευταία επαγγελματίαε 
φουρνάρισσα, την οποία καλούν σε κάθε 
φούρνο να επιβλέψει το ψήσιμο των ψω
μιών έναντι αμοιβή$.

Τραπέζι σιην Αστυπάλαια με 
«λαμπριανό»

Οι φούρνοι ανάβουν και στην Αστυπά
λαια. Οι αρχαίοι την αποκαλούσαν «τρά
πεζα των θεών» και cos τέτοια δεν μπο
ρεί παρά να ήταν πλούσια και προ
κλητική. Έτσι πλούσια σε εικό- 
νεε και προκλητική otis αι 
σθήσε^ εξακολουθεί 
να είναι και σήμερα 
η Αστυπάλαια, 
αλλά και το

Χοροί, koOvies και ευφρο
σύνη aicbvios

Ο xop0s Tns Πασχαλιά5 συνηθίζεται σε 
πολλά μέρη. Μάλιστα σε κάποια χωριά εί
ναι ενταγμένοε otis ακολουθίες oncos στη 
Σκυλόγιαννη Tns Eu0oias όπου χορεύουν 
γύρω από την εκκλησία τραγουδώνταε 
«Σήμερα XpioT0s Ανέστη και otous ουρα- 
νούε ευρέθη». Το ίδιο και στο Καστελόριζο, 
όπου χορεύουν στο προαύλιο Tns εκκλη- 
oias. Σε άλλα χωριά, 0najs otous Χουλια- 
ράδε5 των Ιωαννίνων ή στην Επίσκεψη Tns 
Κέρκυρα5, τον χορό σέρνουν οι παπάδε5. 
Ο op0Tipos καθηγητή$ Tns λαογραφία Μι- 
x00ns Γ. Μερακλή5 σημειώνει: «Η χαροποι- 
0s ουσία Tns Αναστάσεα^ διατρανώνεται 
βέβαια και μέσα στην Εκκλησία, από την 
Εκκλησία την ίδια, που καλεί σε μιαν ευ
φροσύνη 6ixcos όρια: Ουρανοί μεν 
επαξίου ευφραινέσθωσαν, γη 
δε αγαλλιάσθω, εορταζέτω 
δε κάσμο5, ορατόε τε 
άπαξ και aopaTos 
(...) ευφροσύνη 
aicbvios».
Αυτή η

πασχα-
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0  ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ
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0  Ayios Γεώργιον έζησε σια τέήη ίου 3ου - αρ- 
xts του 4ου αιώνα, σιη διάρκεια ins Paoirteias 
του Διοκήηυανού. Η εποχή ίου υπήρξε εποχή 
σκήηρών διωγμών εναντίον ins Χριστιανική5 
nioins. Ο Γεώργιθ5 είχε μεγάήο αξίωμα και 
διακρίνονιαν σε όΓΐε5 us στρατιωτικέ5 επιχει
ρ ήσ ει για την γενναιότητα και την ανδρεία 
του. Παρ' όήη όμω5 την δόξα και us upis δεν 
αρνήθηκε να θυσιάσει τα πάντα και να ομο
λογήσει με παρρησία μπροστά στον αυτο- 
κράτορα και σε norlfloiis άρχοντε5 τη Χρι
στιανική του πίστη.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ
(Hxos δ)' Ώs των αιχμαλώτων ελευθερωms και
των πτωχών υπερασπιστήε, ασθενούν των ιατροί, βασιλέων
υηέρμαχοί,
τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυε Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τω 
θεώ
σωθήναι ras ψυχάί υμών.

ΚΟΝΤΑΚΙΟ
(Hxos δ ) 0  υψωθείε εν τω Σταυρώ Γεωργηθείε υπό θεού ανε- 
δείχθηε ms ευσεβείαί γεωργοί τιμιώτατοε, των αρετών τα δρά
ματα συλλέξα5 ο'εαυτώ, σπείραε γαρ εν δάκρυσιν, ευφροσύ
νην θερίζει, αθλήσαε δε δι aipaws, τον Χριστόν εκομίσω και 
τα/s πρεσβείεε Άγιε τα/s aais, πάσι παρέχειε πταισμάτων συγ- 
χώρησιν.

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓ Ι ΟΥ
Ο Meyarlopapiupas Γεώργιοε γεννήθηκε σιην Καππαδοκία 
από ευσεβεί5 γονει^. Σε ηλικία δέκα ετών έμεινε opcpavos 
από πατέρα και π μηιέρα ίου τον πήρε μαζί ins σιην πατρί
δα ins την Παλαιστίνη. Ο Γεώργΐ05 σε μικρή ηλικία καιειόγη 
στο στρατό και προήχθη γρήγορα σε μεγάλα αξιώματα. Ο 
AioKflnnavos όμω5, ο onoios ανέβηκε στο θρόνο το 283 μ.Χ., 
στράφηκε κατά ins Xpionavims Θρησκεία5 και υπέρ ins ει
δωλολατρίες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, το 303 μ.Χ., κάλεσε 
tous βοηθού5 του στην πρωτεύουσα του ανατολικού Ρωμαϊ
κού κράτουε σε τρειε γενικέ5 συγκέντρωσές. Ανάμεσα tous 
ήταν και ο Γεώργΐ05, που είχε διακριθεί πολλέ$ φορέ$ oious 
πολέμουε.

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι, για να πάρουν αποφάσες για 
την εξάλειψη ins Χριστιανική5 Θρησκεία5 από το Ρωμαϊκό 
Kp0ios. Τότε ο γενναίθ5 Γεώργΐ05 με 00ppos αλλά και παρ
ρησία σηκώθηκε και είπε: "Γιατί, βασιλιά, θέλετε να χυθεί αί
μα δίκαιο και άγιο και να εξαναγκάσετε tous XpionavoOs να 
προσκυνούν και να λατρεύουν τα είδωλα;" Και διακήρυξε 
την αλήθεια για την θεότητα του Χριστού.
Μόλς τέλειωσε, επικράτησε μεγάλη σύγχυση και προσπά
θησαν να τον πείσουν να μετανοήσει για όσα είπε, κατα- 
npauvovias έτσι και τον Διοκλητιανό. Αλλά ο Γεώργΐ05 ήταν
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σιαθερόί και με 96ppos διακήρυοοε tn 
χριστιανική του πίστη.

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
Ο ΔιοκήΙητιαν05 οργίστηκε και διέταξε να 
τον κλείσουν στη φυλακή, να του δέσουν 
τα πόδια σε ένα ξύλο και αφού τον ξα
πλώσουν ανάσκελα, να βάλουν πάνω 
στο στήθοε του μεγάλη και βαριά πέτρα. 
Το άλλο πρωί ο Διοκλητιανόε θέλησε να 
δει το Γεώργιο, αλλά και πάλι outos  έμει
νε ακλόνητοε στην ομολογία του και παρ' 
όλεε tis κολακείε5 και tis υποσχέσεΐ5 του 
αυτοκράτορα διακήρυττε την πίστη του 
και μιλούσε για tous oup0vious θησαυ- 
ρού5. Ο Διοκλητιανόε εξοργίσθηκε από τα 
λόγια του και διέταξε tous δήμιου$ να τον 
δέσουν σε ένα μεγάλο τροχό για να κομ
ματιαστεί το σώμα του. Μάλιστα ειρωνεύ
τηκε την ανδρεία του Αγίου και τον κάλε- 
σε να προσκυνήσει τα είδωλα. Ο Γεώργιοε 
ευχαρίστησε το θεό που τον αξίωνε να 
δοκιμαστεί και δέχτηκε να υποστεί το φο
βερό αυτό μαρτύριο....  να τεμαχιστεί
ολόκληρο το σώμα του σε μικρά λεπτά 
κομματάκια, εφόσον γύρω από τον τροχό 
υπήρχαν κοφτερά σίδερα, που έμοιαζαν 
με μαχαίρια. Πραγματικά μόλιε ο τροχόε 
κινήθηκε τα κοφτερά σίδερα άρχισαν να 
κόβουν το σώμα του. Τότε ακούστηκε μια

φωνή από τον ουρανό που έλεγε : "Μη 
φοβάσαι, Γεώργιε, γιατί εγώ είμαι μαζί 
σου" και αμέσου έναε άγγελοε ελευθέ
ρωσε τον Άγιο, λύνονταε τον από τον τρο
χό και θεραπεύτηκε όλο το καταπληγωμέ
νο σώμα του.
Ο Γεώργιο$, αφού απέκτησε το θαυμάσιο 
παράστημα του, με όψη αγγελική παρου
σιάστηκε στο Διοκλητιανό. Μόλΐ5 τον εί
δαν έμειναν όλοι έκθαμβοι και απορημέ
νοι. Μερικοί δε ισχυρίζονταν ότι είναι κά- 
noios που του μοιάζει και άλλοι ότι είναι 
φάντασμα. Ka0cbs όμω$ σχολίαζαν το γε- 
γονόε, εμφανίστηκαν μπροστά στον αυτο
κράτορα δύο από tous αξιωματικούε του, 
ο Πρωτολέοντα5 και ο Α νατολή και ομο
λόγησαν τπν πίστη tous στον Χριστό. Ο 
Διοκλητιανό5 θύμωσε τόσο που έγινε 
έξαλλοε και διέταξε να tous σκοτώσουν, 
πράγμα που έγινε αμέσωε.

Ο ΛΑΚΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ
Έπειτα διέταξε να γεμίσουν αμέσου ένα 
λάκκο με ασβέστη και νερό και αφού ρί
ξουν μέσα το Γεώργιο, να τον αφήσουν 
μέσα τρεΐ5 μέρε$ και τρειε νύχτε5 έτσι που 
να διαλυθούν και τα κόκαλά του. 
Πραγματικά οι δήμιοι ρίξανε τον Άγιο στο 
ζεματιστό ασβέστη και έκλεισαν το λάκ
κου. Μετά από τρειε μέρε5 ο Διοκλητιανό5 
έστειλε στρατιώτε5 να ανοίξουν το λάκκο. 
Με μεγάλη tous έκπληξη όμωε βρήκαν το 
Γεώργιο όρθιο, μέσα στον ασβέστη και 
προοευχόταν. Το γεγονό5 εντυπώσιασε 
και προκάλεσε θαυμασμό και ενθουσια
σμό στο λαό, που φώναζε: «Ο θεόε του 
Γεωργίου είναι μεγάλθ5».
Ο Διοκλητιανόε ζήτησε εξηγήσει από το 
Γεώργιο, πού έμαθε tis μαντικέ5 τέχνε5 και 
nebs tis χρησιμοποιεί. Ο Γεώργιο$ τότε του 
απάντησε ότι τα γεγονότα ήταν αποτέλε
σμα θείαε X0pns και δύναμηε και όχι μα- 
γείαε και γοητεία5.

ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ 
ΚΑΡΦΙΑ
Ο Διοκλητιανόε οργισμένοε διέταξε να 
του φορέσουν πυρακτωμένα παπούτσια 
με σιδερένια καρφιά και να τον εξαναγκά
σουν να περπατά. Ο Άγιοε προσευχόταν 
και περπατούσε xcopis να πάθει τίποτα. 
Πάλι διέταξε να τον φυλακίσουν και σκέ- 
φτηκε να φωνάξει του άρχοντεε για να συ- 
σκεφτούν τι έπρεπε να κάνουν στο Γεώρ
γιο. Και αφού τον έδειραν τόσο πολύ με 
μαστίγια και καταπλήγωσαν ολόκληρο το 
σώμα του, τον παρουσίασαν στον Διοκλη- 
τιανό, που έμεινε έκπληκτοε βλέποντα5 το 
Γεώργιο να λάμπει σαν Άγγελο$.

Ο ΜΑΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Σκέφτπκε τότε, ότι το φαινόμενο αυτό 
οφειλόταν otis μαγικέ$ του ικανότητεε. Γι' 
αυτό κάλεσε το μάγο Αθανάσιο, για να 
λύσει τα μάγια του Γεωργίου.

Ήλθε, λοιπόν ο μάγο$ A0av0oios, κρατώ- 
vtos στα χέρια του δύο πήλινα αγγεία, 
όπου υπήρχε δηλητήριο. Στο πρώτο αγ
γείο το δηλητήριο προξενούσε τρέλα, 
ενώ στο δεύτερο το θάνατο.
Ο αυτοκράτοραε διέταξε να του δώσουν 
να πιει το πρώτο δηλητήριο. Ο Άγιοε χω- 
pis δισταγμό ήπιε το δηλητήριο του πρώ
του δοχείου, αφού προηγουμένων προ
σευχήθηκε , λέγονταε: "Κύριε Ιησού Χρι
στέ, ο Θε05 ημών, ο ειπών καν θανάσιμον 
τι πίωτιν, ου μη αυτούε βλάψει, θαυμά- 
στωσον νυν τα ελέη σου". Και δεν έπαθε 
απολύτων τίποτα!
Μόλν είδαν ότι δεν έπαθε απολύτων τίπο
τα, ο Διοκλητιανόε διέταξε να του δώσουν 
και το δεύτερο αγγείο. Το ήπιε και αυτό 
xcupis να πάθει το παραμικρό. Τότε όλοι 
έμειναν έκπληκτοι από αυτό το θαύμα. Ο 
Διοκλητιανόε εξακολουθούσε να επιμένει 
ότι για να μην πεθάνει ο Γεώργιθ5 είχε δι
κά του μάγια. Ο μάγοε Αθανάσιοε που 
ήξερε πόσο δραστικά ήταν τα δηλητήρια, 
αφού γονάτισε μπροστά στο μάρτυρα, 
ομολόγησε τπν πίοτη του στον αληθινό 
θεό. Τότε ο Διοκλητιανόε διέταξε να σκο
τώσουν το μάγο αμέσων.

Ο ΔΙΟΚΛΗΤΊΑΝΟΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΟΥΝ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ
Εκείνη την στιγμή έφθασε και η γυναίκα 
του Διοκλητιανού, η Αλεξάνδρα, που 
ομολόγησε την πίστη Tns στον αληθινό 
θεό. Όμων, ο σκληρό5 και 0Kap6os Διο- 
κλητιανόε διέταξε να τη φυλακίσουν και 
την επομένη να Tns κόψουν το κεφάλι. Η 
Αλεξάνδρα ενώ προσευχόταν στη φυλα
κή, παρέδωσε την ψυχή Tns στα χέρια του 
θεού.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
Ο Ayios Γεώργιοε κλείστηκε στπ φυλακή 
και τη νύκτα είδε στ' όνειρο του το Χριστό, 
που του ανάγγειλε ότι θα πάρει το στεφά
νι του μαρτυρίου και θα αξιωθεί Tns αιω
νίου zca0s. Τα ξημερώματα οι στρατιώτε5 
παρουσιάστηκαν μπροστά στον Άγιο και 
τον οδήγησαν στον αυτοκράτορα. Μόλΐ5 
τον αντίκρισε ο Διοκλητιανόε, του πρότει- 
νε να πάνε στον ναό του Απόλλωνα για 
να θυσιάσει στο είδωλό του. Όταν μπήκε 
ο Άγιοε στο ναό, σήκωσε το χέρι και αφού 
έκανε το σημείο του σταυρού διέταξε το 
είδωλο να πέσει. Αμέσων τούτο έπεσε και 
έγινε κομμάτια.
Ο ιερέα5 των ειδώλων και ο λαόε τόσο 
πολύ θύμωσαν, που φώναζαν να θανα
τώσει το Γεώργιο. Ο Διοκλητιανόε έβγα
λε διαταγή και του έκοψε το κεφάλι.
Η μνήμη του Αγίου γιορτάζεται otis 23 
Απριλίου.

ΠηγήίΥΝΑΙΑΡΙ

Επιμέλεια: Ανθ/μοβ Σοφία Ζυγούρα
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C e s k a  Z b r o j o v k a

CZ 75 D COMPACT
Εγγυημένη σιγουριά 

και ασφάλεια για μια ζωη!

Φωσφορούχα σκοπευτικά.
Λαστιχένια Λαβή για καλύτερο κράτημα.
Εύκολη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση.

Απόλυτη σιγουριό με οποιοδήποτε τύπο πυρομαχικών. Cal. 9mm
Ζυγισμένο, με απόλυτο έλεγχο σκανδάλης, βάρος και όγκο 
που επιτρέπουν την μακροχρόνια μεταφορά του και την άνετη 
χρήση του.

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 γ ια τί είναι κατασκευασμένο με τ ις  
αυστηρότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές ΝΑΤΟ έτσ ι ώ στε να μπορεί 
να ανταπεξέλθει σ τις  σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις 
που αντιμετωπίζουν Στρατός και Αστυνομία.

οπό το 1925
ΟΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΘΗΝΑΣ 63, 105 52, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 3243369, 210 3243129, FAX: 210 3226242

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΗΣΟΥ: ΚΗΦΙΣΟΥ 100 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ) 
104 42 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 210 5154590-1 FAX: 210 5154589

Κ Α Λ Κ Α Ν Τ Ζ Α Κ Ο Σ
1 Αθηνάς 63 2 Κηφιαού 100

ΟΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:30 - 16:00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:30 - 20:30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 - 15:00



Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο :

ΦΑώρινα
Ό ιαν ο άνθρωποί με ιη φύση γίνονται ένα

/
* S t  / '  ■ · <.·;Ί

Η γη των εξαιρετικών αντιθέσεων. Η γη με τις,ρυνε- 
χείς εναλλαγές εικόνων και τοπίων. Της φυσικής 
loopponias, του μύθου και ms πραγματικότητας. 
ΜεγάοΙεδ παγωμένε5 εκτάσεις και ψηλές οροσειρές, 
εύφορες πεδιάδες και παρθένα δάση οξιάς-, κέδρου, 
βελανιδιάς και πεύκου. Αρκούδες, λύκο ι, βίδρες, 
βουβάλια και αγελαδίΐσες νάνοι,'ομήνη πείϊεκάνων 
και κορμοράνων-βρίσκουν καταφύγιο οτην ευρύτε
ρη περιοχή της-Φλώρινας, στο βορειοδυτικότερο
κομμάτι της Ελλάδας, με τους εγκάρδιους και φ ιλό 
ξενους κατοίκους της, τους αμιλεμένους στο αμόνι 
της πολυτάραχης ιστορίας των Βαλκανίων.
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νομός Φλώρινας βρίσκεται στο βόρειο τμήμα Tns EflflaSos και συνορεύει με την Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ στα 
δυτικά και βόρεια αντίστοιχα, ενώ στα νότια συνορεύει με tous νομούς Κοζάνης και KaoTopi0s και ανατολικά 
με το νομό Πέλλας.. Είναι ένας από tous τέσσερα νομούς Tns δυτική$ Μακεδονίας και στην απογραφή του 
2001 είχε πληθυσμό 54.768 κατοίκων. Πρωτεύουσα του νομού είναι η Φλώρινα και η αμέσου μεγάλη κωμό
πολη ίου νομού είναι το Αμύνταιο πού βρίσκεται στα νότια, κοντά ons λίμνες Πειρών και τη λίμνη Βεγορίτι- 
δα. Μορφολογικά ο νομός Φλώρινας παρουσιάζει πλούσιες εναλλαγές τοπίων. Έχει πεδινό, ημιορεινό και 
ορεινό χαρακτήρα. Η συμπαγής ορεινή μάζα ίου βόρειου-βορειοδυιικού τμήματος, που αποιελείται από ία 
βουνά Βαρνούντας, Βέρνον, Βόρας και οι ορεινοί όγκοι του καταλήγουν otis εύφορες πεδιάδεε των Πρεοπών. 
Οι έξι λίμνες: Μεγάλη Πρέσπα, Μικρή Πρέσπα, Βεγορίτιδα, Πετρών, Ζάζαρη, Χειμαρίτιδα και ο υδροβιότοπος 
των Πρεοπών, με σπάνια πουλιά, ερείπια αρχαίων οικισμών και βυζαντινές εκκλησίες, χειμερινά σπορ σε 
σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργούν ένα εξαιρετικά ελκυστικό περιβάλλον.

Μεγάλη Πρέσπα

Ιστορικά στοιχεία

Σύμφωνα με τη μυθολογία, η ονομασία 
«Φλώρινα» προέρχεται από το όνομα του 
μυθικού Φλώριδος, ο onoios ήταν φίλος 
των βασιλιάδωνΊδα και Κάστορα.
Οι κάτοικοι ζουν ο' αυτήν την περιοχή του
λάχιστον από το 6.000 π.Χ. καθώς ευρήμα
τα δύο ανασκαφών μαρτυρούν τον άγνω
στο πολιτισμό των τεσσάρων λιμνών στην 
περιοχή Αμυνταίου. Εκατοντάδες τάφοι 
από την ξεχασμένη Νεκρόπολη του Πάτε- 
λι, εποχής του Σιδήρου, διέσωζαν μεγάλο 
αριθμό κτεριομάτων, ενώ νεολιθικός οικι
σμός διατήρησε επί 7.300 χρόνια αναλλοί
ωτους ακόμη και τους καρπούς που απο- 
θήκευσαν σε ξύλινη νεολιθική κατοικία.
Η περιοχή γνώρισε μεγάλη ακμή στην 
Ελληνιστική περίοδο. Η αρχαιολογική 
σκαπάνη έφερε στην επιφάνεια την πόλη 
των Πετρών και την Ακρόπολη Ηράκλειας. 
Ο Φίλιππος ο Β1 πατέρας του Μ. Αλεξάν
δρου, προσάρτησε την περιοχή στο Βασί
λειο της Μακεδονίας και πολλοί ήταν οι 
Φλωρινιώτες που ακολούθησαν τον Μ. 
Αλέξανδρο και διακρίθηκαν με την ονομα
σία «Λυγκηστίδα τάξη».
Το 148 π.Χ. όταν η Μακεδονία γίνεται ρω
μαϊκή Επαρχία, η περιοχή της Φλώρινας 
υπάγεται στην 4η Τοπαρχία της «Άνω Μα

κεδονίας». Με την πτώση της Ρωμαϊκής Αυ
τοκρατορίας η περιοχή εντάσσεται στο Βυ
ζάντιο και καθ' όλη την περίοδο ελάχιστα 
γραπτά στοιχεία διασώζονται.
Στην περίοδο της τουρκοκρατίας η Φλώρι
να αναφέρεται πολύ συχνά σε έγγραφα, 
γραμμένα τουρκικά και ελληνικά. Περισ
σότερα στοιχεία για την περιοχή έχουμε 
μετά τον 15ο αιώνα, όταν ξεχύθηκαν οι 
Τούρκοι για να καταλάβουν τη βορειοδυτι
κή Μακεδονία (Αχρίδα, Μοναστήρι κ.λπ.). 
Κύριο χαρακτηριστικό στην ιστορία της πε
ριοχής είναι οι συχνές λεηλασίες που τις 
προκαλούν άλλοτε οι Βούλγαροι και άλ
λοτε οι Τουρκαλβανοί (εξισλαμισμένοι 
Αλβανοί). Η κατάσταση αυτή αναγκάζει 
τον φιλήσυχο πληθυσμό να μετακινείται 
διαρκώς otis ορεινότερες περιοχές. Στις 
αρχές του 18ου αιώνα με την έκρηξη του 
τουρκοβενετικού πολέμου και ιδιαίτερα 
μετά την ανάμειξη της Αυστρίας που έφερε 
τα στρατεύματα του Ευγενίου της Σαβοΐας 
ως το Βελιγράδι οι καταπιέσεις και η προ
ληπτική τρομοκρατία των Τούρκων εις βά
ρος των χριστιανικών πληθυσμών της 
Αχρίδος και της Φλώρινας φέρνουν τους 
κατοίκους σε απόγνωση. Ταυτόχρονα εμ
φανίζονται στην περιοχή οι Οθωμανοί λι
ποτάκτες του αυστροτουρκικού πολέμου 
που εκτρέπονται σε φόνους και λεηλασίες. 
Παρόλα αυτά, από το 1718 και μετά, η
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Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο :

Φλώρινα και η επαρχία ins γνώρισαν p i
pes σχειικήs ο ικο νομ ία  a<pns. To 1768, 
με ίο ρωσοιουρκικό πόλεμο αρχίζει νέα 
nepio5os τουρκαλβανικών επιδρομών 
που αναγκάζει tous xpiouaviKoOs ηληθυ- 
opous σε a5iaKones μετακινήσει. Η κατά- 
σιασπ αυιή απογύμνωσε ιη Φλώρινα και 
ία χωριά ins, ενώ ανιίθεια πύκνωσε ίο 
χρισιιανικό πληθυσμό ίου Μοναστηριού. 
Λίγο μειά ιην έκρηξη ins ελληνική$ Επα- 
νάστασηε ίου 1821, νέο κύμα τρομοκρα- 
tias και καιασιροφών ξεκινά από io u s  
Τούρκου$ και ious Τουρκαί1βανού5. ΑίΤεΙά 
ο σοβαρόιερο5 k (v 6 u vo s  για ιη Φλώρινα 
και ιουεΈλληνεε k o io ik o u s  προήλθε από 
us ενέργειε$ ίου πανσλαβισυκού κομιιά- 
ιου ins Mooxas και ιη δρασιηριοποίηση 
ιων Βουλγάρων. Το 1862, η οθωμανική 
κυβέρνηση υποθάλπει ίο διχασμό μειαξύ

ΙΟΑΝΝΗΕ ΚΑΡΑ6ΙΤΗΙ 
ζ  λΟΟΠΟΛΕΒΕ ΓΦΑΚΙΟΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ιχΗΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ Α Γ2Ν 0Γ 

1S04-W08

ίου ελληνόφωνου και ίου σϊΐαβόφωνου 
πληθυσμού. Μειά ίο σχίσμα και ιην υπο
γραφή ms ouv00Kns ίου Αγ. Σιεφάνου, η 
Φλώρινα περιήλθε σιο νεοσύσιαιο 
βουλγαρικό Kp0ios. Nies λεηλασίεε ξε- 
σπούν από βουλγαρικέ5 συμμορίεε που 
ανάγκαζαν ious παιριαρχικούε να γίνουν 
σχισματικοί. Ταυτόχρονα οι Τούρκοι τσι- 
φλικάδε$ εκβίαζαν ious κολίγουε με εξι- 
σλαμισμό. Ins apxis ίου 1878 άρχισε 
avoiwos norkpos μειαξύ ιων Ελλήνων 
και ίων βουλγαρικών συμμοριών. ΕΙ πε
ριοχή ins Koz0vns, Κασιοριάε, Πρεσπών, 
Πισοδερίου, Φλώριναε Μονασιηρίου και 
ίου Μοριχόβου έγινε θέατρο ανιαριοπο- 
λέμου. Αποτέλεσμα αυιή5 ins καταστήσε
τ ε  ήταν η έναρξη ιου Μακεδονικού Αγώ
να, η ίδρυση ίου Μακεδονικού Κομιτάτου 
και η δρασιηριοποίηση ίου ελληνικού 
στοιχείου με την ίδρυση και ιην επέκιαση 
σχολείων και ιην οργάνωση ivonrlns 
άμυναε. Τον αγώνα αυιό επισφράγησε ο 
Παύλοε Μελά$ με το θάναιό ίου. Παρ' 
όλεε ns 6uoKorlies η Φλώρινα αναδει- 
κνυόιαν σε μεγάλο ασιικό κέντρο. Το 
1893 συνδέθηκε σιδηροδρομικά με ιη 
Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι. Ταυτό
χρονα παρουσιάζεται με την ενθάρρυνση 
αποδήμων σημαντική εκπαιδευτική και 
πολιτιστική κίνηση. Ανάλογη δραστηριό
τητα παρουσιάζουν και τα άλλα χωριά ins 
enapxias onoos το Νυμφαίο, το Πισοδέρι, 
το Φλάμπουρο και το Αμύνταιο.
Με την έναρξη των Βαλκανικών Πολέ
μων, οι κάτοικοι, χριστιανοί και μουσουλ
μάνοι, αποφάσισαν να εμποδίσουν τη 
σέρβική εισβολή υποβοηθώνταε την ελ
ληνική υπόθεση. Μάλιστα, οι ιο υ ρ κ έ  
Apxis (πολιτικέ5 και θρησκευτώ ) απο
φάσισαν παμψηφεί ons apxis Νοεμβρίου 
1912 να παραδώσουν τη Φλώρινα με ει
δικό έγγραφο και προθυμία στα ελληνικά 
στρατεύματα που κατευθύνονταν στο Κιλ- 
νί Δερβένι. ΕΙ παράδοση έγινε ous 7 Νοεμ
βρίου, την ίδια ώρα που η τουρκική 
φρουρά ms π ό λε αποχωρούσε αθόρυ
βα από ns εξόδου5 ins πόλη5.
Μετά την απελευθέρωση, η Φλώρινα 
ακολούθησε την ιστορία ins πατρίδαε.

Φλώρινα

ΕΙ πόλη ms Φλώριναε παραμένει γραφι
κή, φιλόξενη και διαφορετική! Χτισμένη 
ανάμεσα στα σύνορα με την Π.Ε.Δ.Μ. και 
την Αλβανία, υπήρξε ανέκαθεν μήλο ms 
έριδθ5 για 6i0cpopous κατακιητέε ενώ στα 
χέρια των Τούρκων παρέμεινε από το 
1385 μέχρι και το 1912. Σήμερα, τα κτίρια 
κι οι δρόμοι ms μαρτυρούν την ιστορία 
ms και κρατούν την αρχοντιά ms. ΕΙ Φλώ
ρινα διασχίζεται από τον ποταμό Σακου- 
λέβα κατά μήκοε του οποίου αξίζει να 
θαυμάσει κανείε τα μακεδονίτικα και τα

α/α [  70 ] M0pnos - Α π ρ ίλη  2007

παλαιό νεοκλασικά αλλά και τα εργαστή
ρια των τεχνιτών που χρησιμοποιούσαν 
το νερό του ποταμού. ΕΙ μακεδονίτικη αρ
χιτεκτονική δεσπόζει παντού δίνονταε ένα 
ιδιαίτερο Ocpos ενώ τα αξιοθέατα ins πό- 
ληε είναι πολλά, αφού είναι καταστόλισιη 
με γλυπτά. Είναι κι auios έναε από ious 
00yous που την ονομάζουν πόλη των 
καλλιτεχνών. "Evas ακόμα είναι ό,τι τα πα
νέμορφα τοπία ins γεμίζουν έμπνευση 
για δημιουργία. Στην πόλη υπάρχει 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Σύγ- 
xpovns Τέχνε με συλλογέ5 ζω γραφ ιά , 
γλυπτική5 και χαρακτική$, Πινακοθήκη 
Φλωριναίων καλλιτεχνών, τα Λαογρατρι- 
κά Μουσεία του συλλόγου «Ο Αριστοιέ- 
λη$» και ins Aiaxns Πολιτισμού, Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη και xapaKinpioiiKis 
φλωρινιώτικεε ταβέρνε$ για τα βράδια. 
Στη Φλώρινα ικανοποιούνται όλοι: λογο- 
ιέχνε5, καλλιτέχνε$, ορειβάτε5, ψαράδεε, 
nepnamiis, φαγάδε5... για τον καθένα 
υπάρχει και κάτι.

Αμύνταιο

Το Αμύνταιο με πληθυσμό 3.636 κατοίκων 
απέχει 33 χιλιόμετρα από την πόλη ms 
Φλώρινα$ και διοικητικά υπάγεται στον 
ομώνυμο δήμο. Σημαντικότερα μνημεία ο 
npoioiopiKos οικισμόε Αγ. Παντελεήμονα, 
η ελληνιστική πόλη των Πειρών, τα βυζα
ντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Οι λί- 
μνε5 Βεγορίτιδα και Πετρών αποτελούν 
σημαντικού5 υδροβιόιοπου$, ενώ έχουν 
αναπτυχθεί σ ημα νπ έ uno6opis εναλ
λακτικού τουρισμού. Το οροπέδιο του 
Αμυνταίου αποτελεί μια από ns σπουδαι- 
oiepes α μ π ελο υ ρ γέ  ζώνεε ms Ελλάδα5 
και η καλλιέργεια του αμπελιού έχει ns 
pizes του στην αρχαιότητα. Τα ευρήματα 
ins nepioxns και η πατροπαράδοτη λα
τρεία του Διονύσου και του Αγίου Τρύτρω- 
να στα χριστιανικά χρόνια επιβεβαιώνουν 
την σχέση αμπελιού και Αμυνταίου. ΕΙ πε
ριοχή χαρακτηρίζεται enions από τα επι- 
σκέψιμα οινοποιεία ins, ενώ στο ομώνυμο 
Δημοτικό Διαμέρισμα εμφιαλώνεται το 
μεταλλικό νερό Ξινό Νερό.

Νυμφαίο

ΕΙ Κοινότητα Νυμφαίου έχει 244 μόνιμοε 
k o io ik o u s  και βρίσκεται σε υψόμετρο 
1.350 μέτρων στο opos Βίτσι. Αποτελεί ευ
χάριστη έκπληξη και για τον πιο ενημερω
μένο ταξιδιώτη μέσα σε ένα τοπίο απαρά
μιλλου φυσικού κάλλου5, όπου ο λευκ05 
xeipcbvas διαρκεί περίπου πέντε μήνεε και 
παραχωρεί τη θέση του σε μια εκθαμβω
τική εναλλαγή των εποχών.
Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίτε με τον 
αγροτουρισμό και την κτηνοτροφία. ΕΙ ει-



δική απασχόληση ίων κατοίκων στους 
προηγούμενους αιώνες υπήρξε η αργυ- 
ροχοϊα. Εδώ έπλαθαν ίο  χρυσάφι και 
ιδίως to ασήμι και σκορπίζονταν σε όλα 
τα Βαλκάνια για να τα εμπορευθούν.
Η Κοινότητα Νυμφαίου έχει κηρυχθεί πα
ραδοσιακός οικισμός και ιστορικός τόπος. 
Χαρακτηριστικό κτίσμα του χωριού είναι η 
«Νίκειος Σχολή» που έχει μετατραπεί σε 
συνεδριακό κέντρο του Αριοτοτέλειου 
Πανεπιστήμιου. Τα δάση διασχίζουν διε
θνή ορειβατικά μονοπάτια και τοπικές δια
δρομές. Στην άκρη του χωρίου είναι και ο 
σταθμός του Κέντρου Προστασίας της 
Αρκούδας ο «Αρκτούρος». Ιππικός όμιλος, 
ιπποτουρισμός, τριήμερες εκδηλώσεις τον 
Δεκαπενταύγουστο, και ο Αστικός Συνε
ταιρισμός γυναικών Νυμφαίου «Η Νύμ
φη» συμπληρώνουν τον ιστό αξιοθεάτων 
της Κοινότητας.

flpeones

Στη βορειοδυτική γωνιά της Φλώρινας, 
οε υψόμετρο 853 μέτρων, βρίσκονται 
δύο πανέμορφες λίμνες, η Μικρή Πρέ- 
σπα με τα νησάκια της, Βιδρονήσι και 
Άγιο Αχίλλειο και η Μεγάλη Πρέσπα. Κο
ντά στις λίμνες, υπάρχουν αξιόλογοι πα
ραδοσιακοί οικισμοί, οι σπουδαιότεροι 
από τους οποίους είναι ο Αγιος Γερμανός, 
οι Ψαράδες, ο Λαιμός, η Καλλιθέα, οι Κα- 
ρυές και το Βροντερό.
Άφθονα νερά ξεκινούν από τα γύρω βου
νά και καταλήγουν στις λίμνες. Μια λωρί
δα γης, που δημιουργήθηκε από προ
σχώσεις, χωρίζει τις δύο λίμνες που επι
κοινωνούν με μικρή δίαυλο. Η περιοχή 
αυτή που ονομάζεται Βρωμολίμνη ή Βιρό, 
αλλά και όλη η Μικρή Πρέσπα, αποτε
λούν μοναδικό υγροβιότοπο, ο οποίος 
μαζί με τις γύρω πλαγιές χαρακτηρίστηκε 
Εθνικός Δρυμός και τόπος ιδιαίτερου φυ
σικού κάλλους. Τα ελληνικά τμήματα της 
Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας και οι 
πλευρές των βουνών Τρικλάρι και Βαρ-

νούντα που βλέπουν προς αυτές, ορίζουν 
το χώρο του Δρυμού. Ο πυρήνας του, που 
εκτείνεται σε ολόκληρη τη Μικρή Πρέσπα 
και ελάχιστες παραλίμνιες εκτάσεις, δίνει 
στο Δρυμό την ταυτότητα ενός μοναδικού 
υγροτόπου, που χαρακτηρίσθηκε από τη 
Συνθήκη Ραμσάρ ως Διεθνής Προστατευ- 
όμενος Υγρότοπο (1973). Η Συνθήκη αυτή 
κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν.Δ. 
191 το 1974.
Φυσικά, δεν είναι τυχαία αυτή η αναγνώ
ριση, διότι στις Πρέσπες έχουν παρατηρη
θεί περισσότερα από 1.500 είδη φυτών. 
Στην περιοχή ζουν επίσης πάνω από 40 
είδη θηλαστικών -μεταξύ των οποίων κά
ποια από τα σπανιότερα στην Ευρώπη, 
όπως είναι η καφέ αρκούδα, ο λύκος, η 
βίδρα και το αγριόγιδο-, 11 είδη αμφι
βίων, 22 είδη ερπετών και 17 είδη ψαριών. 
Όμως, το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστι
κό της τοπικής πανίδας είναι τα πουλιά. Σε 
σύνολο 260 ειδών, ξεχωρίζουν οι πληθυ
σμοί των αργυροπελεκάνων και των ρο
δοπελεκάνων, δύο είδη που απειλούνται 
με εξαφάνιση. Η Πρέσπα είναι το μοναδι
κό μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου 
αυτά τα δύο είδη απαντώνται και φωλιά
ζουν μαζί, επιπλέον δε η αποικία των αρ
γυροπελεκάνων είναι η μεγαλύτερη στον 
κόσμο. Αξιόλογοι είναι και οι πληθυσμοί 
πολλών άλλων απειλούμενων υδρόβιων 
πουλιών, όπως είναι οι ερωδιοί, οι λαγγό- 
νες και οι σταχτόχηνες.

Μνημεία ιων Πρεσπών

Τα βυζαντινά μνημεία των Πρεσπών συ
μπληρώνουν τη φυσική ομορφιά της πε
ριοχής. Είναι εκκλησίες, μοναστήρια, τά
φοι και ασκητήρια. Στο νησάκι του Αγ. 
Αχίλλειου στην Μικρή Πρέσπα, σώζονται 
πέντε βυζαντινοί ναοί αλλά και γλυπτά 
των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. 
Η εκκλησία του Αγίου Αχίλλειου που 
ιδρύθηκε από το Βούλγαρο τσάρο Σα
μουήλ (986-990), αποτέλεσε αρχικά τον

sjSsgiw

καθεδρικό ναό του κράτους του Σαμουήλ 
και αργότερα, έως τα μέσα του 15ου αιώ
να, τον επισκοπικό ναό της ομώνυμης πε
ριοχής. Κατά μήκος της νότιας πλευράς 
διατηρούνται επίσης τάφοι που αποδίδο
νται σε εξέχουσες εκκλησιαστικές ή κοσμι
κές προσωπικότητες και ένας τάφος κα
λυμμένος με ανάγλυφη πλάκα, που κατά 
την παράδοση θεωρείται τόπος φύλαξης 
των λειψάνων του Αγίου Αχίλλειου.
Στη νότια όχθη της Μεγάλης Πρέσπας, απέ
ναντι από την κοινότητα των Ψαράδων, 
σώζονται σκήτες και τοιχογραφίες πάνω σε 
βράχους (13ος -14ος αιώνας). Στα σημεία 
αυτά η πρόσβαση είναι δυνατή με βάρκες. 
Όμορφα χωριά στις όχθες της Μεγάλης 
Πρέσπας, όπως οι Ψαράδες με τα παραδο
σιακά πέτρινα σπίτια, ο Άγιος Γερμανός με 
την ομώνυμη εκκλησία του 11ου αιώνα με 
σπάνιες και σημαντικές τοιχογραφίες. Στο 
κέντρο του Εθνικού Δρυμού, πολύ κοντά 
στη στενή λωρίδα ξηρός που χωρίζει τις 
δύο λίμνες με την πλάζ Κούλας (μεγάλη
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Οι (pcoiiES ins (DAci)pivas

Λυγκήσιεια

Πρέοπεια

Πρέσηα) υπάρχει τεράστια αμμουδιά και 
σύγχρονο τουριστικό περίπτερο. Η Πρέ- 
σπα προσφέρει τπν μοναδικότητα Tns 
ομορφιάς ησυχία, απλωσιά, σπάνια που
λιά που εξαφανίσθηκαν από την Ευρώπη 
σε μια ιδιαίτερη συνάφεια με τη χλωρίδα 
και νοστιμότατα ψάρια ontus η μοναδική 
πέστροφα του Αγίου Γερμανού και τα πε- 
ντανόστιμα γριβάδια.

Έθιμο που χάνεται στα βάθη των αιώνων 
και ιδιαιτερότητα tns Φλώρινας είναι οι 
Χριστουγεννιάτικε$ Φωτιές Μπορεί να 
έχει tis ρίζε5 του σε π αγαν ισ τή  εκδη
λώσεις που αφορούν στη λατρεία του 
ηλίου, τώρα όμως είναι γερά συνυφα- 
σμένο με τπ φωτιά που άναψαν οι βο
σκοί... στο μικρούλη Χριστό. Γι' αυτό και 
poflis σπμάνει μεσάνυκτα 23 npos 24 Δε
κεμβρίου, κάθε γειτονιά ins (DrlGopivas 
ρίχνεται στο δικό ins εοριαστικό αγώνα... 
όπου γίνεται η νύχτα μέρα!
Η προετοιμασία για το άναμμα ins Φω- 
t i0 s κρατάει μήνε$. Ομάδες παιδιών, 
αφού επιλέξουν ένα ασφαλές μέρο5 φύ
λαξης, αποθηκεύουν to v o u s  ξύλα κέ
δρου που κόβουν από το βουνό. Για κά
θε βραδιά υπάρχει και ο υπεύθυνο$ φύ
λαξης των ξύλων ms γειτονιά5. Γιατί αλί
μονο, καιροφυλαχτούν τα παιδιά άλλη5 
γειτονιά5, που ετοιμάζονται να κλέψουν 
τα ξύλα και είναι ντροπή μεγάλη σ' αυ
τόν που δε θα καταφέρει να περισώσει 
την τιμή ins γειτονιάς και enaivos σ' αυ
τούς που θα κλέψουν τα κέδρα xcupis να 
lous πάρει κανείς είδηση.

Os ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης npos 
tous αποδήμους Φλωρινιώτε$, το πρώτο 
δεκαήμερο του Αυγούστου διοργανώνο- 
νται τα «Λυγκήσιεια», όπου προστρέχουν 
οι ξενιτεμένοι ms Φλώρινα5, εντός και 
εκτό$ συνόρων. Ektos από us πολιτιστικέ5 
εκδηλώσει με χορευτικά συγκροτήματα, 
μουσικέ$ βραδιέ5, ε ικα σ τώ  εκθέσει έτσι 
και αλλιώ$ π Φλώρινα είναι ένα εικαστικό 
μουσείο χωρίς ημερομηνία λήξη5- οι το
πικές Αρχές οργανώνουν δεξιώσεΐ5 npos 
τιμή των αποδήμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ Σ Υ Ν Ο Ρ ΙΑ Κ Η Σ  Φ Υ Λ Α ΞΗ Σ

ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩ Ν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας αστυ
νομεύει τον ομώνυμο νομό, ο onoios έχει 
έκταση 1.924.600 στρ. και πληθυσμό 
54.768 κατοίκων. Η υπάρχουσα δύναμη 
ms Α.Δ. απαρτίζεται από 25 αξιωματικούς 
72 Ανθυπαστυνόμου5 και Αρχιφύλακε5 
και 219 Αστυφύλακες. Επίσης στην Α,Δ. 
Φλώρινα$ υπηρετούν 293 Συνοριακοί 
Φύλακε5 κατανεμημένοι στα Τμήματα 
Δίωξη5 Λαθρομεταναστών, Κάτω Κλεινών, 
Κρυσταλοπηγής Πρεσπών και το Κλιμάκιο 
του Αετού.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που απα
σχολούν tis αστυνομία Υπηρεσίες αφο
ρούν στα ναρκωτικά και ιη λαθρομετανά
στευση, μια$ και ο νομό5 γειτνιάζει με την 
Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ. Οι λαθρομετανά- 
στε5 εισέρχονται από δύοβατε5 περιοχέ5 
των ορεινών όγκων που καλύπτουν την 
περιοχή, διέρχονται απ' αυτήν και κατευ- ? 
θύνονται στο εσωτερικό ms χώρας με 
προορισμό τα μεγάλα αστικά κέντρα και 
τα γεωγραφικά διαμερίσματα όπου υπάρ
χει ζήτηση εργατικού δυναμικού. Το προη
γούμενο έτο5 σε 28 περιπτώσεΐ5 παράνο
μης μεταφορά5 λαθρομεταναστών, συνε- 
λήφθησαν 44 διακινηιές και επαναπροω- 
θήθηκαν 6.530 λαθρομειανάστε5. Στον το
μέα των ναρκωτικών διαπιστώθηκαν 28 
περιπτώσεΐ5 ναρκωτικών, συνελήφθησαν 
και κατηγορήθηκαν 32 άτομα και κατασχέ
θηκαν 105 γραμμάρια ηρωίνης 1001 κιλά 
ιν6ική5 κάνναβης 394 χάπια και εκριζώθη
καν 40 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης. 
Περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος 
δεν παρουσιάζονται στην περιοχή πέ
ραν tis μικροεγκΓΐητικότητα5 που βρί
σκεται οε χαμηλά και απολύτου ελεγχό- jji- 
μένα επίπεδα.
Σε γενικέ5 γραμμέ5 οι κάτοικοι του νομού 
είναι φιλήσυχοι, φιλειρηνικοί και εγκάρ
δια φιλόξενοι.

Οι καλλιτεχνικέ5 εκδηλώσει "Πρέοπε$" ή 
"Πρέοπεια" γεννημένε$ με το τέλθ5 του 
ψυχρού πολέμου, μαρτυρούν τον πόθο 
των βασανισμένων στο διάβα ins loiopias 
κατοίκων του νομού για ειρήνη, συνεργα
σία, συνύπαρξη, αδελφοσύνη και αν
θρωπιστική προσφορά.
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Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

Π Ρ Ε Σ Π Ω Ν

Ανθυπασιυνόμος Κων. Γ. Κούρος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΦΥΛΑΞΗΣΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣΓΜΗΜΑ
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ΦΛΑΪ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΟΥΤΕΡ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.

r a n  polo Ε Ε  μακό O Q  C D

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ Ε Ο
ΣΚΟΥΦΟΣ
Μ ε κέντημα r  ϋ ,ΊΚ

ΚΑΠΕΛΟ
Μ ε κέντημα ■ . - !  ιφ

ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΓΚΟΡΝΤΟΥΡΑ 
Ι Τ Π  I H

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ/
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ) α. Δερμάτινο E E Q  ΑΓΚΩΝΑΤΙΔΕΣ

ι ο . . i s ε 1 ^ ^ ^ ^ ^ · Τ Ε ί 2Ε 3 Π 2 5 cWm  2 5  2 2 ε

α. Αλυσίδα

β Μ εντεσ έ  ^  ■

ν / · * Ό
ΦΑΚΟΙ MAGLITE U.S.A. ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

20 29 € 20 22 €

ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
ΙΤ Π  f T f l

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
α. Μ ε πόρπη ασφαλείας tiila  
β. Μ ε πόρπη 3 σημείων Γ ή Π

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Χωρίς γεμιστήρα u l i l  
β. Μ ε γεμιστήρα Ρ Ε Π

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

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον 

ΑΔΙΑΒΡΟ ΧΟ C D

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» (HI-TEC) 
STEALTH (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ) 

STEALTH ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ C D

EAGLE ΤΗΣ MEINDLE
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον

■ ΙΛ 'Ι*

ΑΡΒΥΛΟ DANNER USA
Αδιάβροχο 100% μέ φερμουάρ

Π3Ι3

ΑΡΒΥΛΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT
ORIGINAL SWAT ME ΦΕΡΜΟΥΑΡ ME ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Αδιάβροχο 100% με φερμουάρ και Δ ιαπνέον μ ε  αντιολισθητική σάλα. Δ ιαπνέον μ ε  αεράσολα
με επένδυση για το  κρύο l : i ' H  » :V 1 H

Ι Η Ι Ι

Ψ ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
Υφασμα rip-slop

t  ΚΑΛΤΣΕΣ βαμβακερό 100%,
ΙΣΟ0ΕΡΜΙΚΕΣ ανεξίτηλο.

6 €/10 €

ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΙΣΟ0ΕΡΜΙΚΕΣ 
MEBRANE 
ΣΟΥΗΔΙΑΣ 

2 0  ε ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 ε  
ΧΙΤΟΝΙΟ 18 ε

http://www.armyland.gr


ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ- ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ

Ins 6 Φεβρουάριου εγκαινιάστηκε στην Εθνική Γλυπτοθήκη 
η μεγάλη αναδρομική έκθεση ίου Γιαννούλη Χαλεπά. Η έκ
θεση αυτή αφιερωμένη στον μεγάλο Τήνιο δημιουργό, είναι 
μια ευκαιρία για μια συνολική γνωριμία του κοινού με το έρ
γο ίου.
Παρουσιάζονται για πρώτη φορά μαζί, έργα από ns ιρείε 
χρονολογικέε περιόδουε δημιουργίαε ίου καλλιτέχνη. Συνο
λικά εκτίθενται 117 σωζόμενα έργα , 95 γλυπτά, 120 σχέδια 
και πλούσιο αρχειακό υλικό.
Τα έργα προέρχονται από το Μουσείο ins Τήνου, τη συλλο
γή ins Πινακοθήκη5 και ιδιωτικέ5 ουλλογέ5.
Ο Γιαννούληε Χαλεπάε υπήρξε μια τραγική φυσιογνωμία ins 
τέχνηε. Γεννήθηκε το 1851 στον Πύργο ins Τήνου, οπούδασε 
γλυπτική στην Αθήνα και αργότερα πήρε υποτροφία για να 
συνεχίσει ns οπουδέ5 του στο Μόναχο. Επισιρέφονια5 στην 
Αθήνα ήταν ήδη γνωστόε, δεχόταν αρκετέε παραγγελία και 
το μέλλον του διαγραφόταν λαμπρό. Αυτήν την εποχή εκδη
λώθηκε η ψυχική vooos που σφράγισε τη ζωή και το έργο 
του.
Μετά από πολλά χρόνια η υγεία του αποκαιαστάθηκε και ο 

Χαλεπά5 έζηοε μέχρι το θάνατό του, το 1938 μια νέα πε- 
ΐ 2  ρίοδο δημιουργίαε και καλλ ιτεχν ία  καταξίωση5.

%

ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕ ΚΙΡΙΚΟ- ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΔΑ
Στο Μουσείο Διαχρονική$ Τέχνηε του Πολυχώρου Αθηναίε 
θα πραγματοποιηθεί από ns 17 Απριλίου έω5 ns 30 Ιουνίου 
έκθεση ενόε σπουδαίου δημιουργού του 20ου αιώνα, του 
Τζόρτζιο ντε Κίρικο.
θα εκτεθούν 35 πρωτότυποι πίνακεε και γλυπτά με σκοπό να 
επιχειρηθεί μια σύνδεση ίου έργου ίου καλλιτέχνη με tous 
ελληνικού$ μύθουε και το ελληνικό πνεύμα.
Ο Τζόρτζιο ντε Κίρικο γεννήθηκε το 1888 στο Βόλο από Ιτα-

λούε γονείε. Ο πατέραε του ήταν μηχανικόε σιδηροδρόμων. 
Όταν έγινε 11 ετών, η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα 
όπου αργότερα ο Τζόρτζιο σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο. Αργότερα γράφτηκε στην Σχολή Καλών Τε
χνών του Μονάχου αλλά βρήκε τα μαθήματα βαρετά και συ
νέχισε μια δική του καλλιτεχνική του πορεία. Έγινε γνωστόε 
a>s ο παιέρα5 ins μεταφυσικήε ζω γρ α φ ιά  και άσκησε επιρ

ροή στα καλλιτεχνικά ρεύματα ίου 20 
αιώνα, oncus ο Υπερρεαλισμό$ και 

η Νέα Αντικειμενικότητα.



ΧΡΑΑΑΤΙ! Η ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΟΔΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΕΝΑΚΗ

ΜΠΡΕΧΤ- ΜΑΝΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ-ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΟΣΚΑΡ 2007

Στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτήριο ins οδού Πειραιώε, βρί
σκεται σε εξέλιξη η έκθεση χάρτινου ενδύματοε το οποίο 
εντυπώσιασε το αμερικάνικο κοινό ins δεκαετίας του 1960.
Η έκθεση που θα διαρκέσει από 1 Μαρτίου έωε τις 15 Απρι
λίου και έχει σαν σκοπό να εξετάσει τη χρήση του χαρτιού 
στη σύγχρονη μόδα μέσα από την τέχνη, διαφήμιση και χρή
ση βίντεο.
θα παρουσιαστούν 100 αυθεντικά χάρτινα φορέματα και δη- 
μιουργίες που φιλοτεχνήθηκαν ειδικά για τη έκθεση. Επίσης 
θα εκτεθούν ιαπωνικά χάρτινα κιμονό, ενδύματα υγειονομι
κής και βιομηχανικής χρήσηε και δείγματα χάρτινων δημι
ουργιών επώνυμων σχεδιαστών μόδα5.
Η έκθεση εμπλουτίστηκε από μεγάλα μουσεία του εξωτερι
κού. Το πιο διάσημο έκθεμα είναι το χάρτινο φόρεμα ins 
Nico, δημιούργημα του Andy Warhol από το Brooklyn 
Museum ins Νέαε Υόρκηε.

ΕΦΥΓΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

Ins 30 Ιανουάριου 2007 πέθανε μετά από πολύχρονη μάχη 
με την επάρατη νόσο, ο ηθοποιόε και Διευθυνιήε του Εθνι
κού θεάτρου, N ikos Κούρκουλοε.
Γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
του Εθνικού θεάτρου με δάσκαλο και καθοδηγητή τον Μάνο 
Κατράκη που τον ώθησε οιο θέατρο. Σύντομα τον πρόσεξε ο 
Hawns Δαλιανίδηε ο onoios τον επέλεξε για tis κινηματο- 
γραφικέε ταινίες που γύριζε τότε στη Φιλ/os Φιλμ. Αποτέλε
σμα auins ins ουνεργασίαε ήταν η ταινία «Kaihcpopos» που 
έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία.. Ακολούθησαν άλλεε ται-
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Ο σκηνοθέτη5 Μάρτιν Σκορτσέζε απέσπασε το Όσκαρ καλύ- 
τερη5 taivias και καλύτερου σκηνοθέτη για τον «Πληροφο-

Στην σκηνή του θεάτρου Κοτοπούλη-Ρεξ παρουσιάζεται το 
αριστούργημα του Μπέρτολτ Μπρέχτ «Μάνα Κουράγιο». Η 
σκηνοθεσία είναι του Κώστα Τσιάνου και τον πρωταγωνιστι
κό ρόλο παίζει π Αντιγόνη Βαλάκου.
Το έργο πραγματεύεται το θέμα ins ανθρώπινηε αλλοτρίω- 
ons μέσα στην σκληρότητα του πολέμου.
Φέτοε συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατο του Μπέρ
τολτ Μπρέχτ, ενόε από tous μεγαλύτερουε θεατρικούς συγ- 
γραφείε και ποιητές του 20ου αιώνα. Το έργο «Μάνα Κουρά
γιο» γράφτηκε κατά την περίοδο 1938-39 όταν ο χιτλερισμός 
κυριαρχούσε στην Γερμανία, είναι ένα από τα πιο γνωστά θε
ατρικά του δημιουργού γραμμένο με ευαισθησία και κοινω
νικό προβληματισμό.
Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου Κούρ- 
κουλου.

ριοδότη».0 Μάρτιν Σκορτσέζε, παρά την μακρά πορεία του 
στον κινηματογράφο και περίφημεε ιαινίε5 oncus «Ο Ταξι
τζής», τιμήθηκε για πρώτη φορά με Όσκαρ.
Το βραβείο Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε 
στον Φόρεστ ΟυΤτακερ για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο 
τελευταίθ5 βασιλιάς ins Σκωτίαε», ενώ το Όσκαρ δεύτερου 
ανδρικού ρόλου πήρε ο Άλαν Άρκιν υποδυόμενοε τον ρό
λο του παππού στην κωμωδία «Little Miss Sunshine»
Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Έλεν 
Μίρεν για την ερμηνεία ins στην ταινία «Βασίλισσα», ενώ για 
τον δεύτερο γυναικείο ρόλο τιμήθηκε η Τζένιφερ Χάντσον 
στην ταινία «Dreamgirls».
Το Όσκαρ καλύιερηε ξενόγλωσσηε ταινίας απονεμήθηκε 
στην ταινία «Η Ζωή των Άλλων», αναφερόμενη στην δράση 
ins Σιάζι στην πρώην Ανατολική Γερμανία, ενώ η ταινία 
«Άβολη Αλήθεια», ίου πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ Άλαν 
Γκορ, τιμήθηκε με το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ.



ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 
ΑΧΑΡΝΕΣ

vies σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου όπωε «Κοινωνία 
ώρα μηδέν», «Λόλα» καθώε και «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» 
σε σκηνοθεσία tou Βασίλη Γεωργιάδη. Ins κινηματογραφικέε 
αυτέε ταινίεε ο Νίkos Κούρκουλοε διαμόρφωσε τον τύπο 
ενόε καλόκαρδου, θαρραλέου και γοητευτικού άνδρα που 
δικαιώνεται μετά από πολλά βάσανα και αντιξοόιηιεε.
Τα τελευταία χρόνιατ είχε αναλάβει καλλιτεχνικόε διευθυ- 
ντήε του Εθνικού θεάτρου, το οποίο αναμόρφωσε δίνονταε 
με την προσωπικότητά του μια νέα πνοή στο θεσμό.

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Από tis 15 Φεβρουάριου ξεκίνησαν οι εο ρ τα σ τή  εκδηλώ
σ ε ι για τη συμπλήρωση 100 χρόνων λειτουργίαε του Γαλλι
κού Ινστιτούτου Αθηνών.
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων διαμορφώνεται cos εξήε: 
Από tis 15 Φεβρουάριου έωε us 2 Μαρτίου πραγματοποιείται 
ένα μουσικό αφιέρωμα που αναφέρεται στην ελληνική μου
σική στπ Γαλλία..
Από τι 13 έωε tis 25 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το διεθνέε 
συνέδριο με θέμα τον Νίκο Καζαντζάκη και τον Οκτώβριο θα 
γίνει προβολή ταινιών βασισμένων στο έργο του.
Ins 21 Ιουνίου η οδόε Σίνα, επί ins onoias βρίσκεται το Γαλ
λικό Ινστιτούτο, θα γίνει κέντρο εκδηλώσεων με τη βοήθεια 
καρικατουριστών και ζωγράφων, ενώ από tis 17 Απριλίου 
έωε tis 4 Μαΐου θα αναρτηθούν στο μπιστρό του Ινστιτούτου 
αντιπροσωπευτικέε αφίσεε.
Μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων προβλέπεται ένα ντεφι- 
λέ μόδαε τον Μαΐο και η πρόσκληση στην Αθήνα του Ζαν- 
Κλοντ Μπριαλί ο onoios θα διαβάσει αποσπάσματα από έρ
γα του γνωστού Γάλλου ποιητή, θεατρικού συγγραφέα και 
σκηνοθέτη Ζαν Κοκτώ.

Στο Μενίδι βρέθηκαν κατά τη διάρκεια εκσκαφών σε οικόπε
δο, τμήματα αρχαίου θεάτρου το οποίο εικάζεται ότι ήταν το 
κλασσικό θέατρο του Δήμου των Αχαρνών. Μετά την αποκά
λυψη μέρουε του κοίλου, διενεργούνται από tous αρχαιολό- 
Yous δοκιμαστικέε τομέε για να αποσαφηνιστεί το μέγεθοε 
του ευρήματοε.
Η είδηση ms αποκάλυψη5 του θεάτρου, του δεύτερου με
γαλύτερου δήμου ms Αθήναε, έκανε το γύρο του κόσμου 
και προκάλεσε αίσθηση. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το 
εύρημα αυτό προσδιορίζει τη θέση του πολιτικοθρηοκευ- 
τικού κέντρου του αρχαίου δήμου και ότι θα αποκαλυ
φθούν πολλά μαρμάρινα μέλη και γλυπτά αλλά και ιερά 
στη γύρω περιοχή.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Το ψηφιακό Πλανητάριο εμπλουτίζει ίο πρόγραμμα του με 
μια νέα παράσταση με τον τίτλο «Πτήση». Πρόκειται για μια 
εντυπωσιακή ταινία θόλου που αναφέρεται στην γοητεία 
που ασκεί στον άνθρωπο π ιδέα τηε πτήσηε.
«Ο χορόε των Πλανητών» είναι μια οπτικοποιημένη μουσική 
αφήγηση των αναζητήσεων του ανθρώπου στο διάστημα, με 
μουσική επένδυση ίου Μίμη Πλέσσα.
Επίσηε Συνεχίζονται οι προβολέε των παραστάσεων «Κοσμι
κή Οδύσσεια», «Γένεση και Κατακλυσμόε», «Μαύρεε Τρύπεε» 
καθώε και τηε ταινίαε θόλου «θαυμαστά Σπήλαια».

Επιμέλεια: Π.Υ Ζωή Κωσταβάρα
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«Οι ipeis σωμαιοφύΑακε5» 
ίου Αλέξανδρου Δουμά
Ένα από τα πιο διαβασμένα και δημοφιλή κλασι
κά έργα :ns παγκόσμια$ λογοτεχνία, «Οι ipeis 
σωματοφύλακε5» του Αλέξανδρου Δουμά δια
σκευάστηκε από χην Κάρμεν Ρουγγέρη και με τον 
τίτλο «Οι τρεΐ5 οωμαιοφύλακε$ και ία διαμάντια ins 
βαοίλισσαί» παρουοιάζειαι oious μικροί^ θεαιέ$ ίου 
θεάτρου «Κιβωτό5». Είναι η πρώιη φορά που ίο κλασικό αρι
στούργημα παρουσιάζεται οε ελληνική σκηνή. Μέσα από την πε
ριπέτεια του έργου, ξετυλίγεται μια απολαυστική παράσταση με 
κύριο μήνυμα το «Tvas για όλουί και όλοι για ιον έναν», που δι
δάσκει την αξία ins φιλία5 και ins ομαδικότητα$. Ο A9cus, ο Πόρ- 
0os, ο Ap0pns και ο πολύ5 Ντ' Αριανιάν θα το κάνουν πράξη σε 
μια παράσταση γεμάτη περιπέτειε5, που διατρέχεται από επιλεγ- 
μένε5 μουσικέ5 του 17ου αιώνα.
Τα Κείμενα και η σκηνοθεσία είναι ins Κάρμεν Ρουγγέρη, τα σκηνι
κά και τα κοστούμια ins Xpiorivas Κουλουμπή, οι χορογραφίε5 ίου 
Πέτρου Γάλλια και η μουσική του Γιάννη Μακρίδη. Παίζουν οι ηθο
ποιοί: Μαρία Βλάχου, Avicuvns Δημηιροκάλη5, Aouras Z9kos κ.α.
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Στο Παιδικό Στέκι του Εθνικού θεάτρου παρουσιάζε
ται το έργο του Βέλγου συγγραφέα Mopis Μέτερλιν- 
γκ «Το γαλάζιο πουλί». Πρόκειται για ένα παραμύθι 
γεμάτο δράση, νοήματα και σύμβολα. Ο Τιλτίλ και η 
Μιτίλ αναζητάνε το «Γαλάζιο πουλί» που θα tous φέ
ρει την ευτυχία. Ψάχνοντα$ να το βρουν, θα ανακα- 
λύψουν ns αξίε$ us zams, τα καθημερινά δώρα ins, 
αλλά και το αληθινό πρόσωπο του κόσμου. Evos κό
σμου αθέατου, που κρύβεται πίσω από us εικόνε$ 
και τα πράγματα. Η ιστορία ξεκινάει στο φτωχικό του 
Τιλτίλ και ins Μιτίλ, την παραμονή κάποιων Χριστου
γέννων και pas οδηγεί σε μια ονειροφαντασία, σ' ένα 
ονειρόδραμα γεμάτο χρώματα και εικόνε5, στη μα
γεία του παραμυθιού, pas φέρνει 0ptus και πιο κοντά 
στα απλά δώρα ins zgj0s.
Η διασκευή, η μετάφραση, η σκηνοθεσία, και οι στί
χοι των τραγουδιών είναι του Κ.Μεγαπάνου, τα 
σκηνικά του Γ.Γεωργίου, τα κοστούμια του Σ. Πα- 
σχλίδη, η μουσική του Δ. Μαραγκόπουλου, οι χο
ρογραφία του Δ. Παπάζογλου. Παίζουν οι ηθοποι
οί: Ο. Πολίτου, Δ. Apcbvns, Χ.Γκιζέλπ, Δ. M0pizas, Μ. 
Χειμώνα, Σ.Τζεβελέκο5, Β. Μαραγκάκη, Μ. Αλιφέρη, 
Ν. Σερέιη κ.α.

Εθνικό Θέαιρο-Παιδικό Σιέκι-Σκηνή Κατίνα Παξι- 
νού: Πανεπιστημίου 48 
Τηλ.:210-3301881.
Παραστάσεΐ5: Σάββατο axis 3.30 το μεσημέρι και 
Κυριακή ous 11.30 το πρωί και ous 3.30 
το μεσημέρι.

θέατρο «Κιβωα» Πειραιτί^ 115, Γκάζι.
Τηλ.: 210-3417000. Παραστάσεΐ5: Σάββατο 3μ.μ 
.και Κυριακή 11 π.μ., και 3 μ.μ.

«Το γαλάζιο πουδί» ίου βραβευ
μένου με Νόμπεδ Mopis Μέιερ- 
δινγκ

Παιδικό



«Πολύχρωμο παραμύθι» 
με την Ιρίνα Μπόικο

Ο «Φούρνοί-Κένιρο για tov Ψηφιακό 
Πολιτισμό» από τη φετινή χρονιά και σε 
συνεργασία με τη βραβευμένη σκηνο- 
θέιιδα Ιρίνα Μπόικο, εκτείνει τη δραστη
ριότητα του και στο παιδικό θέατρο. Πα
ρουσιάζει το «Πολύχρωμο Παραμύθι», 
με ήρωε5 έναν ζωγράφο και τη μικρή 
του κόρη. Πρόκειται για ένα πολυθέαμα 
στο είδο5 του, με δύο ηθοποιού5, δέκα 
κούκλε5 και ενεργό συμμετοχή των παι
διών. Μέσα από την ιστορία με τα χρώ
ματα τα παιδιά μαθαίνουν πόσο σημα
ντικό είναι να αναγνωρίζουν και να αγα
πούν το ξεχωριστό, το διαφορετικό, το 
άλλο. Τα παιδιά μετά την παράσταση 
μπορούν να ανέβουν στη σκηνή, να παί
ξουν με tis κούκΑεε και να μπουν στο 
μαγικό κόσμο του κουκλοθέατρου.
Στο πλαίσιο των παιδικών παραστάσε
ων, ο «Φούρνοε» και η Ιρίνα Μπόικο 
διοργανώνουν διαγωνισμό ζωγραφι- 
κήε: οι μικροί επισκέπτεε μπορούν να 
ζωγραφίσουν τον αγαπημένο to u s  
ήρωα από την παράσταση και να στεί- 
λουν τη ζωγραφιά to u s . Οι νικητέε θα 
δουν ns ζωγραφιέε to u s  στην έκθεση 
ζω γ ρ α φ ιά  στο φουαγιέ του θεάτρου 
και θα κερδίσουν cos δώρο μια κούκλα- 
ήρωα ins παράστασηε.

θέατρο «Φούρνοε», Μαυρομιχάλη 168 
Τηλ: 210-6460748. Παραστάσεκ κάθε 
Κυριακή otis 12 το μεσημέρι.

Ο «neiarlou60oaupos» 
του Ευγένιου Τριβιζά

Ο yvcootos και αγαπημένο$ παραμυθά5 των παιδιών δίνει το παρών 
και φέτοε στη σκηνή του θεάτρου «Βεάκη», παρουσιάζοντα5 ένα από 
τα πιο ευφάνταστα παραμύθια του, τον «Πεταλουδόσαυρο». Μια ιστο
ρία που ταξιδεύει tou s  piKpoUs Θεαιέ5 οτο όνειρο και την αθωότητα, 
και όπωε λέει ο συγγραφέα5 του, ο Πειαλουδόσαυροε δεν είναι ούτε 
apYoaaupos ούτε πεταλούδα. Είναι και τα δύο μαζί! Ένα πλάσμα αλ
λιώτικο από τα άλλα που ξαφνικά 
ανακαλύπτει ότι πρέπει να παλέ
ψει και να αποδείξει ότι μπορεί να 
ζει αρμονικά οε έναν κόομο για 
ooous δεν μοιάζουν με αυτού5 
που ζουν ολόγυρά io u s .
Άραγε ποια Θα είναι η τύχη του, 
που Θα μεγαλώσει, noios θα το αγα
πήσει; Το ταξίδι του Πεταλουδόσαυ 
ρου, στο δάσos και στον κόσμο που 
πραγματικά ανήκει, απολαμβάνουν οι 
μικροί θεατέε τα πρωινά των Κυριακών.
Η σκηνοθεσία του έργου είναι του Βασί
λη Μυριανθόπουλου, τα πολύχρωμα 
σκηνικά και κοστούμια είναι ms Xpioiivas 
Κωοτέα, και μουσικά ντύνει το ταξίδι του 
Πεταλουδόσαουρου ο Λαυρέντηε Μα- 
xaipiioas. Παίζουν οι ηθοποιοί: Avidbvns 
Kpicons, Κάτια Ζαρκάδα, Γεράσιμοε Κι- 
κλήε, Οδυοσέαε Κιόοογλου, Ευγένιοε Λα- 
pnpiv0KOS Ματίνα Στυλανούδη, Koop0s 
Χειράκη5 και Κατερίνα Ψωμά.

θέατρο «Βεάκη» Στουρνάρη 32 Αθήνα, τηλ.: 
210-5223522.
Παραστάσεΐ5: Κυριακή 11 το πρωί και 3 το 
μεσημέρι.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Ε Ρ Ε Υ Ν Α :

Δυναιόιηια Πρόάηψνκ 
Μ αθησιακώ ν Δ υσκολ ιώ ν

από την ΠροσχοΓίική Ηλικία
Για brlous tous ασιυνομικούδ που έχουν παιδιά 2εβδομάδων έωδ 6 χρονών

Τ
η δυναιόιηια να ανι- 
χνεύαουν έγκαιρα 
tis μαθησιακέ5 δυ- 
aKoriies (π.χ. δυσδε- 
ξία) έχουν τώρα οι 
Yoveis, πριν ακόμη 
ιο παιδί tous μπει 
στην 1η δημοτικού 
ota πδαίσια ΠανεήΙ- 
flaSiKhs Έρευνα5 για 
tnv Πρόδηψη Μαθησιακών Προβδημάτων. 

Την έρευνα διεξάγει to Κέντρο Αναπτυξια- 
Kns Παιδιατρική5 «Α.Φωκά5» ins Α' Παιδια- 
tpiK0s Kflivmns tou Α.Π.Θ. σε συνεργασία με 
tov Οργανισμό Επαγγεδματική5 Εκπαίδευ- 
ons και Kataptions (Ο.Ε.Ε.Κ.) tou ΥΠΕΠΘ, με 
tnv καθοδήγηση tou προέδρου, Χαράλα
μπου Μπόισαρη και tou αντιπροέδρου tou 
Οργανισμού, Κωνσταντίνου Μαργαρίτη, μέ
σα από tis ειδικότητε$ ElpooxofliKns Αγωγής 
Έκφραση$ και Δημιουργία5 και Προσχοδικήε 
Αγωγή$ Ημερήσια5 Opovtibas ΑμεΑ των 
δημόσιων ΙΕΚ oflns tns xcopas.
It0xos tns έρευνα$ είναι α) η καταγραφή tns 
ψυχοκινητική5 ανάπτυξη5 των παιδιών προ- 
oxortos nfliKias και β) η παράδδηδη ανί
χνευση τυχόν αναπτυξιακών διαταραχών 
που ιώρα διεδαύνουν anapampntES, πρό
κειται opcus να φανούν στο μέδδον.
Πρέπει να τονιστεί ότι στην προσχοδική ηδι- 
κία, που τα προβδήματα αυτά διεδαύνουν 
απαρατήρητα, η ανίχνευση και η έγκαιρη 
διάγνωσή tous είναι ποδύ σημαντική γιατί 
δίδεται η δυνατότητα tns πρώιμη5 θεραπευ- 
τικήε παρέμβαση5 με τη μορφή δογοθερα- 
πεία$, εργοθεραπεία5, φυσιοθεραπεία5 ή 
K0noias άδδη5 παρέμβαση$.
Όταν η διάγνωση γίνει πριν το παιδί πάει στο 
σχοδείο, τότε οι δυνατότητε5 παρέμβαση5 
και anoKatbotaons του προβδήματο5 είναι 
ποδύ μεγάδε$ ,διότι σε αυτή την ηδικία ο 
παιδικό5 εγκέφαδοε επιδέχεται αδδαγέ$ σε 
KbnoiES «δάθθ5» καταγραφή που πιθανώ5 
έχουν γίνει. Αυτή η δεγόμενη «πδαστικότη- 
τα» του παιδικού εγκεφάδου είναι μεγάδη 
στην προσχοδική ηδικία, πράγμα που καθι
στά τον παιδικό εγκέφαδο ικανό να αδδάζει 
κάποιε5 κωδικοποιημένε$ καταγραφέ$. Αυτό 
είναι σχεδόν αδύνατο σε μεγαδύτερε$ ηδι- 
kies, διότι τότε οι κωδικοποιημένε$ καταγρα- 
cp0s έχουν αυτοματοποιηθεί και δεν αδδά-

ζουν,οπότε οι δυνατότητε5 παρέμβαση5 εί
ναι εδάχισιε5.
Η διεξαγωγή tns έρευνα$ γίνεται με το ανι- 
χνευτικό τεστ Denvet Developmental 
Screening Test II (DDST II), που αποτεδείται 
από ερωτήσεΐ5 στη μητέρα και στο παιδί, 
ανάδογα με την ηδικία του. Το τεστ γίνεται 
από εξειδικευμένο προσωπικό, διαρκεί 15 
δεπτά και απευθύνεται σε υγιή παιδιά ηδι- 
Kias 0 έα» 6 ετών, που έχουν μητρική γδώσ- 
σα τα Εδδηνικά.
Την επιστημονική ομάδα συνιστούν: ο επι
σ τή μ ονα  επικεφαδή^ καθηγητή$ Παιδια- 
tpiK0s Αναπτυξιοδογία5 Α.Π.Θ., laxivvns Τσί- 
κουδα5, ο καθηγητή$ Παιδονευροδογία5 
Α.Π.Θ., Εδευθέριο$ Κοντόπουδθ5, ο επίκου- 
pos καθηγητή5 Νευροαναπτυξιοδογίαε 
Α.Π.Θ., Anpntpns Ζαφειριού, η latpos -  
master instructor DDSC II, Εδένη Δουδιανά- 
κη, οι κδινικοί ψυχοδόγοι, Φιδήμων Τζοβά- 
pas και Κατερίνα Κορωνάκη, η δογοπεδικό5 
Εδευθερία Παπαζοδούδη, ο εργοθεραπευ- 
ΐή$, Δημήτρης Τρύφωνα5, οι νοσηδεύτριε$ 
Μαρία Μοσχοπούδου και Ουρανία Πεδιαδι- 
τάκη, ο φυσιοθεραπευτή$ Avaot0oios Χυτό- 
πουδο$, η κοινωνική δειτουργό5, Γεωργία 
Δρόσου και η εξωτερική συνεργάιη5 θά- 
δεια Χαραρά, anocpoitos Προσχοδική5 Αγω- 
Yns, ΙΕΚ 00ppns. Επιστημονικοί σύμβουδοι 
tns έρευνα$ είναι η καθηγήτρια Παιδαγωγι
κών Προσχοδική5 Αγωγή$ του Τ.Ε.Ι., Ευαγγε- 
δία Βιδάδη-Λαδούμη και η ειδική παιδαγω- 
γ05, δέκτορα$ tns latpiKbs Σχοδή$ Α.Π.Θ., 
Εδινα Μπόντη.
Η συμμετοχή στην έρευνα είναι δωρεάν!!
Η διασφάδιση tns 0ptias και ομαδή$ ψυχο- 

κινητική$ ανάπτυξη5 των παιδιών και η πρό- 
δηψη των μαθησιακών δυσκοδιών είναι 
ένα5 από tous πρωιαρχικού5 σκοπού$ tns 
ποδιτεία5.
Όσοι γονείε ενδιαφέρονται, μπορούν τώρα 
να δηδώσουν συμμετοχή!!
Για nflnpcxpopfEs:
Μοσχοπούδου Μαρία, Πεδιαδιιάκη Ράνια: 
ιηδ. 2310 892439
Κέντρο Αναπτυξιακή5 Παιδ ίατρέ «Α.Φωκά$» 
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο 
Κωνσταντινουπόδεω5 49 
Τ.Κ. 546 42 -  θεσσαδονίκη 
Υπεύθυνη συντονισμού: Δουδιανάκη Εδένη: 
τηδ. 6939 530000

Ο αντιπρόεδροί του ΟΕΕΚ 
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

Ο πρόεδρος του ΟΕΕΚ 
Χαράλαμπος Μπότοαρης

Ο καθηγητής Παιδιατρικής ΑναητυξιολογΙας 
Α.Π.Θ., Ιωάννης ΤσΙκουλας

Η διευθύντρια της Α' Π/Δ Κλινικής, Φλωρεντία Κα- 
νακούδη και οι συνεργάτες του Κέντρου Αναπτυ

ξιακής Παιδιατρικής Ά. Φωκάς'
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Προσφορά για Αστυνομικούς και πολιτικό προσωπικό 
στα γυαλιά ήλιου και οράσεως

Μόνο για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 
για μαθητές και φοιτητές

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 35  - ΓΑΛΑΤΣΙ 
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gfNHIlA ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ  
ΠΩΛΗΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ BRABUS

Κ0ΥΣ-ΣΤΡΑΤ1ΩΤΙΚ0ΥΣ-ΠΥΡ0ΣΒΕΣΤΕΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ 72 ΔΟΣΕΙΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ο̂ΛΗΤΙΚΟ/]̂

Εξουδειερωοπ. ακινητοποιηοη. 
σύλληψη και συνοδεία 
ένοπλου η άοπλου αντίπαλου.

Λάβες αυτοάμυνας 
και Αστυνομική ράβδος 

Ιημεια πίεσης Ipressure points]. 

Ελαστικό ωράριο εκπαίδευσης

TAEK WONDO ΙΑγωνκπικο-Παραόοοιακο I 
Τμπμαια Ενήλικων - Ανηλίκων.

www.hapkidonet.gr
ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ TO SITE ΤΗΣ
ΠΑΝ ΕΛΛΗ Ν ΙΑΣ  ΕΝΩΣΗΣ HAPKIDO  

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ HAPKIDO
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ! ΓΓΑ.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΑΕΠΙΙ WORLD HAPKIDO FEDERATION
HAPKIDO 6 DAN. TAEKWONDO 4 ΟΑΝ

για τα Ιωματα Ασφαλείας 

Εγγραφες Δωρεάν.
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Α .Γ .Ι. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17674 
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0  ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Η ομάδα Δίωξηί Ναρκωτικών του Τ.Α. Τρι
κάλων μετά από πολυήμερεί και συντονι- 
σμένεί προσπάθειεί κατόρθωσε να εξαρ
θρώσει διεθνέί κύκλωμα εισαγωγήί και 
εμπορίαί μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνηί, 
το οποίο δραστηριοποιούνταν σε όλη την 
ελληνική επικράτεια, με εγκέφαλο, άτομο 
έγκλειστο των Φυλακών. Συγκεκριμένα 
το εν λόγω άτομο καθόριζε την εισαγωγή, 
τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διά

θεση των μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνηί 
που μετέφεραν αλλοδαποί και us ηαρα- 
λάμβανε πμεδαπά5, κάτοικοί Τρικάλων, ο 
onoios ήταν υπεύθυνοί για τη φύλαξη και 
τη διάθεσή io u s , πάντα με εντολέί του συ
γκεκριμένου εγκεφάλου. Τα χρήματα από 
τη διακίνηση των μεγάλων ποσοτήτων 
ηρωίνπί κατατείθονταν οε τραπεζικούί 
λογαριασμούί που ο ίδιοί υποδείκνυε σε 
αγοραστέί.
Μετά από συντονισμένεί ενέργειεί, άν- 
δρεί ins Δίωξπί του ανωτέρω Τμήμαιοί, 
κατόρθωσαν να συλλάβουν στην Χρυ
σαυγή Τρικάλων, όπου κινείτο με το αυτο
κίνητό του, τον ημεδαπό που ηαρελάμβα- 
νε και αποθήκευε την ηρωίνη. Στην κατο
χή του βρέθηκαν έξι ανισοβαρή δέματα 
συνολικού βάρουί 9 γραμμαρίων έτοιμα 
npos πώληση, το χρηματικό ποοό των 
670 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα τα 
οποία κατασχέθηκαν. Ο προαναφερόμε- 
vos ημεδαποί συνεργαζόταν στην πόλη 
και με έτερο ημεδαπό, ο onoios συνελή- 
φθη και στην κατοχή του βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν τρία δέματα ηρωίνηί βάρουί 
1,5 γραμμαρίου και τρία δέματα ινδικήί 
κάνναβηί βάρουί 3,7 γραμμαρίων έτοιμα 
npos πώληση, το χρηματικό ποοό των 
175 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ία 
οποία κατασχέθηκαν.
Όηωί προέκυψε από την προανάκριση, ο 
πρώτοί, λίγεί ημέρεί προ ins συλλήψε- 
ωί, παρέλαβε και αποθήκευσε ποσότητα 
7 κιλών ηρωίνηί. Από αυτή την ποσότητα 
παρέδωοε 2 κιλά ηρωίνηί σε δύο αδέλ

φια από την περιοχή των Γρεβενών, με 
σκοπό να τη διαθέσουν οε νησιά του Αι
γαίου. Μετά από συντονισμένεί ενέργειεί 
του Τ.Α. Τρικάλων και Υπηρεσιών νήσων 
Αιγαίου, εντοπίστηκε και ουνελήφθη στην 
Κω ο έναί εξ αυτών και στην κατοχή του 
βρέθηκε ηρωίνη βάρουί 6 γραμμαρίων, 
το χρηματικό ποσό των 2.900 ευρώ και 
δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία και κατα
σχέθηκαν. Η υπόλοιπη ποσότητα ηρωίνηί 
βρέθηκε και κατασχέθηκε οε αγροτική πε
ριοχή ins πόληί (καβάνιζα) όπου είχε 
αποκρύψει ο πρώιοί εκ των συλληφθέ- 
ντων.

όπου και θα επιβιβαζόταν στο λεωφορείο 
για τη Ρουμανία. Κατά τη διαδρομή αυτόί 
τη σκότωσε και όπωί ο ίδιοί ομολόγησε, 
ίο πτώμα ins το μετέφερε και το πέταξε οε 
κοντινό αρδευτικό αυλάκι ίο οποίο και 
επέδειξε. Στη συνέχεια, αφαίρεοε από την 
τσάντα ins παθούοαί ίο χρηματικό ποσόν 
των 18.000 ευρώ τα οποία κατέθεσε οε 
λογαριασμό ίου. Ο δράσιηί με τη δικο
γραφία που σχημαύσθηκε σε βάροί του 
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Λάρισαί.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ...

Το Α.Τ. Περιφέρειαί Λάρισαί και η Υ.Α. Λά
ρισαί διαλεύκαναν την υπόθεση εξαφάνι- 
ons ins Ρουμάναί υπηκόου Diaconu 
Filofteia που σημειώθηκε την 29-7-06 
οτην περιοχή ins Λάρισαί.
Ειδικότερα, την 2-8-06 ο αδελφοί ins εξα- 
φανισθειοαί, κάτοικοί Αηικήί, μετέβη στο 
Τ.Α. Ζωγράφου και δήλωσε ότι η αδελφή 
του που διέμενε στο Πλατύκαμπο Λάρι
σαί , επρόκειτο να ταξιδέψει την 29-7-06 
στη Ρουμανία, με λεωφορείο ins γραμμήί 
προερχόμενο από Αθήνα, πλην όμωί δεν 
επιβιβάστηκε ούτε και απαντούσε oils 
κλήοείί του κινητού τηλεφώνου ins μετά 
τπν ημερομηνία αυτή. Οι ανωτέρω υπη- 
ρεαιεί οι οποιεί και ενημερώθηκαν από 
ίο Τ.Α. Ζωγράφου προέβησαν αρχικά σε 
αναζητήσεΐί και στη συνέχεια οε προανά
κριση, διότι από τουί συγγενείί ins εξα- 
φανισθείσαί εκφράστηκαν υπόνοιεί για 
εγκληματική ενέργεια οε βάροί ins.Ύστε
ρα από χρονοβόρεί έρευνεί διαπιστώθη
κε ότι την 29-7-06 αλλοδαποί, με τον 
οποίο η εξαφανισθείσα διατηρούσε σχέ- 
σεΐί, την παρέλαβε με το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό 
ίου από την οικία ins στον Πλατύκαμπο 
προκειμένου να ιη μεταφέρει στη Λάρισα

Έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυ
νομικών ins Α.Δ. Δράμαί και κατόπιν συ
ντονισμένων ενεργειών, την 1-2-2007, 
εντοπίστηκαν και ουνελήφθηοαν στην πό
λη ins Δράμαί τέσσερα άτομα εκ των 
οποίων έναί ημεδαπόί και τρείί αλλοδα
ποί (1 ενήλικοί και 2 ανήλικοι), διότι είχαν 
συοτήοει ομάδα, με οκοπό την από κοι
νού διάπραξη ληστειών σε βάροί υπερή
λικων ατόμων.
Όπωί προέκυψε από την αστυνομική 
έρευνα -  προανάκριση, οι τρείί αλλοδα
ποί, σχηματιζονταί ομάδα των δύο ατό
μων με διαφορετική σύσταση κάθε φορά, 
την 25 και 28-1-2007 καθώί και την 1-2- 
2007, με την απειλή όπλων, διέπραξαν 
ληοτείεί σε βάροί τριών υπερηλίκων, 
αποσπώνταί συνολικά το χρηματικό ποοό 
των 4.290 ευρώ, μία πιστωτική κάρτα, μία 
κάρτα ανάληψηί μετρητών και διάφορά 
κοσμήματα μικρήί αξίαί.
Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιή
θηκε οτιί οικιεί ious, βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν αυτοσχέδιεί κουκούλεί που 
χρησιμοποιούσαν κατά τη διενέργεια των 
παράνομων πράξεών ious. Στην κατοχή 
του ημεδαπού άντρα, βρέθηκε και κατα-
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οχέθηκε μέροε των κλοπιμαίων, καθώε κι 
ένα κυνηγετικό όπλο που χρησιμοποιή
θηκε σε μία από us τρειε ληστείεε.
Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθη
κε ακόμη, ότι οι δύο εκ των τριών αλλο
δαπών διέμεναν παράνομα οτη χώρα 
pas.
Οι συλληφθέντε5 με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάροε io u s  οδηγήθηκαν 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμαε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΛΠΑ ΜΕΣΩ ATM

Α. Από αστυνομικούε του Τμήματοε Οικο
νομικών εγκλημάτων ins Δ/vons Ασφά- 
λεια5 θεοοαλονίκη5, us ν υ χ τ έ ρ ι  ώρεε 
ins 30/31-1-07, συνελλήφθηοαν στην 
Θεσσαλονίκη έξι αλλοδαποί (άνιρεε και 
γυναίκεε), οι οποίοι διέμεναν σε πολυτελή 
ξενοδοχεία ins θεσσαλονίκηε.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι 
οι συλληφθένττεε σε απροοδιόριοιο χρό
νο, τουλάχιστον από 21-1-07, είχαν συ
γκροτήσει εγκληματική οργάνωση με 
διαρκή δράοη, δομή και διακριτούε ρό- 
λουε των μελών ins, με σκοπό τη διάπρα- 
ξη κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθη
ση κακουργημάτων, προβαίνονταε σε 
αναλήψειε μετρητών από ΑΤΜ ουγκεκρι- 
μένηε τράπεζαε ίων Αθηνών αλλά και ins 
θεσσαλονίκηε. Από την παραπάνω παρά
νομη δραστηριότητα οι τράπεζεε υπέστη
σαν συνολική ζημία 100.000 ευρώ περί
που. Οι νόμιμοι κάτοχοι καρτών, των οποί
ων τα στοιχεία οι δράστε5 είχαν υποκλέ
ψει πιθανότατα με τη συνεργασία αγνώ
στων συνεργατών ious από το εξωτερικό, 
είναι πελάτεε αγγλικών και γαλλικών τρα
πεζικών ιδρυμάτων.
Η μία εκ των γυναικών ms σπείραε, συ- 
νελήφθη την ώρα που προέβαινε στην 
ανάληψη μετρητών από ATM ins συγκε- 
κριμένηε τράπεζαε με δύο πλαστέε κάρ- 
τεε κλώνουε.
Σε νομότυπη έρευνα που έγινε στα δωμά

τια των ξενοδοχείων που διέμεναν οι 
δράστεε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
έναε cpopni0s ηλεκτρονικόε υπολογίσω, 
έναε ηλεκτρονικόε μηχανισμόε ανάγνω- 
σηε μαγνητικών ταινιών καρτών, τριακό- 
σιεε τέσσεριε πλαστέε κάρτεε (κλώνοι) 
ανάληψηε μετρητών, επτά κινητά τηλέφω
να, το χρηματικό ποσό των 12.500 ευρώ 
και 3.500 λιρών Αγγλίαε, μια κατάσταση 
με στοιχεία καρτών και αντίστοιχα PIN 159 
καρτών η οποία είχε σταλεί από άγνω- 
στουε συνεργάτεε τουε από το εξωτερικό 
κατά την ενταύθα διαμονή τουε καθώε και 
αποδείξειε μεταφοράε χρημάτων σε 
άγνωστουε παραλήπτεε- συνεργάτεε τουε 
στο εξωτερικό μέσω ins Weslern Union.
Οι συλληφθέντεε με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάροε τουε, οδηγήθη
καν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
θεσσαλονίκηε.
Β. Από αστυνομικούε του Τμήματοε Οικο
νομικών Εγκλημάτων τηε Δ/νσηε Ασφά- 
λειαε Αττικήε συνελήφθη στην Αθήνα 
έναε αλλοδαπόε άντραε, ο οποίοε εκταμί
ευε παράνομα το χρηματικό ποσό των
1.000 ευρώ από ΑΤΜ τράπεζαε των Αθη
νών. Σε σωματική έρευνα που ακολούθη
σε βρέθηκε να κατέχει τρειε πλαστέε κάρ- 
τεε. Ο εν λόγω δράστηε προέβαινε στην 
παγίδευση ΑΤΜ τραπεζών, χρησιμοποιώ- 
νταε μηχανισμούε με τουε οποίουε υπέ- 
κλεπτε τουε προσωπικούε αριθμούε (PIN) 
πελατών και τουε αριθμούε των καρτών 
τουε και αφού κατασκεύαζε πλαστέε κάρ- 
τεε στη συνέχεια εκταμίευε χρήματα από 
τουε λογαριασμούε των νόμιμων κατό
χων των καρτών.
Σε κατ' οίκον έρευνα που έγινε στο διαμέ
ρισμα που διέμενε βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν: έναε ηλεκτρονικόε μηχανισμόε πα- 
γίδευσηε ΑΤΜ καθώε και έγγραφα απο- 
στολήε χρηματικών ποσών στη Ρουμανία. 
Από την έρευνα προέκυψε επίσηε ότι ο 
συλληφθείε μαζί με τουε συνεργούε του, 
που διαφεύγουν τη σύλληψη, είχαν επα- 
φέε με άτομα στη Γερμανία, Βέλγιο, 
Ολλανδία και Ιταλία και αποτελούν διε
θνέε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στιε 
απάτεε Skimming Fraud Τραπεζών. Η συ
νολική ζημιά τηε συγκεκριμένηε Τράπε
ζαε, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των
150.000 ευρώ.
Ο συλληφθείε με τη σχηματισθείσα σε βά
ροε του δικογραφία οδηγήθηκε στον Ει
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ο οποίοε 
τον παρέπεμψε στον Ανακριτή του 27ου 
Τακτικού Ανακριτικού Τμήματοε για διε
νέργεια κύριαε ανάκρισηε.

ΜΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΤΟ «ΛΑΔΙ»

Τιε βραδινέε ώρεε τηε 09-01-07 συνελή
φθη από αστυνομικούε τηε Υποδιεύθυν- 
σηε Ασφαλείαε Πατρών, μέλοε αρμόδιαε

Υγειονομικήε Επιτροπήε του ΙΚΑ για τη χο
ρήγηση αναπηρικών συντάξεων, ο οποί
οε είχε απαιτήσει από ασφαλισμένο του 
συγκεκριμένου Ταμείου το χρηματικό πο
σό των 2.000 ευρώ, προκειμένου να γνω
ματεύσει θετικά για να λάβει αναπηρική 
σύνταξη από την Επιτροπή που είχε προ- 
γραμματισθεί να συγκροτηθεί για την εξέ
ταση παρόμοιων αιτημάτων τιε πρωινέε 
ώρεε τηε 10-01-07. Το ωε άνω ποσό προ
σημειώθηκε από τουε αστυνομικούε και 
μετά την παράδοσή του στο Μέλοε τηε 
Επιτροπήε, ύστερα από προσυμφωνηθέν 
ραντεβού στο ιατρείο του, εισήλθαν οι 
αστυνομικοί που βρήκαν και κατάσχεσαν 
το ανωτέρω ποσό σε χαρτονομίσματα των 
50 ευρώ.
Ο συλληφθείε με τη σχηματιζόμενη σε 
βάροε του δικογραφία, οδηγήθηκε στον 
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών.

ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Ύστερα από σχετικέε πληροφορίεε, αστυ
νομικοί του Τμήματοε Ασφαλείαε σε συ
νεργασία με την ΟΠΚΕ Χαλκίδαε, εντοπί

στηκαν και προσήχθησαν τρειε άντρεε νε- 
αρήε ηλικίαε. Από την εξέταση των προ- 
σαχθέντων και την αξιοποίηση των στοι
χείων που συλλέχθηκαν επιστημονικά, 
προέκυψε ότι είναι οι δράστεε του βια
σμού τηε 19χρονηε κοπέλαε και τηε λη- 
στείαε που τελέστηκε σε βάροε τηε ίδιαε 
και του φίλου τηε στην περιοχή Γλύφα 
Χαλκίδαε.
Επιπλέον, εξακριβώθηκε ότι οι δύο από 
τουε ανωτέρω συλληφθέντεε, είναι οι 
δράστεε τηε αρπαγήε και τηε απόπειραε 
βιασμού σε βάροε νεαρήε κοπέλαε και 
τηε ληστείαε σε βάροε αυτήε και του φί
λου τηε που έγινε στο Γαλάτσι Αττικήε

ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ύστερα από καταδίωξη αστυνομικών και 
με τη συνεργασία των R/T κέντρων τηε 
Α.Δ. Χαλκιδικήε και τηε Διεύθυνσηε Αμε- 
οηε Δράσηε θεσσαλονίκηε
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συνεδδήφθησαν otnv Τούμπα θεσσαδο- 
vlKns δύο ημεδαποί, οι οποίοι (popdbvras 
κουκούδεί εισήδθαν οε διαμέρισμα στα 
Νέα Μουδανιά Χαλκιδική$ και με την

απειδή KOviOKavns Kapapnivas και ενό$ 
μαχαιριού επιχείρησαν να δηστέψουν 
lous ενοίκου με tous onoious συνεπδά- 
κηοαν ipaupat(zovr0s tous. Οι τραυματι- 
σθέντε5 νοσηδεύθηκαν και είναι εκτόί κιν
δύνου.
Οι δράοτεί κρατήθηκαν στο Τ.Α. Ποδύγυ- 
ρου και εξετάσθηκαν, ενώ οτο αυτοκίνητό 
tous βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: η κα- 
ραμπίνα, μία ματωμένη κουκούδα, μία 
αυτοσχέδια θήκη μαχαιριού και ένα μα
τωμένο μπουφάν.

ΗΡΩΙΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Συνεδήφθη από aoiuvopiKoOs ins Υπο- 
διεύθυνση5 AituEns Ναρκωτικών ins Δι- 
εύθυνοη5 Αοφάδεια5 Attik0s οτην πε
ριοχή του Περιστεριού Αττική5 ένα άτο
μο cos μέδθ5 Εδδηνοαδβανική5 συμμο-
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pias, koiox0s και 6iaKivnons ναρκωτι
κών ουσιών. Στην κατοχή του βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: ηρωίνη βάρου5 11 κι- ! 
δών, μία ηδεκτρονική ζυγαριά ακριβεί- 
as, ένα κινητό τηδέφωνο και το χρηματι
κό ποσό των 100 ευρώ.

ΘΡΑΣΟΣ ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ

Από aoiuvopiKoOs του Τμήμαΐ05 Ασφάδει- 
as IuvT0Ypaios συνεδήφθηααν ipeis ημε

δαποί άντρε5 για ούσταση συμμορία5, 
απάτη, πδαστογραφία και χρήση πδαστών 
εγγράφων. Από έρευνα προέκυψε ότι οι 
ανωτέρω δράοτε5 είχαν συστήσει συμμο
ρία με σκοπό τη διάπραξη απατών σε βά- 
pos του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα
νείων. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω κατάρτι
ζαν πδαοτά έγγραφα(φοροδογικέ5 δηδώ- 
σεΐ5 και βεβαιώσει αποδοχών του Γενικού 
Λογιστηρίου του Kpaious) με στοιχεία ατό
μων που αντδούοαν από δογαριαομού5, 
tous onoious έβρισκαν οε διευθύνσεΐ5 
στην περιοχή Αθηνών και Kpmns και στη 
συνέχεια υπέβαδαν αιτήσει οτο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμέ- 
νου να tous εκδοθούν επιοκευαστικά δά
νεια. Αφού εγκρίνονταν τα δάνεια, μετέβαι- 
ναν ανά δύο οτο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και τα εισέπραπαν. Μέχρι ins συδδήψεώ5 
rous κατάφεραν να εισηράξουν το χρημα
τικό ποσό των 80.000 ευρώ.
Οι δράστε5 με τη δικογραφία που σχημα- 
τίσθηκε σε βάρο5 tous οδηγήθηκαν στον 
Εισαγγεδέα Πδημμεδειοδικών Αθηνών.

ΧΟΝΤΡΕΣ ΠΛΑΣΤΟΔΟΥΛΕΙΕΣ...

Συνεδήφθησαν στην περιοχή του σταθ
μού ΗΣΑΠ Κάτω Πατησίων από αστυνομι- 
koOs ins Υποδιεύθυνσή Αντιμετώπιση5 
Οργανωμένου Εγκδήματο5/Τμήμα 2ο 
Εξακριβώσεων και Τεκμηρίωσή Πδηρο- 
φοριών, δύο αδδοδαποί υπήκοοι κατηγο
ρούμενοι για πδαστογραφία και διακίνη
ση πδαστών δικαιοδογητικών. 
Πδηροφορίε5 rous ήθεδαν να εφοδιά
ζουν συμπατρκώ^ tous με πδαοτά πιστο
ποιητικά έναντι χρηματική5 αμοιβή5. Σε 
σωματική έρευνα που tous έγινε βρέθη

καν και κατασχέθηκαν: δύο πδαστέ5 άδει- 
ε5 οδήγησή των αρχών ms xdbpas tous 
υπό στοιχεία τρίτων προσώπων, ένα Ειδι
κό Δεδτίο Tauioinias Ομογενού5, το 
οποίο 0ntus αποδείχθηκε ήταν πδαστό και 
tous είχε σταδεί ταχυδρομικά από χώρα 
ins Autik0s Euptbnns προκειμένου να κα

ταρτιστεί πδαστή άδεια 6iapov0s για τον 
κάτοχό του μαζί με το χρηματικό ποσό 
των χιδίων ευρώ Ka0ciis και τέσσερα ξε- 
νόγδωσσα πιστοποιητικά γέννηση5 και οι
κ ο γ έν ε ια ^  KaT0oiaons συμπατριωτών 
tous και επίσημε5 μεταφράσει tous στην 
εδδηνική γδώσσα.
Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμά rous 
στα Κάτω Πατήσια ανακαδύφθηκε εργα
στήριο Kai0pnons πδαστών εγγράφων 
και πιστοποιητικών πδήρω$ εξοπδισμένο 
με ηδεκιρονικό υποδογισιή, σαρωτή, φω
τοτυπικά, διάφορα μηχανήματα, μέσα και 
υδικά πδαστογραφία5, δέκα επτά ασυ- 
μπδήρωτε5 βεβαιώσει (που ήταν κδεμ- 
μένε5 από το Δήμο Ερινέου Axaias) για 
κατάθεση δικαιοδογητικών προκειμένου 
να εκδοθεί άδεια διαμονή5, δέκα επτά αυ- 
ιοκόδδηιε5 γνήσιε$ άδειε5 διαμονή5 ασυ- 
μπδήρωτε5 και τέσσερα ίδιε5 πδαστέ5 και 
εκατόν δέκα επτά σφραγίδε5 εδδηνικών 
και αδδοδαπών δημόσιων υπηρεσιών και 
υπαδδήδων καθτώ και πδήθθ5 άδδων 
πδαστών και ασυμπδήρωιων εντύπων. 
Εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο κύκδωμα 
πδαστογράφων συνδέεται άμεσα με us 
κδοπέ5-διαρρήξεΐ5 σε βάρο5 υπηρεσιών 
των Ο.Τ.Α. σε όδη τη χώρα.
Οι συδδηφθέντε5 με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρο5 tous, οδηγή
θηκαν στον Εισαγγεδέα Πρωτοδικών 
Αθηνών.

ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Στο 11 ο χδμ ins εθνική5 οδού Αντιρρίου -  
Ιωαννίνων από μικτό συνεργείο εδέγχων 
αστυνομικών rns Α.Δ. Αιτωδία5 (Ο.Π.Κ.Ε.- 
Ο.Ε.Π.Τ.Α.) συνεδήφθη ημεδαπό5 διότι κα-

ιεδήφθη να οδηγεί φορτηγό αυτοκίνητο 
(αποσυρθέν ins κυκδοφορία5 και με ηι- 
νακίδε5 που ανήκαν σε άδδο όχημα) φορ
τωμένο με 300.000 πακέτα τσιγάρα. Ο 
συδδηφθεί5, ο onoios τυγχάνει μέδθ5 κυ- 
κδώματο5 δαθρεμπορία5 τσιγάρων είχε 
cos τεδικό προορισμό την ευρύτερη πε-
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ριοχή των Αθηνών, όπου και θα διοχετεύ
ονταν ία τσιγάρα.
Το όχημα και τα τσιγάρα κατασχέθηκαν 
ενώ ο συλληφθείς με τη σχημαιισθείσα 
σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσο
λογγίου.

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ...

Α. Κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε 
από κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος 
Αρχαιοκαπηλίας/Δ.Α.Α. otis οικίε5 δύο 
ημεδαπών (0VTpas και γυναίκα) στην Κά
λυμνο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα 
χρυσό βυζαντινό νόμισμα και δύο πήλινα 
αντικείμενα. Enions βρέθηκε πλήθος αντι
κειμένων τα οποία ήταν αντίγραφα, κατα
σκευασμένα από τον άντρα και επιμελώς 
κρυμμένα στην αυλή Tns oiki'os Tns γυ
ναίκας, με σκοπό την εξαπάτηση των υπο
ψήφιων αγοραστών.

Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα επι- 
δείχθηκαν σε αρμόδιους αρχαιολόγους οι 
οποίοι αποφάνθηκαν προφορικά ότι εμπί
πτουν στις διατάξεις του νόμου «Περί προ
στασίας Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πο
λιτιστικής κληρονομιάς».
Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθη
καν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κω.
Β. Επίσης από αστυνομικούς του ανωτέρω 
Τμήματος συνελήφθη γυναίκα η οποία 
μαζί με τους γιούς της (δεν ανευρέθηκαν 
διότι είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού) 
κατείχαν και διακινούσαν αρχαία αντικεί
μενα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθη
καν εκατόν τέσσερα αρχαία αντικείμενα 
μεταξύ των οποίων: μία μαρμάρινη επι
γραφή, είκοσι έξι χάντρες περιδέραιου 
από υαλόμαζα και ημιπολύτιμους λίθους, 
ένας τετράγωνος σφραγιδόλιθος, ένας 
ενεπίγραφος σκαραβαίος, μία λίθινη βά
ση περιραντηρίου, ένα κυκλικό μαρμάρι
νο τμήμα περιραντηρίου και μία ομάδα ει- 
κοσιτεσσάρων γραπτών οστράκων προϊ
στορικών χρόνων τα οποία εμπίπτουν στις 
διατάξεις περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Γ. Μία ακόμη επιτυχία σημειώθηκε από 
άντρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας/ 
ΔΑΑ, με τη σύλληψη δύο ατόμων, γιατί σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις οι
κίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
τρεις πήλινες οινοχόες, τέσσερα πήλινα 
πινάκια, τρεις πήλινες πυξίδες, ένα πήλινο 
σκυψίδιο, τρία πήλινα αγγεία, ένας πήλι
νος λίκνος, έντεκα πήλινα δακρυδοχεία, 
πέντε πήλινα ειδώλια, τρεις πήλινες κεφα
λές, μία πήλινη φιάλη, δύο ασημένια ημί- 
δραχμα Ιστιαίας, πέντε γυάλινα δακρυδο
χεία, δύο βάσεις γυάλινων δακρυδοχεί- 
ων, τριάντα έξι γυάλινα φιαλίδια, πέντε 
γυάλινα αγγεία, ένα εκκλησιαστικό έγ
γραφο με εκκλησιαστικές παραστάσεις 
αγίων, ένα τμήμα γυάλινου κυλινδρικού 
αντικειμένου και δύο ασημένια νομίσματα 
Ιστιαίας τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις 
περί προστασίας αρχαιοτήτων.
Δ. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση 
αστυνομικών του Τμήματος Αρχαιοκαηη- 
λίας/ΔΑΑ που έλαβε χώρα στις περιοχές 
Νάουσας και Χαριέσσας Ημαθίας, συνελ- 
λήφθησαν δύο ημεδαποί διότι κατείχαν 
παράνομα και διέθεταν προς πώληση 
αντικείμενα που εμπίπτουν στις προστα
τευτικές διατάξεις του νόμου περί αρχαιο
τήτων. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν: μία 
κεφαλή γυναίκας ρωμαϊκής εποχής (2ου 
μ.Χ. αι.), ένα μικρό ακέφαλο αγαλματίδιο 
της θεάς Αθηνάς και ένα σύμπλεγμα 
Αφροδίτης σε φυσικό τοπίο με μικρόΈρω- 
τα και Πάνα.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ

Μετά από διακριτική συλλογή-αξιοποίη- 
ση πληροφοριών και επισταμένη έρευ
να στην περιοχή Άδενδρο Θεσσαλονί
κης, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη 
επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδι
εύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου 
Εγκλήματος/Τμήμα Καταπολέμησης Εμπο
ρίας Ανθρώπων της Δ.Α.Α. κατά την οποία 
συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί με τις 
κατηγορίες της Εγκληματικής Οργάνω
σης, Εμπορίας Ανθρώπων, Βιασμού, 
Εκβίασης, Παράνομης Κατακράτησης, 
Παράνομης Βίας, Έκθεσης και Επικίνδυ

νης Σωματικής Βλάβης.
Συγκεκριμένα, όπως διαπιστώθηκε από 
την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες, 
εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη οικονομι
κή κατάσταση ζευγαριού και με την υπό
σχεση εύρεσης νόμιμης εργασίας μετέφε
ραν στη χώρα μας δύο ομοεθνείς τους 
οποίους εγκατέοτησαν αρχικά σε οίκημα 
στο Πλατύ Ημαθίας.
Δρώντας ως ομάδα, αποσκοπώντας στην 
οικονομική εκμετάλλευση και με την πρό
φαση αρχικά της αποπληρωμής του χρη
ματικού ποσού που είχε καταβληθεί για 
τη μεταφορά τους στη χώρα μας και στη 
συνέχεια της κάλυψης των εξόδων διαμο
νής και διατροφής τους, εξανάγκαζαν το 
ζευγάρι να απασχολείται σε αγροτικές ερ
γασίες, εισπράττοντας εξολοκλήρου, για 
λογαριασμό τους τα ημερομίσθια από 
τους εργοδότες τους.
Μετά τη σύλληψη για παράνομη είσοδο- 
διαμονή στη χώρα και απέλαση του συζύ
γου,η σύζυγός του μεταφέρθηκε στο 
Άδενδρο Θεσσαλονίκης ,όπου, συνεχί
στηκε η οικονομική-εργασιακή εκμετάλ
λευσή της δεχόμενη σωματική και ψυχική 
κακοποίηση, ενώ χαρακτηριστικά των 
συνθηκών διαβίωσής της ήταν ο υποσιτι
σμός και ο εγκλεισμός της οε χώρο φύλα
ξης ζώων (στάβλος).
Όπως διαπιστώθηκε, με την ίδια ακριβώς 
μεθοδολογία οι συλληφθέντες προέβη- 
σαν στην οικονομική-εργασιακή εκμετάλ
λευση και ενός δεύτερου ζευγαριού.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ...

Εντοπίστηκε κρατούμενος των φυλακών 
Μαλανδρίνου Φωκίδας, ο οποίος στον 
ελεύθερο χρόνο του επικοινωνούσε μέ
σω καρτοτηλεφώνου που βρίσκεται 
εντός του χώρου κράτησης, με Αστυνο
μικά Τμήματα και Λιμενικές Υπηρεσίες, 
στις οποίες δήλωνε ότι είναι ανώτερος 
αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας ή 
του Λιμενικού Σώματος και ζητούσε 
στοιχεία κλεμμένων αυτοκινήτων ή εξω
λέμβιων μηχανών καθώς και στοιχεία 
των ιδιοκτητών τους.
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Εφόσον έπαιρνε τα στοιχεία, επικοινωνού
σε με τους κατόχους ious risYovtas όχι κα
τείχε χα κλεμμένα οχήματα ή αντικείμενα 
και προκειμένου να τα επιστρέφει απαι
τούσε να του αποσταηΙεί χρηματικό ποσό 
με επιταγές του ΕΛ.ΤΑ.
Αφού διπαστώθηκε η δράση του συγκε
κριμένου κρατουμένου, αξιωματικός ins 
Υποδιεύθυνσή Ασφάλειας Δυτικής Αττι
κής εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτη επιβατη
γού αυτοκινήτου που πραγματικά είχε 
κλαπεί και προσποιούμενο5 ότι δέχεται να 
καταβάλει ο ποσό των πεντακοοίων ευ
ρώ, τον έπεισε να του δώοει τα στοιχεία 
του προκειμένου να του αποστείλει το πο
σό με σχετική επιταγή των ΕΛ.ΤΑ.
Σε κατά παραγγελία έρευνα που έγινε στο 
θάλαμο κρατήσεώς του βρέθηκαν ιδιόχει- 
ρεε σημειώσει του κατηγορούμενου με 
ονόματα και αριθμού$ τηλεφώνων ιδιω
τών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ...

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυ
νομικών του Τμήματος Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος ins Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με αστυνο
μικούς του Τμήματος Ηθών, συνελήφθη- 
σαν οε κεντρικό ξενοδοχείο, της πόλεως,

δύο αλλοδαπές, διότι εκδίδονταν με αμοι
βή χωρίς άδεια. Οι συλληφθείσες είχαν 
αφιχθεί την ίδια ημέρα οτη Θεσσαλονίκη 
αεροπορικώς, από Ζυρίχη, μετά από ρα
ντεβού, που είχε συμφωνηθεί μέσω ηλε
κτρονικών μηνυμάτων με υπεύθυνους 
ιστοσελίδων, από τις σελίδες των οποίων 
προοφέρονταν σε χρήστες διαδικτύου η 
δυνατότητα να συνευρεθούν με διεθνώς 
γνωστά μοντέλα, έναντι αμοιβής.
Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν οτον Ει
σαγγελέα, ενώ παράλληλα η έρευνα συ

νεχίζεται οε συνεργασία και με us αστυνο
μικές Αρχές ευρωπαϊκών χωρών, όπου 
εδρεύουν οι σχετικές ιστοσελίδες, για 
πλήρη διαλεύκανση του κυκλώματος.

ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ 
Τ' ΑΣΤΕΙΑ

Σε σύλληψη τριών αλλοδαπών προέβη- 
σαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Μακρακώμης, 
οι οποίοι είχαν συνεργαστεί για διάπραξη 
κΓίοπής σε κατάστημα του Παλαιοκά- 
στρου Φθιώτιδας. Στην κατοχή ενός εξ αυ
τών ευρέθη το χρηματικό ποσό των 107 
ευρώ, κούτες τσιγάρων, κονσέρβες καθώς

και ένας ηλεκτρικός τροχός, τρία ηλεκτρι
κά τρυπάνια και ένας φορητός ηλεκτρονι
κός υπολογιστής. Τα τρία τελευταία είδη 
απεδείχθη ότι ήταν προϊόντα κλοπών και 
αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες 
τους. Η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε με 
διαρηκτικό εργαλείο που ευρέθη στο αυ
τοκίνητο ενός εκ των συνεργών.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Συνελήφθη από την Υπηρεσία των Εσωτε
ρικών Υποθέσεων σε επαρχιακή πόλη της 
Δυτικής Ελλάδος Ο διευθυντής του οικεί
ου Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 
(Κ.Τ.Ε.Ο.) κατά τη στιγμή που παρελάμβα- 
νε το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ προ
κειμένου να περάσει επιτυχώς από τεχνι
κό έλεγχο δύο αυτοκίνητα.
Ο συλληφθείς με τη σχημαιισθείσα σε βά

ρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρ
μόδιο Εισαγγελέα.

< ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση 
πραγματοποιείται από ns βραδινές ώρες της 
16 Μαρτίου 2007 και η οποία βρίσκεται ακό
μα σε εξέλιξη στις περιοχές των Πατρών, 
Αττικής και Κορινθίας από αστυνομικούς της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής σε συνεργα
σία με τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρ
χές της Αχαΐας, με σκοπό την εξάρθρωση 
εγκληματικών οργανώσεων που δραστη
ριοποιούνται στη Πάτρα στις εκβιάσεις κατα
στηματαρχών, διακίνηση ναρκωτικών, 
εμπρησμών, σωματικών βλαβών και αν
θρωποκτονία.
Συνελήφθησαν συνολικά δεκατέσσερα 
άτομα και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 
ένα πιστόλι των 9mm και μικροποσόιητες 
ναρκωτικών.
Ύστερα από πολύμηνη έρευνα προέκυψε 
ότι κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 εμ
φανίστηκε στην Πάτρα το φαινόμενο της 
εκβιαστικής προστασίας καταστημάτων, το 
οποίο εξελισσόμενο και διαμορφούμενο 
ανάλογα κατέληξε σήμερα στη δραστηριο- 
ποίηση στην πόλη των Πατρών τεσσάρων 
συμμοριών εκβιαστών που αποτελούνται 
από είκοσι πέντε μέλη.Οι συμμορίες αυτές 
διαμοίρασαν τα καταστήματα των Πατρών, 
από τους καταστηματάρχες των οποίων 
απαιτούσαν και ελάμβαναν εκβιαστικά τα 
ποσά των εξακοσίων έως δύο χιλιάδων ευ
ρώ μηνιαίως, επιβάλλοντας ταυτόχρονα την 
παρουσία ως πορτιέρηδες στα καταστήματα 
μελών των συμμοριών, ious οποίους πλή
ρωναν οι ίδιοι οι καταστηματάρχες. Στην πε
ρίπτωση μη συμμόρφωσης των επιχειρημα
τιών, προέβαιναν σε βάρος ious σε πράξεις 
βίας, όπως εμπρησμούς αυτοκινήτων, ξυλο
δαρμούς, απειλές, χρήση ασφυκτικών αε
ρίων εντός ίων καταστημάτων για την δυ- 
σφήμιση των καταστημάτων και άλλα.
Στο διαρκή ανταγωνισμό για την επικράτηση 
των συμμοριών και την απόκτηση μεγαλύτε
ρου μεριδίου στην αγορά έχουν σημειωθεί 
και μεταξύ των συμμοριών συμπλοκές, πυ
ροβολισμοί, απόπειρες ανθρωποκτονίας, με 
κορύφωση την ανθρωποκτονία του πρώτου 
ηγετικού στελέχους της εγκληματικής οργά
νωσης που πραγματοποιήθηκε την 14-4-05 
στην Πάτρα από μέλη ανταγωνιστικής συμ
μορίας. Ιδιαίτερα για την ανθρωποκτονία η 
ακρίβεια του σχεδιασμού και της διάπραξης 
αυτής υποδηλώνουν τον επαγγελματισμό , 
αλλά και τον ξεκάθαρο προσανατολισμό 
των οργανώσεων για απόλυτη επικράτηση.
Η έρευνα συνεχίζεται.

Επιμέλεια: Ασι/κας Ιωάννης Ντελέζος
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ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π & Μ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΒΒ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210.<α514Β<43 6Β7Β3<4Β5<αΒ

I Mfl/tdAo (cm ) (cm) (cm j (kg) Εκπυοοοη 2 5 %

ε ι σ α γ ω γ ή  -  u i u u t u r i
ΣΧΙΖΑΣ ΦΩΤΗΣ
25"' Μαρτίου 20,152 32 Χαλάνδρι, τηλ.: 210 68 44 600, 210 68 32 414

ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΟΠΛΩΝ
Alveare - 27

Δκκπ: 1 9 1 x 8 0 x 4 5

Το ερμάρια Uveare 
είναι κατασκευασμένα 
με ευρωπαϊκές προδηγραψές
& π κπσ ίΓονιπ κό
ICIII Nonna 70R027-1 
ΕΝ 14450 LivaJlo 2.

Χρηματοκιβώτιο |«5νο 
με κλειδί αοφαλειας, 

θωρόκιοη 2mm και πάχος 
πόρτας 4mm, Οικονομική 

σειρά.

wvvw.leonhellas.gr
info@leonhellas.gr

Alveare -16
Δκιστ: 171χ 6 5 x 4 0

Alveare - 7
Δκκπ: 151χ 3βχ 30

Χρηματοκιβώτια 
μόνο με 

ηλεκτρονικά 
ουνδυαομό. 

Διαθέιει κλειδί
έκτακτης
ανάγκης.

mailto:info@leonhellas.gr
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παρουοία ίου Υπουργού Δ ημοσα Τάξεα^ κ. Βύρω
να Πολύδωρα, πραγματοποιήθηκε ons 7.3.2007 στο 
Αρχηγείο Tns ΕίΤιΤηνικήε Aaiuvopias, τελετή Αγια
σμού, χοροστατούνε του Σεβασμιοτότου Μητρο- 
ποτΤίτου Σάμου και kapias κ.κ. Ευοεβίου. Στην τελε- 
τή παρέστησαν ο Hevik0s Γραμματέαί του Υπουργεί
ου Πρέσβηί ε.τ. κ. Ktooms Airliavos, ο ApxnYos ins 
EflflnviKns Aaiuvopias Αντιστράτηγο5 Avaoiaaios 
AnpooxdKns, ο Υπαρχηγό$ Ανιισιράτηγοε Στυλιανόί 
Σύρο$, ο Προϊστάμενο$ Επιτελείου του Αρχηγείου 
ins ErlrTnviKns Aaiuvopias Αντισιράτηγοε Β ασ ίλεε 
Τσιατούρα^ ο Γενικό5 Επιθεωρητή5 Νοτίου EHfl66os 
Avuoipdinyos XpnoTos ApaK0nourlos, ανώτατοι 
αξιωματικοί Προϊστάμενοι ΚϊΙάδων και Διευθύνσεων 
του Αρχηγείου, Πολιτικοί Υπάλληλοι Προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων του Αρχηγείου, Ka0cbs και ανώτεροι 
αξιωματικοί Προϊστάμενοι Κεντρικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημοσία Τάξεωε και του Αρχηγείου Tns 
Ελληνική5 Aoiuvopias.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΕ ΔΕΞΙΩΣΗ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΘΕΣΕ Η Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Υπουργό5Δημοοία5Τάξεω5 κ. Βύρων Πολύδωρα5 παρευρέθη otis 
26.2.2007, στη δεξίωση, που παρέθεσε η Α.Ε. Πρόεδρο5 ins Δημο- 
Kpatias κ. K0porlos Π απ ούλε npos τιμή μελών του Δικαστικού Σώ- 
paros ins Ακαδημία$ Αθηνών και των Πρυτανικών Αρχών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τον Υπουργό Δημοσία Τάξεω5 κ. Βύρωνα Πολύδωρα επισκέ- 
φθηκε otis 8.2.2007 στο Γραφείο του, ο Πρέσβη ins Λαϊκήε Δημο- 
Kpaiias ins Kivas στην Ελλάδα κ. Xuegun Tian.
Ο κ. Πρέσβη μετέφερε στον Υπουργό Δ ημοσα Τάξεω$ την πρό
σκληση ins Κυβερνήσεώε του, προκειμένου να επισκεφθεί την Κί
να tous προσεχεί5 μήνεε και εξέφραοε την ευχή ώστε η αποδοχή 
ins πρόσκληση5 και η επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού να συμπέ- 
οει με τη συμπλήρωση ins 35ns επετείου από την έναρξη των Δι
πλωματικών Σχέσεων Ελλάδα5 και Kivas (5-6-1972).
Συμφωνήθηκε επίση5 τα Υπουργεία Δ ημοσα Τάξεωε ins Kivas 
και ins Ελλάδθ5 να συνεργαστούν σε τρία επίπεδα αοφαλεία5:
- cos npos τη λήψη μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυ
μπιακών Αγώνων του Πεκίνου το 2008, λαμβανομένη5 υπόψη ins 
αναγνωρισμένη5 εμπειρία και τεχνογνωσα ms Ελλάδθ5 από 
την επιτυχημένη και ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώ
νων ms Αθήναε το 2004,
- με την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσία για την αντι
μετώπιση θεμάτων διεθνού$ τρομοκρατία και οργανωμένου εγκλήματο5 και
- cos npos τη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσα για τη φύλαξη των συνόρων και την αντι
μετώπιση ms nap0vopns μειανάστευση5.
Ολοκληρώνοντα5 τη συνάντηση, ο Ynoupyos Δ ημοοα  Τάξεακ ευχαρίστησε τον Κινέζο Πρέσβη 
για την πρόσκληση, την οποία και απεδέχθη, ενώ ανιηλλάγησαν εθιμοτυπικά δώρα.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ynoupy0s Anpooias Τάξεακ κ. Βύρων ΠοΑύδωρας δέχθη
κε otis 7.2.2007 oto Γραφείο ίου, tov Πρέσβη ins Ουγγαρία 
οιην ΕΑΑάδα κ. JozsefToth. Στη συνάνιηση παρέσιη ο reviKos 
Γραμμαιέα5 tou Υπουργείου Πρέσβη5 ε.ΐ. κ. Kcuotiis AiAiavos. 
Ο Ούγγροε Πρέσβηε εξέφρασε ευχαρισιίεε στον Υπουργό 
Anpooias Τόξεωε για tnv παρέμβασή tou oto ΣυμβούΑιο 
Υπουργών Δικαιοσύνη και Εσωιερικών Υποθέσεων tns Ευ- 
pcuna'iKnsEvcuons (ΒρυξέΑΑεε, 5-12-2006), ω5 npos tnv προ
ώθηση tou SIS one 4 all, δηΑαδή tou Euotnpotos Schengen 
για tis νεοεισερχόμενε5 otnv E.E. χώρε$.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TOY ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ Ν. ΚΟΡΕΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ynoupyos Anpooias Τάξεωε κ. Βύρων ΠοΑύδω- 
pas δέχθηκε otis 30.1.2007 oto Γραφείο tou, οε εθι
μοτυπική συνάνιηση tov Πρέσβη tns Ν. Κορέα$ 
otnv ΕΑΑάδα κ. Young-Hae ΒΑΕ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τον Υπουργό Anpooias Τάξεα^ κ. Βύρωνα ΠοΑύδωρα επι- 
οκέφθηκε otis 9.2.2007 oto Γραφείο tou, ο Πρέσβη5 tns 
ΑΑβανία5 otnv ΕΑΑάδα κ. Vili Minarolli.
Kata tn διάρκεια tns συναντήσεων, otnv οποία παρέστη και 
ο TeviKos Γραμματέαε tou Υπουργείου Πρέσβηε ε.ι. κ. Κω- 
otns AiAiavos, ο κ. Ynoupyos σημείωσε όη to μεταναστευτι- 
κό ρεύμα από ΑΑβανία npos ΕΑΑάδα έχει βρει tnv ισορρο
πία tou, μια ισορροπία που εξυπηρετεί και tis δύο χώρεε.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο YnoupYos Anpooias Τόξευα κ. Βύρων ΠοΑύδωρα5, συνα
ντήθηκε otis 15.3.2007 στο Γραφείο tou, με τον Πρέσβη tns 
Μ. Βρετανία5 otnv ΕΑΑάδα κ. Simon Gass. Στη συνάντηση η 
οποία είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα παρευρέθη και ο Αρχη- 
Y0s tns EAAnvims Aotuvopias Ανυστράτηγοε Avaotaoios 
Anpoox0Kns και συζητήθηκαν θέμαια διμερού5 και διε- 
0vo0s ενδιαφέρονιοε.
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EniKAIPOTHTA:

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ 

ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τον Αρχηγό tns Ελληνικήε Ασ τυνομ ία  Αντιστράτηγο Ανα
στάσιο Δημοσχάκη επισκέφθηκε otis 9.3.2007 στο Γραφείο 
ίου, ο Πρέοβη$ tns Ιαπ ω νία  οιην Ελλάδα, κ. Takanori 
Kitamura. Κατά tn διάρκεια tns ouvdvtnons, η οποία είχε 
εθιμοτυπικό χαρακτήρα, συζηιήθηκαν θέματα κοινού αστυ
νομικού ενδιαφέροντο5.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΝΟ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τον Αρχηγό tns ErirTnviKns Aotuvopias Αντιστράτηγο Αναστάσιο 
Δημοσχάκη επισκέφτηκε atis 13.3.2007 στο Γραφείο του, ο Aav0s 
Πρέσβη5 στην Ελλάδα Tom Norring.
Κατά τη διάρκεια tns ouvavtnons συζητήθηκαν θέματα αστυνομι- 
κή5 συνεργασία.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ

Κ.Ο.Κ.»

Σύσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού Δημοσίαε Τάξεω5 κ. Βύρω
να Πολύδωρα πραγματοποιήθηκε otis 14.2.2007 στο Υπουργείο Δημο- 
oias Τάξεωε, με θέμα «Εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων του Κ.Ο.Κ.»., 
στην οποία συμμετείχαν ο Γενικό5 Γραμματέα5 του Υπουργείου Πρέ- 
σβπε ε.τ. κ. Κωστήε Airliavos, ο Βουήευτήε κ. Apns Σταθάκηε, ο Apxnyos 
tns Erlrlnvims Aotuvopias Αντιοτράτηγο5 Avaot0oios Δημοσχάκη5, και 
υπηρεσιακοί παράγοντεε.
Ο Υπουργόε Δημοσία Τάξεωε χαιρέτησε την έναρξη tns Συσκέψεω5 η 
οποία προκλήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Σταθάκη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ

Ο Αρχηγόε tns Ε λ λη ν ια  Αστυνομία Αντιστράτηγοε Αναοτά- 
oios Δημοσχάκπ5 δέχθηκε otis 1.2.2007 σε συνάντηση τον Γε
νικό Γραμματέα tns Ευρωπαϊκά Αθλητικήε Ένωσηε Αστυνο
μιών κ. Dietmar Schonhoff, τον οποίο συνόδευαν ο Πρόε- 
6pos tns Αθλητικήε Ένωση5 Αστυνομικών Γερμανα κ. Fred 
Kusserow και ο Πρόεδροε tns Αθλητικήε Ένωσηε Αστυνομι
κών Er)rTa6os Αστυνομικ05 Διευθυντή5 Ευάγγεήα Κώτση5. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο tns επίσκεψη5 
που πραγματοποιεί η ξένη Αντιπροσωπεία στη χώρα pas, 
προκειμένου να ενημερωθεί για ζητήματα σχετικά με τη διε
ξαγωγή του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματο5 Ποδοσφαίρου 
Αστυνομικών, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα το 2010.
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Ο Αρχηγόν tns Ελληνικήε Aoiuvopfas Ανιισιράχηγοε 
Ανασχάσιοε Δημοσχάκηε κήρυξε axis 1.2.2007 χην έναρ
ξη χων εργασιών διήμερηί ouvdvxnons χων Ασχυνομι- 
κών Συνδέσμων xns ErlrlnviKns Aoxuvopias χωρών xns 
Ευρώπηε, χων Βαλκανίων και ins Μέση$ Avaxorlns, πα
ρουσία ίου Γενικού Γραμμαχέα χου Υπουργείου Anpooias 
Τάξεωε Πρέσβη ε.χ. κ. Κωσχή Αιλιανού.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

Ο Αρχηγόε xns ErlrlnviKns Aoxuvopias AvxioxpaxnYos Avaoxdoios 
Δημοσχάκηε συνανχήθηκε axis 2.2.2007, με xo Προεδρείο χου Πα
νελλήνιου Συνδέσμου Αθληχικών Συνιακιών(Π.Σ.ΑΤ,).
Ο Σύνδεσμο5 εκπροσωπήθηκε από χον Πρόεδρο κ. Παύλο Γερακά
ρη, χον Ανχιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μυλωνά και χον Γενικό Γραμμα
χέα κ. Σωχήρη Τριανχαφύλλου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Apxnyos xns Ελληνικήε Aoxuvopias Ανιισιράιηγοε Ανα- 
ox0aios Anpoox0Kns δέχθηκε axis 2.2.2007 σχο Γραφείο ίου, 
σε εθιμοτυπική συνάντηση χον Διευθυντή χου Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Μελεχών Ασφάλειαε κ. John Ρ. Rose.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΠΗΥΘΥΝΕ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟ 
ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ο Υπουργόε Anpooias Τάξευκ κ. Βύρων Πολύδωρα$ απηύθυνε χαι
ρετισμό axis 22.2.2007, κατά χην έναρξη χου Σεμιναρίου με θέμα 
«Ασφάλεια Κρίσιμων Περιστατικών», που διοργανώθηκε από χο Κέ
ντρο Μελεχών Ασφάλειαε (ΚΕ.ΜΕ.Α.) χου Υπουργείου Δημοσία5Τάξε- 
cos, σχο Αμφιθέατρο xns Γ.Α.Δ.Α. (22-23/2/2007). Κατά χην έναρξη χου 
σεμιναρίου παρέσχησαν ο Γενικόε Γραμμαχέαε ίου Υπουργείου Πρέ- 
σβηε ε.χ. κ. Κωσχή$ Αιλιανόε, ο Πρόεδροε χου ΚΕ.ΜΕ.Α. Πρέσβηε ε.χ. κ. 
Λεωνίδαε Ευαγγελίδηε, ο Αρχηγόε xns Ελληνικήε Aoxuvopias Ανχι- 
σχράχηγο5 Avaox6oios Anpoox0Kns, ο Apxny0s χου Πυροσβεστικού 
Σώμαχοε Aviioipainyos Ανδρέαε K0ns, ο YnapxnYos xns Ελληνική$ 
Aoxuvopias Ανχισχράχηγο5 Σχυλιαν05 Σύρο$, αξιωμαχικοί xns Ελληνι- 
K0s Aoxuvopias, χου Πυροσβεστικού Σώμαχοε και χου Λιμενικού Σώ- 
paxos, καθώε και στελέχη ίου ΚΕ.ΜΕ.Α.

[ 91 ] Α/Α



EniKAIPOTHTA:

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Apxnyos tns Ελληνικήε Aotuvopias Αντιατράτηγοε Ava- 
oiaoios Δημοσχάκηε παραβρέθηκε otis ιριήμερεε εορταστι- 
κέε εκδηλώσει tns 94ns επετείου από την απελευθέρωση 
tns norlns των Ιωαννίνων. Tis εκδηλώσειε τίμησε με την πα
ρουσία tou η Α.Ε. ο Πρόεδροε tns Δημοκρατίαε κ. Κάρολοε 
Παπούλιας ενώ tnv Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργόε 
Εθνικήε Apuvas κ. Ευάγγελοε Μεϊμαράκηε.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Σε συνέχεια tns Koivns Δήλωσηε που υπεγράφη τον Ιούλιο tou 
περασμένου έτουε μεταξύ των Υπουργών Δημοσίαε Τάξεωε και 
Εσωτερικών Ελλάδοε και Γαλλίαε κ.κ. Βύρωνα Πολύδωρα και 
Nicolas Sarkozy αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε otis 16.2.2007 η 
πρώτη συνάντηση tns ελληνογαλλικήε ομάδαε υψηλού επιπέ
δου με τη συμμετοχή των Αρχηγών των δύο Αστυνομιών Αντι- 
σιρατήγου Αναστασίου Δημοσχάκη και Michel Gaudin αντίστοι
χα, συνοδευομένων από ομάδα εμπειρογνωμόνων. 
Συζητήθηκαν τα θέματα tns ουνεργασίαε στον τομέα καταπολέμη
σ ή  tns λαθρομετανάστευσης του οργανωμένου εγκλήματοε και 
tns τρομοκρατίας ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε έναε γενικό- 
τεροε απολογισμόε tns ελληνογαλλικήε αστυνομικήε συνεργασίαε. 
Αποφασίστηκαν οι ανταλλαγέ5 εκπαιδεύσεων Ελλήνων και Γάλλων 
Αξιωματικών σε θέματα πλαστογραφίας παράνομηε μετανάστευ
σης φύλαξηε των συνόρων και διαχείρισή κρίσεων. Συμφωνήθη- 
κε τέλος η συνεργασία σε θέματα ναρκωτικών. Από την γαλλική 
πλευρά εκφράσθηκε η διάθεση για την υποστήριξη ανάπτυξηε 
πρωτοβουλίαε κατά των ναρκωτικών στην Ανατολική Μεσόγειο με 
έδρα την Ελλάδα, σύμφωνα με το πρότυπο tns Λισσαβόναε 
Κλείνοντας συμφωνήθηκε ότι η επόμενη υψηλού επιπέδου συνά
ντηση για την αξιολόγηση tns υφιστάμενηε συνεργασίας η οποία θα 
προετοιμάσει και το τελικό σχέδιο ουμφωνίαε αστυνομικήε συνερ
γασίας που θα υπογράφει από tous αρμόδιουε Υπουργούς θα 
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μέχρι το προσεχέε φθινόπωρο.
Η επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού tns Ελληνικήε Aotuvopias στη 
Γαλλία ολοκληρώθηκε otis 17.2.2007, όπου συνάντησε τον Πρέ
σβη tns Ελλάδαε στη Γαλλία κ. Δημήτριο Παρασκευόπουλο και 
τον ενημέρωσε σχετικά με την τοποθέτηση στην Πρεσβεία pas
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στο Παρίσι Αξιωματικού Συνδέσμου που πρόκειται να αναλάβει 
καθήκοντα το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνόε Μαρτίου 
Enions, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την έκδοση διαβατη
ρίων από το εκεί Προξενείο μας καθώε και γενικότερα προβλή
ματα που αντιμετωπίζει ο ελληνισμό5 tns Γαλλίαε.



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ (C.P.T.)

Ο Υπουργός Δημοσίου Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας δέχθη
κε otis 26.2.2007 oto Γραφείο ίου, εξαμελή Αντιπροσωπεία 
ins Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστη
ρίων (C.P.T.) με επικεφαλής τον κ. Mario Felice. Η ξένη Αντι
προσωπεία πραγματοποίησε από 20 έως 27-2-2007, επίσκε
ψη στην χώρα μας, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με 
τις συνθήκες κράτησης στις Αστυνομικές Υπηρεσίες και στα 
Σωφρονιστικά Ιδρύματα, καθώς και τη μεταχείριση των κρα
τουμένων σε αυτά από τους υπαλλήλους επιβολής του νό
μου. Στη συνάντηση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Πρέσβης ε.τ. κ. Κωσιής Αιλιανός και ο Προϊστά
μενος Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ Υποστράτηγος Στέ
φανος Σκότης.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑϊΕΩΣ

Υπό την προεδρία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα 
Πολύδωρα, πραγματοποιήθηκε στις 12.3.2007 ενημερωτική σύ
σκεψη στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Στη σύσκεψη συμμετεί
χαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως 
Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Υπαρχηγός tns 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊ
στάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας, 
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτη
γος Χρήσιος Δρακόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Ασημάκης Γκόλφης, οι Προϊστά
μενοι Κλάδων του Αρχηγείου, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Αττικής και ο Αναπληρωτής του, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Θεσσαλονίκης, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Περιφε
ρειών Χώρας, ο Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας Επισήμων, οι Δι

ευθυντές Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι 
Διευθυντές Διευθύνσεων υπαγόμενες στο Αρχηγείο (Δ.Α.Ε.Ε.Β., 
Δ.Ε.Ε., Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων), ο Διευθυντής tns 
Αστυνομικής Ακαδημίας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονο- 
μικού/ΑΕΑ και ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 
ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΜΙΛΟ «ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας παρέστη στις 
9.2.2007 στην τελετή που διοργανώθηκε από τον Όμιλο «Φίλοι 
Αστυνομίας Αθηνών» στο Αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Αττικής, για τη βράβευση (304 για φέτος) αριστούχων μαθη
τών και φοιτητών τέκνων αστυνομικών, καθώς και αστυνομικών που 
διακρίθηκαν για εξαίρετες πράξεις. Επιπλέον, ο Ο.Φ.Α. Αθηνών χο
ρήγησε μία πολυετή υποτροφία (μέχρι πέρατος σπουδών) σε έναν 
φοιτητή, ύστερα από κλήρωση.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός, ο Αρχηγός tns Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης,, ο Προϊστάμενος Επι- 
τελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας, ο Γενικός Επιθε
ωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος Ασημάκης Γκόλφης, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοιεχνικών και Πληροφορι- 
κής/ΑΕΑ Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Γενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Υποστράτηγος Δημή- 
tpios Μπουλούκος, αξιωματικοί και προσωπικό της Γ.Α.Δ.Α., καθώς 
επίσης και οι γονείς των βραβευθέντων.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός κ. Βύρων Πολύδωρας, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δη
μοσχάκης και η Πρόεδρος του Ομίλου κ. Καίτη Ψημένου η οποία για 
μια ακόμη φορά εξέφρασε την αγάπη του Ομίλου προς όλους τους 
αστυνομικούς και το έργο που προσφέρουν στον Έλληνα πολίτη.
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Επικαιροτητα

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
«ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο «'OpiAos Κυριών Φίλων Aoiuvopias Πειραιακ» κατά την τε
λετή Konns πρωτοχρονιάτικη5 nfias, βράβευσε τα παιδιά των 
αστυνομικών που υπηρετούν στην περιφέρεια Πειραιά και 
πέτυχαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα με το χρηματι
κό ποσόν των 300 ευρώ και την απονομή τιμητικού διηλώ- 
paros. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο τ. Δ/vTns ins Δ/vans 
Aoiuvopfas Πειραιά και νυν Γεν. Αστυν. Δ/vThs Γ.ΑΑΠεριφέ- 
ρεια$ Ιονι'ων Νήσων Ανδρέα5 Σγουρό5, η Αντιπρόεδρο5 του 
Ομίλου κα Φανή Κυπριώτου, η Γενική Γραμματέα5 κα Όλγα 
Ρούοσου, η Tapias κα Μαρκέλλα Καλλίκη και τα Μέλη του 
Ομίλου κα Σωτηρία Δημοπούλου, Ευγενία Λεμονή, και Μαί- 
ρη Κουρούνη -  Μαλλιαράκη.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
«ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Στο Πολιτιστικό Κέντρο ίου Δήμου Κηφιοιάε πραγματοποιήθηκε η 
51 η ετήσια βράβευση των αριστούχων παιδιών των ανδρών και 
γυναικών ins EririnviK0s Aaruvopias, που υπηρετούν στα τμήματα 
ins γεωγραφική5 περιοχή$ που καΠύπτει o'Opirlos Φίλων Αστυνο- 
pias Βορείων Προαστίων και οτην Υποδ/νση BA Attics.
Η εκδήλωση άρχισε με χαιρετισμό ins προέδρου Kas Eocpns Οι- 
κονομοπούλου και ομιλία του επιτίμου προέδρου κ. Παναγιώτη 
Κ. Μανωλόπουλου. Ακολούθησε η απονομή των βραβείων στα 
25 αριστεύσαντα παιδιά, οι βαθμοί των οποίων εκυμάνθησαν 
από 18 και 5/10 -  19 και 11/13!
Τα βράβεια συνοδεύονταν από χρηματικά έπαθλα που άρχιζαν 
από 300 ευρώ, μέρο5 των οποίων εκαλύφθησαν από δωρεέ5 
του Ομίλου, ins Kas B0vas Τσαγκάρη, ins kos Ελένη5 Βέτα Ναύ- 
λερη, του κ. Στέλιου Φουρλή, ins kos Maipns Παπαδοπούλου, 
ins kos Xpuo0v0ns Πατέρα και ins kos Aav0ns Πάσσα. Μετά την 
εκδήλωση npos τιμήν του παραιτηθέντα και επί 20ετία διατελέ- 
oavios προέδρου του Ομίλου κ. Μανωλόπουλου, στον οποίο η 
πράεδρο$ κα Σόφη Οικονομοπούλου επέδωσε αριστείο up0s 
και cos αναμνηστικό την προτομή του βασιλέαν O0u>vos, ιδρυ-

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Στην αίθουοα «ri0vvns PiToos» οτο Αιγάλεω, ο Όμιλο$ Φίλων 
Aoiuvopias A u i ik 0 s Αττική5 μετά την κοπή ins πρωτοχρονιάτι
κ α  nfias, βράβευσε: α) τον επίτιμο Αρχηγό του Σώματο5 Αντι
στράτηγο ε.α. Γεώργιο Αγγελάκο, β) τον επίτιμο πρόεδρο του 
Ομίλου κ. Παναγιώτη Σπυράτο, γ) εννέα αοτυνομικούε που επέ- 
δειξαν εξαιρετική δραστηριότητα, ο tvas εκ των οποίων τραυ
ματίστηκε σοβαρά ευρισκόμενο5 οε διατεταγμένη υπηρεσία και 
του εδόθη χρηματική επιταγή 1.500 ευρώ, δ) 24 μαθηιέ5 που 
πέτυχαν σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. με έπαινο και το χρηματικό ποσόν 
των 150 ευρώ.
Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του 
Δ.Σ. του Ομίλου και του προέδρου του κ Ιωάννη Μαθιουδάκη, 
τίμησαν με την παρουσία tous η YnoupY0s Τουρισμού κ. Φάνη 
Πάλλη -  Πετραλιά, βουλευτέ5 ins περιοχή$, οι Δήμαρχοι Αιγά
λεω και Αγ. Βαρβάρα$ με τα Δ.Σ. ο Προϊσταμένθ5 του Επιτελεί- 
ου/ΑΕΑ Αντιστράτηγο5 Βαοίλειθ5 Τοιαιούρα5 cos εκπράοωπο5 
του Αρχηγού του Σώματο5, ο Γεν. Επιθεωρητή5 Β. Ελλάδθ5 Αντι

ιού ins Χωροφυλακή5. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρέστη
σαν οι Δήμαρχοι Κ ηφ ισ έ και Ν. Epu0paias, ο Προϊστάμενο5 
Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορική5/ΑΕΑ Υηοστράτη- 
yos rpnyopios Αναγνώστου, ο Γενικό5 Α σ τυνομ ία  Διευθυντή5 
ins Γ.Α.Δ. Π ερ ιφ έρ ε ι A u i ik 0 s Ελλάδθ5 Δημήτριοε Μπουλούκο5, 
πολλοί αξιωματικοί και συγγενεί5 των βραβευθέντων.

στράτηγο5 Aonp0Kns Γκάλφη5, ο Προϊστάμενο5 Κλάδου Ασφά- 
λεια$ και Τάξη5 Υποστράτηγο5 Στέφανο5 Σκότη5, η Δ/ντρια ins 
Δ/vons Δημ. Σχέσεων κ. Αικατερίνη Ευγενικού -  Τσάτσου, πολ
λοί αξιωματικοί και συγγενείς των βραβευθέντων. Στην εκδή
λωση παρουσιάστηκαν ελληνικοί χοροί από την χορευτική 
ομάδα παιδιών αστυνομικών ins Δ/vons Ασιυνομία5 Πειραιά.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ 
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ AU.-AT.EJ.

Στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου tns ΓΑΔΘ διθοργα- 
νώθηκε εκδήδωση npos τιμήν των παιδιών του αστυνομικού και 
ποδιτικού προσωπικού που εισήχθηοαν ons ανώτερες και ανώ
τατες oxorles. Ο Γεν. Αστυνομικός Δ/ντής θεσσαδονίκης Υποστρά- 
ιηγο5 κ. Αντώνιος Μπάμιατζης απηύθυνε χαιρετισμό oious νέους 
φοιτητές και io u s  απένειμε επαίνους.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Αστυνομικών Ροδόπης και 
η Τοπική Διοίκηση ins Δ.Ε.Α. βράβευσαν τα παιδιά των αστυνομι
κών μεδών των Ενώσεων, τα οποία πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ons 
πανεδδήνιες εξετάσεις. Σε κάθε παιδί δόθηκε έπαινος και συμ
βολικό χρηματικό ποσόν.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σεμινάριο Διαχείρισης Κρίσιμων 
Περιστατικών και Ασκηση επί χάρτου, στις 1 και 2 Φεβρουάριου στη 
Θεσσαλονίκη.
Η εκπαιδευτική αυτή διημερίδα διοργανώθηκε από τη Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης και υλοποιήθηκε από τη Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/ 
Κ.Α.Τ./Α.Ε.Α.
Η 1η ημέρα αφιερώθηκε σε παρουσιάσεις Σχεδίων Ειδικών Δράσε
ων και αποτελεσμάτων αποτίμησης πραγματικών περιστατικών και η 
2η ημέρα στη διεξαγωγή Ασκησης, βασισμένης σε κλιμακούμενα 
σενάρια. Οι συμμετέχοντες εκπροσωπούσαν Αρχές και Φορείς της 
περιοχής.

' ί&ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΤΥΝΟΜΑ ΜΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λ 1 ΙΗΜΗ Μ* ΤΕΚΠΑΙΛΕΤΙΗ1 I ΜιΜΟΡΑΟΙΗΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ϋ€ 1 2ΑΑΟΝΜΗ1
ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε η τεδετή αποφοίτησης δύο Αστυνόμων Α' και 30 
Αστυνόμων Β', σπουδαστών της ΛΕ' εκπαιδευτικής σειράς του Τμή
ματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτεδών Στεδεχών εκπαι
δευτικού έτους 2006-2007. Τα πτυχία απένειμε ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Αντώνιος Μπάμιατζης.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Διοικητής του Παραρτήματος της Σχοδής Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης Θεσσαλονίκης Αστυν. Δ/νιής Κωνσταντίνος Στάθης, απέ- 
νειμε τιμητικές πδακέτες στους διδάσκοντες καθηγητές ms Σχοδής ως 
αναγνώριση ins προσφοράς τους στο Σώμα. Συγκεκριμένα απένειμε 
πδακέτες στον πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Ηδία Κου- 
σκουβέδη, στον τακτικό καθηγητή κ. Γεώργιο Πιπερόπουδο, στους 
ομότιμους καθηγητές του Αριστοτεδείου Πανεπιστημίου κ.κ. Κωνστα
ντίνο Βαβούσκο, Στέργιο Αδεξιάδη, Ζήση Παπαδημητρίου και στους 
τακτικούς καθηγητές κ.κ. Νικόδαο Ιντζεσιόγδου, Αδάμ Παπαδαμάκη, 
Νικόδαο Μπιτζιδέκη, Λάμπρο Μαργαρίτη, Παναγιώτη Τζαμαδίκο, 
Αθανάσιο Καραθανάση και την κα Ζωή Παπασιώπη -  Πάσια. Επίσης 
επεδόθη τιμητική πδακέτα στον Πρόεδρο Εφετών κ. Κωνσταντίνο Τσό- 
δα και στον Εισαγγεδέα Εφετών κ. Δημήτριο Παπαγεωργίου.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Στο Μετόχι ins Ι.Μ. ΈήΙωναί στο Λεωνίδιο Αρκαδίαί, ο Σεβασμιώτα- 
ios Mmponorliins M av i^ ias  και Kuvoupias κ.κ. Αδέξανδρο5, ανα- 
φερόμενοε στο έργο και την αποστοδή ins Aoiuvopias παρέδωσε 
επιταγή 15.456 ευρώ στον τ. Δ/ντή του Ιδρύματο5 «Εξοχέ$ EflrtnviKhs 
Αστυνομίαε», Αοτυν. Δ/ντή Νικόδαο Ποδιουδάκη που σήμερα υπη
ρετεί στη Γ.Α.Δ.Α./ΥποδΛ/ση Διοικητικών Εξετάσεων, ο onoios και του 
επέδωοε αναμνηστική πδακέτα. Το ανωτέρω χρηματικό ποσόν προ
έρχεται από τον οβοδό των πιστών κατά την ημέρα παράδοσηί ms 
Ιερά$ Εικόναε ins Παναγίας ms Βρεφοκρατούσα5 ins Ι.Μ. insΈδωναε 
από τον Υπουργό Anpoaias Τάξεωε κ. Βύρωνα Ποδύδωρα και τον 
Αρχηγό του Idopaios Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη.

Ημερίδα με θέμα την «Προστασία ins KOivcuvias από την ανάπτυξη 
ίων νέων μορφών ιεχνοδογία5» συνδιοργάνωσαν οτο αμφιθέατρο 
οικογένεια5 Παπανικοδάου ins Ι.Μ. ΜαρωνειΥΒ και Kopoinv0s η οι
κεία Σχοδή Αστυφυδάκων με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 9p0Kns. 
Εισηγητέ5 στην Ημερίδα ήταν οι καθηγητέ$ Αδέξανδρο5 Κωοταρά5, 
θεοχάρη$ Δαδακούραε, Ιωάννηε Μπέκα$, Γεώργιθ5 Κυριάκού, Δη- 
μήτρΐ05 Διαμαντίδηε, ο Προϊστάμενοε ins Δίωξη5 Ηδεκτρονικού 
Εγκδήματο5/ΔΑΑ Αστυνόμοε Α' Εμμανουήδ Σφακιανάκη$, η δικηγό
ρος Ευαγγεδία Βαγενά και η εγκδηματοδόγο5 Χρύσα Ούτση. Στην 
εκδήδωση παρέστησαν εκπρόσωποι ίων Αρχών και Φορέων του 
τόπου, ο Δ/ντήί ins Αστυνομική5 AKa6npias Υποστράτηγο5 κ. Λεωνί- 
6as Ποδύδωραε, ο Γενικός AoiuvopiK0s Διευθυντή5 Περιφέρεια5 
Ανατ. Μακεδονία5 και 9p0Kns Υποστράτηγο5 κ. MapYapiins Ντομά- 
zns, οι Αοτυν. Δ/ντέ5 των όμορων Αστυνομικών Δ/νσεων, αξιωματι
κοί και πδήθθ5 κόσμου.

Ο Προϊσιάμενο5 του Κδάδου Ασφάδεια5 και Τάξη5/ΑΕΑ Υπο- 
στράτηγο5 Στέφανο5 Σκότηε επέδωσε πρόσφατα τα πτυχία 
σε 21 οτεδέχη ins Εδδηνική5 Aoiuvopias καθώε και του Λι
μενικού Σώματοε, των Τεδωνείων, ms ΥΠ.Ε.Ε. και ins Εθνικής 
Αρχή5 Καταποδέμηση5 ins Νομιμοποίησηε Εσόδων από 
Εγκδηματικέ5 Δραοτηριότητε5, που εκπαιδεύτηκαν oris εγκα- 
ταστάσεις ins Α σ τυνομ ία  Ακαδημία5 σε θέματα «Επιχειρη- 
oiaK0s Ανάδυοηε Εγκδηματοδογικών Πδηροφοριών».
Για πρώτη φορά παρασχέθηκε τέτοιου είδου$ εκπαίδευση 
(με tis προδιαγραφέ5 ins Europol) στην εδδηνική γδώσσα. 
Όδοι οι ουμμετέχοντε5 προβδέπεται να έχουν ρόδο εκπαι
δευτή otis Υπηρεσίε$ tous, ώστε να εκπαιδεύουν και να υπο
στηρίζουν συνεχεία ίο προσωπικό tous σε θέματα ανάδυσή 
εγκδηματοδογικών πδηροφοριών.

Στις 28.2.2007 πραγματοποιήθηκε, η ημερίδα με θέμα «Μετανάστευ
ση και ρατσισμόε στη σύγχρονη εδδηνική κοινωνία» που οργάνωσε 
το Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου οε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kpmns. Η 
Ημερίδα άρχισε με την ομιδία του Δ/ντή ins Aoiuvopims AKa6npias 
Υποστράτηγου κ. Λεωνίδα Ποδύδωρα και ins Αντιπρύτανη του Πανε
πιστημίου Kpmns kos Ιωάννα Γιατρομανωδάκη. Εισηγηιέ5 στην ημε
ρίδα ήταν οι: Μιχαήδ Δαμανάκη5 Καθηγηιή5 Διαποδιτισμικήε Παιδα
γ ω γ ία  στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ ημοτια  Εκπαίδευση5 του Πανε
πιστημίου Kpmns, ο κ. Xpioi0(popos Βερναρδάκηε Λέκτορα$ του Τμή- 
paios Ποδιτική5 Επιστήμη του Πανεπιστημίου Κρήτηε, η κα Βασιδική 
Πετούση Λέκιορα5 του Τμήμακ» Κοινωνιοδογία5 του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ο κ. θεόδωρο5 Ταούδα5 AiKnyopos, ο Αστυν.Υποδ/ντή5 κ. Γε- 
copYios Παπακωνσταντή5 Δρ. Κοινωνική5 Ψυχοδογία5 Παντείου Πα
νεπιστημίου. Την εκδήδωση έκδεισε ο διοικητή5 του Τ.Δ.Α. Αστυν. 
Υποδ/ντήε κ. MaT0aios Πίτερη5 ο onoios ευχαρίστησε tous εισηγητές 
το Πανεπιστήμιο Κρήτης το κοινό που παρακοδούθησε την ημερίδα 
και όδου5 ooous συνέβαδαν στην επιτυχή διοργάνωσή ins.
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Σιο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ιάνθηε πραγματοποιήθηκε 
εθελοντική αιμοδοσία των πρωτοετών και δευτεροετών Δοκί
μων με σκοπό την ενίσχυση ins Τράπεζαε Αίματοί ins ΕήΙληνι- 
κήε Αστυνομία5.

Η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ν. Kaoiopias συνεχίζονταί την 
ouvepyaoias ins με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Kaoio
pias για δεύτερη χρονιά, πραγματοποίηοε εθελοντική αιμοδοσία 
την Τρίτη 27 Φεβρουάριου 2007 οτα γραφεία ins στην Καστοριά. 
Η προσέλευση των Συνοριακών Φυλάκων έδειξε ακόμα μια φο
ρά την ευαισθησία του αστυνομικού προσωπικού σ' αυτά τα θέ
ματα με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί μια σημαντική ποσότητα αί- 
μαιοε.

Στΐ5 16.2.2007, αντιπροσωπεία του Τμήματο5 Δίωξηε Λαθρο
μετανάστευσή Ανατολικήε και Αλλοδαπών Β.Α. Αττικήε, με 
επικεφαλήί τον Αοτυν. Α' Εμμανουήλ Γρηγοράκη και τον 
Αστυν. Α' Γεώργιο Εμμανουήλ, παρέδωσαν στο Ειδικό Ολυ
μπιακό Χωριό, τα έσοδα λαχειοφόρου αγορά5 που πραγμα
τοποιήθηκε κατά την κοπή ins πρωτοχρονιάτικηε niras μετα
ξύ των υπηρετούντων οτα ανωτέρω Τμήματα. Συνολικά επε- 
δόθη το χρηματικό ποσόν των 2.200 ευρώ.

Στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών ins Ελληνική$ Aaiuvopias 
τελέστηκε otis 11.2.2007 το μνημόσυνο στη μνήμη των συνα
δέλφων που έχασαν τη ζωή tous κατά την εκτέλεση ίου καθή- 
kovtos, ενώ εκ μέρουε του Δ.Σ. ins Π.Ο.ΑΣ.Υ. ο πρόεδρο5 Δη- 
μήιριο5 Κυριαζίδηί κατέθεσε στεφάνι σιο Μνημείο Πεσόντων 
στο προαύλιο ίου Υπουργείου. Την τελετή τίμησαν με την πα
ρουσία tous εκ μέρουί ίου Υπουργού Δημόσιοί Τάξηε ο Γεν. 
Γραμματέαί, Πρέσβηί ε.τ. Κωνσταντίνοε Αιλιανόε, ο Αρχηγόε 
του Σώματοί Αντιστράτηγοί κ. Αναστάσιοε Δημοσχάκηε, ο 
Ynapxnyos Αντιστράτηγοε κ. Στέλιοί Σύροε, ο Προϊστάμενοί 
Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγθ5 κ. Βασίλειοε Τσιατούραε, ανώ
τατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, το προεδρείο ins Ομοσπον- 
6ias και συγγενείς αδικοχαμένων συναδέλφων. Στον επιμνη
μόσυνο λόγο του ο πρόεδροε Tns Opoonov6ias δεν παρέλει- 
ψε να αναφερθεί στην επικινδυνότητα του αστυνομικού λει- 
τουργήματοί και στην υποχρέωση ins Πολιτείαε να παρέχει 
πάντα oious αστυνομικούί τα απαραίτητα μέσα για την απρό
σκοπτη εκτέλεση ίου καθήκοντόί tous, αλλά και να βρίσκεται 
πάντα κοντά oils οικογένειεε των συναδέλφων που πέφτουν 
σιο βωμό του ko00kovtos. Καταλήγονταε στη διαπίστωση ότι: 
«η αστυνομία ανήκει σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό τον οποίο 
άλλωστε καλείται να υπηρετήσει».

[ 97 ]  Α/Α



EniKAIPOTHTA:

Η Δ/νση Tpoxaias θεσσαδονίκηε στο πδαίσιο ins πρόήΐηψηί και μεί- 
ωσηε ίων οδικών προβδημάτων διοργάνωσε καιά ίο τεδευταίο 
χρονικό διάοιημα Εβδομάδεε Οδικήε Ασφάδειαε οιην Ασπροβάδτα, 
οιη θέρμη και σια Κουφάδια θεσσαδονίκηε, καθώε και Έκθεση Tpo
xaias. Για ns Εβδομάδεε Οδικήε Ασφάδειαε χρησιμοποιήθηκαν οι 
χώροι πάρκων κυκδοφοριακήε αγωγή5 ίων οικείων Δήμων, ενώ για 
ιην Έκθεση Tpoxaias περίπτερο ins Helexpo Δ.Ε.Θ.

Σιο πδαίσιο ins κοινωνικήε npoocpopas ins Aoiuvopias, ο 
Γεν. Ασιυν. Δ/νιήε θεσσαδονίκηε Υποσιράτηγοε κ. Ανιώ- 
vios Mnapiaizns ουνοδευόμενοε από ιον ΒΎποδ/νιή 
Γ.Α.Δ.Θ., ίο Δ/νιή ίου Κεντρικού Ιατρείου θεσσαδονίκηε, 
Οδοντίατρο και Φυχοδόγο ins Γ.Α.Δ.Θ., επισκέφθηκαν το 
Κέντρο Φροντίδαε Παραμεδημένων και Κακοποιημένων 
Παιδιών στο Παπάφειο.

Το Δ.Σ. ins Ένωσηε Αστυνομικών Ροδόπηε πραγματοποίησε 
από κοινού με την Α.Δ. Po6onns, το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
των πεσόντων αστυνομικών κατά την εκτέδεση του καθήκοντοε 
στον Ι.Ν. Ευαγγεδισμού ins Θεοτόκου και Τρισάγιο στο Μνημείο 
Πεσόντων Αστυνομικών που βρίσκεται στο χώρο του Αστυνο
μικού Μεγάρου. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατο5 Μητροποδίτηε 
Μαρωνεία5 και Κομοτηνήε κ.κ. Δαμασκηνόε. Παραβρέθηκαν ο 
Γεν. Αστυν. Δ/ντή5 Περιφέρειαε Αν. Μακεδονίαε και θράκηε 
Υποστράτηγο5 κ. Μαργαρίτηε Ντομάζη5, ο πρόσφατα αποστρα- 
τευθείε Γεν. Αστυν. Δ/ντήε Χρύσανθοε Toavipizos, ο Διοικητήε 
ins Σχοδή5 Αοτυφυδάκων Ταξίαρχοε Βαοιδειοε Γατσάε, ο πρόε- 
δροε ins Ένωσηε Ιωάννηε Τσαβδαρτζήε, ο Γ.Γ. Χρύσανθοε 
Αμουτζάε και πδήθοε κόσμου

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ
Α ® ϋ Δ © © Δ ©

Εβδομάδα Οδικήε Ασφάδειαε πραγματοποίησε η Α.Δ. Λασι- 
θίου στην πόδη ins Ιεράπετραε με σκοπό να αναδείξει το τε
ράστιο πρόβδπμα των τροχαίων ατυχημάτων. Οι εκδηδώσειε 
περιδάμβανανΈκθεση ipoxaias, επίδειξη προσομοιωιή οδή- 
γησηε και npooKpouans εκπαίδευση στο πάρκο κυκδοφο- 
ριακήε αγωγή5, διανομή φυδδαδίων και προβοδή βιντεοται
νιών. Η Εβδομάδα έκδεισε με Ημερίδα που πραγματοποιή
θηκε στην αίθουσα «Μεδίνα Μερκούρη».
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Ο Προϊστάμενο5 ίου Τ.Ε.ΙΜΟ. Ασιυνόμοί A' Anooioflos 
Mnapmflns μαζί με τον Ανθ/μο Γρηγόριο Νιώρα πραγματο
ποίησαν εκπαιδευτικό ταξίδι στην Οδδανδία, όπου ενημε
ρώθηκαν για το πρόγραμμα εκπαίδευση$ των οδηγών αστυ
νομικών, ξεναγήθηκαν στην ιδιόκτητη πιοτά ins Aoiuvopias 
και παρακολούθησαν πρόγραμμα οδήγηση$ με τον εξομοι- 
ωτή νέου τύπου (drive simulator).

^  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΔΙΛΓΠΝΙΣΜ ΟΣ

Η Λέσχη Αστυνομικών Πειραιά, με την ευκαιρία ins Konns ins πρω- 
loxpovidtiKns niias απένειμε τ ιμ η τή  διακρίσεΐ5 οτον Όμιδο Κυ
ριών Φίδων Aaiuvopfas Πειραιά, για το μεγάδο κοινωνικό του έρ
γο και την αμέριοτη αγάπη npos rous αοτυνομικού5 επί 60 και 
πδέον έτη -0naos τόνισε στην ομιδία του ο πρόεδροε ins Λέσχη5 
Ynooipdinyos ε.α. Itodvvns Τετράδη$- καθώ5 και στον Ειδικό Φρου
ρό Σπ. Μανασή ίου Α.Τ. Δημ. θεάτρου, στον Αοτυφύδακα Δημ. 
Μπέκα του Α.Τ. Κερατσινίου και στην Αοτυφύδακα Παν. Τσιάτοιου 
για το P0os και την προσήδωση στο καθήκον. Την εκδήδωση τίμη
σαν με την παρουσία tous ο Σεβαομιόιατο5 Μηιροποδίτη5 Πειραιά 
κ. Σεραφείμ, ο Ανιιηρόεδρο5 ins Βουδή5 κ. I. Τραγάκη5, οι Υφυ
πουργοί κ.κ. Β. Μιχαδοδιάκο5 και Γ. Καδό5, εκπρόσωποι Αρχών και 
Φορέων και πδήθθ5 κόομου.

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από tis ποιμαντορία επισκέψεΐ5 του 
Προϊσταμένου ins Υποδ/vons θρησκευτικού Αρχιμανδρίτη Νεκταρί
ου Κιούδου σε υπηρεσίε5 ins Α. Δ. Λαοιθίου Kpnins και αία Τμήμα
τα Δοκίμων Αστυφυδάκων Ρεθύμνου, Σητείαε, J0v0ns, οτην Α.Δ. 
Αδεξανδρούποδη5 στη Δ/νοη Aoiuvopias Πειραιά όπου τέδεσε 
Αγιασμό στη Σχοδή Χορού.

Ο Ε.Φ. Γρήγορά A0vizos που υπηρετεί στο Α.Τ. Πατησίων, απέσπα
σε το Α' βραβείο Λογοτεχνία (Διήγημα) σε πανεδδήνιο διαγωνισμό 
που είχε προκηρύξει το Ποδιτιστικό Κέντρο Πετρούποδη5 AuiKds.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑϊΕΩΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΚΑΙ ΤΩΝ 50 

ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΦΟΝΕΥΘΗΚΕ 
ΜΑΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Ο Ynoupy6s Δημοσίου Τάξεωί κ. Βύρων Ποδύδωρα5 παρευρέθη 
oils 19.3.2007, οε εκδήδωση ins Avcoiciins Πανεδδηνίου Ομο- 
σπονδίαε Εφέδρων Αξιωματικών, για ιον εοριαομό ins EOvnois 
Παδιγγενεσίαε ins 25ns Μαριίου 1821 και ίων 50 χρόνων από 
ιην ημέρα που φονεύθηκε μαχόμενο5 ο rpnyopns Αυξεντίου. 
Σιον χαιρετισμό που απηύθυνε, ο κ. Ynoupy0s είπε: 
«Σεβασμιώιαιε, Αιδεσιμοδογιώτατε, φίδε Υπουργέ, Στρατηγέ 
υπεύθυνε και αρμόδιε για ious Εφέδρουε. Κύριοι συνάδεδφοι 
ins Ανιιπροσωπεία5 ίων Εφέδρων και ίων Ποδεμισιών από ιην 
Κύπρο. Κύριε Πρόεδρε ins Α.Π.Ο.Ε.Α. Κύριοι ίου Συμβουδίου, 
χαιρετίζω ιην συνάντησή pas.
Χαιρειίζω ιην συνάντησή pas, μαζί με τα συγχαρητήριά μου 
npos rous Εφέδρου5 Αξιωμαπκού5, γιατί δαμβάνουν αυτέ5 tis 
Θαυμάσιε5 πρωιοβουδίε5, εθνική5 αναγνώρισή, anouans φό
ρου Tip0s npos rous ήρωε5 και ουσιαστικά, πδάση5-ανάπδαση5 
ins εθνική5 pas συνείδηση5. Σε όδο τον κόσμο των Εφέδρων, σε 
όδη την εδδηνική κοινωνία.
Κυρίε5 και κύριοι, η 25η Μαριίου δεν είναι υπόθεση pv0pns ή 
απδά υπόθεση των ιστοριοδιφών. Η 25η Μαριίου του 1821 είναι 
το μεγάδο ορόσημο και το ποδύτιμο υδικό για την πδάση ins 
εθνική5 pas ουνείδηση5 εΐ5 τον αιώνα τον άπαντα.
Έτσι, ιστάμεθα προσκυνητέ5, εναγώνιοι υπερασπισιέε, ποδύτιμοι 
διδασκόμενοι από το νόημα και μήνυμα ins 25ns Μαρτίου 1821 
και από την ίδια την τηδαυγή "έκρηξη" aums ins εθνική5 εξέγερ- 
ons, εθνική5 επανάσταση5 ins ημέρα$ ins παδιγγενεσία5. 
Τιμούμε και χαιρόμαστε, γι' αυτό, rous np0Yovous pas που έκα
ναν αυτή την υπέρβαση έξω και πέρα και πάνω από us όποιε5 
αντικείμενά συνθήκεε, έξω και πέρα και πάνω από tous όποι- 
ous υποδογισμούε ins μέιρηοη$ των δυνάμεων και του συσχετι
σμού των δυνάμεων, έξω και πέρα και πάνω από την εκτίμηση 
των διεθνών δεδομένων, που δεν ήσαν κανένα από τα τρία ευ
νοϊκό για την Επανάσταση. Και άκουσαν την "φωνή" ίων Σαδαμι- 
νομάχων, ιην «φωνή» ίων θερμοπυδών, τα "σήματα" από τον 
Κωνσταντίνο Παδαιοδόγο, τα "σήματα" από όδε$ us εκφάνσεΐ5 
για τη διαμόρφωση, τη γέννηση και αναγέννηση, την ποιότητα, 
με ένα δόγο, του διαχρονικού Εδδηνισμού.
Εσήκωσαν το δάβαρο είτε στην Αγία Λαύρα, είτε οπουδήποτε. 
Εδιδάχθησαν από το «σήμα» του Ρήγα Φεραίου και ξεσηκώθη
καν, για να pas προσφέρουν το υπέρτατο αγαθό ins εδευθερία5, 
του οποίου εμεί$ καδούμεθα σήμερα να κάνουμε καδή χρήση.
Ο Γρηγόρη Αυξεντίου πριν από 50 χρόνια ανανέωσε το ίδιο θέ
μα, το ίδιο σήμα, το ίδιο μήνυμα. Ότι δεν έχει καμία αξία η ζωή, 
nponavi0s, όταν η ζωή περιορίζεται σε 0pous σχεδόν ανεδεύ- 
θερου5, μπροστά στην εδευθερία.
Ανανέωσε το «σήμα» από την Μονή Μαχαιρά, για να πιστοποιή
σει ότι είμαστε ένα, Εδδάε και Κύπροε. Είμαστε- ήταν ο Γρηγόρηε 
Αυξεντίου, είναι οι Κύπριοι αδεδφοί pas- παιδιά του Τεύκρου. Εί
ναι αδέδφια του Κίμωνα που νικούσε στο Κίτιον. Είναι παιδιά και 
εγγόνια του Z0vcuvos του Κιτιέωε.
Είναι η ίδια η Εδδάδα, στην παραδδαγή ms, εκεί στο γαδάζιο πέ- 
δαγο$ σαν χρυσοπράοινο φύδδο- που δέει και ο ποιητήε- να 
πδέει και να πδέει συνεχεία και στον δρόμο ms Eupcunns σήμε
ρα και στον δρόμο ins προτάσεα^ ή των προτάσεων ειρήνη5 πά
ντα, γιατί υπήρξαν οι θυσίε$ του Γρηγόρη Αυξεντίου και των άδ-

δων παδικαριών ms ΕΟΚΑ, 50 χρόνια πριν (3 Μαρτίου 1957), του 
Γρηγόρη Αυξεντίου.
Ναι, αντδούμε ζείδωρον νάμα από εκείνο το σήμα. Είμαστε πιο 
δυνατοί, πιο εδεύθεροι, πιοΐδδηνε5 και εξαιτία5 ins 0uoias στου 
Μαχαιρά.
Άδδωστε, Χριστιανισμ05, Εδδηνισμό5, στο πάνθεόν pas δεν 
έχουν ούτε Σβατζενέγκερ νικητέ5 - ποδεμιστέ5, ούτε μεγάδε$ τα- 
κτικέ5 νίκε$. Έχουν ένα μαρτυροδρόμιον. Τιμούμε, είτε για τον 
Χριστό pas, είτε για το 1453, είτε για το 1204 και 1261, είτε για το 
μεγάδο 1821, τιμούμε πάντοτε αυτό το "μαρτυροδρόμιον" ins 
0uoias, από το οποίο η Ανάσταση η εθνική.
Σα5 ευχαριστώ ποδύ. Αιώνια η μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου. 
Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821.
Zas ευχαριστώ.».

Επιμέλεια: Ανθ/pos Κων. Γ. Koiipos
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Δεκτές πιστωτικές κάρτες VISA

ΝΥΦΙΚΑ  
ΒΑΙΓΠ ΣΤΙΚΑ

&ΣΙΑΟ.Ε.
και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες
Λαμπάδες

Στέφανο
Προσκλητήρια

Ειδικές τιμές
για το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας

ARMY CAp f
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Ν .Φ Λ Ο Υ Τ ΖΗ  3 1 -Κ Ε Β Ο Π , Χ Α ΪΔ Α Ρ Ι

w w w . a r m y c a m p . g r

ΑΡΒΥΛΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χ ε ιρ ο π έδ ες  μ εν τεσ έ  19 ευρώ 

Γκλόμπ (μ ικρό -μεγάλο ) 14-18 ευρώ 
θήκη  χε ιρο π έδω ν 5 ευρώ 

θήκη  διπλή γεμ ισ τήρω ν 9 ευρώ 
θ ή κη  διπλή ταχυγεμ ισ τήρω ν περ ιστρόφου 8 ευρώ

ΟΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 09:00-21:00 
ΤΗΛ. 210 5326379,5810513

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΓΗ)
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K. Ουράνη 4 & Ταγιαπιέρα 2, 115 25 Πεντάγωνο - Αθήνα 
Τηλ.: 210 6722 226, Fax: 210 6722 228, e-mail: frouzaki@otenet.gr
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Ν Ε Α :

ΚΡΙΣΕΙΣ -  ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ -  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

- Υπό την προεδρία του Αρχηγού ins EflflnviKfis Aoruvopias Αντι
στράτηγου Αναστασίου Δημοσχάκη και με τη συμμετοχή ίων δύο 
Αντιστράτηγων του Στρατού Ξηράε Στυλιανού Καλφέλη, Γενικού 
Επιθεωρητή Στρατού, και Παύλου Γιαγκούλη, Διοικητή Α.ΣΛΕ.Ν., 
συνήλθε το Συμβούλιο Κρίσεω$ Αντιστράτηγων Tns Ελληνική5 
Αστυνομίας το οποίο έκρινε tous τέσσερα Αντιστράτηγοι Tns Ελλη- 
νική5 Aoruvopias.
Με Απόφασή του το Συμβούλιο έκρινε διατηρητέοι tous Αντιστρά
τηγοι Στυλιανό Σύρο και Βασίλειο Τσιατούρα και ευδόκιμα^ τερ- 
ματίσαντε5 την σταδιοδρομία tous, tous Αντιστράτηγοι κ.κ. Ευστρά
τιο Κυριακάκη και Γεώργιο Ανδραβίζο.

Αντιστράτηγοι 
Baolrteios Toiaioupas 

Προϊσιάμενθ5 Επιτελείου 
Αρχηγείου EflflnvucTis 

Acnuvoplas

AvriOTpduiyos 
Xphoios ApaKbnouflos 
Γενικό5 EniBecopmrts 
Aoruvopias Νοτίου 

EflfW6os

Αντιστράτηγοί 
AonpiKns Γκόήφηε 
reviKds Επιθεωρητή 
Aoruvopias Βορείου 

Eflfl06os

- Υπό την Προεδρία του Αρχηγού Tns Ελληνική5 Aoruvopias Αντι
στράτηγου Αναστασίου Δημοσχάκη και τη συμμετοχή του Υπαρχη- 
γού του Σώματθ5 Αντιστράτηγου Στυλιανού Σύρου και του Αντι
στράτηγου Βασιλείου Τσιατούρα, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβού
λιο Κρίσεων Tns Ελληνική$ Aoruvopias και έκρινε tous 21 Υποστρα
τήγου Tns Ελληνική$ Aoruvopias Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων 
cos ακολούθων
Προακτέοι στο βαθμό του Αντιστράτηγου, tous: Χρήστο Δρακό- 
πουλο και Αοημάκη Γκόλφη.
Διατηρητέους tous: Φώτιο Ρήγα, Γρηγόριο Αναγνώστου, Στέφανο 
Σκότη, Παναγιώτη Γιαννίκο, Δημήτριο Μπουλούκο, Αντώνιο Μπα- 
μιατζή, Λεωνίδα Πολύδωρα, Ιωάννη Μπούτσικα, Βασίλειο Λουράκη, 
Δρόσο Μπουγούδη, Χρήστο Φράγγο, Κωνσταντίνο Αντωνάκη (Υγει
ονομικό).
Ευδόκιμα^ τερματίσαντε5 την σταδιοδρομία τους οι οποίοι προ- 
άγονται στο βαθμό του Αντιστράτηγου ekt0s οργανικών θέσεων 
και θα αποοτρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες tous: Γιαν- 
νίκα Σακκά, Χρύσανθο Τσαντρίζο, Δημήτριο Τριγάζη, Δημήτριο 
Γαλλίκα, Απόστολο Σταυρόπουλο, Νικόλαο Μπλάνη και Δημή- 
τριο Οικονόμου. Zrous ανωτέρω απονεμήθηκε ο rMos του Επι
τίμου ms Θέση5 που κατείχαν.

-Υπό την Προεδρία του Αρχηγού rns Ελληνικήε Aoruvopias Αντι
στράτηγου Αναστασίου Δημοσχάκη και μέλη τον Υπαρχηγό του Σώ- 
paros Αντιστράτηγο Στυλιανό Σύρο και τον Προϊστάμενο του Επιτε
λείου του Αρχηγείου rns Ελληνική5 Aoruvopias Αντιστράτηγο Βασί
λειο Τσιατούρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ολοκλήρωσε tis 

κρίσεΐ5 των Ανωτάτων Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκό
ντων rns Ελληνική5 Aoruvopias με την κρίση των Ταξιάρχων. Με 
Απόφασή του το Συμβούλιο:
Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου, tous: Δημήτριο Πανοπου- 
λο, Αντώνιο Βιτωράκη, Γρηγόριο Γουργούλη, Στέργιο Αποστολίδη, 
Γρηγόριο Δουμεντζιάνο, Χρήστο Μακρή, Μαργαρίτη Ντομάζη, Γεώρ

γιο Δούλγερη, Θεόδωρο Τρυφέρη
Έκρινε διατηρητέους tous: Χρίστο Νικολόπουλο, Αθανάσιο Παλαι- 
οπάνο, Ελευθέριο Οικονόμου, Βασίλειο Μωϋσή, Ευάγγελο Δημη- 
τρουλάκο, Βασίλειο Γκαλογιάννη, Ιωάννη Ραχωβίτσα, Παναγιώτη 
Χριστοφιλάκη, Ιωάννη Αποστολόπουλο, Ιωάννη Κοτρώτσο, Πανα
γιώτη Παναγόπουλο, Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο, Κωνσταντίνο Κα- 
σαπάκη, Γεώργιο Γαλιάτσο, Γεώργιο Καμαρινόπουλο, Βασίλειο 
Κρομμύδα, Νικόλαο Σερέτη, Βασίλειο Γατσά, Γεώργιο Μηαταλο- 
γιάννη, Αντρέα Σγούρο, Δημήτριο Παπανικολάου, Κωνσταντίνο 
Κουμαντάνο, Νικόλαο Χαλιάσο (Υγειονομικό), Κωνσταντίνο Καρπού- 
ζη (Υγειονομικό), Αντώνιο Κασιμάτη(Υγειονομικό), Γεώργιο Στεφανό- 
πουλο (Φυχολόγο5), Βασίλειο Νάκο (Αστυκτηνίατρο) και Χριστόδου
λο Χριστοδούλη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων)
Έκρινε u)S ευδόκιμα^ τερματίσαντεε την σταδιοδρομία τους οι οποί
οι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτόε οργανικών θέσε
ων και θα αποοτρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρεε με άλ
λο Π.Δ., tous: Πολυδεύκη Καλφόπουλο, Παναγιώτη Γκουβεντάρη, 
Θεόδωρο Κάτσιαρη, Ιωάννη Μαυρέλη, Ζήση Μαραγκοζούδη, Δη- 
μήτριο Σταφυλά, Ευστάθιο Γκαγκαρέλλη, Θεόδωρο Κορμιστινό, Βα
σίλειο Τραούδα, Κωνσταντίνο Γεωργαντά, Ιωάννη Τάκο, Γεώργιο Τσε- 
κούρα, Αθανάσιο Τουπλικιώτη, Ανάργυρο Γεωργίου, Ανδρέα Κου- 
τρουμάνη, Λάμπρο Πατήλα, Θεόδωρο Μπίζμπο, Αθανάσιο Νταού- 
λα, Γεώργιο Πουλάρη, Χρήστο Πόνο, Βασίλειο Κωνσταντόπουλο, 
Κωνσταντίνο Βουτσίδη, Μιχαήλ Σεφερίδη

-Υπό την Προεδρία του Αρχηγού rns Ελληνική$ Aoruvopias Αντι
στράτηγου Αναστασίου Δημοσχάκη και μέλη τον Υπαρχηγό του Σώ- 
paros Αντιστράτηγο Στυλιανό Σύρο και τον Προϊστάμενο του Επιτε
λείου του Αρχηγείου rns Ελληνική5 Aoruvopias Αντιστράτηγο Βασί
λειο Τσιατούρα, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων προέβη στην κρί
ση των Αστυνομικών Διευθυντών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων. 
Με Απόφασή του το Συμβούλιο:
Προήγαγε στο βαθμό του Ταξιάρχου, rous: Λερογιάννη Δημή- 

τριο, Μπορότη Ταξιάρχη, Χρυσανθακόπουλο Ανδρέα, Πετρό- 
πουλο Παναγιώτη, Ντάλλη Ευστράτιο, Μαντζάνα Γεώργιο, Κουρ- 
βά Χρήστο, Κυριακόπουλο Κυριάκο, Παππά Λάμπρο, Ρίνη Λεω
νίδα, Βεργάδη Νικόλαο, Μάτσου Αθανάσιο, Μπαλάκο Γρηγόριο, 
Μπεσύρη Νικόλαο, Αργυριάδη Ανέστη, Δασκαλάκη Βασίλειο, 
θωμαίδη Παύλο, Λειβαδίτη Κωνσταντίνο, Σταματάκη Αδαμάντιο, 
Τούζο Κωνσταντίνο, Δημητρόπουλο Κωνσταντίνο, Καραβαλάκη 
Ανδρέα, Μπίτζη Αλέξιο, Τρικαλιάρη Κωνσταντίνο, Δρόσο Κων
σταντίνο, Αναστόπουλο Σταύρο, Μπαλάγκα Γεώργιο, Καρέλο Νι
κόλαο, Χριστοφορίδη Ιορδάνη, Ανδρικό Ανδρέα, Νικολαϊδη 
Παύλο, Γιαννακόπουλο Παντελή.
Έκρινε o)s ευδοκίμωε τερματίσαντε5 την σταδιοδρομία τους οι 
οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτόε οργανικών 
θέσεων και θα αποοτρατευθούν οε τριάντα ημέρες rous: Σιδη- 
ρόπουλο Παρασκευά, Κρικέλα Απόστολο, Γιώτη Ευάγγελο, Κού- 
ρη Στυλιανό, Μήτο Αθανάσιο, Νικολακόπουλο Νικόλαο, Νέλλα 
Ευάγγελο, Κορόμπα Δημήτριο, Χριστοδουλόπουλο Γεώργιο, Κα- 
καρούγκα Αναστάσιο, Κονιάρη Ελευθέριο, Τσενέ Κωνσταντίνο, 
Πάτοη Κωνοταντίνο, Μιχαλάκη Γεώργιο, Νέστορα Κωνσταντίνο, 
Μάντζιο Σοφοκλή, Μπιρμπίλη Λάμπρο, Ντάβαλη Γεώργιο, Ρου
γκαλά Χρήστο, Χατζή Νικόλαο, Τσόλη Ευάγγελο, Κιτσάκη Βασί
λειο, Αποστολόπουλο Μηνά, Βλάσση Ναπολέων, Γαστεράτο 
Αρσένιο, Μπάρλα Στέφανο, Κουπαρελούδη Πασχάλη, Κλωνάρη 
Σπυρίδων, Τσάμπη Θεόδωρο, Τσαπικούνη Νικόλαο, Δαϊλάκη Ζα
χαρία, Μπουτσάκη Γεώργιο, Βατσολάκη Μιχαήλ, Λυμπερέα Χρί
στο, Τάσοο Παναγιώτη, Δαρατσιάνο Ευάγγελο, Παναγιωτόπουλο 
Χριστόφορο, Κομπογιάννη Γεώργιο, Γεωργόπουλο Θεόδωρο, 
Μητρόπουλο Κωνσταντίνο, Χατζηεφραιμίδη Χαράλαμπο, Μαρ-
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κάκη Λάμπρο, Τοιάμη Χρήστο, Λαγό Βασίλειο, Καπέλο Γεώργιο 
και Σιδηρά Άγγελο (Αστυκτηνίατρο).

- Με Πρόεδροτον Γενικό Επιθεωρητή Noifou Ελλάδοε Αντιστράτη
γο Χρήσιο Δρακόπουλο και με τη συμμετοχή τεσσάρων Υποστρα
τήγων του Σώματοε, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων προέβη στην 
κρίση των Αστυνομικών Υποδιευθυντών. Με Απόφασή του το Συμ
βούλιο:
Προήγαγε στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή 78 Αστυνομικούε 
Υποδιευθυντέε Γενικών Καθηκόντων: Βενάρδο Ευάγγελο, Πίισιο 
Ανδρέα, Ντίνα Αναστάσιο, Γάκη - Βλάχο Αθανάσιο, Λιθοξόπουλο Γε
ώργιο, Πρωτογεράκη Γεώργιο, Κοισαμπάση Ιωάννη, Παυλίδη Θεό
δωρο, Σπηλιόπουλο Θεόδωρο, Αγγελάκη Χρήστο, Παπακωνσταντή 
Γεώργιο, Γουναρόπουλο Γεώργιο, Αναγνωστόπουλο Δημήτριο, Αγο- 
ρή θεοχάρη, Κεχαγιά Κωνσταντίνο, Γκιουλέα Δημήτριο, Παπαδημη- 
τρίου Παύλο, Μητσέλο Παναγιώτη, Μπονατάκη Δημήτριο, Κολτσίδα 
Χαράλαμπο, θεοδωρόπουλο Ανδρέα, Παναγόπουλο Ιωάννη, Γιαν- 
νόπουλο Χαράλαμπο, Ανδριανάκη Δημήτριο, Δικόπουλο Ιωάννη, 
Γλυνό Αντώνιο, Μπλετσογιάννη Κωνσταντίνο, Κρίνη Γεώργιο, Σκαρ
λάτο Δημήτριο, Κόκκαλη Ευάγγελο, Μεσοδιακάκη Ιωάννη, Σπυρό- 
πουλο Αθανάσιο, Γιαννακάρα Δημήτριο, Παμλίδη Παναγιώτη, Ρερρέ 
Γεώργιο (Υπηρεσίαε Γραφείου, εκτόε οργανικών θέσεων), Φύκα Γε
ώργιο, Αθανασάκο Ιωάννη, Μπλατζή Επαμεινώνδα, Μπρακούλια 
Θεοφάνη, Μπελή Περικλή, Δρόσο Ιωάννη, Αλεξόπουλο Αναστάσιο, 
Κωτόπουλο Αθανάσιο, Πίππο Ανδρέα, Μαντά Ιωάννη, Νηφάκο Πέ
τρο, Καραούλη Νικόλαο, Αθανασόπουλο Κωνσταντίνο, Γιαννακού- 
ρη Ιωάννη, Μαλιαχόβα Γεώργιο, Μασιά Ευάγγελο, Κάτοικο Δημή- 
τριο, Χριστακόπουλο Ευάγγελο, Διαμαντάκο Σταύρο, Κουκουράκη 
Εμμανουήλ, Φιλόπουλο Διονύσιο, Τουλίτση Επαμεινώνδα, Τσώτα 
Δημήτριο, Γαϊτανίδη Σταύρο, Μενεξή Νικήτα, Τσιότσιο Δημήτριο, Κα- 
ισιάδα Πέτρο, Παπάδη Αθανάσιο, Πλιάτσικα Γεώργιο, Γαραντζιώτη 
Παναγιώτη, Γκούρλια Επαμεινώνδα, Στεφανιδη Κωνσταντίνο, Ράλλη 
Κωνσταντίνο, Σιούιη Ιωάννη, Μαρκαντωνάκη Γεώργιο, Τσιβίκη Ηλία, 
Σιάχο Δημήτριο, Ζωή Νικόλαο, Καραχάλιο Πραξιτέλη, Πάτσιο Ηλία- 
Εμμανουήλ, Μπουρλέση Χρήσιο, Δημητρόπουλο Νικόλαο, Νικολα- 
ράκη Μιχαήλ και Παπασπύρου Σπυρίδωνα.
Έκρινε ωε ευδοκίμωε τερματίσαντεε τπν σταδιοδρομία τουε, λόγω 
συμπληρώσεωε 35ετίαε, τουε κατωτέρω κ.κ, οι οποίοι προάγονται 
στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή εκτόε οργανικών θέσεων και 
θα αποστρατευθούν σε τριάντα ημέρεε:
Αστυνομικοί Υποδιευθυντέε: Αποστολάκηε Γεώργιοε, Σεργάνηε Βασί- 
λειοε και Κατραούζοε Δημήτριοε.

- Με Πρόεδρο τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδοε Αντιστράτη
γο Χρήστο Δρακόπουλο και με τη συμμετοχή τεσσάρων Υποστρα
τήγων του Σώματοε, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων προέβη στην 
κρίση των Αστυνόμων Α' Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων. Με Από
φασή του το Συμβούλιο:
Προήγαγε στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ογδόντα έξι 
Αστυνόμουε Α' Γενικών Καθηκόντων, τουε εξήε: Λάππα Αθανάσιο, 
Λάμπρου Νικόλαο, Αλειφέρη Παναγιώτη, Γεωργακόπουλο Βασί
λειο, Μόκα Ευάγγελο, Ζαφειρόπουλο Γεώργιο, Κόκκαλη Γεώργιο, 
Παπαδογιωργάκη Γεώργιο, Ζαχαριουδάκη Δημήτριο, Σύρρο Αθα
νάσιο, Καπόγλη Ιωάννη, Μαρατσόλα Γεώργιο, Αγγελή Δημήτριο, 
Γερμανάκη Νικόλαο, Ζάγκα Δημήτριο, Τσουράπα Βασίλειο, Κανάκη 
Γεώργιο, Χασομέρη Νικόλαο, Λεονταρίδη Χαράλαμπο, Γρίβα Δη- 
μήτριο, Μπελεβώνη Γεράσιμο, Κυρίτση Νικόλαο, Πρόβατά Ανδρέα, 
Γιαννακάκη Ευάγγελο, Κουφάκη Ιωάννη, Στεργιούλη Ευάγγελο, 
Κοντογιάννη Βασίλειο, Παπαγεωργίου Φώτιο, Καραΐτση Γεώργιο, 
Ρουμάνη Γεώργιο, Πετροπούλου Αθηνά, Ανδρουτσόπουλο Χρή
στο, Τάτοη Χαράλαμπο, Παράσχου Νικόλαο, Συνοδινού Ιωάννα, 
Χριστολουκά Νικόλαο, Σηφάκη Ευαγγελία, Λελοβίτη Γεώργιο, 
Σταυρίδη Βασίλειο, Κουλουριώτη Σωτήριο, Καραϊσκο Ιωάννη, 
Αρναούτη θωμά, Γεωργατζή Δημήτριο, Άντζα Δημήτριο, Μπενέ- 
κηΣωτήριο, Φούντα Αθανασία, ΜπισμπίικηΌλγα, Κωνσταντή Γεώρ
γιο (Υπηρεσίαε Γραφείου, εκτόε οργανικών θέσεων), Κόκκοτα Χαρά
λαμπο, Ορφανό Ιωάννη, Ανδρικόπουλο Αριστείδη, θανόγλου Γε
ώργιο, Παπαοωτηρίου Ιωάννη, Γκιούλο Ιωάννη, Φούκα Αθανάσιο,

Καλιμάνη Κωνσταντίνο, Παπαγεωργίου Αθανάσιο, Τζιράκη Νικό
λαο, Κοζυράκη Ιωάννη, Νικολάου Διονύσιο, Μάκκα Βασίλειο, 
Μουρτζάνο Παντελεήμωνα, Κόκκε Βασίλειο, Ζαρκάδα Νικόλαο, Χα
τζή Νικόλαο, Μαυρή Πηνελόπη, Βασιλάκη Κωνσταντίνο, Κουφό Μι
χαήλ, Αλευρά Κωνσταντίνο, Βανάκα Ηλία, Ιωάννου Κωνσταντίνο, 
Σουγλιέρη Γεώργιο, Δροσάκη Γεώργιο, Παναγόπουλο Σπύρο, Γκου- 
ζούμα Γεώργιο, Χατούπη Παναγιώτη, Παπουτσή Κωνσταντίνο, Φί
λιππο Σπυρίδωνα, Αλεξόπουλο Γεώργιο, Κουτοιβίτη Ιάσωνα, Κοκ- 
κώνη Ιωάννη, Χρονάκη Εμμανουήλ, Παπαχρήστου Δημήτριο, Σιαυ- 
ρόηουλο Βασίλειο, Καραμαλάκη Μιχαήλ, Πετράκη Κωνσταντίνο και 
Γεωργιάδη Παύλο.
Έκρινε ωε ευδοκίμωε τερματίσαντεε την σταδιοδρομία τουε, λόγω 
συμπληρώσεωε 35ετίαε (Ν.Δ. 649/1970), τουε κατωτέρω, οι οποίοι 
προάγονται στο βαθμό ίου Αστυνομικού Υποδιευθυντή εκιόε οργα
νικών θέσεων και θα αποστρατευθούν σε τριάντα ημέρεε: Σουσώ- 
νη Κωνσταντίνο, Χατζή Γεώργιο, Τσίρκα Βασιλική, Νεστορίδη Χρή
σιο, Σάτσιο Ευάγγελο, Φασούλη Απόστολο και Ντερνέλη Κωνστα
ντίνο.
Έκρινε ευδοκίμωε τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του, λόγω καταλή- 
ψεώε του από το όριο ηλικίαε του βαθμού του την 31-12-2007 (Ν.Δ. 
649/1970), τον Αστυνόμο Α' Λαπατά Παναγιώτη, ο οποίοε προάγεται 
στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντή εκτόε οργανικών θέσεων και 
θα αποστρατευθεί ύστερα από τριάντα ημέρεε.

Έκρινε ευδοκίμωε τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του 
(Ν.Δ.649/1970) τον Αστυνόμο Α' Κουριάλη Αναστάσιο, ο οποίοε 
προάγεται στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδ/ντή εκτόε οργανικών 
θέσεων και θα αποστρατευθεί ύστερα από τριάντα (30) ημέρεε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
- Με Απόφαση του Αρχηγού τηε Ελληνικήε Αστυνομίαε Αντιστράτη
γου Αναστασίου Δημοσχάκη τοποθετήθηκαν οι τέσσεριε Αντιστρά
τηγοι τηε Ελληνικήε Αστυνομίαε.
Ο Αντιοτράτηγοε Στυλιανόε Σύροε παραμένει στα καθήκοντά του 
ωε Υπαρχηγόε τηε Ελληνικήε Αστυνομίαε, ο Αντιοτράτηγοε Βασί- 
λειοε Τσιατούραε αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προϊσταμένου 
ίου Επιτελείου του Αρχηγείου τηε Ελληνικήε Αστυνομίαε, ο Αντι- 
στράτηγοε Χρήστοε Δρακόπουλοε αναλαμβάνει τα καθήκοντα 
του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδοε και ο Αντιοτράτηγοε 
Αοημάκηε Γκόλφηε, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Επι
θεωρητή Βορείου Ελλάδοε.

- Με Απόφαση του Αρχηγού τηε Ελληνικήε Αστυνομίαε Αντιστρά
τηγου Αναστασίου Δημοσχάκη τοποθετήθηκαν οι Υποστράτηγοι 
Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων τηε Ελληνικήε Αστυνομίαε ωε 
ακολούθωε:
Ρήγαε Φώτιοε, στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειαε Επισήμων, όπου 
υπηρετεί, ωε Γενικόε Αστυνομικόε Διευθυνιήε, Αναγνώστου Γρη- 
γόριοε, στον Κλάδο Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικήε του 
Αρχηγείου τηε Ελληνικήε Αστυνομίαε, όπου υπηρετεί, ωε Προϊ- 
σιάμενοε, Σκότηε Στέφανοε, στον Κλάδο Ασφάλειαε και Τάξηε του 
Αρχηγείου τηε Ελληνικήε Αστυνομίαε, όπου υπηρετεί, ωε Προϊ- 
στάμενοε, Γιαννίκοε Παναγιώτηε, στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειαε Στερεάε 
Ελλάδοε, όπου υπηρετεί, ωε Γενικόε Αστυνομικόε Διευθυντήε, 
Μπουλούκοε Δημήτριοε, στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειαε Δυτικήε Ελλάδοε, 
όπου υπηρετεί, ωε Γενικόε Αστυνομικόε Διευθυντήε, Μπάμιατζηε 
Αντώνιοε, στη Γ.Α.Δ. θεσσαλονίκηε, όπου υπηρετεί, ωε Γενικόε 
Αστυνομικόε Διευθυντήε, ΠολύδωραεΛεωνίδαε, στην Αστυνομική 
Ακαδημία, όπου υπηρετεί, ωε Διευθυντήε, Μηούτσικαε Ιωάννηε, 
από Γ.Α.Δ. Περιφέρειαε Κεντρικήε Μακεδονίαε, στη Γενική Αστυνο
μική Διεύθυνση Αττικήε, ωε Γενικόε Αστυνομικόε Διευθυντήε, Λου- 
ράκηε Βασίλειοε, από Γ.Α.Δ. Περιφέρειαε Κρήτηε στη Γ.Α.Δ. Περι- 
φέρειαε Ηπείρου, ωε Γενικόε Αστυνομικόε Διευθυντήε, Μπουγού- 
δηε Δρόσοε, στη Διεύθυνση Ασφάλειαε Αττικήε, όπου υπηρετεί, 
ωε Διευθυντήε, Φράγγοε Χρήστοε, στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειαε θεσσα- 
λίαε, όπου υπηρετεί, ωε Γενικόε Αστυνομικόε Διευθυντήε, 
Πανόπουλοε Δημήτριοε, από Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγεί
ου τηε Ελληνικήε Αστυνομίαε, στον Κλάδο Οργάνωσηε και Ανθρώ-
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πινου Δυναμικού ίου Αρχηγείου ins Ελληνικής Αστυνομίας, ως 
Προϊστάμενος, Βιτωράκης Αντώνιος, από Διεύθυνση Tpoxaias Αττι
κής, οι η Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Kpnins, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής, Γουργούλης Γρηγόριος, από Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, 
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ως Αναπληρωτής Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή, Αποστολίδης Στέργιος, από Διεύθυνση 
Ασφάλειας θεσ/νίκης, στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, Δουμεντζιάνος Γρηγόριος, από 
Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο
μίας, ως Διευθυντής, Μακρής Χρήστος, από Σχολή Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής, Ντομάζης Μαργαρίτης, από Αστυνο
μική Διεύθυνση Ροδόπης στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας 
και Θράκης, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής, Δούλγερης Γεώρ
γιος, στη ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Αναπληρωτής Γε
νικού Αστυνομικού Διευθυντή, Τρυφέρης Θεόδωρος, στη Διεύθυν
ση Εγκληματολογιών Ερευνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

-Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατή- 
γου Αναστασίου Δημοσχάκη τοποθετήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών 
και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
Νικολόπουλος Χρίστος στη Δ/νση Αστυν. θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής, Παλαιοπάνος Αθανάσιος, στην Αστυν. Δ/νση Ιωαννί- 
νων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Οικονόμου Ελευθέριος, από 
Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη Δ/νση Ασφαλείας Αττικής, ως 
Υποδ/ντής, Μωυσής Βασίλειος, από Δ/νση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. στη 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής, Δημητρου- 
λάκος Ευάγγελος, στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής, Γκαλογιάννης Βασίλειος, στη Γενική Δ/νση Ασφά
λειας Επισήμων/Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής, Ραχωβίτσας Ιωάννης, από Αστυν. Δ/νση Εύ
βοιας στη ΓΑ.Δ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Διευ
θυντής, Χριστοφιλάκης Παναγιώτης, στη Δ/νση Οικονομικών/Α.ΕΑ., 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Αποστολόπουλος Ιωάννης, στη Δ/νση 
Αστυν. Προσωπικού/Α.ΕΑ, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Κοτρώ- 
τσος Ιωάννης, στην Αστυν. Δ/νση Φθιώτιδας, όπου υπηρετεί, ως Διευ
θυντής, Παναγόπουλος Παναγιώτης, στη Δ/νση Αστυν. Αερολιμένα 
Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Παπαγιαννόπουλος Νικόλα
ος, στην Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/ Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Δι
ευθυντής, Κασαπάκης Κων/νος, από Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής 
στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής, ως Διευθυντής, Γαλιάτσος Γεώργιος, 
στην Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων /Α.Ε Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, 
Καμαρινόπουλος Γεώργιος, από Δ/νση Ασφ. Αττικής, στη Σχολή Εθνι
κής Ασφαλείας, ως Διοικητής, Κρομμύδας Βασίλειος, από Αστυν. 
Δ/νση Πέλλας στην Αστυν. Δ/νση Ημαθίας, ως Διευθυντής, Σερέτης 
Νικόλαος, από Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής στη Διεύθυνση Άμεσης Δρά
σης Αττικής, ως Διευθυντής, Γατσάς Βασίλειος, από Σχολή Αστυφυλά
κων στη ΓΑ,Δ.Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Διευ
θυντής, Μπαταλογιάννης Γεώργιος, στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής, Σγουρός Ανδρέας, από Δ/νση Αστυν. Πει
ραιά στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Αστυν. Διευθυ
ντής, Παπανικολάου Δημήτριος, στη ΔΑ.Ε. Θεσσαλονίκης, όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής, Κουμαντάνος Κων/νος, από Αστυν. Δ/νση Κο
ρινθίας στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ως Διευθυντής, Λερογιάννης Δη- 
μήτριος, στην Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, όπου υπηραεί, ως Διευ
θυντής, Μπορότης Ταξιάρχης, από ΔΑ.ΕΑ/Υ.ΜΕ.Τ. στη Δ/νση Αστυν. 
Ν/Α Αττικής, ως Διευθυντής, Χρυσανθακόπουλος Ανδρέας, από 
Αστυν. Δ/νση Ηλείας στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας, ως Διευθυντής, Πε- 
τρόπουλος Παναγιώτης από Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας /Α.Ε.Α. 
στη Δ/νση Εκπαίδευσης/ Α.ΕΑ., ως Διευθυντής, ληγομένης της απο-

σπάσεως του στο Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ ΥΛΤ., Νταλ- 
λής Ευστράτιος, από Αστυν. Δ/νση Αιτωλίας στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, 
ως Διευθυντής, Μαντζάνας Γεώργιος, στη Δ/νση Μεταγωγών Δικαστη
ρίων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Κούρβας Χρήστος, στη 
Δ.Α.Ε.Α./ΥΑΤ, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Κυριακόπουλος Κυριά
κος, στη Γ.ΔΑΕ./Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Ελλήνων, όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής, Παππάς Λάμπρος, στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, 
όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής, Ρίνης Λεωνίδας, από Αστυν. Δ/νση Μα
γνησίας στην Αστυν. Δ/νση Λάρισας, ως Διευθυντής, Βεργαδής Νικό
λαος, από Γ.Δ.Α.Ε./Υ.Π.Ε. στην Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Διευθυντής, 
Μήτσου Αθανάσιος, από Δ/νση Αστυνομίας θεσ/νίκης στη Γ.Α.Δ. Περι
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής, Μπαλά- 
κος Γρηγόριος, στη Δ.Α.Ε.Ε. Βίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Μπε- 
σύρης Νικόλαος, από Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.ΕΑ. στη Δ/νση 
Κρατικής Ασφάλειας/ Α.Ε.Α., ως Διευθυντής, Αργυριάδης Ανέστης, 
στην Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυ
ντής, Δασκαλάκης Βασίλειος, στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, θωμαΐδης Παύλος, από Αστυν. Δ/νση 
Κιλκίς στην Αστυν. Δ/νση Καβάλας, ως Διευθυντής, Λειβαδίτης 
Κων/νος, στη Δ/νσπ Πληροφορικής/Α.ΕΑ., όπου υπηρετεί, ως Διευ
θυντής, Σταματάκης Αδαμάντιος, στη Δ/νση Δημόσιας 
Ασφάλειας/ΑΕΑ., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής, Τούζος Κων/νος, 
από Αστυν. Δ/νση Αρκαδίας στην Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, ως Δι
ευθυντής, Δημητρόπουλος Κων/νος, στη ΔΑΑ.Σ./Α.Ε.Α., όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής, Καραβαλάκης Ανδρέας, από Σχολή Εθνικής Ασφά
λειας στη Σχολή Μετ-σης Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικη
τής, Μπίτζης Αλέξιος, στην Αστυνομική Ακαδημία συνεχιζομένης της 
αποσπάσεώς του στην Ε.Υ.Π./ Υ.Δ.Τ., Τρικαλιάρης Κων/νος, από Δ/νση 
Αμεσης Δράσης Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Διευθυντής, 
Δρόσος Κων/νος, από Αστυν. Δ/νση Ορεστιάδος στη Σχολή Αστυφυ
λάκων, ως Διοικητής, Αναστόπουλος Σταύρος, από Υποδ/νση Ασφά
λειας Αθηνών στην Αστυν. Δ/νση Χανίων, ως Διευθυντής, Μπαλάγκας 
Γεώργιος, από Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών στην Αστυν. Δ/νση Κέρκυ
ρας, ως Διευθυντής, Καρέλος Νικόλαος, από Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α 
Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης, ως Διευθυντής, Χριστοφορίδης 
Ιορδάνης, από Αστυν. Δ/νση Ιάνθης στην Αστυν. Δ/νση Ροδόπης, ως 
Διευθυντής, Ανδρικός Ανδρέας, από ΓΑΔΑττικής/ΥΛΕ. στη Δ/νση 
Αστυνομικού Προσωπικού/ Πειθαρχικά Συμβούλια, ΝικολαΤδης Παύ
λος, από Δ/νση Αστυνομίας Κρατικού Αερολιμένα θεσ/νίκης στη 
Δ/νση Ασφάλειας θεσ/νίκης, ως Διευθυντής, Γιαννακόπουλος Παντε
λής, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/ΥΆΝ. στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλεί
ου, ως Διευθυντής.

-Με Απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Μεταθέσεων, τοποθετού- 
νται-μετατίθενται- μετακινούνται οι Αστυνομικοί Διευθυντές της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με δαπάνες δημοσίου για όσους δικαιούνται, 
ως ακολούθως:
Αγγελάκης Χρήστος, από Αστυν. Δ/νση Κιλκίς στην Αστυν. Δ/νση 
Ημαθίας, ως Υποδιευθυντής, με δικές του δαπάνες, Αγόρης θεοχά
ρης, από Αστυν. Υποδ/νση θηβών στη Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών 
Εγκλημάτων Βίας, Αθανασάκος Ιωάννης, από Δ/νση Δημοσίων Σχέ- 
σεων/Α.Ε.Α. στο Ε.Τ.Υ.Α.Π.-Κ.Υ.Υ.Α.Π., ως Διευθυντής, Αλαμανιώτης 
Δημήτριος, από Αστυν. Δ/νση Μαγνησίας στην Αστυν. Δ/νση Λάρι
σας, ως Υποδιευθυντής, Αλεξόπουλος Αναστάσιος, από Δ/νση Τεχνι
κών Εφαρμογών/Α.Ε.Α. στη Δ/νσπ Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως 
Υποδιευθυντής, Αναγνωστόπουλος Δημήτριος, από Α.Τ. Παγκρατίου 
στην Ε' Υποδ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Διευθυντής, Ανδριανάκης 
Δημήτριος, από Αστυν. Δ/νση Καβάλας στην Αστυν. Δ/νση Δράμας, 
ως Διευθυντής, με δικές του δαπάνες, Ανδρικόπουλος Δημήτριος, 
από Α' Υποδ/νση Αστυνομίας Πειραιά στη Δ/νση Αστυνομίας Πει
ραιά, ως Υποδιευθυντής, Βενάρδος Ευάγγελος, από Α.Τ. Κυψέλης
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οτη Β' Υποδ/νσπ Aotuvopfas Αθηνών, qjs Διευθυντής raftavi6ns 
Σταύρος, από Δ' Υποδ/νοη AotuvoMias θεσ/νίκα στη Δ/νση Αστυ- 
νομίαε Θεσσαλονίκης ω5 Υποδιευθυντής Γάκα-Βλάχθ5 Αθανάσιος 
από Αστυν. Δ/νση Λευκάδαί στην Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων, cos Υπο
διευθυντής Γαρνέλα Μαρίνος στην Αστυν. Δ/νση Άρτας Γιαννακά- 
pas Δημήτριος από Δ/νση Αλλοδαπών θεσσαλονίκη5 στη Δ/νση 
Ασφάλεια5 Θεσσαλονίκης Γιαννακούρηί Ιωάννης από Δ/νση 
Εγκληματολογιών Ερευνών στην Αστυν. Δ/νση Εύβοιας cos Υποδι
ευθυντής με δικές του δαπάνες Γιαννόπουλοε Χαράλαμπος από 
Δ/νση Άμεση5 Δράσα θεσσαλονίκα στη Δ/νση Αλλοδαπών Θεσ
σαλονίκης cos Διευθυντής Γκούρλιας Επαμεινώνδας από Α.Τ. Πεύ- 
Kns στη Β' Υποδ/νση Αστυνομία5 Β/Α Αττικής ω$ Διευθυντής ffiuvos 
Αντώνιος από Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Τε
χνικών /Α.Ε.Α., Γουναρόπσυλθ5 Γεώργιος από Αστυν. Δ/νση Κέρκυ- 
pas στην Αστυν. Δ/νση Λευκάδας cos Διευθυντής Δημητρόπουλο5 
Νικόλαος από Δ/νση Tpoxaias Αττικήε στη Δ/νση Αστυνομία Αθη
νών, cus Υποδιευθυντής θεοδωρόπουλο5 Ανδρέας από Αστυν. 
Δ/νση Κορινθίαε στην Αστυν. Δ/νση Αρκαδίας cos Διευθυντής δια
κοπτόμενα αποσπάσεώ5 του ίδια Υπηρεσία, Κακαβάε Γεώργιος από 
Αστυν. Δ/νση Κεφαλληνία στην Αστυν. Δ/νση Αργολίδας cos Διευ
θυντής Κανάλη5 Βασίλειος από Αστυν. Δ/νση riiepias στη. Δ/νση 
Αστυν θεσσαλονίκα cos Υποδιευθυντής Καρανάσιοε Παναγιώτης 
από Δ/νση Αμεσηε Δράσα θεσ/viKns στη Δ/νση Αστυν. θεσ/νίκης 
ω5 Υποδιευθυντής Καραούλη5 Νικόλαο, από Δ/νση Ασφάλεια5 Αττι- 
κήε στην Υποδ/νση Ασφάλεια5 Δυτική5 Αττικής cos Διευθυντής Κα- 
paTZ0s Αθανάσιος από Αστυν. Δ/νση Hpa0ias στην Αστυν. Δ/νση 
Πέλλας cos Διευθυντής Καραχάλιοε Πραξιτέλης από A.T. Ηλιούπο- 
λα  στην Α' Υποδ/νση Αστυνομία Ν/Α Αττικής cos Διευθυντής Κα- 
ρέλθ5 Ιωάννης από Ε' Υποδ/νση AoTuvopias Αθηνών στη Δ/νση 
Αστυνομία Αθηνών, cos Υποδιευθυντής Κατσιάδα5 Πέτρος από 
Αστυν. Δ/νση AKapvavias στην Αστυν. Δ/νση Αιτωλίας cos Διευθυ
ντής Κεχαγιά5 Κων/νος από Αστυν. Δ/νση Αιτωλία στην Αστυν. 
Δ/ναη Axaias, cos Υποδιευθυντής Kios Βασίλειος από Υποδ/νση 
Ασφάλεια5 Βόλου στην Αστυν. Δ/νση Μαγνησίας cos Διευθυντής 
Κολτσίδα5 Χαράλαμπος από Δ/νση Tpoxaias θεσααλονίκα στη 
Δ/νση _Αμεσα Δράσα Θεσσαλονίκης cos Διευθυντής Κοματσιού- 
λα  Κων/νος από Αστυν. Δ/νση Καρδίτσαε στην Αστυν. Δ/νση Τρικά
λων, cos Διευθυντή, με δικέ5 του δαπάνες Κοντομήτρο5 Αθανάσιος 
από Α' Υποδ/νση AoTuvopias Ν/Α Αττικήε στη Δ/νση AoTuvopias 
Ν/Α Αττικής cos Υποδιευθυντής Κορφοξυλιώτα Γεώργιος από 
Γ.Α.Δ.Αττική5/Επιτελείο στη Δ/νση Άμεσα Ap0ons Αττικής cos Υποδι
ευθυντής Κουζέλη5 Κων/νος από Υποδ/νση Ασφάλεια5 Δυτική5 
Αττικήε στη Δ/νση Ασφάλεια5 Αττικής Κουροπαλάτη5 Θεόδωρος 
από Αστυν. Δ/νση Kacrcopi0s στην Αστυν. Δ/νση Κοζάνης cos Διευ
θυντής διακοπτομένα προσωρινή5 μετακίνησή5 του ίδια υπηρεσία, 
Kpivns Γεώργιος από Δ/νση Άμεσα Δράσα Αττικήε στην Υπηρεσία 
Εναερίων Μέσων Ελληνική5 Αστυνομίας ω5 Διευθυντής διακοπτο- 
μένα αποσπάσεων του ίδια Υπηρεσία, Κυριακίδα Σάββας από 
Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολη5 στην Αστυν. Δ/νση Ορεστιάδας cos 
Διευθυντή5, Λιούκαε Ιωάννη5, από Α.Τ. Ακροπόλεω5 στην Α' 
Υποδ/νση Αστυνομία Αθηνών, cos Διευθυντής Μαγκλάσα Χρή- 
στος στην Υποδ/νση Ασφάλεια5 Β/Α Αττικής Maoi0s Ευάγγελος από 
AT. Ν. Ψυχικού στην Α' Υποδ/νση AoTuvopias Β/Α Αττικής cos Διευ
θυντής Μεσοδιακάκα Ιωάννης από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου στην 
Υποδ/νση Ασφάλεια5 Αθηνών cos Διευθυντής Μηνόπετρα5 Χαρά
λαμπος από Α' Υποδ/νση AoTUVopias Β/Α Αττική5 στη Δ/νση Αστυ
νομία Β/Α Αττικής cos Υποδιευθυντής Μητσέλθ5 Παναγιώτης από 
Γ.Α.Δ.Π. Ανατολική5 Μακεδονία5 & θράκα/ Επιτελείο στην Αστυν. 
Δ/νση Ξάνθα cos Υποδιευθυντής Μπαδέκα5 Αθανάσιοε [Υγειον.], 
από Δ/νση Υγειονομικού στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, διακοπτομέ- 
να  αποσπάσεώ5 του ίδια Υπηρεσία., Μπλετσογιάννα Κων/νος από 
καταργηθείσα Υποδ/νση Tpoxaias θεσσαλονίκη5 στη Δ/νση Tpoxai
as Θεσσαλονίκης cos Υποδιευθυντής ακυρουμένη5 μετάθεσή5 του 
στο A' Τ.Τ. Θεσσαλονίκης Μπονατάκα Δημήτριος από Υποδ/νση 
Αστυν. Επιχ/σεων Κρήτα στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνου, cos Υποδιευ
θυντής Μπουρλέση5 Χρήστος από Δ' Α.Τ. Πατρών στην Αστυν. 
Δ/νση Axaias, cos Υποδιευθυντής Mnoupxas Γεώργιθ5, από Δ/νση 
Δημόσια5 Ασφάλειαε/Α.ΕΑ στη Δ/νση Διεθνού5 Αστυνομική5 Συ-

νεργασίαε/Α,ΕΑ, Νικολαράκη5 Μιχαήλ, από Αστυν. Δ/νση Χανιών 
στη Δ/νση AoTuvopias Πειραιά, cos Υποδιευθυντής Ντελή5 Κων/νος 
από Δ/νση Αστυνομία Δυτική5 Αττικής στη Β' Υποδ/νση Αστυνομίαε 
Δυτική5 Αττικής cos Διευθυντής Ντζούφρα$ Χρήστος από Δ/νση 
Tpoxaias/Α.ΕΆ στη Δ/νση Anpooias Ασφάλεια5 /Α.Ε.Α., Nrivas Ανα
στάσιος από Δ/νση Ασφάλεια5 Αττικήε/Υ.ΚΑ. στην Αστυν. Υποδ/νση 
Πτολεμαϊδας αν Διευθυντής διακοπτομένα αποσπάσεων του ίδια 
Υπηρεσία, 00p6as Τρύφων, από Αστυν. Δ/νση Πέλλα$ στην Αστυν. 
Δ/νση Φλώρινας cos Διευθυντής Παλιούρα5 Γεώργιος από Δ/νση 
OpY0vcoons Νομοθεσία5/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής cos 
Υποδιευθυντής Παναγόπουλθ5 Ιωάννης από Δ/νση Anpooias 
Ασφάλεια5/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Κρατική5 Ασφάλεια5/Α.Ε.Α., Παπαδάκη5 
Στυλιανός από Γ Υποδ/νση Αστυνομία Πειραιά στη Δ/νση Αστυνο
μία Δυτική5 Anims , ω5 Υποδιευθυντής Παπαδημητρίου Παύλος 
από ΓΑ.Δ.Π. Κεντρική5 Μακεδονίαε/ Επιτελείο στη ΓΑΔ. θεσσαλονί- 
Kns/Υποδ/νση Διοικητικών Εξετάσεων, Παπακωνοταντήε Γεώργιος 
από Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνου στην Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, cos 
Υποδιευθυντής Παηανδρέου Φώτιος από Α' Υποδ/νση Αστυνομία5 
Αθηνών στη ΓΑΔ. Αττική5/Επιτελείο, cos Β' Υποδιευθυντής Παπα- 
σπύρου Σπυρίδων, από Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνική$ 
AoTuvopias στη Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ., διακοπτομένα αποσπάσεων του ίδια 
Υπηρεσία, nann0s Νικόλαος από Δ/νση Αοφάλεια5 
θεσ/νίκα/Υ.ΚΑ στην Αστυν. Δ/νση Κιλκίς ω5 Διευθυντής Παυλίδη5 
Θεόδωρος από Υποδ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων θεσσαλονίκη5 
στη Δ/νση AoTuvopias Θεσσαλονίκης ω5 Υποδιευθυντής ninnos 
Ανδρέας από Α' Υποδ/νση AoTuvopias θεσσαλονίκη5 στην Δ/νση 
Αστυν. θεσσαλονίκη5 ω5 Υποδιευθυντής nftoios Ανδρέας από 
Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ. στη Δ/νση AoTUVopias Αθηνών, cos Υποδιευθυντής 
noKas Γεώργΐ05, από Αστυν. Δ/νση Εύβοια στη Δ' Υποδ/νση Αστυ
νομία ΒΑ Αττικής cos Διευθυντής συνεχιζομένα αποσπάσεώ5 του 
Σχολή Εθνική5 Ασφάλειας Πολιουδάκα Νικόλαος απόΐδρυμα Εξο- 
χέ5 Ελληνική5 Αστυνομία5 στη Γ.Α.Δ. AniK0s/Yno6/von Διοικητικών 
Εξετάσεων, Πουλιανό5 Γεώργιθ5 [Υγειον.], από Κεντρικό Ιατρείο Αθη
νών στη Δ/νση Υγειονομικού, διακοπτομένα αποσπάσεων του ίδια 
Υπηρεσία, Ράλλα Κων/νος από Α.Τ. Χολαργού στη Γ' Υποδ/νση 
AoTuvopias Β/Α Αττικής cos Διευθυντής Σαμαρτζή5 Κων/νος από Β' 
Υποδ/νση Αστυνομία5 Β/Α Αττικήε στη Δ/νση Αστυνομία Β/Α Αττι
κής cos Υποδιευθυντής Σιούτα Ιωάννης από Α.Τ. ΣαλαμΜα στη Γ' 
Υποδ/νση Αστυνομία5 Πειραιά, cos Διευθυντής Σπηλιόπουλθ5 Θεό
δωρος από Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών στην Αστυν. 
Δ/νση Κεφαλληνίας cos Διευθυντής Σταγάκα Εμμανουήλ, από 
Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνου στην Αστυν. Δ/νση Λασιθίου, cos Διευθυ
ντής Στάθη5 Κων/νος από Παράρτημα Σχολή5 Μετεκπαίδευσα & 
Επιμόρφωσα Θεσ/νίκη5 στη Αστυν. Δ/νση Γρεβενών cos Διευθυντής 
Τουλίτσα Επαμεινώνδας από Αστυν. Δ/νση Εύβοια στην Αστυν. 
Υποδ/νση Κω, cos Διευθυντής Toai'p(6ns Γεώργιος από Αστυν. Δ/νση 
Λέσβου στη Δ/νση AoTuvopias Δυτικήε Αττικής cos Υποδιευθυντής 
διακοπτομένα αποσπάσεω5 του Γ.Α.Δ.Π. Βορείου Αιγαίου, Τσέλο5 
Παναγιώτης απο Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου στην Αστυν. Δ/νση 
Κυκλάδων, cos Διευθυντής Τσολάκο$ Ιωάννης από Αστυν. Δ/νση Ιω
αννίνων στην Αστυν. Δ/νση Θεσπρωτίας cos Διευθυντής Φιλόπου- 
0os Διονύσιος από Τ.Τ. Κορίνθου στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας cos 
Υποδιευθυντής ®0kos Γεώργιος από Γ.Α.Δ. Αττική5/Επιτελείο στη 
Δ/νση Κρατική5 Ασφάλεια5/Α.ΕΑ, διακοπτομένα αποσπάσεων του 
cos Συνδέσμου Γ.Ε.ΕΘΑ, Toioiicoios Δημήτριος από Αστυν. Δ/νση 
A0pioas στην Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας cos Διευθυντής και Χριστα- 
κόπουλθ5 Ευάγγελος από Δ/νση AoTuvopias Πειραιά στην Α" 
Υποδ/νση Αστυνομία Πειραιά, cos Διευθυντής 
Αποφασίστηκε επίσης η λήξη τα  απόσπασα του Αστυν. Διευθυντή 
Λιοτσάκη Φωτίου στην 4701 Π.Μ.Υ. (Κλιμάκιο Χανίων), επανερχομέ- 
νου στην οργανική του θέση.
Οι νεοπροαχθέντε5 Αστυνομικοί Διευθυντέ5 που δεν αναφέρονται 
τοποθετούνται σα Υπηρεσία όπου ανήκουν οργανικά.
Μεταξύ ομοιοβάθμων, οι αρχαιότεροι Αστυνομικοί Διευθυντέε ανα
λαμβάνουν καθήκοντα Διευθυντών Υπηρεσιών.

-Με απόφαση του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων αποφασί- 
σθηκε η τοποθέτηση -  μετάθεση - μετακίνηση Αστυνομικών Υποδι-
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ευθυνιών, με δαπάνες δημοσίου ως ακολούθως:
ΑΓΐειφέρη5 Παναγίαν, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής /Υ.Κ.Α. orn 
Δ/νοη Κρατικής Ασφάλειας/Α,ΕΑ., συνεχιζομένης αποσπάσεώ5 ίου 
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Ανδρικόπουλος Αριστείδης, από ΓΑΛΠ. 
Δυτικής Ελλάδος /Επιτελείο oto Ε' Α.Τ. Πατρών, ως Διοικητής, 
Ανδρουτσόπουλος Χρήστος από A' Α.Τ. Γλυφάδας στη ΓΑ.Δ. Αττι- 
κής/Υποδ/νση Διοικητικών Εξετάσεων, Αποστολίδης Αναστάσιος 
από νεοϊδρυθέν Β' Τ.Τ. Θεσσαλονίκης στη Δ/νοη Άμεσης Δράσης 
Θεσσαλονίκης, ως Υποδ/ντής, Αρναούτης Θωμά5, από Α.Τ. Άνω Πό- 
λης-Αγίου Παύλου στη Δ' Υποδ/νοη Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ως 
Δ/ντής Βασιλόπουλος Χρήστος από ΤΑ Άμφισσας στην Αστυν. 
Δ/νση Φωκίδας /Επιτελείο, ως Υποδ/ντής, Βέτσος Θεόδωρος από Ε' 
AT. Πατρών στην Αστυν. Δ/νση Ζακύνθου/Επιτελείο, ως Υποδ/ντής, 
Βρέντζος γεωργέ, απο Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών/ΑΕΑ στο 
Ιδρυμα Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας cos Προϊστάμενος, 
Γιαννιά Ευσταθία, από Αοτυν. Δ/νση Axaias/Επιτελείο στο Τ.Τ. Πα
τρών, ως Διοικητής, Γκιούλος Ιωάννης από Α.Τ. Ναυπλίου Στην 
Αστυν. Δ/Νση Αργολίδας /Επιτελείο,
Γκουζούμας Γεώργιος, από Τ.Τ. Ορεστιάδος στο ΤΑΑ. Διδυμοτείχου, 
διακοητομένης αποσπάσεώς του, Γλυκοφρύδης Γεώργιος από AT. 
Μεγάρων στο Τ.Δ.Λ. Δυτικής Αττικής, ως Διοικητής, διακοητομένης 
αποσπάσεώς του ίδια υπηρεσία, Δαμιανός Κων/vos, από Τ.Τ. A0piaas 
στην Αστυν. Δ/νση Λάρισας/Επιτελείο, Διονυσόπουλος Διονύσιος, 
από Γ.Α.Δ. Αττικής /Επιτελείο στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής, συ- 
νεχιζομένης αποσπάσεώς του Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Ζάγκας Δη- 
μήτριος, από Α.Τ. Γλυκών Νερών στο Α.Τ. Αγ. Παρασκευής ως Διοι
κητής Ζαρκάδας Νικόλαος από A.T. Βριλησσίων στο A.T. Αμπελοκή
πων, ως Διοικητής θανόγλου Γεώργιος από ΤΑΑ. θέρμης στη Π 
Υποδ/νοη Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ως Δ/ντής Κακκές Βασίλειος 
από A.T. Μηλέων στην Αστυν. Δ/νση Μαγνησίας /Επιτελείο, Κασκά- 
νης Απόστολος, από Υποδ/νση Ασφάλειας Πειραιά στη Δ/νση Ασφά
λειας Αττικής/Υ,Δ,Ν, Κλουκινιώτης Κων/νος από ΓΑΑΠ. Δυτικής 
Ελλάδος /Επιτελείο στην Αστυν. Υποδ/νση Αιγίου, ως Δ/ντής, Κοκκο- 
ρός Ηλίας από Α.Τ. Ναυπλίου στην Αστυν. Δ/νση Αργολίδας/Επιτε- 
λείο, ως Υποδ/ντής, Κολονέλος Γεώργιος από A' Α.Τ. Αγρίνιου στην 
Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας /Επιτελείο, Κουκουράκης Κων/νος από 
Α.Τ. Νεάπολης Λασιθίου στο Α.Τ. Αγ. Νικολάου, ως Διοικητής με δικές 
του δαπάνες Κουλουριώτης Σωτήριος από A.T. Ασπροπύργου στο 
Α.Τ. Αγ. Αναργύρων, ως Διοικητής Κωτσιόπουλος Κων/νος από Γ 
Α.Τ. Πατρών στην Αστυν. Δ/νση Αχαίας /Επιτελείο, Λαφτσίδης Ιωάν
νης από Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης /Επιτελείο στη Β' 
Υποδ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ως Δ/ντής Λιάκος Ηλίας από 
Σχολή Μετ/σης - Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας στη Σχολή Αξιωμα
τικών Ελληνικής Αστυνομίας, διακοητομένης αποσπάσεώς του ίδια 
υπηρεσία, Λουπείδης Εμμανουήλ, από A.T. Θάσου στην Αστυν. 
Δ/νση Καβάλας /Επιτελείο, διακοητομένης απόσπασής του Α.Δ Ροδό- 
πης/Επιτελείο, Μαντάς Ηλίας από Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνου/Επιτελείο 
στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Επιτελείο, διακοητομένης απο
σπάσεώς του Αστυν. Δ/νση Κυκλάδων, Μαρατσόλας Γεώργιος από 
ΤΑ. Πειραιά στην Υποδ/νση Ασφάλειας Πειραιά, ως Υποδ/ντής Μιχαι- 
ρίνας Κων/νος, από Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Κυβέρνησης 
στη Δ/νση Αστυν. Αερολιμένα Αθηνών, Μπελεβώνης Γεράσιμος από 
Υποδ/νση Ασφάλειας Αγρίνιου στο Α' Α.Τ. Αγρίνιου, ως Διοικητής 
Μποτώνης Στέφανος, από Α.Τ. Κάτω Αχαίας στο Γ' A.T. Πατρών, ως Δι
οικητής και με δικές του δαπάνες Νταβλούρος Αθανάσιος από Τ.Δ.Λ. 
Δυτικής Αττικής στην Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών, ως Δ/ντής, διακο- 
πτομένης αποσπάσεώς του Αστυν. Υποδ/νση Αιγίου, Παζαρλής Αθη- 
ναγόρας από Α.Τ. Μενεμένης στην Ε' Υποδ/νση Αστυνομίας Θεσσα
λονίκης, ως Δ/ντής Παπαγεωργίιου-Χάϊδας Κων/νος από Υποδ/νση 
Ασφάλειας Πατρών στην Αστυν. Δ/νση Αχαίας /Επιτελείο, Παπαευθυ- 
μίου Κων/νος, από Γ.Α.Δ. Αττικής/ Επιτελείο στο Τ.Α.Υ.Α.Π, ως Δ/ντής 
Παηαμιχάλης Θεόδωρος από Γ.Α.Δ.Π. Θεσσαλίας/Επιτελείο στην

Αστυν. Δ/νση Λάρισας/Επιτελείο, Παραδουλάκης Εμμανουήλ, από Α' 
Α.Τ. Ηρακλείου στο Τ.Τ. Ηρακλείου, ως Διοικητής Παράσχου Νικόλα
ος, από Α.Τ. Αναλήψεως στην Α' Υποδ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονί
κης, ως Δ/ντής Πετούσης Φίλιππος από Τ.Τ. Ρεθύμνου στην Αστυν. 
Δ/νση Ρεθύμνου /Επιτελείο, Ριόλας Γεώργιος από A.T. θηβών στην 
Αστυν. Δ/νση Χαλκιδικής/Εηιτελείο, με δικές του δαπάνες διακοπτο- 
μένης αποσπάσεώς του Δ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, 
Σαββάκης Εμμανουήλ, από Τ.Τ. Ρεθύμνου στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύ
μνου/ Επιτελείο,
Σιώμης Γεώργιος από Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης /Επιτελείο 
στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης /Επιτελείο, 
Στάϊκος Ιωάννης από Α.Τ. Αγ. Νικολάου Λασιθίου στο A.T. Νεάπολης 
Λασιθίου, ως Διοικητής Σταύρακας Γεώργιος από Α.Τ. Αμπελοκή
πων στο Α.Τ. Κυψέλης, ως Διοικητής Σταυρόπουλος Βασίλειος από 
Α.Τ. Καλύμνου στπν Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου /Επιτελείο, 
Στεργιόπουλος Κων/νος, από A.T. Αγ. Παντελεήμονα στο A.T. Χο- 
λαργού, ως Διοικητής Σύρρος Αθανάσιος από Τ.Δ.Ν. Αλεξανδρού
πολης στην Υποδ/νση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, Τζιράκης Νι
κόλαος, από Τ.Τ. Ηρακλείου στο A' Α.Τ. Ηρακλείου, ως Διοικητής 
Τρομηούκης Κων/νος, από Γ.Α.Δ.Π. Ηπείρου /Επιτελείο στην 
Υποδ/νση Ασφάλειας Ιωαννίνων, ως Δ/ντή, Τσιάκας Θεράπων, από 
Γ' Υποδ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στην Υποδ/νση Μεταγωγών 
-  Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης , ως Δ/ντής, Τσιμπίδης Παναγιώτης 
από Α.Τ. Αγ. Παρασκευής στο A.T. Ακροπόλεως ως Διοικητής Τσου- 
κνάδης Ιωακείμ, από Υποδ/νση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης στην 
Αστυν. Δ/νσπ Αλεξανδρούπολης /Επιτελείο, Τσουράπας Βασίλειος 
από Τ.Α. Παπάγου στο Α.Τ. Παγκρατίου, ως Διοικητής Φίλιππος Σπυ
ρίδων, από Α' Α.Τ. Περιστεριού στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττι
κής /Επιτελείο, Φωστηρόπουλος Δημήτριος από Τ.Α. Βέροιας στο 
Τ.Δ.Α. Νάουσας, Χατζηπαναγιώτης Σωτήριος από Γ.Α.Δ. θεσσαλονί- 
κης/Υποδ/νση Διοικητικών Εξετάσεων στο νεοϊδρυθέν Α' Τ.Τ. Θεσ
σαλονίκης ως Διοικητής Χήτας Γεώργιος από Υποδ/νση Ασφάλειας 
Ιωαννίνων στην Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων/Επιτελείο, συνεχιζομένης 
αποσπάσεώς του Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και Χρυσανθίδης 
Κων/νος, από Τ.Τ. Ν. Ιωνίας στη Γ.Α.Δ. Αττικής/ Επιτελείο.

-Με ίδια απόφαση του Ανωτέρου Συμβουλίου Μεταθέσεων απο- 
σπώνται κατωτέρω Αστυν. Υποδ/ντές για κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων του βαθμού τους για χρονικό διάστημα ενός έτους και με 
δαπάνες δημοσίου, ως ακολούθως:
Βαρβέρης Ρωμύλος από Α.Τ. Καβάλας στην Αστυνομική Διεύ

θυνση Ιάνθης/Επιτελείο, ως Υποδ/ντής Βασιλάκης Απόστολος 
από Β' Υποδ/νση Αστυν. Θεσσαλονίκης στην Αστυνομική Διεύ
θυνση Σερρών/Επιτελείο, Γερμανάκης Νικόλαος από Α.Τ. Αε- 
ρολ. Ηρακλείου στο Α.Τ. Νίκαιας ως Διοικητής Δοξαστάκης Νι
κόλαος, από Τ.Α. Αγίου Νικολάου στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Χανίων/Επιτελείο, Κόκκαλης Γεώργιος από Α.Τ. Περιφ. Τρικάλων 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας/Επιτελείο, ως Υποδ/ντής, 
Κουφάκης Ιωάννης, από Α' Α.Τ. Ηρακλείου στην Αστυνομική Δι
εύθυνση Χανίων/Επιτελείο, Λάμπρου Νικόλαος, από Τ.Δ.Λ. 
Αρτας στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων/Επιτελείο, Παπα- 
δογιωργάκης Γεώργιος από Α' Α.Τ. Ηρακλείου στο Α.Τ. Αγίου Ιω
άννη Ρέντη , ως Διοικητής Παπαδόπουλος Γεώργιος από Τ.Τ. 
Ηρακλείου στην Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά/Επιτελείο, Πα
πουτσής Κων/νος, από Α.Τ. Ν. Μουδανιών στην Αστυν. Διεύθυν
ση Σερρών/Επιτελείο, Πετράκης Κων/νος, από Β' Α.Τ. Ηρακλείου 
στο Α.Τ. Σαλαμίνας ως Διοικητής Προβατάς Ανδρέας από Α.Τ. 
Κερατσινίου στην Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης/Επιτελείο, 
Στεφάνής Ηλίας από Α.Τ. Περιφ. Κατερίνης στην Αστυν. 
Υποδ/νση Νάουσας ως Διευθυντής Τσόλκας Γεώργιος από 
Αστυν. Δ/νση Τρικάλων/Επιτελείο, στην Αστυνομική Διεύθυνση 
Καστοριάς/Επιτελείο, ως Υποδ/ντής και Φωτόπουλος Αθανά-
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oios, από Αστυν. Δ/νσπ niepias/Eniterlsio στην Αοιυνομική Διεύ
θυνση Κοζάνης ωε Υποδ/ντήε.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα ΠΑ και αποφάσειε ίου Αρχηγού ίου Σώματοε 
τέθηκαν σε αποστρατεία,

- Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι, Παναγιώτηε Γιάννινας Γεώργιοε Λα- 
μπίρης Μιχαήλ Ρήγας Χαράλαμηοε Τουλκερίδης Ιωάννηε Τσολά- 
<ns, Κωνσιαντίνοε XpuoiK0s
- Με το βαθμό του ΑστυνΛιευθυντή οι, Γεώργιοε θανασούλιας 
Ηλίαε Κυράνναε
- Με το βαθμό του Ασιυν. Υποδιευθυντή οι,
Δημήτριοε Αλεξόπουλος Κωνσταντ(νο5 Ανδρεόπουλος Μιχαήλ Ba
ras, Χρήστο5 Βέργο5, Νικόλαοε Βουτυράκης Δημήτριοε Γιαννούκος 
Ιωάννηε Γκόγκα5, Νικόλαοε Ζήσης Ιωάννη5 Κουμουνδούρος Δημή- 
ipios Κωσταβασίλη5, Kunapioons MnoraTins, Δημήτριθ5 Μωκάκο5, 
MaT0aios Πετρόπουλθ5
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Χρυοόστομο5 Αγγελόπουλο  ̂
Κωνσταντίνοε MaT0ai0Kns, Βασιλική Τσελεκίδου, Φιλήμων Χαλευ- 
i0pas
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Βασίλειοε Αλεξίου, Δημή- 
xpios Αλεξίου, Αριστείδη5 Αναγνωστόπουλοε, Κωνσταντίνοε Αντωνί
ου, Μιχαήλ Αφένδρας Φιλήμων Βενέρ, Ηλίαε Γαλάζιος Σπύροε Γα- 
λάνης Ιωάννηε Γιαννάκης Ιωάννηε Γιαννάκος Αθανάσιοε Γιωτόπου- 
λος Κωνσταντίνοε Δημητρόπουλος Anp0rpios θάνος Σωτήριοε Κα- 
κάνηε, Δημήτρΐ05 Karas, Μιχαήλ Καλαμπαλίκη5, Γεώργιθ5 Κανέλ- 
rlos, Ελευθέριοε Καραμπούκας Δημήτριοε Καραφέρης Απόσιολθ5 
Κατέρος θεόδωρο$ Κοκκινίδης Ιωάννη5 Κώτσαρη5, Θωμά5 Λα- 
μπράκης Βάϊοε Λέραε, Δημήτριοε Μακρογιαννόκη  ̂ Ευτύχιοε Μα- 
λανδρόκη5, neipos Μανδέλας Γεωργέ Ματλή5, Δημήτριοε Μαυ- 
ραντωνάκηε, Ιωάννηε Μουτρουπίδης Χαρίλαοε Μπαλωμένος 
Ευάγγελοε Μπελής Ιωάννηε Μπέλτσιος Χρήοτοε Μπίλης n0ipos 
Μπογιόγλου, Παναγιώτπ5 Μπρούζης Ευθύμιθ5 Νόστος Χρήοτοε 
Νεράντζης Χρήοτοε Οικονόμου, Χρήοτοε Παπαδήμας Baoifleios 
Παπαδόπουλος Γρηγόριοε Παπαδόπουλος Γεώργιοε Παπαπαρα- 
σκευός Γεώργΐ05 Πιάς Ευάγγελοε Πίκλας Λάζαροε Πλιάτσικας Χα- 
ράλαμποε Ποράβος θεοφάνηε Ιαράκης Βασίλειοε Σβορώνος Γε- 
cbpYios Σελιμάς Κωνσταντίνοε Σελιώνης Γεώργιοε Σκιαδάς Αντώ- 
vios Τάγκας Γεώργιοε Tdvas, Νικόλαοε Ταχματζίδης Αναστάοιοε Τζά- 
κος Αθανάσιοε Τζαφέρας Στυλιανόε Τραντάς Παναγιώτηε Τσαλής 
Χρήοτοε Τσιαλός Ηλίαε Τσιόμης Δημήτριοε Υφαντής Ευάγγελοε 
Χαρλαύιης Δημήτριοε Χατζάκης Γεώργιοε Χαιζησαββίδης Xpnoios 
Χριστίδης Κωνσταντίνοε Ψαριώτηε
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Xpnoios Αβραμίδης Ιωάν- 
νηε Αγγελάκης Ανδρέαε Αγγελόπουλος Σωτήριοε Αγκάνης Χρή- 
στοε Αγοράς Δημήτριοε Αδαμάντιος Παναγιώτηε Αθαναοίου, Γε- 
ώργιοε Αλεξίου, Κωνσταντίνοε Αλιβίζος Γεράσιμοε Αναγνωστάκος 
Γεώργιοε Αναοτασόπουλος Γεώργιοε Ανδρινόπουλος Παναγιώτή 
Αντωνάκοε, Φώτιοε Αντωνάτος θεόδωροε Αντωνόπουλοε, Πανα- 
γιώτηε Αποοτολάκης Βασίλειοε Αποστολόπουλος θωμάε Αργυ- 
ρόπουλοε, Γεώργιοε Ασημακόπουλος Αχιλλέαε Βαβίτοας Ιωάννηε 
Βαζούρας Ιωάννηε Βαρδακώστας θωμάε Βασιλείου, Λουκάε Βασι- 
λόπουλοε, Χρήοτοε Βασιλόπουλος Κωνσιαντίνοε Βέκιος Δημή- 
τριοε Βουλκάκης Κωνσιαντίνοε Βούλτσιος Λεωνίδαε Βουνιοέας 
Ιωάννηε Βραμπάκης Νικόλαοε Γαρνέλης Αριοτείδηε Γελαδάρης Γε- 
ώργιοε Γεωργικός Ηλίαε Γεωργόπουλος Ηλίαε Γεωργούσης Κων- 
σταντίνοε Γιαννάκης Γεώργιοε Γιαννακούλας Αριοτείδηε Γιαννίκος 
Χρήοτοε Γιάννος Ζαχαρίαε Γιαπιτζάκης Γεώργιοε Γιοβάρθης Ευάγ- 
γελοε Γιώτης Αναστάοιοε Γκαϊνταρτζής Δημήτριοε Γκαναβιάς Στυ- 
λιανόε Γκίνης Κωνσιαντίνοε Γκογκάκης Βασίλειοε Γκόλιας Νικόλα
οε Γκοντόλιας Δήμοε Γκουτζιούπας Ευθύμιοε Γκούτσιας Ανδρέαε 
Γούνας Σωτήριοε Γουνέλας Απόστολοε Γώγος Ιωάννηε Δαδινός 
Νικόλαοε Δαλάκας θεόδωροε Δασκαλάκης Ελευθέριοε Δασκαλό- 
πουλοε, Νεόφυτοε Δεληγιαννάκης Νικόλαοε Δελληγιαννίδης Πα- 
ναγιώτηε Δελληγιαννίδης Ιωάννηε Δεμοιράκος Χαράλαμηοε Δη-

λιάγκας Ευστράτιοε Δήμας Κωνσιαντίνοε Δημητρακόπουλος Φώ
τιοε Δημητρίου, Διονύσιοε Δημητρόπουλος Ιωάννηε Δημόπουλος 
Παναγιώτηε Δημόπουλος Ιωάννηε Δήμος Νικόλαοε Διακάκης 
Οδυσσέαε Διαμαντάκοε, Δημήτριοε Διονυσίου, Κωνσιαντίνοε Δρό- 
καλοε, Βασίλειοε Δρούτσας Χρήοτοε Επίσκοπος Βασίλειοε Ζαμά- 
νηε, Δημήτριοε Ζαμπιάκης Ηρακλήε Ζάχαρης Αντώνιοε Ζαχαριάς 
Γεώργιοε Ζαχαρόπουλος Γεώργιοε Ζεϊμπέκης Σπυρίδων Ζερβός 
Κωνσιαντίνοε Ζίβιλδης Δημήτριοε Ζωγραφάκης Σπυρίδωναε 
Ηλίαε, Ευθύμιοε Ηλιόπουλος Ιωάννηε Ηλιόπουλος Κωνσταντίνου 
Ηλιόπουλος Νικόλαοε θάνος Γεώργιοε θεογιάννης Ευάγγελοε 
θεοδοσόπουλος Ζαχαρίαε θεοδωράκης Ηλίαε θεοδώρου, Γρη- 
γόριοε θωμάς Νικόλαοε Ιακωβάκης Χαράλαμηοε Ιακωβίδης Γε- 
ώργιοε Ιωαννίδης Λάζαροε Ιωαννίδης Αχιλλέαε Καβαλλάρης Στυ- 
λιανόε Καζάζης Νικόλαοε Καλαμπόκης Γεώργιοε Καλέοιος Σταύ- 
ροε Καλημέρης Εμμανουήλ Καλογιαννάκης Παραοκευάε Καλ- 
πουρτζής Ιωάννηε Καλύβας Παναγιώτα Καμαρινοπούλου, Γεώρ- 
γιοε Κανέλλος Κωνσιαντίνοε Κανούρης Ιωάννηε Καπουλάς Ηλίαε 
Καραγεωργόπουλος Δημήτριοε Καραγιώργος Ιωάννηε Καρακασί- 
δηε, Βασίλειοε Καρακατάς Γεώργιοε Καρακωνσταντινίδης Χρήοτοε 
Καραμανίδης Ζήσηε Καραμπατήε-Γκουγκουλιάς Βασίλειοε Καρά- 
μπελαε, ϊενοφώνταε Καραουλάνης Δημήτριοε Καραπέτσας θεό
δωροε Καρατενίζης Γεώργιοε Καριώτης Γεώργιοε Καρκαλάτος Μι
χαήλ Καρτσωνάκης Αναστάοιοε Καοαπίδης Νικόλαοε Κατσαβός 
Χρήοτοε Κατοανός Επαμεινώνδαε Κατοιγιάννης Κωνσταντίνοε Κα- 
τσικάδηε, Ευάγγελοε Κατσίκας Αθανάσιοε Κατσόγιαννης Γεώργιοε 
Κατσομήτρος Ηλίαε Καχρής Μαρία Καψή, Χρήοτοε Καψούρης 
Χρήοτοε Κέκος Αχιλλέαε Κελίδης Αναστάοιοε Κεραμάς Αθανάσιοε 
Κερανόπουλος Σπυρίδωναε Κήπος Κωνσταντίνοε Κιλίκης Κωνστα- 
ντίνοε Κιουζέλης Παναγιώτηε Κλεφτόγιαννης Συμεών Κοβαλέγ- 
γος θεόδωροε Κοιλάκος Μιχαήλ Κάλλιας θεοφάνηε Κολοκυθάς 
Χρύσανθοε Κολώνης Βασίλειοε Κονδύλης Αντώνιοε Κοντογιάννης 
Χρήοτοε Κοντοκώστας Παναγιώτηε Κουμέρτας Πέτροε Κουρσιού- 
μης Σπύροε Κουσκουβάτας Νικόλαοε Κούτρης Γεώργιοε Κου- 
τρουμάνης Βασίλειοε Κουτσιαντάς Κωνσταντίνοε Κουτσίκος Δημή- 
τριοε Κουτσολάμπρος Δημήτριοε Κουτσούμπας Γεώργιοε Κόφας 
Δημήτριοε Κρανιώτης Κωνσταντίνοε Κρητικός Κωνσταντίνοε Κρυ- 
σταλογιάννης Μιχαήλ Κυπραίος Κωνσταντίνοε Κυρίτοης Γεώργιοε 
Κωνσταντινίδης ϊενοφώνταε Κωνσταντινόπουλος Ιωάννηε Κων- 
σταντινούδης Όθωναε Κωνσταντόπουλοε, Κωνσταντίνοε Κωστά- 
ζος Όθωναε Κωστακόπουλος Ευθύμιοε Λαγαρός Χρήοτοε Λαζα- 
ράκος Ανδρέαε Λαζαρόπουλος θωμάε Λαλόπουλος Χρυσόστο- 
μοε Λαμπρογιώργος Κωνσταντίνοε Λάμπρου, Γεώργιοε Λειβάδης 
Κωνσταντίνοε Λιακόπουλος Παντελεήμοναε Λιανουδάκης Κων
σταντίνοε Λιόλιος Ιωάννηε Λουκάς Χρήοτοε Λυμηερόπουλος 
Κωνσταντίνοε Μαγγιώρος Ιωάννηε Μαγκούφης Παναγιώτηε Μάκ- 
καε, Κωνσταντίνοε Μάκρας Δημήτριοε Μακρινός Δημήτριοε Μαλα- 
κόζης Νικόλαοε Μάλλιος Πέτροε Μανδέλας Παναγιώτηε Μανιά
της Παναγιώτηε Μανίκας Απόστολοε Μόνος Στυλιανόε Μαραγκός 
Σωτήριοε Μαραγκός Κωνσταντίνοε Μαργαρώνης Βασίλειοε Μα- 
ρής Χρήοτοε Μαρινίδης Γεράσιμοε Μαρκάτοε, Σπυρίδωναε Μα- 
στορογιάννης Δημήτριοε Μαστρογιαννόπουλος Ιωάννηε Ματζί- 
ρης Λουκάε Ματσώτας Δημήτριοε Μερτσιώτης Μιλτιάδηε Μηζύ- 
θραε, Αλέξανδροε Μήλιος Νικόλαοε Μητρόπαπας Στέφανοε Μη- 
τρόπουλος Αναστάοιοε Μητοάρας Γεώργιοε Μάτσου, Κωνσταντί
νοε Μικρός Παντελήε Μιτσικάρης Νικόλαοε Μιχαηλίδης Φίλιπποε 
Μίχας Ηλίαε Μιχόπουλος Νικόλαοε Μουκούλης Κλεάνθηε Μου
στάκας Δημήτριοε Μπαζούλας Φώτιοε Μπάκας Ανδρέαε Μπακό- 
πουλος Άγγελοε Μπακούρος Βασίλειοε Μπαλανίκας Στέφανοε 
Μπαλατσός Βασίλειοε Μπαλάφας Μαρία Μπάλτα, Χαράλαμηοε 
Μπαμπασίδης Νικόλαοε Μπάντος Αλέξανδροε Μπαρμπαλέξης 
Ευάγγελοε Μπασέκης Δημήτριοε Μπαοιούρης Μιχαήλ Μπάστας 
Βασίλειοε Μπεκιάρης Βάιοε Μπίχτας Ευάγγελοε Μπίχτας Χρήοτοε 
Μπουλάς Κωνσταντίνοε Μπούντης Νικόλαοε Μπουντουρόπου- 
λος Αθανάσιοε Μπουραζάνης Παύλοε Μπουρής Γεώργιοε Μπρο- 
τζάκης Στέφανοε Μυλωνάκης Γεώργιοε Μυλωνάς Ιωάννηε Ναλ- 
μπάντης Χρήοτοε Νάνος Βασίλειοε Νασιάκος Αγγελική Ναστούλη, 
Ιωάννηε Νάτσιος Μιχαήλ Ναυπλιώτης Φώτιοε Νηστικάκης Φώτιοε 
Νιάρος Γεώργιοε Νούλας Λάμπροε Νταλαχάνης Ζαχαρίαε Ντζά-
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vns, Δημήτριος Ντουράκης, Κωνσταντίνος Ντουράκης, Θεόδωρος 
Ιουλεής, Χρήστος Παλαιολογόπουλος, Σάββας Παναγιωτίδης, 
Σταύρος Παναγιωτόπουλος, Σωτήριος Πανταζίδης, Δημήτριος Πα- 
ντελίδης, Ευθύμιος Παπαγεωργίου, Εμμανουήλ Παπαδάκης, 
Ανδρέας Παπαδάτος, Ιωάννης Παηαδημητρίου, Δημήιριος Παπα- 
διώτης, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Παπαευθυμίου, Γεώρ- 
Yios Παπαζαφείρης, Αθανάσιος Παπακώστας, Χρήστος Παπακώ- 
otas, Κωνσταντίνος Παπακωστόπουλος, Γεώργιος Πάπαρης, Βασί- 
δίειος Παπαχρήστος, Σπάρος Παπουτσόγλου, Χρήστος Παρασκευό- 
πουλος, Ευάγγελος Πάστρας, Απόστολος Πατάκας, Αντώνιος Παυ- 
λάκης, Γεώργιος Πέππας, Στέφανος Περιστέρης, Ευστάθιος Πλάια- 
vos, Ιωάννης Πλουμής, Νικόλαος Πλουσάκης, Αβραάμ Ποζίδης, Ζή
νωνος Πολίτης, Νικόλαος Πολυγένης, Ταξιάρχης Πολύζος, Αντώ
νιος Πουρνάρας, Θεόδωρο Πουρνάρας, Γεώργιος Πράσινος, Βασί
λειος Ράπτης, Ηλίας Ράσκος, Νικόλαος Ράτσος, Δημήτριος Ρίζος, 
Παύλος Ρίζος, Χαράλαμπος Ρουμπιές, Δημήτριος Σαββίδης, Αλέ
ξανδρος Σακαλίδης, Παναγιώτης Σαλώνης, Γεώργιος Σαμαράς, Γε
ώργιος Σαράμπελας, Νικόλαος Σαραφίδης, Γεώργιος Σάσοαρης, 
Χριοτοφύλλης Σαταμέτος, Πέτρος Σατσόγλου, Ηλίας Σγούρος, 
Κωνσταντίνος Σελιώνης, Κωνοταντίνος Σιαμπάνης, Εμμανουήλ Σι
γανός, Ιωάννης Σιδηρόπουλος, Σωτήριος Σιώπης, Βασίλειος Σκάν- 
δαλης, Ιωάννης Σκαρλάτος, Γεώργιος Σκουλής, Ιωάννης Σοροντί- 
λας, Γεώργιος Σούρας, Ιωάννης Σπανός, Νικόλαος Σπανός, Διονύ
σιος Σπεντζάρης, Παναγιώτης Σπηλιόπουλος, Διονύσιος Σπηλιοτό- 
πουλος, Αθανάσιος Σπυράκος, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Γεώρ
γιος Σταθόπουλος, Περικλής Σταμούλης, Νικόλαος Στασινόπουλος, 
θωμάς Στασινός, Κωνσταντίνος Σταύρακας, Αναστάσιος Σταυριανό- 
πουλος, Εμμανουήλ Στειακάκης, Βασίλειος Στρακούλας, Γεώργιος 
Στρατουδάκης, Διονύσιος Σιροφύλλας, Ανδρέας Συλαίδος, Βασί
λειος Σύρρος, Γρηγόριος Ταράνης, Γεώργιος Τασινίκος, Κωνσταντί
νος Τάσσης, Παύλος Τατίδης, Αναστάσιος Τεντζέρης, Φώτιος Τεπελί- 
δης, Αθανάσιος Τζαβίδας, Απόστολος Τζιώρτζης, Κωνσταντίνος 
Τζιώιας, Ηλίας Τζώγλης, Ηλίας Τζωρτζάκης, θεμιστοκλήςΤομπάζης, 
Αριστείδης Τουφεκούλας, Φώτιος Τριαντάρης, Βασίλειος Τριαντα- 
φύλλου, Δημήτριος Τριανταφύλλου, Αλέξανδρος Τριαντόπουλος, 
Γεώργιος Τρίγκας, Κωνσταντίνος Τρίμπος, Χρήστος Τσάκαλης, Θεό
δωρος Ταακανίκας, Ανδρέας Τσακίρης, Χρήστος Τσαμαδιάς, Από
στολος Τσανάς, Νικόλαος Τσαντήλας, Παναγιώτης Τσάπαλος, Στέρ- 
γιος Ταιαντούλας, Ιωάννης Τσικαλάς, Δημήτριος Τσιλιμάγκος, Ευάγ
γελος Τσιούκας, Δημήτριος Τοίφτοογλου, Μαρία Τσιώκου, Κωνστα
ντίνος Φάντης, Κωνσταντίνος Φασούλας, Κωνσταντίνος Φειάνης, 
Παναγιώτης Φλώρος, Αθανάσιος Φορτάτος, Γεώργιος Φουντουλά- 
κης, Γεώργιος Φουσταλιεράκης, Βασίλειος Φραγκάλας, Απόστολος 
Χαντζής, Απόστολος Χαοιώτης, Αναστάσιος Χατζηαθαναοίου, Αθα
νάσιος Χαιζηπαναγιώιου, Δημήτριος Χατζηπαρασκευάς, Δημήτριος 
Χατζής, Αθανάσιος Χολογγούνης, Παντελής Χορόζογλου, Βασίλει
ος Χουλιάρας, Χαράλαμπος Χραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Χρι
στόδουλος, Αντώνιος Χριστοδούλου, Ευάγγελος Χρόντσος, Αρι
στείδης Χωραφάς, Φανούριος Ψωφάκης 
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι Λάμπρος Γαλάνης, Ιωάννης Γου- 
βαλάρης, Παναγιώτης Δεληγιαννίδης, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Πα
ναγιώτης θανόπουλος, Ηλίας θεοδώρου, Νικόλαος Κακουλίδης, Γε
ώργιος Καρακωνσταντινίδης, Ευάγγελος Κατσίκας, Μιχαήλ Κούοτας, 
Χρήστος Λαζαράκος, Ανδρέας Λαζαρόπουλος, Ιωάννης Λαμπίρης, 
Βασίλειος Λένος, Κωνσταντίνος Λιακόπουλος, Χαράλαμπος Μιχαη- 
λίδης, θωμάς Μπαμπατζιάνης, Θεόδωρος Ξουλεής, Σωτήριος Πα- 
λιάτσιος, Ιωάννης Παπαδημητρίου, Παναγιώτης Πασαάς, Κωνσταντί
νος Περάκης, Βασίλειος Πολύζος, Κωνσταντίνος Σιαμπάνης, Ιωάννης 
Σιδηρόπουλος, Σωτήριος Σιώπης, Παναγιώτης Σούμπλης, Παναγιώ
της Σπηλιόπουλος, θωμάς Στασινός, Σπυρίδωνας Σταυρουλάκης,

Εμμανουήλ Στειακάκης, Κωνοταντίνος Στρέμπας, Ιωάννης Τζαβέλ- 
λας, Νικόλαος Τσιτσίρης, Απόστολος Χαντζής 
- Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο Βασίλειος Παπαγεωργίου

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Ανθ/μος Πολύδωρος Γούσης που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας 
Ηγουμενίτσας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. Ημα
θίας, ιηλ. 6937708677,6944598819.

Αρχιφύλακας που υπηρετεί οιην Α.Δ. Κοζάνης, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. 
Καστοριάς, Φλώρινας Δωδεκανήσου ή την Γ.Α.Δ.Α., ιηλ. 
6975745376.

Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Βραχατίου Κορινθίας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.Α.Δ.Α. ή της Α.Δ. Τρικάλων, ιηλ. 6973744717.

Ο Αστυφύλακας Λάμπρος Μάντζιος που υπηρετεί oro Α.Τ. Παπάγου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήπο- 
τε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Τυροβούζης, που υπηρετεί στην 
ΓΑΔΑ/ΥΜΕΤ επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. Δωδεκα
νήσου, τηλ. 6993371618,6974534232.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Βοιωτίας, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό ίου από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή των Α.Δ. Κοζάνης, Ημαθίας, ιηλ. 6974875023, 
6937235574.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Χανιών, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. 
Πιερίας, ιηλ. 6977982300.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Ο.Π.Κ.Ε. της Α.Δ. Φωκίδος, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.ΑΛΑ. ή των Α.Δ. Ιωαννίνων, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, 
τηλ. 6974870572,26510-73305.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ζακύνθου, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Αρκαδίας, τηλ. 6978474126.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ζακύνθου, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Κοζάνης, τηλ. 6946937132.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Νευροκοπίου Δράμας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Α.Δ. Πέλλας, τηλ. 6975909230,25230-25300.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Α. Αερολιμένα Αθηνών, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Α.Δ. Χανιών, ιηλ. 6938349096.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Ν Ε Α :

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ Κ. 
ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.)

Ο YnoupY0s Δημοσία Τάξεωε κ. Βύρων Ποήύδωραί δέχθηκε 
ons 9.2.2007 oto Γραφείο ίου, οδιγομεδή αντιπροσωπεία tns Πα- 
νεδδήνιαε Opoonov6ias Συνοριακών Φυδάκων(Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ,) 
αποτεδούμενη από τον Πρόεδρο tns Opoonov6ias κ. Κωνσταντί- 
νο Σιαχοδέβα, τον Γενικό Γραμματέα tns Opoonov6ias κ. Γεώργιο 
Ψαδδίδα, tov Ταμία tns Opoonov6ias κ. Λάμπρο Κάκο και to μέ- 
flos ίου Διοικητικού Συμβουλίου tns Ομοσπονδίαε κ. Δημήτριο 
Ορπιακδή.
Ο κ. YnoupY0s ενημέρωσε ία μέδη tou Προεδρείου για την θετι
κή εξέδιξη σειράε θεμάτων που αφορούν και tous Συνοριακού5 
Φύδακε5 όπω5:
- Την υπογραφή tns διάταξηε για tnv πενταετία και την συμπερί- 

δηψή tns στο Συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη 
Βουδή.

-Τον προσδιορισμό του επιδόματο5 Ειδικών Συνθηκών στο 
ύψ05 του 8% του εκάστοτε μισθού του Ανθυποδοχαγού.

- Το αντιμίοθιο ύψου5 (100) ΕΥΡΩ, για tous Αατυνομικού5, Συνο- 
ριακού5 Φύδακε5 και Ειδικού5 ®poupoOs, που μετατάσσονται 
συνεπεία τραυματισμού εν υπηρεσία, στην κατάσταση tns Υπη- 
ρεσία5 Γραφείου.

- Η καταοφόδιση του εισπραττομένου υπέρ tns Εδδηνική5 Αστυ- 
vopias ποσού, (10%) των τηδεοπτικών δικαιωμάτων από tis 
αθδητικέ5 συναντήσει.

- Η αύξηση των ωρών νυκτερινή5 απασχόδηση5 του ενστόδου 
προσωπικού tns Εδδηνική5 Aatuvopias, από 9.000.000 σε 
11.250.000.

Ο YnoupY0s Anpooias Τάξεω5 άκουσε τα αιτήματα των Συνορια
κών Φυδάκων, θεσμικά, οικονομικά και ασφαδιοτικά, tovizovtas 
ότι θα αντιμετωηισθούν με πνεύμα Katav0nans.
Τέδο$, μέοα από την ουνάντηση, πιστοποιήθηκε το επίπεδο κα- 
δή5 συνεργασία5 του Υπουργού Anpoaias Τάξεωε κ. Βύρωνα 
Ποδύδωρα και tns Πανεδδήνια5 Ομοσπονδία Συνοριακών Φυ
δάκων (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ Κ. 
ΒΥΡΩΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Σ.Ε.Φ.Ε.Α.)

Ο YnoupY0s Anpooias Τάξετα κ. Βύρων Ποδύδωρα$ δέχθηκε 
otis 9.2.2007 oto Γραφείο του, οδιγομεδή αντιπροοωπεία του 
Σωματείου Ειδικών Φρουρών tns Εδδηνική$ Aatuvopias αποτε- 
δούμενη από τον Πρόεδρο tns Opoonov6ias κ. Βασίδειο Ντούρα 
και τα μέδη του Διοικητικού Συμβουδίου κ.κ Χρήστο Πούδιο και 
Ιωάννη Φαναριώτη.
Ο κ. Ynoupyos tous ανακοίνωσε ότι το ζήτημα tns «Ομογενοποί
ησα» παραμένει «ζωντανό» και θα εξεταστεί στα γενικότερα δη
μοσιονομικά πδαίσια tns κυβερνητική5 ποδιιική5. Enions, ανακοί
νωσε ότι θα ουσταθεί Επιτροπή για να εξεταστεί το πρόβδημα 
tns μισθοδογική5 εξομοίωση5 με το υπόδοιπο αστυνομικό προ
σωπικό σε ένα ευρύτερο ανάπτυγμα χρόνου.
Η αντιπροσωπεία των Ειδικών Φρουρών ευχαρίστησε τον κ. 
Υπουργό για την υποδοχή και την διάθεση που επιδεικνύει για 
την επίδυση των προβδημάτων tous και τον διαβεβαίωσαν, ότι η 
εικαστική απεικόνιση σε έγγραφο tns 6iapaptupias tous δεν 
σχετιζόταν με tis διαβεβαιώσεΐ5 και το πρόσωπό του ίδιου, τον 
οποίο τιμούν.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
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ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Ένωση Αοφαδιστικών Εταιρειών Εδδάδοε προσέφερε 147 
αδιάβροχοι cpaKoOs vuktos σε Υπηρεσία Tpoxaias tns Εδδηνι- 
K0s Aatuvopias όδα tns Xcltpas, για τη βεδτίωση tns υδικοτεχνι- 
K0s uno6op0s των Υπηρεσιών και την υποβοήθηση του έργου 
tous στην αναβάθμιση του επιπέδου o6ik0s ασφάδε^ και στην 
αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.
Ο Apxnyos tns Εδδηνική$ Aatuvopias Αντιστράτηγο5 Avaot0oios 
Anpoox0Kns απέστειδε επιοτοδή στην Ένωση Αοφαδιστικών 
Εταιρειών, προκειμένου να εκφράσει tis ευχαριστίε5 του για την 
ευγενική προσφορά tous, η οποία αποδεικνύει την αναγνώριση 
του έργου των Υπηρεσιών Tpoxaias.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Διεθνή Διάσκεψη με τίτδο «Ευρωπαϊκά Αστυνομικά Συστήματα» 
διοργάνωσε το εθνικό Τμήμα CEPOL tns Αστυνομικήε Ακαδημία5 
tns Εδδηνική5 Aatuvopias, από αύριο 13 -15.2.2007 οε κεντρικό 
ξενοδοχείο των Αθηνών, στο πδαίοιο των δραστηριοτήτων tns 
EupcunaMs Aotuvopims AKa6npias.
Στη Διάσκεψη συμμετείχαν 45 περίπου υψηδόβαθμοι αξιωμα- 
τούχοι, πρυτάνειε και καθηγητέ5 Αστυνομικών Πανεπιστημίων, 
Υπαρχηγοί Αστυνομιών, Διευθυντέ$ Αστυνομικών Ακαδημιών 
και εξειδικευμένα στην αστυνομική εκπαίδευση ανώτερα στεδέ- 
χη των Αστυνομιών από 21 ευρωπαϊκά xcbpes (Αυστρία, Βουδ- 
γαρία, Ρουμανία, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Γαδδία, Γερμα
νία, Ουγγαρία, Ιταδία, Ισδανδία, Λετονία, Λιθουανία, Οδδανδία, 
Πορτογαδία, Ποδωνία, Σδοβακία, Σουηδία, Ισπανία και Ηνωμένο 
Βασίδειο). Os εκπαιδευτέ5 συμμετείχαν εκπρόσωποι από tis υπο- 
στηρίζουαε5 χώρε$ (Κύπρο, Ποδωνία, Σδοβακία και Οδδανδία). 
Με την παρουσία του τίμησε τη Διάοκεψη ο Διευθυντή5 tns 
CEPOL κ. Uif Goransson, συνοδευόμενοε από συνεργάιε5 του, 
καθτα και εκπρόσωπο5 tns Eupoona'ims Enitpon0s, καθότι, όπω5 
είναι γνωστό, η CEPOL αποτεδεί από 1-1-2006 Ευρωπαϊκή Υπη
ρεσία tns Ευρωπαϊκή5 Επιτροπή5, με έδρα to Bramshill του Ηνω
μένου Βαοιδείου.
Από εδδηνική5 πδευράε, το Προεδρείο πδαισίωοε ο Διευθυντή5 
tns AotuvopiKns AKa6npias Υποστράτηγο5 Λεωνίδα5 Ποδύδω- 
pas και εκπρόσωποι του Τμήματοε CEPOL tns Aotuvopims Ακα- 
6npias.
Os εκπαίδευα έδαβε p0pos ο Καθηγητή5 του Αριοτοτεδείου 
Πανεπιστημίου θεσσαδονίκη5 και των Αστυνομικών Σχοδών κ. 
Παναγιώτή Τζαμαδίκο5.
Η εν δόγω Διάσκεψη αποτεδεί το επιστέγασμα των εργασιών tns 
ομάδα5 εργασία για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Εκπαίδευση (οι 
εργασίε5 tns onoias οδοκδηρώθηκαν το Νοέμβριο του 2006), 
που στόχο είχε τη συδδογή στοιχείων και την καταγραφή tns ποι- 
οτική5 εκπαίδευσή που παρέχεται otous aotuvopiKoOs όδων 
των βαθμιδών, από τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα εκπαίδευ- 
ans όδων των κρατών-μεδών tns Ε.Ε.. Κατά τη διάρκειά tns, συ
ζητήθηκε η περαιτέρω αξιοποίηση των αποτεδεσμάτων tns ανω
τέρω op06as και η εκμετάδδευση των συδδεχθέντων στοιχείων 
σχετικά με τα εθνικά αστυνομικά συστήματα εκπαίδευση5.
Τα συμπεράσματα tns Διάσκεψή αποιεδούν το θεμέδιο δίθο για tis 
μεδδοντικέ5 δραστηριότητε5 που θα πρέπει να αναδηφθούν από τη 
CEPOL, για την αναβάθμιση-βεδτίωση tns παρεχόμενα από τα κρά- 
τη-μέδη αστυνομικήε εκπαίδευσα σε εθνικό επίπεδο, npos επίτευξη 
ενό5 ενιαίου, προσαρμοσμένου στα σύγχρονα δεδομένα, συστήμα- 
tos ποιοτική5 εκπαίδευση5 από όδα τα κράτη-μέδη.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων ΠοΑύδωρας μετείχε crus 
15.2.2007 στο ΣυμβούΑιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων ins Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΒρυξέΑΑες.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβου Αίου, ο κ. Υπουργός έΑα- 
βε τον Αόγο και πραγματοποίησε παρέμβαση σχετικά με το θέμα της 
ενίσχυσης ins FRONTEX, δηΑαδή της φύΑαξης των εξωτερικών συ
νόρων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και της υλικής συνδρομής της ΕΑΑά- 
δος για την επίτευξή της. Στην παρέμβασή του, ο κ. Υπουργός είπε: 
«Είπα και χθες το βράδυ (σ.σ. κατά το δείπνο που είχε ο κ. Υπουργός 
με τους ΟμοΑόγους του της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης) ότι η ΕΑΑάδα απε- 
δέχθη με προθυμία την επιστοΑή του ΕκτεΑεστικού Γραμματέα, για 
να εκδηΑώσει τη solidarity, την αΑΑηΑεγγύη της προς την FRONTEX. 
Πιστεύουμε στην FRONTEX και στη δημιουργία της ομάδας ταχείας 
επέμβασης. θέΑω να κρατηθεί στη σκέψη μας μία παρατήρηση του συ- 
ναδέΑφου για την επέμβαση σε emergencycases. Είναι σημαντικό αυτό, 
για να έχουμε και μεγαΑύτερη προθυμία, ίσως, στη συνεισφορά μας. Δε 
μιΑάμε για ένα σταθερό, οπάταΑο και αργό μηχανισμό επεμβάσεως, 
αΑΑά για μια ετοιμότητα των κρατών της FRONTEX να παρέμβει σε εξαι
ρετικές περιπτώσεις (emergency cases).Έτσι, θα μου επιτρέψετε να ανα
φέρω πώς η ΕΑΑάδα, μέσα ous δυνατότητές ins, εκδηΑώνει την αΑΑη- 
Αεγγύη ins npos την FRONTEX με τη συνεισφορά ins στο toolbox: 
Πρώτον, με ένα πΑοίο ανοικτής θαΑάσσης, open-seapatrolvessel, για 
την ανοικτή θάΑασσα.
Δεύτερον, με ένα δικινητήριο εΑικόπτερο για τα παράκτια ύδατα και 
την ανοικτή ΘάΑασσα.
Τρίτον, με ένα δικινητήριο αεροπΑάνο twin-engine fixed, twin- 
aircraft S6NS55, για τα παράκτια ύδατα και την ανοικτή ΘάΑασσα 
και με ένα κινητό σύστημα παράκτιας επιτήρησης, mobile 
surveillance vehicle κατηγορίας S87, για τα παράκτια ύδατα και

την ανοικτή ΘάΑασσα.
Υπάρχουν και συστήματα, inslruments and eguipmenls για τα χερ
σαία σύνορα.
Αυτή είναι η συμβοΑή της ΕΑΑάδας, συμβοΑική και ουσιαστική, στην 
υπόθεση του σχηματισμού, της διαμόρφωσης ενός toolbox για tnv 
FRONTEX».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων ΠοΑύδωρας παρέστη 
στις 14.2.2007 στο δείπνο που παρέθεσε ο Προεδρεύων του Συμ- 
βουΑίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ins 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας κ. 
Wolfgang Schauble στους ομοΑόγους του Υπουργούς της Ευρω
παϊκής Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου, πραγματοποιήθηκαν συνομιΑίες 
για την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν στη Σύνοδο 
του ΣυμβουΑίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέ
σεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έΑαβε χώρα στις 15.2.2007 
στις ΒρυξέΑΑες.
Στο περιθώριο του δείπνου, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως είχε ιδιαί
τερες συνομιΑίες με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Franco Frattini, στον οποίο εξέφρασε τον προβΑηματισμό του σχετι
κά το θέμα της Ααθρομετανάστευσης και της συνεργασίας μεταξύ 
των χωρών για την αντιμετώπισή της. Ο κ. Frattini, συνεκτιμώντας us 
εισηγήσεις του κ. ΠοΑύδωρα, καθώς και us απόψεις των Αοιπών πα- 
ρισταμένων, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της ΕΑΑάδος στις χώρες του 
Νότου και της περιοχής της Μεσογείου, που θα συνεργάζονται μόνι
μα για θέματα Ααθρομετανάστευσης. Πρόκειται για us χώρες της Ευ-
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Ν Ε Α :

ρωπαϊκήςΈνωσης: ΕΑλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Μάδτα και tis χώ- 
pcs ms Αφρικής: Αίγυπτο και Λιβύη. Ειδικότερα, η Εδδάδα και η Κύ- 
npos θα αναπτύξουν μόνιμη συνεργασία με την Αίγυπτο, προκειμέ- 
νου να υπάρχει άμεσος δίαυδος επικοινωνίας για την αντιμετώπιση 
ms παράνομέ μετανάστευσης ή oncos χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
κ. Ποδύδωρας των uninvited visitors.Όμοια συνεργασία θα υφίστα- 
ται μεταξύ Itadias, Maritas και lonavias με τη Λιβύη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Ynoupy0s Δημοσιά Τάξεωε κ. Βύρων Ποδύδωρας μετείχε otis 
15.2.2007 στο Συμβούδιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων ins Ευρωπαϊκής Evcoons otis Βρυξέδδες. Κατά τη διάρ
κεια των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Υπουργός έδαβε τον Πάγο 
και μίλησε για την προσχώρηση ins χώρας pas στη Συνθήκη PRUM. 
Στην εισήγησή του, ο κ. Υπουργός είπε τα εξής 
«Αναγνωρίζουμε τη δυναμική που διαμορφώνεται από τη Συνθήκη 
PRUM για την εσωτερική ασφάδεια ms Ενωμένα Ευρώπης. Έτσι, in 
principio, προσχωρούμε στη Σύμβαση και διατυπώνω tis αναγκαίε5 
παρατηρήσεΐ5 γι' αυτή τη στάαη μου:
Πρώτον, είναι επιβεβλημένο και χρήσιμο πρακτικά και νομικά να πε
ριλαμβάνει περιοριστικά μόνον θέματα και ζητήματα του Τρίτου Πυ- 
δώνα (ενν. Τον Τρίτο Πυδώνα Αστυνομικής Συνεργασία5) η εφαρμο
γή ή η ενσωμάτωση του PRUM οτην ευρωπαϊκή έννομη τάξη. 
Δεύτερον, για ζητήματα μεγίστη συνταγματικής τάξεωε μερώ  νο
μοθεσίες και φυσικά στη νομοθεσία tns Ελλάδοε, το άρθρο 18 χρει
άζεται αποκδεισμό από τη Συνθήκη PRUM (σ.σ. το άρθρο 18 αναφέ- 
ρεται στη δικαστική επέμβαση διασυνοριακής Αστυνομίας) και ειδική 
διαπραγμάτευση, όπως είπε και ο Franco Frattini.
Τρίτον, πριν έδθω εδώ, συνομίδησα στο εθνικό μου Κοινοβούδιο με 
tous Βουδευτές και oas ενημερώνω ότι εκφράζουμε ιδιαίτερη ευαι
σθησία όοον αφορά τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία 
δε θέδουμε να περιδαμβάνονται οτο μηχανισμό tns Συνθήκη 
PRUM, δηδαδή όσον αφορά το «ταμείο» DNA και την ανταδδαγή 
πδηροφοριών εννοείται ότι πρέπει να είναι μόνον το γενικό προφίδ, 
όπως αυτό υποδεικνύεται και από τον Επόπτη των προσωπικών δε
δομένων tns Ευρώπης και από τη δική pas Ανεξάρτητη Αρχή.
Στην ίδια ενότητα, επίσης θέδω να σημειώσουμε ότι η παράγραφοΒ 2 
του άρθρου 14 που αφορά την ανταδδαγή πδηροφοριών για μείζονεε 
εκδηδώσεις αθδητώ και tis άδδες που έχουν να κάνουν με το Ποδι- 
τικό Συμβούδιο και tis Συνεδριάσει αυτού, θέδουμε να αφορούν μό
νο ns καταδικαστώ αποφάσεις και όχι την αόριστη νομικώς έννοια 
των υπόπτων για πράξεις επικίνδυνες τρομοκρατίας κ.τ.δ.Για το δικό 
pas νομικό πδαίοιο, tns Εδδάδθ5 εννοώ, η αφηρημένη έννοια tns πρά- 
ξεω5 η οποία «γεννά» ύποπτο δεν είναι νομικώς αποδεκτή. Προτείνου
με, επιπδέον, οι διατάξεις που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα otis 
τρεις βασικέ5 κατηγορίες δηδαδή DNA, δακτυδικά αποτυπώματα και 
αριθμοί οχημάτων, να τεδούν σε εναρμόνιση των προβδέψεων npos 
tis εθνώ νομοθεσίε5 όσον αφορά tis δικαστώ εγγυήσεις.
Κύριοι συνάδεδφοι, η αρετή του PRUM ευρίσκεται στο γεγονόΒ ότι 
και η security, όπως δέει ο Franco Frattini, tns σοφάδες είναι και 
αυτή ανθρώπινο δικαίωμα, που σημαίνει εμε(5 για την εγκυρότητα 
του δικού pas concilium αδδά και tns Ευρωπαϊκή5Ένωση5 ευρύτε
ρα όταν δαμβάνουμε μέτρα και πρόνοιες κατά tns tpopoKpatias και 
του οργανωμένου εγκδήματος να είμαστε σε εκείνο to ισοζύγιο 
πράξεων και προβδέψεων, έτσι ώστε να μην υπηρετήσουμε ακού
σια την τρομοκρατία με το να περιορίσουμε εμείς tis εδευθερίε5 pas 
και τα ατομικά και ποδιτικά pas δικαιώματα κατά τρόπο υπερβοδικό. 
Έτσι, δοιπόν, προσχωρούμε, σημειώνουμε και επικαδούμεθα το εν

διαφέρον μας το ενδιαφέρον όδων otis παρατηρήσει που είπα, για 
τη δικαστική συνδρομή και το άρθρο 18 ότι δεν μπορεί ακόμα, αφού 
είμαστε οε «δειτουργία» κρατών -  εθνών και όχι ομοσπονδιακού τύ
που, να είμαστε πάρα ποδύ προσεκτικοί, δηδαδή αρνητικοί θα έδε- 
γα, για το 18 και τη δυνατότητα επεμβάσεων pias δύναμης tns Ευ
ρώπης -  κατά συμφωνία έστω -  otis εθνιώ κυριαρχίες 
Έτσι, καταδήγω ζητώντας να τύχουν προσοχής οι σκέψεις μου και 
επιπδέον να έχουμε μία άνεση χρόνου για την προσαρμογή των 
εθνικών νομοθεσιών, που βρίσκω ότι μία διετία θα είναι ο κατάδδη- 
δος xp0vos (μήκος χρόνου) για να έχουμε την προσαρμογή των 
εθνικών νομοθεσιών.
Τέδος χρειάζεται, Franco (απευθύνεται στον Αντιπρόεδρο tns Ευρω- 
παϊκήε Επιτροπής κ. Franco Frattini), ε ιδ ώ  συνεννοήσεις και ρυθμί
σει για τα οικονομικά, διότι η συμμόρφωσή pas npos tis προβδέψεις 
tns Συνθήκη συνεπάγεται οικονομώ επιβαρύνσεις που δε γνωρί
ζω nebs θα tis διαχειριστούμε.
Δηδαδή, επικαδούμαι tous οικονομικούς δόγους να tous φροντί
σουμε από κοινού, έτσι ώστε να έχουμε καδύτερη και πιο γρήγορη 
προσαρμογή tns Συνθήκη otis εθνιώ νομοθεσία.
Σας ευχαριστώ».

ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Με διαταγή του Αρχηγείου tns Εδδηνικής Aotuvopias ξεκίνησε να 
εφαρμόζεται ο θεσμός του Αθδηιικού Αστυνομικού Συνδέσμου, ο 
onoios ουστάθηκε σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 123/2006 Προεδρικό Διά
ταγμα (Φ.Ε.Κ. 212/9-10-2006), στο πδαίοιο των μέτρων που αποφασί- 
στηκαν από την Ειδική Επιτροπή που ουστάθηκε στο Υπουργείο Δημο
σίας Τάξεως για την αντιμετώπιση tns Bias orous αθδητικού5 χώρους 
Os Αθδητικοί Αστυνομικοί Σύνδεσμοι ορίστηκαν 39 αστυνομικοί που 
υπηρετούν στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθδητισμού tns 
Εδδηνικής Αστυνομίας οι οποίοι αποτεδούν τον συνδετικό κρίκο με
ταξύ των Υπηρεσιών tns Εδδηνικής Αστυνομίας και των Αθδητικών 
Σωματείων (SUPER LEAGUE και ομάδες tns Ένωσης Επαγγεδματικού 
Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας).
Ο Αθδητικός Αστυνομικός Σύνδεσμος εκτεδεί υπηρεσία με ποδιτική 
περιβοδή και έχει ρόδο επικοινωνιακό και συμβουδευιικό και όχι 
επιχειρησιακό (δεν συντάσσει δικογραφίες και δεν συμμετέχει στην 
σύνταξη αυτών). Η αποστοδή του συνίσταται στη συνεργασία μετα
ξύ των ομάδων, των συνδέσμων φιδάθδων και των Υπηρεσιών tns 
Εδδηνικής Αστυνομίας οε στόχο την επικράτηση και την εδραίωση 
του φίδαθδου αθδηιικού πνεύματος τόσο κατά τη διεξαγωγή των 
εντόΒ έδρας αθδητικών συναντήσεων, όσο και κατά tis μετακινήσεις 
φιδάθδων σε εκτός έδρας αγώνες.
Στα καθήκοντά του υπάγονται, μεταξύ άδδων, τα ακόδουθα:
- Η συνεργασία με τον επικεφαδής των Αστυνομικών δυνάμεων και 
η παρουσία του στον χώρο καθ' όδη τη διάρκεια tns αθδητικής συ
νάντησης

- Η συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφαδείας tns Π.Α.Ε. και γενικότε
ρα με τη Διοίκησή της καθώς και με τον Υπεύθυνο Ασφαδείας tns 
SUPER LEAGUE,

- η δημιουργία σχέσεων επικοινωνίες με tous υπευθύνους των ομά
δων, tous οργανωμένους Συνδέσμους Φιδάθδων και tis αρμόδιες 
για την τέδεση του αγώνα αρχές και φορείς για την αποτροπή 
εντάσεων και επεισοδίων, την ομαδή τέδεση των αγώνων και την 
ανύψωση του αθδηιικού πνεύματος.

Επιπδέον, για την εκπδήρωοη tns αηοστοδής tous οι Αθδητικοί 
Αστυνομικοί Σύνδεσμοι συνεργάζονται τόσο με τα Γραφεία Πρόδη- 
ψης Οργανωμένης Αθδητικής Βίας τα οποία ιδρύονται otis Υποδιευ
θύνσεις Κρατικής Ασφαδείας των Διευθύνσεων Ασφαδείας Αττικής 
και θεσσαδονίκης (Π.Δ. 252/30-11-2006), όσο και με το Εθνικό Γρα-
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φείο Πληροφοριών Ποδοαφαίρου, το οποίο υφίσιαιαι και λειτουρ
γεί οτο Αρχηγείο tns Ελληνικήε Aotuvopias cos κεντρικό οημείο επα- 
φήε για την ανταλλαγή πληροφοριών σε εθνικό και διεθνές επίπε
δο.
Η καιάσταοη ίων Αθλητικών Αστυνομικών Συνδέσμων, oncos έχει 
οριστικοποιηθεί, έχει γνωστοποιηθεί otous Προέδρου των Π.Α.Ε., 
με σχετική επιστολή του Αρχηγείου Tns Ελληνικής AoTuvopias.

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Αξιόλογη δραστηριότητα και αποτελεσματικότατα παρουσίασαν κα
τά ίο πρώτο τρίμηνο πλήρουε λειτουργίας tous, οι 56 Ομάδε5 Ελέγ
χου και Πρόληψηε Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) που ιδρύθη
καν και λειτούργησαν, από 1.11.2006, σε όλεί τις Αστυνομία Διευ- 
θύνσεις tns χώρας
Οι δράσεις των Ο.Ε.Π.Τ.Α. κινήθηκαν, τόσο σε προληπτικό επίπεδο 
των τροχαίων ατυχημάτων (με αστυνόμευση «επικίνδυνων» σημεί
ων του οδικού δικτύου), όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο (βεβαίω
ση επικίνδυνων και ειδικών παραβάσεων).
Όπωε προκύπτει από τα συγκεντρωτικά στοιχεία του τριμήνου (Νο
έμβριοί, Δεκέμβριος 2006 και Ιανουάριοί 2007), οι Ο.Ε.Π.Τ.Α. προέ- 
βησαν σε 591.387 τροχονομικούί ελέγχουί και βεβαίωσαν 116.232 
παραβάσεις Kupicos αυτέί που συντελούν στην τέλεση των τροχαί
ων ατυχημάτων ή επιτείνουν τις συνέπειεί αυτών (4.460 παραβάσεΐί 
για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος 26.911 παραβάσειε 
για υπερβολική ταχύτητα, 14.132 παραβάσειε για μη χρήση ζώνης 
9.079 παραβάσεΐί για μη χρήση κράνουί και 11.830 ειδικές παρα- 
βάσεις στις οποιέί περιλαμβάνονται: παραβάσεΐί υπέρβαρων φορ
τηγών, φθαρμένα ελαστικά φορτηγών, κόντρεί οχημάτων, πλαστέί 
άδειες κυκλοφοριαε και ικανότητας επικίνδυνοι ελιγμοί, παράνομηί 
μίσθωσηί και επιλογής ταξί κ.λπ.). Από τις παραβάσειε αυτές οι 
97.560 αφορούσαν πταίσματα, οι 13.527 πλημμελήματα, ενώ σε 
5.145 περιπτώσεις επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσει.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 

«ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ»

Υπηρεσίεί Tns Ελληνικής Aotuvopias του Νομού Αττικής βραβεύθη- 
καν otis 14.3.2007 για τη συμβολή tous στην καταπολέμηση Tns «πει
ρατείας», σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευ
θυντή Αττικήε Υποστρατήγου Ιωάννη Μπούτσικα, cos εκπροσώπου 
Tns ηγεσίαί ίου Σώματος
Η τελετή βράβευσηί διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Πνευματι
κή s Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίαί Οπτικο- 
ακουστικών Έργων, την IFPI (International Federation of the 
Photographic Industry) και την BSA (Business Software Alliance).
Οι Υπηρεσίεί που βραβεύθηκαν για tnv αποδοτικότητα και tnv απο- 
τελεσματικότητά tous στην εξιχνίαση υποθέσεων «πειρατείαε», τη 
σύλληψη δραστών και την κατάσχεση μεγάλου αριθμού κλεψίτυ- 
πων οπτικοακουστικών έργων είναι οι ακόλουθες
- Το Τμήμα Δίωξη5 Ηλεκτρονικού Εγκλήματοε/ΥΔΟΕΕΑΗ Tns Διεύ
θυνσή Ασφάλειαε Αττικής

- Η Ομάδα Πρόληψηε Καταστολήε Εγκλήματοε (Ο.Π.Κ.Ε.) Tns Διεύ
θυνσή Ασφάλειαί Αττικής

- Το Τμήμα Κρατικήε Ασφάλεια5 Tns Υποδιεύθυνσηί Ασφάλεια5 Δυ- 
τικήε Αττικής

-Το Τμήμα Δημόσιοί Ασφάλεια5 Tns Υποδιεύθυνσή Ασφάλειαί Πει
ραιά,

- καθώε και τα Τμήματα Ασφαλείας Ακροπόλεως Ομονοίας Πα
γκρατίου, Κορυδαλλού, Αρτέμιδας Μαραθώνα, Χαλανδρίου, 
Ωρωπού, Γλυφάδας Ηλιούπολης Β' Αιγάλεω, Α' Περιστεριού, Β 
Περιστεριού, Χαϊδαρίου και Ν. Σμύρνης

Τα τιμητικά βραβεία παρέλαβαν οι Προϊστάμενοι των βραβευομέ- 
νων Υπηρεσιών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ

Η Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων, στο πλαίσιο του θεσμικού Tns ρό
λου, συντόνισε την εκπόνηση των παρακάτω βοηθημάτων, αξιο- 
noicovtas το Ολυμπιακό κεκτημένο, καθώί και τα συμπεράσματα 
-  αποτελέσματα αποτίμηση5 πραγματικών περιστατικών και 
ασκήσεων. Το Τυπογραφείο tns Ελληνικήί Aotuvopias ανέλαβε 
την εκτύπωσή tous.

Α. Διαχείριση Κρίσιμων Περιστατικών - Μνημόνιο Ενεργειών και 
Βέλτιστες Πρακτικές
Το βοήθημα καλύπτει μια σειρά από κρίσιμα περιστατικά και δια
τίθεται atous συμμετέχοντεε στα σεμινάρια και otis Ασκήσει που 
υλοποιούνται otis Γενικέ5 Aotuvopias Διευθύνσειε ανά τη χώρα, 
καθώί και στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχο
λών Tns AoTuvopiKhs Ακαδημίας

Β. Χημικές Βιολογικές Ραδιολογικές Πυρηνικέε (Χ.Β.Ρ.Π.) Απειλέί
Στο βοήθημα αυτό παρέχονται βασικέί πληροφορία cos npos tis 
Χ.Β.Ρ.Π. Απειλές Είναι έναε χρήσιμοί οδηγόε για όλο το προσω
πικό Tns Ελληνικήί Αστυνομίας καθώί και για το προσωπικό λοι
πών εμπλεκόμενων Φορέων, για την αντιμετώπιση ανάλογων 
συμβάντων στα οποία ενδέχεται να είναι οι πρώτοι ή οι κύριοι 
ανταποκριτέί. Η συγγραφική ομάδα αποτελούμενη από tous: 
Α/Β' Αθανάσιο Βλαχάκη tns Δ.Α.Α./Υ.Κ.Α.ΛΓ.Ε.Ε.Μ., Α/Β' Κων/νο 
Πελεκάνο και Αστ/κα Ιωάννα Βαλή tns Δ.Χ.Κ./Κ.Α.Τ./Α.ΕΑ, επιση
μαίνει ότι το βοήθημα δεν αποτελεί επιστημονικό σύγγραμμα, 
αλλά στηρίζεται κυρίωε στην εμπειρική προσέγγιση, με απλή 
γραφή, έτσι ώστε το άκρωί εξειδικευμένο αντικείμενο που πραγ
ματεύεται να γίνεται κατανοητό ακόμα και από μη ειδικούς 
Ο kos Apxnyos tns Ελληνικήε Aotuvopias που προλόγισε την 
έκδοση, μεταξύ άλλων σημειώνει: «...Η κατάλληλη προετοιμα
σία μας η συνεχή5 επαγρύπνηση και η ετοιμότητά pas αποτε
λούν την καλύτερη απάντηση - σε προληπτικό κυρίωε επίπεδο 
- για την αντιμετώπιση του όποιου ενδεχόμενου κινδύνου, ο 
onoios στην περίπτωση μιας Χ.Β.Ρ.Π. απειλής είτε cos τρομοκρα
τική -  εγκληματική ενέργεια, είτε cos τεχνολογικό ατύχημα, δεν 
pas επιτρέπει να εφησυχάζουμε, ούτε να θεωρούμε ότι είμαστε 
εκτόί zcovns διεθνών απειλών, παρά το γεγονόε ότι η χώρα pas 
είναι από tis πλέον ασφαλείε του κόσμου... Το εγχειρίδιο αυτό, 
cos εκπαιδευτικό και επιχειρησιακό «εργαλείο» ευελπιστούμε 
ότι θα συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού, όχι μόνο tns Ελληνικήε Αστυνομίας αλλά και των 
λοιπών εμπλεκόμενων Φορέων, στην αντιμετώπιση των 
Χ.Β.Ρ.Π. Απειλών».
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ Ν Ε Α :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΙΙ.Α.

______  Α. Ίδρυση Ταμείου Επαγγέλματα Ασφάλισή
Σε απάντηση ίου υπ'αριθμ. 7016/88/1-σ' από 

L *  ./  \  13 Ιανουάριου 2006 εγγράφου, ins Δ/vons
Οικονομικών/Τμήμα 4ο ίου Κλάδου Οικονο- 
μικοιεχνικών και Πληροφορα/ΑΕΑ, γνωρί

ζουμε όιι ανιιμειωπίζουμε με σκεπτικισμό την 
προοπτική δημιουργίας Ταμείου Επαγγελμαη- 

Kns Ασφάλισή για το Προσωπικό ms Ελληνα 
Aoiuvopias, για io u s  κάτωθι κυρίαν tIo y o u s : 

a) θεωρούμε όιι στο πεδίο ins Κοινωνία pas Ασφάλισή αυτό που 
ελλείπει δεν είναι ένα ακόμη Ταμείο, αίΤλά η ενίσχυση και εξυ
γίανση των ήδη υπαρχόντων, ία οποία μπορούν να διασφαλί
σουν ποικιλοτρόπως και σε πολλά επίπεδα το Προσωπικό, με την 
προϋπόθεση ins εύρωστα οικονομική5 κατάσταση$ ious και ins 
δυναμια ious αξιοποίησή των περιουσιακών ious στοιχείων, 

β) Η ίδρυση ενό5 ακόμη Ταμείου που δεν θα έχει εξασφαλίσει κανε- 
v6s είδου$ koivo)v ik o 0 s nopous, πιστεύουμε ότι δεν θα πετύχει 
κανέναν στόχο και γρήγορα θα οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο, 

γ) Οι εμπειρίε5 από συναφε(5 προσπάθειε5 δεν pas οδηγούν σε 
aocpar̂ s συμπέρασμα ότι ένα τέτοιο εγχείρημα είναι πιθανό να 
στεφθεί με επιτυχία.

Σε κάθε πάντα* περίπτωση είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε με 
ious προβληματισμούς και ns Θέσεΐ5 pas σε έναν εποικοδομητικό 
διάλογο που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των άλλων Συν
δικαλιστικών Ενώσεων και υπό την καθοδήγησή ms Ηγεσία5 του 
Σώμαΐ05.
Β. YnofloYiop0s ins σύνταξή
Αγαπητέ κ. Υπουργέ,
Με την υπ' αριθμ. 8010/1/57 από 3/7/2006 εγκύκλιό oas, pas γνω
στοποιήθηκαν οι τροποποιήσει του Ν. 3029/2002 που αφορούν 
στον τρόπο υπολογισμού ins σύνταξή προ και μετά την 1-1-2008. 
Επειδή από το περιεχόμενο ins εγκυκλίου δεν δίδονται σαφει  ̂απα
ντήσει σε λογικά ερωτήματα και προκειμένου να ενημερώσουμε 
επαρκάν και με σαφήνεια ious συναδέλφου pas που έχουν ή θα 
έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12-2007, για να 
αποφασίσουν αν οικονομικό ious συμφέρει να απολυθούν ή να πα
ραμείνουν στο Σώμα και μετά την 1-1-2008, παρακαλούμε να pas 
δώσετε το συντομότερο δυνατό απόλυτα συγκεκριμένε5 απαντήσει 
στα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Εάν ranoios την 31-12-2007 έχει συμπληρώσει 30 έτη πραγματι- 
K0s συνολική5 υπηρεσία5, όρα 35/35 στη σύνταξη - υπολογιζόμενη5 
και ins μάχιμέ πενταετία5 - και παραμείνει στο Σώμα 5 επιπλέον έτη 
μετά την 1-1-2008, έχοντα5 εν τω μεταξύ προαχθεί σε επόμενοί 
βαθμούς ερωτάιαι:
α) Η υπολογιζόμενη μέχρι την 31-12-2007 σύνταξη επί ποιου μυθο

λογικού βαθμού θα υπολογισθεί; Επί του κατεχόμενου κατά το 
χρόνο εκείνο ή με το μισθολογικό βαθμό που εξέρχεται του Σώ- 
patos;

β) Εφόσον η μέχρι την 31-12-2007 αξία κάθε /35 είναι μεγαλύτερη 
αυτών που διαμορφώνονται με το νέο τρόπο κατά την ημέρα ins 
εξόδου του, θα υπολογισθούν 35/35 cos κατοχυρωθέντα την 31- 
12-2007 ή θα υποχωρήσει η «πλασματική πενταετία» έναντι των 
πραγματικών ετών υπηρεσία που θα ακολουθήσουν, οπότε π 
αξία των μετά την 1-1-2008 5/35 θα είναι μικρότερη;

γ) Εφόσον, αντιθέτων η αξία των όποιων /35 κατοχυρωθούν μετά 
την 1-1-2008 είναι μεγαλύτερη, υπάρχει δυνατότητα επιλογή$ του 
συμφερότερου τρόπου υπολογισμού 00ns ή μέρο5 aums, δηλα
δή μπορεί να υπολογισθεί όλη η σύνταξη (35/35) με βάση την 
αξία των /35 των τελευταίων ετών ή μέρο5 aums (5/35) που αφο
ρούν σε χρόνο υπηρεσία μετά την 1-1-2008 ή, τέλθ5, δεν λαμβά- 
νεται αυτή καθόλου υπόψη, αφού την 31-12-2007 είχε κατοχυρω-
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θεί n00pns σύνταξη (35/35);
2. Εάν ranoios την 31-12-2007 έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) ή 
λιγότερα έτη πραγματια συνολική5 υπηρεσία και παραμείνει στο 
Σώμα για παράδειγμα ακόμη δέκα (10) ή και περισσότερο επιπλέον 
έτη μετά την 1-1-2008, έχοντα5 εν τω μεταξύ προαχθεί σε επόμενοί 
βαθμού$ μέχρι την αποστρατεία του, ερωτάιαι; 
α) Η εξασφάλιση ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, διασφαλί

ζει το προσωπικό για τον υπολογισμό ins σύνταξη5 με το παλαιό 
σύστημα ή αυτομάτου μετά την 1-1-2008 θα ισχύσουν οι διατάξει 
του Νόμου 3029/02 ασχέτου του έτου5 πρόσληψη5 αυτού; 

β) Η τελική σύνταξη επί ποιου μισθολογικού βαθμού θα υπολογι- 
σθεί; Επί του κατεχόμενου την 31-12-2007 ή με τον μισθολογικό 
βαθμό που θα εξέλθει ο συνταξιοδοτούμενο5 το 2017; 

γ)Σε περίπτωση διαχωρισμού του υπολογισμού, βάσει του 
ν.3029/2002,η σύνταξη που θα δοθεί, για την περίοδο μέχρι την 
31-12-2007 θα υπολογιστεί με τον μισθολογικό βαθμό του 2007 ή 
με αυτόν που θα μισθοδοτείται την περίοδο ins αποστρατεία5; 

δ) Εάν παραμείνει ranoios μικρότερο ms πενταετία5 χρόνο μετά το 
2007, δηλαδή για 1, 2 ή 3 χρόνια πα* θα υπολογιστεί ο μέσο5 
6pos των μηνιαίων αποδοχών; Μέχρι την 31-12-2007 με τον τε
λευταίο μισθολογικό βαθμό και το υπόλοιπο διάστημα ( π.χ.12, 
18,24 ή 36 μήνε5) προσθετικά ο μέσο$ αυτών opos ή η πενταετία 
θα ανατρέξει και πριν το 2007;

ε) Για όλου$ ooous έχουν προοληφθεί μέχρι 31-12-1992, τα έτη 
ασφάλισή που θα έχουν συμπληρωθεί την 31-12-2007, θα υπο- 
λογισθούν με ποσοστό αναπλήρωσα το ισχύον 80% ή η σύντα
ξη συνολικά θα υπολογιστεί συμφώνου npos το έκκ αποστρατεί- 
as, δηλαδή με το ισχύον τότε ποσοστό (79%, 78%, 77% κ,ο.κ.); 

στ) Για ooous έχουν προοληφθεί πριν το 1993 και την 31-12-2007 
έχουν λιγότερα από 25 έτη υπηρεσίας η μάχιμη πενταετία θα συ
νυπολογιστεί με το ισχύον καθεστά* ή θα προσμετρηθεί α* χρό- 
vos, με τον τρόπο υπολογισμού που προβλέφθηκε στον ανωτέ
ρω Νόμο;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Παρεμβάσε^ ins Ομοσπονδία5 για την αποκλιμάκωση ins ένταση5

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλ
λήλων σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που 
είχε αναπτύξει για τα ζητήματα των δημοσίων 
συναθροίσεων (ημερίδα με θέμα «οι σύγ- 
χρονε5 μορφέ$ αγώνα στην εποχή ins παγκο

σμιοποίησή», συναντήσει με προεδρείο 
ΟΛΜΕ και πολιτικά κόμματα, ανακοινώσει κ.λπ.) 

και υπό την πίεση των απειλών και των κινδύνων 
κατά τη διάρκεια των πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων, αναγκά
στηκε εκ των πραγμάτων να πάρει δημόσια θέση με στόχο την απο
κλιμάκωση ins έντασή για να μη θρηνήσουμε ανθρώπινα θύματα. 
Η Ομοσπονδία προχώρησε (14 Μαρτίου 2007) σε διάβημα npos τον 
κ. Υπουργό Anpooias Τάξη$ ο onoios παρέπεμψε ious εκπροσώ- 
nous ins στον Γενικό Γραμματέα πρέσβη ε.τ. κ. Κωστή Αιλιανό και τον 
Αρχηγό ins Ελληνική5 Aoiuvopias αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δημο- 
σχάκη. Ακολούθως το προεδρείο ins Opoonov6ias κατέθεσε τον 
προβληματισμό στα πολιτικά κόμματα, lovizovias ότι «μόνο με συ- 
ναινετικέ5 διαδικασία αντιμετωπίζονται τα ζητήματα ins δημόσκ* 
τάξης και ασφάλεια$ και δη όταν παρατηρούνται ουμπτώματα κρί- 
σεα* και αδυναμίαε αντιμετώπισπ5 μιας Kai0oiaons άμεσα, ilpos 
τούτο, προσδοκούμε από us ηγεσίε5 των πολιτικών κομμάτων την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για να μπν εξελίσσονται οι 
κοινωνία συγκρούαεβ σε αναμετρήσεΐ5 με us αστυνομικέ5 δυνά
μει και πολύ περισσότερο σε αδιέξοδε5 καταστάσει$, με ious κοι- 
νωνικού$ εταίρου5 άλλοτε να αλληλοσυγκρούονται και να άλλη-



δοκατηγορούνται και άλλοτε να στρέφονται κατά tns αστυνομίαε 
ωοάν να είναι εκείνη που δημιουργεί τα προβδήματά xous».

Κάθε κατεργάρηε στον πάγκο ίου...

Συνεδρίασε tnv 20.3.2007 στην Αθήνα to Γενικό Συμβούδιο των 
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων tns Ομοσπονδίαε και ομόφωνα όδεε 
οι Πρωτοβάθμιεε Οργανώσει αποφάσισαν να υδοποιηθεί η τελευ
ταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουδίου για έναρξη σειράε κινη
τοποιήσεων και εκδηδώσεων διαμαρτυρίας με στόχο την επίδυση 
των εκκρεμών ζητημάτων του κδάδου.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί προειδο
ποιητική παράσταση διαμαρτυρίας από τα προεδρεία των Πρωτο
βαθμίων Οργανώσεων και tous αντιπροσώπου tous, στο Υπουρ
γείο ΔημόσιαεΤάξηε την προσεχή Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 και ώρα 
12.00, καθόσον μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία επίδυση στα 
προβδήματά μαε αδδά ούτε και ανταπόκριση του κ. Υπουργού οτο 
υποβδηθέν από το Φεβρουάριο αίτημα των δυο Ομοσπονδιών των 
αστυνομικών υπαδδήδων για διάδογο προκειμένου βρεθεί τρόποε 
αντιμετώπισής tous. Επιτέδου5 ο κ. Υπουργόε οφείδει να δώσει συ- 
γκεκριμένεε απαντήσειε με τον πδέον υπεύθυνο τρόπο και όχι να 
υπεκφεύγει, απευθυνόμενοε με ιδιόχειρες επιοτοδέ5 npos το αστυ
νομικό προσωπικό και tous βουδευτέε, unootnpizovtas ότι η κυβέρ
νηση τιμά tis συμφωνίεε και εκπδηρώνει tis δεσμεύσει tns.
Επειδή, όμωε, η «διαβεβαίωση» αυτή απέχει παρασάγγαε από την 
πραγματικότητα και επειδή τα γραπτά μένουν, υπενθυμίζουμε οε 
όδουε ότι η κοινή συμφωνία που είχε επιτευχθεί στις 5 Απριδίου 
2006 με τον Υπουργό Δημόσιαε Τάξης για την δρομοδόγηση δύσε
ων στα καίρια αιτήματά pas, παραμένει ανεκτέδεοτη σχεδόν στο σύ
νοδό tns (1. αναγνώριση tns μάχιμηε πενταετίαε χωρίε εισφορέε, 2. 
βαθμοδόγιο-προώθηση νομοθετικήε ρύθμισηε μέχρι τέδουε του 
τρέχοντοε έτουε (2006) και εφαρμογή από to Α' εξάμηνο 2007,3.νο- 
μοθετική ρύθμιση για την αναπδήρωση απώδειαε του εισοδήματοε 
κατά 20% περίπου επί του Β.Μ. για tous αστυνομικούε που τραυμα
τίστηκαν κατά την εκτέδεση tns υπηρεσίαε και ένεκα αυτήε και ετέ- 
θηοαν σε υπηρεσία γραφείου. Για δε tous δοιπούε ευρισκομένου 
σε υπηρεσία γραφείου θα δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασηε και ερ- 
γασίαε πέραν του πενθημέρου, καταθέτονταε αίτηση θεραπείαε 
προκειμένου εξεταστούν από την Α.Υ.Ε. του Σώματοε, 4. προώθηση 
Κ.Υ.Α. Υπουργείου Δημόσιαε Τάξηε και Υπουργείου Εθνικής Οικονο- 
pias-Οικονομικών με την οποία καταργείται ο περιορισμόε αποζη- 
μίωσηε για τη νυχτερινή εργασία, δ.θεσμοθέτηση κινήτρων για 
0oous υπηρετούν otis παραμεθόριεε περιοχές - επιδότηση απόκτη- 
ons πρώτηε κατοίκισε, 6. αναμόρφωση Πειθαρχικού Δικαίου, 7. βεδ- 
τίωοη του Κώδικα Μεταθέσεων, 8. έκδοση π.δ. περί «υγιεινής και 
ασφάδειαε», 9. προώθηση νομοθετικήε ρύθμισηε εντόε του 2006 για 
την αναμόρφωση του συστήματοε κρίσεων-αξιοδόγησηε όδων των 
βαθμών, 10. επέκταση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 3234/04 
σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο αστυνομικόε χάνει την ζωή του 
κατά την εκτέδεση του καθήκοντοε).
Για το μείζον ζήτημα του μιοθοδογίου τόσο ο Υπουργόε Δημόσιαε 
Τάξηε όσο και ο Υπουργόε Οικονομίαε και Οικονομικών είχαν δε
σμευτεί ότι θα γίνει διάδογοε με όδα τα ενδιαφερόμενο μέρη. Ένα 
χρόνο αργότερα, ο αστυνομικόε εισπράττει μια πρωτοφανή κοροϊ
δία. Η μεν ημερήσια αύξηση στο πδαίσιο tns εισοδηματικήε ποδιτι- 
κήε μεταφράζεται περίπου σε μισό ευρώ καθαρά, ενώ ο διάδογοε 
για το νέο μιοθοδόγιο πάει περίπατο. Ο Υπουργόε Δημόσιαε Τάξηε 
επ' αυτού τηρεί σιγή ιχθύος και παραπέμπει στο Υπουργείο Εθνικήε 
Αμύνηε. Την προεκδογική δέσμευση tns αύξησηε του βασικού μι
σθού του ανθυποδοχαγού κατά 140 ευρώ, την ταυτίζει με το σύνο
δο των ετήσιων αυξήσεων στο πδαίσιο tns εισοδηματικήε ποδιτικήε 
(σχετική τοποθέτησή του στο Κοινοβούδιο).
Οι συνάδεδφοι και οι συναδέδφισσεε οφείδουν να γνωρίζουν ότι 
στο Υπουργείο Εθνικήε Αμύνηε συντάσσεται ένα «νέο» μιοθοδόγιο 
ερήμην των 60.000 ενδιαφερομένων αστυνομικών, πυροσβεστών 
και των χιδιάδων συνταξιούχων συναδέδφων μαε.
Το υπό εκκόδαψη μιοθοδόγιο δεν ανατρέπει τη φιδοοοφία του

ισχύοντοε άδικου και άναρχου μιοθοδογίου, ευνοεί τουε οδίγουε 
και δειτουργεί σε βάροε τηε συντριπτικήε πδειοψηφίαε των συνα
δέδφων, κυρίωε αυτών που έχουν υπηρεσία μέχρι 18 έτη και αν υι
οθετηθεί ωε έχει, επιφυδάοσει μηδενικέε αυξήσειε για όδουε τουε 
ένστοδουε πδην των στρατηγών!
Ζητάμε, δοιπόν:
1) Ανατροπή του ισχύοντοε μιοθοδογίου έτσι ώστε βάση συζήτησηε 

και υποδογισμού των νέων μισθών όδων των βαθμιδών τηε ιε-
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ:

papxias, να είναι οι χαμηλόβαθμοι με αφετηρία τα 860 ευρώ στο 
βασικό μισθό του αστυφύδακα-διμενοφύδακα- πυροσβέστη (δο- 
χία) και όχι των αξιωματικών (ανθυποδοχαγού).

2) Δικαιότερουε συντεδεστέε σε ορθολογική και αναλογική βάση με 
σχέση 1 npos 3 από τον αστυφύλακα έωε τον αρχηγό, ώστε να 
σταματήσει επιτέδουε η απαξίωση των χαμηδοβάθμων.

3) Σύνδεση μέρουε των υπαρχόντων επιδομάτων otis τακτικέε απο
δοχέε, διότι αποτεδούν το 45% του μισθού. Έτσι θα σταματήσει η 
απώδεια εισοδήματοε από την ετήσια χορηγούμενη εισοδηματική 
ποδιτική που προσδιορίζεται μόνο στον βασικό μισθό και είναι πε
ρίπου 2,5% ετησίωε τα τεδευταία τρία χρόνια.

...70 δεπτά μεικτά η ημερήσια αύξηση!

Συνάδεδφοι και συναδέδφισσεε,
Η Πανεδδήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαδδήδων πραγματο
ποιεί την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 και ώρα 12.00 προειδοποιητική 
παράσταση διαμαρτυρίαε στο υπουργείο Δημόσιαε Τάξης καθόσον 
μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει καμία επίδυση στα προβδήματά μας 
αδδά ούτε και ανταπόκριση του κ. Υπουργού στο υποβδηθέν από το 
Φεβρουάριο αίτημα των δυο Ομοσπονδιών των αστυνομικών 
υπαδδήδων για διάδογο προκειμένου βρεθεί τρόποε αντιμετώπισήε
TOUS.

Οφείδουμε όδοι μαζί να καταστήσουμε σαφέε otous κυβερνώντεε 
ότι με μισθοδογικέε αυξήσειε τηε τάξεωε των εβδομήντα δεπτών 
ημερησίωε και μάδιοια μεικτών, δεν είναι δυνατόν να είναι ικανο- 
ποιημένοε ο ένστοδοε. Η εισοδηματική ποδιτική δίνει ψίχουδα otous 

αστυνομικούς με αποτέδεσμα να διαιωνίζονται οι αδικίεε και οι ανι
σότητες
Συγκεκριμένα, στην εισοδηματική ποδιτική έτουε 2007, ουδεμία 
μνεία έγινε για την κυβερνητική δέσμευση, όσον αφορά ιην αύξηση 
του Β. Μ. ίου Ανθυποδοχαγού κατά 140 ευρώ, ενώ συνεχίστηκε η 
σκανδαδώδηε τακτική τηε μη αναπδήρωσηε του εισοδήματοε που 
χάνουν οι ένστοδοι δόγω του γεγονότοε ότι οι όποιεε ετήσιεε αυξή- 
σειε δεν υποδογίζονται και επί των επιδομάτων που αποτεδούν το 
45% του βασικού μισθού. Εξ airias αυτού του γεγονότοε κατά τα έτη 
2004,2005 και 2006 η απώδεια του εισοδήματοε υπερβαίνει συνο
δικά το 6% και είναι ασφαδώε μεγαδύτερη αν υποδογισθούν και μια 
σειρά άδδοι παράγοντεε, όπωε ο πραγματικόε πδηθωρισμόε, η 
ακρίβεια, η μεγαδύτερη παρακράτηση φόρου κ.δ.π.
Ωε εκ τούτου, για το τρέχον έτοε, προκειμένου να καδυφθούν μόνο 
οι απώδειεε και χωρίε να διεκδικούμε οποιαδήποτε δογική αύξηση 
ίων αποδοχών, η εισοδηματική ποδιτική για το 2007 για να είναι ανά- 
δογη και ίση με του δημοσίου υπαδδήδου θα έπρεπε να προσδιο- 
ρισθεί για τουε Αστυνομικούε στο 9,5% στο Β.Μ. (2%+ 2%+2%+3,5%), 
αντί του 3,5% που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση.
Αυτήν την οδυνηρή πραγματικότητα οι αρμόδιοι επιχειρούν αφενόε 
να συγκαδύψουν και αφετέρου να παρουσιάσουν ωε αποτέδεσμα 
μιαε συνεπούε ποδιτικήε που προωθούν με στόχο τπ βεδιίωση τηε 
οικονομικήε μαε θέσηε στο πδαίσιο τηε θεσμοθέτησηε ενόε νέου μι- 
σθοδογίου, το οποίο όπωε δήδωοε ο υπουργόε Δημόοιαε Τάξηε 
ουντάσσεται από το υπουργείο Εθνικήε Αμύνπε, χωρίε δηδαδή τη 
συμμετοχή των εκπροσώπων των ίδιων των ενδιαφερομένων!
Το υπό εκκόδαψη νέο μιαθοδόγιο δεν ανατρέπει τη φιδοοοφία του 
ιοχύοντοε άδικου και άναρχου μισθοδογίου, ευνοεί τουε οδίγουε 
και δειτουργεί σε βάροε τηε συντριπτικήε πδειοψηφίαε των συνα- 
δέδφων, κυρίωε αυτών που έχουν υπηρεσία μέχρι 18 έτη και αν υι
οθετηθεί ωε έχει, επιφυδάσσει μηδενικέε αυξήσειε για όδουε τουε 
ένστοδουε πδην των στρατηγών! Μάδιοια τα 140 ευρώ εμφανίζο
νται ωε ήδη χορηγηθέντα έωε την 1 η Ιουδίου 2008, με την εισοδη
ματική ποδιτική συνοδικά τηε τετραετίαε που ούτωε ή άδδωε έχουν 
ήδη χορηγηθεί και σε μεγαδύτερο βαθμό σε όδουε τουε άδδουε δη-

μοσίουε υπαδδήδουε.
Όπωε σαε έχουμε ήδη ενημερώσει η Ομοσπονδία διεκδικεί:
1) Ανατροπή του ιοχύοντοε μισθοδογίου έτσι ώστε βάση συζήτηαηε 
και υποδογισμού των νέων μισθών όδων των βαθμιδών τηε ιεραρ- 
χίαε, να είναι οι χαμπδόβαθμοι με αφετηρία τα 860 ευρώ στο βασικό 
μισθό του αοτυφύδακα-διμενοφύδακα- πυροσβέστη (δοχία) και όχι 
ίων αξιωματικών (ανθυποδοχαγού).
2) Δικαιότερουε συντεδεστέε σε ορθοδογική και αναδογική βάση με 
σχέση 1 προε 3 από τον αστυφύδακα έωε τον αρχηγό, ώστε να στα
ματήσει επιτέδουε π απαξίωση των χαμηδοβάθμων.
3) Σύνδεση μέρουε των υπαρχόντων επιδομάτων στιε τακτικέε απο
δοχές διότι αποτεδούν ίο 45% του μισθού. Έτσι θα σταματήσει η 
απώδεια εισοδήματοε από την ετήσια χορηγούμενη εισοδηματική 
ποδιτική που προσδιορίζεται μόνο στον βασικό μισθό και είναι περί
που 2,5% ετησίωε τα τεδευταία τρία χρόνια.
Στην εκδήδωση διαμαρτυρίαε το πρόσφατο Γενικό Συμβούδιο, απο
φάσισε να πάρουν μέροε τα προεδρεία των Πρωτοβαθμίων Οργα
νώσεων και όδοι οι αντιπρόσωποί τουε στην Ομοσπονδία. Αυτονόη
το είναι ότι όσοι άδδοι συνάδεδφοι και συναδέδφιοσεε που υπηρε
τούν στην Αττική, έχουν εδεύθερο χρόνο την Τετάρτη και επιθυμούν 
να δώσουν το δικό τουε «παρών» στην εκδήδωση διαμαρτυρίας ενι- 
σχύονταε με τη στάση τουε την προσπάθειά μας μπορούν να συμ- 
μετάσχουν ενστόδωε, αναπδηρώνονταε το κενό τηε απουσιάζουσαε 
(δόγω διαγραφήε) τοπικήε Οργάνωοηε.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
ΙΣΧΥΟΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Γ7ΡΟ ΤΕΙΝ Ο Μ ΕΝ Ο  Μ ΙΣΘΟ Λ  Ο Π Ο

3ΑΘΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
(Ευρώ)

Συντελεστές
Ύ ττα στυν .Β '
■1)

Σ υντελεσ τές
(Αστυφυλακας*=1)

3ΑΣΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ
Ευρώ)

ΑΥ=ΗΣΗ 
ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΜΙΣΘΟΥ (Ευρώ)

Α ΓΕΕΘΑ 2J067 2,60 3.00 2580 513
^ρχηνό< 1 -829 2.30 2. S0
'  Ε π ιθεω ρ ητής 1 £70 2.10 2236 566
Α ντισ τρ άτηγος 1550 1.95 2,40 2064
Γττοσ τρ ά τηγος 1455 1,83 2,20 1892
Γαξίαρχος 1336 1.68 1806
Αστυν. Δ ιευθυντής 1.145 1.44 1,90 1634 489
Αστυν. Υ ττοδ/ντής 1.018 1.28 τΜ 530
Α σ τυνόμος A 946 1.19 1.60 1376 430
Α στυνόμος Β 898 1.13 7.50 1290
Κτταστυνόμος A 859 1,08 1204
Κ τταστυνόμος Β 795 1.00
Ανθυτταστυνόμος 763 0.96 1,20
Αρχιφ ύλακας 739 0,93 989
^τταργκρύλακας 708 0,89 1 .U 946 238
'ρ χ ίο ς
Α στυφ ύλακας

604 0.76 1.00 860 256

Βασικά Χαρακτηριστικά
1. Δικαιότεροι συντεδεστέε εξέδιξηε του Βασικού Μισθού ορθοδογι- 
κά σε αναδογική βάση με αφετηρία (μονάδα) ίο βαθμό του Αστυ
φύδακα - Λιμενοφύδακα - Πυροσβέστη (Λοχία) με Βασικό μισθό του 
Αστυφύδακα 860 ευρώ.
2 . Μερική ενσωμάτωση ποοού στιε τακτικέε αποδοχέε από ήδη χο
ρηγούμενα επιδόματα.
Συγκεκριμένα: Από ήδη υφιστάμενα χορηγούμενα τακτικά επιδόμα
τα ποσό 317 Ευρώ που αντιστοιχεί στα επιδόματα εξομάδυνσηε του 
αγάμου 138 Ευρώ συν ειδικήε απασχόδησηε (Αστ/κα) 179 Ευρώ και 
υπόκειται σε όδεε τιε ασφαδιστικέε εισφορέε και δαμβάνεται υπόψη, 
στη βάση υποδογισμού τηε σύνταξηε των εφεξήε εξερχομένων από 
την υπηρεσία, κατά 7/35 για κάθε έτοε που έχουν καταβδηθεί ει- 
σφορέε, καθώε επίσηε στα δώρα εορτών-αδείαε και θα συνυποδο- 
γίζεται στην εκάσιοτε διαμορφούμενη ετήσια εισοδηματική ποδιτική.
3. Οι παραπάνω Βαοικέε αποδοχέε ισχύουν για πενθήμερη εργασία. 
Διεκδικούμε: Την χορήγηση του επιδόματοετων 176 Ευρώ, που ήδη 
χορηγήθηκε στουε Δημοσίουε Υπαδδήδουε.
Προσδοκούμε: Ο εισαγωγικόε-τακτικόε μισθόε του νέου Αστυφύδακα - 
Λιμενοφύδακα - Πυροσβέστη να διαμορφωθεί στα 1.250 Ευρώ (σταδια
κά) για την πενθήμερη εργασία. (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 1. ΦΡΑΓΚΟΣ Νικόδαοε 2. ΧΑΛΙΚΙΑΣ Ιωάννηε).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Εναρκτήρια Εισήγηση του προέδρου κ. Κ. Σιαχο- 
λέβα, στο πρόσφατο Συνέδριο
Σε πείσμα των όσων εξαγγείλαμε στο προη
γούμενο Συνέδριο και των όσων είχαμε κατα
στεί κοινωνοί για tis διαθέσει ms ποδιτικήε 

ηγεσίαε του Υπουργείου Δημόσιαε Τάξηε, η κα
τάσταση παραμένει στάσιμη. Σε πείσμα επίσηε 

τηε διαμορφούμενηε πραγματικότηταε όπου αυτή εί
ναι η διεθνοποίηση των αγορών, η παραπέρα όξυνση του ανταγω
νισμού, η επέκταση των νέων τεχνολογιών καθώε και οι ραγδαίεε 
εξελίξει στο διεθνέ5 οικονομικοπολιτικό σύστημα, δημιουργούν 
νέα δεδομένα τα οποία αυξάνουν την νόμιμη και παράνομη είσοδο 
αλλοδαπών στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι στον πλανήτη 
pas αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στον οικονομικό και κοι
νωνικό τομέα, με κυριότερα την φτώχεια και την εξαθλίωση που 
συσσωρεύεται σε μεγάλεε περιοχέ5.
Από την άλλη πλευρά η κατάσταση σε σχέση με την υπηρεσιακή 
pas εξέλιξη παραμένει snians στάσιμη ενώ ία ανωτέρω στοιχεία συ
νηγορούν υπέρ ms αναγκαιότηταε διατήρησή και ενδυνάμωσή 
ms Υπηρεσίαε pas. Παρά tis προσπάθειε5 όλων pas παραμένουμε 
σε μια ιδιότυπη ομηρία η οποία έγκειται στην καθυστέρηση επίλυ- 
ons των προβλημάτων pas. Είμαστε i'ocjos η μοναδική χώρα - μέλοε 
ms Ε.Ε. η οποία δια των αρμοδίων Υπουργών (Εξωτερικών και Δη- 
μόσιαεΤάξηε) συμφωνεί με τη λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
για την αποτροπή ms παράνομέ εισόδου οικονομικών μεταναστών 
και η οποία από την άλλη καθυστερεί να συζητήσει το μέλλον των 
στελεχών ms Υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με αυτό. Δεν είχα
με ούτε θα έχουμε την πολυτέλεια να μένουμε παρατηρητέε των 
εξελίξεων. Το μέλλον ανήκει σε aurous που το προετοιμάζουν, 
σε αυτούε που το οραματίζονται, σε αυτούε που επαγρυπνούν 
και ενωμένοι αγωνίζονται για αυτό.
Απέναντι σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση το συνδικαλιστικό κί
νημα των Συνοριακών Φυλάκων πρέπει να δώσει αγωνιστικό 
το παρών. Με τη συμμετοχή και τη δυναμική του, να διαμορ
φώσει tis εξελίξει και να προετοιμάσει το μέλλον μαζί με 
όλουε tous εργαζομένου στην Υπηρεσία Συνοριακήε Φύλα- 
ξηε και Δίωξηε Λαθρομετανάστευσή.
Οι Συνοριακοί Φύλακε5 έχουν ταλαιπωρηθεί τα μέγιστα εξαι- 
Tias ms αυτονόητέ διεκδίκησή ms εργασιακήε tous εξασφάλι- 
ons και ms επαγγελματική5 tous αξιοπρέπεια5. Είναι γνωστό ότι 
στο χώρο pas δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα νομοθετικέε διατάξει 
οι οποίεε θα διασφαλίζουν την υπηρεσιακή εξέλιξη και θα προ
βλέπουν εηακριβώε το εύρο5 των αρμοδιοτήτων pas. Στη συν
δικαλιστική pas διαδρομή θέσαμε ορισμένεε προτεραιότητε5 tis 
οποίεε επιδιώξαμε να επιλυθούν. Υπενθυμίζω:
Μετά τη μονιμοποίηση διασφαλίσαμε το αμετάθετο εκτό5 από 
tis περιπτώσεΐ5 που ευνοούν και προάγουν τα συμφέροντα των 
συναδέλφων όπωε είναι η συνυπηρέτηση, η αμοιβαία μετάθε
ση κ.λπ. και έχουμε σε προτεραιότητα την επίλυση τηε υπηρε- 
σιακήε pas κατάστασηε. Δεν παραβλέπουμε και εξακολουθού
με να διεκδικούμε θέματα που άπτονται των καθημερινών υπη
ρεσιακών αναγκών pas. Os τέτοια σημειώνω ενδεικτικά:
- Την συνεχή επανεκπαίδευση και επιμόρφωση.
- Τον εξοπλισμό (ατομικό και ομαδικό).
- Το Ασφαλιστικό.
- Tis οικονομικέε διεκδικήσειε.
-Την επίσημη στολή (καθώε και την ομοιόμορφη υπηρεσιακή στο
λή).
Os npos την επανεκπαίδευση, είναι σημαντικό για εμά5 η συνε- 
χήε επανεκπαίδευση και επιμόρφωση για να είμαστε προετοι
μασμένοι να ανταποκριθούμε στιε απαιτήσει όχι μόνο του σή
μερα αλλά και του αύριο. Οι απαιτήσει αυτέε είναι γνωστό ότι

έχουν πολλαπλασιασθεί διότι η εγκληματικότητα άλλαξε μορφή. 
Δεν μπορεί να βαδίζουμε με εκπαιδευτικά προγράμματα τηε περα- 
σμένηε 20ετίαε, τα οποία απλώε ωραιοποιούν την κατάσταση. Δεν 
μπορεί η εκπαίδευση να περιορίζεται σε ένα τριήμερο το χρόνο με 
μια βολή στα πεδία βολήε του στρατού. Οργανωμένα σκοπευτήρια 
και γυμναστήρια, σε πρώτη φάση στην κάθε περιφέρεια, πιστεύω ότι 
θα βελτίωναν πολύ το επίπεδο προετοιμασίαε όλων των υπηρετού- 
ντων. Η σωστή προετοιμασία είναι ο καλύτεροε σύμμαχοε των ερ
γαζομένων.
Os npos τον εξοπλισμό, πρέπει να αναφερθεί ότι ο εξοπλισμόε και 
τα μέσα που χρησιμοποιούμε pas γυρίζει πίσω πολλέε δεκαετίεε 
(π.χ. περίστροφα). Έμψυχο δυναμικό και υλικά μέσα πρέπει να 
εμπλουτισθούν και να οργανωθούν κατάλληλα ώστε με συντονι- 
σμένεε ενέργειεε και σωστή διαχείριση να βελτιωθούν οι συνθήκεε 
απασχόλησηε. Η συντήρηση των υλικών μέσων είναι ανεπαρκήε 
έωε μηδαμινή. Ο εμπλουτισμόε και η ανανέωση των υλικών παρα
μένει υπόσχεση!
Ένδυση και υπόδηση τύπου ειδικών δυνάμεων, αναφέρει ο ιδρυτι- 
kos vopos ms Υπηρεσία5 pas, ότι θα χορηγούνται orous Συνορια- 
κούε Φύλακε5. Δεν τα είδαμε ποτέ! Αλλά τι έχουμε δει; Tous μισθούε 
pas να μειώνονται δραματικά γιατί αγοράζουμε τα ατομικά pas 
όπλα, την ένδυση και την υπόδηση εξ ολοκλήρου, tous φακού5 και 
πολλά ακόμη υλικά.
Qs npos το Ασφαλιστικό, το μέλλον των Συνοριακών Φυλάκων αλ
λά και όλων των εργαζομένων έχει ένα κομβικό σημείο καθοριστι- 
κήε onpaoias και είναι το δυσκολότερο κομμάτι ms zams, αυτό είναι 
η έξοδοε από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση.
Είναι δικαίωμα του εργαζόμενου να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια 
όταν πλέον θα είναι συνταξιούχοε. Οι πόροι του πρέπει να είναι συμ
βατοί με τα οικονομικά μεγέθη ms εποχή5 και οπωσδήποτε να εξα-
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :
σφαδίζουν την απαιχούμενη ποιόχηια zco0s για ιον ίδιο και χην οικο- 
γένειά ίου. Υπενθυμίζω όχι οι Συνοριακοί Φύδακε5 προσδήφθηκαν 
με όριο πρόσδηψη5 χο 32ο ixo s  xns nrliK ias xous. Αυχό σημαίνει όχι 
με βόση χην οιαχιοχική προσέγγιση ο μέσο$ o p o s  nrliKias είναι υψη- 
rl0s, άρα και χα πραγμαχικά χρόνια υπηρεσία$ που θα έχει διανύσει 
xan o ios  μέχρι ίο 55ο έχοί in s  nrliKias χου θα είναι ίο ανχαποδοχικό 
μέχρο χων ασφαδισχικών χου εισφορών. Απ' αυχή ιη ούνχομη ανά
δυση πηγάζει ίο δικαίωμα για χα «πδασμαχικά» χρόνια και χην χριε- 
χία Κονδύδη, δικαίωμα χο οποίο πρέπει και επιβάδδεχαι να δρομο- 
δογηθεί np os  άμεση επίδυση ώσχε ο εργαζόμενο5 να ζήσει αξιο- 
πρεπώ5 χα γηραχειά ίου.
Os npos ns οικονομά διεκδικήσεις έχουμε να παραχηρήσουμε όχι 
χο ισχύον μισθοδόγιο διέπεχαι από καχάφορε$ αδικίε5 tis οποικ επα- 
νειδημμένω5 έχουμε διαχυπώσει σχην ηγεσία χου Υπουργείου pas 
και σε αρμόδιοί φορείς Οι Συνοριακοί Φύδακε5 έχουν υποσχεί 
πρωχοφανή εμπαιγμό, καθόσον αναμέναμε και αναμένουμε από 
χην εκάσχοχε ποδιχική ηγεσία χου Υπουργείου Anpooias T0£ns και 
διεκδικήσαμε και διεκδικούμε να pas ανχιμεχωπίσει όχι cas καχώχε- 
pous ίων κατωτέρων, αδδά oncos pas αξίζει.
Os npos in σχοδή, εξακοδουθούμε να επιζηχάμε ιη θέσπιση επίση- 
pns και ομοιόμορφέ υπηρεσιακή5 σχοδή5. Η εμφάνισή pas παρα
μένει εδώ και 8 χρόνια ανομοιογενή5.
Σχη διαδρομή πειύχαμε αρκεχά, εξακοδουθούμε 0pcas να διεκδι- 
κούμε περισσόιερα όχι για δόγου5 συνδικαδισχικού μαξιμαδισμού 
αδδά για να «θεραπεύσουμε» πραγμαχικέ5 ανάγκε5 συναδέδφων. 
Ειδικόχερα, axis διεκδικήσεΐ5 pas περιδαμβάνεχαι η θεσμοθέχηση xns 
έννοια5 βασικό βιοχικό συμφέρον προκειμένου να μπορεί ο καθένα5 
από εμά$ να ουμπαρίσχαχαι σε σιενά συγγενικά πρόσωπα και οχα 
σοβαρά προβδήμαχα που αυχά ανχιμεχωπίζουν.
Εξακοδουθούμε να προβάδδουμε και να διεκδικούμε χην ανιικαιά- 
σχαση χου μονοπρόσωπου anoxpaoizovios οργάνου από ανιίσιοιχο 
ουδδογικό ώσχε να αποφεύγεχαι ο υποκειμενισμό5 καχά χην από
φαση σχεχικά με χην μεχάθεση χων Συνοριακών Φυδάκων ενχ05 χου 
νομού που υπηρεχούν.
Παρά χπ θεσμοθέχηση και καχαβοδή χου επιδόμαχθ5 ειδικών συν
θηκών εξακοδουθούμε να διεκδικούμε χην καχαβοδή επιδόμαχο$ 
επικινδυνόχηχα5 και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίέ. Οι Συνορια
κοί Φύδακε5 απασχοδούνχαι xcopis αμφιοβήχηση, σε δυσμενει  ̂
συνθήκε5 από άποψη επικινδυνάχηχα5 και υγιεινή5.
Eki0s ίων ανωχέρω, βασική pas επιδίωξη παραμένει χο αίχημα που 
υιοθεχήθηκε ομόφωνα οχα προηγούμενα Συνέδριά pas:
- Διαχήρηση και ενδυνάμωση ins Υπηρεσία luvopiams Φύδαξέ 
και Δίωξέ Λαθρομεχανάσχευση5.
- Ίδρυση και οε άδδε$ περιοχέ$ xns xcopas νέων Τμημάχων Συνορια- 
K0s Φύδαξη5 και Δίωξη5 Λαθρομετανάστευσή.
- Ζηχάμε επίοη5 χην πρόσδηψη νέων Συνοριακών Φυδάκων oxous 
vopo0s που ήδη δειχουργεί η Υπηρεσία.
- Ζηχάμε ακόμη να καδυφθούν χα κενά χων οργανικών θέσεων που 
υπάρχουν.
- Αίχημά pas επίοπ5 είναι η ίδρυση νέων Τμημάχων Συνοριακή5 Φύ- 
δαξέ και Δίωξέ Λαθρομετανάστευσή και οχη νησιωιική χώρα σε 
κάθε σημείο που χο απαιιεί η πραγμαχικόχηχα και οι ανάγκε5. 
Γνωρίζεχε όδοι ό,χι οι Συνοριακοί Φύδακε5 διαχίθενχαι σε αδδόιρια 
καθήκονχα προκειμένου να καδύψουν κενά χωνάδδων υπηρεσιών, 
εκχεδώνχα5 καθήκονχα μη προβδεπόμενα με αποχέδεσμα αυχό να 
δημιουργεί μείζον ζήχημα σχην κύρια αποσχοδή μας σχην συνοχή 
και χην αποχεδεσμαχικόχηχα xns Υηηρεσίέ Zuvopiams Φύδαξη5 και 
Δίωξη5 Λαθρομειανάσιευση^
Εξακοδουθούμε να προβάδδουμε χο αίχημα ins ομογενοποίηση5 
xns Εδδηνική5 Aoxuvopias μέσω δημιουργία5 4ου Κδάδου με επικε- 
φαδή5 Υποσχράχηγο χο οποίο όχι μόνο θα διαιηρήσει αδδά και θα 
ενδυναμώσει χην Υπηρεσία pas.
Είναι βέβαιο όχι η προσέγγιση ίων προηγουμένων xacpis αγκυδώ- 
σεις xaxpis προκαιαδήψεΐ5 και με χο δυναχό μικρόιερο kooxos μπο

ρεί να κάνει πιο αποιεδεσμαχική χην Υπηρεσία Συνοριακή5 Φύδαξη$ 
και Δίωξέ Λαθρομεχανάσχευση5 και πιο ουσιασχική για xous i6ious 
xous εργαζόμενοί.
Μεδέχε5 επί μεδεχών έχουν δείξει όχι οι ίδιοι υπογράφονχε5 αυχών 
καχά περιόδου αδδάζουν ακόμη και ιη βασική xous χοποθέχηοη. 
Αυχό δεν σημαίνει όχι απορρίπχω ή διαγράφω χην προσπάθεια που 
έχει γίνει από υπηρεοιακού5 παράγονχε5 προκειμένου να δυθούν 
κάποια ζηχήμαχα. Είναι opens πέρα για πέρα αδιανόηχο να προσπερ- 
νώνχαι και να απορρίπχονχαι συνχαγμαχικά δικαιώμαχα.
Εδώ as θυμηθούμε ιη διάχαξη χου Ν. 2622/98 που αναφέρει όχι οι 
Συνοριακοί Φύδακε5 δεν προάγονχαι βαθμοδογικά.Τεδικά επιθυμεί 
η ηγεσία χου Υπουργείου να υπηρεχεί σχην Ασχυνομία προσωπικό 
με υψηδό επίπεδο ακαδημαϊκή5 μόρφωσης Γιαχί αν δεν υπάρχει 
διαφορεχική άποψη ιόιε θα πρέπει να δηφθεί σοβαρά υπόψη για χο 
μέδδον, χο πχυχίο που μπορεί να διαθέχει κάποιος οι χίχδοι σπου
δών (η/υ, ξένων γδωσσών, χειρισιών μηχανημάχων) και μια σειρά 
άδδα προσόνχα χα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν npos χην κα- 
χεύθυνση ins αναβάθμιση5 ίων παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενόψει 
χων ανωχέρω αξίζει να σημειωθεί όχι είμασχε ο pova6iK0s κδάδθ5 
εργαζομένων σχην Εδδάδα για xous onoious δεν προβδέπεχαι επαγ- 
γεδμαχική - βαθμοδογική εξέδιξη. Αξιοσημείωιο είναι να αναφερθεί 
όχι εκαιονιάδε5 κιδά χααίς σημανχικέ5 επίσέ ποσόχηχε5 άδδων 
ναρκωχικών ουσιών, δεκάδε$ περιπιώσεκ μεχαφορά5 δαθρομεια- 
νασχών και χιδιάδε5 ουδδήψεΐ5 δαθρομεχανασχών περιδαμβάνο- 
νχαι σχον αποδογισμό ίου 2005 - 2006.
Σχο χομέα xns δαθρομειανάσιευσέ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βα
ρύτητα σχην αποτροπή εισόδου δαθρομεχανασχών αδδά και σχον 
εντοπισμό ίων κυκδωμάχων μεχαφορά5 xous. Παραμένει ιδιαίτερέ 
onpaoias χο φαινόμενο xns nap0vopns εργασία χων μεχανασχών 
είχε παραμένουν σχη χώρα νόμιμα είχε παράνομα. Σημαντικότατο εί
ναι χο ζήχημα ins nap0vopns εισόδου και διακίνησή ναρκωχικών 
ουσιών, όπδων, χο εμπόριο δευκή5 oapras και διαφόρων άδδων 
πραγμάτων.
BaoiK0s oi0xos πρέπει να παραμένει η παγίωση χου aio00paxos 
αοφάδεια5 όδων χων κατοίκων μέχρι ίου μικρότερου απομακρυ
σμένου οικιομού.
Το Δ.Σ. οφείδει να συνεχίσει χην πορεία αξιοπιστίας Οι αδδαγέ5 που 
φημοδογείιαι όχι θα διαμορφώσουν μια νέα υπηρεσιακή κατάσταση 
για εμάς αφήνουν ιη πιθανότητα να εξομοιωθούμε με ιον Ασχυφύ- 
δακα μη παραγωγική5 σχοδή5. Το ανωχέρω διακινούν αξιωματικοί 
xns Εδδηνική5 Aoxuvopias. Με ιη μέθοδο αυχή θα αιχιοδογηθεί η θε
σμική μεχαχροπή pas σε «αγγαρειομάχου5» ίου Txnpaios. Όποια κι 
αν είναι η μεχαβοδή συνεπάγεται οικονομικό kooxos στοιχείο χο 
οποίο σημαίνει όχι για κάθε μια απ' αυιέ5 xis μεχαβοδέ5 απαιχείχαι η 
σύμφωνη γνώμη χου Υπουργού E0vims OiKOvopias και Οικονομι
κών και συνακόδουθα η σύμφωνη γνώμη χου Γενικού Λογιστηρίου 
χου KP0IOUS.
Καδούμασχε σήμερα και όσο διαρκεί χο συνέδριό pas όχι μόνο να 
συζητήσουμε χα προβδήμαχά pas αδδά και να κδείσουμε χα αυτιά 
pas oxis «σειρήνε5» ins xcopis opous «ενσωμάχωοή5» pas σχην Εδδη- 
v ik0 s Aoxuvopias cus «αγγαρειομάχων».
Η ποδιχική ηγεσία χου Υπουργείου pas έχει κατ' επανάδηψη δηδώ- 
σει και ενώπιον ίου Δ.Σ. xns Opoonov6ias pas όχι μέχρι χα ιέδη χου 
2006 η όδη διαδικασία θα έχει οδοκδηρωθεί και auios ήταν και ο 
βασικό5 δόγο5 καθυοιέρηοη5 χου napovxos Τακτικού Συνεδρίου.
Η πρόταση που διατυπώνω cos Συνοριακό$ Φύδακα$ oxous συνα- 
δέδφου$ μου οχο παρόν Συνέδριο xns Opoonov6ias pas είναι: οι 
Συνοριακοί Φύδακε$ να διατηρήσουν χην αυθυπαρξία xous σχο 
πδαίσιο xns Εδδηνικήε Aoxuvopias και παράδδηδα να διατρανώ
σουν χην πίστη xous σχο κοινό εργασιακό αύριο όδων χων εργαζο
μένων σχο Σώμα.
Η μοναδική δύση είναι η συντονισμένη συμπόρευοη όδων χων δυ
νάμεων, με αναγνώριση χων νέων δεδομένων ώσχε να πεχύχουμε 
xous oxoxous pas.
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Είμαστε η Ομοσπονδία που ενισχύει με us επΐρΙογέ5 tns την ενότητα 
και την ομοψυχία των συναδέλφων. Είμαστε Ομοσπονδία με δια
χρονικές αξίες και Αρχές.
Η μέχρι τώρα συνδικαλιστική pas πορεία χαρακτηρίζεται από συνέ
πεια και ειλικρίνεια. Έχουμε σύμμαχό pas τη δουλειά pas. «Το επι
χείρημά pas είναι η δουλειά pas».
Όλα αυτά σημαίνουν υπευθυνότητα, σημαίνουν βέβαια και υποχρε
ώσεις σημαίνουν απαιτήσεις από όλους μας από όλα τα μέλη Tns 
Ομοσπονδίας. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Από ns 
Ενώσει - Σωματεία. Από όλους τους συναδέλφους Παρεκκλίσεις 
από το όραμά pas δεν επιτρέπονται. Επιδιώκουμε και πετυχαίνουμε. 
Εργαζόμαστε για να υπάρχουν οι προϋποθέσει που απαιτούνται, 
για να είναι και να αιαθάνονται ασφαλεί5 όλοι οι norites. Το Δ.Σ. εξα
κολουθεί να προβάλλει και να διεκδικεί τα δίκαια αιτήματά μας 
Προχωράμε αταλόντευτα μπροστά για την εξυπηρέτηση των επι- 
διώξεών pas και την πραγματοποίηση των στόχων pas όπως τα 
έχουμε καθορίσει οτα Συνέδριά pas.
Tous στόχους pas rous προσεγγίζουμε σταθερά: με αγώνα, με συνέ
πεια, με σύνεση και τόλμη. (Η παρούσα εισήγηση αναδημοσιεύεται, 
διότι στο προηγούμενο τεύχος δεν έγινε μνεία του ονόματος του 
Προέδρου Tns Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ., κ. Κ. Σιαχολέβα, που την ανέγνωσε και 
του οποίου αποτελεί πνευματική εργασία).

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Μετά από us εκλογές που πραγματοποιήθηκαν otis 8.2.2007, για την 
ανάδειξη αντιπροσώπων οτην Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ., σύμφωνα με τον αριθμό 
των μελών Tns Ε.Σ.Α.Χ. που προσήλθαν να ψηφήσουν και το εκλογι
κό μέτρο που ορίζει το καταστατικό, εκλέγονται οι εξή5 υποψήφιοι: 
Αχιλλέα5 Παπαγεωργίου, Γρηγόρΐ05 Συκιώτης Δημήτριος Τσιουλί- 
6ns και Κωνσταντίνος Βασιλειάδη5.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Το Σωματείο Συνοριακών Φυλάκων Ν. Kaorapi0s μετά από ns αρ
χαιρεσία για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ που διενεργή- 
θηκαν otis 25.1.2007 συγκροτήθηκε σε Σώμα cos εξή5: Πρόεδρος ο 
Ιωάννης Τοτονίδης Γεν. Γραμματέας ο Kupi0KOS Παπουτσίδης Αντι- 
πρόεδρο5 ο Γεώργιος Κοσμάς A' Tapias ο Αντώνιος Μάλκος 
Αναπλ. Γραμματέα5 ο Δημήτριος Ιωάννου, 'Ecpopos ο Βασίλεΐ05 Κε- 
ραμιδόπουλος Δημ. Σχέσεΐ5 ο Αργύριοε Βογόγιας Β' Tapias ο Πέ- 
Tpos Καφαταρίδπ5 και Υπεύθυνο5 Τύπου ο Κωνσταντίνος Kuz0Kns.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

1+
Συνάδελφοι, το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελλη- 

νικής AoTuvopias Αττικής για τα εκκρεμή θέματα 
που pas απασχολούν oas ενημερώνει τα εξής: 
Ομογενοποίηση: Καμία εξέλιξη επί του θέ- 
ματος,Όπως προκύπτει από τα πράγματα η πο
λιτική pas ηγεσία ούτε πίστεψε ποτέ στην ομο- 

γενοποίηοη ούτε θέλησε ποτέ να την εφαρμό
σει. Το πιο τολμηρό κείμενο επί του θέματο5 που 

υλοποιούσε ns δεσμεύσει tous ήταν ένα απλό δημο
σίευμα εφημερίδα5. Πέραν αυτού ουδέν! Μάλιστα, περισσότερη αμη
χανία και έκθεση επέφερε αυτό στην ηγεσία παρά οι ίδιε5 ρητέ5 δε
σμεύσει του Αρχηγού για υλοποίηση Tns δημόσιας υπουργικής δέ- 
ομευση5 για ομογενοποίηση των Ειδικών Φρουρών έως το τέλθ5 του
2006.
Γιατί οτο τέλθ5 - τέλθ5 από αθετήσεις υποσχέσεων και συνεχή συν
δικαλιστική πόλη για την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων έχουμε 
πραγματικά κουραστεί. Το Σωματείο εξάντλησε κάθε περιθώριο δια
λόγου και ουνεννόησπ5 δοκίμασε την ταπείνωση του εξωραϊσμού 
του από tous χώρους του Υπουργείου όπου είχαμε μεταβεί την 01- 
12-2006 για να επιδώσουμε το ψήφισμα διαμαρτυρία5 και να συζη
τήσουμε το θέμα.
Παρά την πολύ καλή διάθεση το υποδειγματικό πνεύμα συνεννόη
σή που επιδείξαμε φαίνεται ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά 
αυτό5 των δυναμικών διεκδικήσεων ο onoios ωστόσο φαίνεται ότι 
ενοχλεί αδίκου την ηγεσία pas.
Πρόσληψη προσωπικού: 2.000 χιλιάδε5 Ειδικοί Φρουροί θα προ-

σληφθούν άμεσα στο Αρχηγείο Tns Ελληνική5 AoTuvopias ύστερα 
από εξαγγελία του Υπουργού κ. Βύρωνα Πολύδωρα. Η σχετική οι
κονομική προέγκριση έχει υπογράφει ήδη από τον αρμόδιο Υπουρ
γό Οικονομικών. Το Σωματείο χαίρει που αφενό5 μεν διπλασιάζεται 
η δύναμη των Ειδικών Φρουρών αφετέρου δε αναγνωρίζεται ο ρό
λος και η συνδρομή tous οτη δημόσια τάξη και ασφάλεια όταν η κυ
βέρνηση καταφεύγει οτην πρόσληψη Ειδικών Φρουρών για την κα
ταστολή του εγκλήματος λυπάται όμως που όλα αυτά δεν είναι αρ
κετά για να ομογενοποιήσουν tous Ειδικούς Φρουρού5 με το λοιπό 
Αστυνομικό προσωπικό.
Με ανησυχία λοιπόν, θα παρατηρούσαμε ότι καλό θα ήταν η Πολι
τική Ηγεσία, να επιδείκνυε την ίδια ταχύτητα και αποτελεσματικότητα 
που επιδεικνύει για την άμεσπ πρόσληψη, και για τη θεσμική θω- 
ράκιση και αναβάθμιση των ήδπ υπηρετούντων που ταλαιπωρού
νται επί 8 έτη.
Μεταθέσεις: Το Σωματείο επεξεργάστηκε και κατέθεσε σχέδιο 
πρότασης αναφορικά με tis τοποθετήσει των νεοεξερχόμενων συ
ναδέλφων και με tis μετακινήσει των ήδη υπηρετούντων. Συγκε
κριμένα:
θεωρούμε δεδομένο ότι θα εφαρμοστεί πλήρως το πνεύμα και το 
γράμμα του Π.Δ.211/2005 και οι νεοεξερχόμενοι συνάδελφοι θα το
ποθετούνται otis οργανικές θέσεις που θα κενωθούν στην Αττική 
από την μετάθεση των ήδη υπηρετούντων.
Το Σωματείο απαίτησε, στην επόμενη προκήρυξη οργανικών θέσε
ων κατά το πρώτο 15νθημερο του Φεβρουάριου του 2007, να αυ
ξηθούν οι οργανικές θέσεις των Ειδικών Φρουρών κατά αντιστοιχία 
των οργανικών θέσεων που εξήγγειλε το Υπουργείο ότι επιθυμεί να 
αυξήσει στην επαρχία με την πρόσληψη νέων Ειδικών Φρουρών. 
Enions να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις Ειδικών Φρουρών αε 
όλες tis Διευθύνσεις καταργώντας το ημίμετρο της τοποθέτησης otis 

έδρες μόνο των Περιφερειών. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι υπηρετού- 
ντες συνάδελφοι στην Αττική να μετακινηθούν oto us τόπους συμφε
ρόντων tous και οι νέοι συνάδελφοι να τοποθετηθούν στις κενωθεί- 
σες οργανικές θέσεις της Αττικής ώστε να ικανοποιηθεί σε μεγαλύ
τερο βαθμό το πάγιο αίτημα τόσων ετών, αλλά και για να μην δημι- 
ουργηθούν νέες κοινωνικές αδικίες.
Συνάδελφοι, θέλουμε να κάνουμε κατανοητό για ακόμα μία φορά 
ό,τι τα προβλήματα δεν επιλύονται με ημίμετρα. Μόνο η ομογενο- 
ποίηαη θα καταφέρει να εξαλείψει άπαξ δια navros tis μισθολογικές 
βαθμολογικές και υπηρεσιακές αδικίες και διαφορές 
Ο κ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως δεσμεύτηκε δημοσίως ό,τι έως το 
τέλος του 2006 θα είχε ψηφιστεί το σχετικό Διάταγμα.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/vos Κούρος
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Πένθη ίου Σώμαιοε

t  Avtiotpatnyos ε.α. Δημήιριοί Kaiooiirlns. Γεννήθηκε to iios 1912 
oto Κοπανόκι Μεσσηνίαε. Καιετάγη το 1933 και υπηρέτησε στην 
Α.Δ.ΧωροφυΓΐακή5 Δυιικήί Erlfl05os και οτο Αρχηγείο tns Χωροφυ- 
Γ1ακή5. Υπήρξε έγγαμοδ και πατέρα5 ενό5 τέκνου. Απεβίωοε την 6-1-
2007.

t  Ταξ(αρχο$ ε.α. Taao6nourlos NiKorlaos 
tou Ευαγγέήου. Γεννήθηκε to έΐ05 1930 
σιην Κόρινθο. Καιετάγη tnv 21.7.1950. 
Υπήρξε έγγαμοξ και πατέραί δύο ιέκνων. 
Τεήευιαία υπήρξε KdtoiKOs Φιχτύων 
Apyous. Απεβίωσε tnv 31.10.06. (Σιο προη
γούμενο ιεύχο$ ο δαίμων tns γραφειοκρα- 
tias ανέγνωσε λανθασμένα to επώνυμο 
tou αποβιώσανκκ).

t  Ταξίαρχοε ε.α. Γεώργιο$ ΑγγεδόπουθοΒ. Γεννήθηκε to έιοε 1922 
στον Πύργο Hfteias. Κατειάγη to 1945 και υπηρέτησε σε διάφορε5 
υπηρεσίε5 tns ΓΑΛΘεασαΑσνίκη  ̂ tns Α.Δ. Σερρών και tns Α.Δ. 
AKapvavias. Υπήρξε έγγαμθ5 και παιέρα5 εν05ΐέκνου. Απεβίωσε tnv 
31-1-2007 από παθολογικά aitia.

t  Aotuv. Yno6/vt0s ΠαντεήΙή5 Αί)εξάκη5.
Γεννήθηκε to 0tos 1%1 ota Λιβάδια Ρεθύ- 
pvns. Καιετάγη to 1981 και υπηρέτησε σε 
διάφορε5 υπηρεσίε5 tns Α.Δ. Ηρακήείου, 
tns Α.Δ. Ρεθύμνη5 και tns Α.Δ.Χανίων. Υπήρ
ξε έγγαμοε και πατέρα$ δύο τέκνων. Απε
βίωσε tnv 26-1-2007 συνεπεία τροχαίου 
atuxOpatos.

t  YnaotuvPpos Α' Δημήΐριθ5 Kortovias.
Γεννήθηκε to έτο$ 1976 στο Αγρίνιο Αιτω- 
rloaKapvavias. Καιετάγη tnv 3-10-1997 και 
υπηρέτησε σε διάφορε$ υπηρεσίε5 tns 
Α.Δ. KozOvns. Υπήρξε έγγαμθ5 και πατέρα5 
δύο τέκνων. Απεβίωσε tnv 30-12-2006 
από παθολογικά aitia.

t  Av0unaotuvopos NiKorlaos Βενέιη5. Γεννήθηκε to 0tos 1959 otnv 
Κορώνη Πρέβεζα$. Κατετάγη to 1982 και υπηρέτησε σε διάφορε$ 
υπηρεσίε5 ιων Α.Δ,Πρέβεζα  ̂Κέρκυρας KozPvns και Θεσπρωιία5. 
Υπήρξε έγγαμο5 και πατέρα5 τριών τέκνων. Απεβίωσε tnv 12-12-
2006 από παθοΓΙογικά αίτια.

t  Av0unaotuvopos AnpOtpios ΚαμζέΠη5. Γεννήθηκε to έτθ5 1953 
ota Βραγγιανά Kap6itoas. Κατετάγη to 1976 και υπηρέτησε σε διά- 
φορεε υπηρεσίε$ tns Γ.Α.Δ.Αιτική5, tns Α.Δ. Aptas και tns Α.Δ. Ζακύν
θου. Υπήρξε έγγαμο5 και πατέραε δύο τέκνων. Απεβίωσε tnv 13-2-
2007 από παθολογικά aitia.

t  Ανθυπασιυνόμοε NiKorlaos Μουστρουφά5. Γεννήθηκε το έτο5 
1960 otnv Πειρώνα-Βάήτου-ΑιτωίϊοακαρνανιΥ .̂ Καιετάγη to 1983 
και υπηρέτησε σε διάφορε$ υπηρεσίε$ tns Γ.Α.Δ.Αττική5, tns 
AAAxaias και tns Α.Δ. AKapvavias. Υπήρξε έγγαμο$ και nat0pas 
δύο τέκνων. Απεβίωσε tnv 13-1 -2007από παθολογικά aitia.

t  AvOunaotuvopos Kcovotavtivos Ntoup0Kns.
Γεννήθηκε to 0tos1948 στο Λεοντάρι Kap6itoas.
Κατετάγη to 1972 και υπηρέτησε σε διάφορε$ 
υπηρεσία tns ΑΑΤρικάήων και tns Γ.Α.Δ.Α.
Υπήρξε έγγαμο5 και nat0pas ιεσσάρων τέκνων.
Απεβίωσε την 7-2-2007από παθολογικά αίτια.

t  Αρχιφύήακα5 AnpPtpios Baoirtonourios. Γεννήθηκε to 0tos 1967 
στην Ν.Ιωνία Attims. Κατετάγη tnv 23-1-1991 και υπηρέτησε σε διά- 
φορε5 υπηρεσίε$ tns r.AAAuims. Υπήρξε έγγαμο$. Απεβίωσε την 3- 
12-2006 συνεπεία τροχαίου atuxOpatos

t  ΑρχιφύΓΐακα5 Xaparlapnos Κοήοβά5. Γεννήθηκε το έτο5 1982 ota 
Γιαννιτσά rterlrlas. Καιετάγη το 2001 και υπηρέτησε σε διάφορε5 
υπηρεσίεε tns r.AAAttiK0s. Υπήρξε ayapos. Απεβίωσε την 24-6- 
2006 συνεπεία tpoxaiou atuxOpatos.

t  ApxicpOrlaKas larawns Μπουζινέκη$. Γεννήθηκε to έΐ05 1966 στη 
Σεργούήα (Da)Ki6as. Κατετάγη to 1989 και υπηρέτησε σε διάφορε5 
υπηρεσία tns Α.Δ. Κυκήάδων και tns ΑΑ ®coKi6as. Υπήρξε έγγαμο$ 
και πατέρα5 ιριών ιέκνων. Απεβίωσε την 29-1-2007 συνεπεία τρο
χαίου atuxOpatos.

t  ApxicpOilaKas ΒασίΓ)εΐ05 Nitns. Γεννήθηκε to έτο5 1970 στη Γερμα
νία. Κατετάγη to 1995 και υπηρέτησε σε διάφορε5 υπηρεσίε5 tns 
Γ.Α.Δ.Θεσσαήονίκη5. Υπήρξε έγγαμο5 και πατέρα$ ενό5 τέκνου. Απε
βίωσε την 8-1-2007 συνεπεία τροχαίου atuxOpatos.

w w m m

ΑΨΑ Λ  Α  ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ 
ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΤΙ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΠΙΑ
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 6 

Έσοδα
Μ εταφ ορά  2005 142 736.75

Συνδρ ομές  Δ ύ ο  Ε τώ ν  (2006  και 2007) 777  999.42

Δ ιαφημίσεις 41 455.39

Τόκοι 5 558.21

Σύνολο 967  749.77

Εξοδα

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία 178  044.12

Ταχυδρομικά - Μεταφορικά 8 7  527.06

ΦΠΑ 7 264.88

Οικονομικές Ενισχύσεις 54  150.00  (158 άτομα)
Μικροδσττάνες 6 052.71

Προμήθεια ΑΤ.Ε 568.21

Λ/ορά ψηφ. Φωτογρ. Μηχ - Αξεσουάρ 1 428.54

Εκδηλώσεις 2  636.94

Βιβλιοδεσία Τόμων 2  023.00

Σύνολο 339  695.46

Αθρο ιση  Εσ όδ ω ν 967  749.77

Μ ε ίο ν  Έ ξο δ α 339  695.46

Υπόλο ιπο 628  054.31

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2006
(Υπόλοπτο έτους 2006) 195.904,31 + 432.150,00 (Συνδρομές 2007)

Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η  Τ ΡΑ Π ΕΖΑ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ 605  147.51

Δ ΙΚ Α ΙΟ Λ Ο Γ Η Τ ΙΚ Α 22  012.82

ΤΑ Μ Ε ΙΟ 893.98

Η ΕΚΔΟ ΣΗ -  ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ  ΤΟ Υ Π ΕΡΙΟ ΔΙΚΟ Υ «Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Η  Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η » , ΔΙΕΠΕΤΑΙ Α Π Ο  Τ Η Ν  Υ Π ' Α Ρ ΙΘ Μ . 9 0 1 0 /1 /3 -  
Δ  Α Π Ο  3 1 .3 .198 9  Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΥΦ ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Υ Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  ΤΑ ΞΕΩ Σ ΠΟ Υ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Υ Θ Η Κ Ε  ΣΤΟ  ΦΕΚ Β ' (2 8 1 /1 9 8 9 ).
Η Α Ν Ω Τ Ε Ρ Ω  Α Π Ο Φ Α Σ Η  ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ  ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟ Υ  ΠΕΡΙΟ ΔΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΤΟ  Σ Κ Ο Π Ο  

Ε Κ Δ Ο ΣΗ Σ ΤΟΥ, Π Ο Υ Α Φ Ο Ρ Α :

Α) Σ Τ Η Ν  Ε Π Α ΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΗ  Ε Π ΙΜ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η  ΤΟ Υ Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  ΚΑΙ,

Β) ΣΤΗ Ν  Π Ρ Ο Β Ο Λ Η  ΤΟ Υ  ΕΡΓΟΥ Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  ΣΤΟ  ΕΥΡΥΤΕΡΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ ΙΚ Ο  ΚΟ ΙΝ Ο .

ΤΑ Ε ΣΟ ΔΑ  Τ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ  Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Σ  -Π Ο Υ  ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΟ  Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ ΙΚ Ο  Π ΕΡΙΟ ΔΙΚΟ  Τ Η Σ  
Χ Ω Ρ Α Σ - Ε Μ Φ Α ΙΝ Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο  ΤΟ Ν  Ω Σ  Α Ν Ω  ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο  ΚΑΙ ΠΡΟ ΚΥΠΤΟ ΥΝ Α Π Ο  Τ ΙΣ  ΕΤΗΣΙΕΣ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ , Α Π Ο  
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  Κ Α ΤΑ Χ Ω Ρ Η ΣΕ ΙΣ  ΚΑΙ ΤΟ Κ Ο Υ Σ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Ν .
ΤΥ ΧΟ Ν  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ, ΚΥΡΙΩΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΙΙΟΠΑΘΟΥΝΤΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ .
ΤΟ  ΕΤΟΣ 20 06 , Α Π Ο  ΤΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Α , ΕΔΟΘΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 54.150,00 ΕΥΡΩ ΣΕ 
158 ΑΝΑΙΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ.
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Παράξενα
απ' oflo ιον ΚΟΟμΟ

Η χριστιανική παραβολή του Καλού Σα
μαρείτη δεν επιβεβαιώθηκε στη Μαλαισία, 
πρόσφατα, καθώς noflftns, ο onoios στα
μάτησε για να βοηθήσει τραυματία αυτοκι
νητιστή, βρέθηκε και auras τραυματίας λί
γες ώρες αργότερα, στο διπλανό κρεβάτι 
νοσοκομείου, με τον άνθρωπο που προ
σπάθησε να βοηθήσει. Ο αστυνομικός 
Αμπντούλ σταμάτησε για να βοηθήσει τα 
θύματα ipoxaias σύγκρουση5 μεταξύ μο
τοσικλετών στην πολιτεία Κεντάνγκ, στα 
βόρεια ins χώρας. Αφού τοποθέτησε πρό
χειρο νάρθηκα στο πόδι ενό5 εκ των θυμά
των, στη συνέχεια κάλεοε ασθενοφόρο και 
φρόντισε γιο την ταχεία φόρτωση των 
ασθενών σε αυτό. Την ώρα που επέστρε
φε, όμως, στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου 
υπηρετεί, ο Αμπντούλ είδε νεαρό μοτοηο- 
δηλάτη να έρχεται καταπάνω του με ιλιγ- 
γιώδη ταχύτητα. Αν και ο οδηγός του μοτο
ποδηλάτου δεν έπαθε το παραμικρό, ο 
αστυνομικός υπέοτη κάταγμα στο αριστε
ρό πόδι και στο δεξιό βραχίονα. Αφού με- 
ταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διαπίστωσε 
ότι το κρεβάτι του βρισκόταν δίπλα σε εκεί
νο του ανθρώπου που λίγη ώρα νωρίτερα 
είχε περιθάλψει!

Μέχρι σήμερα λόγοι απόλυσης ήταν η 
κακή απόδοση στη δουλειά, η τεμπελιά, η 
αδιαφορία ή και π συστηματικό καθυστε
ρημένη προσέλευση. Στη Βραζιλία όμως 
αιτία απόλυσή είναι και τα ψηλοτάκουνα 
παπούτσια. Μια γραμματέα5 απολύθηκε 
επειδή προτιμούσε αυτού του ei6ous τα 
παπούτσια, διότι, όπως ισχυρίστηκε ο δικη
γόρος ins εταιρία5, την καθιστούσαν ευά
λωτη σε τραυματισμό που σήμαινε αποζη

μίωση για την εταιρία. Η γυναίκα πόντοι 
δικαιώθηκε στα δικαστήρια, καθώς ο δικα
στής αποφάνθηκε πως η εταιρία πρέπει να 
την επαναπροσλάβει, αλλά δεν διευκρίνι
σε, αν θα πρέπει να φοράει από δω και στο 
εξής αθλητικά....

Όταν η νάρκωση ins εγχείρηση5 αποδει- 
κνύεται ανεπαρκής, αρχίζουν οι μπουνιές. 
Τη σκληροπυρηνική αυτή μέθοδο αντί ins 
παραδοσιακής ένεσης επέλεξε Ιάπωνα5 
χειρουργός προκειμένου να ακινητοποιή- 
σει ασθενή, ο onoios θέλησε να την κοπα
νήσει την ώρα ins επέμβασης. «Σταματή
στε, θέλω να πάω σπίτι μου» ήταν η πρώτη 
κουβέντα ίου αρρώστου μόλις άνοιξε τα 
μάτια του μετά την αποτυχημένη νάρκωση. 
Εξοργισμένο5 ο γιατρός του απάντησε 
«Σκάσε!» και του «έχωσε» ένα «μπουκέτο». 
Πάντω5 ο χειρουργός αναγνώρισε ότι η 
πρακτική ήταν μάλλον άκομψη και ζήτησε 
συγνώμη. Τελικά ο ασθενής δεν χρειάστη
κε πολύ χρόνο να αναρρώσει από την εγ
χείρηση, αλλά το τραύμα στο μέτωπο πα- 
ρέμεινε. «Παράσημο» να ίου θυμίζει πως 
ορισμένες φορές καλύτερα να κάνεις τον 
ψόφιο κοριό....

Σε εστιατόριο ins Βιρτζίνια των ΗΠΑ, μια 
19χρονη σερβιτόρα, έγκυο5 στον έβδομο 
μήνα, δεν πίστευε στα μάτια ins όταν πήρε 
οτα χέρια ins δέκα εκατοδόλαρα, δηλαδή 
χίλια ολόκληρα δολάρια, για φιλοδώρη
μα. Αναγνωρίζοντας ότι η εξυπηρέτηση 
που παρείχε οτο γενναιόδωρο ζευγάρι δεν 
ήταν η καλύτερη, η κοπέλα νόμιζε ότι 
επρόκειτο μάλλον για πλάκα, μέχρι τη στιγ
μή που το αφεντικό ins διαπίστωσε τη γνη
σιότητα των χαρτονομισμάτων. Μετά από 
λίγες ημέρες, έμαθε το πώς και το γιατί. Μια 
νεαρή και εύπορη χήρα είχε αποφασίσει 
να κάνει κάτι διαφορετικό με ία λεφτά ins. 
Αντί να πάει και να τα ξοδέψει στο εγγύτε
ρο εμπορικό κέντρο, προτίμησε να ία προ
σφέρει σε μια νεαρή εργαζόμενη, όπως 
εξήγησε ιηλεφωνικώς στον ιδιοκτήτη του 
εστιατορίου, λύνοντας όλες ns απορίες.

Με την όχι εντελώς, ξεχασμένη, από ότι 
αποδεικνύεται, τακτική του Ρομπέν ίων Δα
σών ενεργεί ομάδα αγνώστων δραστών, 
στο Αμβούργο, οι οποίοι εισβάλλουν σε 
πολυτελή εστιατόρια και καταστήματα 
«ντελικατέσεν», τα κλέβουν και χρησιμο
ποιούν τη λεία τους για να τροφοδοτήσουν 
με τα απαραίτητα τους φτωχούς της πόλης. 
Δεν πρόκειται για μεμονωμένα άτομα, αλ
λά για «συμμορία» απαρτιζόμενη από
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τριάντα-σαράντα άτομα, άνδρεε και γυναί- 
kes , που δρουν συντονισμένα και αιφνιδια
στικά. Η τελευταία εισβολή tous πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα σε κατάστημα με πα
νάκριβα εδέσματα και ποτά, οε πολυτελέε

προάστιο του Αμβούργου απ'όπου έφυ
γαν, αφαιρώνταε προϊόντα αξίαε 15.000 
ευρώ. Πριν αποχαιρετπσουν το έκπληκτο 
προσωπικό, κάποιοι από αυτούί μοίρασαν 
ανθοδέσμεε otous υπαλλήλουε, οι οποίεε 
συνοδεύονταν από σημειώματα, όπου και 
εξηγούσαν τα αίτια Tns δράσηε tous: «Η 
επιβίωση στην πόλη των εκατομμυριού
χων θα ήταν αδύνατη χωρίε εμάδ!» Το πιο 
«ωραίο» είναι ότι μετά την κλοπή, όλπ η 
ομάδα φωτογραφήθπκε μπροστά από το 
κατάστημα και στήθηκε μπροστά από tis 
κάμερεε, κραδαίνονταε τη λεία Tns!!!

Πωε γίνεται K0noios να βρίσκεται ταυτό
χρονα σε δύο διαφορετικά μέρη; Την απά
ντηση στο μεταφυσικό... αυτό ερώτημα δί
νει μια οικογένεια από το Μέιν των ΗΠΑ. Ο 
πατέραε μπορεί να υπηρετεί στο Αφγανι
στάν, ωστόσο η σύζυγοε και οι δύο γιοί 
tous βρίσκονται καθημερινά....δίπλα του 
συζητώνταε, παίζονταε δειπνώνταε μαζί 
του. Πωε το καταφέρνουν; Με την εφευρε- 
τικότητα και τη φαντασία tous, καθώε οι γι
οι του κατασκεύασαν ένα ομοίωμα του πα
τέρα tous από χαρτόνι, προσαρμόζονταε 
στο φυσικό tous μέγεθοε μια ολόσωμη 
φωτογραφία του, την οποία έχουν μαζί 
tous σε κάθε δραστηριότητα ή μετακίνηση 
tous με το αυτοκίνητο...

Ο μικρότεροε αγοραστήε σε online αγο- 
ραπωλησίεε είναι έναε τρίχρονοε από την 
ανατολική Αγγλία.
«Αστέρι» τηε σύγχρονέ τεχνολογίαε, εξέ- 
πληξε tous γονείε του όταν αγόρασε ένα 
ιαπωνικό αυτοκίνητο σε ηλεκτρονική δη
μοπρασία. Ο πιτσιρικά5 απλώε «πάτηοε τα 
σωστά πλήκτρα» διαβεβαίωσε η μητέρα 
του μιλώνταε στο BBC, μετά το πρώτο 
«σοκ» από το συγχαρητήριο μήνυμα του e- 
Bay, για την αγορά ενόε πολυτελούε αυτο
κινήτου. Ο μικρόε βέβαια είχε ενημερώσει 
τουε γονείε του, λέγοντάε τουε ότι «αγόρα

σε ένα αυτοκίνητο», εκείνοι όμωε δεν του 
έδωσαν τη δέουσα προσοχή, μέχριε ότου 
διαπίστωσαν ότι όντωε το είχε κάνει. Η 
36χρονη μητέρα θυμήθηκε ότι είχε αφήσει 
ανοιχτό τον υπολογιστή τηε, με περασμένο 
τον κωδικό στην ιστοσελίδα του e-Bay, 
οπότε ο μικρόε αγοραστήε ήξερε...τι έπρε
πε να κάνει, μυημένο5 καθώε ήταν στη 
σύγχρονη τεχνολογία. Και βέβαια το έκανε 
προκειμένου να αποκτήσει το εντυπωσια
κό ροζ αυτοκίνητο. Μόνο που οι γονείε του

δεν συμφώνησαν με την επιλογή του και 
για καλή τουε τύχη έπεσαν σε πωλητή με 
κατανόηση, ο οποίοε αφού του εξήγησαν τι 
είχε συμβεί, δέχθηκε την ακύρωση Tns σχε- 
τική5 συναλλαγήε.

"Evas 63xpovos Γερμανόε ευρισκόμενο$ 
υπό την επήρεια αλκοόλ άρχισε να μοιρά
ζει... στουε περαστικούε την περιουσία 
του. Σύμφωνα με ανακοίνωση τηε Αστυνο- 
μίαε του Ντάρμσταντ, ο εν λόγω άνδραε

πήγε στην τράπεζα, πήρε 13.000 ευρώ από 
τον λογαριασμό του, τα «βόλεψε» oncos και 
όπου μπορούσε, στιε τσέπεε του και σε 
πλαστικέε σακούλεε, κάθισε στο παγκάκι 
ενό5 πάρκου κι άρχισε να τα μοιράζει 
στουε περαστικούε. Κάποιοι πιθανόν να 
παραξενεύτηκαν, δεν έχασαν όμωε την ευ
καιρία. Άλλοι πάλι πιο καχύποπτοι ή πιο 
ευαισθητοποιημένοι, ειδοποίησαν την

Αστυνομία. Τα όργανα τηε τάξεωε διαπί
στωσαν ότι ο άνδραε βρισκόταν σε εύθυμη 
διάθεση υπό την επήρεια ελαφράε μέθηε, 
γι' αυτό και κατάσχεσαν τα χρήματά του, τα 
οποία βέβαια θα μπορούσε να παραλάβει 
μόλιε θα είχε συνέλθει. Είχε προλάβει να 
μοιράσει κάπου χίλια πεντακόσια ευρώ.

Μια 19χρονη Γερμανίδα δεν δίστασε να 
μηνύσει την ίδια τη μητέρα τηε, επειδή 
έδωσε χωρίε τη συγκατάθεσή τηε τα μικρά 
κατοικίδιά τηε, δύο ινδικά χοιρίδια, ένα 
σκύλο, και τα μικρά του, σε καταφύγιο ζώ
ων. Η νεαρή κοπέλα είχε τα ζωάκια κλει
δωμένα στο δωμάτιο τηε, αλλά η 45χρονη 
μητέρα τηε παραβίασε την κλειδαριά, μπή
κε στο δωμάτιο κι απαλλάχθηκε από τα 
ζώα. Τα παρέδωσε στο ζωολογικό κατα
φύγιο με τη συμφωνία ότι δεν θα επιστρα- 
φούν!

Τη μονοτονία των πελατών Tns που περι
μένουν στη σειρά μπροστά από τα μηχα
νήματα αυτόματηε συναλλαγήε αποφάσι
σε να «σπάσει» μια ιαπωνική τράπεζα, με 
μια ιδέα ωστόσο που ενδέχεται να αποδει- 
χθεί χρυσοφόρα. Μετά την ολοκλήρωση 
Tns συναλλαγήε από τον πελάτη, εμφανί
ζεται στην οθόνη μια ρουλέτα, στην οποία 
του δίνεται η ευκαιρία να ποντάρει και να 
κερδίσει ένα χρηματικό ποσό, το οποίο 
ωστόσο δεν υπερβαίνει τα 8,5 δολάρια!!!

Επιμέλεια: Π.Υ Αφροδίτη Κοκκίνου
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NOUIZ
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»

(παιχνίδι 1)

Ένα τηλεφώνημα στο γρα
φείο του αστυνόμου Στεργί- 
ου τον οδήγησε γρήγορα 
στην οδό Ομήρου ατο Κο- 
λωνάκι. Ανέβηκε γρήγορα 
στο δεύτερο όροφο Tns πο
λυκατοικίας, όπου στην εί
σοδο τον περίμενε μία με- 
σήλικη γυναίκα εμφανώς 
τρομοκρατημένη. Ο 0VTpas 
ins κείτονταν ανάσκελα στο 
τραπέζι Tns Kouzivas. Ο 
aoTuv6pos Στεργίου παρα
τήρησε προσεκτικά το χώ
ρο. Μπροστά ίου ήταν ένα 
ποτήρι με γάλα μισογεμάιο, 
η ζαχαριέρα και ίο κουτί με 
τα μπισκότα. Παίρνοντας το 
καπάκι προσεκτικά στα χέ
ρια με ένα μαντίλι ο Στεργί
ου άνοιξε τη ζαχαριέρα που 
ήταν μισοάδεια άνοιξε το 
κουτί με τα μπισκότα και σή
κωσε τη συσκευασία με το 
γάλα που είχε μέσα ελάχι
στο υγρό. Όταν τελείωσε 
την έρευνα του, μίλησε με 
τον ιατροδικαστή που ήδη 

βρισκόταν εκεί. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ο θάνατος 
προερχόταν από δηλητήριο. Ο αστυνόμος πήγε στο διπλα
νό δωμάτιο για να μιλήσει με ιη σύζυγο του θύματος.
- Κυρία μου πρέπει να ηρεμίσετε και να μου πείτε τι ακριβώς 
συνέβη.
Η γυναίκα συγκροτώντας με κόπο τα δόκρυά της άρχισε:
- Κύριε αστυνόμε, ήταν μια απρόβλεπτη και ξαφνική σκηνή. 

Ο άντρας μου ετοίμαζε όπως κάθε πρωί το πρωινό του. Τον 
είδα να πλησιάζει το ψυγείο και να βγάζει το κουτί με το γά
λα. Μου ζήτησε μάλιστα και το ψαλίδι για να κόψει τη γωνία 
της χάρτινης συσκευασίας. Μετά έβαλε λίγο γάλα στο ποτή
ρι του και ήπιε μια γουλιά - λάτρευε ίο παγωμένο γάλα. 
Ξαφνικά έπεσε κεραυνοβολημένος στο έδαφος σίγουρα από 
κάποιο ισχυρό δηλητήριο. Εγώ προσπάθησα να τον βοηθή
σω αλλά κατάλαβα ότι είχε ήδη πεθάνει. Δεν βρίσκω άλλη 
αιτία, το γάλα πρέπει να είχε δηλητήριο. Πιστεύω κύριε 
αστυνόμε ότι πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως, γιατί ίσως αυ
τό να μην είναι το μόνο θανατηφόρο κουτί.
Ο αρχιφύλακας που συνόδευε τον αστυνόμο, ετοιμαζόταν 
ήδη να τηλεφωνήσει στην εταιρεία για περισσότερες διευ- 
κρινήσεις. Ο Στεργίου όμως τον σταμάτησε λέγοντάς ίου:
- Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη τα πράγματα δεν έγι
ναν όπως μας τα λέει η κυρία και έχω αποδείξεις γι' αυτά 
που λέω.

Για ποιες αποδείξεις μιλάει ο αστυνόμος;

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;»
(παιχνίδι 2)

1. Η άδεια Β κατηγορίας θα σας επιτρέψει να οδη
γήσετε;
α) Ένα επιβατηγό όχημα που περιλαμβάνει 9 θέσεις με 
αυτή του οδηγού;
β) Ένα όχημα ίου οποίου ίο βάρος με φορτίο δεν υπερ
βαίνει τα 5.000 κιλά, 
γ) Μια μοτοσικλέτα.

2. Εκτός κατοικημένης περιοχής κατά τη νύχτα:
α) Χρησιμοποιείτε μόνο τα φώτα διασταυρώσεως; 
β) Χρησιμοποιείτε τα φώτα πορείας;

3. Σε πόση απόσταση από στάση λεωφορείων εηι 
τρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας;
α) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5μ. 
β) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 10μ. 
γ) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 12μ.

«ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ»
(παιχνίδι 3)

Γεννήθηκε περί τα 460-370π.Χ. και καταγόταν από τα 
Άβδηρα. Ήταν ο τελευταίος από τους σπουδαίους φυ
σικούς φιλόσοφους. Πίστευε πως ο κόσμος είναι φτιαγ
μένος από αμέτρητα είδη ατόμων. Ορισμένα είναι σφαι
ρικά και λεία, ενώ άλλα με ανώμαλη επιφάνεια και 
οδοντωτά. Έτσι μπορούν να ενωθούν και να φτιάξουν 
ένα σωρό πράγματα. Πίστευε πως η ψυχή είναι φτιαγμέ
νη από ειδικά άτομα σφαιρικά και λεία. Όταν ένας άν
θρωπος πεθαίνει τα άτομα της ψυχής του σκορπίζονται 
προς κάθε κατεύθυνση κι έτσι μπορούν να ενωθούν με 
κάποια άλλη ψυχή που εκείνη τη στιγμή γεννιέται.

Ποιος είναι;
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"ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ;

«Άλλαξε ο Μανώλη κι έβαλε ta ρούχα αλλια»

Η φράση αυτή ξεκίνησε από παροιμία, και έγινε γνωσιή 
από ίο παρακάιω περιστατικό. Iious xpovous ίου Όθωνα, 
υπήρχε 0vas yvcootos κουρελιάρη5 mnos, ο Μανώλη5 
Mnaiivos. Δεν υπήρχε κανείε σχην Αθήνα που να μην ιον 
γνωρίζει, μα και να μην ιον ουμπαθεί. Οι κάτοικοι του έδι
ναν συχνά κανένα παντελόνι ή κανένα σακάκι, αλλά auios 
δεν καταδεχόταν να τα πάρει, γιατί δεν ήταν zniiavos, αλλά 
....ποιητή$, ή pmopas ή μερικέε φορέ$ και φιλόσοφέ. Στε
κόταν σε μία πλατεία και αράδιαζε ό,τι του κατέβαινε. Κάπο
τε, λοιπόν, έτυχε να περάσει από εκεί ο luravvns Kaolins.
Ο Μανώλη5 τον πλησίασε και τον ρώτησε, αν είχε το δικαί
ωμα να βγάλει λόγο στη Βουλή. Ο Κωλέιτη$ ίου είπε ότι θα 
ίου έδινε ευχάριστοι άδεια, αν πετούοε από πάνω του ία 
παλιόρουχα που φορούσε κι έβαζε άλλα καλύτερα. Την 
άλλη μέρα ο MavcMns παρουσιάστηκε στην πλατεία με τα 
ίδια ρούχα, αλλά φορούσε τα μέσα έξω. Ο κόσμοε ιον κοι
τούσε έκπληκτο5. Και τότε άκουσε auios tous otixous από 
το στόμα του Μανώλη Μπατίνου:
«Άλλαξε η Αθήνα όψη, 
σαν μαχαίρι 6ixois κόψη, 
πήρε κάτι απ' την Ευρώπη 
και ξεφούσκωσε σαν τόπι.
Αλλαξαν χαζοί και κουφοί 
Και pas κάναν κλωτσοσκούφι.
Αλλαξε κι ο Μανώλη 
Κι έβαλε τα ρούχα αλλιά».

(«Λέξεΐ5 & φράσεΐ5 παροιμιώδε» -του Τάκη Νατσούλη) 
εκδόσε^ Σμυρνιωτάκη

Ετερόκλητο5 -  ετερόκλιτο$:

Συνήθω$ γίνεται διάκριση ανάμεσα otis λέξεΐ5 «ετερόκλι- 
tos» και «ετερόκλητο5». Η πρώτη προέρχεται από το ρήμα 
«κλίνω» και σημαίνει με διαφορετική κλίση, δηλαδή λέξεΐ5 
που κλίνονται διαφορετικά, ανώμαλε5 λέξεΐ5. Ενώ η δεύτε
ρη παράγεται από το ρήμα «καλώ» (κλητ05- κλήση) και ση
μαίνει το διαφορετικό, ίο ανόμοιο, ίο ανομοιογενή. Η διά
κριση αυτή oncos έχει παρατηρηθεί από παλιά, είναι τεχνική 
και εσφαλμένη και προήλθε από παρεξήγηση. Στου5 αρχαί- 
ous γραμμαιικού$, η λέξη «ετερόκλnos» απαντάται με ση
μαία για tis ίλέξειε που έχουν διαφορετική κλήση. Αργότερα 
η σημασία αυτή διευρύνθηκε και χρησιμοποιήθηκε με ιη 
σημασία ίου διαφορετικού, ανόμοιου, ή ανομοιογενέ$. ΕΙ 
δεύτερη σημασία ins λέξηε θεωρήθηκε ότι ήταν και διαφο
ρετική λέξη από τη ρίζα. Η άποψη αυτή δεν έχει καμία τεκ
μηρίωση. Το σωστό άρα είναι να χρησιμοποιούμε και στα 
ελληνικά τη λέξη «ειερόκλιιο5» και με us δύο σημασι^.
Για την ιστορία ins λέξη$ «ετερόκλητο$» πρέπει να πούμε ότι 
πλάστηκε από την ελληνική γλώσσα το 1887 ω5 αντίθετο 
του αυιόκλητο5 που σημαίνει ο καλών τον εαυτό του, ενώ ο 
ετερόκλητο5 σημαίνει ο καλών από άλλου5.

(από το Λεξικό ins Ν. Ελληνική5 fflcbooas) 
εκδόσεκ Γ. Μπαμπινίωτη5

«Λόγια σοφών»

• «Πρώτα σηκώνουμε ένα σύννεφο 0K0vns και μετά παρα
πονιόμαστε πωί δεγ μπορούμε να δούμε» ΤΖΩΡΤΖ 
ΜΠΕΡΚΛΙ

• «Autos που θέλει να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα 
πρέπει να έχει επαρκή ιδέα πέρίτου τι είναι αλήθεια και ψέ
μα» ΜΠΑΡΟΥΧ ΣΠΙΝΟΖΑ

• «Γίνε φιλόσοφο5 αλλά μέσα σε όλη τη φιλοσοφία σου 
εξακολούθησε να είσαι av0pa)nos» ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΙΟΥΜ

• «Διειοδύοατε σ' αυτό το αξίωμα: to συμφέρον του κατηγο
ρουμένου είναι ιερό̂ ,το συμφέρον tns Koivcovias είναι δύο 
φορέ5 ιερό κοτ το τίύμφέρον ms δικα»οσύνη5 τρειε (pop0s 
ιερό»

• «Ο θεό ί 
ΣΟΦΟΚΛΗΣ

~ NI
)eos είναι η αλήθεια και το cpcas η σκιά
,ΚΛΗΖ

Μια τρομερά άσχημη γυναίκα μπαίνει rp0xovias στο αστυ
νομικό τμήμα ins περιοχή5 ins. Αρχίζει να διηγείται στον 
αξιωματικό υπηρεσία5, με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση: 
-Αυτό συνέβη πριν ένα μήνα. Ετοίμαζα για το μεσημεριανό 
ένα κοτόπουλο. Ο σύζυγό5 μου πήγε στην αγορά για να 
μου φέρει ένα κιλό πατάτε5. Δεν ξαναγύρισε πλέον ποτέ. Τι 
πρέπει να κάνω;
Ο αξιωματικόε υπηρεσία$, έξυσε λίγο το σβέρκο του, χα
σμουρήθηκε για μερικά δευτερόλεπτα και μετά ins απάντη
σε με αδιάφορη φωνή:
-Να το κάνετε με μπάμιε5ί
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Κουίζ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1...........Βιατσέσλαφ Σοβιετικός πολιτικός και διπλωμάτης

(1890-1986) Το όνομά του......θυμίζει βόμβα. -  Νερό ....
νηπίων.

2. Η προς τα πάνω ώθηση που δέχεται κάθε σώμα βυθιζό
μενο οτο νερό -  Επιτίθομαι (ξ.λ.).

3.........ΤΕΙΤ, όρος της τυπογραφίας - Λεπτό ύφασμα που
τυλίγουν οι μουσουλμάνοι γύρω από το φέσι.

4. Εκεί αποθηκεύονται τα ηλεκτρονικά στοιχεία - Διπλασια
ζόμενο γίνεται παιδικός ήρωας.

5. Το κάνει ο πεζοπόρος για δωρεάν μεταφορά.
6. Όμοια σύμφωνα - Η ημέρα(αρχ,) - Μία νότα.
7. Λιμός -  ο Βασιλιάς (αρχ.).
8. Αλλιώς ο χάλυβας -  Επίθετο ατΤιΤά και .... Αρθρο.
9......... Πάολο, η μεγαλύτερη πόλη της Βραζιλίας -  Το

χρησιμοποιούν και......οι γυναίκες.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ορκωτικό μόριο - Ένα καφέ χρώμα.
2. Ο γάιδαρος (αρχ.) -  Μία πρόθεση.
3. Το λουρί(αρχ,) -  Επαναλαμβανόμενος φθόγγος στη Βυζα

ντινή μουσική.
4. Ο οποίος -  Αλλιώς τα πουλιά.
5. Αδύνατος τύπος προσωπικής αντωνυμίας -  Λεία, επίπεδα.
6. Αν τους προσθέσεις ένα . ..λα, γίνονται ασουλούπωτα, 

ατημέλητα -  κλωστή, νήμα(αρχ).
7. θήκη για βέλη.
8. Η αντωνυμία ιις(αρχ). Χωρίς «ς»- Η Νέα Ελληνική Τηλεό

ραση.
9. Καλλυντικό προϊόν κομμωτικής - Το σχεδιάγραμμα.
10. Κυκλικό άνοιγμα πλοίου στην πλώρη όπου περνά η 

αλυσίδα της άγκυρας- Βουλγαρική δυναστεία.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

"Γνωρίζετε ό τ ι . . . "
Ο Μακρυγιάννης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πεζο- 
γράφους της νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Στα Απομνημο
νεύματα του μας δίνει μια γλαφυρή περιγραφή της Ελληνι
κής Επανάστασης.
Τα χειρόγραφα του ανακαλύφθηκαν και δημοσιεύτηκαν το 
1907 από τον Γιάννη Βλαχογιάννη. Η οικογένεια του Μακρυ- 
γιάννη δεν ήξερε την ύπαρξη των Απομνημονευμάτων. Ο 
Βλαχογιάννης παρακίνησε το γιό του στρατηγού Κίτσο να 
ψάξει. Τελικά τα χειρόγραφα βρέθηκαν σ' ένα τενεκέ ριγμένο 
σε απόμερη γωνιά ίου σπιτιού. Ήταν μουχλιασμένα από την 
υγρασία, αλλά δεν είχαν αποσυντεθεί. Ο ίδιος ο Μακρυγιάν- 
νης γράφει: «Σημείωνα και είχα έναν τενεκέ και ία 'βαινα μέ
σα και τα 'χωνα....», «Είχαν μεγάλην υποψίαν από μένα και 
γύρευαν να ψάξουν το σπίτι μου να μου τα βρούνε γράμμα
τα....», γι' αυτό το λόγο το 1840 εμπιστεύτηκε ένα κουμπάρο 
του που τα πήγε στην Τήνο. Το 1844 όμως, τα πήρε πίσω. 
Άρχισε να γράφει το 1829 και τελείωσε το 1850. Δεν ήξερε 
γράμματα και για να γράψει τα Απομνημονεύματά του, ρω
τούσε φίλους ίου για να μάθει γραφή.
Απόσπασμα από τα Απομνημονέυμαια 
Είμαστε εις το «εμείς»
«Ένα πράμα μόνον με παρακίνησε κι εμένα να γράψω ότι 

τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς 
και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι 
πλέον μικρότεροι άνθρωποι όσοι αγωνιστήκαμεν, αναλόγως 
ο καθείς, έχομεν να ζήσομεν εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμεν 
όλοι μαζί, να την φυλάμεν κι όλοι μαζί και να μην λέει ούτε ο 
δυνατός «εγώ» ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο κα
θείς «εγώ»; Όταν αγωνιστεί μόνος του και φκιάσει ή χαλάσει, 
να λέγει «εγώ» όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φκιάνουν, 
τότε να λένε «εμείς». Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». 
Και εις το εξής να μάθομεν γνώση, αν θέλομεν να φκιάσομεν 
χωρίον, να ζήσομεν όλοι μαζί».

Πηγή:«Κλασική βιβλιοθήκη του νέου Ελληνισμού»

Το μοιρολόι της Παναγιάς
(Απόσπασμα από μοιρολόι της Μικρασίας)

«Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, 
σήμερ' αγγέλοι, αρχάγγελοι, όλοι μαυροφορούνε, 
σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται, 

σήμερα πάνε κι έρχονται στης Παναγιάς την πόρτα.
Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν στο θρονί της, 
την προσευχή της έκανε για το μονογενή της. 

Ακούει βροντές, ακούει αστραπές και ταραχές μεγάλες, 
προβάλλει από τη θύρα της να δει τη γειτονιά της. 

Βλέπει τον ουρανό θαμπό και τ' άστρα βουρκωμένα, 
ακούει φωνή, ακούει λαλιά απ' αρχαγγέλου στόμα: 

-Σώσε, κερά μου Παναγιά, τούτηνε δα την ώρα 
και τον Υιό σου επιάσανε και στο σταυρό τον πάνε.

Η Παναγιά σαν άκουσε, έπεσε και λιγώθη, 
και σαν τη συνεφέρανε, τούτο το λόγο λέει:

Όσοι πονάτε το Χριστό, όλοι κοντά μου ελάτε.
Η Μάρθα, η Μαγδαληνή και του Λαζάρου η μάνα, 

του Ιακώβου π αδερφή, κι οι τέσσερις αντάμα, 
επήραν το στρατί -  στρατί, στρατί το μονοπάτι. 

Τηράν ζερβά, ιηράν δεξιά κανέναν δε γνωρίζουν, 
τηράν και πιο δεξιότερα, θωρούν τον Αϊ -  Γιάννη.

-Αϊ μου Γιάννη, Πρόδρομε και Βαφτιστή του γιου μου, 
μην είδες μου το τέκνο μου και σε το δάσκαλό σου;»
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M d p u o s

1/3 Ευδοκία
2/3 Ευθαδία, θάδεια
3/3 Κδεονίκη
7/3 Ευγένΐ05, Λαυρέντης
11/3 Θεόδωρος, θεοδώρα, Χρύσανθος
16/3 Χριστόδουλος
17/3 Αδέξιος, Αδεξία
25/3 Ευάγγελος, Ευαγγελία
27/3 Λυδία
31/3 Λάζαρος, Λαζαρ ία

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύ

A n p if l io s

1/4 Baios, Βάια
8/4 Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος Λαμπρινή, 

Πασχάδης, Ραφαήδ 
13/4 Ζωή, Πηγή 
15/4 Θωμά5 
16/4 Ειρήνη 
22/4 Ναθαναήδ 
23/4 Γεώργιος, Γεωργία.
24/4 Εδισάβετ

χρόνια ποδδά σ' όλους tous εορταζόμενους.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

«ΣΠΑΖΟΚΕΦ
(παιχνίδι 4)

Ένα γατάκι έπεσε σ' ένα πηγάδι βάθους 10 μέτρων. Κάθε 
μέρα ανέβαινε 3 μέτρα, αδδά το βράδυ γδιστρούσε πίσω 2 
μέτρα. Σε πόσες μέρες βγήκε το γατάκι από ίο πηγάδι;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΤΕΥΧΟΣ 241

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007

(Παιχνίδι 1)
ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 241 

(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007)
Η γενειάδα των δύο ημερών που παρατήρησε ο αστυνόμος 
στο πρόσωπο του θύματος έρχεται σε αντίθεση με την κατά
θεση της συζύγου, ότι άκουσε τη μηχανή να δουδεύει αρ
κετά δεπτά, ενώ ήταν στην μπανιέρα. Αυτή η δεπτομέρεια 
κάνει τον αστυνόμο να υποψιαστεί.

(Παιχνίδι 2)
«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;»

1(a), - 2.(α), - 3.(β)

(Παιχνίδι 3)
«ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΝΣΑ»

Η σωστή απάντηση είναι το (Γ) ο αριθμός (2).

(Παιχνίδι 4)
«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ»

Αφού οι αμοιβάδες αναπαράγονται χωρισμένες στα δύο κά
θε δεπτό, τότε στις 11:59, ένα δεπτό δηδαδή πριν γεμίσει, το

βάζο θα ήταν μέχρι τη μέση.

ΝΙΚΗΤΕΣ (Κατόπιν κδηρώσεως) :Αβραμίδης Χρυσοβαδάντης, 
Μίρκου Νικόδαος, Μακίδης Ιωάννης, Πετροπούδου Ζωή, 
Διαμάντη Μαρία, Δινάδη Αθηνά, Μπούνα Ανδρομάχη, Πα- 
ναγοπούδου Κδάυδια, Δεσποτάκη Άννα, Λάσκου Μαρία, 
Τουδούμτσης Βασίδειος.

Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέδνοντας τις απα
ντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2, 3 και 4 στη διεύθυνση: 
«ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι, 
Τ.Κ.15123 ή στην ηδεκτρονική διεύθυνση: θςτθηθ^η^Γ ή με 
fax στο 210-6849352.
Σημείωση : (Οι φίδοι αναγνώστες παρακαδούνται όπως 
αναγράφουν τα πδήρη στοιχεία τους και τη διεύθυνση κα
τοικίας τους για την αποστοδή του δώρου τους)

Επιμέλεια: Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα
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Αλληλογραφία

■ Ο Πρέσβη των Η.Π.Α στην Αθήνα κ. Charles R Ries οε ευ
χαριστήρια επιστοδή του npos τον Υπουργό Anpooias Τάξη$ κ. 
Βύρωνα Πολύδωρα μεταξύ άδδων αναφέρει:
«Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,
Zas γράφω για να εκφράσω τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για 
τη βοήθεια και τη συνεργασία, που εσείς και το Υπουργείο oas 
παρέχετε οτην πρεσβεία αυτή,
καθείς και στην Μονάδα Υπηρεσιών npos tous Αμερικανού5 
πολίτες του Προξενικού pas Tpnpaios, σε οχέοη με τη διμερή 
pas προσπάθεια να αυξήσουμε το επίπεδο Tns αρωγή$ npos 
τα θύματα εγκληματικών ενεργειών και otis δύο χώρε$. 
θα θέδαμε συγκεκριμένα να ευχαριστήσουμε τον Αρχηγό Tns 
EhrlnviK0s AoTUVopias, Αντιστράτηγο Αναστάσιο Δημοσχάκη, 
και τον Αναπληρωτή του, Αντιστράτηγο Στυλιανό Σύρο, για τη 
βοήθεια και την υποστήριξή to u s, για το σχεδίασμά και την 
πραγματοποίηση του «Δεύτερου Forum Αρωγή5 npos ία θύ
ματα», που έδαβε χώρα πρόσφατα στα Σχοδεία Αμερικανική5 
Koivoimas Tns A0hvas.

■ Ο Mntponoditns θεσσαδιώτιδθ5 και Φαναριοφαρσάδων κ. 
Κύριδδθ5 συγχαίρει tous εκπαιδευόμενου5 Δόκιμοί αδδά 
και ίο προσωπικό ins Zxoh0s Ασιυφυδάκων Καρδίτσας για 
την ευγενική και ανθρώπινη πρωτοβουδία to u s  να συγκε
ντρώσουν και να καταθέσουν χρηματικό ποσό σε ειδικό δο- 
γαριασμό με σκοπό την ανέγερση Δημοτικού Σχοδείου στην 
Αφρική για τα ορφανά παιδιά.

■ Ο Mniponodims Αδεξανδρουπόδεωε κ. AvOipos ευχαριστεί 
και συγχαίρει το προσωπικό και το Διοικητή του Α.Τ. Φερών, 
για την σύδδηψη των δραστών που διέρρηξαν πρόσφατα τον 
Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Βρυσούδαε.

■ Ο np0e6pos ins Εδληνικής Ομοσπονδίες Παγκρατίου 
Αθδήματοε κ. Ανδρέαε Mazap0Kns εκφράζει tis Θερμέ5 του 
ευχαριστία και τα συγχαρητήρια npos τον Ανθυπαστυνόμο κ. 
θωμά Χαραδαμπή, για τη θέρμη, πίστη και πάθοε με τα οποία 
μειαδαμπάδευσε.ιη φδόγα του Παγκρατίου αθδήμαΐ05 ons 
καρδιέε ποδδών συναδέδφων του.

■ Ο πρόεδροε του Πανεδδήνιου Ιατρικού Συδδόγου Δρ. 
Εμμανουήδ Καδοκαιρινό5 εκφράζει ns Θερμέ5 του ευχαριστία 
npos t o u s: Αστυν. Δ/ντή κ. Δημήτριο Μαραγκό και Αστυν. Α' 
κ. Βαγγέδη Ιωάννη του Α.Τ. Συντάγματο5 καθά>5 και το Διοικη
τή του Α.Τ. Αμπεδοκήπων Αστυν. Υποδ/ντή κ. Σταύρακα, για τη 
βοήθεια που πρόσφεραν κατά την πρόσφατη Τακτική Συνέ- 
δευση ίου Συδδόγου σε κεντρικό ξενοδοχείο ins A0hvas.

■ Ο Apx/Kas κ. Φωιιάδηε laMvvns που υπηρετεί στην Αστυν. 
Δ/νση Σερρών εκφράζει ns θερμέε του ευχαριστία npos τον 
Πρόεδρο του Σωματίου Αστυνομικών Υπαδδήδων Ν. Σερρών 
κ. Αθανάσιο Καραθανάση καθας και npos όδου$ tous συνα- 
δέδφου5 μέδη, για την πρωτοβουδία tous να του προσφέ
ρουν οικονομική ενίσχυση, μετά από την οδοσχερή καταστρο
φή που υπέστη η 2όροφη κατοικία του στον Εδαιώνα-Σερρών 
από πυρκαγιά.

■ Ο Ahpapxos του Δήμου Νικηφόρου Ν. ApOpas κ. Kapiciiins 
Γεώργιο5 συγχαίρει το προσωπικό tns Αστυν. Avons Ap0pas 
και ιδιαίτερα του Τμήματοε Ασφαδειύς Δράμαε, για την εξάρ
θρωση και σύδδηψη oneipas διαρρηκτών τεσσάρων ατόμων, 
τα οποία είχαν ληστέψει δημόησσα στο Δ.Δ. A6piav0s.

■ Ο κ. Δημήτριοε Βόγγοδη$ k0toikos Βύρωνα εκφράζει ns 
θερμέε του ευχάριστά npos το Διοικητή του Α.Τ. Παγκρατίου 
κ. Αναγνωστόπουδο Δημήτριο καθάς και npos τον Αστυφ. Γιο- 
βάνη Βασίδειο και Ειδικό φρουρό Ιακωβάκη Χρήστο, για τον 
άριστο και επαγγεδματικό τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν οι
κογενειακό του πρόβδημα.

■ Το Δ.Σ. και ο np6e6pos του Π.Α.Ο.Β. B0p6as κ. Τσιρίκος Βα- 
σίδειθ5 εκφράζουν ns ευχαριστίε5 tous npos tous: Δ/ντή tns 
Αστυν. Δ/vons Ζακύνθου κ. Ζαχαράκη, Διοικητή του Α.Τ. Ζα
κύνθου κ. Ξεζονάκη Νικόδαο και τον επικεφαδή$ ins 60vapns 
Ο.Π.Κ.Ε. κ. Καραγκούνη Κων/νο, για τον σχεδίασμά και υδο- 
ποίηση -με τον καδύτερο δυνατό τρόπο- όδων εκείνων των 
μέτρων με αηοτέδεσμα ο no6oocpaipiK0s αγώναε πρωταθδή- 
patos Γ' E0vik0s Κατηγορία5, με το εκεί Σωματείο tns Ζακύν
θου να διεξαχθεί με πδήρη ασφόδεια.

■ Από την εταιρεία METRONIX Ε.Π.Ε. ο κ. Συράκηε Κων/vos 
εκφράζει tis Θερμέ5 του ευχαριστίε5 npos την ομάδα Ζ' tns 
Αμεση5 Ap0ons θεσ/vi'Kns και ιδιαίτερα npos tous: Ανθ/μο 
Μοσχίδη Ιωάννη και Αστ/κε5 θεοδωρίδη Ιωάννη, Ταιτακίδη 
Ιωάννη, Μάρα Δημήτριο και Χατζημιχαήδ Κων/νο, για την 
άμεση και αποτεδεσματική ανταπόκρισή tous που είχε σαν 
αποτέδεομα τη σύδδηψη των δραστών tns διάρρηξης που 
έγινε πρόσφατα στα γραφεία tns και την επιστροφή των κδο- 
πιμαίων.

■ Ο Εισαγγεδέα$ Πρωτοδικών Μυτιδήνη5 κ. Κων/vos Μπού- 
toikos εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια npos όδο το προ
σωπικό των υπηρεσιών tns AoiuvopiKns Δ/vons Λέσβου, για 
το έργο που επιτέδεσε κατά το έτο5 2006,
«δεχθείτε παρακαδώ -  επισημαίνει ο κ. Εισαγγεδέα5 στην 
επιοτοδή του- τη μεγάδη ικανοποίησή μου για το έργο που 
επιτεύχθηκε κάτω από πραγματικά avn^oes ouv00K8s που 
αναπτύσσονται στην ευαίσθητη αυτή περιοχή του Νομού 
Λέσβου».

■ Ο Πρόεδροε και τα μέδη του Διοικητικού Συμβουδίου του 
Πανερυθραϊκού Α.Σ. N0as Epu0paias εκφράζουν tis Θερμέ5 
tous ευχαριστίε5 npos το προσωπικό και το Διοικητή του 
Αστυν. Tpnpatos Αίγιου, για tis ιδανικέ5 συνθήκε$ ασφάδειαε 
και τάξη$ που δημιούργησαν κατά την εκεί φιδοξενία tous 
στον αγώνα με την τοπική ομάδα μπάσκετ του Αιγίου.

■ Ο Πρόεδρο5 και Διευθύνων Σύμβουδο$ tns Γενικήε Ταχυ- 
δρομικήε εκφράζει tis θερμέε του ευχαριστίε5 npos το προ
σωπικό και ιδιαίτερα npos το Διοικητή του Τμήματο5 Ασφαδεί- 
as Αμαρουσίου κ. Ηδία Κατσιμπούρα, για την εγρήγορση, σο
βαρότητα και μαχητικότητα που επέδειξε σε υπόθεση αξιόποι
νων ενεργειών σε βάρο$ tns προαναφερόμενη5 ειαιρεία5.

■ Η Πρόεδρο$ του Σωματείου Σχοδικών Τροχονόμων Μακε- 
δονίαε θράκη$ κα Αθανασία Τερζή-Ρίζου εκφράζει tis Θερμέ5 
tns ευχαριστίε5 npos τον Υπουργό Anpooias Τάξη5 κ. Βύρωνα 
Ποδύδωρα, για την εποικοδομητική και ουσιαστική περιεχο
μένου συνάντηση που είχε το Σωματείο με tous αρμοδίουε 
του Υπουργείου Δημόσια5Ϊάξη5.

■ Ο Πρόεδρο5 του Διοικητικού Συμβουδίου και Γενικό5 Δ/vThs 
tns JT International Hellas ΑΕΒΕ κ. Andrew Reay εκφράζει tis 
Θερμέ5 του ευχαριστίες npos to προσωπικό και to Δ/ντή tns
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Δ/vons Aocparteias AutiKhs Απική5 , του Τμήμαιοε Ασφαδεία5 
Αοπροπύργου, του Tpiipatos Ασφαδεία5 Αχαρνών καθώε και 
oAns ins aoiuvopiKns ομάδαε που συμμειείχε στην επιχείρηση 
εύρεσή ίου κϋαπένιοί φορχηγού ins ειαιρεία5 με χαριοκιβώιια 
ισιγόρων αξίαε 1.5 εκαιομμυρίων ευρώ.
Το φοριηγό βρέθηκε από ιην Εδδηνική Αοιυνομία ιην επομένη 
ins Kflonns με άθικιο ίο εμπόρευμα όπου και παρεδόθη σιην ιδιο- 
κιήιρια εταιρεία.

■Ο κ. Γεώργΐ05 Μιχεδόπουδο$ που κατοικεί οιο Νησέδι Αδεξάν- 
δρεια$ Ν. HpaBias ευχαριοιεί θερμά ίο προσωπικό ins Δ/vans 
Tpoxaias Atnms και ιδιαίτερα του Β' Tpnpatos Tpoxaias Αυτοκινη
τοδρόμων, για τον υψηδό επαγγελματισμό και την ανθρώπινη ζε
στασιά με την οποία ανταποκρίθηκαν σε πρόσφατο τροχαίο ατύ
χημα που ενεπδάκη με την οικογένεια του (καραμπόδα) στο 100 
χδμ. ins E0vims Οδού Αθηνών-Λαμία5.

■ Η Δ/ντρια του Νηπιαγωγείου των εκπαιδευτηρίων Δούκα κα 
Όδγα Τσούμη εκφράζει us θερμέ$ ins ευχαρισιίε$ npos ίο προ
σωπικό και το Δ/ντή ins Αμεοη5 Apaons Αττικήε Ταξίαρχο κ. Νικό
λαο Σερέτη, για ιην υποδειγματική υποδοχή και πδήρη ενημέρω
ση ίων παιδιών -αν και ήταν ποδύ μικρά- Ka0d>s και των συνοδών 
Νηπιαγωγών.

■ Ο Πρόεδροε ins EnaponAs Ανταγωνισμού κ. Σπ. Ζηοιμόπουδθ5 
εκφράζει us ευχαρισύε$ του npos το προσωπικό του Αστυνομικού 
Τμήμαΐ05 Κυψέδη5, για την έγκαιρη κινητοποίησή ious να απομα
κρύνουν ious ταραξίε$ που είχαν ρίξει προηγουμένω5 αυτοσχέ
διο εμπρηστικό μηχανισμό προκειμένου να μεταβεί η Πυροσβε
στική Υπηρεσία να παρέμβει. Ιδιαίτερε5 ευχαριοτίε5 εκφράζει και

npos τον νεαρό αστυνομικό κ. Προδρομιάδη που είχε την ευθύνη 
φύδαξη$ του κτιρίου εκείνη τη στιγμή.

■ Το ζεύγο$ Εδένη και Xap0rlapnos A0avao0nour1os εκφράζουν 
us ευχαρισυε$ ious npos την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα 
npos το προσωπικό του Α.Σ. Λαμπεία5 Ηλεία5 και του A.T. Apxaias 
Orlupnias, για ιην επιτυχία ious να συδδάβουν ious δράστε5 που 
διέπραξαν σε βάρο$ ious, δηατεία και την επιστροφή των αφαιρε- 
θέντων.

■ Το κατάστημα ins Εθνική$ Τράπεζα5 Αδεξανδρούποδη5 εκφρά
ζει τα θερμά ins συγχαρητήρια npos τπν Αρχιφύδακα που υπηρε
τεί στην Α.Δ. Αδεξανδρούποδη5 κ. Κοτίση Εδένη του Στεργίου, για 
την απόδοση στο δικαιούχο 300 ευρώ που βρήκε στο ένα από τα 
δύο ΑΤΜ του καταστήματο5.

■ Ο Υπεύθυνοε Aocparteias τη$ HSBC κ. AiortazAs Anpmpios εκ
φράζει us θερμέ$ του ευχαριοτίε5 npos το προσωπικό Tns Διεύ- 
0uvons Κρατική5 Ασφάδεια$ (2ο Γραφείο), για την ποδύτιμη βοή
θεια που πρόοφερε κατά τη διάρκεια Tns πρόσφατέ επίσκεψη5 
του προέδρου του ομίδου K.Michael Geoghegan, στην Αθήνα.

■ Ο κ. Ανδρέεκ Πατεράκη$ εκφράζει us Θερμέ5 του ευχαριστίε5 
npos το Διοικητή του Αστυν. Τμήματο$ Παγκρατίου κ. Ευθύμιο Στέ- 
φου, την Ανθυπ/μο κ. Αικατερίνη Μπουδινάκη και Αστυφ. κ. Ιωάν
νη Γιαννούσα του ιδίου Τμήματθ5, για τη γρήγορη και ευγενική 
εξυπηρέτηση που του παρείχαν πρόσφατα.

Επιμέλεια: Π.Υ Γεώργιοβ Χρονδρομαχίδηε

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 υπ1 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.....................................

Επισήμανσή : Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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K'ATAfiTi Η Μ ΑΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
Π α ρ α γ γ ε λ ία ,

ΣΤΟΛΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΘΕΡΙΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΑΡΩΝ ραπτικά 25,00 ευρώ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ραπτικά 28,00 ευρώ 

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 14,00 ευρώ 
ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ ΘΕΡΙΝΗ ραπτικά 98.00 ευρώ 

No 8 ΘΕΡΙΝΗ ραπτικά 120,00 ευρώ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Λ.

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑ ΒΟΑΗ

ΑΚΑΑΗΜΙΑΣ 32 ® Μ 1

οϋες
J tH w U U lM G T U V O limί  Λ

ίΙυροοβεοτικου/Σωματος
'Αεροπορίας
Στρατού am

Μ ο Αεμικου ΝαυτικούΕμπορικού
mu£Mou)Io)iiam

ΟΕΚΤΕΙ ΚΑΙ
ηιχτοτικιι
ΚΑΡΤΕΙ

/ /  από το 1924

αφο/ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟ



Αγαπητοί μας πελάτες,
Για ακόμη μία φορά αισθανόμαστε την ανάγκη να σας 
ευχαριστήσουμε που με την εμπιστοσύνη σας, μας 
εδραιώσατε στις  πρώτες θέσε ις  των προτιμήσεων σας.

Η αμέριστη υποστήριξή σας, μας υποχρεώνει  συνεχώς στην 
αναζήτηση νέων προϊόντων προκειμένου η καθημερινότητά 
σας να γ ίνετε  πιο άνετη και προπαντός πιο Ασφαλής.

Αρχή όλων μας που πλαισιώνουμε και εκπροσωπούμε καθημερινά 
την Target Group είναι να σας προτε ίνουμε και να σας προμηθεύουμε 
με προϊόντα, στα οποία θα εμπιστευόμασταν ανεπιφύλακτα 
και εμ ε ίς  οι ίδιοι την ασφάλε ιά μας, όντας στην θέση σας.

Διανύοντας τον τελευτα ίο  μήνα του έτους, λίγο πριν τ ις  γιορτές, 
σας ευχόμαστε Πολλά ϊμ ι Α θφ αΜ | και σας προσφέρουμε

Ένα Όπλο Της Επιλογής Σας

[b Υτ έΛ t t j ^ K J p e o y ]
Κατόπιν Κληρώσεως

Ισχύει για όλα τα όπλα που θα παραγγελθούν από την εταιρία μας από 
01 .12 .06  έως 31.01.07. Το όνομα του τυχερού που θα προμηθευτεί 
τον ατομικό του οπλισμό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση θα 
Βημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος - Φεβρουάριου - της Αστυνομικής

Ανασκόπησης.

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

ΑΣΤ/ΚΟΥΣ - Ε/Φ  - Σ /Φ
m

ΑΦΟΡΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 0Α ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ ΤΗΝ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

:0! 
■&NFOGUO 

PO L IC E  FORCE

Για π ε ρ ι σσ ότ ε ρ ε ς  πλ ηρο φορί ες  μην διστάσετε να επι κοι νωνήσετε μαζί μας.

Target Eraup
Εμπόριο Όπλων & Πυρομαχικών
Κεντρικό: Μιχαλακοπούλου 121, Αθήνα 115 27 
Τηλ.: 210 77.18.890, Fax: 210 77.18.897

Υποκατάστημα: Δημητσάνας 16. 115 22, Αμπελόκηποι 
Τηλ.: 210 64.70.010, Fax: 210 64.70.010

e-mail: targetgr@acci.gr

Γ Π
DNO ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ TO N.I.J. ΜΕ ΤΑ
ίΧΤΑΝΤΑΡ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005 Μ 

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΤΙΚΕΤΑ
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