


ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

s  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΑΒΕΣ 500.000 €

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 100.000 €
^ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS / MALUS 

^ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
S  ΟΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
^ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΩΣ 3.000 €

^ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 3.000 €

ΙΠΠΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έως 6 199,10 104,80
7 8 213,90 112,60
9 10 258,40 136,00
11 12 268,20 141,20
13-14 302,80 159,40
15-20 351,40 185,00

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικακ. 
Αποστολή Συμβολαίου στο Χώρο σας. 

Δυνατότητα Επιπλέον Συιιπληρωιιατικών Καλύψεων.

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
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από την εκδότρι α

Π
ολλά ΤΟ. γεγονότα αστυνομικού ενδιαφέροντος και αυτό το δίμηνο. Ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Βύρωνας Πολύδωρας μετέβη στην Κίνα όπου υπέγραψε με τον ομόλογό του Υπουργό κ. 
Zhou Yongkang συμφωνία Αστυνομικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η Συμφωνία ετπκαιροποιεί την 
προηγηθείσα όμοια που έχουν υπογράψει οι 
δύο χώρες και καλύπτει, σε επίπεδο κυρίως 
πληροφοριών, τους τομείς καταπολέμησης 
τρομοκρατίας, του οργανωμένου 
εγκλήματος, των ναρκωτικών, του εμπορίου 
όπλων και ανθρώπων, του ξεπλύματος 
βρώμικου χρήματος, της παράνομης 
διακίνησης έργων τέχνης, της ανταλλαγής 
πληροφοριών για εντοπισμό αγνοουμένων - εξαφανισθέντων και καταζητούμενων ατόμων καθώς 
και την εκπαίδευση των Αστυνομικών των δύο χωρών. Ο κ. Υπουργός σε συνάντηση του με τον 
Κινέζο Αντιπρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου κ. ϋ  
Binghua τόνισε ότι: “Ό πω ς οι αρχαίοι 'Ελληνες έδοοσαν και την Ολυμπιακή Δάδα και την 
Ολυμπιακή Εκεχειρία και όλο το Πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, και ‘μεις στις σημερινές, 
στις σύγχρονες εφαρμογές είμαστε συμμέτοχοι της επιτυχίας που θα έχει το Πεκίνο με τη μικρή 
μας συνεισφορά, την μεγάλη των αρχαίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη δική μας 
συγκεκριμένη τπά συμπεριφορά σε ζητήματα Ολυμπιακής Ασφάλειας”.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις στην οργανωτική δομή των Γενικών 
Αστυνομικών Διευθύνσεων Νοτίου-Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της 
σταδιακής εξέλιξης του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού προγράμματος του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης που έχει ως στόχο την προσαρμογή της Ελληνικής Αστυνομίας στη σύγχρονη 
πραγματικότητα
Βασικός σκοπός των μεταρρυθμίσεων αυτών αποτελεί η συγκρότηση νέων, σύγχρονων και 
ορθολογικών οργανωτικών σχημάτων των ως άνω Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων 
Περιφέρειας κατά τρόπο και στο βαθμό που να εγγυώνται την πληρέστερη ανταπόκριση των 
Υπηρεσιών δικαιοδοσίας τους στις πραγματικές αστυνομικές ανάγκες και απαιτήσεις των 
περιοχών ευθύνης τους την αναβάθμιση του κοινωνικού τους έργου και γενικά τη διαμόρφωση 
μιας νέας αστυνομικής πραγματικότητας στη νησιωτική χώ ρα ]
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6Ιστορική κατάρτιση και κοινω νική αναγνώριση, 1 0 Συνέντευξη με τον Αρχηγό της Γερμανικής

Αστυνομίας, 14Υπόθεση "Ή λιος", 18
20
ανθρώπινων οργάνων,

Σάμος, το ευλογημένο νησ ί της Ή ρας,

34Η Αστυνομία της Νέας Υάρκης,

Η τιμή της Π αναγίας σε Σάμο, Ικαρία και Φούρνους,

26 Ανθρωποκτονία και κυνηγετικά όπλο, 30
40

Εμπόριο

' Αναμνήσεις ενός Μ οιράρχου,

44
56
64

30η Α υγούστου, Δ ιεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων,

60
50,

Το νερό που πίνουμε,

Ο άνθρωπος και η τεχνολογία του, 

Π ροστατευτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του καύσωνα,

Η λαογραφία του θαλάσσιου μπάνιου, 66Η χάρτα δικαιωμάτων του καλού ταξιδευτή,



70
76

Beach Volley, C eretta - caretta,

Ο πόλεμος για  τα πράσινα, Σχολείο και γονείς.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ινασκόπηση

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

Σύμφω να μ ε την 9010/1116-γαπό 511/01 ΚΦΕΚ. Κ  -1090) 

απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπω ς τροποποιήθηκε 

μ ε την υπ. αριθμ.9010/1117-α από 18.9.2002 (φεκ.Β -1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Ε πιτροπή  

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια  του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίω ν Σχέοεω ν/ΑΕΑ

Εκδότρια-Διευθύντρια
Αστυν. Α' Ελένη Κώτση-Γαλατιανού
τηλ. 210/6854206
Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β' Αρετή Κ  Λιασή
Βοηθός Αρχισυντάκτης-Υπεύθ. Διαφήμισής
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609
Creative art director
Λιάνα Ιωαννίδου

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

Μ όνιμες Στήλες

78 Π ολιτισμός, 84 Βιβλίο,

86 Αστυνομία και Αθλητισμός, 90
94

104
Σώματος,

Ε π ιτυ χ ίες  του 

Δ ιεθνείς αστυνομικές επιτυχίες,

Επικαιρότητα,96 
122
124 Ψ υχαγω γία , 128

Υπηρεσιακά νέα,

Παράξενα απ’ όλο τον κόσμο,

Α λληλογραφία

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

’ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" ΑΕ.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, τηλ. 210/8161301 
Ετήσιες Συνδρομές
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 9 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.ΤΑ, Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

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

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών, απηχούν τις δικές 
τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Α ρχηγείου 
της Ε λληνικής Αστυνομίας.

mailto:astana@mail.gr


Ιστορική κατάρτιση
και κοινωνική αναγνώριση

του Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Σ τ .  Β α γ ι α ν ο ύ
Ομότιμου καθηγητή Παιδαγωγικής και διαβίου εκπαίδευσης 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

συνειδητοποιημένος, ο υ
πεύθυνος πολίτης καλείται να γνωρίζει 
την ιστορία τουλάχιστον της εθνικής 
του κοινότητας. Το "τουλάχιστον" υπαι
νίσσεται το δέον του μορφωτικού ε
μπλουτισμού του και με παραπέρα ιστο
ρικές γνώσεις: την ιστορία των βαλκανι

κών χωρών, την ευρωπαϊκή ιστορία, την παγκόσμια ιστο
ρία. Και ειδικότερα, την ιστορία των στρατιωτικών γεγονό
των, των οικονομικών, των κοινωνικών, των επιστημονι
κών κ.λπ. των πολιτιστικών, ευρύτερα 

Αν έτσι έχουν τα πράγματα ως προς 
το μορφωτικό δέον του "υπεύθυνου πο
λίτη", τότε η καλή ιστορική κατάρτιση 
προφανώς αποτελεί δέον και για τον 
Έ λληνα αστυνομικό αυτόν τον κατ’ ε
ξοχήν υπεύθυνο πολίτη, αφού κύριος 
χαρακτηρισμός του στην κοινωνική 
συνείδηση είναι "φύλακας του νόμου".
Είναι αυτός, όμως, μόνος ο χαρακτηρι
σμός που τον ακολουθεί; - Απαντούμε: 
όχι μόνο! Ο αστυνομικός είναι, πρώτι

στα, φύλακας του πολιτισμού της εθνικής μας κοινότητας, 
και κατ’ εξοχήν τώρα στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Και εξηγούμεθα: ο Έλληνας αστυνομικός είναι γέννημα 
και ανάθρεμμα της ελληνικής κοινωνίας τόκος της παιδείας και 
της αγωγής των κοινωνικών του παραγόντων. Είναι φορέας 
συγκεκριμένων οικογενειακών και κοινωνικών βιωμάτων 
του, της μορφωτικής του επίδοσης γενικότερα, φορέας των 
στοιχειών της ελληνικής εθνότητας, που είναι τα ήθη της τα έ
θιμά της η ιστορία της ο πολιτισμός της 

Τα στοιχεία, τέλος αυτά της κοινωνίας μας αποτελούν, 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, περιεχόμενο και συνισταμένη 

του θετικού και του εθιμικού δικαίου 
της χώρας μας Ο αστυνομικός αυτά τα 
στοιχεία ακριβώς δεν είναι που καλεί
ται να φυλάττει; Δεν είναι, συνεπώς 
που καλείται να φυλάττει (= σέβεται, 
στηρίζει και προστατεύει) τον πολιτι
σμό της κοινωνίας μας;

Αυτός ο φύλακας όμως του νόμου 
και του πολιτισμού μας καλείται να εί
ναι "φύλακας" με την πλατωνική έν
νοια, κι αυτό σημαίνει, ότι καλείται να
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μελετά και να γνωρίζει καλά πέρα άλλων, ιστορία, την επι
στήμη που περιγράφει και διασώζει κριτικά και δημιουργι
κά τα δεδομένα του πολιτισμού του και της εξέλιξης του 
στο χρόνο.

Α ς  γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Η χώρα μας μετέχει 
ήδη πάση δυνάμει στα δρώμενα της ευρωπαϊκής οικογέ
νειας. Το δεδομένο αυτά αναμφίβολα συναρτάται με βέβαιες 
αγαθές συνέπειες. Ποιος, όμως, θα αποκλείσει και κάποιες 
δύσκολες καταστάσεις (ας τις πούμε μόνον έτσι) στο πλαί
σιο της ευρωπαϊκής συνύπαρξης και συλλειτουργίάς τό
σων εθνικών κοινοτήτω ν;

Πάνω στο ερώτημα αυτό θα επικαλεσθούμε δειγματικά 
την παλαιότερη πρόταση Durosel για τη διδασκαλία της ευ
ρωπαϊκής ιστορίας στα σχολεία. Η ευρωπαϊκή ιστορία του, 
λοιπόν, άρχιζε, ούτε λίγο ούτε πολύ, από τον Καρλομάγνο 
(800 μ.Χ.), η δε αναφορά του στην ελληνική ιστορική πα
ρουσία και παρέμβαση υπήρξε περίπου μηδενική! Βέβαια 
προκάλεσε την αντίδρασή μας αλλά, όπως και να το κάνου
με, προξενήθηκε αναμφίβολα μια ''δύσκολη κατάσταση" για 
εμάς τους Έλληνες, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλέγ
γυας συνύπαρξης και συλλειτουργίάς.

Είναι προφανές για τον παρατηρητή της ευρωπαϊκής κα
θημερινότητας ότι πάντα υποφώσκει ένας εθνοπολιτιστικός α- 
νταγωνισμόςμεταξύ των κρατών-μελών τηςΕ,Ε.,Υπάρχουν, 
α χ , περιπτώσεις όπου αμφισβητήθηκε, έστω δημοσιογραφικά, 
το δικαίωρά μας για διαχείριση του ελληνορρωμαϊκού πολιτι
σμού μας. Σε άλλες περιπτώσεις δεν έχει γίνει αποδεκτή η φυ
σική συνέχειά του, μέχρι των σημερινών Ελ
λήνων. Βιώνουμε, ακόμα, ότι η κοινωνική κα
θημερινότητα φαίνεται να παρασύρεται προς 
υπεραξιολογήσεις της τεχνολογίας απέναντι 
στον πνευματικό ελληνορρωμαϊκό πολιτισμό, 
κ ά

Ωστόσο, μόλις που χρειάζεται να επισημά- 
νουμε εδώ, ότι η τεχνολογία πρέπει να αξιο
λογείται για υπηρετικό χαρακτήρα της απέ
ναντι στο μείζον πολιτιστικό αγαθό, κι αυτό
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είναι ο πνευματικός πολιτισμός. Μ όλις επίσης που χρειά
ζεται να υπομνήσουμε, ότι στον μονιστικό φορέα της τε
χνολογίας δεν δικαιολογείται καμιά αίσθηση πολιτιστικής 
υπεροχής. Αντίθετα μάλιστα!

Με τα δεδομένα αυτά θα λέγαμε, ότι στην κοινωνία μας 
οι "υπεύθυνοι πολίτες" της θα διέπρατταν ατόπημα, αν απο
φάσιζαν να απολυτοποιήσουν την τεχνολογία απέναντι 
στην πνευματικότητα να υιοθετήσουν βίωση "ευρωπαϊκή" 
στην Ελλάδα, αντί Ελληνικής και Ορθόδοξης στην Ευρώ
πη με όλες τις κοινωντκοπολατιστικές διακινδυνεύσεις 
τους Και ποια θα ήταν η μέγιστη διακινδύνευση εξ αιτίας 
αυτού του ατοπήματος; -Μα, η αλλοτρίωση της εθνικής 
μας ταυτότητας! Η ελληνική αντίληψη για τη ζωή ήταν 
πάντα περισσότερο ιδεαλιστική και λιγότερο υλιστική. Και 
καθένας καταλαβαίνει ότι δεν είναι καθόλου ασήμαντο και 
χωρίς εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες μια τέτοια "αλλο
τρίωση".

Ακόμα, μια τέτοια "αλλοτρίωση", αν κατίσχυε, θα γινόταν 
μέγιστη εθνοπολττιστική διακινδύνευση για την κοινωνία 
μας Διότι είναι αυταπόδεικτο, ότι η ελληνορωμαϊκή πολι
τιστική ταυτότητα είναι αφενός αξιοκρατικό απαύγασμα, 
και αφετέρου παρέσχε στην ιστορική διαχρονία τα εχέγγυα 
για ανέλιξη των μετόχων τη ς Προ παντός όμως προέχον 
είναι ότι αποτελεί ακριβώς την ταυτότητά μας για την ο
ποία σεμνυνόμαστε και αντλούμε ηθικές δυνάμεις για να υ
πάρχουμε ομότιμα με τους λοιπούς συνευρωπαίους

Ο φορέας μιας πολιτιστικής ταυτότητας με τέτοιες ιστο- 
ρικοκοινωνικές διαστάσεις δικαιούται και έ
χει συμφέρον να προβάλλεται ο πολιτισμός 
του. Διότι πρόκειται για επίζηλη και διεθνώς 
αναγνωρισμένη πολιτιστική κατάκτηση, 
ποιοτικά μάλιστα μοναδική απέναντι στη 
σχετικότητα της τεχνολογίας. Η  γνώση αυ
τού του πολιτισμού πρώτιστα δεν απαιτεί 
κάτι πέρα από μια καλή ιστορική κατάρτιση.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι σύγχρονοι Έ λ 
ληνες πολίτες δεν αρκεί να νιώθουν μόνο de 
iute Ευρωπαίοι. Πολύ περισσότερο πρέπει
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να αναδεικνύονται και de 
facto υπεύθυνοι Ευρωπαίοι 
φορείς, διαχειριστές και συνε
χιστές του ελληνορωμαϊκού 
πολιτισμού, που αποτελεί το 
πολιτιστικό υπόβαθρο όλων των δυτικών κοινωνιών .

Θα επισημάνουμε, ότι η μεν σύγχρονη Ευρώπη είναι, χω
ρίς άλλο, ο άμεσος πολιτιστικός απόγονος του ελληνορωμα
ϊκού πολιτισμού. Οι δε "υπεύθυνοι" Έ λληνες πολίτες κα
λούνται να διδάσκοντα, να γνωρίζουν και να βιώνουν τα 
ευραιπαϊκό δρώμενα, με απόλυτο κριτήριο τον πνευματικό 
(τον ελληνορωμαϊκό) πολιτισμό τους.

Α ξ ίζ ε ι  να συνειδητοποιηθεί, λοιπόν, από τον "υ
πεύθυνο πολίτη", ότι 1. Αυτός δικαιούνται να ηγείται πο
λιτιστικά της σύγχρονης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αλλά ο
φείλει και να "φυλάττει" τον πολιτισμό της, και 2) ως πο
λιτιστικός ηγήτορας και "φύλακας" αυτός έχει την επί 
πλέον ευθύνη να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα, για να ανα- 
δεικνύεταα άξιος των ελληνορωμαϊκών παραδόσεών μας.

Υπολογίζουμε, λοιπόν, το παραπάνω σκεπτικό,
Και για να αντιδιαστείλουμε την αλαζονεία της τεχνολο

γίας που θέλει την απολυτοποίησή της, απέναντι στην ου
σία της πνευματικότητας που εμπεριέχεται στην ελληνο
ρωμαϊκή μας κουλτούρα και την καταλυτική μετοχή της 
στη δημιουργία της σύγχρονης κοινωνίας στην Ενωμένη 
Ευρώπη αλλά και για να υπαινιχθούμε, ότι οι Έλληνες, ως 
ευρωπαίοι πολίτες, οφείλουμε να έχουμε επίγνωση αυτής 
της ουσιαστικής μετοχής μας στην τυπικά "ελληνορωμαϊ
κή" Ευρώπη.

Αυτά προϋποθέτουν να συνειδητοποιούμε την ανάγκη 
να ασκούμεθα αδιάλειπτα στον πολιτισμό και να εφαρμό
ζουμε στην καθημερινότητά μας τη συνέχεια της ελληνο
ρωμαϊκής παράδοσης. Η γνώση και εμβάθυνση στη μελέτη 
των ιστορικών γεγονότων αυτές ακριβώς τις στοχεύσεις έ- 
χεΐ·

Η ισ το ρ ικ ή  μόρφωση 
και η άσκηση του "υπεύθυνου πολί
τη" στην ερμηνεία και κριτική των ι
στορικών γεγονότων απαιτούν 1. Α
γάπη για τη μελέτη της ελληνικής ι
στορίας τόσο από τους ταγούς, όσο 
και από τους ασκούμενους αυτής της 
γνώσης, και 2. Κατάλληλη εκπαι
δευτική οργάνωση των σχολών, και 
συστηματική προσπάθεια των εκπαι
δευόμενων και, στην επέκταση, ό
λων των πολιτών προς την κατεύ
θυνση αυτή .

4 4 Ο Έ λληνας
θα διέπραττε ατόπημα, 
αν έχει ως ιδανικό να 
βιώσει στην Ελλάδα 

ως "ευρωπαίος", και όχι 
στην Ευρώπη

Ιστορική μόρφοοση και κα
τάρτιση αποβαίνουν, εξελι
κτικά, το mo ισχυρό κοινωνι
κό εφόδιο ιδίως του "υπεύθυ
νου πολίτη". Διευκολύνουν 

τη μετοχή του στον διευρωπαϊκό πολιτιστικό διαγκωνισμό, 
εξοπλίζοντάς τον με κοινωνικοπολιτική εποπτεία και ικα
νότητα για κριτικός θέσεις.

Αυτός ο αγώνας συνεχίζεται σήμερα στην ευρωπαϊκή 
κοινότητα, και πρέπει να μη αφήνει αδιάφορο τον υπεύθυ
νο πολίτη απέναντι στην ιστορική κριτική που συχνά προ
βάλλει τόσο στις εσωτερικές μας, όσο και στις γενικότερες 
ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η ιστορία και η δημιουργική μελέτη της συνιστούν το 
δυναμικό μέσο προστασίας της ελληνικής κοινωνίας, αφε
νός, και της προβολής της στη χοάνη της ευρωπαϊκής πο- 
λυκοινωνίας, αφετέρου. Λειτουργούν, ιδίως, ως λυδία λί
θος, που ξεδιαλύνει αμφιβολίες και οδηγεί σε βάσιμες πολι
τιστικές αξιολογήσεις. Μόνο τέτοιες αξιολογήσεις αποτρέ
πουν κινδύνους αλλοτρίωσης στους οποίους αναφερθήκα
με. Η καλή γνώση της ιστορίας αποτελεί κοινωνικομορφω- 
τική ασπίδα για τον φορέα.

Δ ε ν  θα επεκταθούμε στο ζήτημα της ση
μασίας της ιστορικής κατάρτισης του "υπεύθυνου πολίτη", 
και του αστυνομικού. Θα κλείσουμε αυτό το άρθρο επιση- 
μαίνοντας, ότι αδιαφορία για την ιστορική γνώση εγκυμο
νεί πολιτιστικές καχεξίες και αντίστοιχες κοινωνικοπολιτι- 
κές.

Σε κάθε περίπτωση ο ιστορικά ακατάρτιστος ή ημικαταρ- 
τισμένος, I. Θα αδυνατεί να αντιμετωπίζει τον πολιτιστι
κό ανταγωνισμό, που στις ημέρες μας έχει επιταθεί στα fora 
της Ενωμένης Ευρώπης, 2. Δεν θα κατανοεί επαρκώς το 
κοινωνικοπολιτικό παρόν του, 3. Δεν θα είναι σε θέση να 
πείθει με τον πολιτιστικό λόγο του και 4. Δεν θα μπορεί να 
αποφεύγει την κοινωνική και μορφωτική απομόνωσή του 
στο επαγγελματικό του επίπεδο.

Συμπερασματικά, ο ιστορικομορ- 
φωτικά βελτιούμενος αστυνομικός, 
θα αποδεικνύεται καλύτερος φορέας 
επιβάλλοντος, σεβασμού και ανα
γνώρισης στα κοινωνικά, τα επαγ
γελματικά του και τα πολιτιστικά 
δρώμενα ]

ω ς Ελληνας' 99

Π αραπομπές
Ο ι όροι "ιστορία" κα ι "πολίτης" συνδέο

ντα ι εσω τερικά μετα ξύ τους. Η  πολιτεία , 
γενικώ ς, κα ι ειδικώ ς ο ι δημόσιοι φ ορείς (ι-
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δίω ς πολιτικές κα ι στρατιω τικές σχο
λές, σχολές τω ν σω μάτω ν ασφαλείας, 
σχολές επιμόρφω σης κα ι μετεκπα ίδευ
σης, κέντρα διαβίου εκπαίδευσιις, κ.ό .) 
α ρ μ ό ξι να καλλιεργούν συστηματικά  
την ιστορική κατάρτιση τω ν μελιάν, στελεχώ ν τους κ λ .π . Σ τις η
μέρες μ α ς, μάλιστα , όπου οι ευρω παϊκοί θεσμοί ενθαρρύνουν τη  
συνεργασία για  καλλιέργεια  της πανευρω παϊκής ιδέας, αποκτά  
ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον η καλή ιστορική γνώ ση. Β λ. κα ι 
τις  σχετικές θέσεις τον C onseil de la  Sooperation C ulturelle, 
D EC SISE  1.12,199).

"Π αιδεία" είνα ι οι γνώ σεις που αποκτούμε στη διάρκεια  της 
σχολικής κα ι άλλης εκπαίδευσής μα ς, ενώ  "αγω γή' είνα ι ό ,τι μ α 
θαίνουμε από την κοινω νική αναστροφή μ α ς. "Π αράγοντες" 
πα ιδείας κα ι αγω γής είνα ι η οικογένεια, η Ε κκλησία , άλες οι 
βαθμίδες εκπαίδευσης, τα  Μ Μ Ε (τηλεόραση, Τύπος κ λ η .), β λ. 
σχεηκώ ς Α  Δανασσή - Α φεντάκη, Ε ισαγω γή στην Π αιδαγω γι
κή, τόμ. Α , Θ εματική της Π αιδαγω γικής Ε πιστήμης, Α θήνα  
1992passim .

Υπόψη και η θέση του Κω νστ. Κ αραμανλή (βλ. στον αθηνα
ϊκό  Τύπο της 1-1-1975), άτι ο Έ λληνας θα διέπραττε ατόπημα, 
αν έχει ως ιδανικά να βιώ αει στην Ε λλάδα ω ς "ευρωπαίος", κα ι 
όχι στην Ε υρώ πη ω ς " Έ λληνας".

Μ έσα από μ ια  επ ισ τημ ονικός πλήρη κα ι κρ ιτικά  δόκιμη δ ι
δασκαλία της ιστορίας τω ν ευρω παϊκώ ν κοινω νιώ ν μπορούμε 
να προσδοκούμε σω στή ανάπτυξη της ευρω παϊκής συνείδησης, 
Π ρβλ. κα ι Ε . Π αναγιω τοπούλου, "Η  διδασκαλία της ιστορίας 
στην Ε νω μένη Ε υρώ ττή', περιοδ. Τα Ε κπαιδευτικά, τεόχ. 34 - 
35h Αθήνα 1994, α. 228 εξ

Ο ενθοπαλιτιστικός ανταγω νισμός προφανώ ς συνδέεται μ ε  
διακινδυνεύσεις, που φ α ίνετα ι ά τι οδήγησε παλαιότερα την Μ . 
Θ άτσερ, τέω ς πρω θυπουργό της Α γγλία ς, να διατυπώ σει στους 
εταίρους της Ε υρω παϊκής Έ νω σης την επιφύλαξη διαφω νίας 
κα ι ανάταξης, αν τυχόν κ ρ ιθ εί κάποτε από την α γγλικ ή  κυβέρ
νηση, ότι θα συνέτρεχε κίνδυνος να θιγούν ιστορικές ενθοπολιτι- 
στικές δομές της α γγλικής κοινω νίας, β λ. σχεηκώ ς τον ημερή
σιο αθηναϊκό Τύπο του Σ επτεμβρίου 1988.

Π ρβλ. κα ι Γ . Σ τ. Β αγιανού. Η  διδασκαλία της ιστορίας μέσα  
από το λογοτεχνικά  κείμενα, εκδ. Έ λλη ν. Α θήνα 1995, α. 28, υ- 
πος. 28 μ ε  την επισήμανση, άτι "ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός 
καταστάθηκε παγκόσμιος, λόγω  του κλασικού και ανυπέρβλη
του χαρακτήρα του. Σ υνεπώ ς, λένε, έπαψ ε να ανήκει στους Έ λ
ληνες. Α νήκει στη σύγχρονη Λ ύση, που, ωστόσο, 
στήριξε κα ι καλλιέργησε την πνευματική της α
νάπτυξη στον ελληνικό  πολιτισμό. Μ έχρι εδώ  
δεν θέλουμε να αναταχθούμε. Ω στόσο, ορισμέ
νοι σύγχρονοι δυα κο ί άνθρω ποι προχω ρούν 
στον ισχυρισμό, πω ς ο σημερινός ελληνικός λα 
ός δεν δικαιούται να αντοχαρακτηρίξτα ι ω ς ο 
φυσικός κληρονόμος του ελληνορω μαϊκού πο

λιτισμού. Εδώ  αρνούμεθα διαρρήδην 
αυτόν τον ισχυρισμό  ω ς στερούμενο α
λήθειας. Π άντω ς εκτιμούμε ω ς βάσιμη  
την ανάγκη οι Έ λληνες να σκύψ ουμε 
μ ε  περισσότερη συναίσθηση ευθύνης 

κ α  μ ε  επιστήμη επάνω  στα παλιτισακά  μ α ς da ta , να τα  μ ελε
τούμε μ ε  πληρότητα κ α  επ ιμέλεια , κ α  να αιτοδεικνύουμε on  
κ α  φορείς κ α  άξιοι συνεχιστές του ελληνορω μαϊκού πολιτισμού 
μ α ς παραμένουμε, Τέλος, δεν διαφ εύγει της προσοχής μ α ς, ότι 
ορισμένοι αρνούντα  να μ α ς αναγνω ρίζουν ω ς αυθενακούς, δεν 
λέμ ε μοναδικούς, φορείς του ελληνορω μαϊκού πολιτισμού. Ε 
μ είς φρονούμε ό τι η τάση αυτή συναρτάτα  μ ε  το γεγονός, όπ  ω ς 
νέοι λα ο ί οι πλείστοι δυακοευρω παίοι χρειά τβηκα ν πολιτια α κή  
ιστορία που υστερούντο, καθώ ς εγκαταστάθηκαν τότε στα ευρω 
πα ϊκό εδάφη. Το παλιτισακά  εκείνο υπόβαθρο, στη συγκεκριμέ
νη περίπτω ση, υπήρξε το ελληνορω μαϊκό κ α  κανένα άλλο. Α υ
τή  είνα ι η αλήθεια!".

Η  τεχνολογία  μόνη κ α  απολυτοποιημένη χω ρίς δηλαδή πα
ρέμβαση του πνευματικού πολιτισμού θα κατευθύνει την ανθρω 
πότητα, αργότερα ή  γρηγορότερα, αε αποσύνθεση, ά ΙΙω ς "η χω 
ρ ίς  ανθρω πιά τεχνολογία  οδηγεί στην αλαζονεία κ α  στην αμω - 
ρ ία  του ανθρώ που”, βελ. Α λεξ Κ όφφα, "Σύγχρονη οργάνω ση 
σχολείω ν", στο: "Η  ελληνική  πα ιδεία  του μέλλοντος. Π ρακτικά  
κδ’ Π αιδαγω γικού Σ υνεδρίου, εκδ. Χ Έ .Ε Α , Α θήνα 1994, α. 47.

Π ρβλ. κ α  α ς συναφείς θέσεις του Κ αθηγητή Η . Βουλγαρά- 
κη, Χ ριστιανισμός κ α  Κ όσμος, εκδ. Α ρμός, Α θήνα 1993, ο. 17

Π ρβλ κ α  Ν . Μ αταούκα, "Ο ρόλος της Ο ρθοδοξίας στην οι
κοδόμηση της Ε νω μένης Ε υρώ πηβ, περιοδ. Σύναξη, τεύχ. 34, 
Α θήνα 1990, α. 26.

Ε νδιαφέρον παρουσιάέρι η όλη συναφής ανάλυση του 1. Ρω- 
μα νίδη , (βλ. Β , Δ σγματοκοϊστορική εισαγω γή, στο: Γρηγορίου 
Π αλαμά Έ ργα , τόμ. 1ος, εκδ. Π ουρναρά, Θ εσσαλονίκη 1991, ο. 
62, όπου αφού τεκμηριώ σει την ταύτιση τω ν όρων "Ρω μαίοή' ή  
"Ρωμιός" μ ε  τον Έ λληνα  Ορθόδοξο που κα το ικεί από την Κων- 
στανανούπολη ω ς τη Ρώ μη, όπου βιώτνει τον πολιτισμό του, τον 
ελληνορω μαϊκό, επισημαίνουμε ειδικό τερα  Έ ξ  απόψεω ς γλώ σ- 
σης κ α  πολιτισμού οι Ρω μαίοι ήσαν ήδη εν τη πρεσβυτέρα Ρ ώ  
μ η  Έ λληνες, κ α  η Ρώ μη είχεν ήδη γίνει μ ία  πόλις ο υχ ί αλιγώ)- 
τερσν ελληνική  από την Α λεξάνδρειαν κ α  την Α ντιόχειαν. Ίσω ς 
μάλιστα  ήτο περισσότερον ελληνική  από εκείνος, εφ  ’ όσον οι Ρω
μα ίο ι έγιναν εξ  ιστορικής αρχής Έ λληνες, κατά τον πολιτισμόν".

Β λ. κα ι Γ . Σ τ. Β α για νού, δ ιδα κ α κ ή  τη ς Ι 
στορίας: Σ ύγχρονες τά σεις κα ι δεοντολογία , 
Α θήνα  2006, α. 55, μ ε  την παρατήρηση "η ι
σ τορ ική  μόρφω ση είνα ι γνήσ ια  π ο λ ιτικ ή  μόρ- 
φοχτη τω ν πολιτώ ν σύνολης τη ς Ε νω μένης 
Ε υρώ πης. Κ αι είνα ι α υτή  που μ π ο ρ εί να αυμ- 
β ά λει ουσιω δώ ς στην ομα λή  κα ι α νοδική  πο- 
λ ιτισ α κ ή  κα ι ά λλη  πορεία  της".

46 η  καλή ιστορική 
κατάρτιση προφανώς 
αποτελεί δέον και για 

τον Έ λληνα 
αστυνομικό
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[  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Αρχηγός της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας 
κ. J o r g  Z l e r c k e ,

μιλά στην "Αστυνομική Ανασκόπηση"

Συνέντευξη: Αστυνόμος Β Αρετή Κ. Λιοση

T
OV ουναντησαμε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκε
ψης του στην Ελλάδα και μας εντυπώσιασε με το δυναμισμό και την 
απλότητά του. Διοικεί την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανί
ας τα τελευταία πέντε έτη και ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να συ
νεχίσει τη θητεία του εφόσον υπάρχει κυβερνητική συναίνεση. Ση- 
μειωτέον ότι η νέα Καγκελάριος της Γερμανίας κα Άγκελα Μέρκελ α
νανέωσε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του. Ο κ. Ziercke μας 
μίλησε διεξοδικό για το αστυνομικό καθεστώς της χώρας του και τις καινοτομί

ες που έχει εισάγει στη Γερμανική Αστυνομία, καθώς και για τους μελλοντικούς 
του στόχους. Αναμφίβολα η συζητηση μαζί του είχε ενδιαφέρον.
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ί 6 Η διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών 

ανέκαθεν ανήκε στα κύρια καθήκοντα του κράτους. 

Ωστόσο, η ελευθερία δε μπορεί να υπάρξει 

χωρίς την ασφάλεια ’ ’

Αστυνομική Ανασκόπηση: Κύριε Αρχηγέ, η
Γερμανία θεωρείται από τις βασικές κινητήριες 
δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι 
η γενικότερη φιλοσοφία για ζητήματα ασφαλεί
ας στη χώρα σας και ποιες αλλαγές υπήρξαν με
τά την 11η Σεπτεμβρίου 2001;
Σ ιυν αγίτνα  κτττάι της τρομοκρατίας, οι ακόλουθοι στόχοι κα- 
θορβρυν τη στρατηγική που ακολουθείται στη Γερμανία:

1. Ν α καταρρκρθούν οι τρομοκρατικές δομές μέσω  πιέσεω ν 

που ασκούνται από τις ανακρττικέςκαι διω κτικές ενέργειες.
2 . Ν α εντοπιστεί, να διαλευκανθείκαι να απστραπείη τρομο
κρατία ήδη στο προστάδιό της.
3 . Ν α διευρυ^Μ  περαιτέρω  η διεθνής συνεργασία.
4 . Ν α προστατευτεί κα ι να εφοδιαστεί ο πληθυσμός κα ι να 

μειω θεί η τρω τότητα της χώ ρας.
5 . Ν α καταπολεμηθούν τα  α ίτια  της τρομοκρατίας. 
Ε νόψ αττον στχόχων αυτώ ν, η Ο μοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει 
προβεί οε σειρά πολιτικώ ν, αστυνομικώ ν και δικαστικώ ν μ έ
τρω ν,καθώ χςκαι μέτρω ν σχχηκώ νμετψ Υ πηρεοίαΠ ληροφ ο- 

ριώ ν, για  την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. 
Ενδυνάμω σε μέσω  νομοθετικώ ν και διοικημκώ ν μέτρω ν τις 

δυνατότητες για  την αναίήτηση κα ι τω ν εντοπισμό τρομοκρα
τώ ν κο ιτώ ν δικτύω ν τους. Ω ς αναγκαία ενέργεια ορΕ ραι η 
παρακολούθηση ομάδω ν οι οποίες ριφσπαστικοποιούνται.
Ο  νομοθέτης βελτίω σε μ ε  μ ια  ευρύτερη στρατηγική ενέργεια το 
μηχανισμό για  την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κα ι m o 

συγκεκριμένα:
> Επέκτετνε τον Π οινικό Κ ώ δικα κα ι τον προσάρμοσε στις ε υ  

ρω παϊκές επιταγές
> Βελτίω σε την καταπολέμηση τω ν ενεργειώ ν χρηματοδότη

σης της τρομοκρατίας
> Α εψ υνε τα καθήκοντα της Υπηρεσίας Π ληροφοριώ ν 
> Ε πέκτανε τις δυνατότητες απαγόρευσης του δικαιώ ματος του 

συνεταιρβρεθαι
> Ενίσχυσε τους νόμους π ερ ί αλλοδαπώ ν και ασύλου 
Α νείρρτητα  από τα  παραπάνω , η Ο μοσπονδιακή Κυβέρνηση 

και οι Α ρχές Α σφαλείας δίνουν έμφαση στο διάλογο μ ε  τη  μου

σουλμανική κοινότητα. Σ τόχος είνα ι η κοινω νική ένταξη τω ν μου
σουλμάνω ν κα ι προώ θηση της κοινω νικής συμμετοχής

Α.Α. Οι νέες απαιτήσεις στα ζητήματα ασφαλείας 
πιστεύετε όχι κρύβουν κινδύνους για τις ανθρώπι
νες ελευθερίες έτσι όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί 
στη σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες;
Μ ια από τις π ιοβασικές ανάτγκεςτου ανθρώ που είναι να μπορεί να 
ύρ ελεύθερα κ α ίμ ε ασφάλεια. Η  διασφάλιση της ασφάλειας τω ν π ο 
λιτώ ν ανέκαθεν ανήκε στα κύρια καθήκοντα του κράτους Ωστόσο, 
η ελευθερία δε μ π ο ρεί να υπάρξρ χω ρίς την ασφάλεια Τ οέναπρο- 

ϋποθέτει το άλλο και είναι άρρηκτα συνδεδεμέναμεταξύ τους σε ένα  
δημοκρατικό κράτος δικαίου. Ε άν το κράτος δε διαοφάλιίρ τηνέν- 
νομη τάξη, θα απειλούνταν η ομαλή συμβίω ση τω ν α\θρώ πω ν οε 

καθεστώ ς ελευθερίας.
Το κράτος λοιπόν, οφείλει να σέβεται τα  θεμελιώ δη δικαιώ ματα τον 

π ο λίτη , τα  οποία ω ς αμυντικά δικαιώ ματα του καθένα εναντίον της
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[  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τα τεχνικά επιτεύγματα 
του καιρού μας, κυρίως με τη μορφή 

του Internet, διευκολύνουν
τους τρομοκράτες σήμερα

να διαδώσουν παγκοσμίως 
την ιδεολογία τους ”

δημόσιας β ία ς διασφαλίέρυν τη βασική ελευθερία έναντι του κρατικού 
ελέγχου, της παρακολούθησης ran της άσκησης επιρροής.

Α κόμα και όταν «  τρομοκράτεςμε τις  π ρ ά ίρ ςτο υς ττερτφρσνούν βα- 

θύτατητσνάλθρω ττο,δεθαπρέπαναΕ ρχνούμεπατέ,σααεμαςθαπρέ- 
π α να  αποτελούν οι θεμελιώ δεις αρχές του κ ρ ά το ς δικαίου τη μονα
δική  κατευθυντήρια γραμμή στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 
Δ ιότι ένα Κ ράτος το οποίο χρησιμοποιεί ανεξέλεγκτα τααστυνομτκά  

μ έσ α , προάγει εντελή το σκοπό τω ν τρομοκρατώ ν: την καταστροφή 

της φ ιλελεύθερης κοινω νίας η οποία σέβεται τις  ατομικές ελεύθερός 
του καθένα.

Μ ετοάρθρο6τηςΧ άρπαςγιαταΘ εμελιώ δηΔ ικαιώ ματατηςΕ .Ε . και 
το στόχο όπω ς διατυπώ νεται στη Σ ιηθήκη του Α μστερνταμ τον 1997 

για  τη δημιουργία "ενός χώ ρου ελευθερίας, ασφάλειας κα ι δικαίου", η 
Π ολίτικη Α σφαλείας της Ε Έ . δεσμεύτηκε ένανα της ισορροπίας ανά
μεσα στην ελειθερία  κα ι την ασφάλεια

Α.Α. Πόσα αστυνομικά σώματα έχει η χώρα σας και 
ποιες οι δυσκολίες στο επίπεδο οργάνωσης και συνεν
νόησης μεταξύ τους;

Σύμφω να μ ε την ομοσπονδιακή δομή της Ο μοσπονδιακής Δημοκρα
τίας της Γ ερμανίας το αστυνομικό έριγο στη Γερμανία αποτελεί κατε- 

Ερχήν υπόθεση τω ν 16 Ο μόσπονδω ν Κ ρατιδίω ν. Συνεπώ ς, υπάρχουν 

16 κα τ’ αρχήν ανείριρτητες Α στυνομίες Κ ρατιδίω ν. Ωστόσο, έχουν 

μεταφ ερθεί σε επίπεδο Ο μοσπονδίας συγκεκριμένες αρμοδιότητες 

στην Ο μοσπονδιακή Ε γκληματαλσγική Υπηρεσία της Α στυνομίας 

και στην Ο μοσπονδιακή Α στυνομία {πρώ ην Ο μοσπονδιακή Συνορια
κ ή  Α στυνομία).

Π αρ’ ό λη τη νκ α τ’ αρχήνανείρφπρίατω νΑ στυνομιώ ν,διααφαλίέρ- 
τα ιη  χάραξηριιαςενια ίας πορείαςτω νΑ στυνομικώ νΑ ρτχράνστηΓεμ  

μα νία  μέσω  δοκιμασμένω ν οδών επικοινω νίας κα ι διαδικασιώ ν λή
ψ ης αποφάσεω ν, όπω ς π .χ . μέσα από καινές επ ιτροπές.

Π αρ’ όλο που υπήρΕρτν και άλλες πρχβέαας, η Γερμανία αποφάσισε 

στσναγάνακατάτηςτρομοκρατίαςναμηνεδραιώ σανέεςαρχέςασφ α- 
λεία ς Π ρω ταρχικός στόχος ήραν και είνα ι η αποτελεσματική δικτύω - 
ση τω ν υφιστάμενω ν αρχώ ν ασφαλείας Η  βελτίω ση της ανταλλαγής 

πληροφοριώ ν τω ν αρχρίτν επιτεύχθηκε μέσω  σειράς μεμονω μένω ν 
μέτρω ν.

Θα πρέπει νατονιαούν am πλαίόω  αυτό a  ακόλουθες πρωτοβουλίες:
1. Κοινό Κέντρο Απόκρουσης της Τρομοκρατίας
Σ το Κ έντρο αυτό συγκεντρώ νονται οι Ε ιδικές Δυνάριεις κα ιοιΜ σνά- 
δες Ανάλυσης τω ν Αστυνομιώ ν και Υπηρεσιώ ν Π ληροφοριώ ν της Ο
μοσπονδίας κα ι τω ν Ο μόσπονδων Κραπδέω ν καθώ ς και άλλες αρχές 

ασφαλείας

Ο πτοσημαντικόςστόχρςτηςΟ ΤΑ Ζείναιήέγκαφηαναγνώ ρισηπιθανώ ν 
σεναρίων απειλής

Κεντρικό σταχήο αυτής της Έ νω σης μ ε σκοπό τη συγκέντρωση και ανταλ- 

λαγήπληρχχροριιών είναι οι καθημερινές καινές διαβουλεύοεις όλω ν τω ν ε- 
μπλεκψ ένω ν αρχών. Ανταλλάσσονται καθημφινά επίκαιρες πληροφψ ί- 
ες προερχόμενες από την Αστυνομία και την Υπηρεσία Π ληροφοριών και 
πραγματοποιούνται α  πρώτες σχμικές εκτιμήσεις Επιπλέον, 

> πραγμαΐΌ ττοιούντπι εκτιμήσεις απειλής κα ι υποθέαεατν 
> ανταλλάσσσνται επιχειρησιακές πληροφορίες 

>ετστοναύνται αναλύσεις δομής 

> αναλύονται απειλές μουσουλμανικής προέλευσης
2. Αντι-τρομοκρατικό Α ρχείο
Ε πιπλέον βασικό στοιχείο αναφ ορικάμε το δίκτυο τω ν αρχώ ν ασφα
λεία ς, το οποίο βελτιώ νει την ανταλλαγή πληροφορχώ ν τω ν Α ρχώ να- 
σφ αλείας, αττχπελεί τα Ανα-τρκψοκρατνώ  Α ρχείο που λεπ συργεί από  
τα τέλη Μ αρτίου.
Π ρόκειται για  ένα κεντρικό αρχείο στη ΒΚ Α  (Ο μοσπονδιακή Ε γκλη- 
ματολσγική Υπηρεσία της Α στυνομίας) , το οποίο δίνει τη δυνατότητα 

της πρόσβασης, σύμφω να μ ε  ειδικούς κανόνες εττείρργασίας σε δεδο
μένα  υποθηκευμένα σε άλλα α ρχεία . Τα δεδομένα του Α νπ-τρομοκρα- 
τικού Α ρχείου διαβιβάέρνται τόσο από τις  Υπηρεσίες Π ληροφοριώ ν ό
σο και από τις Α στυνομίες της Ο μοσπονδίας κα ι τω ν Ο μόσπονδων 
Κ γχπιδίω ν.

3. Κοινό Κέντρο Διαδικτύου
Τα τεχνικά  επιτεύγματα του καιρού μ α ς , κυρίω ς μ ε  τη μορφ ή ταυ 
Internet, διευκολύνουν τους τρομοκράτες σήμερα να διαδώ σουν πα-
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γκοσμίω ς την ιδεολογία τους.
Π ροκαμένον να  βελτιώ σουμε τη ν  κατάσταση μ α ς που αφορά στις 

πληροφ ορίες που διαθέτουμε ω ς προς τα  τις  εξτρεμ ισ τικές κα ι 
τρομοκρατικές ενέργειες στο Δ ια δίκτυο , εδραιώ σαμε σε επ ίπεδο  

Ο μοσπονδίας κα ι υπό  τη ν α ιγίδα  τη ς Ο μοσπονδιακής Υ πηρεσίας 

για  τη ν Π ροστασία του Σ υντάγματος, ένα δι-υπηρεσιακό  Κ έντρο 

Α νάλυσης κα ι Π αρακολούθησης του Δ ια δικτύου -το λεγόμενο  

Κ οινό Κ έντρο Δ ια δικτύου (G IZ).
Σ το G IZ  συγκεντρώ νονται γλω σσικές, πληροφοριακές και 
γικές αρμοδιότητες, που μ έχρ ι σήμερα ήταν διασκορπισμένες οε διά
φορες αρχές ασφαλείας Α πά την 1η Ιανουάριου, οι εμπειρογνώ μονες 

από τις υπηρεσίες αυτές πραγματοποιούν εδώ  αξιολογήσεις κα ι εκτι- 
μήσεις ω ς προς το εγκληματαλσγικό περιεχόμενο ιστοσελίδω ν ιδιω 

τώ ν, οργανώσεων, φόρουμ chat room s, new sgroups. Α υτό μ α ς παρέ
χ ε ι τη δυνατότητα να εντοπΚ ρυμε εγκαίρω ς εξτρεμισακές κα ι τρομο
κρατικές δραστηριότητες στο Internet.

Α.Α. Μιλήστε μας για το επίπεδο ζωής του μέσου 
Γερμανού αστυνομικού
Η  ελκυστικστητα του αστυνομικού επαγγέλματος παραμένει αμείωτη στη 
ΓερματνίαΕ^λλαυ,-σύμφω ναμεπράσφατεςέρευνες-ηΑαατνομίαέρχεται 
πρώ τοπιο αγαπημένο επάγγλμαστουςλέουςτηςΓερμανίας 

Ο αριθμόςπαναιτήρεω νγιαειοαγω γήστηΒΚ Α υπερβαίναεδώ  κατχρό- 
via κατά πολύ τις δυνατότητες απορρόφησης τω ν ενδιαφερομένων. Στη 
ΒΚ Α γίνεται& αχω ρκμόςμειαξότηςανώ τιφηςκαιτηςανώ τατηςεκπαί- 
δευσης των αστυνομικών στην Εγκληματολαγική Υπηρεσία. Η  πρόφαση 

στην ανώτερη εκπαίδευση της Εγκληματαλσγυής Υπηρεσίας πραγματο
ποιείται μάχοmu[ίθμαύταυΑ ιθυπαστυνέμαυ. ΚατσταΟ μόσπσνδαΚρα- 
τίδια ετακράτηρε τομαντέλο αυτότηςχω ρκμένης στα δύο εκπαίδευσης. Η  
δεκατώ τερηήμεοαίαεκπαίδευσηπουαπόοικσνομικήςάπσψ ηςδενυπήρ 

ξε καθόλου ελκυστική καταργήθηκε σχεδόν εξρλαάήρσυ.

Α.Α. Το όραμα της ενιαίας ευρωπαϊκής αστυνομίας 
θεωρείται ότι είναι πολύ μακρινό;
Ενόψα της αυξανόμενης διεθνούς δικτύω σης της εγκληματικότητας, 
διαπιστώ νεται ό α το  κ λα δ ί στην αποτελεσματική καταπαλέμησητης 

εγκληματικότητας είνα ι η διεθνής αστυνομική συνεργασία  
Σ το πνεύμα αυτό, η Ο μοσπονδιακή Ε γκληματολαγική Υπηρεσία της 

Α στυνομίας συμμετέχει εδώ  και χρόνια  στα σχετικά πλαίσια  συνεργα
σίας , καθώ ς κα ι σε πληθώ ρα διεθνώ ν επιτροπώ ν κα ιφ ορέω ν'Ε τσ ι 
λοιπόν, αποτελούν από τη δ ικ ή μ α ς σκοπιά τα Η νω μένα 'Ε θνη , λό
γω  της παγκόσμιας εμβέλειάς τους, έναν εξαιρετικό φορέα για  την κα
ταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας. Ε ξιιρ ετικ ή  σημασία έχμ  για  
εμάς κα ι η διεθνής συνεργασία μέσω  Interpol. Η  συμμετοχή σε αστυ

νομικές οργανώ σεις από 186 χώ ρες παρέχει τη δυνατότητα μ ια ς πα
γκόσμιας δικτύω σης, που στην αστυνομική πράξη είνα ι μεΚ ρνος ση
μασίας κυρίω ς όσον αφορά τη  διεθνή αναζήτηση και έρευνα Ο ι ετή
σιες επ ιτυχής τω ν αναρρήσεω ν αποδεικνύουν το γεγονός.
Σ ε ευρω παϊκό επ ίπ εδο  , η συνεργασία στο πλα ίσ ιο  της E uropol 

βρίσκετα ι για  εμάς στην πρώ τη θέση. Β λέπουμε όπ , κυρίω ς μ ετά

’ Το κλειδί στην αποτελεσματική
καταπολέμηση της εγκληματικότητας 

είναι η διεθνής αστυνομική
συνεργασία ”

την ανα τολική  διεύρυνση της Ε .Ε . το 2004 κα ι τώ ρα μέσα  α πό  έ
να δεύτερο β ήμ α  το 2007, προσφέρσνται εξα ιρετικές δυνατότητες 

για  αστυνομική συνεργασία στην Ε υρώ πη.
Μ ε την έναρξη ισχύος τω ν πρωτοκόλλων τροποποίησης της Σύμβαση της 

Ε ιιτνροί,η ΕιτηοροΙπροοαμμούμαι σας απαιτήσεις της σύγχρονης καια- 
παλφησηςτηςεγκληματικστηραςκαιβελτιώ ηεταιοεσημαντικόβαθμόηα- 

πστελεσματικσιιρά της . Κυρίως μέσω  της συμμετοχής υπαλλήλω ν της 

E uropd σε κάνες ανακραικές τριάδες των Κ -Μ , το όραμα μ ια ς ενιαίας ευ- 
ρω πατκήςΑ στυνομίαςέγ^ήδηπραγματικτίτητα

Α.Α. Πως αντιμετωπίζεται τον συνδικαλισμό των 
Γερμανών αστυνομικών και πόσο πιεστικοί είναι οι 
αστυνομικοί στις διεκδικήσεις τους;
Σ ε μ ια  μελέτη Ινσατούτου Δημοσκοπήσεω ν, η οποία δημοσιεύτηκε το 

2006στη Γερμανία και αφορούσε στην εμπιστοσύνη τω ν παλαιόν ως 

προς τα κρατικά ιδρύματα, η Αστυνομία κατέλαβε την πρώ τη θέση. 73 

% τω ν ερω τηθέντω ν εμπιστεύονται πρω τίστω ς την Α στυνομία  Έ νας 

μεγάλος αριθμός Γερμανώ ν Α στυνομικώ ν είνα ι οργανω μένοι σε συν
δικαλιστικούς φορείς κα ι χρησιμοποιούν αυτή την οδό για  την προώ>- 
θησητω ν διεκδικήσεω ν τους από τους πολιτικούς ]
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[  ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΙ ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙ Α

ΥπόθεσηΉΛΙΟΣ”
Διακρίβωση ταυτότητας θυμάτων μέσω D.N.A

τ η ς  Δρ.  Π η ν ε λ ό π η ς  Μ η ν ι ά τ η  Μ. S c . ,  P h . D .
Αοτυν. Δ/ντρια - Μοριακή Βιολόγος, Τμηματάρχης Τμήματος Ανάλυσης 

Βιολογικών Υλικών/ΔΕΕ

Φωτογραφία από τη \ περιοχή

n
QpQJIOVTl Δεκαι ιενταύγουστου 
του 2005. Η Ελλάδα, η Κύπρος αλλά 
και ολόκληρος ο κόσμος παρακολου
θούσε συγκλονισμένος, με αγωνία, τις 
απελπισμένες προσπάθειες των σω
στικών συνεργείων για τη διάσωση 
των θυμάτων της πτήσης 522 Λάρνα- 
κα-Αθήνα της εταιρίας "Ήλιος".

Η ενεργοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού είχε ή
δη ξεκινήσει όταν κατά την προσέγγιση του αεροσκάφους 
στην Αθήνα δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία του πύρ
γου ελέγχου με αυτά. Δύο F16 της Πολεμικής Αεροπορίας 
είχαν απογειωθεί, ώστε να έχουν οπτική επαφή με το αερο
σκάφος. Αναφέρουν άτι ο κυβερνήτης δεν ήταν στην θέση

του, ο συγκυβερνήτης ήταν ακίνητος πάνω στα όργανα και 
ένα τρίτο άτομο προσπαθούσε πιθανότατα να προσγειώσει 
το αεροσκάφος. Μετά από αυτή τη διαπίστωση, σε σύντομο 
χρονικά διάστημα, λόγω εξάντλησης των καυσίμων, πρώ
τα η μία και μετά και η άλλη μηχανή του αεροσκάφους στα
ματούν να λειτουργούν. Το αεροσκάφος προσκρούει σε θέ
ση της περιοχής "Γραμματικά'. Οι 115 επιβάτες και το εξα
μελές πλήρωμα, σκοτώθηκαν!

Λόγω του ατυχήματος ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα 
να εκτεθούν τα θύματα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για 
μεγάλο χρονικά διάστημα, με αποτέλεσμα η συντριπτική 
πλειοψηφία των θυμάτων να καθιστούν μη αναγνωρίσιμα 
με τις συνήθεις διαδικασίες ταυτοποίήσης και απαιτήθηκε 
ανάλυση DNA ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού θυμάτων.
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Η άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς δεν ήταν δυνατή α
φού η περιοχή ήταν δύσκολα προσβάσιμη για τα σωστικά 
συνεργεία.

Χαρακτηριστικά είναι το παράδειγμα θύματος, όπου αρ
χικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για παιδί Ωστόσο, κατά την 
ανάλυση DNA διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για νεαρή γυ
ναίκα! Κατά την εξέταση οδοντιατρικών ευρημάτων του 
θύματος διαπιστώθηκε επίσης άτι επρόκειτο για άτομο άνω 
των 16 ετών, γεγονός που συμβάδιζε με το αποτέλεσμα της 
ανάλυσης DNA.

Ενώ λοιπόν όλη η Ελλάδα, η Κύ
προς αλλά και ο διεθνής τύπος παρα
κολουθούσε με αγωνία την εξέλιξη 
των γεγονότων, στο Τμήμα Ανάλυ
σης Βιολογικών Υλικών της Διεύ
θυνσης Εγκληματολογικών Ερευ
νών, είχε ήδη αρχίσει να οργανώνει

66 Παρά τις επίμονες 
προσπάθειες όλων, 

τρία άτομα δεν 
βρέθηκαν ποτέ!

τον τροπο αντιμετώπισης του περιστατικού αν και κα
νένας δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της τρα
γωδίας. Από την πρώτη στιγμή στελέχη του Τμήματος 
παρακολουθούσαν τις εξελίξεις και παρευρίσκονταν 
στο χώρο συγκέντρωσης των θυμάτων και στο νεκρο
τομείο αργότερα.

Την β ία  χρονική στιγμή, ιδιω τική εταιρία προσφέρ- 
θηκε έναντι υψ ηλής αμοιβής - κάποια δημοσιεύματα α
νέφεραν το ποσά των 15.000 ευρώ ανά θύμα - να πραγ

ματοποιήσει την διακρίβωση της 
ταυτότητας των θυμάτων με ανάλυ
ση DNA.

Ωστόσο, μετά από επίσκεψη του Υ
φυπουργού Υγείας, κύριου Γιαννό- 
πουλου στη Διεύθυνση Εγκληματολσ 
γικών Ερευνών και ειδικότερα στο 
Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών
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και ενημέρωση του από τον Υποστράτηγο κ. Θεόδωρο Τρυ
φερή περί των δυνατοτήτων του, αποφασίστηκε να αναλά- 
βει το Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας το δύσκολο αυτό έργο.

Άξια μνείας είναι και η άριστη συνεργασία με τις κυπρια
κές Αρχές. Από τις πρώτες μέρες του συμβάντος, με πρότα
ση της Κυπριακής κυβέρνησης και με αποδοχή της Ελλη
νικής μετέβη στο Τμήμα ο Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Δικανικής Γενετικής του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρο- 
λογίας και Γενετικής, Δρ. Μάριος Καριόλου, ο οποίος με 
την διακριτική του στάση και τις γνώσεις του έγινε αμεσοος 
ένα ακόμα από τα πολύτιμα στελέχη του Τμήματος.

Ο αρχικά εκτιμώμενος χρόνος για την διακρίβωση της 
ταυτότητας περιορισμένου αριθμού θυμάτων ήταν ένας 
μήνας. Η εκτίμηση αυτή βασίστηκε στις δημοσιεύσεις ευ
ρωπαϊκών εργαστηρίων με μεγάλες δυνατότητες, που είχαν 
στο παρελθόν χειριστεί επιτυχώς ανάλογα περιστατικά.

Επισημαίνεται δε το γεγονός, ότι πριν από την ανάλυση 
κατάλληλων βιολογικών υλικών από τα θύματα - που πα- 
ρελήφθησαν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών 
μετά από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Ιατροδικα
στικής Υπηρεσίας Αθηνών κ. Φίλιππο Κουτσάφτη - έπρεπε 
να διεκπεραιωθεί μια σειρά προκαταρκτικών διαδικασιών, 
όπως:

> Σύνταξη κατάλληλου πρωτοκόλλου και οδηγιών για 
την λήψη συγκριτικών βιολογικών υλικών από τους συγ
γενείς. Μην ξεχνάμε ότι η διακρίβωση της ταυτότητας μέ
σω της μεθόδου DNA στηρίζεται στην αρχή της κληρονο
μικότητας - βασίζεται στην ίδια αρχή με τον έλεγχο πατρό
τητας

> Ελεγχος της επάρκειας σε απαραίτητα για τις εξετά
σεις αντιδραστήρια. Σημειώνεται ότι οι φαρμακευτικές ε
ταιρίες είναι κλειστός στην διάρκεια του Αυγούστου και ι
διαίτερα την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, ενώ ανα- 
μενόταν αναπάντεχα μεγάλος και άγνωστος αριθμός δειγ
μάτων.

> Συντονισμός για τη λήψη βιολογικών υλικών συγγε
νών σε Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο με τη βοήθεια του Κυ
πριακού Εργαστηρίου Δικανικής Γενετικής.

> Μηχανογράφηση όλων των γενετικών στοιχείων 
των συγγενών.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ:

1. Λόγω του γεγονότος ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπήρ
χαν ολόκληρες οικογένειες ανάμεσα στα θύματα, έπρεπε να 
ληφθούν και να αναλυθούν βιολογικά υλικά από όλα τα θύ
ματα (και από αυτά που είχαν αναγνωρισθεί από φυσικά χα
ρακτηριστικά) καθώς και να δημιουργηθούν γενεαλογικά 
δέντρα για την αναπαράσταση πολύπλοκων γενετικών σχέ
σεων ανάμεσα στα θύματα και στους συγγενείς τους Δηλα
δή χρειάστηκε να εξεταστούν δείγματα και από τα 118 θύ
ματα που ανευρέθησαν - από το σύνολο των θυμάτων.

2. Η  ταυτοποίήση συγκεκριμένων θυμάτων, κυρίως ίδι
ου φύλου, έπρεπε να πραγματοποιηθεί με λήψη βιολογικού 
υλικού από προσωπικά αντικείμενα (οδοντόβουρτσες ξυρι
στικές μηχανές κ.λπ.), για να επιτευχθεί απευθείας ταύτιση 
(περίπτωση κυβερνήτου, αδέρφια ίδιου φύλου). Για παρά
δειγμα, δεν ήταν δυνατόν να διακριβωθεί η ακριβής ταυτό
τητα δύο μικρών κοριτσιών της ίδιας οικογένειας - αφού εί
χαν τους ίδιους γονείς - χωρίς την εξαγωγή γενετικού τύ
που από προσωπικά τους αντικείμενα

3. Αντιμετώπιση του περιστατικού χωρίς στην ουσία 
προηγούμενη πρακτική εμπειρία διαχείρισης αναλογών πε
ριστατικών.

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί ότι ο ρόλος του Τμήμα
τος Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών στο παραπάνω συμβάν 
ήταν διττός και αφορούσε τόσο στην διακρίβωση των ταυ
τοτήτων των θυμάτων όσο και στην υποβοήθηση του προ- 
ανακριτικού έργου για την διερεύνηση των αιτιών που ο-
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44 Στην Ελλάδα μπορούμε 
να διαχειριστούμε 

περιπτώσεις διακρφωσης

δήγησαν στο συγκεκριμένο ατύ
χημά

ταυτότητας, σημαντικού 
αριθμού ατόμων, 

με απόλυτη επιτυχία
Το κύριο προανακριχικό ε

ρώτημα που τέθηκε ήταν. Πόσοι και ποιοι βρίσκονταν 
στο πιλοτήριο τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Παρασκευή 19.08.05: Η απάντηση δόθηκε μόλις 5 ημέρες 
μετά το συμβάν και την 1η ημέρα αφού ελήφθησαν τα α
παραίτητα δείγματα.

Στο πιλοτήριο κατά την στιγμή της πρόσκρουσης βρί
σκονταν ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης και ο φροντιστής 
Ανδρέας Προδρόμου, δίνοντας σαφή απάντηση στο ερώτη
μα και βάζοντας ένα τέλος στην παραφιλολογία που είχε αν
θίσει κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ταυτόχρονα, όσον αφορούσε στη διακρίβωση της ταυτό
τητας των θυμάτων, είχαν ληφθεί δύο αποφάσεις

>να αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας του Τμήματος 
και να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας, ανά στάδιο της α
νάλυσης, και

>να πραγματοποιηθεί μηχανογραφημένη διαχείριση ό
λων των στοιχείων (ονομαστικός κατάλογος επιβατών, γε
νετικοί τύποι θυμάτων / συγγενών).

Οι αποφάσεις αυτές αποδείχθηκαν καθοριστικές για την 
ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία και α
πέδειξαν ότι το Τμήμα είναι ευπροσάρμοστο στην λειτουρ
γία του, λόγω του υψηλού επιστημονικού και τεχνολογι
κού επιπέδου του προσωπικού, καθώς και της άρτιας υλι- 
κοτεχντκής υποδομής που διαθέτει.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την σχηματική χρονική καταγραφή στις 24 
Αυγούστου, -10 ημέρες μετά το ατύχημα και 6 ημέρες μετά 
την παραλαβή των πρώτων κατάλληλων βιολογικών δειγ
μάτων από τα θύματα - που είχε ξεκινήσει σταδιακά από τις 
18 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στις 23 Αυγούστου - πε- 
ραιώθηκε η διακρίβωση ταυτότητας 86 εκ των 92 θυμά
των. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπεριλαμβανομέ
νων και των εναπομεινάντων 6 θυμάτων, επετεύχθη τρεις 
ημέρες αργότερα (27 Αυγού
στου).

Η διακρίβωση ταυτότητας 92 
θυμάτων ολοκληρώθηκε σε 13 
ημέρες μετά το ατύχημα!

Επισημαίνεται δε και το γεγο
νός ότι στο προαναφερθέν χρο
νικό διάστημα των 13 ημερών 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
DNA και σε 7 μεμονωμένα στο

ματικά μέλη. Η ταυτοποίηση των 
μελών, έστω και του mo μικρού, 
κρίθηκε απαραίτητη αφού υπήρ
χαν τρία αγνοούμενα άτομα Δεν 

ήταν δυνατό να μην διερευνηθεί και το παραμικρό στοιχεί
ο.

Συγκινητικές ήταν οι εκκλήσεις των συγγενών όταν 
πλέον είχαν μείνει ελάχιστα άτομα για αναγνώριση. Η αγω
νία τους είχε φτάσει στο αποκορύφωμα περιμένοντας να 
μάθουν αν μέσα σε αυτά τα τελευταία μη αναγνωρισθέντα 
άτομα ήταν το μικρό τους κοριτσάκι, ο αδελφός τους η μη
τέρα τους

Παρά τις επίμονες προσπάθειες όλων, τρία άτομα δεν βρέ
θηκαν ποτέ!

Συγκινητική ήταν επίσης και η αυταπάρνηση που επέ- 
δειξε όλο το προσωπικό του Τμήματος Ανάλυσης Βιολογι
κών Υλικών που εργάστηκε πολλές ώρες με μεθοδικότητα, 
με συνέπεια αλλά κυρίως με ανθρωπιά. Η υπογράφουσα, 
στα πρόσωπα της ηγεσίας αλλά και του προσωπικού, συνά
ντησε άτομα αποφασισμένα να αντιμετωπίσουν την κατά
σταση σαν να αφορούσε προσφιλή τους άτομα Το κυρίαρ
χο συναίσθημα που διακατείχε όλο το προσωπικό ήταν αυ
τό της αγωνίας της δημιουργικής αγωνίας για ένα ακριβές 
και ταχύτατο αποτέλεσμα.

Η άνευ προηγουμένου ταχύτητα με την οποία διεκπε- 
ραιώθηκε η αναγνώριση των 92 θυμάτων της αεροπορικής 
τραγωδίας της εταιρίας '“Ήλιος", επιβεβαιώνει ότι ως Τμή
μα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών, ως Διεύθυνση Εγκλη
ματολογιώ ν Ερευνών, αλλά και ως χώρα, στην Ελλάδα 
μπορούμε να διαχειριστούμε περιπτώσεις διακρίβωσης 
ταυτότητας σημαντικού αριθμού ατόμων, με απόλυτη επι
τυχία, αποδεικνύοντας επίσης ότι η ανάλυση D .N A  όχι 
μόνο συμβάλλει στην υποβοήθηση της διαλεύκανσης - τεκ
μηρίωσης εγκλημάτων, αλλά μπορεί να διαδραματίζει και 
σημαντικό κοινωνικό ρόλο.

Ή ταν το ελάχιστο που οφείλαμε να κάνουμε για τα θύ
ματα και τους συγγενείς τους!!! ]

(Το άρθρο αυτό δημοσιεύεται δύο χρόνια από τότε ιτον έλα
βε χώρα το συγκεκριμένο γεγο
νός, ώστε να έχει ττροηγηθεί η 
δημοσίευση του Πορίσματος της 
Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπο
ρικώ ν Ατυχημάτων, και να μην 
είναι νωπές οι μνήμες. Γεγονότα 
όπως αυτά, ωστόσο, δεν στιγμα
τίζουν μόνο τους ανθρώπους που 
εμπλέκονται άμεσα (συγγενείς) 
αλλά και τους επιστήμονες που 
καλούνται να τα χειριστούν).

92 D N A  Α ν α γ ν ω ρ ίσ ε ις

♦ 184 Συγκριτικά δείγματα

♦ 7 μέλη
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[  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ ΚΟ

Η τιμή της Παναγίας
σε Σάμο, Ικαρία και Φούρνους

Του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη  
Σάμου και Ι καρίας Ευσεβίου

Ο μήνας Αύγουστος, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού αλλά και του εκκλη
σιαστικού έτους, είναι αφιερωμένος εορτολογικά στην Παναγία. Η εορτή της Κοι
μήσεως της Θεοτόκου εορτάζεται πανηγυρικά από τον πιστά λαό, ο οποίος ονομά
ζει το Δεκαπενταύγουστο και "Πάσχα του καλοκαιριού". Η ονομασία αυτή αντι
κατοπτρίζει την ιδιαίτερη ευλάβεια, το σεβασμό και τα αισθήματα αγάπης, που 
κατακλύζουν τις καρδιές των πιστών για το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου 
και την ευγνωμοσύνη όλων για τις ποικίλες χάριτές της.

Έ ντονη  είναι η ευλάβεια και των κατοίκων των ακριτικών νησιών μας 
προς την Παναγία. Αυτό καταφαίνεται από το πλήθος των ναών, των μονα- 
στηριών και των παρεκκλησίων που είναι αφιερωμένα στο όνομά της. Η Πα
ναγία, το ανεκτίμητο σύμβολο αγιοσύνης, αγνότητας, ταπεινοφροσύνης, μη
τρικής αγάπης και εγκαρτέρησης στον πόνο, συγκλονίζει κάθε χριστιανή και 
ελληνική ψυχή. Ο λαός των νησιών μας, έχοντας βαθιά μέσα του ριζωμένη 
και την παράδοση των παραλίων της Μ ικρός Ασίας όπου έζησε κι εκήρυξε ο 
ηγαπημένος μαθητής, Ιωάννης ο Θεολόγος, πάντοτε την ατενίζει με ιδιαίτερη
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αγάπη και σεβασμό. Γ ι’ αυτό και κάθε γιορτή της και ιδιαίτερα το 
Δεκαπενταύγουστο προσφεύγει σ’ Αυτήν για δυναμικές αναζητή
σεις και προσπάθειες, για φωτισμένες επιλογές και πράξεις, για σκέ
πη και εγκαρδίωση, για οραματισμό και ελπίδα.

Οι πιστές καρδιές γνωρίζουν πώς η Παναγία, αν και μετέστη 
στους ουρανούς, δεν εγκατέλειψε τον κόσμο. Εξακολουθεί με τις 
μεσιτικές της προσευχές να συμπαρίσταται στις δοκιμασίες, να 
πραΰνει τους πόνους, να γαληνεύει τις ψυχές, να ελεεί ακατάπαυ- 
στα τις ταλαιπωρημένες από την αμαρτία και τους πειρασμούς αν
θρώπινες υπάρξεις.

Ο Επιτάφιος της Παναγίας στο Καρλόβασι, μία εθιμική λατρευτι
κά ιδιόμορφη ακολουθία, που έχει μεταφερθεί στη Σάμο τον 18ο 
αιώνα υπό την επίδραση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, λόγω 
προελεύσεως από το νησί πολλών Αγιοταφιτών Πατέρων, καταδει
κνύει την αγάπη του λαού του Θεού προς την Παναγία και συγχρό
νως το γεγονός ότι η παρουσία της στα νησιά μας είναι ζωντανή, 
φως μυστικό, ελπίδα για το μέλλον τους, περισσή κατάνυξη, θαλ
πωρή και πνευματική ζεστασιά για όλους.

Στο μυρωμένο από τη χάρη της αυγουστιάτικο βραδινό, οι ψαλ
μωδίες των εγκωμίων στην Κοίμησή της δεν είναι μόνο ύμνος εξό- 
διος, αλλά και ύμνος ευγνωμοσύνης για την πραγμάτωση της υπο- 
σχέσεως του Θεανθρώπου για νίκη πάνω στο θάνατο, ευχαριστία, α
γάπη, τιμή και δόξα προς την κοινή πνευματική Μητέρα μας.

Το γεγονός πώς η μορφή της Θεοτόκου κατέχει ξεχωριστή θέση 
στα νησιά μας αποτελούν και οι διάφορες ευλαβικές ονομασίες που 
τις απέδωκαν οι Σαμιώτες, Ικάριοι και Φουρνιώτες με τις τόσες εκ
κλησίες και τα μοναστήρια, τα αφιερωμένα στη χάρη της.

Στο νησί της Σάμου επ’ ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου τήκο
νται 135 Ενοριακοί ναοί και παρεκκλήσια και 7 Ιερές Μονές. Οι Ιε
ρές Μονές Παναγίας Βροντιανής (1566), Μ εγάλης Παναγίας (1586), 
Αγίας Ζώνης (1695), Ζωοδόχου Π ηγής Κότσικα (1730), Ζωοδόχου 
Π ηγής Βαθέος (1756), Παναγίας Κακοπεράτου και Παναγίας Μαρα
θοκάμπου (1887). Οι ιεροί Ναοί Παναγίας Σαραντασκαλιώτισσας 
(10ος αιών), Παναγίας Μ ακρινής (14ος αιών), Παναγίας Καστρινής 
Παλαιού Καρλοβάσου, Παναγίας Καρλοβάσου (1898), Παναγίας 
Παγώνδα, Παναγίας Σπηλιανής ή Καληαρμένισσας (εντός σπηλαί
ου), Παναγίας Μ αυρίκενας και Παναγίας Ποταμίου Καρλοβάσου 
του 11ου αιώνα.

Στο νησί της Ικαρίας επ’ ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου τήκο
νται 4 Ιερές Μονές [Ευαγγελισμού Θεοτόκου Λευκάδος 1775), 
Ευαγγελισμού Θεοτόκου Μ ουντέ (1460), Ευαγγελισμού Θεοτόκου 
Μαυριάνου (18ος αιών), Ζωοδόχου Π ηγής Γλαρέδο (1890)] και 35 
Ενοριακοί Ναοί και παρεκκλήσια. Τα πιο γνωστά και με χαρακτη
ριστικά επίθετα προς την Θεοτόκο είναι τα εξής. Παναγία Λέφαινα, 
Παναγία Μακρή, Παναγία Κιουρά, Παναγία Ελεημονίτισσα, Πανα
γία Δέσποινα, Παναγία Λαγκάδας, Παναγία Αντιφωνίτισσα, Πανα
γία Υπακοή, Παναγία του Κύκκου, Παναγία Φλεσιανή, Παναγία 
Ξηροκαμπίτισσα. Τέλος, στα νησιά των Φούρνων υπάρχουν 4 ιεροί 
Ναοί επ’ ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Έ ντονη  η ζωοδότρα μεσιτεία και χάρις της Παναγίας στα νησιά 
μας. Περισσή η αγάπη της καρδιάς μας προς αυτήν, που έγινε η "αι
τία της των πάντων θεώσεως". Μεγαλόχαρη, ελέησον ημάς!

Οι πίστες καρδιές 
γνωρίζουν πώς 
η Παναγία, αν 

και μετέστη στους
ουρανούς, 

δεν εγκατέλειψε 
τον κόσμο
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{  ΟΔΟΙ ΠΟΡΙ ΚΟ

Το ευλογημένο νησί

της Ήρας

Η
 Η Σάμος είχε τη φήμη του mo κατάφυτου και γόνιμου νησιού του Ανα

τολικού Αιγαίου. Σπάνια θηλαστικά όπως το σαμιώτικο τσακάλι και η με
σογειακή φώκια "μονάχους - μονάχους", που ζει κυρίως στο βιότοπο του 
Σεϊτανίου, όπως επίσης και τα σπάνια πουλιά, αποτελούν την πανάδα του 
νησιού. Χρυσαφένιες παραλίες, καταπράσινες καλλιεργημένες εκτάσεις 
με τα αμπέλια σε πανάρχαιες χτίστες πεζούλες φτιαγμένες έτσι ώστε να 

συγκρατούν και να αποστραγγίζουν το πολύτιμο χώμα, πολυποίκιλη ήρεμη βλάστηση, παρα
δοσιακοί οικισμοί με αυθεντική νησιώτικη αρχιτεκτονική, πεντακάθαρες συνοικίες και μια έ
ντονη παρουσία της σύγχρονης ζωής Σάμος το ευλογημένο νησί της Ήρας: ανακαλύψτε το!
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T o ό ν ο μ α  "σάμος" σύμφωνα με τον Στράβωνα σημαίνει "ύψος παρά την 
ακτήν". Ε ίχε όμως και άλλες ονομασίες όπως: Α νθεμίς, Δρυούσα, Δόρυσσα, Κ υπα
ρισσία, Ιμβρασία, Μ ελάμφυλος, Παρθενία.

Παλαιότεροι κάτοικοί της θεωρούνται οι Πελασγοί και αργότερα οι Κάρες και οι Λελεγες. 
Πρώτος βασιλιάς της Σάμου ήταν ο Αγκαίος, ένας από τους ήρωες της αργοναυτικής εκστρα
τείας, που έχτισε τον αρχικά ξύλινο ναό της θεάς Ή ρας, προστάτιδας του νησιού, κοντά στις 
εκβολές του Ίμβρασσου ποταμού, όπου κατά τη μυθολογία γεννήθηκε η θεά. Γύρω στον 11ο 
π Χ  αιώνα εγκαταστάθηκαν οι Ίω νες Στην mo μεγάλη της ακμή η Σάμος φτάνει τον 6ο π Χ  
αιώνα υπό την ηγεσία του τυράννου Πολυκράτη. Η ναυτιλία και το εμπόριο της γνωρίζει με
γάλη ανάπτυξη. Με τα πολεμικά της πλοία, τις σάμαινες, κυριαρχεί για μεγάλο χρονικό διά
στημα στο Αιγαίο. Την οικονομική της ακμή ακολούθησε η αντίστοιχη πνευματική. Ο Πυ
θαγόρας, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, ο πατέρας της θεωρίας του ηλιοκεντρικού συστήματος που 
αργότερα οικειοποιήθηκε ο Κοπέρνικος, οι αρχιτέκτονες του Ηραίου και πρωτοπόροι της 
γλυπτικής Ροίκος και Θεόδωρος είναι οι mo ονομαστοί.

Τέοοερα είναι τα πιο εντυπωσιακά έργα κατά τον αιώνα της ακμής στη Σάμο: Τα Πολυ- 
κράτεια τείχη, το Ευπαλίνειον όρυγμα, το λιμάνι Km το Ηραίον.

Στο στενό της Μυκάλης, τη θάλασσα ανάμεσα στη Σάμο και τη Μι
κρά Ασία, το 479 π Χ  παίχτηκε η τελευταία πράξη της μεγάλης σύ
γκρουσης Ελλήνων Km Περσών. Ο ι'  Ελληνες νίκησαν τους Πέρσες σε 
ναυμαχία Km πεζομαχία, θέτοντας τέλος στις προσπάθειές τους να επε- 
κταθούν στη Δύση Km να κυριαρχήσουν στη Μεσόγειο.

Ύστερα από τους περσικούς πολέμους η Σάμος συμμετείχε με άλλες 
πόλεις-κράτη στη συμμαχία των Αθηναίων, από την οποία δεν κατόρ
θωσε να φύγει, ακόμα κι όταν η συμμαχία μεταβλήθηκε σε ηγεμονία.

Κατά τη βυζαντινή περίοδο η Σάμος αποτελεί την 29η επαρχία 
των νήσων. Το 1204, με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 
σταυροφόρους, περιήλθε στην άμεση κυριαρχία του λατινικού θρόνου
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της Κωνσταντινούπολης.
Το 1247 επανήλθε στο βυζαντινό κράτος. Από το 1312, πε

ριήλθε στην εξουσία του Τούρκου Αϊδήν, ενώ από το 1367 
και για έναν περίπου αιώνα στους Γενουάτες, πληρώνοντας 
φόρο στους Ιουστινιάνες ιππότες της Χίου, την περίφημη ε
ταιρεία Μαόνα. Μετά το 1475, εξαιτίας των πειρατικών επι
δρομών, πολλοί Σαμιώτες αναζήτησαν καταφύγιο στη γειτο
νική Χίο και τη Μ. Ασία. Εγκαταλείφθηκαν οι παράλιοι οικι
σμοί και ο πληθυσμός του νησιού αραίωσε τόσο πολύ, ώστε 
να γίνεται λόγος για ερήμωση της Σάμου. Η κατάσταση αυ
τή διήρκεσε επί έναν περίπου αιώνα.

Περί το 1562, ο Κιλίτζ Αλή πασάς, ναύαρχος του οθωμανι
κού στόλου, ζήτησε την άδεια επανακατοίκισης του νησιού 
από το σουλτάνο Σουλεϊμάν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
σημαντικά προνόμια για τους νέους κατοίκους. Τα προνό
μια ετπκυρώθηκαν αρκετές φοράς από τους διαδόχους του 
Σουλεϊμάν και συνετέλεσαν στο να εποικισθεί η Σάμος από 
χριστιανούς διαφόρων περιοχών, οι οποίοι βρήκαν καταφύ
γιο, ελευθερίες και γη να καλλιεργήσουν. Με την ευκαιρία 
αυτή επανήλθαν στη Σάμο και οι απόγονοι των παλαιών της 
κατοίκων.

Η επανάσταση άρχισε στη Σάμο επίσημα, στις 8 Μαΐου 
1821 στο Καρλόβασι υπό την αρχηγία του Σάμιου, Γεωργίου 
Παπλωματά, γνωστός με το ψευδώνυμο Λυκούργος 
Λογοθέτης (μέλος της Φιλικής Εταιρείας), αλλά τελικά έμει
νε εκτός των ορίων του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους 
Την 6η Αυγούστου 1824 η Σάμος γλίτωσε για μια ακόμη 
φορά, αφού οι ξεσηκωμένοι ντόπιοι με τη βοήθεια του 
ελληνικού στόλου που κατέφθασε, ανάγκασαν τους 
Τούρκους να εγκαταλείψουν το νησί καταστρέφοντας 
ολοκληρωτικά τον τουρκικό στόλο. Στο Πυθαγόρειο 
υπάρχει επιγραφή που θυμίζει το γεγονός αυτό "Χριστός 
έσωσε Σάμον 6 Αυγούστου 1824”. Σε ανάμνηση του 
γεγονότος κάθε χρόνο πραγματοποιούνται λαμπρές 
εορταστικές εκδηλώσεις με κυρίαρχη την αναπαράσταση 
της πυρπόλησης της τουρκικής φρεγάτας,Το 1834 επιβλή
θηκε δια της βίας το καθεστώς της αυτόνομης ηγεμονίας με 
υποτέλεια στο σουλτάνο. Ο ηγεμόνας της ήταν χριστιανός, 
ανώτερος αξιωματούχος της Υψηλής Π ύλης διοριζόταν α
πό τον σουλτάνο και έφερε τον τίτλο του πρίγκιπα. Την τε
λευταία δωδεκαετία της Ηγεμονίας κυριαρχεί στη Σάμο η 
προσωπικότητα του αρχαιολόγου Θεμιστοκλή Σοφούλη, 

που έκαμε τις πρώτες επιστημονικές ανασκαφές 
στο Ηραίον, και αργότερα εξελίχθηκε σε πολιτικό 
ηγέτη και πρωτεργάτη της σαμιακής επανάστα
σης του 1912 και της ένωσης με την Ελλάδα. Το 
1922 οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο νησί 
έδωσαν νέα πνοή στον τόπο συμβάλλοντας στην 
ακμή της καπνοβιομηχανίας της βυρσοδεψίας 
και της οινοποιίας

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η Σάμος κατα
κτήθηκε από τους Ιταλούς και στη συνέχεια από 
τους Γερμανούς

Τα συσσωρευμένα δεινά του πολέμου υποχρέω
σαν πολλούς από τους κατοίκους να αναζητήσουν 
καλύτερη τύχη μετά τον πόλεμο στις μεγάλες πό-
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λεις και στο εξωτερικό. Μετά τη δεκαετία του 1950 άρχισε η 
ανασυγκρότηση της Σάμου και η τουριστική της ανάπτυξη.

Η ν ή σ ο ς  Σ ά μ ο ς
Η νήσος Σάμος έχει έκταση 477 τ.χ. και ο ομώνυμος νομός 

που περιλαμβάνει την Ικαρία και τους Φούρνους έχει 34.000 
κατοίκους

Οι μαγευτικές παραλίες του νησιού με τα δαντελωτά ακρο
γιάλια, οι απέραντες αμμουδιές, τα μικρά λιμανάκια και βα
θυγάλαζα κρυστάλλινα νερά, ολοκληρώνουν έναν αιγαιοπε- 
λαγίτικο παράδεισο.

Πυκνά δάση και εύφορες πεδιάδες κατάφυτες από ελαιόδε
ντρα και αμπέλια από τα οποία παράγονται τα φημισμένα 
προϊόντα της Σάμου (λάδι και κρασί) αποκαλύπτουν τις πολ
λές αποχρώσεις του πράσινου. Η πρωτεύουσα έχει την αρχο
ντική της λάμψη και τα όμορφα χωριά την παραδοσιακή αρ
χιτεκτονική τους

Το Β α θ ύ
Η καρδιά της Σάμου χτυπά στο Βαθύ, στη γοητευτική πρα> 

τεύουσα που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νη
σιού. Η πόλη είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στο βάθος του κόλ
που από τον οποίο και πήρε το όνομά της

Σημαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι κοντά το μαρμάρινο 
λιοντάρι στην πλατεία Πυθαγόρα και το Μέγαρο του Βουλευ- 
τηρίου από τα χρόνια της Ηγεμονίας όπου στεγάζεται το Δη
μαρχείο. Μπροστά του εκτείνεται ο Δημοτικός Κήπος φτιαγ
μένος επί Ηγεμονίας και δίπλα από το Μέγαρο είναι το Αρχαιο
λογικό Μουσείο με πολλά αξιόλογα εκθέματα αρχαϊκής εποχής 
και τον μεγάλο Κούρο ύψους 5 μέτρων. Στο κτίριο της Μη
τρόπολης υπάρχει το Βυζαντινό Μουσείο και η Μητροπολιτι- 
κή Βιβλιοθήκη με πολύ σημαντικά εκθέματα

Στη θέση Μαλαγάρι, υπάρχει το εργοστάσιο του Οινοποτη- 
τικού Συνεταιρισμού, ενώ πέριξ του Βαθέως υπάρχουν εξοχι
κές ομορφιές όμορφοι οικισμοί και ανεπανάληπτες παραλίες

Κ α ρ λ ό β α σ ι
Το Καρλόβασι είναι η δεύτερη πόλη και το δεύτερο λιμάνι 

της Σάμου και γενέτειρα του αρχηγού των Σαμιακών στον 
Αγώνα του 1821 Λυκούργου Λογοθέτη. Υπήρξε εμπορικό 
και βιομηχανικό κέντρο κατά τον 19ο αιώνα και η οικονομι
κή του ευημερία αποτυπώνεται στα παλιά αρχοντικά. Θα 
δείτε τα ιστορικά κτίρια που στεγάζουν διάφορες υπηρεσίες 
όπως το Ηγεμονικό Μέγαρο, το Χατζηγιάνειο που φιλοξενεί 
τη βιβλιοθήκη της Μαθηματικής Σχολής το ανακαινισμένο 
κτίριο της Εμπορικής Σχολής στο οποίο εδρεύει η Μαθημα
τική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, τη Πορφυρία 
Σχολή που σήμερα στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο της πόλης 
και άλλα ενδιαφέροντα οικοδομήματα. Διαθέτει Κεραμουρ- 
γείά και μερικές βιομηχανίες κατεργασίας δερμάτων. Είναι 
τα υπολείμματα θα λέγαμε, μιας άλλοτε ακμαίας οικονομίας 
με κέντρο τα περίφημα Ταμπάκικα

Στο λιμάνι είναι το δεύτερο εργοστάσιο του Οινοποτητι- 
κού Συνεταιρισμού της Σάμου. Η τοποθεσία ποτάμι στο 
Καρλόβασι είναι γραφικότατη και από αυτό αντικρίζει κα
νείς δύο παρθένα παραθαλάσσια μέρη, το μικρό και το μεγά
λο Σεϊτάνι, με μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον, φιλόξενο κα
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ταφύγιο της Μεσογειακής φώκιας.
Η τοποθεσία με τους καταρρά

κτες λίγο πριν το ποτάμι, μαγεύει 
τον επισκέπτη.

Π υ θ α γ ό ρ ε ιο
Έ να πανέμορφο χωριά που έχει 

εξελιχθεί σε πολυσύχναστο παραθε- 
ριστικό κέντρο. Η περιοχή του Πυ
θαγόρειου έχει μεγάλη ιστορική ση
μασία καθώς πιστεύεται ότι το χω

ριό είναι κτισμένο πάνω στα ερείπια της αρχαί
ας Σάμου. Σε κοντινή απόσταση από το χωριά 
βρίσκεται το περίφημο Ευπαλίνειο Όρυγμα, το 
αρχαίο υδραγωγείο που χρονολογείται από τον 
6ο π.Χ. αιώνα, το μοναστήρι της Σπηλιανής και 
λίγο mo κάτω το αρχαίο θέατρο της Σάμου. Σε 
ένα ύψωμα νοτιοδυτικά του λιμανιού συνυπάρ
χει με την καινούργια πόλη, ο πύργος του Λυ
κούργου Λογοθέτη.

Η ρ α ίο
Ο σημαντικότερος αρχαιολογικός χώρος του 

νησιού, ο ναός της Ή ρας που λατρευόταν στο 
νησί. Ή ταν ένας μεγαλόπρεπος ναός και θεω
ρούνταν ένα από τα σημαντικότερα λατρευτικά 
κέντρα της εποχής του. ]

Επιμέλεια Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου αστυνομεύει τον ομώνυμο Νο
μό, ο οποίος περιλαμβάνει τις νήσους Σάμο, Ικαρία και το νησιωτικό 
σύμπλεγμα των Φούρνων.

Η υπάρχουσα δύναμη του Νομού αριθμεί 168 αστυνομικούς (α
ξιωματικοί, υπαξιωματικοί, αστυφύλακες), που είναι κατανεμημένοι 
σε πέντε Αστυνομικά Τμήματα, ένα Τμήμα Ασφαλείας και τη δύνα
μη του Επιτελείου της ΑΔ., οι οποίοι καλούνται να καλύψουν όλες 
τις ανάγκες αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής του Νομού. Τα 
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι α
στυνομικές Υπηρεσίες αφορούν:

- Το μεγάλο αριθμό παράνομα εισερχομένων λαθρομεταναστών α
πό τα έναντι τουρκικά παράλια, με έξαρση το τελευταίο δωδεκάμη
νο, κατά το οποίο ο αριθμός έφτασε τα 3.000 άτομα.

- Την αυξημένη τουριστική κίνηση (τέλη Μαρτίου έως τέλη Ο
κτωβρίου) καθώς υφίστανται, δύο πύλες εισόδου λιμένων από τις ο
ποίες αφιξαναχωρούν τέσσερα πλοία από και προς Κουσάντασι- 
Τουρκίας καθημερινά ως και πλήθος τουριστικών σκαφών αναψυ
χής. Επίσης καλείται να καλύψει τις ανάγκες των δύο κρατικών α
ερολιμένων της Σάμου και Ικαρίας και ιδιαίτερα αυτόν της Σάμου 
που κατά την θερινή περίοδο περιλαμβάνει, 65 πτήσεις τσάρτερ ε
βδομαδιαία, έξι πτήσεις της Ο Α  και AEGEAN καθημερινά από και 
προς την Αθήνα, πέντε εβδομαδιαία με Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Χί
ο, Ρόδο, Ηράκλειο καθώς και πλήθος ιδιωτικών αεροσκαφών.

- Τη μικροεγκληματικότητα, μικροκλοπές, διαρρήξεις και χρήση 
ναρκωτικών ουσιών κύρια κάνναβης και χαπιών.

- Την έλλειψη αστυνομικού προσωπικού, σε σχέση με την οργανι
κή δύναμη, με αποτέλεσμα την μετά δυσκολίας κάλυψη των Υπηρε
σιακών αναγκών κατά τους θερινούς μήνες.

Στον τομέα πρόληψης έχουν δημιουργηθεί οι Ο.Π.Κ.Ε. και 
Ο.Ε.Π.ΤΑ, έχουν χαρτογραφηθεί οι προβληματικός περιοχές και 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό και σχεδίασμά για την εφαρμογή 
των σχεδίων πολιτικής Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας, διενεργού- 
νται πεζές και εποχούμενες περιπολίες, προγραμματισμένες και έ
κτακτες εξορμήσεις από το προσωπικό των Αστυνομικών Τμημά
των και των Ομάδων για την πρόληψη και καταστολή της εγκλη
ματικότητας καθώς και την ε- 
δραίωση του αισθήματος ασφά
λειας στους πολίτες.

Κατά τους θερινούς μήνες, 
που τριπλασιάζεται ο πληθυ
σμός του Νομού από τους επι
σκέπτες ημεδαπούς και αλλοδα
πούς, με επακόλουθο την έντα
ση των προβλημάτων αστυνό
μευσης, η ΑΔ. Σάμου ενισχύε- 
ται με μόνιμο προσωπικό και 
Δόκιμους Αστυφύλακες προκει- 
μένου να αντεπεξέλθει στο έργο 
της και να αντιμετωπίσει ικανο
ποιητικά τα αυξημένα προβλή
ματα αστυνόμευσης.
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[  ΕΡΕΥΝΑ

Ανθρωποκτονία
και κυνηγετικό όπλο

Του Ειδικού Φρουρού: Νίκου Νικολάου

ΕχίΟ την iT J K t l ip iC l  να εκθέσω τις απόψεις μου για ένα θέμα το ο
ποίο ανέκαθεν απασχολούσε την κοινή γνώμη, και πάντοτε όταν έρχε
ται στο προσκήνιο προκαλεί ποικίλους προβληματισμούς κυρίως σε ό
τι αφορά τους τρόπους αντιμετώπισής του. Στη σύνταξη αυτού του άρ
θρου με βοήθησε πολύ η εμπειρία μου ως κατόχου και χρήστη ημιαυ
τόματων όπλων για την άσκηση του κυνηγίου, καθώς και η προσωπι
κή μου άποψη η οποία διαμορφώθηκε έπειτα από αλλεπάλληλες συνα

ντήσεις με κυνηγούς σε διάφορες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα Φυσικά, πολύτιμη βο
ήθεια μου προσέφερε η μελέτη μιας δημοσίευσης, η οποία περιείχε τα βασικά πορίσμα
τα ενός διεπιστημονικού συνεδρίου με θέμα την ανθρωποκτονία, την οποία συνέταξε 
ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νέστωρ Κουράκης.

Είναι γεγονός ότι πολλές ανθρωποκτονίες διαπράττονται με τη χρήση κυνηγετικού 
όπλου, γ ι’ αυτό και πρέπει να επανεξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορέσει
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να μειωθεί αυτό to  φαινόμενο. Δια 
την ορθότερη όμως κατανόηση, κα
λό θα είναι να επισημανθούν τα αίτια 
που οδηγούν στην έξαρση του φαι
νομένου αυτού, το οποίο ομολογουμένως λαμβάνει ανησυ
χητικά αυξητικές τάσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με κάποιες μελέτες οι οποίες χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής και οι οποίες αφορούν στην "ταυτότη
τα" των ανθρωποκτονιών διαπιστώνουμε ότι, οι καθαρά 
σχεδιασμένες - προμελετημένες ανθρωποκτονίες αντιπρο
σωπεύουν μόνο το 5% του συνόλου των περιπτώσεων, ενώ 
οι πιο συχνοί λόγοι που οδηγούν στην πράξη αυτή, είναι οι 
φιλονικίες, οι διαπληκτισμοί οικογενειακού η οικιακού χα
ρακτήρα και οι ζηλοτυπίες.

Άρα, λοιπόν, συμπεραίνει κανείς σχετικά εύκολα, πως 
αυτό που βοηθά στην τέλεση του εγκλήματος, είναι η αμε
σότητα που έχει ο δράστης στο μηχανισμό (μέσον) τέλεσης 
αυτού. Και αυτός ο μηχανισμός για τα ελληνικά δεδομένα 
είναι το κυνηγετικό όπλο, και πιο συγκεκριμένα η ευκολί
α με την οποία προσφεύγει κάποιος πι
θανός ανθρωποκτόνος, όταν βρίσκεται 
υπό συνθήκες ψυχικής ταραχής για 
κάποιον από τους παραπάνω λόγους Ε
δώ όμως θα πρέπει να προσθέσουμε ότι 
το κυνηγετικό όπλο το οποίο τώρα τε
λευταία όπως έχουμε δει, έχει σχεδόν 
μπει σε κάθε νοικοκυριό, όχι για την ά
σκηση του κυνηγίου όπως νομίμως 
προορίζεται, αλλά πολλές φορές με κύ
ριο σκοπό την ασφάλεια και την απο
τροπή εκνόμων ενεργειών από κακό
βουλα και επικίνδυνα άτομα, είναι πι
θανό να ωθήσει πολύ πιο εύκολα κά
ποιο άτομο σε ανθρωποκτονία

' Ενα ζήτημα που τίθεται λοιπόν εί
ναι η ασφαλής φύλαξη και η μη χρήση 
αυτών των όπλων τουλάχιστο κατά 
την χρονική διάρκεια κατά την οποία 
δεν επιτρέπεται η Θήρα Για το μεν 
πρώτο σκέλος η σφράγιση και απο

σφράγιση των όπλων θα περιορίσει 
την λαθροθηρία, αλλά πολύ δύσκολα 
θα εμποδίσει κάποιον ο οποίος είναι α
ποφασισμένος να διαπράξει ανθρωπο

κτονία Αν επίσης υποθέταμε πάντα κατά την κλειστή πε
ρίοδο του κυνηγίου, να αποθηκεύαμε τα κυνηγετικά όπλα 
στα Αστυνομικά Τμήματα, αυτό θα ήταν τελείως αδύνατο 
τόσο πρακτικά, όσο και θεωρητικά.

Πρακτικά διότι είναι αδύνατο να αποθηκευτούν τα επι- 
σήμως καταγεγραμμένα και δηλωμένα 1.500.000 περίπου 
κυνηγετικά όπλα, αλλά και θεωρητικά το ίδιο, διότι αυτή 
την στιγμή κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια τον μεγάλο α
ριθμό των αδήλωτων όπλων, τα οποία οι ιδιοκτήτες προτι
μούν να κρατούν καλά κρυμμένα σε διάφορα σημεία Επι
πλέον, μια μέση λύση αποθήκευσης και φύλαξης ενός εξαρ
τήματος το οποίο είναι απαραίτητο για την χρήση του, πά
λι φαντάζει αδύνατη γιατί και χώρος απαιτείτε, αλλά και 
σπατάλη εργατοωρών και αστυνομικού προσωπικού για 
τη λεπτομερή καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών 

του κάθε όπλου. Έ τσ ι λοιπόν mo λο
γική λύση στο πρόβλημα φαντάζει η 
πρόληψη σε ότι αφορά την χρήση ε
νός κυνηγετικού όπλου, για τις περι
πτώσεις κατά τις οποίες τελούνται τέ
τοιου είδους πράξεις Ό λοι γνωρίζου
με πως ένα όπλο ποτέ από μόνο του 
δεν είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο γί
νεται μόνο από τον χειριστή του.

Γενικότερα, λοιπόν, τον κύριο ρό
λο στην διαμόρφωση ενός ατόμου σε 
πιθανό ή όχι παραβατικό χαρακτήρα 
και εν γένει πιθανότατα σε μελλοντι
κό ανθρωποκτόνο έχει η σωστή δια
παιδαγώγηση από την οικογένεια και 
το σχολείο. Θεωρώ ότι είναι το άλφα 
και το ωμέγα στην περαιτέρω πορεία 
ενός ατόμου στην κοινωνία Εδώ θα ή
θελα να παραθέσω ένα προσωπικό πε
ριστατικό, το οποίο συνέβη την επομέ
νη της δολοφονίας των δυο συναδέλ-

44 Ο φ όνος καθιστά 
ηρωες τους πολεμιστές 

και διάσημους 
τους εγκληματίες 99
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φων από Έ λληνα κακοποιό ο οποίος ε- 
κτίει την ποινή του οε φυλακές της αλλο
δαπής. Καθώς λοιπόν εκτελούσα διατε
ταγμένη Υπηρεσία πλησίον ενός ευπα
θούς στόχου, πλησίαζε μια μικρή ομάδα 
μαθητών δημοτικού σχολείου, οι οποίοι 
εκείνη την ώρα πήγαιναν στο μάθημά 
τους. Χωρίς να έχουν οπτική επαφή μαζί 
μου και γνωρίζοντας ότι στο σημείο υ
πάρχει αστυνομικός, άρχισαν να φωνά
ζουν ρυθμικά και με τέτοιο πάθος το επώ
νυμο του κακοποιού, σαν να υποστήρι
ζαν την αγαπημένη τους ποδοσφαιρική 
ομάδα

Ομολογώ πως ένιωσα κατάπληξη και 
έντονο προβληματισμό για τη στάση των 
νεαρών μαθητών αλλά και για την περαι
τέρω πορεία τους στην κοινωνία. Φυσικά 
το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτε
λεί την παραδειγματική εικόνα που θα 
μας βοηθήσει στην ασφαλή εξαγωγή συ
μπερασμάτων, αναμφίβολα όμως είναι έ
να δείγμα το οποίο εντάσσεται στο πλαί
σιο που ονομάζεται "νέοι υποψήφιοι προς 
παραβατικότητα" και που μέσα του περι

κλείονται από απλές παραβάσεις του ΚΟΚ ως και την χρήση επικίνδυνων ναρκωτικών ουσιών.
Βέβαια, σ’ αυτή την ηλικία, και θα πρέπει να το επισημάνουμε, τεράστια ευθύνη στη διαμόρφω

ση ενός χαρακτήρα έχουν τα ΜΜΕ, τα οποία ως ένα βαθμό έχουν υποκαταστήσει την οικογένεια 
και το σχολείο, και ωθούν την αντίληψη του κοινού, πόσο δε μάλλον σε άτομα παιδικής ηλικίας 
στην αμφίσημη διάσταση της ανθρωποκτονίας η οποία ερμηνεύεται από το δίπτυχο "ο φόνος κα
θιστά ήρωες τους πολεμιστές και διάσημους τους εγκληματίες". Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θί
ξω ειδικότερα, κάποια σημεία και να επισημάνω την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των προσόντων 
που απαιτούνται για την αγορά ενός κυνηγετικού όπλου.

Τα σημείο κλειδί (κατά την προσωπική μου άποψη) είναι η διαδικασία με την οποία δίδεται η 
γνωμάτευση του ψυχιάτρου, η οποία πολλές φορές δίδεται με τόση ευκολία όπως ακριβώς η συ
νταγή ενός αντιβιοτικού σε περίπτωση κρυολογήματος! Έ τσ ι λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ριζι
κή αλλαγή όχι μόνο σε αυτό το σημείο αλλά σε όλη την διαδικασία που αποκτά κάποιος άδεια κυ
νηγιού και κατ’ επέκταση άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου και ιδιαίτερα η Πολιτεία θα πρέπει να 
προβληματιστεί με τα άτομα που έχουν διαπράξει αξιόποινες πράξεις

Για παράδειγμα, μην ξεχνάμε την περίπτωση της Ιεράπετρας όπου ένας 75χρονος είχε ε- 
κτίσει ποινή φυλάκισης για την ανθρωποκτονία της πεθεράς του, κατά την διάρκεια ενός 
καυγά με την σύζυγό του.

Ό ταν μετά από χρόνια αφέθηκε ελεύθερος και έζησε ξανά μαζί με την σύζυγό του, τελείω
σε αυτό που είχε αφήσει στη μέση από παλιά, και σε ένα ακόμη ομηρικό καυγά με την σύζυ

γό του σε ηλικία πλέον των 70ετών την δολοφό
νησε με το κυνηγετικό όπλο και στην συνέχεια 
αυτοκτόνησε πίνοντας ένα μπουκάλι φυτοφάρμα
κο. Συμπερασματικά λοιπόν, κάποιες περιπτώσεις 
παροχής άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου θα 
πρέπει να τεθούν και πάλι προς συζήτηση και ό
που χρειάζεται να γίνουν αλλαγές που θα προλαμ
βάνουν τέτοιου είδους αλλά και παρεμφερή φαι
νόμενα, πάντα όμως μέσα στο γενικότερο πνεύμα 
της συνταγματικής δημοκρατίας αλλά και των δι
καιωμάτων που απορρέουν από τους νόμους. ]
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Εμπόριο ανθρώπινων 
οργάνων
Επιμέλεια: Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα

τ μ η Ο ε μ π ό ρ ίΟ  ανθρωπίνων ιαχών και οργάνων 
αποτελεί μια σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων αλλά και 
της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

Το άρθρο 323α του Ποινικού Κώδικα 
ορίζει ρητά:

1. '‘Ό π ο ιο ς  με τη χρήση βίας απειλής ή άλλου εξαναγκα
στικού μέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας προ
σλαμβάνει, μεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικρά
τειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή χωρίς αντάλ
λαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο με 
σκοπό την αφαίρεση οργάνων του σώματός του ή για να εκ- 
μεταλλευθεί ο ίδιος ή άλλος την εργασία του, τιμωρείται με 
κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή δέκα χι
λιάδων έως πενήντα χιλιάδων ευρώ".

2 . "Μ ε τ η ν  π ο ιν ή  της προηγούμενης παραγράφου τιμω
ρείται ο υπαίτιος αν, για να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά 
τη συναίνεση προσώπου με τη χρήση απατηλών μέσων ή το 
παρασύρει, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του, με υ
ποσχέσεις, δώρα, πληρωμές ή παροχή άλλων ωφελημάτων.

4 . Μ ε  κ ά θ ε ιρ ξ η  τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική 
ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρεί
ται ο υπαίτιος σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, 
αν η πράξη:

α ) στρέφεται κατά ανήλικου
β ) τελείται κατ’ επάγγελμα,
γ ) τελείται από υπάλληλο, ο οποίος κατά την άσκηση της 

υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του αυ

τή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην 
πράξη ή

δ ) είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του πα- 
θόντος.

Η μεταμόσχευση ανθρωπίνων οργάνων και ιστών καθί
σταται παράνομη τη στιγμή κατά την οποία επαγγελματίες 
έμποροι πιέζουν ή εξαναγκάζουν άτομα να προσφέρουν κά
ποιο όργανο του σώματός τους (π.χ. νεφρό κ,λπ.). Συνήθως 
εκμεταλλεύονται την οικονομική ανάγκη των θυμάτων 
τους και προσφέρουν μια ελκυστική τιμή για το όργανο, ή 
άλλες φορές το όργανο αφαιρείται από ένα νεκρό σώμα, χω
ρίς ο νεκρός να είχε συναινέσει όταν ζούσε στη δωρεά οργά
νων ή σώματος

Τα τελευταία χρόνια πολλά γράφονται και λέγονται σχε
τικά με το παράνομο εμπόριο οργάνων, το "μαύρο εμπόριο" 
όπως λέγεται. Που είναι η αλήθεια όμως και που το ψέμα;

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρί
ζουν όχι το άτομο από το οποίο θα αφαιρεθούν όργανα και ι
στοί με την άσκηση ψυχολογικής βίας ή οικονομικής βίας 
δεν θα δώσει ειλικρινείς πληροφορίες και ότι ο αποδέκτης 
των τμημάτων σώματος αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία του ενδεχομένως δε και το θάνατο.

Π ρέπει, όμως, να  καταστεί σαφής η διαφορά μετα
ξύ του παράνομου εμπορίου οργάνω ν με το νόμιμο 
νομικό σύστημα μεταμοσχεύσεων. Για τ ις  μαφ ιόζικες 
οργανώ σεις το παράνομο εμπόριο αποτελεί μ ια  από 
τ ις  πιο επικερδείς ασχολίες.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες στο διαδύκτιο αναφέρουν ό-
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τι στις Φιλιππίνες το κόστος των μεταμοσχεύσεων νεφρού 
ανέρχεται στις 85.000 ευρώ. Η μεταμόσχευση από πτωμα- 
τικούς δότες (νεκρούς) κοστίζει 35.000 ευρώ, ενώ στις Η- 
ΠΑ υπάρχουν 125 κέντρα μεταμοσχεύσεων.

Στις υποανάπτυκτες χώρες λόγω της φτώχειας και της α
νέχειας το να πουλάει κανείς ένα όργανο είναι ένας τρόπος 
επιβίωσης. Στις ινδικές παραγκούπολεις υποβόσκει η φήμη 
ότι είναι το κέντρο του εμπορίου οργάνων. Σύμφωνα με έ
ρευνα του υπουργείου Υγείας, σε αρκετές οικογένειες υ
πάρχει κάποιο μέλος της, που έχει πουλήσει το νεφρό του. 
Οι δότες συνήθως είναι γυναίκες νεαρής ηλικίας, χωρίς κά
ποια περιουσία, ενώ οι λήπτες - αγοραστός είναι κυρίως ευ
κατάστατοι κύριοι μεγαλύτερης ηλικίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας σοκ στην παγκό
σμια κοινή γνώμη προκάλεσε μια τέτοια αποτρόπαια πρά
ξη στην Ινδία:

"Νεαρός Ινδός δολοφόνησε ένα εννιάχρονο αγοράκι στο 
κρατίδιο Μπιχάρ στην ανατολική Ινδία για να πουλήσει το 
ήπαρ, τους νεφρούς και το πάγκρεας σε έναν γιατρό που ε
μπλέκεται στο εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων", έτσι ανα
κοινώθηκε από την αστυνομία στο Νέο Δελχί.

Ο εννιάχρονος Παρβέζ Αλάμ είχε εξαφανιστεί και οι α
στυνομικοί βρήκαν κατακρεουργημένο το πτώμα του σε έ
να χωράφι κοντά στο χωριό του.

Μετά από ανακρίσεις η αστυνομία συνέλαβε έναν 20χρο- 
νο που είχε καταφύγει στο Νέο Δελχί, ο οποίος ομολόγησε 
την αποτρόπαια πράξη του.

Ο δολοφόνος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι είχε σκο
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τώσει το παιδί και είχε πουλήσει το ήπαρ, τους νεφρούς και 
το πάγκρεας σε ένα γιατρό του Μπιχάρ.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα;
Η Europol σε σχετική έκθεση τη ς με θέμα το Εμπόριο 

Παιδιών, γράφει ότι "τα τελευταία χρόνια αρκετές πηγές α
ναφέρουν εμπόριο παιδιών από την Αλβανία στην Ελλάδα 
και Ιταλίά με σκοπό την αφαίρεση - μεταμόσχευση οργά
νων". Βέβαια, στη συνέχεια της Έκθεσης γίνεται λόγος για 
τη μη επιβεβαίωση των σχετικών πληροφοριών.

Η πλέον αρμόδια για το θέμα αυτό Υποδιεύθυνση Αντι
μετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Δ/νσης Ασφά
λειας Α ττικής με παρέμβασή της ζήτησε να διορθωθεί η α
νωτέρω Έ κθεση καθόσον, ουδέποτε έγινε αποδέκτης τέ
τοιων πληροφοριών αλλά ούτε και διαμέσου των ερευνών 
που διενεργούνται προέκυψαν στοιχεία ή ακόμη και φήμες 
για τέτοιους είδους εγκληματικές δραστηριότητες.

Η "Αστυνομική Ανασκόπηση" διερευνώντας το όλο 
ζήτημα, συζήτησε με τον Διευθυντή της Υποδ/νσης Ορ
γανωμένου Εγκλήματος Αστυν. Υποδ/ντή κ. Κωνστα
ντίνο Ζαχαρόπουλο, ο οποίος παρατήρησε ότι:

"Πολλά από αυτά που λέγονται είναι μυθεύματα και δημο
σιεύματα τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Λόγω της κατάστα
σης που επικρατεί στην Αλβανία είναι φυσικό να υπάρχει εκ
μετάλλευση, ιδιαίτερα των ανηλίκων σε εργασία η σε σεξουαλι
κή εκμετάλλευση. Όσο αφορά το εμπόριο ανθρωπίνων οργά
νων είναι κάτι που μέχρι τώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Στην Ελλάδα, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται τέτοιο



πρόβλημα και μάλιστα με σχετικό έγγραφό μας, το γνωστοποιήσαμε στην αρμόδια Ομάδα 
Εργασίας της Europol, όταν το θέμα τέθηκε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Κάποτε σε ένα νοσοκομείο του Πειραιά κάποιος είχε βάλλει αυτοκόλλητα με κι

νητά τηλέφωνο άτι πουλάει το νεφρό του. Μετά από έρευνα μιας δημοσιογράφου η υ
πόθεση έφτασε με καταγγελία στον εισαγγελέα. Τελικά, όπως αποδείχθηκε από την 
προανάκριση, αυτός δεν είχε σκοπό να δώσει το νεφρό του αλλά ήταν ένα απατεώνας 
που ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τον λυπηθούν και να βγάλει καμία 300 ευρώ .

β) Έ ν α  άλλος πάλι, είχε βάλει μια παρόμοια αγγελία σε εφημερίδα. Την είδε μια 
κυρία ηλικιωμένη και ευαίσθητη και έψαχνε να βρει ποιος είναι αυτός ο φουκαράς για 
να του στείλει χρήματα ώστε να μην πουλήσει το νεφρό του.

Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές. Ό λες είναι από μικροαπατεώνες που 
προσπαθούν να βρουν την ευκαιρία ώστε να συγκινήσουν τον κόσμο και να βγά
λουν εύκολα χρήματα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν περιπτώσεις παράνομης ε
μπορίας οργάνων".

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη;
Συνεχίζοντας ο κ. Ζαχαρόπουλος τόνισε: "Η Υπηρεσία μας συμμετέχει σε Ομά

δες Εργασίας, υπάρχουν αναλυτικοί φάκελοι μ ε  το Οργανωμένο έγκλημα, αλλά από 
όσο γνωρίζουμε και σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.

Συγκεκριμένα, πρόσφατα στην Ιταλία είχε κυκλοφορήσει μ ια  είδηση ότι βρέθηκαν 
κάποιοι αλλοδαποί, στους οποίους είχαν αφαιρεθεί πολλά όργανα. Η  Υπηρεσία μας 
επικοινώνησε μ ε την Interpol για να πιστοποιήσει την πληροφορία, η οποία τελικά 
δεν επιβεβαιώθηκε.

Είναι πασιφανές όπ σε όλη την Ευρω παϊκή Ένωση δεν έχουμε τέτοιες περιπτώ 
σεις. Άλλωστε, αν υπήρχε κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα, κατά κανόνα η Europol 
θα μας ενημέρωνε.

Α Λ . Το να εκμαιεόσεις τέτοιου είδους πληροφορίες είναι κατανοητό ότι είναι αρκε
τά δύσκολο γιατί τόσο ο δότης αλλά και ο λήπτης από μια μεταμόσχευση - ο καθένας 
για τους δικούς του λόγους δεν θα ήταν ειλικρινής. Από την πείρα σας πιστεύεται ό
τι θα μπορούσε να γίνει μια παράνομη μεταμόσχευση σε ένα νοσοκομείο της χώρας 
χωρίς να γίνει αντιληπτή;

"Σαφώς το θέμα είναι ιατρικό, αλλά νομίζω ότι αν γινόταν σ’ ένα νοσοκομείο αυτό θα ή
ταν μέσω συγγενών ή κάποιων άλλων τρίτων, που θα απαιτούσε κάποιες χρσνοβόρες εξε
τάσεις για ιστοσυμβατότητα κλπ . Άλλωστε, τα όργανα θα πρέπει να φτάσουν στον παραλή
πτη σε κατάσταση αξιοποιήσιμη, θα πρέπει να αφαιρεθούν προσεκτικά και κάτω από ι
διαίτερες συνθήκες. Όμως, και πάλι πιστεύω, ότι ένας γιατρός στη χώρα μας δεν θα πα- 
ρέβαινε τον όρκο του, ώστε να γίνει το μέσο για μια  τέτοια αγοραπωλησία. Η  Ελλάδα πά
ντως έχει το νομικό οπλοστάσιο έτσι ώστε και αν κάποτε εμφανιστεί να α
ντιμετωπίσει αποτελεσματικά τέτοιου είδους φαινόμενα. Προς το παρόν η 
χώρα μας δεν αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα και όλα αυτά είναι ανυπό
στατες φήμες ή  κακόπιστες διαδόσεις.

Γενικά οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τέτοια ενέργεια δεν μπορούν 
ν ’ αναπτυχθούν στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.
Τόσο οι γιατροί όσο και οι πολίτες ευρύτερα δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη 
τέτοιου είδους εγκληματικών δραστηριοτήτων".

Π ηγές: l)E uroparlleuropa.eu/apxE io
2) ka th im erin i.g rlarticles

3) m etarrythm issis.grlep istim izw is.
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ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΤΡΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ 
ΑΚΑΛΗΜΤΑΣ 34

ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ®
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ
μπουφάν-παντελόνι 98 ευρώ (ραπτικά) 

ΣΤΟΛΗ No 8 σακάκι-παντελόνι 
________ 120 ευρώ (ραπτικά)________

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ανδρών 
28 ευρώ (ραπτικά)

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ γυναικών
30 ευρώ (ραπτικά)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΙΙΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
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η  Αστυνομία της Νέας Υόρκης
Α πό το Ισπανικό Αστυνομικό Περιοδικό G UARDIA CIVIL  

(Κείμενο και φωτο: ΣυντΙρχης G.C Jose Duque Quicios)

Μετάφραση: Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης

Η  Α στυνομία της Ν έας Υ όρκης έχει ένα δύσκολο έργο να  επιτελέσει με 
τις καθημερινές εντάσεις και τη βία, που  επικρατεί σε μια πολύ-πολιτισμικη  

κοινω νία , στην οποία  τα στοιχεία της διαφορετικότητας είνα ι αυτά  
π ου  διακρίνει ο επισκέπτης από την πρώ τη κιόλας στιγμή.

Ο
Ι ο ι J \  I από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001
άλλαξαν οριστικά τη ζωή και τις συνήθειες των πολιτών της Ν. Υόρκης 

Οι πέντε Κομητείες, στις οποίες είναι εγκατεστημένη η πόλη της Νέας Υόρκης 
καταλαμβάνουν μία έκταση άνω των 800 km2 και συνδέονται μεταξύ τους με μια 
σημαντική υποδομή δρόμων που ξεπερνούν τα 350 χλμ. Εθνικής Οδού.

Είναι μια πόλη που προσφέρει ευκαιρίες για κάθε φανταστικό τρόπο ζωής Για 
ζάπλουτους και χλιδάτους μποέμηδες διανοούμενους Δημόσιους Υπαλλήλους ιθαγενείς και χίπηδες ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Η Αστυνομία της Ν. Υόρκης ιδρύθηκε το 1845 και μαζί με την Αστυνομία της Βοστόνης θεωρού
νται ως οι πρώτες σύγχρονες αστυνομικές δυνάμεις των ΗΓΙΑ.

Κατά παράδοση, ήταν ένα εργαλείο στα χέρια της Δημοτικής Πολιτικής Αρχής μέχρι που ένας α
πό τους αρχηγούς της και μετέπειτα Πρόεδρος των Η.Π A, ο Theodore Roosevelt, κατόρθωσε να της 
δώσει μια σπουδαία ώθηση όσον αφορά τον επαγγελματικό της χαρακτήρα και την εκπαίδευσή της
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Δομή και οργάνωοη
Η Αστυνομία της Ν.Υ. έχει το μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών δυ

νάμεων σε σχέση με όλες τις άλλες πόλεις των ΗΠΑ 
Ο Δήμαρχος της πόλης διορίζει τον Αρχηγό (Commissioner) και αυ

τός με τη σειρά του επιλέγει τα άλλα στελέχη (Deputies και Assistants).
Το σύνολο των ένστολων αστυνομικών ανέρχεται σε 40.000 περί

που, στους οποίους πρέπει κανείς να προσθέσει και άλλες 14.000 Πολι
τικούς Υπάλληλους.

Το Αρχηγείο της Αστυνομίας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και θεωρεί
ται "ένα ευαίσθητο σημείο", μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Χωροταξικά αναπτύσσεται σε 8 περιφέρειες με μεγαλύτερες: του Mahattan 
(Βόρια και Νότια), Brooklyn (Βόρια και Νότια), Queens (Βόρια και Νότια), 
Bronx και της State Island.

" To 1990
η εγκληματικότητα 
στη Ν.Υ. προκαλούσε 
ρίγη. Το 2005, 
οι αριθμοί άλλαξαν 
ριζικά: 75% περίπου 
μείωση της 
εγκληματικότητας ”

Υπηρεσία ΙΙληροφοριών και Ανιιιρομοκραιικη
Οι 2.749 νεκροί, μεταξύ των οποίων και 23 αστυνομικοί, στους δίδυμους 

πύργους της World Trade Center της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 προκάλε- 
σαν σημαντικές αλλαγές τόσο στην κοινωνία της Ν.Υ. όσο και στη όλη δομή 
και λειτουργία της Αστυνομίας

Από μια Αστυνομία επικεντρωμένη στη δίωξη του κοινού εγκλήματος 
χρειάστηκε να αλλάξει προσανατολισμούς αναδιοργανώνοντας τις υπηρεσίες 
της και αναπτύσσοντας νέες δομές για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 
νέες απειλές.

Τα νέα δεδομένα της τρομοκρατίας μετέτρεψαν την Αστυνομία της Ν.Υ. - 
σε σχέση με όλες τις άλλες πόλεις- ως στην πλέον σύγχρονη όχι μόνο στρατη
γικά αλλά και σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό, ικανή να αντιπα- 
ρατεθεί στην τρομοκρατία. Για πολλές Αστυνομίες των Η .Π Α  αποτέλεσε και 
πρότυπο γ ι’ αυτό έσπευσαν να αντλησουν οφέλη από την εμπειρία της

To Los Angeles το έτος 2004 για παράδειγμα, έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο 
της Ν.Υ. "Αρχάγγελος" για την ταυτοποίηση και εξουδετέρωση απειλών. Η Α
στυνομία του Chicago αφιερώνει ετησίως 5 ημέρες ειδικής αντιτρομοκρατι- 
κης εκπαίδευσης και στους 13.500 Αστυνομικούς που διαθέτει. Πόλεις όπως 
η Washington, Las Vegas, και Chicago δημιούργησαν δίκτυα ανάλυσης και α
νταλλαγής πληροφοριών με βάση τα πρότυπα της Αστυνομίας της Ν.Υ.

Η πόλη της Ν.Υ επένδυσε σχεδόν 9.000.000 ευρώ για την ενεργοποίηση 
του "Real Time Crime Center", ενός συστήματος πληροφορικής που σου πα
ρέχει τη δυνατότητα να γνωρίζεις -σε πραγματικό χρόνο- την εξέλιξη της ε
γκληματικότητας κάθε στιγμή συνολικά και η οποία μεταφέρεται ως πληρο
φορία σε όλα τα περιπολικά που κυκλοφορούν καθώς και στις ατομικές κινη
τές συσκευές "Black Benie" όλων των αστυνομικών. Ενεργοποιήθηκαν επί
σης φορητοί ανιχνευτές μεγάλης εμβέλειας και εγκαταστάθηκαν πάνω από 
1.000 νέες κάμερες για βιντεοπαρακολούθηση.

Η εκ βάθρων αναδιοργάνωση της Αστυνομίας της Ν.Υ. μετά την 11η Σε
πτεμβρίου προκάλεσε την αναβάθμιση δύο Υπηρεσιών και την τοποθέτηση 
δύο αντίστοιχων αναπληρωτών Αρχηγών (Deputy Commissioner of
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[  ΞΕΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙ Α

Intelligence και Deputy commissioner of Counter Terrorism), που υπάγονται 
απ’ ευθείας στον Αρχηγό.

Κάθε πρωί πραγματοποιείται σύσκεψη για θέματα που σχετίζονται με τρο
μοκρατικές απειλές και ανάλογα συμβάντα σ’ ολόκληρο τον κόσμο και ανατί
θενται ειδικά; αντιτρομοκρατικές αποστολές και αποστολές σε θέματα Εθνι
κής Ασφάλειας σε 1.000 περίπου αστυνομικούς που πλαισιώνουν τις υπηρε
σίες Counter Terrorism Bureau (CTB) και Counter Terrorism Division (CTD).

Αστυνομικές δυνάμεις είναι εγκατεστημένες σε ευαίσθητα και στρατηγικά 
σημεία όπως στο Χρηματιστήριο, στο Empire State Building, σιο Άγαλμα της 
Ελευθερίας και σε σήραγγες πρόσβασης στην Ν.Υ. και έχει δημιουργηθεί ειδι
κός τηλεφωνικός αριθμός για την αντιτρομοκρατία (το 1-888).

Η επιχείρηση "NEXUS" δημιούργησε μια σταθερή ενδοεπικοινωνία πλη
ροφόρησης από 25.000 περίπου εργαζομένους σε τομείς του εμπορίου της Ν.Υ. 
με την Αστυνομία.

Οι Πληροφορίες που δίνουν δεν είναι απλά; υποψίες ή εκτιμήσεις αλλά συ
νοδεύονται με συγκεκριμένες περιγραφές, με κινήσεις υπόπτων, με την κατα
γραφή και αποστολή στοιχείων οχημάτων, μάρκες αυτοκινήτων κ.λπ.

Επίσης αναδιοργανώθηκε το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Έκτακτων 
Συμβάντων σε τέτοιο βαθμό, που σε περίπτωση κατάρρευσης των συστημά
των, οι επικεφαλής των 8 περιφερειών της Ν.Υ. να αυτονομούνται μέχρι την 
αποκατάσταση των πραγμάτων.

Η Επιχείρηση "ΑΤΛΑΣ" είναι μια υπηρεσία σε 24ωρη δράση που εξασφα
λίζει τη συνεχή παρουσία αστυνομικών ομάδων στο δρόμο κατά ειδικότητα 
και πλήρη ετοιμότητα και οι οποίες είναι:

> Ομάδες αντίδρασης κατά των χημικών, βιολογικών ή ραδιενεργών ε
πιθέσεων (Cobra Teams).

> Ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών (Archangel Teams).
> Μεικτές Ομάδες Αστυνομικών και Πυροσβεστών (Hammer Teams).
> Θωρακισμένα Οχήματα χωρίς διακριτικά και πολύ καλό οπλισμό (CAT 

Cars).
> Περίπολοι επιτήρησης με άριστο οπλισμό που αναπτύσσονται σε ευαί

σθητα σημεία της πάλης και που πηγαίνουν με κανονικούς περιπόλους της Α
στυνομίας (Hercules Teams).

> Έκτακτοι περίπολοι που γίνονται από μονάδες των υπηρεσιών Άμεσης 
Δράσης και προσωπικά της Task Forces (Sampson Teams).

> Ειππλέον, με τη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού ιδιωτικών αστυνομι
κών κάθε τύπου γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η Αστυνομική παρουσία στην πό
λη, όχι μόνο αριθμητικά αλλά και σε μέσα (εξοπλισμό, αλεξί
σφαιρα γιλέκα, κράνη, θωρακισμένα οχήματα, σύγχρονα συ
στήματα επικοινωνίας κ.λπ.).

>Τέλος, η Αστυνομία της Ν.Υ. έχει αστυνομικούς συνδέ
σμους σε πολλές χώρες του κόσμου και της Ευρώπης όπως 
στο Παρίσι, Λονδίνο, Ισραήλ, Ιορδανία, Καναδά, Άγιο Δομίνι
κο, Σιγκαπούρη κ.λπ..

Σύστημα ασφάλειας και η Task Force
Το σύμπλεγμα των αστυνομιών που υπάρχει σήμερα 

στην Ν.Υ. και που αποτελεί μέρος του αστυνομικού συστή
ματος των Η.Π Α  είναι:

Η Αστυνομία Πόλεων (City Police Department)
Η Port Authority Police Department με πάνω από 1.500 

αστυνομικούς που είναι υπεύθυνη για την προστασία του α-

44 Ο Αστυνομικός
της Ν.Υ. μπορεί 
να κάνει και δεύτερη 
δουλειά. Βρίσκει 
εργασία μέσα 
απο προσφορές 
επιχειρήσεων που 
γίνονται στην β ία  
την Υπηρεσία του 
και τα χρήματα κα
ταβάλλονται στην 
Αστυν. Δ/νση,
απο οπού
και πληρώνεται 99
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εροδρομίου New Jersey, του λιμανιού, των σηράγγων 
και γεφυριών με πρόσβαση στην Ν.Υ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Metropolitan 
Transport Authority) με αρμοδιότητα την προστασία 
των τρένων και του σιδηροδρομικού δικτύου

Το κλιμάκιο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας του 
FBI με 2.000 περίπου αστυνομικούς και 

Η Εθνική Χωροφυλακή (Guardia National) που στηρίζει αποστολές α
σφαλείας μετά την 11η Σεπτεμβρίου.

Η Task Force προέκυψε ως αστυνομική Μονάδα μετά το 1990 και δη- 
μιουργήθηκε για να εργαστεί σε συγκεκριμένες αποστολές από κοινού με α
στυνομικούς διαφορετικών Υπηρεσιών. Στην αρχή πραγματοποιούσε απο
στολές μόνη της Στη συνέχεια, η φιλοσοφία αυτή της συνεργασίας των μι
κτών ομάδων από διαφορετικά αστυνομικά Σώματα ενισχύθηκε περαιτέρω 
και σήμερα τέτοιες ομάδες είναι οργανωμένες μέσα σε κάθε περιφέρεια και έ
χουν την ικανότητα να αναπτύσσονται γρήγορα σε θέματα κυρίως δημόσιας 
τάξης Επίσης μπορούν να ανταποκρίνονται με ευελιξία σε έκτακτες επείγου
σες καταστάσεις αναζητήσεις ατόμων, έλεγχο οχημάτων ή για ενίσχυση και 
επιτήρηση περιοχών συγκρούσεων.

Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός του Σώματος αυτού ασχολείται και με θέμα
τα αντιτρομοκρατίας (Joint Terrorism Task Force-JTTF) σε μικτές ομάδες 
των 30 διαφορετικών αστυνομικών υπό την ευθύνη του FBI. Υπάρχουν συ
νολικά 8 τέτοιες ομάδες Task Forces που βρίσκονται σε υπηρεσία όλο το 24ω- 
ρο για την άμεση αντιμετώπιση εμπρησμών, ένοπλων ληστειών, οργανωμέ
νου εγκλήματος έλεγχο οπλοφορίας και βανδαλισμών.

44 Η Αστυνομία
της Νέας Υόρκης 
είναι ένας 
ιεραρχημένος 
οργανισμός 
στρατιωτικού 
τύπου με αυστηρή 
πειθαρχία 99

Η εγκλημαπκότηια
Η κατοχή πυροβόλων όπλων στις Η.Π Α  είναι ένας παράγοντας που ευνο

ούσε και ευνοεί πάντα την εγκληματικότητα Για να αγοράσεις ένα όπλο στις 
Η .Π Α  χρειάζεται απλή επίδειξη της άδειας οδήγησης. Ό μω ς στην Πολιτεία 
της Ν.Υ. τις άδειες οπλοφορίας εκδίδει η Αστυνομική Αρχή με πολύ φειδώ.

Το 1990 η εγκληματικότητα στη Ν.Υ. προκαλούσε ρίγη. Πάνω από 2.200 
δολοφονίες κάθε χρόνο, πάνω από 100.000 ληστείες 122.000 διαρρήξεις και 
147.000 κλοπές αυτοκινήτων.

Το 2005, οι αριθμοί άλλαξαν ριζικά: διαπράχθηκαν 540 δολοφονίες 24.500 
ληστείες 24.000 διαρρήξεις και 17.800 κλοπές αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα: 
75% περίπου μείωση της εγκληματικότητας

Το τί έχει συμβεί στην πραγματικότητα μπορεί να διερευνήσει κανείς συ
ζητώντας με αστυνομικούς στο δρόμο, με εκείνους δηλαδή που έζησαν και τις 
δύο περιόδους

Αναγνωρίζουν ότι ο αγώνας του Δημάρχου Giulliani κατά της εγκληματι
κότητας υπήρξε πολύ σημαντικός αλλά οικονομικά δεν είναι ευχαριστημένοι 
επειδή, ο μισθός τους έχει καθηλωθεί για αρκετά χρόνια.

Οι ερμηνείες που δίνονται ως εξήγηση για την σημαντική μείωση της ε
γκληματικότητας στην Ν.Υ. έχουν να κάνουν: με τη μηδενική ανοχή στο έ
γκλημα, με την καταστολή των παρεκτρεπόμενων συμπεριφορών και του ε
γκλήματος τη βούληση και αποφασιστική στήριξη των πολιτικών, την αύξη
ση των αστυνομικών δυνάμεων από 27.000 σε 40.000, τον αυστηρό έλεγχο α
δειών των πυροβόλων όπλων, τον προληπτικό έλεγχο σε θέματα αστυνόμευ
σης και τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων.

Επίσης το CompStat είναι ένα στοιχείο που θεωρείται κλειδί στην μείωση
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της εγκληματικότητας. Πρόκειται για ένα εξεζητημένο στα
τιστικό σύστημα που επιτρέπει να γνωρίζεις σε πραγματικό 
χρόνο την κατάσταση της εγκληματικότητας σε μια περιοχή, 
το σημείο που εξελίσσεται, την αστυνομική Μονάδα που εί
ναι σε δράση καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η 
Δ/νση για να επαληθεύσει τις στρατηγικές και την επάρκεια 
των Διοικήσεων.

Στις Διοικήσεις παρέχεται μεγάλη αυτονομία αλλά με την 
απαίτηση για χειροπιαστά αποτελέσματα. Σε διαφορετική πε
ρίπτωση κινδυνεύουν να μετατεθούν ή να χάσουν και τη 
δουλειά τους ακόμη.

I Ιροοληψ πς και συνθήκες εργασίας 
Το πρώτο πράγμα που διαβάζει ο υποψήφιος στο ενημε

ρωτικό φυλλάδιο μόλις φθάσει στην Αστυνομική Ακαδημία 
είναι:

Ή  Αστυνομία της Ν.Υ. δεν είναι μια δημοκρατία. Είναι έ
νας ιεραρχημένος οργανισμός στρατιωτικού τύπου με αυ
στηρή πειθαρχία".

Σε κάποιο άλλο σημείο της 2ης σελίδας επισημαίνεται: 
"στην Ακαδημία όταν ένας εκπαιδευτής ή εποπτεύων σε ρω
τάει ή σου λέει να κάνεις κάτι δεν είναι θέμα για διαπραγμά
τευση. Απλά πρέπει να το κάνεις και αφού ολοκληρώσεις την 

εκπαίδευσή σου πρέπει να συνεχίσεις να ακολουθείς τις κατευθύνσεις και εντολές των ανωτέρων 
και της Διοίκησης".

Για την εισαγωγή απαραίτητη προϋπόθεση είναι το 21ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο και η μό
νιμη διαμονή στην πόλη.

Ο Αστυνομικός της Ν.Υ. δεν θεωρείται καλοπληρωμένος. Για τα πέντε πρώτα χρόνια αμείβεται 
περίπου με 26.990 ευρώ ετησίως (χωρίς τις υπερωρίες) και μετά αυξάνεται στα 46.000 ευρώ ετησί
ως. Μπορεί να κάνει και δεύτερη δουλειά -εκτός Αστυνομίας-αν το επιθυμεί με τη στολή του. Βρί
σκει εργασία μέσα από προσφορές επιχειρήσεων που γίνονται στην ίδια την Υπηρεσία του και τα 
χρήματα καταβάλλονται στην Αστυν. Δ/νσή, από όπου και πληρώνεται. Εξαιρούνται, βέβαια, οι ε
πιχειρήσεις που ασχολούνται με τυχερά παίγνια καθώς και όσες πωλούν οινοπνευματώδη ποτά.

Τέλος, στην Αστυνομία της Ν.Υ. προσφέρουν την εργασία τους και άλλοι 4.000 περίπου εθελο
ντές αστυνομικοί 17 έως 60 ετών, με ένα μίνιμουμ 12 ωρών το μήνα, που ετησίως φτάνουν συνολι
κά το ένα εκατομμύριο ώρες, χωρίς καμία ανταμοιβή. ]
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Advanced Focus System

Φακοί ZWEIBRUDER. Η επανάσταση στο Φως.
Είναι βέβαιο, πλέον ότι το μέλλον του τεχνητού φωτισμού ανήκει στους οπτοηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθώς είναι 
οικονομικοί στην κατανάλωση, επιτρέπουν πρωτοποριακά σχέδια και σχήματα και η καρδιά τους, η λυχνία LED, 
έχει διάρκεια ζωής που ξεπερνάει και τις 100.000 ώρες.
Οι πρωτοποριακοί φακοί ZWEIBRUDER αποτελούν αριστουργήματα σχεδιασμένα στην εντέλεια, που ξεπερνούν 
σε φωτεινοτητα τους συγκρίσιμους φακούς LED. Με άριστη ποιότητα και κατασκευή και με νέα μοντέλα που 
δημιουργούν στον ανταγωνισμό διαρκή αγωνία και απογοήτευση.
Ανάλογα με το μοντέλο, οι "φακοί του μέλλοντος» παράγουν φως εκπληκτικής λαμπρότητας, χάρις στο 
συντονισμένο υπέρλαμπρο κύκλωμα υψηλης απόδοσης.
Το στιβαρό, αδιάβροχο περίβλημα τους απο αλουμίνιο, εγγυαται πολλά χρονιά απρόσκοπτης χρήσης , ακόμα 
και κάτω από ακραίες συνθήκες. Η διάρκεια ζωής των μπαταριών τους, ξεπερνά πολλές φορές τη διάρκεια 
ζωής μιας συμβατικής λάμπας!!
To Advanced Focus System που σχεδιάστηκε από την ZWEIBRUDER,επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή 
της φωτεινής δέσμης ανάλογα με τις αναγκες σας. Ένας ειδικός συνδυασμός από οπτικό φακό και ανακλαστήρα 
επιτρέπει αυτό που μέχρι τώρα εθεωρείτο αδύνατον στους φακούς τσέπης.
Με περισσότερα από 200 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικά υποδείγματος χρησιμότητας και πιστοποιητικά
σχεδίων («Design Patents») στο ενεργητικό τους, οι Harald και Rainer Opolka εφεραν μια άνευ προηγουμένου 
επανάσταση στον κόσμο των φακών τσέπης. Πάνω από 50 εθνικές και διεθνείς διακρίσεις και ο παγκόσμιος 
θρίαμβος του LED-LENSER, μιλούν από μονά τους.
Επιλεξτε έναν από τους φακούς ZWEIBRUDER, φιλόδοξα σχεδιασμένου, για κάθε χρήση και για κάθε χρήστη, 
και νιώστε τη μαγεία του φωτός με την ίδια συγκίνηση και ικανοποίηση, όπως την πρώτη φορά που ανακαλύψατε 
τον θαυμαστό κόσμο των φακών.

Made in Germany

ETHNICOLOURS Α.Ε.,Τηλ.: 210 2825 760 ·  www.ethnicolours.gr
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Του Μοιράρχου ε.α:Σεραφείμ Αθανασίου

θνος καθημαγμένο! Η Πατρίδα μας από to 1940 και ύστερα γέμισε πλη
γές! Το αίμα των συμπατριωτών μας έτρεχε σε συνεχή και "βίαιη" ροή και ο αγώνας επιβίωσης δεν εί
χε τελειωμό!

Βλέπετε χωρίς να το θέλουμε μας βρήκαν οι μεγάλες συμφορές!
Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έπληξε και τη χώρα μας. Με την Ιταλογερμανική κατοχή, μας προέκυ- 

ψε και η αβάστακτη καταραμένη πείνα του 1941 και, να ήταν μόνο αυτή!
Είχε αρχίσει δυστυχώς και η μεταξύ μας "φαγωμάρα" με εκείνες τις κατακόρυφες ανεπίτρεπτες και 

εκτός εαυτού προκλητικές, άναρχες και βίαιες ενέργειες (Δεκεμβριανά, εμφύλιος).
Τα μετέπειτα γεγονότα είναι γνωστά: αξιωματικοί και οπλίτες των Ενόπλων μας Δυνάμεων και α

στυνομικά όργανα των δύο Σωμάτων (Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων) αμύνθηκαν μέχρις 
εσχάτων και πολλοί από αυτούς, έχασαν και τη ζωή τους!

Το πένθος που προήλθε από τις αδελφοκτόνες συγκρούσεις μεταξύ πολιτών, ο θρήνος και ο αβά- 
στακτος πόνος από την απώλεια προσφιλών προσώπων εκατέρωθεν έπνιγαν την ατμόσφαιρα!

Καμένα σπίτια και μεμονωμένοι ή ομαδικοί τάφοι ήταν διάσπαρτοι στα συνοικιακά διαμερίσματα 
των Αθηνών αλλά και στις ρεματιές, στις ραχούλες και στα καμποχώρια της ελληνικής υπαίθρου!

Οι αδίστακτες εγκληματικές πράξεις του στρατού κατοχής ιδιαίτερα των Γερμανών και στη συνέ
χεια της εμφύλιας σύγκρουσης είχαν αφήσει τη σφραγίδα του τρόμου στους νομοταγείς πολίτες οι 
οποίοι είχαν παραμελήσει τις εργασίες τους επειδή δεν γνώριζαν πως θα ξημέρωνε η επόμενη μέρα!

Πολλοί χωρικοί - αγρότες είχαν φύγει από τα χωριά τους και πήγαν στις μεγάλες πολιτείες για να 
γλιτώσουν ίσως από τις όποιες ταλαιπωρίες

Το κράτος είχε στερηθεί πολλών αγαθών άμεσης ανάγκης διατροφής του πληθυσμού και οι περισ
σότεροι συμπατριώτες μας στην ίδια τους την πατρίδα είχαν "κολλήσει" και το παρατσούκλι της Ψω
ροκώσταινας!

Αυτή η έλλειψη και η ανυπαρξία των απαραίτητων ειδών διατροφής δεν ήταν δυσεύρετη μόνο α
πό τους ελεύθερους πολίτες φτωχών ή πλουσίων οικογενειών, αλλά και μέσα στις Ένοπλες Δυνά
μεις μας υπήρχαν πολλές δυσκολίες και αυτές οι δυνάμεις προσπαθούσαν να ανασυγκροτηθούν όσο
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66Οι αδίστακτες εγκληματικές πράξεις του στρατού 
κατοχής, ιδιαίτερα των Γερμανών και στη συνέχεια 

της εμφύλιας σύγκρουσης, είχαν αφήσει τη σφραγίδα
του τρομου στους νομοταγείς πολίτες

καλύτερα μπορούσαν από τη λαίλαπα του καταστρεπτικού 
πολέμου και της αδελφοκτόνου συμφοράς!

Θυμάμαι τον "δημόσιο υπάλληλο" στις θεατρικές επιθεωρή
σεις οι ηθοποιοί τον παρουσίαζαν ρακένδυτο, τρομερά αδύνα
το σαν μια "ρέγκα" και μηνιαίο μισθό που δεν επαρκούσε ού
τε για την αγορά αυτής της ρέγκας ως καθημερινής του τρο
φής!

Δεν υπήρχε τότε - όπως γίνεται σήμερα - κανένα ενδιαφέ
ρον για να γίνει κάποιος πολίτης δημόσιος υπάλληλος. Επι
θυμούσαν όμως τα ελληνόπουλα να καταταγούν στο Στρατό 
ή τα Σώματα Ασφαλείας γιατί εκεί το προσωπικό αυτών ήταν
- παρά και τις όποιες δυσκολίες - σε καλύτερη μοίρα από τους 
πολίτες πτωχών ή πλουσίων οικογενειών που είχαν επιλέξει 
ένα ελεύθερο επάγγελμα.

Εκεί, στο στρατό "είχαν σκεφτεί τα παιδιά αυτά" πως άλλοι 
και υπεύθυνα θα νοιαζόντουσαν τουλάχιστον για το στήσιμο 
στη φωτιά της... κατσαρόλας επιβίωσής των!

Μετά από τα όσα πιο πάνω είπα θα μου επιτραπεί να ανα
φερθώ τώρα στα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών που 
κυριολεκτικά έτρεχαν να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνά
μεις και ιδιαίτερα στα Σώματα Ασφαλείας επειδή και σε εκεί
να συνεπεία κάποιων ευεργετικών νόμων μπορούσαν να υ
πηρετήσουν ακόμη και νέοι που δεν είχαν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές των υποχρεώσεις!

Ή ταν χιλιάδες τα παιδιά που με αιτήσεις των είχαν κατα- 
κλείσει το Αρχηγείο Χωροφυλακής και ζητούσαν την επί 
τριετή θητεία κατάταξή των στο Σώμα με προφανή - νομίζω
- σκοπό, όχι κατ’ ανάγκη τη σταδιοδρομία των στη Χωροφυ
λακή - επειδή δεν είχαν άλλωστε οι περισσότεροι και τα τυπι
κά προσόντα για μια καλή εξέλιξη - αλλά περισσότερο ήθελαν 
να "πιαστούν" από κάπου, από κάποια "κρικέλα" όπως έλεγε 
και ο μακαρίτης ο πατέρας μου για να "χορτάσουν ψωμάκι" 
και ταυτόχρονα να εκπληρώσουν και την στρατιωτική τους 
υποχρέωση! Παρακολουθήστε με:

- 2ο ΙΟήμερο μηνός Νοεμβρίου του έτους 1945!
Καλούνται με διαταγή του Αρχηγείου και παρουσιάζονται 

500-600 περίπου νέα παιδιά (κι εγώ μαζΟ στο Παράρτημα 
Σχολής Χωροφυλακής Δαφνιού (Π.Σ.Χ.Δ.), προκειμένου να 
εκπαιδευτούν ως Δόκιμοι Χωροφύλακες. Ίδιος αριθμός αν- 
δρών τον ίδιο μήνα κατατάχθηκαν και αλλού, όπως για παρά
δειγμα στις Σχολές Χωροφυλακής των Αθηνών της οδού Με
σογείων, Κρήτης και αλλού. Ό λες δε αυτές οι Σχολές λει
τουργούσαν εντατικά και χωρίς ανάπαυλα!

Εκπαιδευόντουσαν οι Δόκιμοι, τελείωναν ίσως και πλημ- 
μελώς την εκπαίδευση, έφευγαν για την επάνδρωση διαφό
ρων Υπηρεσιών και ευθύς αμέσως οι Σχολές ξαναγέμιζαν από 
Δόκιμους!

Το κτίριο της Σχολής μας στο Δαφνί, ήταν δίπλα στο άλλο 
- εφαπτόταν - σε εκείνο του ψυχιατρείου. Δηλαδή του τρελά
δικου!

Μη κουράζετε το μυαλό σας και ψάχνεστε με πονηρές σκέ
ψεις για να μάθετε πόση τρέλα ... σέρνω εγώ πάνω μου! Σας 
διαβεβαιώνω και σας ομολογώ εγώ ο ίδιος, πως δεν μπορεί, κά
τι πρέπει να έχω κληρονομήσει και από τους συμπαθείς εκεί
νους αρρώστους!

Άλλωστε επί των ημερών μου, στο χρόνο δηλαδή της εκ
παίδευσής μου στο προαύλιο της δικής μας Σχολής, έκαναν 
τις βόλτες τους από το διπλανό κτίριο και πολλοί νοσηλευό
μενοι, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ο γνωστός σε πολ
λούς Έλληνες, μεγάλος εκείνος λόγιος, ο Δελαπατριδης!

Πολλές φορές, στα δικά μας διαλείμματα και στο απέραντο 
προαύλιο της Σχολής μας εκείνος ανεβασμένος σε κάποιο α
νάχωμα για να τον βλέπουμε, μας έβγαζε πύρινους λόγους 
και ο καημένος τα έλεγε τόσο ....καλά!

Γ ί αυτό σας λέω: μη το ψάχνετε για να μάθετε τι μυαλό... 
φουμάρω! Έ χω  τη ...δόση μου! Απόκτησα κι εγώ έστω και λί
γα από τα δικά του ...τυπικά ή και ουσιαστικά προσόντα!

Συγκεντρωθήκαμε που λέτε τότε σε εκείνο το απέραντο 
προαύλιο, μας κατέταξαν σε ομάδες διμοιρίες και λόχους και 
στη συνέχεια, μας μοίρασαν χειμερινές στρατιωτικές χακί 
στολές και αρβύλες

Μετά τον εφοδιασμό μας άρχισε η μεταξύ μας ανταλλαγή 
αρβυλών και στολών, επειδή δεν ταίριαζαν σε πολλούς από 
μας παντελόνια και παπούτσια που είχαμε πάρει από την α
ποθήκη.

Εκεί στα υπόστεγα του κτιρίου και τον αύλιο χώρο του, γί
νονταν της ...μουρλής! Μάλιστα, πριν μας ντύσουν, καμιά 
ΙΟριά νομίζω κουρείς - ιδιώτες ή ίσως και μόνιμοι Χωροφύλα
κες - ιδιώτες ή ίσως και μόνιμοι Χωροφύλακες - μας κούρε
ψαν "γουλί1 με την ψηλή μηχανή. Μας έλειπαν μόνο ...οι κί
τρινες ριγωτές πιζάμες που κάποτε φορούσαν οι φυλακισμέ
νοι, για να μοιάζουμε με τους καταδίκους!

Ο στρατωνισμός μας γίνονταν σε μεγάλους θαλάμους στο 
δάπεδο των οποίων ήταν ριγμένα στην κυριολεξία βρώμικα 
στρώματα, επειδή η Σχολή μας δεν είχε κρεβάτια και στα ο
ποία στρώματα κοιμόμαστε εμείς οι Δόκιμοι.

Κουβέρτες κατ’ άτομο αρχικά μόνο δύο και για μαξιλάρια, 
βάζαμε τα χιτώνιά μας και πολλές φορές τις μυρωδάτες., αρ
βύλες μας τις οποίες όμως τις τοποθετούσαμε κάτω από το 
στρώμα προκειμένου η μοσχοβολιά της ...ποδαρίλας κατά κά
ποιο τρόπο να διαχέεται και να μη έρχεται σε ευθεία γραμμή 
με τα ρουθούνια μας!!

Κρύο φοβερό! Γ ί αυτό με έγκριση του Διοικητού της Σχο
λής Ταγματάρχη Καρατώλου, πολλοί Δόκιμοι είχαμε ενώσει
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τα στρώματά μας, απλώνοντας επάνω σ’ αυτά μια κουβέρτα και 
κοιμόμαστε ανά δύο, αφού σκεπαζόμαστε με τις άλλες τρεις 
κουβέρτες, για να μη κρυώνουμε!

Μεσημέρι - βράδυ! Οι λόχοι και οι διμοιρίες στη γραμμή με 
τις καραβάνες για λήψη φαγητού από τα μεγάλα καζάνια, των 
σε υποτυπώδη κατάσταση μαγειρείων, τα οποία μαγειρεία, βρι
σκόντουσαν στο βάθος του αρκετά μεγάλου προαυλίου της 
Σχολής μας, σε κάτι πρόχειρα υπόστεγα και προς την πλευρά 
του δρόμου Αθηνών - Σκαραμαγκά - Ελευσίνας!

Στη συνέχεια, από αυτά τα μαγειρεία και με γεμάτες φαγητό 
καραβάνες, γίνονταν ο δια
σκορπισμός των Δοκίμων 
και όπου αυτοί "βολευόντου- 
σαν" εκεί στο απέραντο προ
αύλιο - γήπεδο για να φάνε - 
να φάμε - και την παρά ημέ
ρα φασολάδα μας στην οποία 
υπήρχαν και πάμπολλα μα
μούνια, τουτέστιν ψείρες ο
σπρίων, βρασμένες και αυτές 
και τις οποίες ψείρες με τα 
κουτάλια μας και με προσο
χή βγάζαμε από το ζουμί της 
φασολάδας και τις πετούσα- 
με δεξιά και αριστερά μας 
στο χώμα.

Μετά, τρώγαμε ευχάριστα... πειράζοντας ο ένας τον άλλον με 
το "άντε και καλή μας όρεξη"!

Εάν ο καιρός ήταν βροχερός "μαζευόμαστε" για φαγητό στη μι
κρή στοά του κυρίως κτιρίου, αφού πρώτα έξω από αυτή και στο 
χώμα με τα κουτάλια μας "καθαρίζαμε" από τα μαμούνια τη φασο
λάδα ή τις φακές! Δύο - τρεις φοράς την εβδομάδα τρώγαμε και την 
"καταψυγμένη" μερίδα από βοδινό κρέας

Ούτε για δείγμα υπήρχε περίπτωση να δούμε, όχι στην καρα
βάνα μας αλλά ούτε σε... τηλεσκόπιο μερίδα από φρέσκο σφα
χτό, ο δε εφοδιασμός των τροφίμων γινόταν από στρατιωτικές 
αποθήκες.

Η κατάσταση ήταν δραματική αλλά και ευχάριστη για όλους 
μας ή έστω για την πλειοψηφία των Δοκίμων, στην οποία 
πλειοψηφία συγκαταλεγόμουνα κι εγώ!

Είχαμε φύγει από τα χωριά μας οι περισσότεροι νέοι χωρίς υ
περβολή, με μπαλωμένα παντελόνια και σακάκια αλλά και τρύ
πια παπούτσια!

Ακόμη μπορώ να πω ότι πολλοί από τους Δοκίμους πριν φο
ρέσουν εκείνες τις μεγάλες αρβύλες φορούσαν "γουρουνοτσά
ρουχα"!

Αυτά τα τσαρούχια έτσι για την ιστορία το γράφω και χωρίς 
να ντρέπομαι, τα φορούσα και εγώ στο χωριό μου και ήταν πο
λύ ελαφρά αλλά και όμορφα! Μάλιστα τα έφτιαχνα μόνος μου 
και πολλές φορές πείραζα τον αγαπημένο και αξέχαστο αδελφό 
μου, τον Πάνο, ότι ήμουνα καλύτερος τεχνίτης και μάστορας α
πό εκείνον!

Ε κεί στη Σχολή θυμάμαι ένα παλικάρι, Θεσσαλός την 
καταγω γή και από κάποιο μικρό χωριό, πριν ντυ θ εί τη 
χα κ ί στολή του, φορούσε κάτι ρούχα καθαρά μεν αλλά 
χιλιομπαλωμένα!

Μετρούσε κανείς τα μπαλώματα και από ...μακριά!
Πολλοί Δόκιμοι -πριν ντυθούν τη στρατιωτική στολή - στα 

παντελόνια και στα σακάκια τους είχαν μικρά ή μεγάλα "μπα
λώματα" από διαφορετικά χρώματα υφασμάτων ραμμένα ίσως 
με σακοράφα και χονδρό σπάγκο!

Δεν υπήρχαν τότε στα χωριά μας αγαπητοί μου αναγνώστες
όχι μόνο κλωστές "πεταλού
δας" ή άλλων εταιρειών, αλλά 
πολλές φορές η μάνα μας δεν 
έβρισκε στο μπακάλη ούτε 
καν μικρές βελόνες!

Απλά πράγματα καθη
μερινότητας ήταν τελείως 
ανύπαρκτα.

Παγκόσμιος βλέπετε ο Πό
λεμος που έφερε πολλά δεινά 
και άσχημα και όχι μόνο στη 
δική μας χώρα!

Τα δε δεινά και άσχημα 
στον ελλαδικό χώρο δεν υ
πήρχαν μόνο μέχρι το τέλος 
του έτους 1945 που εγώ (μα

ζί με άλλους) κατατάχτηκα στη Χωροφυλακή, αλλά δυστυχώς 
συνεχίστηκαν για πολύ ακόμη χρονικό διάστημα.

Αυτό λοιπόν το φτωχό, ψηλό και ωραίο παλικάρι, που χωρίς 
να ντρέπεται - όπως δεν ντρεπόμαστε όλοι - φόραγε εκείνα τα 
χιλιομπαλωμένα αλλά καθαρά ρούχα, έτσι για την ιστορία το α
ναφέρω, επάξια έφθασε στο βαθμό του Στρατηγού της Χωροφυ
λακής!

Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος το είπε και ακόμη αν το γράψω σω
στά, όμως θα το προσπαθήσω...

Εκείνοι που χειρίζονται και γνωρίζουν καλά την ελληνική 
γλώσσα - αν με διαβάσουν - πιστεύω να με συγχωρήσουν για δι
κά μου πιθανά λάθη για τους ποιο κάτω στίχους, τους οποίους 
αμυδρά θυμάμαι από το αναγνωστικό μου στο Δημοτικό Σχο
λείο.

Ο Παπάς του χωριού μου και δάσκαλός μου, μας εξηγούσε 
τους στίχους του αναγνωστικού μας με όμορφα και σαν παρα
μύθι λόγια - γ ι’ αυτό άλλωστε τα θυμάμαι - πως κάποιος νέος α
πό ένα χωριό της Ελλάδος, πάμφτωχος, που δεν είχε -όπως λέει 
ο λαός- "στον ήλιο μοίρα", επειδή ήταν καλό παιδί, άκουγε τους 
γονείς του και τους δασκάλους του και διάβαζε πολύ τα μαθή- 
ματά του πρόκοψε και έγινε μεγάλος και ...τρανός! Προσέφερε 
-όπως έλεγε ο παπάς- στην πατρίδα του τις καλές του υπηρεσί
ες και αυτή η πατρίδα, αμειβοντάς τον, κάποτε τον έκανε Στρα
τηγό. Αυτά έλεγε ο καλός μας δάσκαλος που ήταν και Παπάς 
στο χωριό μας.

Ο Παπά Τριαντάφυλλος έλεγε και άλλα πολλά, έλεγε να είμα-
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στε και εμείς καλά παιδιά, να ακούμε τους γονείς μας, να δια
βάζουμε τα μαθήματά μας και να αγαπάμε πολύ την Πατρίδα 
μας! Και απτή - η Πατρίδα αν την αγαπάμε, ίσως κάποτε μερι
κούς από μας κάνει κ α ι.. .Στρατηγούς!

Εγώ τώρα το "αγριόγιδο" -έτσι με φώναζε πολλές φορές - πλη
ροφορώ το σεβαστά μου δάσκαλο, την ψυχούλα του έστω, πώς 
την Πατρίδα μου πολύ την αγάπησα και συνεχίζω να αγαπώ, 
αλλά Στρατηγός δεν έγινα και για να μη γίνω, θα πει πως δεν 
είχα τα προσόντα! Καμιά όμως απολύτως διαμαρτυρία ή πικρί
α δεν διατυπώνω από την πλευρά μου.

Παραθέτω τους στίχους τους οποίους συνδέω με τον πιο πά
νω Στρατηγό και όχι μόνο με αυτόν, αλλά και με πολλά άλλα 
παιδιά φτωχότατων οικογενειών τα οποία με την επιμονή και 
υπομονή τους σκαλί - σκαλί, ανέρχονται με την αξία τους στα 
ύπατα στρατιωτικά, αστυνομικά ή άλλα δημόσια αξιώματα και 
τιμούν όχι μόνο την πατρίδα, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυ
τό!

Οι στίχοι νομίζω έλεγαν αυτά τα λόγια:
"Θα φ α νεί τις  α ίφ νης Ή ρω ς / Σ τρατηγός τω ν Α νίκητω ν  /  Δ ά φ 

νες του μ ικ ρ ο ύ  χω ρ ιο ύ  τον  / Τ ης Ε λλάδος μ α ς  το Κλέος"!
Ο εικοσάχρονος εκείνος νέος, πάμφτωχος όπως ανέφερα mo 

πάνω, μη έχοντας στον ήλιο μοίρα, άφησε το χωριό του, το πα
τρικό του καλυβόσπιτο και κατετάγη στη Χωροφυλακή. Πή
γε για να ζήσει, όπως τόσοι άλλοι νέοι. Γιατί τότε όλη η Ελλά
δα όπως έχω πει, αιμορραγούσε και η καταραμένη φτώχεια εί
χε χτυπήσει τις πόρτες πλουσίων και πτωχών. Πήγε για να φά
ει ένα κομμάτι ψωμί. Να χορτάσει το στομάχι του που συνε
χώς θα "έβγαζε" φωνή διαμαρτυ
ρίας. 66

Το ψωμάκι το χόρτασε! Πα
ράλληλα όμως πρόκοψε! Επάξια 
ανέβηκε ψηλά. Εφθασε στα ύ
πατα αξιώματα της καριέρας 
του.

Ο καλός αυτός Στρατηγός, σε 
όσους τον γνώρισαν - και ήταν 
πολλοί αυτοί - άφησε μια ωραία ανάμνηση τόσο για την όλη 
ταυ δραστηριότητα, όσο και για την καλοσύνη του και το εν
διαφέρον έναντι των ανδρών του. Παρέμεινε και παραμένει α
κόμη άνθρωπος, προσηνής καλοκάγαθος απλός ευχάριστος 
και ευγενής' Αγνό καλοσυνάτο χωριατόπαιδο αλλά με πολλές 
περγαμηνές!

Παραθέτω τα αρχικά του ονόματος του Π.Ι.
Η δίκιά μου τότε σειρά, ο δικός μου λόχος "έβγαλε 6 ή 7 Στρα

τηγούς! Και κατετάγησαν όλοι με ...μπαλωμένα και ίσως τρύ
πια παπούτσια! Ό πως ακόμη ένας νέος Θεσσαλός και εκείνος 
φτωχός πάμφτωχος μπορώ να πω, έφθασε στο βαθμό του 
Στρατηγού! Είναι γλυκύτατος άνθρωπος και φίλος μου. Τα 
αρχικά του ονόματος του Μ.Β.

Εκεί στη Σχολή, με τα ρούχα και τις αρβύλες που είχαμε φο
ρέσει, είχαν ζεσταθεί το κορμάκι μας και τα πόδια μας! Το κυ- 
ριότερο όμως είναι πως είχαμε χορτάσει ψωμάκι, όπως λέμε και

στα χωριά μας
Τα προβλήματα όμως φίλοι μου, παρέμειναν προβλή

ματα και γ ι’ αυτά συνεχίζω το οδοιπορικό μου. Παρακο
λουθήστε το:

Μετά την δυστυχώς "πλημμελή" και μικρή σε χρόνο εκπαί
δευσή μας το πρώτο ΙΟήμερο του μηνός Μαρτίου του έτους 
1946, από Δόκιμοι ονομαστήκαμε μόνιμοι Χωροφύλακες και 
με στρατιωτικά αυτοκίνητα μας έστειλαν σε διάφορες Υπηρε
σίες

Εμένα μαζί με 6-7 συναδέλφους μου μας πήγαν στο Αστυνο
μικό Τμήμα Σπάρτης αστυνόμος του οποίου ήταν ο Υπομοί
ραρχος Βαλάρης Χρήστος από το Κόμμα Λαμίας ένας εξαίρε
τος άνθρωπος

Φτάσαμε βράδυ και πρόχειρα μας τοποθέτησαν σε κάτι μι
κρούς θαλάμους στους οποίους και διανυκτερεύσαμε αφού φύ
γαμε ξηρά τροφή που είχαμε μαζί μας.

Ξυπνήσαμε σχεδόν το μεσημέρι της άλλης μέρας και ετοιμά
σαμε τ ις .. καραβάνες μας για τη λήψη φαγητού.

Δεν τις χρησιμοποιήσαμε και χαρήκαμε πολύ γ ι’ αυτό. Μας 
οδήγησαν σε μια μικρή τραπεζαρία και για πρώτη φορά μπρο
στά μας αντί για καραβάνα είχαμε πιάτο με φαγητό!

Χαράς σε όλους μας Ευαγγέλια! Τέρμα καραβάνες τέρμα φα
γητό μέσα στην παγωνιά του προαυλίου της Σχολής μας λό
γω ελλείψεως αιθουσών εστιατορίου.

Ε κεί στο Τμήμα, είχαμε τουλάχιστον μια μικρή τρα
πεζαρία.

Και ο ύπνος μας ήταν καλύτερος Σε πολύ μικρά μεν δωμά
τια αλλά με καθαρά ευτυχώς 
στρώματα, τοποθετημένα σε ε
πάλληλα μισοσπασμένα έστω 
κρεβάτια τα οποία δέναμε με 
σύρμα για να μην ...πηγαιοέρ- 
χονται κατά τη διάρκεια του ύ
πνου μας

Σκεπάσματα οι ατομικές μας 
κουβέρτες 2-3 τον αριθμό που 

είχαμε χρεωθεί από τη Σχολή και που όλες σχεδόν - κάπου στη 
μέση, με κίτρινα κεφαλαία γράμματα, έγραφαν τη λέξη 'ΧΩ
ΡΟΦΥΛΑΚΗ1'.

Εκτέλεση υπηρεσίας οι όποιες μάχιμες αστυνομικής φύ- 
σεως στην πόλη της Σπάρτης ή στο περιοδεύον απόσπασμα 
Χωροφυλακής, επικεφαλής του οποίου ήταν ο αλησμόνη
τος και γλυκύτατος εκείνος άνθρωπος, ο Ανθυπασπιστής 
Κωστελέτος Σπυρίδων, Κερκυραίος την καταγωγή, ο οποί
ος όπως έμαθα αργότερα το έτος 1948 κατακρεουργήθηκε 
από αναρχικά στοιχεία κάπου εκεί στην περιοχή του Ταϋ- 
γέτου, όταν το απόσπασμά του έπεσε σε ενέδρα αναρχικών. 
Δυστυχώς τότε η ανώμαλη κατάσταση είχε εξαπλωθεί σε ό
λο τον ελλαδικό χώρο. ]

Η  συνέχεια  τη ς αφ ήγησης στο επόμενο τεύχος.

Θα φανεί τις αίφνης Ή ρως 
Στρατηγός των Ανίκητων 

Δάφνες του μικρού χωριού του 
Της Ελλάδος μας το Κλέος ”
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Η
 πρω τοβουλία για την ημέρα των εξαφανισμένων Εκ

κίνησε το 1981 στην Κόστα Ρώτα από τη Λατινοαμερικάνικη Συ
νομοσπονδία των Οικογενειών Εξαφανισμένων Κρατουμένων 
(FEDEFAM), για να καταγγείλει και να αποκαλύψει τις μυστι
κές φυλακίσεις και την εξαφάνιση κρατουμένων, μια πρακτική 
αρκετά διαδεδομένη στη Λατινική Αμερική την εποχή εκείνη, ό
που κυριαρχούσαν οι στυγνές δικτατορίες

Έ κτοτε η 30η Αυγούστου κάθε χρόνο καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων

[  ΕΞΑΦΑΝΙ ΣΕΙ Σ ·

Επιμέλεια: ΠΕ/Α Γιώργος Χονδροματίδης

30 Αυγούστου
Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων



προκειμένου να επισύρει την προσοχή της διεθνούς κοινό
τητας για τη μοίρα εκατομμυρίων εξαφανισμένων ανθρώ
πων οε ολόκληρο τον πλανήτη προκειμένου να εντατικο
ποίησες ως οφείλει, τις προσπάθειες της για την ανεύρεση 
τους

Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία να αποδοθούν και οι ο- 
φειλόμενες τιμές στους Διεθνείς οργανισμούς που προασπί
ζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ασχολούνται και με το 
θέμα των εξαφανισμένων όπως τη Διεθνή Αμνηστία, τον Ε
ρυθρό Σταυρό και την Ύ πατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα δικαιώματα.

Σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες γυναίκες και παι
διά συνεχίζουν να εξαφανίζονται κάθε χρόνο στον κόσμο α

πό διάφορες αιτίες με συνηθέστερες τις ένοπλες συγκρού
σεις πολφ ούς επαναστάσεις εισβολές πολιτικές εξελίξεις 
απολυταρχικά καθεστώτα, φυσικές ή τεχνολογικές κατα
στροφές διάφορα μεμονωμένα γεγονότα κοινωνικο-οικογε- 
νειακής υφ ής απαγωγές ανηλίκων κ,λπ.

Μετά από παρόμοια γεγονότα σε πολλά σημεία της γη ς 
κινητοποιούνται διάφοροι Εθνικοί Σύλλογοι και Διεθνείς 
Οργανισμοί για την ανεύρεση των εξαφανισμένων ατόμων. 
Πρωτοπόρος σε οργάνωση, μεθοδικότητα και εμπειρία από 
τη μακρόχρονη προσφορά του στον τομέα αυτό θεωρείται

ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός με τα αντίστοιχα Εθνικά πα
ραρτήματα οε κάθε χώ ρα.

Επειδή οι ’’συνέπειες” από γεγονότα όπως τα προαναφερ- 
θέντα δεν εξαλείφονται ταυτόχρονα με τη λήξη τους οι α
ντίστοιχοι τομείς εργασίας Αναζητήσεων του Διεθνούς Ε
ρυθρού Σταυρού και κατ’ επέκταση του Ελληνικού, παρα
μένουν ενεργοί, για όσο καιρό απαιτείται και πάντως ανά
λογα με το ύψος του αριθμού των θυμάτων, κάθε κατηγο
ρίας καθώς και το ’’είδος” των συνεπειών που προκλήθη- 
καν.

Η Δ/νση Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ
ρού συνεργάζεται στενά -πλην της Διεθνούς Επιτροπής Ε
ρυθρού Σταυρού (ICRC) και του Διεθνούς Δικτύου Υπηρε

σιών Αναζητήσεων- με Κρα
τικούς ή Ιδιωτικούς Φορείς 
Διεθνείς Ο ργανισμούς 
Μ.Μ.Ε., εθελοντές με εξειδι- 
κευμένες γνώσεις (ως ερασι
τέχνες ραδιοτηλεγραφητές 
μεταφραστές μη ευρέως 
γνωστών γλωσσών κλπ) 
στην Ελλάδα και το Εξωτε
ρικό.

Το σημαντικό έργο που
επί τελεί στον τομέα των α
ναζητήσεων διέπεται από τις 
Συμβάσεις της Γενεύης και 
αφορά σε μία Διεθνή Ανθρω
πιστική Κινητοποίηση που 
σχεδιάστηκε ειδικά και που 
στοχεύει κυρίως στη διαφύ
λαξη της συνοχής της οικο
γένειας του δικαιώματος κά

θε ατόμου να γνωρίζει την τύχη των μελών της οικογένει
ας του και του δικαιώματος επανασύνδεσης μελών οικογε
νειών.

Για να επιτύχει τους στόχους του ασχολείται με την ανα
ζήτηση και εντοπισμό αγνοουμένων, με την αποκατάστα
ση επικοινωνίας και διακίνηση “Μηνυμάτων ΕΡΥΘΡΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ” από και προς τις εμπόλεμες περιοχές και τό
πους εγκλεισμού θυμάτων, φροντίζει για την επανασύνδε
ση μελών οικογενειών προσφύγων ομοεθνών και αλλοε
θνών, με την εξακρίβωση της τύχης και τόπου ταφής θυ-
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μάτων, τον επαναπατρισμό εκτοιησθέντων και χην παλιν- 
νόστηση ομογενών και επισκέπτεται τους τόπους εγκλει
σμού ή φιλοξενίας θυμάτων για την καταγραφή τους (για 
τροφοδότηση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της 
Δ/νσης).

Επίσης προβαίνει στην έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Ομηρίας 
αιχμαλωσίας, καταναγκαστ ικής εργασίας, βασανισμού, θα
νάτωσης κλπ, -βάσει στοιχείων ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟ
ΡΙΩΝ-, για διευκόλυνση συνταξιοδοτικής ή άλλης αποκα
τάστασης πρώην θυμάτων ή των οικείων τους κλπ

Το ΕΡΓΟ της Δ/νσης Αναζητήσεων του Ελληνικού Ερυ
θρού Σταυρού χαρακτηρίζεται για χην ποικιλότητα και 
την Παγκοσμιότητά του αφού εκτείνεται και εκτός των Ε
θνικών συνόρων. Πλην όλων των άλλων, εξυπηρετεί "Ελ
ληνες, που τυχαίνει να βρίσκονται σε Χώρες -πεδία ΓΕΓΟ
ΝΟΤΩΝ, αλλοεθνείς ή ομοεθνείς πρόσφυγες, που κατα
φεύγουν στην Ελλάδα, γιατί στην Χώρα τους εξελίσσονται 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ, αλλά και τους οικείους αυτών των προσφύ
γων, που έμειναν πίσω εγκλωβισμένοι στις εστίες τους ή 
αιχμάλωτοι στο αντίπαλο στρατόπεδο ή εγκαταστάθηκαν 
σε διάφορες άλλες Χώρες.

Α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ό τ η χ α  τ ω ν  δ ι ε θ ν ώ ν  
Ο ρ γ α ν ισ μ ώ ν

Η διεθνής κοινότητα μέχρι σήμερα έχει κάνει αρκετά 
προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως ακόμη σοβα
ρά κενά στο νομικό πλαίσιο, όσον αφορά την έννοια των 
"Βίαιων εξαφανίσεων ατόμων", τον καθορισμό της ευθύνης 
που φέρουν οι χώρες για την αποτροπή τέτοιων εγκλημά
των αλλά και για το ότι πρέπει να συνεργάζονται για την 
πλήρη διακρίβωση της τύχης των ατόμων που αγνοούνται. 
Δεν νοείται να υπάρχει απόφαση διεθνούς οργανισμού και 
η απόφαση αυτή να μην είναι δεσμευτική ή να εφαρμόζε
ται επιλεκτικά.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αγνοούμενοι

της Κύπρου. Παρά τις προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρ
νησης, η οποία έχει καταθέσει μέχρι σήμερα τέσσερις προ
σφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων (ΕΔΑΔ) και παρά τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ 
και την απόφαση του ΕΔΑΔ στην Τέταρτη Διακρατική 
Προσφυγή της Κύπρου, η Τουρκία δεν έχει ακόμα δώσει 
πειστικές απαντήσεις για την τύχη των αγνοουμένων.

Από ανθρωπιστικής άποψης, το ζήτημα των αγνοουμέ
νων και του συνεχιζόμενου δράματος των οικογενειών 
τους, είναι ίσως η χειρότερη συνέπεια της τουρκικής εισβο
λής. Ανάμεσα σας χιλιάδες προσώπων που συνελήφθηκαν 
και φυλακίσθηκαν από τον τουρκικό στρατό περισσότερα 
από 1500 άτομα έχουν εξαφανιστεί και η τύχη τους παρα
μένει αδιακρίβωτη μέχρι και σήμερα.

Σε σχετική, με το θέμα, συζήτηση στην Ολομέλεια της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης (ΚΣΣΕ), με εισηγητή εκ μέρους της Επιτροπής Νο
μικών και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Κύπριο Βουλευ
τή κ. Χρήστο Πουργουρίδη, υιοθετήθηκε ομόφωνα Ψ ήφι
σμα και Σύσταση με αύξοντα αριθμό 1463 για τις "εξαφανί
σεις ατόμων συνεπεία βίαιων ενεργειών", τις οποίες χαρα
κτηρίζει ως μια πολύ σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δι
καιωμάτων και εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία που αυτό 
το μεγάλο ανθρωπιστικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφί- 
σταται ακόμη και σε χώρες της Ευρώπης

Σ τ ο  ψ ή φ ισ μ α  τονίζεται ότι σε ό,τι αφορά μεταξύ άλλων 
τη Σύσταση 1056(1987) για τους Αγνοούμενους της Κύ
πρου, η Συνέλευση θεωρεί πως η ενίσχυση του αγώνα ενά
ντια στις βίαιες εξαφανίσεις ατόμων είναι πρωταρχική ευ
θύνη των χωρών που έχουν άμεση σχέση με αυτές

Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη υιοθέτησης από τα Η
νωμένα Έ θνη, νομικού εργαλείου που θα ρυθμίζει το αν
θρωπιστικό αυτό θέμα, και πως απαραίτητα οι οικογένειες 
των ατόμων που αγνοούνται θα πρέπει να αναγνωρισθούν 
επίσης ως θύματα μιας τέτοιας κατάστασης και να τους α-
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ποδοθεί το δικαίωμα "να γνωρίζουν 
την αλήθεια", δηλαδή το δικαίωμα να 
γνωρίζουν για την τύχη των συγγε
νών τους.

Ο κ. Π αγουρίδης κάλεσε την 
Τουρκία να συνεργαστεί με ειλικρί
νεια παραμερίζοντας οποιεσδήποτε 
πολιτικές σκοπιμότητες, έτσι ώστε να διακριβωθεί επι
τέλους η  τύχη ενός εκάστου των αγνοουμένων, που ε
ξαφανίστηκαν κατά τη  διάρκεια της τουρκικής εισβο
λής του 1974 και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει σύντο
μα το ανάλογο νομικό και παράλληλα δεσμευτικό εργα
λείο, που να υποχρεώνει χώρες που ευθύνονται για  εξα
φανίσεις ατόμων, να συνεργάζονται με προθυμία για  τη 
διακρίβωση της τύχης των εξαφανισμένων.

Γία ιο  ίδιο θέμα μίλησε και η Κύπρια Βουλευτής κα Α
ντιγόνη Παπαδοποόλου, η οποία επεσήμανε μεταξύ άλλων 
ότι οι εξαφανίσεις ατόμων, ως αποτέλεσμα βίαιων ενερ
γειών, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις 
του διεθνούς δικαίου και ότι παραβιά
ζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μό
νο των εξαφανισμένων ατόμων αλλά 
και των οικογενειών τους και ότι τέ
τοιες παραβιάσεις δικαιολογούν την επι
βολή αυστηρών διεθνών κυρώσεων 
στους παραβάτες. "Δυστυχώς τόνισε, η 
διεθνής κοινότητα δεν έχει κάνει αρκε
τά προς αυτή την κατεύθυνση με συνέ
πεια το πρόβλημα να εξακολουθεί να υ
πάρχει σε πολλές χώρες, ακόμα και μέσα στην καρδιά της 
Ευρώπης 'Το σημερινό σύστημα διεθνούς δικαίου -είπε-, 
δεν παρέχει τα εχέγγυο για αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του θλιβερού αυτού φαινομένου. Για το λόγο αυτό, μια νέ
α Διεθνής Συνθήκη του ΟΗΕ είναι απαραίτητη και ίσως α
κόμα να απαιτείται και η επεξεργασία ενός πρόσθετου Πρω
τοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων".

Κλείνοντας επεσήμανε με έμφαση "Δεν πρέπει να μας δια
φεύγει ποτέ ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανεκτί
μητη για όλους τους ανθρώπους".

Σημαντικό βήμα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμά
των αποτελεί και η Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία 
Ό λω ν των Ατόμων από Εξαναγκασμένη Εξαφάνιση, που 
υιοθετήθηκε συναινετικά από τη Γενική Συνέλευση του Ο
ΗΕ στις 20 Δεκεμβρίου 2006. Αντιπροσωπεύει, θα μπορού
σαμε να πούμε, το επιστέγασμα μιας μακρόχρονης προσπά
θειας να αντιμετωπιστεί μέσω του διεθνούς δικαίου το συ
νεχιζόμενο πρόβλημα της εξαναγκασμένης εξαφάνισης Με
τά από πολλά χρόνια προετοιμασίας το γεγονός 
ότι αυτή η περίπλοκη συνθήκη συντάχθηκε και 
υιοθετήθηκε στον χρόνορεκόρ των τεσσάρων 
ετών μαρτυρά την αφοσίωση και τη δέσμευση 
πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων και κυ
βερνήσεων.

Η νέα Σύμβαση απαιτεί από κάθε κράτος-μέ- 
λος κάθε φορά που βρίσκεται σε έδαφος υπό τη

δικαιοδοσία του κάποιο άτομο ύ
ποπτο για διάπραξη εξαναγκασμέ
νω ν εξαφανίσεων οπουδήποτε 
στον κόσμο, να υποβάλει την υπό
θεσή του στις αρμόδιες αρχές του 
για να ασκηθεί ποινική δίωξη, ε
κτός αν το κράτος εκδώσει τον ύ

ποπτο σε άλλο κράτος ή αν τον παραδώσει σε διεθνές ποινι
κό δικαστήριο. Υποχρεώνει επίσης κάθε κράτος-μέλος να 
διασφαλίσει στο νομικό του σύστημα ότι τα θύματα εξανα
γκασμένης εξαφάνισης έχουν το δικαίωμα επανόρθωσης Η 
Σύμβαση απαιτεί από τα κράτη να θεσμοθετήσουν αυστη
ρές εγγυήσεις για την προστασία των ατόμων που έχουν 
στερηθεί την ελευθερία τους εγγυήσεις στις οποίες περι
λαμβάνεται η απόλυτη απαγόρευση της μυστικής κράτη
σης Προβλέπει τον εντοπισμό του "εξαφανισμένου" και 
προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά και οι οικογένειες των "εξαφανισμένων". Δημιουρ

γεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων με την 
εξουσία να παρακολουθεί την εφαρμογή 
της Σύμβασης και να κάνει ενέργειες σε 
ατομικές περιπτώσεις 

Από πλευρά της δυνητικής της αποτε- 
λεσματικότητας η Σύμβαση κατά των 
Εξαναγκασμένων Εξαφανίσεων είναι 
μια από τις mo ρωμαλέες συμβάσεις αν
θρωπίνων δικαιωμάτων που υιοθέτησε 
ποτέ ο ΟΗΕ. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί 
όλα τα κράτη να επικυρώσουν τη Σύμ

βαση χωρίς καθυστέρηση και να θέσουν σε ισχύ αποτελε
σματική νομοθεσία για την εφαρμογή τη ς σύμφωνα με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις τους ενώνοντας έτσι τις δυνάμεις 
τους για τον τερματισμό της πρακτικής των εξαναγκασμέ
νων εξαφανίσεων, που είναι μια από τις χειρότερες παραβιά
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ε ξ α φ α ν ίσ ε ι ς  α ν η λ ίκ ω ν
'Ε να σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί σοβαρά την 

παγκόσμια κοινότητα είναι και οι εξαφανίσεις- απαγωγές 
παιδιών.

Σύμφωνα με την Interpol, κάθε 18” εξαφανίζεται και ένα 
παιδί στον κόσμο. Μόνο στις ΗΠΑ, χάνονται κάθε χρόνο τα 
ίχνη 1.000.000 παιδιών.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τις εκτιμήσεις των αγ
γλικών αστυνομικών υπηρεσιών, ο ετήσιος αριθμός των ε
ξαφανισμένων παιδιών ανέρχεται σε 70.000 περίπου.

Η ευρωπαϊκή επιτροπή έχοντας σαν στόχο μια ενιαία Ευ
ρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού σε επί

πεδο ΕΕ, αποφάσισε στις 4 Ιουλίου 2006, 
την γραμμή επικοινωνίας "116000" για τα ε
ξαφανισμένα παιδιά.

Η καθιέρωση ενός κοινού αριθμού κλή
σης για όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Έ 
νωσης (του 116000), θα βοηθήσει ουσιαστι
κά τους γονείς των παιδιών που εξαφανίζο
νται κατά τη διάρκεια μετακίνησης ή διακο-

Δεν πρέπει να μας δια
φεύγει ποχέ ότι η αξία 

της ανθρώπινης ζωής εί
ναι ανεκτίμητη για όλους 

τους ανθρώπους
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πών οε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και θα 
εξασφαλίσει την καλύτερη συνεργα
σία μεταξύ των αρμοδίων αστυνομι
κών υπηρεσιών για τον αποτελεσμα
τικό εντοπισμό των εξαφανισμένων 
και τη σύλληψη των δραστών.

Η πρωτοβουλία "Hotline 116000" 
όπως λέγεται, καταδεικνύει τη δέ
σμευση της Ευρ. Επιτροπής για την 
καλύτερη προστασία των παιδιών από 
τους κινδύνους εξαφάνισης και καλεί τα κράτη- μέλη να 
υλοποιήσουν έως το καλοκαίρι του 2007 αυτή την πρωτο
βουλία

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής F.Frattini, πα
ρουσιάζοντας ήδη το Σεπτέμβριο 2006 τη Στρατηγική για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Διακομματική Ομάδα 
του Ε.Κ., Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού, της ο
ποίας προεδρεύει η κα Μ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, 
δέχθηκε τις παρατηρήσεις των ευρωβουλευτών με στόχο 
την υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής γραμμής επικοινωνίας 
για εξαφανισμένα παιδιά.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006, η κ. Reding, Επίτροπος για 
την Κοινωνία της Πληροφορίας και των Μέσων Επικοι
νω νίας κάλεοε, στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Υπουρ
γών Τηλεπικοινωνιών, όλους τους υπουργούς να υποστη
ρίξουν την επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης της συ
γκεκριμένης πρότασης της Επιτροπής ενώ στο εγγύς μέλ
λον θα προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός με σκοπό τον 
προσδιορισμό άλλων υπηρεσιών που 
είναι δυνατό να παρέχονται μέσω των ^ ̂  
αριθμών κλήσης "116".

"Η υλοποίηση της "πρωτοβουλίας 
116", ειδικά για την καταγγελία της ε
ξαφάνισης παιδιών, αποτελεί ένα μόνο 
βήμα έκφρασης της ευαισθησίας της 
Ευρωπαϊκής Έ νωσης για την προ
στασία των παιδιών. Απαιτείται στενή 
συνεργασία των κρατών-μελών με 
στόχο την κατοχύρωση της ασφάλειας 
διαβίωσης των οικογενειών στην Ευ
ρώπη.

"Είναι η μόνη ελπίδα αντίστασης στις διαρκώς τελειο- 
ποιοϋμενες-μέσω των τεχνολογικών προόδων- μεθόδους 
δράσεως των κακοποιών και των κυκλωμάτων τους", δή
λωσε στην επιτροπή η κ. Παναγιωτοπούλου - Κασσιώ- 
του".

Η 25η Μαϊου, έχει ανακηρυχθεί ως "Παγκόσμια Ημέρα 
για τα Εξαφανισμένα Παιδιά". Την ημέρα αυτή επέλεξε ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο Σύλλογος το 'Χαμόγελο 
του Παιδιού", για να θέσουν για πρώτη φορά σε λειτουρ
γία στη χώρα μας το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα α
ναζήτησης με την ονομασία Amber Alert Hellas και να 
στείλουν ένα παγκόσμιο μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύ
ης σε όλους του γονείς του κόσμου.

Πρόκειται για το πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ενη
μέρωσης των Αρχών και των πολιτών σε περιστατικά α

παγωγής ανηλίκων. Το σύστημα 
συντονίζει τις κινήσεις 40 κρατι
κών και ιδιωτικών φορέων, με σκο
πό την όσο το δυνατόν μικρότερη 
καθυστέρηση έναρξης των διαδικα
σιών εντοπισμού του ανήλικου.

Η εμπειρία και οι στατιστικές έ
χουν αποδείξει ότι ο μεγαλύτερος ε
χθρός σε περιστατικά απαγωγής 
παιδιών είναι ο χρόνος και ότι η ε

φαρμογή του Προγράμματος AmberAlert ελαχιστοποιεί 
την καθυστέρηση καθολικής ενημέρωσης και κατ’ επέ
κταση της έναρξης των διαδικασιών εντοπισμού του θύ
ματος.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμπίπτει με τις προ
σπάθειες που καταβάλλονται σε ολόκληρο τον κόσμο για 
την ανεύρεση της τετράχρονης βρετανίδας μικρής Μα- 
ντλΐν, η οποία φέρεται ότι έχει απαχθεί πρόσφατα ενώ ή
ταν σε διακοπές με την οικογένειά της σε θέρετρο της Πορ
τογαλίας.

Το σύστημα, που στα ελληνικά λέγεται Συναγερμός της 
Άμπερ -από το όνομα της Amber Hagerman που απήχθη 
και δολοφονήθηκε βάναυσα το 1996 στο Artington του 
Texas- αξιοποιεί τη δύναμη της εμβέλειας των ΜΜΕ και 
της τεχνολογίας όπως κινητών τηλεφώνων και του Ί 
ντερνετ.

Έ χει στόχο μέσα σε 30 λεπτά ολόκληρη η Ελλάδα να 
γνωρίζει την υπόθεση. Με το που γίνει στην αστυνομία η 

δήλωση εξαφάνισης από τους γονείς, 
δίνεται αμέσως σήμα στη γραμμή υπο
στήριξης 1056 του "Χαμόγελου του 
Παιδιού". Αυτομάτως τα στοιχεία του 
παιδιού αναβοσβήνουν στις φωτεινές 
πινακίδες των δρόμων και η πληροφο
ρία στέλνεται και με μηνύματα στα κι
νητά των πολιτών. Ακόμη και στους 
πίνακες των αεροδρομίων της χώρας 
και του Μετρό εμφανίζονται η φωτο
γραφία και τα στοιχεία του παιδιού ενώ 
οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθ

μοί μεταδίδουν τις σχετικές πληροφορίες.
Το σύστημα άρχισε να εφαρμόζεται στην Αμερική το 

1997 και σήμερα αρκετές ευρωπαϊκές χώρες το έχουν υιο
θετήσει. Η εφαρμογή του έχει φέρει τα επιθυμητά αποτε
λέσματα και το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 96%.

Εμείς όλοι, ενισχύοντας το μήνυμα του χαμόγελου του 
παιδιού, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να 
βρουν όλα τα παιδιά του κόσμου το δρόμο της επιστροφής 
στο σπίτι τους, γιατί η εξίσωση είναι πάντα μία για τους 
πολιτισμένους ανθρώπους -όπως επεσήμανε πολύ εύστο
χα ο Υπουργός δημόσιας τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρας- 
"Ένα παιδί ίσον ολόκληρος ο κόσμος". |

Π ηγές:
Δ ιεθνής Αμνηστεία, Ε λληγικός Ερυθρός Σταυρός,
Ύ π α τη  Αρμοστεία ΟΗΕ, Α ν τί.

Εμείς όλοι, πρέπει να 
ενώσουμε τις δυνάμεις 

μας για να βρουν άλα τα 
παιδιά του κόσμου το 
δρόμο της επιστροφής 

στο σπίτι τους
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[  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Α

Ο άνθρωπος
και η τεχνολογία του

Προβλήματα συνείδησης και ευθύνης

Τ ο υ  Β α σ ι λ ε ί ο υ  Κ ύ ρ κ ο υ
ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Κ
ινδυνεύει κανείς να επαναλάβει 
κοινούς τόπους, όταν αποφασίσει να 
μιλήσει και να διατυπώσει τις σκέψεις 
του για τον άνθρωπο και την τεχνολο
γία του. Οποιαδήποτε πρόθεση ή φιλο
δοξία να πει κανείς καινούργια πράγ
ματα και πρωτότυπες ιδέες για την τε

χνολογία και τη σχέση της με τον άνθρωπο, φαίνεται απλή 
επανάληψη. Οχι ποος δεν υπάρχουν άνθρωποι με πρωτό
τυπες ιδέες ή με επαναστατικές σκέψεις για την τεχνική 
και τη σημασία της, αλλά επειδή βασικά συνηθίσαμε να 
βλέπουμε την τεχνολογική πρόοδο του ανθρώπου σχεδόν 
μονοσήμαντα και μονοδιάστατα. Είναι χαρακτηριστικό,

πως ενώ η τεχνική αναπτύσσεται εδώ και πολλούς αιώνες 
(με την μοντέρνα έννοια), ο λόγος για την ουσία της, τι εί
ναι τεχνολογία, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να αρ
θρώνεται η επάρκειαί. Πιστεύω ότι ακριβώς οι σχέσεις του 
ανθρώπου με την τεχνολογία βρίσκονται εν εξελίξει, συντε- 
λούνται με άνισο ρυθμό, γ ι’ αυτό και οι αλλαγές που επιφέ
ρει η τεχνολογία στην ανθρώπινη κοινωνία είναι μεν ριζι
κές αλλά δεν εξάντλησαν τα όρια της διαμόρφωσής τους. Ο 
κόσμος μας, δηλαδή η κοινωνία του τέλους του 20ου αιώ
να, υποφέρει περισσότερο από την κοινωνπτή αδικία και λι
γότερο από τις επιπτώσεις δήθεν της τεχνολογικής προό
δου.

Φοβάμαι, πως συντηρούμε έναν ακόμη μύθο για να συ-
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γκαλύψουμε την ένοχη μας για την κατάφω
ρη κοινωνική αδικία, αυτήν ακριβώς που θα 
μπορούσαμε, αν όχι να εξαλείψουμε παντε
λώς από το πρόσωπο της γης, τουλάχιστον ό
μως να τη θεραπεύσουμε σε μεγάλο βαθμό με 
τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολο- 
γία2. Και όχι μόνο δεν προσπαθούμε να μειώ
σουμε την κοινωνική αδικία και να απαλύ
νουμε τη δυστυχία των συνανθρώπων μας, αλλά εκτρέ
φουμε επικίνδυνα τα καταστροφικά ένστικτα του ανθρώ
που, καταστρέφουμε ανενδοίαστα τη φύση, δηλαδή τη μή
τρα της ίδιας της ζωής, και ακόμα χειρότερο εναβρυνόμα- 
στε με ψευδαισθήσεις ότι η τεχνολογία δημιούργησε υπαρ
ξιακά προβλήματα αυτοκαταστροφής! Ποτέ δεν κατάλαβα, 
πώς σκέφτονται οι άνθρωποι που μιλούν για συλλογική 
αυτοκαταστροφικότητα και μάλιστα ως υπαρξιακό πρό
βλημα. Κανένα ζώο ούτε θέλει ούτε "αφήνεται" να αυτοκτο- 
νήσει, ακόμα και οι άρρωστοι οργανισμοί προσπαθούν και 
αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτή είναι η φύση, όλα τα άλ
λα είναι παρά φύσιν και έχουν βέβαια τις αιτίες τους, που 
είναι πρωτίστως κοινωνικές.

Αυτή η προσπάθεια εκτροπής του φιλοσοφικού στοχα
σμού από τα προβλήματα του ανθρώπου προς το θεωρητι
κό δήθεν πεδίο σκέψης κρύβει αισθήματα ανοχής και, θα 
μου επιτραπεί να πω, πονηρές προθέσεις

Δεν απέτυχε η τεχνολογία αλλά απέτυχαν οι άνθρωποι, 
που καυχησιολογούν για τις τεχνολογικές κατακτήσεις 
τους και συγχρόνως εγκαταλείπουν εκατομμύρια συναν
θρώπων τους στην έσχατη εξαθλίωση και το θάνατο. Για 
ποια αυτοκαταστροφικότητα μιλάμε, όταν ένα μικρό ποσο
στό, μια μειοψηφία μόνο των ανθρώπων καρπώνεται πλε
ονεκτικά τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την χρησι
μοποιεί για να αλλοτριώνει και να υποδουλώνει 
την πλειοψηφία, δημιουργώντας παράλληλα 
τον αισχρό μύθο (story, σενάριο) της φυλετι
κής κατωτερότητας ή του υπανάπτυκτου; 
Χρησιμοποιήσαμε τη δύναμη της τεχνολογίας 
για να κατασκευάσουμε τα απόλυτα όπλα 
του θανάτου και αντί να δούμε το πρόβλη
μα όπως πράγματι είναι, δηλ. ως κοινωνι
κό και πολιτικό, αποπροσανατολίζουμε 
τους ανθρώπους και εκτρέπουμε τη 
σκέψη σε αυτοκαταστροφικές συναι
σθήσεις αντικειμενικής υπόστασης και 
υπαρξιακής συναιτιότητας Θεωρητικο
λογούμε και ομφαλοσκοπούμε εναβρυ- 
νόμενοι για τα πονηρά τεχνάσματα των 
ένοχων διαλογισμών μας ενώ μας διαφεύ
γει η ουσία Ανακαλύψαμε δήθεν με οδύνη 
και αισθήματα φρίκης πόσο επικίνδυνα έ
χουμε εμπλακεί στο αδιέξοδο της τεχνο
λογικής προόδου, έτσι που αποκαλύψα
με ένα νέο ανύπαρκτο υπαρξιακό πρό

βλημα, αυτό δηλ. της αυτοκαταστροφικότη- 
τας Αλλά βέβαια είναι προφανές ότι μπορεί 
να αυτοκτσνήσει κανείς και με ένα απλό εγ
χειρίδιο ή και χωρίς αυτό, δε χρειάζεται την α
τομική βόμβα ή τη βόμβα νετρονίου. Ώ στε το 
πρόβλημα δεν είναι αυτό που πονηρά προ
σπαθούν μερικοί να δημιουργήσουν εξαπα- 
τώντας τους πολλούς (ενδέχεται και τον εαυ

τό τους αν και δεν το πιστεύω) και εκτρέποντας το ενδια
φέρον των ανθρώπων σε ψευδοπροβλήματα και κινδύ
νους που οι ίδιοι όντως δημιουργούν. Θα έλεγα μάλιστα 
πως αυτοί οι ίδιοι είναι ένα πρόβλημα κοινωνικό, που ε
κτρέφεται από την τεχνολογία και τη χρησιμοποιεί ως όπλο 
για την κοινωνική καθυπόταξη και αλλοτρίωση του αν- 
θρώπου.3.

Διαφαίνεχαι βέβαια η  ερώτηση: μα η τεχνολογία δεν 
γεννά προβλήματα και δεν δημιούργησε κοινωνικά προ
βλήματα; Αυτό ασφαλώς είναι αναντίρρητο, αλλά η απά
ντηση συνοψίζεται, νομίζω, σε δύο σημεία: Πρώτον, τα 
προβλήματα που δημιούργησε και δημιουργεί η τεχνολογί
α δεν έχουν καμιά σχέση μ’ αυτά τα ψευδοπροβλήματα πε
ρ ί αυτοκαταστροφικότητας και υπαρξιακού αδιεξόδου- και 
δεύτερον, η ίδια η τεχνολογία παρέχει τις δυνατότητες να 
λυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνε
χή ανάπτυξή τη ς Άλλωστε τα προβλήματα που δημιουργεί 
η ανάπτυξη της τεχνολογίας είναι κοινωνικά και πολιτικά 
και από την άποψη αυτή ασφαλώς φιλοσοφικά. Είναι ανά
γκη όμως να τα λέμε με το όνομά τους δηλ. ότι είναι πρω
τίστως κοινωνικά, γιατί αλλιώς δημιουργούμε ψευδοπρο
βλήματα και εκτρέφουμε κοινωνικούς μύθους που ανακό
πτουν την κοινωνική πρόοδο και εντέλει δυσφημούν τη 

φιλοσοφία4.
Αν μιλάμε για κρίση του πολιτισμού, αυ
τό σημαίνει καταρχήν τον πολιτισμό που 
δημιούργησε η κοινωνία του χθες και ό
τι οι αιτίες αυτής της κρίσης πρέπει να α

ναζητηθούν όχι στην τεχνολογική ανά
πτυξη αλλά στους χρήστες της τεχνολογί

ας Την κρίση του πολιτισμού μας την 
προκαλούμε εμείς με την ακρισία μας και 
την έλλειψη κοινωνικής συνείδησης Με

ταχειριζόμαστε την τεχνολογία μας όχι για 
να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, αλλά για να 
τον αλλοτριώσουμε και να τον εξανδραποδί
σουμε- συγχρόνως ανακαλύπτουμε κινδύ

νους που κρύβει δήθεν η τεχνολογία, και δη
μιουργούμε μια νέα μυθολογία, τη μυθολογία 
της τεχνολογίας που τρώει τα παιδιά της! Α
δυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε τα προ
βλήματα που συνεπάγεται η πρόοδος και τις 

ευθύνες που επωμίζεται ο άνθρωπος από 
την κατάχρηση των δυνάμεων, που του ε
ξασφάλισε η επιστημονική του πρόοδοςδ.
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[  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ Α

Βρισκόμαστε, πράγματι, μπροστά 
σε ένα παράδοξο φαινόμενο, που αφο
ρά βέβαια την τεχνολογία και τον άν
θρωπο. Δηλ. συχνά οι άνθρωποι σήμε
ρα συμπερκρέρονται προς τα επιτεύγ
ματα της τεχνικής ή και του πολιτι
σμού στο σύνολά του, σαν να είναι το 
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα μιας πνευ
ματικής έκπτωσης ή μιας παρέκκλι
σης της λογικής απά κάποιον "ορθά' ι
δεατό κανόνα. Οι αιτίες αυτής της συ
μπεριφοράς μας και οι επιπτώσεις, που είναι φυσικό να έ
χουν στην κοινωνική μας ζωή, μπορούν ασφαλώς να γί
νουν, και έγιναν σε μεγάλο βαθμό, αντικείμενο έρευναςβ. 
Είναι πάντως προφανές πως πρόκειται για λάθος στάση και 
πως η πρώτη αιτία εντοπίζεται στην ιδεαλιστική παιδεία 
και στις κοινωνικές αξίες, που επιμένουμε να της εμπι
στευόμαστε. Ο "θεωρητικός βίος", για να θυμηθούμε τον Α
ριστοτέλη, αποτελεί ιδανικό, ενώ η τεχνική δήθεν αποκλί
νει προς την βαναυσότητα και την ανελευθερία. Αυτά δεν 
είναι ομολογημένα, είναι ωστόσο διάχυτα και τροφοδοτούν 
το πνεύμα μιας παιδείας, που ενώ την θέλουμε, και δικαίώς, 
ανθρωπιστική, αποποιούμαστε όμως τα αποτελέσματα και 
αρνούμαστε τις συνέπειές της. Η τεχνική όμως είναι δικό 
μας πνευματικά επίτευγμα, οι ποικίλες μορφές της συνα
στούν τη δική μας τεχνολογία, δηλ. το αποτέλεσμα του θε
ωρητικού μας μόχθου και της ικανότητας να σκεφτόμαστε 
συνδυαστικά, να κατασκευάζουμε (πβ. την τέχνη και το τε- 
χνάζειν στον Αριστοτέλη)7.

Ο άνθρωπος, λοιπόν, όχι μόνο δεν μπορεί να αποποιηθεί 
την τεχνολογία του, αλλά είναι φυσικό να την αναπτύσσει 
συνεχώς περισσότερο. Το αίσθημα της ικανοποίησης, που 
γεννά η πρόοδος της τεχνολογίας στον άνθρωπο, είναι δι
καιολογημένο και κατανοητό, διότι ανταποκρΐνεται σε μια 
μορφή της πραγμάτωσης του. Είναι του. Η τεχνολογία εί
ναι εντέλει μια ακόμη έκφραση του αληθεύειν, δηλ. της πα
ρουσίας του ανθρώπου ως ιστορικού όντοςδ. Γ ί αυτό ακρι
βώς επιβάλλεται να επαναπροσδιορίσουμε τον άνθρωπο ο- 
ντολογικά: ο άνθρωπος είναι και η τεχνολογία του. Υπαινι- 
χθήκαμε πιο πριν τη σχέση του σύγχρονου τεχνικού πνεύ
ματος, όπως λέμε, με την τέχνη και το τεχνάζειν της αρχαί
ας ελληνικής φιλοσοφίας (Αριστοτέλης). Η λεκτική ρίζα βέ
βαια των όρων "τέχνη" και Technik μιας παραπέμπουν σε 
μια κοινή αφετηρία, η σκέψη ωστόσο έχει διαφορετικό προ
σανατολισμό στις δύο περιόδους 
της φιλοσοφίας, στην αρχαία Ελ
ληνική και στη νεότερη ή σύγχρο
νη ευρωπαϊκή. Οι Έλληνες, όπως 
είναι γνωστό, έβλεπαν την τέχνη, 
δηλ. την κατασκευαστική ικανό
τητα του ανθρώπου, ως προσπά
θεια του ανθρώπου επί τω βοηθείν 
και τα παραλειπόμενα της φύσεως 
αναπληρούν f  Ηθ. Νικ. Α1, 1098α 
25), ως αναπλήρωση της φύσεως 
και ως αρωγή του ανθρώπου στις

φυσικές εμπλοκές. Μ’ αυτό το πνεύμα 
της βοήθειας ακριβώς η τέχνη επιτε- 
λεί α η φύσις αδυνατεί απεργάσασθαι 
(Φυσ. Β8,199α 15), ή έρχεται να προ
σθέσει το ελλείπον της φύσεωςθ. Πο
τέ όμως η τέχνη δεν υποκαθιστά τη 
φύση, απλώς ενισχύεται η παραδειγ
ματική δύναμη της φύσεως, αλλά και 
εξαίρετοι η ανθρώπινη πρωτοβουλία, 
η κατασκευαστική δραστηριότητα 
του ανθρώπου. Ωστόσο, στους αρχαί

ους Έ λληνες δεν έχουμε ακόμα επέμβαση του ανθρώπου 
στο Είναι της φύσεως - αυτό θα το επιχειρήσει ο άνθρωπος 
της νεότερης εποχής. Στη φιλοσοφική σκέψη των Αρχαίων 
η φύση και ο άνθρωπος συναστούν μια αδιατάρακτη ενότη
τα του όντος, που διέπεται από τους βίους άτεγκτους νό
μους, αυτούς που δε θα χαριστούν ούτε στον ήλιο, αν πα
ρεκκλίνει από την τροχιά του, όπαις είπε ο ΗράκλειτοςΙΟ.

Σ τη  νεότερη εποχή  με την έξοδο του ανθρώπου από τον 
Μεσαίώνα αλλάζει και η οπτική της φύσεως και αρχίζει να 
διαμορφώνεται η νοοτροπία του σύγχρονου ανθρώπου. Ό 
πως είναι βέβαια γνωστό, ορόσημο στη διαμόρφοοση της 
στάσης του νεότερου ανθρώπου απέναντι στη φύση είναι ο 
αρχηγέτης του αγγλικού εμπειρισμού, ο Fr. Bacon (1561- 
1626). Με τη σκέψη του ο Βρετανός αυτός φιλόσοφος συ
μπυκνώνει το γενικότερο πνεύμα της εποχής του, δηλ. την 
αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην επιστημονική γνώση. Το 
έργο της επιστήμης είναι να γνωρίσει τη φύση και να θέσει 
τις δυνάμεις της στην υπηρεσία του ανθρώπου και στη δια
μόρφωση της κοινωνικής του ζωής. Από την εποχή αυτή 
άρχισε η κυοφορία της σύγχρονης τεχνολογικής προόδου. 
Η σκέψη του Fr. Bacon οδηγεί κατευθείαν στην τεχνοκρα- 
τική αντίληψη της ζωής και στην αντιπαράθεση του αν
θρώπου με τη φύση, πράγμα που θα έχει απροσμέτρητες 
συνέπειες, θετικές και αρνητικές, και για τον ίδιο και για τη 
φύση. Από το imperium hominis πάνω στις δυνάμεις της 
φύσεως, που εγκαινιάζεται ουσιαστικά με τη φιλοσοφία 
του αγγλικού εμπειρισμού, αρχίζει αυτή η νέα σχέση του 
ανθρώπου με τη φ ύση ΐΐ.

Έ να από τα μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα, που προέ- 
κυψαν από την τεχνολογική πρόοδο, αφορά τη σχέση του 
ανθρώπου και της τεχνολογικά αναπτυγμένης κοινωνίας 
του με τη φύση. Είναι βέβαια γνωστά ότι όλες οι μεγάλες 
τεχνολογικές κατακτήσεις είναι ουσιαστικά απο-καλύψεις 

φυσικών δυνάμεων. Υπό το πρί
σμα αυτό και οι σχέσεις του αν
θρώπου με τη φύση επιβάλλεται 
να αναθεωρούνται και να επαναρ- 
ρυθμίζονται ανάλογα με το βαθμό 
της τεχνικής του ανάπτυξης. Α
κριβώς αυτό συνιστά ακόμη ένα 
στοιχείο στο σύνολο των επιφυλά
ξεων του ανθρώπου απέναντι 
στην τεχνολογία. Η κακή χρήση 
των δυνατοτήτων που μας παρέ
χει η τεχνική, η εξώθηση των πλε-

Ο θεωρητικός βίος",
για να θυμηθούμε 

τον Αριστοτέλη, αποτελεί 
ιδανικό, ενώ η τεχνική 
δήθεν αποκλίνει προς 
την βαναυσότητα και 
την ανελευθερία
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ανεκτημάτων της μηχανής ως την 
κατάχρηση, η εκμετάλλευση του 
φυσικού πλούτου χωρίς με'τρο και 
ο παραλογισμός που τη συνοδεύει, 
αντί να μας οδηγησουν στη συναί
σθηση των ευθυνών μας κατά πα
ράδοξο τρόπο κατέστησαν υπόλο
γο την τεχνική και την επιστημο
νική εξέλιξη. Έ χουμε δηλ. ακόμη 
μια περίπτωση μετάθεσης ευθυ
νών. Το κακά όμως έχει προχωρή
σει και αν δεν λάβουμε σύντομα 
μέτρα θα γίνει ανεπανόρθωτο. Εί
ναι φανερό πως επιβάλλεται ο άνθρωπος να ρυθμίσει τις 
σχέσεις του με τη φύση επειγόντως υπό το πνεύμα της τε
χνολογίας του, να επανεξετάσει τη στάση του απέναντι της, 
γιατί έχουν διαταραχθεί οι πρωτογενείς δεσμοί του με τη 
φύση. Κι αυτό είναι λογικό, γιατί αυτοί οι δεσμοί είχαν α
ναπτυχθεί σε μια αναλογία διαφορετική από τη σημερινή, 
αντιστοιχούσαν σε μια άλλη στάση. Τώρα επιβάλλεται να ε- 
πανακτήσει ο άνθρωπος το σεβασμό προς τη φύση, εν πάση 
περιπτώσει να αναπτύξει μια νέα σχέση που να υποστηρί
ζεται από το πνεύμα της αμοιβαιότητας και τη συνείδηση 
της δικαιοσύνης, δηλ. το πνεύμα του όλου και του μέ- 
ρους12.

' Ισως εδώ ακριβώς ελλοχεύει ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
για τον άνθρωπο από την τεχνολογία του, και εννοώ από τα 
ίδια του τα πνευματικά έργα, εάν δεν μάθει να συμβιώνει μ’ 
αυτά. Μετατρέψαμε την τεχνολογική πρόοδο σε εφιάλτη 
της φύσεως και μόλις τώρα αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ό
τι πριονίσαμε το κλαδί, πάνω στο οποίο καθόμαστε, όπως 
λέμε. Είμαστε γοητευμένοι από το όραμα του κόσμου που 
μας υπόσχεται η τεχνολογία, η δική μας τεχνική πρόοδος, 
αλλά ποτέ δεν αποκτήσαμε συνείδηση των κινδύνων που 
απορρέουν από τη ικανότητά μας να προοδεύουμε. Επιπλέ
ον, μας διαφεύγει πως δεν υπάρχουν εγγυήσεις, έξω από 
τον άνθρωπο, για την ευεργετική χρήση των δυνάμεων 
που αποσπούμε κάθε φορά με την επιστήμη από τη φύση.

Αλλά βέβαια έτσι συνέβαινε πάντοτε στην ιστορία των ι
δεών: ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία 
της γνώσης, στην αμήχανον ηδονήν, όπως λέει ο Αριστοτέ
λης, που του χαρίζει η έρευνα της φύσεωςίδ. Και δεν έχει 
δικαίωμα ούτε να σταματήσει την έρευνα ούτε ν ’ αποκρύ
πτει τα πορίσματα των ερευνών του. Είναι όμως επείγουσα 
ανάγκη να κατανοήσει, πως παράλ
ληλα με την έρευνα της φύσεως και 
την επιστημονική του πρόοδο, δη
λαδή με την τεχνολογική του πρόο
δο, επιβάλλεται να εξανθρωπίζει συ
νεχώς τον εαυτό του. Ο άνθρωπος 
κινδύνευσε στην Ιστορία του, και 
κινδυνεύει και σήμερα περισσότερο 
από κάθε άλλη φορά να εξαφανιστεί, 
όχι από τις επιστημονικές κατακτή
σεις του αλλά από την έλλειψη σύ
νεσης δηλ. από τον εαυτό του κιν

δυνεύει ο άνθρωπος και όχι από 
την τεχνολογία του. Αν δεν μά
θουμε να εξανθρωπίζουμε κάθε 
μέρα τον εαυτό μας θα αυξάνουμε 
διαρκώς τις γνώσεις μας αλλά θα 
γινόμαστε διαρκώς πιο δυστυχι
σμένοι, θέλω να πω, θα αυξάνουμε 
όλο και περισσότερο τον κίνδυνο 
να αφανιστούμε14.

Η ανάπτυξη της τεχνικής δια
μόρφωσης στους ανθρώπους μία 
νέα νοοτροπία εντελώς διαφορετι
κή απ’ αυτήν που μας (κληροδό

τησε η ιστορική γνώση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μη
χανή είναι από τις μεγαλύτερες πνευματικές εντέλει κατα
κτήσεις του ανθρώπου. Δική του βέβαια είναι η ευθύνη, αν 
δεν μπόρεσε να δει και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους 
που εγκυμονεί η τεχνολογική του πρόοδος Είναι λυπηρό 
πως το αίσθημα της υπεροχής που μας χάρισε η τεχνολογί
α, μας έκανε αλαζόνες απέναντι στη φύση και απέναντι 
στους συνανθρώπους μας. Φθάσαμε σε θέσεις ακραίες στα 
όρια της ύβρεως. Και οι κίνδυνοι που μας απειλούν, και που 
δεν παρέχονται από την τεχνολογία, είναι προφανείς Γι’ 
αυτό θεωρώ επιτακτικό το ερώτημα: ως ποιο βαθμό οι άν
θρωποι σήμερα έχουν συνείδηση αυτού που είναι η τεχνο
λογία τους και περισσότερο, αν έχουν συνείδηση αυτής της 
νοοτροπίας που δημιούργησε και εκτρέφει κάθε μέρα η τε
χνολογία; Νομίζω, ότι πρέπει να μετρήσουμε την απάντη
ση που θα πάρουμε από τις αντιδράσεις του σύγχρονου αν
θρώπου στα κοινωνικά προβλήματα παρά να εμπλακούμε 
σε ατέρμονες και ελάχιστα πειστικές θεωρητικές συζητή
σεις Δεν πρόκειται, λοιπόν, για αισιόδοξη απάντηση, κατά 
την κρίση μου. Και στηρίζω τη γνώμη μου αυτή στο γεγο
νός ότι αντιλαμβανόμαστε την τεχνική και τις δυνατότητες 
που μας παρέχει μάλλον σαν μέσο επιβολής και επικράτη
σης και όχι σαν μέσο ευεργεσίας του ανθρώπινου γένους 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παράλληλα με τα μέσα του ο
λοκληρωτικού ολέθρου η τεχνολογία μας βοήθησε να επι
νοήσομε και αξιοθαύμαστες μεθόδους σωτηρίας και στήρι
ξης της ζωής Εν τούτοις είναι άκρως επικίνδυνο για το 
μέλλον της ανθρωπότητας το ότι δαπανούμε ασύγκριτα με
γαλύτερα οικονομικά μέσα και τεχνολογία για την κατα
στροφή παρά για τη σωτηρία της ζωής Και το δυσοίωνο έ
γκειται σε τούτο ακριβώς στο ότι δηλ. εκτρέφουμε την τε

χνολογία της καταστροφής και όχι 
την τεχνολογία της ειρηνικής συμ
βίωσης των ανθρώπων. Εκτρέφου
με μια επικίνδυνη νοοτροπία, έτσι 
διαμορφώνεται ένας νέος τύπος αν
θρώπου.

Από τη συνείδηση αυτών των 
καταστάσεων θα εξαρτηθεί κατ το αί
σθημα ευθύνης που θα αναπτύξει ο 
άνθρωπος απέναντι στα προβλήμα
τα που ο ίδιος δημιούργησε. Οι δυνα
τότητες που παρέχει στον άνθρωπο

4ί Ο άνθρω πος, Λοιπόν, 
όχ1 μόνο δεν μπορεί 

να αποποιηθεί 
χην τεχνολογία του, αλλά 

είναι φυσικό να 
χην αναπτύσσει συνεχώς 

περισσότερο
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η τεχνολογία δεν έχουν προηγούμε
νο στην ιστορία, γ ι’ αυτό ακριβώς 
και οι ευθύνες μας είναι μεγάλες. Η 
τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή ούτε 
κακή, δεν έχει δηλ. ηθικη ποιότη- 
τα15. Μόνο ο άνθρωπος, όπως είναι 
γνωστό, μπορεί να είναι είτε καλός 
είτε κακός, αυτός μόνο μπορεί να ε
νεργεί ηθικά, να πράττει. Η τεχνολο
γία του όμως τον εξόπλισε με απεριό- 
ριστες δυνατότητες, και αν δεν μάθει 
να τις χρησιμοποιεί για το καλό των 
συνανθρώπων του, το μέλλον του προοιωνίζεται σκοτεινό 
και οι κίνδυνοι, που θα απειλήσουν την ύπαρξη του ανθρώ
πινου γένους, αναπόφευκτοι. ]
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14. Β λ . H .L .P a r s o n s ,  T e c h n o lo g y  a n d  th e  C r i s i s  o f  
D e h u m a n is a tio n  in  th  U n ite d  S ta te s  to d a y , P r o c e e d in g s  o f  th e  
X V th  W o r ld  C o n g ress  o f  P h ilo s . V a tn a lS o fia  1 9 7 3 , τομ .Ι, a. 3 6 5  κ.ε. 
Ιιβ . Σ π .  Κ υ ρ ια ζ ό π ο υ λς , Ε ν ώ π ιο ν  της τεχν ικ ή ς , Α θ ή να ι 1 9 7 1 , σ. 79  
κ.ε. γ ια  το χ ρ έ ο ς  της φ ιλ ο σ ο φ ία ς  α π ένα ντ ι α υτώ ν  τω ν  π ρ ο β λη μ ά τω ν . 
Β λ . επ ίσ η ς  S k la ir ,  O r g a n iz e d  K n o w le d g e , 2 0 6  κ.ε. κ α ι 9 8  κ.ε.
15. Β λ . στο σ η μ είο  α υτό  τ ις  σ κ έψ εις  του H .S to r k , E in fu h r u n g  in  d ie  
P h ilo s o rh ie  d e r  T ech n ik , D a r m s ta d t  19 7 7 , a. 1 9  κ.ε.

A/A [ 5 4 ]  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007



Ειδικές Τιμές γ ια τ ο υ ς  
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς  & τις ο ικ ο γ έν ε ιές  τ ο υ ς !  

Δωρεάν εξέταση οπτικής οξύτητας!

Π Α Λ Λ Η Ν Η
Λ. Μαραθώνος 98 
Τηλ.: 210 6669015 

Τηλ./Fax: 210 6669032

ΜΥΚΟΝΟΣ
Ματογιάννη 34 

Τηλ.: 22890 23646 
Fax: 22890 26624

ΑΘΗΝΑ
Γκυζη 14, 114 75 

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

Οπτικός - Οπτομέτρης: κ. Άγγελος Χρ. Γυφτοκώστας



Το νερό που πίνουμε
Τ η ς  Ι ω ά ν ν α ς  Κ ο ν τ έ α

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

ο νερ ό  συμμετείχε σ ’ όλα  τα στάδια  α ν ά π τ υ ξ η ς  το υ  π λ α νή τη  και 
κ ινείτα ι ασταμάτητα μ ετα ξύ  γ η ς  και ο υ ρ α ν ο ύ  ενα λλα σ σόμ ενο  σ τις τρ εις  
καταστάσεις το υ  (νερ ό -α τμ ός-π ά γος). Α ποτελεί το α φ θ ο νό τερ ο  σ τοιχείο  
σ τη ν  επ ιφ ά νεια  τη ς  γ η ς , (70%) και π α ίζει α π οφ α σ ισ τικ ό  ρ όλο  σ τη ν δ ια 
τή ρη σ η  τη ς  κ λ ιμ α το λ ο γικ ή ς  ισ ο ρ ρ ο π ία ς . Ό μ ω ς , το π ό σ ιμ ο  νερ ό  α ν τ ι
π ροσ ω πεύει μ ό ν ο ν  το 1/10 τη ς  σ υ ν ο λ ικ ή ς  π ο σ ό τη τα ς  ν ε ρ ο ύ  σ το ν  π λ α ν ή 
τη  και τα α ποθέμ ατα  ούτε ά φ θ ο να  είνα ι, ούτε α νεξά ντλη τα .
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Ν ε ρ ό  κ α ι  α ν θ ρ ώ π ι ν ο ς  ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς
Το νερό ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος. Βοηθάει στην πέψη και στην κυκλοφορί

α του αίματος. Απομακρύνει τις τοξίνες από το ήπαρ και τα νεφρά και χωρίς αυτό δεν θα ε- 
πιζούσαμε παρά μερικές ημέρες. Πρόσφατες έρευνες συνιστούν να λαμβάνονται 2,7 λίτρα υ 
γρών για τη γυναίκα και 3,7 λίτρα για τον άνδρα. Δυστυχώς όμως, οι περισσότεροι δεν εφαρ
μόζουμε την θεωρία στην πράξη.

Τ ο  π ό σ ι μ ο  ν ε ρ ό
Το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση δεν πρέπει να περιέχει χημικές ουσίες και 

μικροοργανισμούς σε ποσότητες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία.
Πρέπει να είναι ασφαλές και ακίνδυνο για την υγεία, να μην είναι θολό και να μην έχει χρώμα 

και δυσάρεστη οσμή και γεύση.
Η τοποθεσία, η κατασκευή, η λειτουργία και η επίβλεψη μιας πηγής υδροληψίας 

(πηγές, δεξαμενές, επεξεργασία και διανομή νερού) πρέπει να είναι τέτοιες που να απο
κλείουν οποιαδήποτε ρύπανση του νερού.

ΙΙό σ ο  α σ φ α λ έ ς  ε ίν α ι  ό μ ω ς  ί ο  ν ε ρ ό  π ο υ  π ίν ο υ μ ε ;
Κατά καιρούς έχουν ανιχνευθεί στο πόσιμο νερό πάνω από 2100 διάφορα στοιχεία 

μόλυνσης σε μετρήσεις που έχουν γίνει σε πολλές περιοχές της γης. Στον πίνακα στοι
χείων μόλυνσης περιλαμβάνονται επικίνδυνες χημικές ουσίες εντομοκτόνα, λιπάσμα
τα, ζιζανιοκτόνα, μόλυβδος, βιομηχανικοί διαλύτες κ,λ.π. Το χειρότερο είναι ότι πολλά 
από τα επιβλαβή για τον οργανισμό στοιχεία είναι αόρατα με γυμνό μάτι, ενώ το νερό 
εξακολουθεί να είναι άοσμο και χωρίς άσχημη γεύση.
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Η μόλυνση του πόσιμου νερού οφείλεται σε πολλούς παρά
γοντες όπως η όξινη βροχή, απόβλητα των βιομηχανικών ε
γκαταστάσεων και αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και ζιζα- 
νιοκτόνων που καταλήγουν στους υδροφόρους ορίζοντες ή α
κόμα και τα παλιά και φθαρμένα δίκτυα ύδρευσης. Παρακά
τω αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από τα μολύσματα που κα
τά καιρούς έχουν ανιχνευθεί σε νερά ελληνικών περιοχών κα
θώς και τις επιπτώσεις που έχουν στον οργανισμό.

ΧΑώρίΟ : Οι δημόσιες υπηρεσίες ύδρευσης στην προ- 
σπάθειά τους να καταπολεμήσουν τα μικρόβια και βα
κτήρια στα αποθέματα πόσιμου νερού χρησιμοποιούν 
χλώριο. Ε ίναι μια πρακτική πολλών δεκαετιών που 
διασφαλίζει την μικροβιολογική ασφάλεια του νερού 
και την αποτροπή σοβαρών λοιμωδών ασθενειών όπως 
του τύφου, της χολέρας κ.ά.

Δυστυχώς όμως το χλώριο ενοχοποιείται σήμερα ως υπεύ
θυνο για πολλές σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος. Έ χει α- 
ποδειχθεί ότι το χλώριο στο νερό ενώνεται με διάφορα οργανι
κά στοιχεία παράγοντας ενώσεις όπως το χλωροφόρμιο ή τα 
τριαλογαμεθάνια (ΤΗΜ). Συνολικά, τουλάχιστον 177 οργανο- 
χλωριωμένες ενώσεις έχουν ανιχνευθεί στο μητρικό γάλα, στο 
σπέρμα και σε άλλα μέρη του σώματος και θεωρούνται υπεύ
θυνες για αποβολές, βλάβες στο συκώτι και τους νεφρούς, 
προβλήματα στην αναπαραγωγή, στη γονιμότητα κ.ά.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως το χλώριο και οι ε
νώσεις του φέρονται να μεταφέρονται μέσω του πλακού
ντα στις μελλοντικές γενιές. Είναι προφανές ότι η Πολι
τεία έχοντας θεσπίσει ανώτατο όριο περιεκτικότητας στο 
υπολειμματικό χλώριο προσπαθεί να περιορίσει τις αρνη
τικές συνέπειες κατά το δυνατόν.

Μ ό λ υ β δ ο ς :  Είναι πολύ τοξικό μέταλλο και εισχωρεί 
στο νερό από τις μολύβδινες σωληνώσεις ή από τις ενώσεις 
των χαλκοσωληνώσεων καθώς επίσης και από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις αφού χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπα

ταριών, κραμάτων χρωστικών, αντισκωριακών. Είναι δη
λητήριο με συσσωρευτική δράση και προκαλεί βλάβες στο 
ήπαρ, τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα.

Ι ν ε ς  α μ ιά ν τ ο υ :  Υπάρχει σε ορυκτά αποθέμα
τα, μονωτικά υλικά και στους σωλήνες ύδρευσης.

Εμφανίζονται στο νερό από τη διάβρωση των αμιαντο- 
σωλήνων ή από απόβλητα εργοστασίων γυαλιού και ηλε
κτρονικών. Η χρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει δερμα
τοπάθειες, προβλήματα στο κυκλοφορικό και αυξημένο 
κίνδυνο καρκίνου.

Ν ιτ ρ ώ δ η  ( Ν 0 2 )  - Ν ι τ ρ ι κ ά  ( Ν 0 3 ) :
Αποτελούν τμήμα του κύκλου του αζώτου στη φύση, επο
μένους υπάρχουν στα φυσικά νερά αλλά η συγκέντρωση νι
τρικών είναι συνήθως χαμηλή. Υψηλές συγκεντρώσεις ο  
φείλονται σε λιπάσματα, απορρίμματα και ζωικά ή ανθρώ
πινα απόβλητα. Τα πόσιμα νερά που περιέχουν μεγάλες πο
σότητες νιτρικών υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν στα 
παιδιά την ασθένεια μεθαιμογλαβιναιμια.

Α ρ σ ε ν ικ ό  (Ar) :  Φθάνει στο νερό από τα μεταλ
λεία και υπάρχει σχεδόν σ’ όλα τα θειούχα ορυκτά, από τα 
εντομοκτόνα και την καύση ορυκτών καυσίμων. Είναι τα
ξικό και πιθανόν καρκινογόνο. Προκαλεί βλάβες στο γα
στρικό, νευρικό και αναπνευστικό σύστημα και διάφορες 
αλλοιώσεις στο δέρμα

Η Πολιτεία φροντίζει φυσικά να ελέγχει πολλούς απ’ 
τους παράγοντες επηιόλυνσης του πόσιμου νερού θέτο
ντας όρια για αυτούς και επεμβαίνοντας όπου αυτό είναι - 
οικονομικά κυρίως- εφικτό. Επίσης, η τεχνολογία σήμερα 
προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία οικιακών συστημάτων κα
θαρισμού του νερού προσιτά για τον καθένα, όπως φίλτρα 
κοκκώδους ενεργού άνθρακα και συστήματα αντίστροφης 
ώσμωσης. ]
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H E C K L E R  &  K O C H
J A G D - U N D  S P O R T W A F F E N  G m b H

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ HECKLER & KOCH
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 79 ΣΕΠΟΛΙΑ 
ΤΗΛ. 210.5155760-5139330

Ο ΠΠΠ -Φ ΥΣΙΓΓΙΠ -Η Μ ΥΝ ΤΙΚ Ο Σ ΕΞΟΠΠΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ Τ ΙΜ Ε Σ  ΣΤΑ ΣΩ Μ Α ΤΑ  Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ



ΥΓΕΙΑ :

Προστατευτικά μέτρα
κατά τη διάρκεια TOU καύσωνα

σία, άπνοια κ.λπ.), δημιουργούνται ποικίλες παθολογικές καταστάσεις. Για την πρό
ληψη των επππχοσεων το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε τις κατωτέρω οδηγίες.

Γ ενικ ές ο δ η γ ίες  ιιρ ο φ ύ λ α ξη ς  
Το ντύαιμό μας πρέπει να είναι κατά το δυνατά ελαφρύ, άνετο και ανοιχτάχρω- 

μο. Το υλικά του ρουχισμού να είναι πορώδες, ούτως ώστε να διευκολύνεται ο αε
ρισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα 

Η χρήση του καπέλου και γενικά καλύμματος επιβάλλεται, με υλικό φυσικά που 
να επιτρέπει καλά αερισμό του κεφαλιού.

Η χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών που προστατεύουν τα μάτια από 
την έντονη αντανάκλαση του ήλιου είναι απαραίτητη.

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Παραμονή σε σκιερά και δροσερά μέρη. Αποφυγή 
των χώρων όπου επικρατεί συνωστισμός.

Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας ιδιαίτερα μάλιστα σε χώρους με υψηλή 
θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη υγρασία. Αποφυγή βαδίσματος για πολλή ώρα ή 
τρεξίματος κάτω από τον ήλιο.
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Πολλά χλιαρά ντους στη διάρκεια της ημέρας. Καλό θα εί
ναι επίσης να τοποθετούνται υγρά πανιά στο κεφάλι και 
στον λαιμό σαν προστατευτικά μέτρα

Μικρά σε ποσότητα και ελαφρά γεύματα με έμφαση στη 
λήψη φρούτων και λαχανικών και περιορισμός στα λιπαρά.

Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων). Αν η 
εφίδρωση είναι μεγάλη τότε συστηνεται η πρόσθετη ληψη α
λατιού για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανι
σμό. Επίσης συνιστάται η αποφυγή λήψης οινοπνευματω
δών ποτών.

Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών με διάφορα μέσα συγκοινω
νίας κατά τη διάρκεια υψηλής ζέστης.

Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, 
καρδιαγγειακά, κλπ.) θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θερά
ποντα γιατρό τους για εφαρμογή ειδικών για την περίπτωση 
τους οδηγιών. Ιδιαίτερα, όσοι παίρνουν φάρμακα να συμβου
λευτούν τον γιατρό τους αν πρέπει να τα συνεχίσουν και σε 
ποια δοσολογία γιατί μερικά έχουν την ιδιότητα να αυξάνουν 
τη θερμοκρασία του σώματος.

Ο δη γίες για  ία  ν εο γ νά  και τα βρέφ η
Τα νεογνά πρέπει να είναι ντυμένα όσο γίνεται πιο ελα

φρά. Προτιμότερο είναι τα χέρια και τα πόδια τους να είναι ε
λεύθερα και να μην τυλίγονται σε πάνες.

Ό ταν κάνει ζέστη να προσφέρονται συ
χνά εκτός από το γάλα (μητρικό ή άλλο) 
και υγρά όπως χαμομηλι, νερό κ,λ.π.

Τα βρέφη και κυρίως τα μεγαλύτερα 
παιδιά καλό είναι να τρώνε περισσότερα 
χορταρικά και φρούτα και λιγότερα λίπη.
Καλό είναι τα παιδιά να μην παραμένουν 
πολύ ώρα στον ήλιο μετά το μπάνιο και 
να φορούν πάντα καπέλο.

Ο δη γίες για  τη ν  προστασία  
των ηλικιωμένων

Το πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον 
είναι επικίνδυνο για τους ηλικιωμένους.
Επειδή η μετατροπή του διαμερίσματος 
στη μεγάλη ζέστη είναι πολύ δύσκολη υ

πόθεση, προτιμότερη είναι η μετακίνηση του ηλικιωμένου 
σε δροσερότερες περιοχές της χώρας, όταν βέβαια υπάρχει η 
δυνατότητα.

Αν η μετακίνηση σε θάλασσα ή σε βουνό δεν είναι εύκολη, 
η παραμονή του ηλικιωμένου στα κατώτερα διαμερίσματα 
πολυώροφων στπτιών είναι σχετικά εύκολη λύση.

Το δωμάτιο ή το σπίτι γενικά κατά τη διάρκεια της ζεστής 
ημέρας πρέπει να είναι ερμητικά κλειστό, αφού έχει δροσι- 
στεί και μείνει ανοιχτό όλη τη νύχτα

Οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα, καλό θα είναι 
να φροντίζουν να μην τα εγκαταλείπουν μόνα τους, σε περί
πτωση θερινών διακοπών ή πολυήμερης απουσίας από το 
σπίτι.

Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να εξασφαλίσουν κάποιο ά
τομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

Π ροβλήματα  - Δ ια τα ρ α χές  
Ν οσηρά  Φ α ινόμ ενα

Παρά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του περιβάλ
λοντος ο οργανισμός του ανθρώπου έχει την ικανότητα να 
προσαρμόζεται και να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία 
του. Αυτό το κατορθώνει μόνο μέχρι ενός ορίου (43oC), πέρα 
από το οποίο δεν μπορεί να αντιδράσει. Τότε αρχίζουν να εμ
φανίζονται διάφορες λειτουργικές διαταραχές και ελαφρά ή 

βαριά νοσηρά φαινόμενα.
Έ να  από αυτά είναι η θερμική εξάντλη

ση, η οποία εμφανίζεται μετά από παρατε- 
ταμένη έκθεση του ατόμου (ώρες ή ημέρες) 
σε υψηλά; θερμοκρασίες. Πρόκειται για 
παροδική ανεπάρκεια του καρδιαγγειακού 
συστήματος σ’ ένα θερμικό stress.

Τα αρχικά συμπτώματα είναι πονοκέ
φαλος, ίλιγγοι, ανορεξία, ανία, έντονο αί
σθημα εξάντλησης, τα οποία καταλή
γουν σε ξαφνική και μικρής διάρκειας 
κατάρρευση. Η αρτηριακή πίεση είναι 
χαμηλή και υπάρχει ταχυκαρδία. Το 
δέρμα είναι ψυχρό και υγρό.

Οι κόρες είναι διασταλμένες. Η θερμο
κρασία είναι φυσιολογική. Το σύνδρομο α-
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ποδίδεται σε μέτρια απώλεια ύδαιος και χλωριούχου ναχρίου. Η θεραπεία είναι απλή 
και συνίσταται σχη μεταφορά του ατόμου σε δροσερό περιβάλλον και τη χορήγηση 
ύδαχος και χλωριούχου ναχρίου (αλάτι), συνήθως ενδοφλέβια λόγω της ναυτίας.

Μια άλλη λειχουργχκή διαταραχή είναι η θερμοπληξία. Η θερμοπληξία εμφανίζε
ται όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή και η σχετική υγρασί
α της ατμόσφαιρας είναι πάνω από το 70%, γεγονός που δυσκολεύει και εμποδίζει την 
εξάτμιση του ιδρώτα και την αποβολή θερμότητας του σώματος Υπάρχουν όμως και 
άλλοι παράγοντες που βοηθούν στο να πάθει κανείς θερμοπληξία Μερικοί από αυ
τούς είναι η βαριά σωματική εργασία, η παρατεταμένη βάδιση κάτω από τον ήλιο, η 
περιβολή με θερμά σκούρου χρώματος ρούχα, που απορροφούν μεγάλο ποσό ηλια
κών ακτινών, η ανεπαρκής λήψη νερού, τα άφθονα και βαριά γεύματα και η κατά
χρηση των αλκοολούχων ποτών.

Τα αρχικά συμπτώματα της θερμοπληξίας είναι η έντονη και ακατανίκητη δίψα 
και η ξηρότητα του στόματος του φάρυγγα και του δέρματος. Στη συνέχεια εμφανί- 
ζεται ερυθρότητα του προσώπου που συνοδεύεται από άφθονο ιδρώτα, ζάλη, πόνο 
στο κεφάλι και στο στήθος κατάπτωση του οργανισμού, αδυναμία στα πόδια και μυ
ϊκά; κράμπες δυσφορία, ταχυσφυγμία, δύσπνοια και βουητά στα αυτιά Ο πυρετός 
είναι πάντα σταθερός και μπορεί να φθάσει τους 42oC . Τέλος εμφανίζονται λιποθυ- 
μικά φαινόμενα και ο θερμόπληκχος πέφτει αναίσθητος.

Τα παχύσαρκα άτομα και εκείνα που πάσχουν από αναπνευστικές και καρδιαγγεια- 
κές παθήσεις οι αλκοολικοί, οι ηλικιωμένοι και κυρίως τα βρέφη, των οποίων ο ορ
γανισμός δεν έχει την ικανότητα να αντιδρά και να προσαρμόζεται στις μεταβολές της 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος προσβάλλονται ευκολότερα από θερμοπληξία.

Πρώτες βοήθειες
Μεταφέρουμε τον θερμόπληκτο χωρίς χρονοτριβή σε μέρος δροσερό, ευάερο, 

σκιερό ή κάτω από δέντρα αν υπάρχουν. Τον ξαπλώνουμε ανάσκελα και απομακρύ
νουμε τους περίεργους που συγκεντρώνονται, για να μην εμποδίζουν τον αερισμό.

- Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα και του αερίζουμε το σώμα με οποιοδήποτε πρόχει
ρο μέσο (π.χ. βεντάλια ή χαρτόνι).

•♦Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα (κομπρέσες ή παγοκύστη) στο μέτωπο και στο

Τα αρχικά
συμπτώματα 

της θερμοπληξίας 
είναι η έντονη 

και ακατανίκητη 
δίψα και η ξηρότητα 

του στόματος, 
του φάρυγγα 

και του δέρματος

κεφάλι.
-♦Βρέχουμε το πρόσωπο, τον λαιμό, το στήθος και γενικά το σώμα με κρύο νερό.
-♦Κάνουμε ζωηρές εντριβές στα άκρα, χέρια και πόδια, με κατεύθυνση από κάτω 

προς τα πάνω.
-♦Δίνουμε να εισπνεύσει ξύδι, αιθέρα ή αμμωνία, και αν μπορεί να τπει του δίνου

με άφθονα υγρά και μικρές ποσότητες αλατιού για να αναπληρώσει αυτό που έχασε 
ο οργανισμός του εξαιτίας της μεγάλης εφίδρωσης

-♦Αν η κατάστασή του είναι πολύ βαριά πρέπει να κληθεί επειγόντως γιατρός ή να 
μεταφερθεί στο νοσοκομείο. ]
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[  ΛΑΟΓΡΑΦΙ Α S

Της: Αναστασίας Πετράκη

Η  θάλασσα είναι η  μεγάλη μητέρα της ζω ής και ο ι ' Ελληνες έχουν δεθεί 
αναπόσπαστα μαζί της από τα προϊστορικά χρόνια, μόνο που σήμερα, πέ
ραν των άλλων, μας προφέρει πολλές μορφές ψυχαγωγίας, όπω ς το κολύ
μπι, τη βαρκάδα, την ιστιοπλοΐα και τόσες άλλες ενασχολήσεις, οι οπ ούς  

τονώ νουν το νου  και γυμνάζουν το σώμα.

.

^ 1 ^ ( 1  μ  I I  ( X V  1 ( 1  στις ελληνικές ακρογιαλιές έχουν 
τη λαογραφική τους ιστορία και εξέλιξη.

Άξιοι κολυμβητές υπήρχαν πάντα στην Ελλάδα. Συνα
ντούμε τους ωραίους εκπροσώπους των στις ομηρικές α
φηγήσεις (Οδύσ. ε', 319 κ. έ.), στις πολεμικός ειδήσεις του 
Ηροδότου και του Θουκυδίδη, στη φήμη για τους "Δηλίους 
κολυμβητάς" και στον μυθιστορηματικό θρύλο για τον Λέ
ανδρο. Τη χαρά της κολύμβησης, γ ι’ άντρες και για γυναί
κες, μας δείχνουν και οι γραφικές παραστάσεις που μας ά
φησαν στ’ αγγεία τους οι κλασικοί, καθώς κι οι ιδιαίτεροι α
γώνες που οργάνωναν για τη θαλασσινή αυτή δεξιότητα 
αρχαίες παραλιακές πόλεις. Έ τσι, σκεφτόμαστε πως κάθε 
νησί και γιαλός θα είχαν, στα ζεστά ελληνικά καλοκαίρια, 
τους λουόμενούς τους που θα ζητούσαν την εξοικείωση με 
το νερό και το κύμα, όχι μονάχα για δρόσισμα και παιγνίδι, 
μα και για άσκηση επαγγελματική. Σε μια χώρα, όπου το 
ψάρεμα (τρατολόγοι, σφουγγαράδες μπουρλοτιέρηδες) κι 
οι μικροτοπικές επικοινωνίες (περάτες, ταξιδιάρηδες κο
ντραμπατζήδες) χρειάζονταν γερή εξοικείωση με τη θάλασ
σα, όπου τα πληρώματα των καραβιών παίρνονταν από τα

χωριά, κι όπου η πειρατεία κι η περιπέτεια σημάδεψαν αιώ
νες τη ζωή τη ς Το κολύμπι για τους θαλασσινούς πρέπει 
να ήταν ό,τι το περπάτημα στις ράχες για τους βουνίσιους 

Την έννοια όμως της σημερινής εξόδου στους γιαλούς 
με τη συμμετοχή μάλιστα της γυναίκας και της οικογέ
νειας δεν (ραίνεται να την είχαν τα θαλασσινά πλατσουρί
σματα, που πιο πολύ έμεναν μια πρακτική δεξιοτεχνιά ή έ
στω ένα δρόσισμα στις ώρες του καλοκαιριού για τους πα
ραθαλάσσιους "Λουτρά" (και αργότερα "μπάνια") ήταν για 
αιώνες ταυτόσημα με τη χρήση γλυκού νερού. Χαρακτηρι
στική είναι η περίπτωση της Ναυσικάς στο Νησί των Φαιά- 
κων (Οδύσ. ζ  85 - 98), που κατεβαίνοντας στην ακρογιαλιά 
με τις θεραπαινίδες τη ς παίρνει το λουτρό της όχι στα γα
λάζια κύματα του Ιόνιου, μα στο ποτάμι, όπου έπλυνε και 
το νυφικό της φόρεμα. Στα ποτάμια και στις λίμνες όπου 
κατέβαιναν να πλύνουν τα ρούχα τους οι γυναίκες μπο
ρούσαν, μακριά από μάτι αντρικό, να πάρουν και το λουτρό 
τους κι ίσως σ’ αυτό να χρωστάμε τις παραδόσεις για τις 
Νεράιδες που λούζονται και κολυμπάνε όχι τόσο στης θά
λασσας τα νερά, όσο στα γλυκά νερά, κάτου από τα γεφύ-
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ρια και τις καλαμιές. Εκεί 
μπορούμε να πούμε πως πα
ρουσίασε την πρώτη εικόνα 
της και η σημερινή πλαζ με 
τη χαρούμενη κι απαραίτη
τη συμμέτοχη της γυναίκας 
από την περίπτωση της Ναυσικάς που παίζει τόπι με τις Κερ- 
κυραίες στην ακροθαλασσιά και ξυπνάει τον Οδυσσέα, ως τις 
"Χιώτισσες και τις παπαδοπούλες" του δημοτικού τραγου
διού, που πλένουν "κάτου στο γιαλό" και συγκινούν το διαβα
τάρικο καράβι.

Λουτρά καθαριότητας δεν έλειψαν από τις παλιότερες 
γενεές - τουλάχιστο για όσους είχαν τον τρόπο - σ’ όλους τους 
αιώνες που πέρασαν. Οι αρχαίοι Έ λληνες τα είχαν mo πολύ 
ιδιωτικά, οι Ρωμαίοι τα έκαμαν κοσμικά και δημόσια, πρωτο- 
δίνοντας στον υπόστεγο χώρο τους την κίνηση των σημερι
νών υπαίθριων bains - mixtes. Οι Βυζαντινοί πήγαν να συνε- 
χίσουν τη ρωμαϊκή παράδοση, αλλά, με τα κηρύγματα και 
τους συνοδικούς κανόνες των Πατέρων της Εκκλησίας στα
μάτησαν την κοσμική μορφή των λουτρών τους και τα πε
ριόρισαν οε λουτρά καθαριότητας χωριστά για τα δυο φύλα, 
όπως τα είχαν ύστερα κι οι Μωαμεθανοί, κι όλοι οι λαοί που 
έζησαν κάτω από την επίδρασή τους Έ τσ ι κι ο Ελληνισμός 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι αστοί ιδιαίτερα κι οι ηλι
κιωμένοι, συνέχισαν "τους Λουτρούς", που ήταν συνήθως ε
πιχειρήσεις τουρκικές (Χαμάμια) κι όπου πήγαιναν απλά ή 
πανηγυρικά (νύφες) και χαίρονταν το ζεστό νερό, σε ξέχωρες 
πάντα ώρες οι άντρες από τις γυναίκες

Άλλο όμως "λουτρό" κι άλλο "μπάνιο στη θάλασσα". Οι παπ
πούδες μας ή κι οι γονιοί μας μπορούν να μας το βεβαιώσουν, 
πως ως τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα ως τον Πρώτο Παγκό
σμιο Πόλεμο, τα μπάνια στη θάλασσα δεν ήταν κάτι το καθη
μερινό και συνηθισμένο. Το "θαλασσινό μπάνιο" είχε πάντα έ
να χαρακτήρα θεραπευτικό. Κατέβαιναν στο γιαλό, όσοι τους 
το ’χε πει ο γιατρός Κατέβαιναν για να μαζέψουν θαλασσό
χορτα, επίσης θεραπευτικά. 'Οσοι ξεκινούσαν το πρωί για τη 
θάλασσα, δικαιολογούνταν στους φίλους τους πως έπρεπε να 
κάνουν τόσα μπάνια. Βουτούσαν στο νερό, άλλος πολύ άλλος 
λίγο, και ντύνονταν αμέσως για να μη φύγει η αρμύρα του 
νερού από πάνω τους Τον ήλιο τον απόφευγαν κι οι άντρες 
όπως και οι γυναίκες Τυλίγονταν με μεγάλες πετσέτες και με 
μπουρνούζια και σκέπαζαν καλά το κεφάλι τους όταν τους 
πρόφταινε ο ήλιος Το ξέρουμε κι από τα λαϊκά κείμενα και α
πό τις δεισιδαιμονίες ότι ο ήλιος του καλοκαιριού δεν ήταν 
τότε ευχάριστος ούτε φιλικός στους ανθρώπους

Τ ις ομαδικές εκδρομές του στη θάλασσα ο λαός τις έκανε 
mo πολύ στις μεγάλες γιορτές αν τύχαινε μάλιστα να βρίσκε
ται στο γιαλό και κανένα ξωκλήσι. Κατασκήνωνε αποβραδίς 
στον παράλιο χώρο ή έφτανε το χά
ραμα με την οικογένεια και τα ζώα 
του. Άκουε τη λειτουργία κι ύστε
ρα πήγαινε στη θάλασσα. Ποτέ ό
μως πριν από της Αναλήψεως δεν 
έμπαινε στο νερό.

Έ πρεπε να φτάσει τούτη η περί
εργα μεταβατική μέρα, που ξεθάρ

ρευαν οι άνθρωποι με το θα
λασσινό στοιχείο. Ό ,τι είναι 
τα Φώτα για τα καράβια, ή
ταν η Ανάληψη για τους 
ανθρώπους που κολυμπού
σαν.

Από την ημέρα αυτή ως το Δεκαπενταύγουστο, την κάθε 
παραθαλάσσια γιορτή τη συντρόφευαν μ’ ένα μπάνιο, μ ’ ένα 
απλό έστω βούτηγμα στο νερό, οι γυναίκες μόνες τους μακριά 
με τα μικροπαίδια, οι άντρες στους βράχους μαζεύοντας πε- 
τάλες κι άλλα θαλασσινά, κι η νεολαία στα βαθιά νερά, περνώ
ντας την ημέρα της με βουτιές και παιγνίδια, βάζοντας όλα 
της τα δυνατά να κολυμπήσει καλύτερα Κι είναι αλήθεια, 
πως το κολύμπι που ήξεραν οι παλιότερες γενεές το χρωστού
σαν, όπως συμβαίνει και σήμερα, στα παιδικά τους χρόνια. Οι 
πρωτόγονες εκείνες "πλαζ' δεν ήταν ακόμα πολύχρωμες Οι 
γυναίκες ξεχώριζαν από μακριά με τα’ άσπρα "μεσοφόρια" 
τους οι άντρες φορούσαν κι αυτοί τ ’ άσπρο εσωτερικό παντα
λόνι τους ή είχαν φτιάξει με την πετσέτα ένα πρόχειρο μπα
νιερό. Km μόνο τα παιδιά, γυμνά κάτου από το νερό, δεν σκέ
φτονταν πως είχαν τίποτα να κρύψουν από τους συνομηλί
κους των. Οι άντρες με τις γυναίκες δεν έκαναν παρέα στη 
θάλασσα, ούτε στην αμμουδιά.

Θ αλασσοβρέχονταν αξεχώριστα, άντρες, γυναίκες, νέ
οι, γέροι Km παιδιά, έμπαιναν κι οι άρρωστοι στο νερό, έ
παιρναν και τα ζώα τους, κι όλοι μαζί προχωρούσαν ως τα 
γόνατα, αφήνοντας να περάσουν από μπροστά τους σαρά
ντα  κύματα, όσες ήταν κι οι μέρες από τη Λαμπρή. Πλέ
νονταν ύστερα με το νερό της θάλασσας στο πρόσωπο, έ
καναν το σταυρό τους κι έλεγαν συνήθως: "Αναλείβετ’ ο 
Χριστός, αναλείβομαι κ ι εγώ!"

Υστερα λοιπόν από το πρώτο βρέξιμο, τη μέρα αυτή αφη
νόταν ο κόσμος να χαρεί ως το βράδυ τη θάλασσα, ανάλογα με 
το κέφι Km τις δυνάμεις του. Τα παιδιά κολυμπούσαν αχόρ
ταγα, βεβαιωμένα πια από τις μητέρες τους πως τα νερά είναι 
"αγιασμένα" Km πως μπορούν να κάνουν άφοβα τα μακροβού- 
τια Km τα παιγνίδια τους. Που Km που βουτώντας, θυμόνταν 
κι αυτά το γενικό ξόρκι κι έλεγαν: "Ανελήβγετ’ ο Χριστός - α- 
νελειβγομαι κι εγώ - φούντα μπλούμ μεσ’ στο νερό!" (Κυκλά
δες). Οι μεγάλοι βγαίνοντας γρήγορα από το νερό, δεν είχαν 
καρδιά να τα’ αφήσουν ολότελα. Έπαιρναν τις βάρκες κι αυ- 
λάκωναν τα νερά. Χάιδευαν από πάνω τη θάλασσα, αφού δεν 
μπορούσαν να την έχουν στην αγκαλιά τους. Οι βαρκάρηδες 
περίμεναν πάντα, με τη γνωστή λαογραφική εμπορικότητα, 
τούτη τη μέρα, κι είχαν τις βάρκες τους φρεσκοβαμμένες Km 
σημαιοστόλιστες. Ωραία ονόματα, παρμένα από την εκκλη- 
σιά ή το σπίτι: "Παντάνασσα", "Άγιος Νικόλας”, "Πανορμί- 
της", "Φανερωμένη", "Διαμαντής", "Αρσινόη", "Κατίνα", 

κουβαλούσαν, υπομονετικά, 
τους ανθρώπους πάνω στη ράχη 
της θάλασσας, δίνοντάς τους 
την ευκαιρία να κοιτάξουν κα
τάματα το βυθό της... ]

Κ ύρια πηγή: Δ . Δουκάτου 
"Πασχαλινά και της Άνοιξης"
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Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Η χάρτα δικαιωμάτων
του καλού ταξιδευτή

Τι πρέπει να γνωρίζουμε, για τις μετακινήσεις, με αεροπλάνα, πλοία και τρένα, 
ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις

^ L . αξίδι με πλοίο 
Ο επιβάτης πρέπει να  γνωρίζει:

>  Αν για οποιονδήποτε λόγο ματαιωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα του πλοίου, επιστρέφεται ολόκληρο το αντίτιμο του ει
σιτηρίου χωρίς καμία άλλη υποχρέωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας προς τον επιβάτη.
>  Σε περίπτωση καθυστερημένης αναχώρησης, έχετε πλήρη κάλυψη εξόδων διατροφής και διαμονής μέχρις ότου ανα
χωρήσει το πλοίο. Μπορείτε να ακυρώσετε το εισιτήριο και να πάρετε τα χρήματα σας, ενώ εάν η ταλαιπωρία σας ήταν υ 
περβολική μπορείτε να διεκδικήσετε και αποζημίωση.
>  Εάν δεν ταξιδέψετε με δική σας ευθύνη σας επιστρέφεται το 50% της αξίας του εισιτηρίου από το πρακτορείο, όπου το 
εκδώσατε μόνον εάν ενημερώσετε εγκαίρως, περίπου μία εβδομάδα, ανάλογα την εταιρεία, για ταχύπλοα, ή μία μέρα πριν 
για συμβατικά. Δεν χάνετε χρήματα, εάν μετατρέψετε το εισιτήριο σε "open", με ανοιχτή ημερομηνία ταξιδιού για ένα χρό
νο από την ημερομηνία έκδοσης του, με επιβάρυνση την όποια αύξηση στο ναύλο.
>  Την ημέρα της αναχώρησης δεν επιστρέφεται ο ναύλος. Η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται μόνο από το πρα
κτορείο, που έχει εκδώσει το εισιτήριο.
>  Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου, ο δικαιούχος επιβάτης οφείλει να ενημερώ
σει γραπτώς τον πράκτορα που το εξέδωσε ή τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Η έκ
δοση νέου εισιτηρίου επιβαρύνει τον επιβάτη. Η επιστροφή της αξίας του απολεσθέ- 
ντος εισιτηρίου γίνεται τρεις μήνες μετά την ημερομηνία ταξιδιού, εφόσον από τον έ
λεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί
>  Εντός του πλοίου επιτρέπεται η έκδοση μόνο συμπληρωματικού εισιτηρίου, με 
αναφορά στον αρχικό λόγο αλλαγής θέσης ή ανακριβών στοιχείων.
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>  Σε περίπτωση άρνησης έκδοσης εισιτηρίου από πράκτορα 
με την ψευδή δικαιολογία άτι έχει καλυφθεί ο αριθμός, πρέ
πει να το καταγγείλετε στις αρμόδιες λιμενικές Αρχές για την 
επιβολή διοικητικών προστίμων.
>  Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει αποσκευές, το βάρος 
και ο όγκος των οποίων ορίζεται στην πίσω πλευρά του εισι
τηρίου. Δικαιούται αποζημίωση έως 736,70 ευρώ ανά μονά
δα ή δέμα, σε περίπτωση ζημιάς με την προϋπόθεση να έχει 
δηλώσει το περιεχόμενο και την αξία των αποσκευών που 
παραδίδει προς φύλαξη στους υπεύθυνους του πλοίου.
>  Αν το αυτοκίνητο σας υποστεί ζημιά στο γκαράζ από κα
κό χειρισμό του πλοιάρχου, δικαιούστε αποζημίωση από την 
πλοιοκτήτρια εταιρεία
>  Αν έχετε τιμαλφή, μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμε
να αξίας, μπορείτε να τα παραδώσετε στο λογιστήριο του 
πλοίου για φύλαξη. Αν χαθούν ή κλαπούν, μπορείτε να ζη
τήσετε αποζημιώσει ίση με την αξία των αντικειμένων που 
δώσατε.
>  Εάν έχετε κλείσει εισιτήριο με καμπίνα και όταν επιβιβα
στείτε στο πλοίο βρείτε τη θέση σας κατειλημμένη, πρέπει να 
υποβάλετε μήνυση στην πλησιέστερη λιμενική Αρχή. Οι 
ποινές που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να 
φτάσουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.

ΤΜ αξιδι με τρένο
>  Εάν το ταξίδι σας ματαιωθεί επιστρέφεται στο ακέραιο το 
αντίτιμο του εισιτηρίου ή των κομίστρων αποσκευών που έ
χουμε καταβάλει, εφόσον η ματαίωση οφείλεται σε υπαιτιό
τητα του ΟΣΕ ή σε ανωτέρα βία
> Σ ε περίπτωση καθυστέρησης ή κατάργησης αμαξο
στοιχίας (με την οποία ισοδυναμεί και η καθυστέρηση 
πλέον των 3 ωρών), δεν παρέχεται το δικαίωμα να αξιώ
σουμε αποζημίωση. Μπορούμε όμως να διακόψουμε το 
ταξίδι και να ζητήσουμε επιστροφή του αντιτίμου του ει
σιτηρίου για το τίμημα της διαδρομής, που δεν διανύθη- 
κε ή να συνεχίσουμε το ταξίδι με το επόμενο δρομολόγιο 
ή να επιστρέφουμε ατελώς με το πρώτο τρένο στην αφε
τηρία και να αξιώσουμε επιστροφή του αντιτίμου του ει
σιτηρίου.
>  Σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας των αποσκευών με ευ
θύνη του ΟΣΕ ο επιβάτης αποζημιώνεται.

Τ■JL. αξιδι με αεροπλάνο
>  Σε περίπτοοση που η εταιρεία αρνηθεί την επιβίβαση μας, 
λόγω υπεράριθμων κρατήσεων δικαιούμαστε:
>  Να πάρουμε πίσω τα χρήματα μας για το μέρος του ταξι
διού που δεν πραγματοποιήθηκε.
>  Να ταξιδέψουμε με την επόμενη διαθέσιμη πτήση. Σε πε
ρίπτωση που πρέπει να αλλάξουμε αεροδρόμιο, ο αερομετα
φορέας οφείλει να καταβάλει το κόστος της μεταφοράς μας.
>  Να κάνουμε το ταξίδι σε κάποια άλλη ημερομηνία.
>  Οικονομική αποζημίωση 150 ευρώ για πτήσεις έως 3.500 
χλμ. και 300 ευρώ για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ., ανάλογα 
με τον τελικό προορισμό όπως αναγράφεται στο εισιτήριο. 
(Αυτή η κατ’ αποκοπήν αποζημίωση δύναται να μειωθεί κα
τά 50% όταν ο επιβάτης επιλεξει την προώθηση στον τελικό 
προορισμό με πρώτη ευκαιρία, αν ο χρόνος άφιξης δεν υπερ
βαίνει τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο άφιξης κατά δύ
ο ώρες για πτήσεις μέχρι 3.500χλμ., και κατά τέσσερις ώρες 
για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ. Σε κάθε περίπταχτη πάντως, 
η αποζημίωση αυτή δεν γίνεται να υπερβαίνει την τιμή του 
εισιτηρίου προς τον τελικό του προορισμό).
>  Δωρεάν τηλεφωνική κλήση ή αποστολή φαξ στον τόπο 
προορισμού μας.
>  Γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο παραμο
νής
>  Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό απαιτείται, 
και μεταφορά μας σε άλλο αεροδρόμιο στην περίπτωση που 
πρέπει να κάνουμε απαραιτήτως το ταξίδι μας

Τ■ J k  αξιδι στο εξωτερικό με αερο πλάνο 
Από τις 17 Φεβρουάριου 2005 η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ε- 

νισχύσει τα δικαιώματα μας με νέα ποσά αποζημίωσης σε περί
πτωση άρνησης επιβίβασης καθυστέρησηςή ακύρωσης της πτή
σης είτε αυτή είναι προγραμματισμένη είτε έκτακτη.

Συγκεκριμένα σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης (υπεράριθμη 
κράτηση) η αεροπορική εταιρείά πρέπει να μας αποζημιώσει με: 
>250 ευρώ για πτήση μικρότερη των 1.500 χλμ.
> 400 ευρώ για πτήση μεγαλύτερη εντός Ε.Ε ή για άλλες πτήσεις
1.500 έως 3.500 χλμ.
>600 ευρώ για πτήση που καλύπτει απόσταση μεγαλύτερη των
3.500 χλμ. εκτός Ε.Ε.

Η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί σεο μισό εάν η καθυστέρηση 
δεν υπερβαίνει τις 2,3 και 4 ώρεςσ 
αντίστοιχα
>  Επίσης η αίροπορική εταιρεία ο
φείλει να σας εξασφαλίσει γεύματα, 
αναψυκτικά, κατάλυμα σε ξενοδο
χείο και ετπκοινωνιακές διευκολύν-
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σεις (τηλέφωνο, φαξ κΑπ), την επιστροφή του αντίτιμου του 
εισιτηρίου (με δωρεάν πτήση προς τον αρχικά προορισμό) ή 
εναλλακτική δυνατότητα μεταφοράς στον τελικό προορισμό. 
>Τ ις ίδιες υποχρεώσεις έχει και στην περίπτωση ακύρωσης 
της πτήσης
>  Εάν η καθυστέρηση είναι πάνω από 5 ώρες τότε, μπορείτε 
να ζητήσετε πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου σας και δωρεάν 
πτήση επιστροφής στον αρχικό προορισμό.
>  Σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσης ανά την υφήλχο, 
μπορείτε να διεκδικήσετε έως και 4.150 SDR (ειδικό τρα
βηχτικό δικαίωμα = περίπου 1,18 ευρώ) για "συνακό
λουθες ζημιές" ή μέχρι και 1.000 SDR για ζημιές που σας 
προκάλεσε η μερική ή πλήρης καταστροφή ή η απώλεια, 
ή η καθυστέρηση των αποσκευών.
>Εάν χαθούν οι αποσκευές σας ή καταστραφούν, μπορείτε 
να ζητήσετε αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία. 
>Εάν έχετε δηλώσει πριν από το ταξίδι το περιεχόμενο των 
αποσκευών, γίνεται κοστολόγηση επιτόπου και η αποζημίω
ση θα είναι ίση με την συμφωνημένη με την εταιρεία αξία
>  Αν δεν έχετε δηλώσει το περιεχόμενο, σε περίπτωση απώ
λειας, καθυστέρησης ή καταστροφής των αποσκευών σας (ό

σες έχετε δηλώσει κατά 
το check in και όχι τις 
χαραποσκευέςσας), η α
εροπορική εταιρεία φέ
ρει την ευθύνη και σας 
αποζημιώνει μέχρι 
1.000 "ειδικά τραβηχτι
κά δικαιώματα" που, σε 
ελεύθερη μετάφραση, ι-

οοδυναμούν περίπου με 1.000 ευρώ. Το ακριβά; ποσό της α- 
ιιοζημιώσης εξρρτάται από πολλούς παράγοντες οίκος το βά
ρος των αποσκευών και το αν το εισιτήριο είναι οικσνσμτκή 

θέση ή business class. Βέβαια θα

Θ
 πρέπει να δηλώσετε αμέοως την α

πώλεια ή την καταστροφή σε αρμό
διο υπάλληλο της εταιρείας στο αε
ροδρόμιο.

Σ _mmtmU ε περίπτωση ασθένειας...
Ό λοι οι υιιήκοοι κρύτους-μέλους δικαιούνται ια

τροφαρμακευτικής περίθαλψης δωρεάν ή με μειωμένο 
κόστος εάν ασθενήσουν ξαφνικά ή πάθουν κάποιο ατύ
χημα κατά το ταξίδι τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε, 
την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτεστάιν και τη Νορβη
γία.

Από τον Ιούνιο του 2004, έχει τεθεί σε κυκλοφορία η 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας για την απλού- 
στευση διαδικασιών, αλλά και για την ταχύτερη επι
στροφή των εξόδων. Η κάρτα αντικατέστησε το έντυπο 
Ε111 και Ε111Β, το οποίο χορηγείται από το ασφαλιστι
κό ταμείο για τουρισμό, το Ε128 το οποίο δίνεται σε 
σπουδαστές και εργαζόμενους και το Ε119 το οποίο χο
ρηγείται για τους ανέργους που ψάχνουν δουλειά σε άλ
λο κράτος από αυτό που έχουν την κύρια ασφάλιση 
τους. Δεκατέσσερις χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, 
χορηγούν ήδη την κάρτα και ακολουθούν οι υπόλοιπες. 
Τη κάρτα μπορείτε να προμηθευτείται από τον εθνικό 
οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ή ασφάλισης ασθένει
ας. Το σύστημα αυτό καλύπτει μόνον την υγειονομι
κή περίθαλψη που χρηματοδοτείται από το κράτος.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, διότι: Κάθε χώρα έχει 
τους δικούς της κανόνες για την παροχή δημόσιας ιατρο
φαρμακευτικής περίθαλψης. Θεωρείται απαραίτητο να 
κρατάται όλους τους λογαριασμούς, τις ιατρικές συντα
γές και τις αποδείξεις. Εάν κάνετε χρήση ειδικών φαρμά
κων που χορηγούνται κατόπιν ιατρικής συνταγής, απαι
τείται να έχετε μαζί σας τη συνταγή.
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.Α -ρ α υ μ α ιιο μ ο ς και θάνατος λόγω ατυχήματος 
Μπορείτε να διεκδικηοετε αποζημιώσεις για ζημιάς που προκαλοόνται 
από τραυματισμούς ή θανάχους συνεπεία ατυχήματος σε πτήση αεροπο
ρικής εταιρείας χης Ε.Ε. ανά χην υφήλιο.' Εχετε το δικαίωμα να διεκδι- 
κήσετε πληρωμή προκαταβολής για χην κάλυψη των άμεοων οικονομι
κών οας αναγκών. Εάν η αεροπορική εταιρεία δεν συμφωνεί με χην α
παίτηση σας μπορείτε να προσφύγεχε στη δικαιοσύνη.

Μπορείτε να προβάλετε απαιτήσεις στην αεροπορική εταιρεία, από την 
οποίά αγοράσατε το εισιτήριο, δηλαδή με την οποία έχετε συμβόλαιο, ή 
στην αεροπορική εταιρεία που εκτελεί την πτήση, σε περίπτωση που δια
φέρουν.

0 _
Επιπλέον των προαναφερομενων δικαιωμάτων, μπορείτε να διεκ- 

δικήσετε αποζημιώσεις από το ταξιδιωτικό σας πράκτορα (δηλαδή από το 
λεγόμενο "tour operator" και όχι τον "travel agent"), εφόσον δεν είναι σε 
θήτη να παράσχει τις υπηρεσίες που έχετε κ\είοει εντός της ΕΕ, ανεξάρ
τητα του προορισμού σας. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν για τις περιπτώ
σεις που δεν παρέχονται οι υπηρεσίες που προβλάισνται στο οργανωμέ
νο ταξίδι. Επιπλέον, εάν ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν είναι σε θέση να 
παράσχει σημαντικό μέρος των κρατήσεων, υποχρεούται να σας βοηθή
σει και να προβεί σε εναλλακτικές ρυθμίσεις συμπεριλαμβανομένων 
των ταξιδιωτικών μετακινήσεων, δίχως επιπλέον κόστος για σας

Δ
JL  J L \  βρίσκεστε σε έκτακτη ανάγκη...

1. Καλεστε το 112 από οποιοδήποτε σημείο της 
Ε.Ε και για οποιονδήποτε λόγο.

Πρόκειται για τον πανευρωπαϊκό αριθμό έκτα
κτης ανάγκης Θα τύχετε αμέσου απαντήσεως 
και θα σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα 
σας

Προσοχή: μην κάνετε χρήση του αριθμού α- 
σκόπως παρά μόνον για πολύ σοβαρούς λόγους 
(εάν κινδυνέψετε κ.τ.λ.)

2. Δηλώστε κλοπή ή απώλεια αμέστος Εάν δεν 
γνωρίζετε πού βρίσκεται το κοντινότερο αστυνο
μικό τμήμα, ενημερώστε το ξενοδοχείο σας. Θα 
έρθουν εκείνοι σε σας

Για δωρεάν συμβουλές σχετικά με τα δικαιώ
ματα σας ως ταξιδιώτης και γενικότερα για όλα 
τα δικαιώματά σας απευθυνθείτε για βοήθεια 
στην υπηρεσία EURO DIRECT από οπουδήποτε 
στην Ε.Ε στο τηλέφωνο 0080067891011. Θα σας 
απαντήσουν στα ελληνικά και θα σας βοηθή
σουν. ]

Π ηγές:
Ε φημερίδα Ελευθεροτυπία και Ενημερω τικό Δελτίο της 
Ε.Ε.
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Η
λιος, θάλασσα, παραλία,
αλλά και μια μπάλα για beach volley, που 
όλοι μπορούμε να βρούμε για να αθληθού- 
με και να διασκεδάσουμε στην παραλία 
To beach volley είναι ένα σπορ ιδανικό για 
το καλοκαίρι ανεβάζει την αδρεναλίνη και 
το θερμόμετρο στις καυτές παραλίες και 

τα γήπεδα. Τα τελευταία χρόνια είναι το πλέον αγαπημένο 
σπορ στην Ελλάδα και έχει φανατικούς φίλους. Ξεκίνησε 
στις αρχές της δεκαετίας του 1920 στην Καλκρόρνια των 
Η.Π Α  Στην Ευρώπη πρωτοπόρος χώρα του beach volley 
θεωρείται από το 1927 η Γαλλία 

Το πρώτο επίσημο τουρνουά 2X2 διεξήχθη το 1947 
στην State Beach της Καλοφόρνια Το πρώτο σιρκουί ορ
γανώθηκε στις Η.Π Α  τη δεκαετία του ’50. Παράλληλα ορ
γανώθηκε και το πρώτο τουρνουά στη Βραζιλία. Τη δεκα
ετία του ’60 επιτράπηκαν για πρώτη φορά οι επιθέσεις και 
το μπλοκ, ενώ άρχισαν να εμφανίζονται και οι θεαματικό? 
άμυνες.

Από το 1982 άρχισε να διαδίδεται ευρέως και στη Νότιο 
Αμερική και έγινε το δημοφιλέστερο σπορ στις διάσημες 
παραλίες του Ρίο ντε Τζανέιρο, Κοπακαμπάνα και Ιπανέμα 
Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1986, διεξηχθη στο Ρίο η πρώ

τη Διεθνής επίδειξη, παρουσία 5.000 θεατών. Το τουρνουά 
αυτό της Ιπανέμα αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Ομο
σπονδία Πετοσφαιρίσεαχ; (FIVB) και προήχθη σε Παγκό
σμιο Πρωτάθλημα

Το 1989 - 90 οργανώθηκε το πρώτο σιρκουί της FIVB, 
με την επωνυμία World Series, που περιελάμβανε τουρ
νουά ανδρών στη Βραζιλία, στην Ιταλία και στην Ιαπωνία. 
Το 1992 το beach volley κατέκλυσε τον πλανήτη. Για πρώ
τη φορά παρουσιάσθηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρ
κελώνης ως άθλημα επίδειξης. Την ίδια χρονιά μπήκαν α
γωνιστικά στο World Series (το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
που διοργανώνεται από την FIVB) και οι γυναίκες. Έ να 
χρόνο αργότερα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αναγνώ
ρισε το beach volley επίσημα ως πλήρες Ολυμπιακό Άθλη
μα και το ενέταξε στο πρόγραμμα του 1996 στην Ατλάντα. 
Την περίοδο 1994 - 95 η FIVB οργάνωσε έξι ανδρικά και έ
ξι γυναικεία τουρνουά για το World Series. Η  μεγάλη πα
γκόσμια έκρηξη σημειώθηκε την περίοδο 1995-96, όταν το 
World Series επεκτάθηκε σε 29 τουρνουά στις πέντε ηπεί
ρους. Περισσότεροι από 800.000 θεατές παρακολούθησαν 
τους αγώνες από κοντά, μαζί με 50 εκατομμύρια τηλεθεα
τές παγκοσμίως. Το 1993 η Ευρωπαϊκή συνομοσπονδία Πε- 
τοσφαίρισης (C.E.V.) οργάνωσε το Ιο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
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Βλήμα beach volley στην Αλμερία της Ισπανί
α ς με συμμέτοχη 25 ομάδων από 24 χώρες

Το 19ίΜ το beach voDey στην Ευρώπη ανανεώ
θηκε, κύθώς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πραηχθη 
σε σιμκσυΐ ρε πέντε σταθμούς Για πρώτη φορά ορ
γανώθηκε το 1994 και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γυντοκών στο Ε- 
οπύτο της Πορτογαλίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ BEACH VOLLEY
To beach volley διεξάγεται σε γήπεδο με άμμο, δια

στάσεων 16 X 8 μέτρω ν, από ομάδες που αποτελούνται 
από δύο αθλητές/αθλήτριες. Το δ ίχτυ  (φίλε) χω ρίζει το 
γήπεδο σε δύο ίσα τμήματα, καθένα από τα οποία απο
τελεί το "γήπεδο της ομάδας".

Ο αγώνας αρχίζει με προσπάθεια για σέρβις δηλαδή χτύ
πημα της μπάλας από την πίσω άκρη του γηπέδου της μίας 
ομάδας προς το αντίπαλο γήπεδο της άλλης Η κάθε φάση 
συνεχίζεται μέχρι η μπάλα να "προσγειωθεί' στο έδαφος ε
ντός ή εκτός των ορίων του γηπέδου, ή όταν η αντίπαλη ο
μάδα αποτύχει να επιστρέφει τη μπάλα με κανονικό τρόπο. 
Κάθε ομάδα επιτρέπεται να έχει μέχρι τρεις επαφές με τη 
μπάλα, συμπεριλαμβανομένης και της επαφής στην προσπά
θεια για μπλοκ, προτού την επιστρέφει προς την αντίπαλη ο
μάδα Στο beach volley, η ομάδα που κερδίζει τη φάση, κερδί
ζει και πόντο. Εφόσον η ομάδα που δέχεται το σέρ
βις κερδίζει τη φάση, κερδίζει επίσης και το δικαί
ωμα για να εκτελέσει σέρβις Σε μια ομάδα τα σέρ
βις εκτελούνται από τους δύο παίκτες εναλλάξ.

' Ενας αγώνας αποτελείται από σετ, που ολοκλη
ρώνονται όταν μία ομάδα συγκεντρώσει 21 πό
ντους και έχει διαφορά τουλάχιστον δύο πόντων 
από τη αντίπαλη ομάδα (πχ. 21-19). Σε αντίθετη 
περίπτωση το σετ συνεχίζεται έως ότου μία από τις 
δύο ομάδες αποκτήσει προβάδισμα δύο πόντων και 
ανακηρυχθεί νικήτρια του σετ (πχ. 24-22, 25-23

κ.ο.κ.). Νικήτρια του αγώνα είναι η ομάδα 
που κατακτά δύο σετ. Σε περίπτωση ισοπαλί
ας 1 -1  σετ, νικήτρια ομάδα είναι εκείνη που 
θα κατακτήσει το τρίτο και καθοριστικά σετ 
του αγώνα, συγκεντρώνοντας 15 πόντους με 

διαφορά τουλάχιστον δυο πόντων από την αντΐπαλή της 
(π.χ. 15-13). Σε αντίθετη περίπτωση το σετ συνεχίζεται έως 
ότου μία από τις δύο ομάδες αποκτήσει προβάδισμα δύο πό
ντων (π.χ. 18-16) και ανακηρυχθεί νικήτρια του αγώνα.

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
TOY ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

>Τέσσερα χτυπήματα: μια ομάδα έχει επαφή με τη μπά
λα τέσσερις φορές πριν την επιστρέφει στο αντίπαλο γήπεδο.

> Υποβοηθούμενο χτύπημα: ένας αθλητής - αθλήτρια υ- 
ποβοηθείται από έναν συναθλητή - συναθλήτριά του ή κά
ποια κατασκευή ή αντικείμενο για να φτάσει τη μπάλα μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο.

> "Πιαστό": ένας αθλητής - αθλήτρια δεν χτυπά καθαρά τη 
μπάλα με τα δάχτυλά του και αυτή παραμένει για μεγαλύτε
ρο του επιτρεπτού διάστημα στα χέρια του/της με εξαίρεση 
την περίπτωση της αμυντικής προσπάθειας σε δυνατό χτύ
πημα όπου εκεί η μπάλα μπορεί να "κρατηθεί' στιγμιαία Ε
πίσης όταν υπάρχει ταυτόχρονη επαφή της μπάλα από δύο

αντιπάλους πάνω από το φιλέ, που προκαλεί στιγ
μιαία "πιαστό". Στην περίπτωση αυτή το σφάλμα 
χρεώνεται στον αθλητή που κάνει την επίθεση.

>Δ ιπλή επαφή: ένας αθλητής/αθλήτρια χτυπά 
δύο συνεχόμενες φορές τη μπάλα ή όταν η μπάλα 
έρχεται σε διαδοχική επαφή με διαφορετικά μέρη 
του σώματος του αθλητή/αθλήτριας ]

Π η γές: 1) Π εριοδικό BH M AG AZIN O
2 )  w w w . v o lle y  b o ll g r .

3 ) Γ εν ικ ή  Γ ρ α μ μ α τ εία  Α θ λη τ ισ μ ο ύ .
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χο ν  π λ α νή χη  υ ιιά ρ χ ο υ ν  επχά  είδη  θα λάσσιω ν χελω 
ν ώ ν  εκ χω ν ο π ο ίω ν  χα χρία  δ ια β ιο ύ ν  σ χις  ελλη νικ ές  
θάλασσες εδώ και π ο λ λ ές  χ ιλ ιεχ ίες . Π ράκειχαι για  
χη δερμ αχοχελώ να , χη ν  π ρ ά σ ινη  χελώ να  (μ ίδα ς) και 
χ η ν  γνω σ χή  σε ό λ ο υ ς  c a r e tta -c a r e tta .
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Η ε ξ ά π λ ω σ η  τ η ς
Η caretta-caretta έχει παγκόσμια εξάπλωση (ΗΠΑ, Νότια Αφρική, Αυστραλία) και δη

μιουργεί φωλιές σε εύκρατες και υποτροπικές περιοχές. Στην Ελλάδα θα τη συναντήσου
με κυρίως στην περιοχή Σεκάνια της Ζακύνθου που είναι η κυριότερη παραλία ωοτοκίας 
της σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Παρόλο που το μήκος της παραλίας είναι μόνο 500 μ., εδώ 
γεννούν τα αβγά τους τουλάχιστον οι μισες από τις χελώνες που βγαίνουν γ ι’ αυτόν το σκο
πό στις ζακυνθινές παραλίες. Ανάλογα με τη χρονιά, οι φωλιές στα Σεκάνια κυμαίνονται α
πό πεντακόσιες ως χίλιες. Άλλες σπουδαίες παραλίες ωοτοκίας γ ι’ αυτό το είδος χελώνας στη 
χώρα μας βρίσκονται στον κόλπο του Λαγανά (στη Ζάκυνθο), στον Κυπαρισσιακό κόλπο, 
στον Λακωνικό κόλπο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά.

Μ ο ρ φ ο λ ο γ ι κ έ ς  κ α ι  τ ρ ο φ ι κ έ ς  σ υ ν ή θ ε ι ε ς
Η caretta-caretta είναι μία μεγάλη θαλάσσια χελώνα με καβούκι που αποτελείται από 

κεράτινες πλάκες καφεκόκκινου χρώματος, το οποίο περικλείει σαν πανοπλία τα μαλακά 
ζωτικά όργανα και χωρίζεται σε 2 μέρη: το άνω κέλυφος ή καραπάτσο και το κάτω μέρος ή 
πλάστρον. Η caretta-caretta αναπνέει με πνεύμονες και αυτό την αναγκάζει να ανεβαίνει 
τακτικά στην επιφάνεια για να πάρει αέρα Ζυγίζει κατά μέσο όρο 90 κιλά και το μήκος της 
φτάνει το ένα μέτρο. Δεν έχει την ταχύτητα και την ευκινησία να συλλάβει γρήγορα κι
νούμενη λεία, γ ι’ αυτό τρέφεται με αργοκίνητα ή ακίνητα ζώα όπως οστρακοειδή, τσού
χτρες, μαλάκια, αχινούς, καβούρια, σφουγγάρια και με θαλάσσια φυτά ή φύκια Επίσης έ

χει βρεθεί ότι διαθέτει καλά ανε
πτυγμένη την αίσθηση της ό
σφρησης που μπορεί να την βοη
θήσει να εντοπίσει τροφή.

Ε κ κ ό
Οι θηλυκές caretta-caretta, α

φού ωριμάσουν γενετικά, σε ηλι
κία περίπου τριάντα ετών, επι
στρέφουν κάθε δύο - τρία χρόνια 
στον τόπο που γεννήθηκαν, για 
να εναποθέσουν τ’ αυγά τους. 
Προτιμούν κυρίως τις αμμώδεις 
παραλίες με ήπιες κλίσεις και
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χωρίς εμπόδια, όπου η άμμος έχει τα κα
τάλληλα χαρακτηριστικά υφής και με
γέθους και πληρεί τις προϋποθέσεις θερ
μοκρασίας και υγρασίας που είναι απα
ραίτητες για την επώαση. Γεννάνε τους 
καλοκαιρινούς μήνες, βγαίνοντας δύο 
ως τέσσερις φορές στην παραλία, αργά 
το βράδυ. Τα αυγά τους έχουν σχήμα 
και μέγεθος μπάλας του πινγκ-πονγκ 
και το κέλυφός τους είναι μαλακό, ώστε 
να μη σπάζουν καθώς πέφτουν μέσα 
στη φωλιά το ένα επάνω στο άλλο. Η 
διάρκεια επώασης κυμαίνεται από 7-10 
εβδομάδες, ανάλογα με τη θερμοκρασία 
της άμμου.

Οι νεοσσοί, περίπου 100 σε κάθε φω
λιά, έχουν μήκος πέντε εκατοστά και 
ζυγίζουν δεκαεπτά γραμμάρια Καθώς 
οι νεοσσοί βγαίνουν από τα αυγά, αγω
νίζονται για να αναρριχηθούν στην επι
φάνεια. Επειδή το οξυγόνο είναι λίγο, 
αυτή η προς τα πάνω κίνηση μπορεί να 
διαρκέσει 2-4 ημέρες. Ό ταν φτάσουν 
στην επιφάνεια της άμμου κατά τη διάρ
κεια της ημέρας, παύουν οποιαδήποτε περαιτέρω κίνηση διό
τι οι υψηλές θερμοκρασίες τους αδρανοποιουν. Περιμένουν α
κριβώς κάτω από την επιφάνεια έως ότου η άμμος δροσίσει τη 
νύχτα ή νωρίς το πρωί και τότε εξέρχονται μαζικά και τρέ
χουν προς τη θάλασσα Το φως των αστεριών τους οδηγεί 
προς το νερό.

Αυτό το πρώτο ταξίδι είναι το σημαντικότερο της ζωής τους 
γιατί βοηθά τα χελωνάκια να προσανατολιστούν και να μπο
ρέσουν να ξαναγυρίσουν στον βίο τόπο μερικές δεκαετίες αρ
γότερα. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι χελώνες αν και μπορεί να 
βρεθούν στα βάθη του Ινδικού Ωκεανού θα ξαναγυρίσουν να 
γεννήσουν τα αυγά τους στις παραλίες που έχουν γεννηθεί 
για να διαιωνίσουν το είδος Κανείς δεν ξέρει ακριβώς το για
τί, σίγουρα όμως ως ένα βαθμό ευθύνονται οι κατάλληλες φυ
σικά; συνθήκες των παραλιών μας που είναι έρημες (ήταν) 
και μακριά από μόλυνση.

Κ ί ν δ υ ν ο ι  κ α ι  α π ε ι λ έ ς
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι χελώνες που καταφέρ

νουν να ενηλικιωθούν είναι μόνο δέκα από κάθε φωλιά, δη
λαδή, επιβιώνει το 1/10 του αρχικού 
πληθυσμού. Η μεγαλύτερη απειλή είναι 
η υποβάθμιση και καταστροφή των βιό
τοπων όπου αναπαράγεται η caretta- 
caretta σε σημείο μάλιστα να θέτουν σε 
σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση του εί
δους. Άλλη απειλή αποτελεί η αλλοίωση 
του φυσικού χαρακτήρα των ακτών από 
την άναρχη τουριστική ανάπτυξη, που 
συνεπάγεται δραματική συρρίκνωση 
των διαθέσιμων παραλιών ωοτοκίας της 
χελώνας. Ο θόρυβος από τα ξενοδοχεία

και τις ταβέρνες τρομάζει τις θηλυκές 
χελώνες, ενώ ο έντονος νυχτερινός 
φωτισμός αποπροσανατολίζει τους νε
οσσούς. Οι ομπρέλες για τον ήλιο, οι 
ξαπλώστρες και τα οχήματα συμπιέ
ζουν την άμμο προκαλώντας σοβαρά 
προβλήματα στην ωοτοκία και την εκ
κόλαψη. Σημαντικές απειλές αποτε
λούν επίσης η χρήση μη επιλεκτικών 
αλιευτικών εργαλείων (κάθε χρόνο χι
λιάδες θαλάσσιες χελώνες μπλέκονται 
τυχαία στα δίχτυα και τα παραγάδια 
και πνίγονται) και η ρύπανση από 
προϊόντα πετρελαίου, χημικές ουσίες 
και σκουπβια Ιδιαίτερο πρόβλημα α
ποτελούν οι πλαστικές σακούλες, α
φού οι χελώνες τις τρώνε, νομίζοντας 
πως πρόκειται για τσούχτρες, με απο
τέλεσμα να πεθαίνουν από ασφυξία 
Κάποιες χελώνες τραυματίζονται, με
ρικές φορές θανάσιμα, από ταχύπλοα 
σκάφη που πλέουν κοντά στις παραλί
ες ωοτοκίας. Αλεπούδες και αρουραίοι 
τρώνε τα χελωνάκια στην ακτή και 

γλάροι και μεγάλα ψάρια στη θάλασσα. Αξίζει να σημειωθεί ό
τι αν κάποιος τουρίστας κάνει κατά λάθος μια τρύπα στη φω
λιά και σπάσει ένα αυγό, τότε τα υπόλοιπα αυγά στη φωλιά 
καταστρέφονται. Τέλος σε καμία περίπταχιη δεν επιτρέπεται 
να πάρουμε μαζί μας χελωνάκια ή να τα βοηθήσουμε να βγουν 
προς τη θάλασσα Είναι απαραίτητο ο "αγώνας" αυτός των μι
κρών να γίνει αποκλειστικά με τις δικές τους δυνάμεις, όσο κι 
αν αυτό μας φαίνεται σκληρό.

Π ρ ο σ τ α σ ί α
Οι θαλάσσιες χελώνες θεωρούνται είδος υπό εξαφάνιση 

και προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις, από την ελληνι
κή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία Στις θεσμοθετημένες προ- 
στατευόμενες περιοχές ισχύουν ειδικά μέτρα για την προστα
σία της τόσο στη χερσαία ζώνη όσο και στη θαλάσσια περιοχή.

Ο Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας, ο "Αρχέλαον", 
το wwf και άλλοι Οργανισμοί και Σύλλογοι δραστηριοποιού
νται τόσο στην τήρηση των υφιστάμενων μέτρων προστασί
ας της θαλάσσιας χελώνας όσο και στη βελτίωσή τους Κεντρι
κό σημείο αυτής της δράσης είναι η άσκηση πίεσης για τη δη

μιουργία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου 
στη Ζάκυνθο (Ε.Θ.Π.Ζ.), όπου βρίσκο
νται οι κυριότεροι βιότοποι της caretta - 
caretta στη Μεσόγειο. Η εγκαθβρυση 
του Ε.Θ.Π.Ζ. αναμένεται ότι θα προσφέ
ρει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό μέσο για 
την προστασία της θαλάσσιας χελώνας 
αλλά και για τη διασφάλιση μιας βιώσι
μης οικονομικής ανάπτυξης ]

Πηγές: www.archelon.gr,www.wwf.gr, 
www.united-hellas.com,www.zakynthos.gr
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Λεωφ. Βουλιαγμένης 247 (Σταθμός Μετρά Δάφνης) 

ΪΗ Λ , FAX: 2 1 0  97  69  597
ww w.arm yland.gr

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Ο.Π.Κ.Ε.
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
POLO ΜΑΚΟ Q 3

ΜΠΛ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
Κέντημα Police πίοω, οήμο μπροστά
ρηιη·ΐΗΐϋ« ΜΑΚΟ EB3Q

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίοω, οήμο μπροστά.
POLO ΜΑΚΟ 03

ΜΠΛ. ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
ΡΜΟ ItM tH  ΜΑΚΟ Π Γ Π

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Ε.Κ.Α.Μ.
Κέντημα Police πίσω, σήμο μπροστά
POLO 033 ΜΑΚΟ 0 3

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
α. Δερμάτινο ΒΧ3 
β. Γκορντούρα νέο Ε Ε Τ 3

ΓΥΑΛΙΑ OAKLEY USA
Προστασίας αντιθραυσματικά

α. Αλυσίδα

β. Μεντεσέ^

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ
20 22 €

Ο ” ' - '

Εσωτερική για πολιτικά ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
■LH MHl I 1! !

ΓΑΝΤΙΑ ME KEVLAR
α. Μ ε δάχτυλα fcl i U  
β. Χωρίς δάχτυλα n M I

ΦΑΚΟΙ MAGLITE U.S.A.
20 29 €

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ USA
Μ ε κουμπί On - Off στο πίσω μέρος

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΟΠΛΟΥ
α. Ενός σημείου (ελαστικός) H Q  
β. Τριών σημείων l U s l

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
α. Με πόρπη ασφαλείας Ε ΰ Β  
β. Με πόρπη 3 σημείων Ε Π Η

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Χωρίς γεμιστήρα U U  
β. Με γεμιστήρα Γ Τ Π

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

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM»
Διαπνέον με αεροσάλα

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT 
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεράσολα
ΓϋΠ

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» 
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεροσόλα
■ ΙΙιΙΙ

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT
Αδιάβροχο 100% & διαπνέον
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ E H

ΦΛΑΪ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμο μπροστά 
και στα μονίκιο.

POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
·Γ»τ·

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
ΕΕΠ

ΦΟΥΤΕΡ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.
■Q 9

http://www.armyland.gr
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Ο  πόλεμος για τα “πράσινα”
Η "Αστυνομική Ανασκόπηση" συνέχιζα  να  σας παρουσίαζα  

συμβουλές που  δ ίνα  ο Καθηγητής της Παιδιατρικής 
Ν. Μ ατσανιώτης στους γονείς που  αντιμετω πίζουν 
προβλήματα υγείας και διατροφής στα παιδιά τους.

Αναδημοσίευση από το περιοδικό: “0  γ ια τρ ό ς σας απ αντά”

Η
 κατανάλω ση φρούτων, λαχανι

κών και γενικά φυτικών ινών και η α
ποφυγή του λίπους και της ζάχαρης 
προλαμβάνουν την εμφάνιση ορισμέ- 
νων από τα πλέον συνήθη σοβαρά νο
σήματα του πολιτισμού μας. Η καθη
μερινή προσπάθεια των γονιών να πα
ρέχουν στα παιδιά τους κατάλληλη 

και επαρκή τροφή προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σωστή 
τους ανάπτυξη, έρχεται πολλά; φορές αντιμέτωπη με τις "ιδιο
τροπίες" και τις "ιδιαίτερες γευστικές προτιμήσεις" των παι
διών, οι οποίες μάλιστα τυχαίνει να είναι εντελώς ασύμβατες 
με όσα ορίζουν οι αρχές της σωστής διατροφής 0  "πόλεμος" αυ
τός αφορά από τη μια την προσπάθεια για προώθηση των 
φρούτων και των λαχανικών και από την άλλη την προσπά
θεια για τον περιορισμό των γλυκισμάτων, αλμυρών σνακ και 
αναψυκτικών.

Ποιά είναι, όμως τα αίτια αυτού του "πολφού" και τι μπο
ρούμε να κάνουμε για να τα αντιμετωπίσουμε; Έ χοντας ως ο
δηγό τη σύγχρονη επιστημονική γνώση που μας δείχνει ότι η

κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γενικά φυτικών ινών 
και η αποφυγή του λίπους και της ζάχαρης προλαμβάνουν την 
εμφάνιση ορισμένων από τα πλέον συνήθη σοβαρά νοσήματα 
του πολιτισμού μας όπως είναι οι καρδιοπάθειες ο σακχαρώ
δης διαβήτης και ο καρκίνος οι γονείς στην προσπάθειά τους 
να προστατεύσουν και να καθοδηγήσουν σωστά τα παιδιά 
τους καλούνται να συμβιβάσουν τα ασυμβίβαστα Το παραπά
νω ερώτημα, εκτός από τους ίδιους τους γονείς έχει απασχο
λήσει και τους επιστήμονες οι οποίοι βλέπουν μέσα από τις έ
ρευνες τους ότι η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από 
τα παιδιά είναι κατά πολύ χαμηλότερη των προτεινόμενων, ε
νώ - αντίθετα - βλέπουν τα ποσοστά παχυσαρκίας και υπερλι- 
πιδαιμίας να αυξάνονται.

Ας δούμε, λοιπόν, τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα σχετικά 
με τους λόγους που πολλά παιδιά αποφεύγουν τα λαχανι
κά και τα φρούτα.

Ό λα αρχίζουν από τον πρώτο χρόνο ζωής
Το βρέφος από τη στιγμή που έρχεται στον κόσμο, φέρνει 

μαζί του και τη θετική προδιάθεση για τη γλυκιά γεύση, πα
ράλληλα με την αρνητική για την ξινή και πικρή γεύση. Χω-
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ρίς καμία προηγούμενη εμπειρία, 
έχει παρατηρηθεί ότι βρέφη στα ο
ποία δίδεται ένα διάλυμα με γλυ- 
κιά γεύση, αντιδρούν με μια έκφραση ηρεμίας και ευχαρίστη
σης, ενώ βρέφη στα οποία δίδεται ένα διάλυμα με ξινή ή πικρή 
γεύση, αντιδρούν αρνητικά, με το πρόσωπό τους να παίρνει έκ
φραση αηδίας ("δινίζουν"...), και κλαίνε.

Οι αντιδράσεις αυτές είναι απόλυτα φυσιολογικές. Ο άνθρω
πος είναι ον παμφάγο, που προορίζεται να ανευρίσκει την τρο
φή του μέσα στη φύση. Ωστόσο, οι προδιαθέσεις αυτές στις γεύ
σεις είναι προσαρμοστικές και λειτουργούν προστατευτικά: οι 
γλυκές γεύσεις στη φύση σηματοδοτούν πηγές ενέργειας και 
θρεπτικών συστατικών (όπως τα ώριμα φρούτα), ενώ η ξινή 
και πικρή γεύση πιθανόν να υποδηλώνουν την παρουσία τοξι
νών και άλλων επικίνδυνων τροφών. Επίσης, 
μετά τον 4ο μήνα, τα βρέφη αναπτύσσουν και 
την προδιάθεση για την αλμυρή γεύση. Έ τσι 
λοιπόν, εκτός από τις γεύσεις του γλυκού και 
του αλμυρού, η αποδοχή νέων γεύσεων δεν εί
ναι δυνατόν να γίνει αυτόματα. Αυτό σημαίνει 
ότι η απόρριψη νέων τροφίμων από τα παιδιά - 
κατά τη διάρκεια των πρώτων γευστικών τους 
εμπειριών - είναι μια απόλυτα φυσιολογική συ
μπεριφορά και την ονομάζουν "νεοφοβία". Τα 
παιδιά τρώνε αυτό που γνωρίζουν και τους αρέ
σει, που τα ικανοποιεί γευστικά, και όχι αυτό που οι επιστήμο
νες λένε ότι είναι υγιεινό...

Οι γονείς, λοιπόν, θα πρέπει να επικεντρώνουν τις προσπά- 
θειές τους, ώστε τα παιδιά να μάθουν να τους αρέσουν τα τρό
φιμα που δεν είναι ούτε γλυκά ούτε αλμυρά, όποος είναι τα λα
χανικά, πολλά φρούτα και όσπρια. Και επειδή το παιδί μαθαί
νει κυρίως μέσα από την εμπειρία, μέσα από τους συσχετι
σμούς και τη μίμηση, ας δούμε τι χρειάζεται να έχουμε κατά 
νου για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι.

σουμε στο βρέφος να γευτεί ποικιλία φρούτων και λαχανικών, 
που έτσι κι αλλιώς αποτελούν βασικά τρόφιμα στη φάση του 
απογαλακτισμού.

Σ υ σ χ ε τ ι σ μ ο ί
Ό πω ς αναφερθηκε παραπάνω, το βρέφος είναι προδιατε

θειμένο να διαλέγει εκείνες τις τροφές που, σύμφωνα με τη 
γεύση τους, είναι ασφαλείς για τον οργανισμό του. Αντίθετα, 
τείνει να απορρίπτει τροφές που έχουν αρνητικά; επιπτώσεις 
(εμετός, ναυτία, αλλεργική αντίδραση). Η απόρριψη της τρο
φής γίνεται ακόμα και όταν δεν είναι η τροφή η ίδια που προ- 

καλεί την αντίδραση, ενώ η αντίδραση που 
βιώνεται εντονότερα και δημιουργεί mo ισχυ
ρή απέχθεια στα παιδιά είναι αυτή της ναυτίας.

Εκτός από τους οργανικούς συσχετισμούς, τα παι- 
διάμτΒρούννασυσχψτοαυνμιατροφήμετοΐΈριβάλ- 
λσν ή την κατάσταση μέοα στην οποία καταναλώ
νουν ένα \^  τρόφιμο. Τρόφιμα πυυ καταναλώνονται 
οε γίφτές ή συνοδεύονται ατκ5 θεπκά σχόλια τείνουν 
να γπονται mo αρεστά απ’ ό,τι τα τρόφιμα που κατα
ναλώνονται κατά τηδιάρκειαενόςγεύματχςστοοποί
ο επικρατεί μια κιοτή διάθεση ή ένας καβγάς ή υι ιάρ- 

χει συναισθηματική πίεση. Ισχυροί συσχετισμοί αναπτύσσονται συνή
θως και όταν τα τρόφιμα χρησιμοποισύνται ως "βραβείο" ή ως "τιμωρί
α”. Και αιειδή πρόκειται γκτ μια σχεδόν αυτόματη πρακτική όλων των 
ενηλίκων, θα πρέπει να γνωριζτυμε όττ - ακφα και μά^ω πειραμάτων- 
έχει αποδειχθεί ότι η απαγόρευση των τροφίμων ενισχύει την προτίμη
ση των παιδιών γι’ αυτά και οδηγεί σε αύξηση της πρόσληψής τους 
στην πρώτη ευκαιρία! Παράλληλα, το τρόφιμο το οποίο πρέπει να φά
νε ι ιροκειμένοτ ι να βραβευθσύν, γίνεται αυ αίματα απεχθές Γ φάε όλο τον 
αρακά και θα σου δώσω σοκολάτα").

Ε  μ ιι ε ι ρ ί α
Για να μου αρέοει κάτι, πρέπει να το έχω δοκιμάσει, και για 

να το δοκιμάσω, θα πρέπει να έχω εκτεθεί σε αυτό. Και οι μελέ
τες σε μικρά παιδιά - κυρίως προσχολικής ηλικίας - δηλώνουν 
ρητώς ότι ένα παιδί, προκειμένου να υπερνικήσει τη "νεοφοβί
α" του και να δοκιμάσει ένα νέο τρόφιμο, χρειάζεται να εκτεθεί 
σε αυτό τουλάχιστον 10 φορές! Μελέτες έχουν δείξει ακόμα ό
τι τα βρέφη που θηλάζουν από μητέρες που 
ακολουθούσαν ποικίλο διαιτολόγο, εκτίθε
νται μέσω του μητρικού γάλακτος σε περισ
σότερες γεύσεις και έτσι έχουν μεγαλύτερες 
πιθανότητες να αποδέχονται ευκολότερα νέ
ες γεύσεις αργότερα στη ζωή τους. Έ τσι λοι
πόν, η "έκθεση" θα πρέπει να ξεκινά πολύ 
νωρίς και, εάν όχι μέσω του θηλασμού, μέ
σω της δυνατότητας που μπορούμε να δώ

Μ ί μ η ο η
Η εμπειρία όλων μας, αλλά και τα επιστημονικά δεδομένα 

έρχονται να συμφωνήσουν στο ότι τα παιδιά μαθαίνουν από το 
παράδειγμα των γονιών. Το πρακτικό παράδειγμα των γονιών! 
Δεν έχει νόημα να κάνετε κήρυγμα για την αξία των καρότων 
όταν το παιδί σας δεν σας βλέπει συχνά να τρώτε καρότα, Km 

μάλιστα να το απολαμβάνετε!
Τα στοιχεία δείχνουν επιπλέον ότι το παρά

δειγμα της μητέρας είναι mo ισχυρό, ιδιαίτε
ρα για τα κορίτσια. Αμέσως μετά από πλευράς 
βαρύτητας έρχεται το παράδειγμα των συνο
μηλίκων ή των μικρότερων παιδιών. Αυτό 
παρατηρείται πολλά; φορές όταν τα παιδιά 
πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό, όπου κατά 
κανόνα επεκτείνουν τις διατροφικές τους 
προτιμήσεις μέσω της έκθεσης ]
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΙΝΤΑ ΚΑΛΟ

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της μεγάλης ζωγρά
φου Φρίντα Καλό στην Πόλη του Μεξικού διοργανώθηκε μια 
μεγάλη έκθεση έργων της προσωπικών αντικειμένων και φωτο
γραφιών.
Η έκθεση στεγάζεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών 
της πρωτεύουσας του Μεξικού και αναμένεται να 
την επισκεφτούν περισσότεροι από 300.000 θαυμα
στές της καλλιτέχνιδας
Η Φρίντα Κάλο άρχισε να ζωγραφίζει οε πολύ νεα
ρή ηλικία, μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε 
σαν αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται σε όλη την υπό
λοιπη ζωή της από κινητικά προβλήματα και αφό
ρητους πόνους. Αυτές οι δοκιμασίες είναι αποτυπω
μένες στην εικαστική της δημιουργία.

ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΒΡΑΔΥΑ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ο διάσημος μύθος της όπερας, Pladdo Domingo μαζί με την νεαρή μέτζο Κάθριν Τζένκινς και τη 
συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ έδωσαν στις 27 Ιουνίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο συναυλία με σκο
πό την ενίσχυση της οργάνωσης "Γιατροί Χωρίς Σύνορα". Στόχος της μουσικής αυτής διοργάνωσης εί
ναι η ευαισθητοποίση της παγκόσμιας κοινότητας για τα γεγονότα τα οποία βιώνουν οι πληθυσμοί 
του Νταρφούρ. Συγκεκριμμένα τα παιδιά της πολύπαθης αυτής περιοχής είναι θύματα της βίας και 
του υποσιτισμού και πληρώνουν καθημερινά το βαρύ τίμημα στην εμπόλεμη αυτή ζώνη του Σουδάν. 
Ο Pladdo Domingo είναι ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της όπερας, έχει υποδυθεί 124 
διαφορετικούς ρόλους στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα του κόσμου και συνδυάζει ένα μεγάλο μουσικό 
ταλέντο με μια θαυμάσια σκηνική παρουσία

ΕΓΙΙΣΚΕΨΙΜΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΤΟ ΤΑΤΟΪ

Ο ιστορικός χώ ρος του Τατοϊου στον οποίο ανήκουν τα θερινά ανάκτορα 
θα είναι έτοιμος να δεχτεί την επίσκεψη του κοινού σε μια πενταετία. Το Τα- 
τόι έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως ιστορικός χώρος 
και ο Υπουργός Πολιτισμού έχει προτείνει να συσταθεί Οργανισμός Διαχεί
ρισης του βασιλικού κτήματος από τα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερι
κών, Γεωργίας και Πολιτισμού με σκοπό να γίνει η σωστή διαχείριση του 
κτήματος.
Για την ώρα συνεχίζεται η καταγραφή των αντικειμένων τα οποία βρίσκο
νται στα ανάκτορα Km τους στάβλους. Αρκετά από τα αντικείμενα αυτά 
χρειάζονται άμεση συντήρηση εξ αιτίας της φθορά που έχουν υποστεί στο υ
γρό περιβάλλον.
Στο Τατόι βρίσκεται ομάδα ειδικών η οποία προβαίνει σε σωστικές παρεμβά
σεις σε έργα τέχνης και αρχαία αντικείμενα Ή δη έχουν απομακρυνθεί από 
τον χώρο πίνακες του Βολανάκη και του Γύζη που θεωρούντο χαμένοι.
Τα έργα τέχνης τα οποία εντοπίστηκαν ανήκουν σε όλες τις περιόδους της 
ελληνικής δημιουργίας Πρόκειται για αντικείμενα της πρωτοκυκλαδικής 
περιόδου, γεωμετρική κλασικά, βυζαντινές εικόνες καθώς και πίνακες ζω
γράφων του 19ου ακόναείναι ελεύθερη
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕ ΘΕΜΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στο νέο Μ ουοείο Μπενάκη από τις 16 έτος τις 
18 Ιουνίου παρουσιάστηκε το Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ με θέμα την αναπηρία 
Από τις 350 συμμετοχές από 50 χώρες θα προ
βληθούν 40 ταινίες από τις οποίες 32 στο Διαγω- 
νιστικό Τμήμα και οι 8 στο Πληροφοριακό. Στο 
Διαγωνιστικό Τμήμα θα δοθούν 5 βραβεία των 
20.000 ευρώ τα οποία θα απονείμει Επιτροπή που 
αποτελείται από Έ λληνες και ξένους καλλιτέ
χνες όπως ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, συγ
γραφέας και σεναριογράφος Ζαν Μαρί Ντρο, ο 
πρώην διευθυντής του London Disability Film 
Festival Τσαγλάρ Κιμγιοντζού, ο συνθέτης Δη- 
μήτρης Παπαδημητρίου, ο σκηνοθέτης Αντώνης 
Ρέλλας και η πρόεδρος της Αττικής Πολιτιστικής 
Εταιρείας Ελένη Μουσταΐρα. Καλλιτεχνική 
Διευθύντρια του Φεστιβάλ είναι η σκηνοθέτης 
Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού.
Το Φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα έτυχε θερμής ανταπόκρισης 
από τους Δήμους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
Οι Δήμοι Gaza (Παλαιστίνη), Kauno (Ανγκό- 
λα), Novi Sad (Σερβία) Tim isoara (Ρουμανία) 
και Vancouver (Καναδάς) χαιρέτισαν το φεστι
βάλ με επιστολές τους ενώ 200 ελληνικοί Δή
μοι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να α- 
ξιοποιήσουν με προβολές τις βραβευμένες ται
νίες όπως και το ντοκιμαντέρ των μαθητών α
πό το Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων του 
Ειδικού Λυκείου στο Ιλιον.
Το φεστιβάλ θα τιμήσουν με την παρουσία τους 
δυο σημαντικές προσωπικότητες του χώρου.
Η μία είναι η διεθνούς φήμης Αγγλίδα καλλιτέ
χνης Άλισον Λάπερ με το έργο της εμπνευσμένο 
από την Αφροδίτη της Μήλου. Η Λάπερ τιμήθη
κε στην Ισπανία με τον τίτλο "Γυναίκα της Χρο
νιάς 2003". Είναι επίσης γνωστή από το άγαλμα 
Ή  Άλισον Λάπερ Έγκυος" που φιλοτεχνήθηκε 
από τον Βρετανό γλύπτη Μάρκ Κουίν και έχει 
στηθεί στην πλατεία Τραφάλ- 
γκαρ στο κέντρο του Λονδίνου.
Το φεστιβάλ θα τμήσει για την 
παρουσία της και την Έ ιμ ι 
Μάλινς, γνωστή αθλήτρια των 
παραολυμπιακών αγώνων, μο
ντέλο, ηθοποιό και είδωλο των 
ατόμων με αναπηρία ανά τον 
κόσμο.

Ο "ΠΟΛΙΤΗΣ KEEN" ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Η κλασσική ταινία ο "Πολίτης Κέιν" του Όρσον Ουέλς ανακυρί- 
χτηκε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ως η καλύ
τερη αμερικανική κινηματογραφική ταινία 
1.500 δημιουργοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί και συγγραφείς και γενικά 
άνθρωποι της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας κλήθη
καν να επιλέξουν ανάμεσα σε 100 ταινίες τις 10 καλύτερες. 
Ακολούθησαν οι ταινίες "Ο Νονός", "Καζαμπλάνκα", "Οργισμένα Εί
δωλα", "Τραγουδώντας στη Βροχή", "Όσα παίρνει ο Άνεμος", ΌΛό- 
ρενς της Αραβίας", "Η Λίστα του Σίντλερ", "Ο Δεσμώτης του Ιλίγγου" 
και "0 Μάγος του Ό ζ'.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΦΙΞ ΣΤΗ ΣΥΓΓΡΟΥ

Το παλιό κτήριο ΦΙΞ θα αποτελέσει την 
μόνιμη στέγη του Εθνικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ).
Οι εργασίες ανακατασκευής του κτηρί
ου θα ολοκληρωθούν σε δυο χρόνια και 
η γειτινίαση του με νέο Μουσείο Ακρο- 
πόλεως θα συγκροτήσει έναν πολιτιστι
κό άξονα με δυο σύγχρονους πόλου έλ
ξης διεθνών προδιαγραφών και διε
θνούς εμβέλειας.
Το μουσείο το οποίο θα είναι ένα από τα 
σημαντικότερα της χώρας και από τα 
λειτουργικότερα του κόσμου με ξεκά
θαρη οργάνωση η οποία θα βοηθά τον 
επισκέπτη να μη χάνεται στη μεγάλη ε
πιφάνεια των χώρων του κτηρίου 
(3.125τ.μ) και να μπορεί να φιλοξενεί 
συγχρόνως πολλές εκθέσεις.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2007 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ε υρω παϊκή Ημέρα Μ ουσικής οργα
νώθηκε φέτος για έκτη χρονιά και συνο
δεύτηκε από πολλά; εκδηλώσεις στην Α
θήνα και άλλες έντεκα πόλεις της χώρας:
Βόλο, Γιαννιτσά, Ιωάννινα Καρδίτσα, Κα
τερίνη, Λαμία, Λειβαδιά, Πρέβεζα, Σέρρες,
Τρίκαλα και Θεσσαλονίκη. Σ’ αυτές τις 
πόλεις διοργανώθηκαν στις 21 και 22 Ιου
νίου εκδηλώσεις σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία όπου Έ λληνες 
και ξένοι καλλιτέχνες παρουσίασαν συναυλίες και παράλληλες 
δράσεις μεταμορφώνοντας την πόλη σε μια μεγάλη σκηνή.
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[  ΑΓΩΓΗ

Τ ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ρ ο ζ ό κ ο υ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Σχολείο και γονείς
Οι πιο διαχρονικοί και α νθεκτικο ί π υλώ νες αγω γής

"Ένας άνθρωπος που τον εμπιστευόμαστε κάποτε 
υπήρξε ένα παιδί που μας εμπιστεύθηκε"

διάπλαση, η διαμόρφωση 
της ανθρώπινης προσωπικότητας 
είναι ένας αγώνας πολυδιάστατος 
και πολύπτυχος, που διαρκεί όσο 
και η ζωή μας.

Ακόμη και στις τελευταίες στιγ
μές, στις λοίσθιες πνοές της ζωής 

του, μπορεί κανείς να αλλάξει την προσωπικότητά του, εί
τε προς το χειρότερο, είτε - όπως ο ληστής πάνω στο σταυ
ρό, προς το καλύτερο.

Και επειδή ο χαρακτήρας του ανθρώπου, η διαγωγή του, 
είναι το άνθος της διασταύρωσης της κα
ταγωγής και της αγωγής του, είναι σαφές 
πως εξίσου σημαντική και απαραίτητη με 
τη γενετική προικοδότηση είναι η περι
βαλλοντική επιρροή και επιδότηση.

Τούτο σημαίνει πως οι έμφυτες κληρο
νομικές του ανθρώπου καταβολές και τά
σεις μέσα στο κατάλληλο περιβάλλον, μέ
σα στις κατάλληλες ανθρωποπλαστικές

περιστάσεις και καταστάσεις μετασχηματίζονται από δυνα
τότητες σε ικανότητες, από ευοίωνες και ευέλπιδες προδια
θέσεις σε δημιουργικά; και ελπιδοφόρες θέσεις.

Επομένως και στον τομέα της αγωγής και της συνακό
λουθης διαγωγής του παιδιού "μόνο τον πρώτο στίχο μας 
χαρίζουν οι θεοί’. Τους άλλους τους γράφουμε εμείς.

Η οικογένεια που αποτελεί το ανθεκτικότερο και υγιέ
στερο κύτταρο του κοινωνικού σώματος είναι εκείνη που 
εξ απαλών ονύχων θα εμφυσήσει, θα ενσταλάξει μέσα στην 
ευαίσθητη παιδική ψυχή τα πρώτα νάματα της σοφίας και 
της αρετής.

Μέαα στην οικογένεια το παιδί όχι μόνο 
ανδρώνεται βιολογικά αλλά και θωρακίζεται 
ψυχολογικά, ισορροπεί συναισθηματικά και 
πρωτοδιαμορφώνεται ηθικά. Η οικογένεια έ
χει το ακριβό αλλά και δύσκολο προνόμιο να 
χειραγωγεί πρώτη την παιδική αθωότητα 
και να θέτει τις στέρεες βάσεις για το σμίλευ
μα του χαρακτήρα και την αρτίωση της μελ
λοντικής προσωπικότητας.
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Γι’ aired και εύστοχα έχει ει
πωθεί πως ένας άνθρωπος που τον 
εμπιστευόμαστε, κάποτε υπήρξε έ
να παιδί που μας εμπιστεύθηκε.

Συνεπώς, αν η οικογένεια την επο
χή που οργανώνεται, καλλιεργείται 
και διαμορφώνεται το ψυχικό υπέδα
φος του παιδιού σπείρει ανέμους, είναι 
αναπόφευκτο τον καιρό της συγκομι
δής να θερίσει θύελλες.

Ο ρόλος, λοιπόν, των γονέων ως πρώτων φορέων της 
αγωγής είναι βαρυσήμαντος και καθοριστικός και κατά 
την άσκηση του ιερού αυτού λειτουργήματος πρέπει πά
ντοτε να τηρούνται οι ίσες αποστάσεις και οι λεπτές ισορρο
πίες που απαιτούνται.

Πιο συγκεκριμένα η γονεϊκή εγκατάλειψη, η αδιαφορία 
και αστοργία παροπλίζει συναισθηματικά το παιδί, ψυχο
λογικά το απονευρώνει και συνακόλουθα το απευαισθητο- 
ποιεί, το πωρώνει και το αποθηριώνει.

Η υπέρμετρη δοσολογία της αυστηρότητας ή της σκλη
ρότητας που ελαφρά τη καρδία και ελαφροτέρα τη διανοία 
εμφιλοχωρεί ακρίταχ; και αδιακρίτως μέσα στα τρυφερά βά
θη της παιδικής ψυχής και επικίνδυνα παρενεργεί και ε- 
ντέλει δεν εξανθρωπίζει αλλά απανθρωποποιεί.

Η αγάπη τα κάνει όλα mo όμορφα και mo εύκολα και έ
χει τη δύναμη όχι μόνο τα όρη να μετακινεί αλλά και ποι- 
κιλότροπα να συγκινεί, έντονα να παρακινεί, υποβλητικά 
Km μυστικιστικά να υποκινεί Ζεστασιά, τροφή 
Km αγάπη χρειάζεται το παιδί για να μπορέσει 
Km ισορροπημένα να αναπτυχθεί Km αργότερα 
ομαλά μέσα στο κοινωνικό σώμα να ενταχθεί.

Όσο όμως η οικογενειακή ψυχρότητα Km η 
υπέρμετρη αυστηρότητα παγώνει, τόσο Km η 
άμετρη υπερπροστασία Km η αποπνικτική γο- 
νεϊκή αγάπη απορυθμίζει ψυχολογικά Km απο
χαυνώνει.

Η γενιά των γονέων, που στην παιδική ηλικία στερή
θηκε πολλά, νομίζει πως κάνει καλό στα παιδιά της με το να 
τους τα δίνει όλα. Το αψυχολόγητο ναι σε όλα βλάπτει εξ ί
σου με το όχι σε όλα Επειδή η ευτυχία του παιδιού δεν ε- 
ξαρτάται τόσο απ’ αυτά που έχει αλλά mo πολύ απ’ αυτά 
που δεν έχει, απ’ αυτά που ποθεί, που προσπαθεί να κατα
κτήσει Km να αποκτήσει, εάν του τα προσφέρουμε όλα έτοι
μα. "στο πιάτο", χωρίς να αγωνιστεί, χωρίς να μοχθήσει, χω
ρίς να προβληματιστεί, τότε του προσφέρουμε την ατέλεια 
της τελειότητας, που καθιστά το άλμα προς το καλύτερο 
δυσκολότερο Km τοποθετεί της ευτυχίας τον πήχη σε πολύ 
μεγάλα Km δυσανάλογα με την παιδική αντοχή ύψη.

Το "ναι" επομένως του γονιού αλλά Km του δασκάλου Km

του κάθε φορέα αγωγής προς 
το παιδί αποκτά ουσία Km ση
μασία μόνο στην αρμονική 
του συνύπαρξη Km στην α

ντιθετική του με το όχι ισορροπία 
Km μέσα στο σχολικό χώρο βλέπουμε 

πως η υπερβολική επιείκεια Km ατιμω
ρησία αποθρασύνει αλλά Km η σκληρή, ά
τεγκτη Km μονολιθική αυστηρότητα α
ποθαρρύνει Km απομακρύνει.

Το σύνδρομο της μαθητομαμάς ή του 
μαθητοπατέρα που χαρακτηρίζει κάποιους καθηγητές, αν 
δεν προσπαθεί να καλύψει διδακτικές ελλείψεις Km διδα
σκαλικές ανεπάρκειες, αποτελεί μια φτηνή επένδυση στο 
χρηματιστήριο του λαϊκισμού Km του αντιπαιδαγωγικού 
μαθητοπατερισμού.

Σχολείο, επομένως, Km οικογένεια ως βασικοί φορείς Km 
παράγοντες αγωγής συνεργάζονται Km δεν έχουν ούτε καν 
την πολυτέλεια των παράλληλων δρόμων.

Υπάρχουν στοιχεία του βιολογικού, του συναισθηματι
κού, του ψυχολογικού τομέα που φύσει Km θέσει μόνο η οι
κογένεια μπορεί να τα γνωρίζει, τα οποία όσο mo γρήγορα 
μάθει το σχολείο τόσο θετικότερα θα αντιδράσει Km επ’ α- 
γαθώ του παιδιού προς τη σωστή κατεύθυνση της θεραπεί
ας ή της αποκατάστασης της παιδικής ψυχικής ισορροπίας 
θα κινηθεί Km θα δράσει.

Εάν το ενδοοικογενειακό παιδαγωγικό κλίμα είναι σω
στό, θα έρθει το σχολείο να συνεχίσει, να αρ
τιώσει ακόμη mo πολύ Km να ολοκληρώσει το 
καλό έργο της αγωγής. Εάν όμως μέσα στο σπί
τι το δένδρο της αγωγής έχει στραβοφυτευθεί, 
τότε το σχολείο όσο mo γρήγορα το αντιληφθεί 
τόσο αποτελεσματικότερα Km θετικότερα θα 
συμπεριφερθεί Km θα περισώσει όσο mo πολλά 
μπορεί.

Πρέπει, λοιπόν, ανάμεσα σε γονείς Km δασκάλους να υ
πάρχει κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αμφίδρομης συνερ
γασίας Km αλληλοσεβασμού.

Ορισμένοι γονείς, ευτυχώς λίγοι, είτε από υπερφίαλο ε
γωισμό, είτε από αλαζονικό νεοπλουτισμό που κατά κανό
να παραπορεύεται με ψυχική ανυδρία Km πνευματικό υπο
σιτισμό, προσπαθούν να διορθώσουν Km να ανορθώσουν 
τα κακώς κείμενα της προσωπικής τους ζωής Km να "ανε
βούν" στα μάτια των παιδιών τους "θάβοντας" το σχολείο ή 
υποβιβάζοντας τους καθηγητές του.

Σε περίπτωση επίσης ενδοοικογενειακής έντασης Km ο- 
ξυμμένων ή Km εχθρικών σχέσεων ανάμεσα στο ανδρόγυ
νο, προσπαθεί ο κάθε γονιός να προσεταιρισθεί με κάθε τρό
πο το παιδί, να συνάψει μαζί του μια ανίερη συμμαχία Km

Η αγάπη χα
κάνει όλα mo 

όμορφα κα^ ι̂ιο 
εύκολα
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παίζοντας "εν ου παικτοίς" 
εκφράζεται απαξιωτικά και 
υποτιμητικά για τον άλλο 
γονιό.

Αυτή η αήθης και καοή- 
θης επίθεση ενάντια σε γο
νείς και δασκάλους αυτή η 
αβασάνιστη και απλοϊκή 
προσπάθεια απομυθοποίη
σης και απαξίωσης των δυο 
βασικότερων φορέων της 
αυθεντίας και της αγωγής 
ενσπείρει μέσα στην ψυχή 
του παιδιού τον πανικό, τη 
σύγχυση, την ανησυχία, την ανασφάλεια, τον αποπροσα
νατολισμό και την αμφιβολία.

Γονείς μη πυροβολείτε λοιπόν το σχολείο! Δάσκαλοι, 
συνεργαστείτε με τους γονείς 'Οποιος από τους δυο αυ
τούς φορείς βάλλει ακρίτως εναντίον του άλλου ουσιαστι
κά εφεσιβάλλει και ακυρώνει το έργο της αγωγής αυτοπυ- 
ροβολείται και αυτοαναιρείται αφού πριονίζει ασυναίσθη
τα και συχνά αναίσθητα το κλαδί πάνω στο οποίο στηρίζε
ται και ο ίδιος

Θα πρέπει επίσης οι γονείς να απεμπλακούν από το σύν
δρομο τη χρησιμοθηρίας και της συνακόλουθης βαθμοθη
ρίας να επισκέπτονται το σχολείο mo συχνά και όχι επιλε
κτικά και περιστασιακά και ιδίως τις παραμονές κατάθε
σης της βαθμολογίας

Αυτή η νοοτροπία βραχυπρόθεσμα έχει ίσως χρησιμο- 
θηρικό αποτέλεσμα, μακροπρόθεσμα όμως αποσταθερο
ποιεί το σύστημα αξιών της κοινωνίας νοθεύει την αξιο
κρατία, αραιώνει το οινόπνευμα της ειλικρίνειας της αξιο
πρέπειας και της αξιοπιστίας Ακυρώνει τους κανόνες του 
ευ αγωνίζεσθαι και τον κοινωνικό ιπποτισμό και επικυρώ
νει τον κοινωνικό καιροσκοπισμό και τον ποικιλώνυμο 
παραγοντισμό.

Έ τσι, στα μάτια του παιδιού, το γεωμετρικό αξίωμα της 
ευθείας ισχύει αλλά παραφρασμένο: "η πλάγια οδός είναι η 
συντομότερη από όλες τις άλλες". Το από
φθεγμα του κοινωνικού φαρισαϊσμού και 
του διαχρονικού ιησουιτισμού "ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα" γίνεται το εφαλτήριο της 
επαγγελματικής ανόδου, εισιτήριο κοινω
νικής ευελιξίας διαβατήριο της διαπροσω
πικής διαπλοκής και επικοινωνίας και α
ναντικατάστατο διατπστευτήριο για την υ
ψηλότερη του ατόμου ανακατάταξη μέσα 
στην κοινωνική διαστρωμάτωση.

Μπορούμε, λοιπόν, "Γονείς και Σχολείο" 
να αντισταθούμε σ’ αυτό το κλίμα και το 
κύμα του ευδαιμονισμού, της χρησιμοθη

ρίας και της ευκολίας που α
ποτελεί τη δέκατη μούσα για 
τη σύγχρονη κοινωνία Μπο
ρούμε να αντισταθούμε, αν 
αρθούμε και σταθούμε στο ύ
ψος των περιστάσεων.

Αν θωρακίσουμε τις ψυχές 
των παιδιών μας με πίστη και 
γνώση, με χριστιανική αρετή 
και ελληνοπρεπή παιδεία και 
αγωγή, θα μπορέσουν να κω
φεύσουν στο μαυλιστικό τρα
γούδι των σειρήνων του ευ
δαιμονισμού, της επίπεδης η- 

δονοθηρίας της πνευματικής αχυροφαγίας της τηλεοπτι
κής ειδωλομανίας παραθυρολογίας και παραφιλολογίας 

Τα παιδιά μας "δυναμωμένα με του σχολείου τη θεωρί
α και τη μελέτη" και ενισχυμένα με του σπιτιού τη ζεστα
σιά και την αγάπη, θα μπορέσουν να διαπλεύσουν τις σύγ
χρονες κοινωνικές Συμπληγάδες να αποφύγουν τους 
σκοπέλους και τους υφάλους των ψευδαισθήσεων και των 
παραισθήσεων με τους οποίους παγιδεύουν και ναρκοθε
τούν την ευέλπιδα νεανική πορεία οι ποικιλώνυμοι κάπη- 
λοι των εφηβικών ονείρων και της νεανικής ευελταστίας 
Αν δώσουμε στα παιδιά μας υγιή, γνήσια ηρωικά πρότυπα, 
δε θα έχουν κανένα λόγο να μιμούνται και να θαυμάζουν 
τα ποικίλα ειδωλομανή κακέκτυπα 

Η ψυχή του Σωκράτη, του μεγάλου αυτού διαχρονικού 
και οικουμενικού Δασκάλου, δέχτηκε λίγο πριν αποδημή
σει στα Ηλάσια Πεδία, στην ουράνια της κατοικία, το θεό
σταλτο εκείνο όνειρο που ρητά και κατηγορηματικά τον 
προέτρεπε: "μουσικήν ποιεί και εργάζου".

Σ’ αυτής της ουρανόσταλτης μελωδίας τον ανάλαφρο 
κυμάτισμά πρέπει να προσπαθούν όλοι, γονείς και καθη
γητές να προσαρμόσουν τον ατομικό των παιδιών μας βη
ματισμό. Για να μην είναι η ζωή τους άτονη, υποτονική ή 
μονότονη. Για να είναι διανθισμένη και με τον πηγαίο διο
νυσιακό ενθουσιασμό αλλά και προικοδοτημένη από τον 

ουρανοδώρητο Απολλώνειο στοχασμό.
Και έτσι στο δύσκολο και μακρινό τα

ξίδι τους προς την ποθητή τους Ιθάκη, 
θα ξέρουν πως τα συντροφεύει σε κάθε 
τους βήμα και κάθε απότομη επικίνδυ
νη στροφή των - Δασκάλων και των Γο
νέων τους η σοφία και η στοργή. Θα ξέ
ρουν πως το Σχολείο και το Σ πίτι τους 
θα τους ακολουθούν παντού, θα βρί
σκονται συνεχώς κοντά τους, για να 
δώσουν πιο πολύ φως και χρώμα στα ό
νειρά τους για  να μοιραστούν τη λύπη 
τους, για  να χαρούν στη χαρά τους. ]

Η γενιά των
γονέων, που στην 

παιδική ηλικία 
στερήθηκε πολλά, 
νομίζει πως κάνει 

καλό στα παιδιά της 
με το να τούρτα 

δίνει άλα
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CO VER IN S U R A N C E
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ“ COVERT
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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.»

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.
Ιπποι Β/Μ Απλό Πακέτο H I Ιππο' Β/Μ

0 3 0 3

1-6 187,48 1-6 166,65
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 σννεπεία 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 

σννεπεία ατυχήματος με προσθήκη 

προαιρετικών καλύψεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ.Ι.Χ.
CC m i Απλό Πακέτο

0 3

1-50 46,76
51-125 75,93

126-250 92,60 Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση
251-500 116,75 σννεπεία ατυχήματος
501-999 132,98

ΙΟΟΟάνω 165,44

ΣΗ Μ Ε ΙΩ ΣΗ : Στις  π ροα ιρετικές  καλύψ εις  θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

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

Υπ εύθυνος: Κος Τσ αγκαράκης Ιω άννης
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα
τηλ.: 210 923.3005, 210 923.3104, 210 921.7166
fax: 210 922.4797 ΓΙΑ ΤΗ Ν  CO VER  INS. 

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Γ. ΤΣΑ ΓΚ Α ΡΑ Κ Η Σ
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ALICO  AIG, ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Α ΣΠ ΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΓΡΟ ΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ARAG, Α ΙΓΑ ΙΟ Ν  Α.Ε.Γ.Α., ATRADIUS, ΕΘΝΙΚΗ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, E.O.S., ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩ ΣΗ - ΜΙΝΕΤΤΑ, BUPA, COMMERCIAL VALUE, C.G.U., 
ΔΥΝ ΑΜ ΙΣ Α.Ε.Γ.Α., INTERLIFE, GENERAL UNION, GENERALI HELLAS, GERLING HELLAS, LLO YD ’S O F LONDON, NATIONAL UNION, 
VICTORIA, ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, MALAYAN INC., OMEGA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, κ.α.



ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΕ/Α ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΖΕΛΕΠΗ 
ΤΉΛ. 210-6476039,2821537,6944921318
Πρόκειται για έξη αυτοτελή βιβλία που με απλό και κατα
νοητό τρόπο ερμηνεύουν και αναλύουν το νέο Υπαλληλι
κό Κώδικα (Ν. 3528/2007-ΦΕΚ 26Α709.02.2007), καθώς 
και λοιπές διατάξεις που αφορούν το δημόσιο τομέα:
- Στο πρώτο βιβλίο αναλύει και εξηγεί το μέρος Ε ' του Υ
παλληλικού Κώδικα, το οποίο υποδιαιρείται στο τμήμα Α' 
"πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές" (άρθρα 106-121) και 
στο τμήμα Β' "πειθαρχική διαδικασία" (άρθρα 122-146). Η 
παρουσίαση και η ανάλυση του πειθαρχικού δικαίου, δεν 
γίνεται κατά άρθρο, όπως αυτά αναφέρονται στον Υ.Κ., αλ
λά κατά θέματα
>Στο δεύτερο βιβλίο ασχολείται με το σύστημα 
αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του 
προσωπικού της δημόσιας διοίκησης. Συγκεκρι
μένα, αναλύονται τα νομοθετήματα: (1) Π.Δ. 
318/1992-ΦΕΚ 161 Α-Μόνιμο προσωπικό δημό
σιου τομέα και (2) Ν.3220/2004, άρθρο 12 παρ.8 
ΦΕΚ 44 A - Προσωπικό με σύμβαση.
>Στο τρίτο βιβλίο ασχολείται με το νομικό κα
θεστώς που διέπει τις άδειες γενικά των δημοσί
ων υπάλληλων. Το περιεχόμενο του βιβλίου αυ
τού θεωρείται το mo "προσφιλές" των δημοσίων 
υπάλληλων, καθόσον λύνει πολλές απορίες και 
προβλήματά τους.
>Στο τέταρτο βιβλίο ασχολείται με τις μετα
θέσεις, αιιοσπάσεις μετακινήσεις και μετατά
ξεις των υπαλλήλων του δημόσιου και του ευ
ρύτερου δημόσιου, των ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.λπ. Δεν 
ι ιεριορίζεται μόνο στις σχετικά; διατάξεις του Υπ.
Κώδικα (άρθρα 65-75), αλλά επεκτείνεται πέραν 
αυτού και περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων που έ
χουν άμεση σχέση με το θίγόμενο αντικείμενο.
>Στο πέμπτο βιβλίο περιλαμβάνει υποδείγματα ό
λων των ενεργειών που απασχολούν τον υπάλληλο 
και τη διοίκηση (πειθαρχικά, άδειες, υπηρ. μεταβο
λές κ,λπ.) Τα υποδείγματα αυτά περιέχονται και 
στα επί μέρους βιβλία της σειράς, ανάλογα με το θέ
μα που παρουσιάζουν. Εδώ γίνεται μια συγκε
ντρωτική παρουσίαση όλων των ήδη υπαρχό
ντων, με την προσθήκη και νέων υποδειγμάτων.
>Το έκτο βιβλίο ασχολείται αποκλειστικά με την 
διαδικασία που απαιτείται για την διενέργεια' Ενορ
κης Διοικητικής Εξέτασης, κατ' εφαρμογή του άρ
θρου 126 του Ν.3528/2007 (Υ.Κ.), περιλαμβά
νοντας υποδείγματα για όλες τις απαιτούμε- 
νες ενέργειες, ώστε και ένας αρχάριος στα πει 
θαρχικά υπάλληλος να μπορεί με σχετική ευ
κολία να διενεργήσει Ε.Δ.Ε., στην περίπτωση

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23 
ΤΗΛ. 210-3678800
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το νομικό καθεστώς 
των αλλοδαπών, όπαχ; αυτό διαμορφώνεται μέσα από την 
τελευταία μεταρρύθμιση (Ν 3386/2005) και το ευρωπαϊκό 
νομοθετικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα προσεγγίζει συγκρι
τικά τη νομοθεσία ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών. Στο 
πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαί

σιο, (Συνθήκη του Άμστερνταμ, Συμπεράσματα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, Χάρτης Θε
μελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., Πρόγραμμα της 
Χάγης για τα έτη 2005-10), στο ενοποιημένο ευρωπα
ϊκό νομοθετικό πλαίσιο (Οδηγίες 2001/40/ΕΚ, 
2003/86/ΕΚ, 2003/109/ΕΚ και 2004/81/ΕΚ, Κανονι

σμοί 1030/2002 και 562/2006, Απόφαση-πλαίσιο 
2002/946/ΔΕΥ), καθώς και στις κοινοτικές πολιτι

κές για τη μετανάστευση. Το Β' κεφάλαιο αναφέρε- 
ται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τους αλλοδα

πούς στην ιστορική εξέλιξή του, στους άξονες και 
στους θεσμούς εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής 

Ακολουθεί η εξέταση του Ν 3386/2005 για την είσοδο, 
την κοινωνική ένταξη και τη διέλευση υπηκόων τρί
των χωρών, τις άδειες διαμονής τα ζητήματα απέλα
σης και τους ανεπιθύμητους αλλοδαπούς Η ανάλυ
ση ολοκληρώνεται με αναφορές στο νομικό καθε
στώς των ομογενών, την πολιτογράφηση των αλλο
δαπών και τη συγκριτική επισκόπηση της νομοθε
σίας των κρατών μελών της Ε.Ε. για την απέλαση.

που του ανατεθεί από τον πειθαρχικώς προϊ- Η  
στάμενο, κ,λπ.
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ 
ΤΗΛ. 2541077560,6979847227
Με το νέο του βιβλίο ο Υποστράτηγος ε,α Νικόλα
ος Δερμενούδης φιλοδοξεί να καλύψει -κατά το μέ
ρος του εφικτού- μαζί με το ήδη εκδοθέν βοήθημα 
των "160 Πρακτικών της Ποινικής Δικονομίας 
στο στάδιο της Προδικασίας", το αισθητό κενό 
που υφίσταται στον τομέα της Ποινικής Ανακρι- 

Ι τικής Π ρακτικής ώστε ο αναγνώστης να βρει 
; I στις 790 σελίδες του έργου αυτού την πλήρη 

1 Μ  KCU π1()τή απεικόνιση των διαδικαστικών και
... . άλλων συναφών ενεργειών που πραγματοποιεί
ο ανακριτικός υπάλληλος στην πορεία χειρισμού των 
ποινικών υποθέσεων. Το έργο περιλαμβάνει όλη την
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ύλη για τις Σχολές Αρχκρυλάκων, Ανθυιιαστυνόμων, ΤΕ- 
ΜΑ και αξιωματικών (κατατακτήριες) και απευθύνεται οε 
όλους τους ανακριτικούς υπαλλήλους, Δόκιμους Αστυφύ
λακες, Δόκιμους Υπαστυνόμους, φοιτητές Νομικής και δι
κηγόρους

ΔΙΑΣΗΜΑ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ, 
ΔΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ 
ΤΗΛ. 210-7706482, 6937707518
Ο συγγραφέας αναφέρεται στα ισχόοντα για τα Παράσημα 
των Ταγμάτων Αριστείας και στις ηθικές αμοιβές (Αστυνομι
κά Μετάλλια και Μετάλλια Διαμνημανεύσεων) που απονέμο- 
νται στο αστυνομικό προσωπικό και στη συνέχεια προβαίνει 
στην έγχρωμη απεικόνιση των ανωτέρω Παρασήμων και Με- 
ταλίων, όπως και των "Διπλωμάτων" που συνοδεύουν αυτά 
και των σχετικών Διεμβολών. Οι απεικονίσεις συνοδεύονται 
από σύντομα κείμενα που παρέχουν στον αναγνώστη τις mo 
απαραίτητες πληροφορίες Στο πέμπτο και στο έκτο μέρος του 
βιβλίου παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο φέρονται οι ηλα
κάτες και οι Διεμβολές των Μεταλλίων από τους τιμώμενους 
αστυνομικούς Στις δε τελευταίες σελίδες του βιβλίου παρατί
θενται όλες οι νομικές διατάξεις που διέπουν τα Παράσημα Α- 
ριστειάς τα Αστυνομικά Μετάλλια και τις Διαμνημονεύσεις

ΔΙΑΣΗΜΑ ΦΟΡΗΤΑ ΟΠΛΑ 
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΚΔ. EUROBOOKS, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112 
ΤΗΛ. 210-3614736,3630697
Η κατασκευή και χρήση των πρώτων φορητών πυροβόλων 
όπλων τοποθετείται χρονικά περί τον 14ο -15ο αιώνα 'Εκτο- 
τε κατασκευάστηκαν χιλιάδες διαφορετικοί τύποι φορητών ό
πλων, τα χαρακτηριστικά των οποίων βελτιώθηκαν σημαντι
κά, ακολουθώντας πάντα την εΣρλιξη και την πρόοδο της τε

χνολογίας 019ος αιώνας αποτέλεσε αναμφίβολα τον σημα
ντικότερο σταθμό στην εξέλιξή τους αφού τότε ξεκίνησε η 
εκτεταμένη χρήση όπλων με ραβδωτή κάνη, τα οποία παρό
λο που ήταν γνωστά από τον 15ο αιώνα, αντιμετώπιζαν προ
βλήματα που είχαν οδηγήσει στον παραγκωνισμό τους Με
ρικές δεκαετίες αργότερα εμφανίστηκαν τα πρώτα οπισθογε
μή όπλα, οι βολίδες τους απέκτησαν διάμετρο μικρότερη 
των 9,5mm, ενώ η άκαπνη πυρίτιδα αποτέλεσε πλέον τη νέ
α γόμωση φυσιγγίων. Δικαίως λοιπόν ο 19ος Km 20ος αιώ
νας χαρακτηρίζονται από πολλούς ως η περίοδος κατά την 
οποία παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τομέα 
των φορητών όπλων. Για τους λόγους αυτούς τα όπλα που 
περιλαμβάνονται στο παρόν βιβλίο ανήκουν στο παραπάνω 
χρονικό διάστημα έχοντας επηρεάσει ή έστω συμβάλλει 
στην ανάπτυξη του συνόλου των μεταγενέστερων φορητών 
όπλων. Βασικό κριτήριο για την καταχώρησή του στο βιβλί
ο αποτέλεσαν οι διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες ή "ιδιορ
ρυθμίες" στις οποίες στηριχθηκε η λειτουργία τους η υιοθέ
τηση τους από κάποια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, η "συμ
μετοχή’ τους σε κάποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός αλλά 
Km η "ιδιαίτερη" σχέση που κάποια από αυτά έχουν με τον 
ελληνικό χώρο.'  Ετσι, για παράδειγμα, ο συγγραφέας συμπε
ριέλαβε το τυφέκιο Μυλωνά Υποδ.1872, το οποίο αποτέλεσε 
το πρώτο όπλο ελληνικής επινόησης Km το οποίο υπό διαφο
ρετικές συνθήκες δεν θα παρουσίαζε κάποιο ιδιαίτερο ενδια
φέρον. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ο αναγνώ- 
στης θα συναντήσει στις σελίδες αρκετά από τα όπλα που 
χρησιμοποιήθηκαν από τις Ελληνικές 'Ενοπλες Δυνάμεις ή 
τα Σώματα Ασφαλείας τα τελευταία 120 χρόνια Στην πα
ρουσίαση κάθε όπλου περιλαμβάνονται τα σημαντικότερα 
στοιχεία της ιστορικής εξέλιξής του καθώς Km τα κυριότερα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του. Τα βιβλίο αυτό αποτελεί ένα 
εικονογραφημένο οδηγό με περισσότερους από 200 τύπους 
παλαιών Km σύγχρονων όπλων.

Ανθ/μος Κ. Κούρος
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΙΉΣ ΟΜΑΔΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

κατηγορία στο Πρωτάθλημα του Ναυτικού Ομίλου Καλα
μαριάς Θεσ/νίκης ανάμεσα σε 20 σκάφη διαφόρων τύπων 
και μεγεθών.
> Κατάκχηοη της 3ης θέσης κατά την συμμέτοχη της Ο
μάδας στο ετήσιο Πρωτάθλημα των Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε την 27-

28/10/2006 στην Καλαμάτα.
• Κατάχτηση της 1ης θέσης στη Διε

θνή Διοργάνωση με την επωνυμία 
"ODYSSAIL REGATTA 2006” που διεξή- 
χθη την 2-3/8/2006 στο Ρέθυμνο Κ ρήτης 

Κατάχτηση της 1ης θέσης σε ιστιο
πλοϊκούς αγώνες στα πλαίσια της Ναυτι
κής Εβδομάδας 2006 που διεξήχθησαν 
την 2/7/2006 στη θαλάσσια περιοχή του 
Θερμαϊκού κόλπου.

> Κατάχτηση της 1ης Παγκόσμιας θέσης στη Διεθνή 
Διοργάνωση ”23ο world 470 Class m aster cup” που διεξή- 
χθη στην Αλεξανδρούπολη την 6-11/8/2006. Στο ανωτέρω 
Πρωτάθλημα συμμετείχε και κατέλαβε την ανώτερη διά

κριση ο Αστ/κας Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος αγωνι-
ζόμενος με σκάφος και πλήρωμα από τον Ναυ

τικό 'Ομιλο Θεσσαλονίκης

Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας την 
προηγούμενη χρονιά παρουσίασε μια πολύ αξιόλογη αγω
νιστική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, 
κατά την διάρκεια του έτους συμμετείχε 
σε πέντε εθνικά Πρωταθλήματα και σε δύ
ο διεθνείς διοργανώσεις αγωνιζόμενη σε 
67 αγώνες και αποκομίζοντας συνολικά 
41 διακρίσεις από τις οποίες είκοσι Α' θέ
σης δεκατρείς Β' θέσης και οκτώ Π  θέσης 
Σε ατομικό επίπεδο απέσπασε μία διάκρι
ση Πρώτης Παγκόσμιας θέσης

Αυτή η χρονιά όμως εκτός του ότι χα
ρακτηρίζεται ως μία από τις πιο πλούσιες από πλευράς συμ- 
μετοχής της Ομάδας σε αγώνες, χαρακτηρίζεται και για την 
ιδιαιτερότητα των διακρίσεων που κατάκτησε, α
φού κάποιες από αυτές είναι πολύ σημαντικές 
και αποτελούσαν στόχο και τώρα σταθμό 
στην ιστορία της Ομάδας.

Συγκεκριμένα οι mo σημαντικός επιτυχί
ες της το προηγούμενο έτος είναι:
> Κατάχτηση της 1ης θέσης στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σκα
φών J/24 που διεξήχθη την 3- 
5/11/2006 στο Π. Φάληρο Ατ
τικής διάκριση που για πρώ
τη φορά κατακτά η Ομάδα.
>Κατάχτηση της 1ης θέ
σης στο overall και στην



Η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας που έ
λαβε μέρος στους ανωτέρω αγώνες αποτελείται από τους έ
ξης αθλητές αστυνομικούς της Υ.ΦΑΑ:

Αρχ/κα Αντώνιο Καραγιάννη, (Προπονητής), Ανθ/μο Νι
κόλαο Παπάζογλου (Αρχηγό), Ανθ/μο Γεώργιο Κοσμά, Αν
θ/μο Δημήτριο Κόκκορη, Αστ/κα Αλέξανδρο Ταγαρόπουλο.

Η Ομάδα στελεχώθηκε - συμπληρώθηκε κατά περίπτω
ση και από τους παρακάτω αστυνομικούς -ιστιοπλόους: 
Υ/Α’ Αναστάσιο Μιαούλη του AT. Χολαργού, Αρχ/κα Ιωάν
νη Φάκα της ΑΔ. Πιερίας, Αστ/κα Ιωάννη Κωστάλα της 
ΑΔ. Χίου, Αστ/κα Ευάγγελο Τσιμπούρη, του Τμ· Τροχαίας 
Καστοριάς Αστ/κα Αλκιβιάδη Μακρυγιάννη του AT. Βού
λας Α ττικής Συν. Φύλακα Ευάγγελο Πασχαλέρη του 
Τ.Σ.Φ. Καβάλας- Νέα Καρβάλη.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Οι εκπαιδευτές του Τμήματος Ειδικής Μετεκπαίδευσης 
Οδηγών καθώς και άλλοι κατάλληλοι και έμπειροι οδηγοί 
αστυνομικοί μπορούν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού

του Σώματος να συμμετέχουν με ειδικά οχήματα σε αγώνες 
μηχανοκίνητου χερσαίου αθλητισμού, σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανόνες Για την αντιμετώπιση των δαπανών συμ
μετοχής μπορεί να γίνονται δεκτές προσφορές ιδιωτών χο
ρηγών. Τα τελευταία χρόνια έχουν συγκροτηθεί αγωνιστι
κές ομάδες αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας οι οποίες συμμε- 
τάσχουν με αστυνομικούς οδηγούς στα Πανελλήνια πρω
ταθλήματα με πολύ καλά; διακρίσεις Συγκεκριμένα στο 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα αγώνων αυτοκινήτου συμμετέ
χουν ως οδηγοί ο Ανθυπαστυνόμος Γρηγόριος Νιώρας και 
ο Αστυφύλακας Ιοοάννης Πλάγος Στο Πανελλήνιο πρωτά
θλημα μοτοσικλετών συμμετέχουν ο Αρχιφύλακας Χριστό
δουλος Μπαλτζής και οι Αστυφύλακες Νικόλαος Ζαφείρης 
και Βασίλειος Παπαδημητρίου.

Στο φετινό πρωτάθλημα ράλι αυτοκινήτων και στους δύο 
πρώτους αγώνες που διεξήχθησαν στους νομούς Ηλείας και 
Φθιώτιδας οι Νιώρας και Πλάγος έφεραν την 6η και 2η θέση α
ντίστοιχα, ενώ στο ράλι Ακρόπολις ο Νιώρας ήρθε 3ος ανάμεσα 
στους Έλληνες Στις μοτοσικλέτες ο Παπαδημητρίου ήρθε 2ος 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Enduro και ο Ζαφείρης 9ος στο 

Πανελλήνιο πρωτάθλημα ταχύτητας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΒΡΟΥΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Το Σάββατο 26/05/2007 στο στάδιο Τ . Κα- 
ραϊσκάκης" διεξήχθησαν ο μικρός τελικός 
του ΙΔ ' Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Α
στυνομικών μεταξύ των ομάδων του A.T. Ο
μόνοιας και της Α.Δ. Αλλοδαπών καθώς και 
ο τελικός μεταξύ του Α.Τ. Πατησίων και της 
Υ.Α. Προέδρου Δημοκρατίας.
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Στον μικρό τελικό και αφού ο κανονικός αγώνας έληξε με 
σκορ 2 - 2 νικητής αναδείχθηκε ύστερα από την διαδικασία 
των πέναλτι η ομάδα της Α.Δ. Αλλοδαπών με σκορ 5 - 4.

Ο τελικός ύστερα από συγκλονιστική εξέλιξη έληξε ισόπα
λος 2 - 2. Το σκορ άνοιξε στο 3ο λεπτό η ομάδα της ΥΑΠ.Δ. 
με ένα καταπληκτικό σουτ του Ευσταθίου. Στο 10ο λεπτό 
και σε ανύποπτη φάση η ομάδα του AT. Πατησίων ισοφάρι
σε με αυτογκόλ του Σκούρα. Παρά τις προσπάθειες και των 
δύο ομάδων το ημίχρονο έληξε 1 -1 . Στο 2ο ημίχρονο η ο
μάδα της ΥΑΠ.Δ. είχε καλύτερη απόδοση και έχασε τρεις 
μοναδικές ευκαιρίες για να πετύχει γκολ. Α ντ' αυτού στο 
87ο λεπτό με σουτ έξω από την περιοχή η 
ομάδα του AT. Πατησίων προηγήθηκε με 2 
-1. Στο 90ο λεπτό η ομάδα της ΥΑΠ.Δ. ι
σοφάρισε με γκολ του Σεραφίγγου ύστερα 
από σέντρα του Ευσταθίου.

Στην διαδικασία των πέναλτι επικράτησε 
η ομάδα του AT. Πατησίων με σκορ 5 - 4.

Συνθέσεις ίω ν ομάδων
ΥΑΠ.Δ.: Μ ούσιαρης Σκούρας, Μπα- 

μπαλής Μπούκας, Κασμερίδης (Καραϊσκος 
80 ), Κολότουρος Τσιρώνης Παρασκευάς 
Λύτρας, Ευσταθίου, Σεραφίγγος. Στον πά
γκο: Οικονόμου, Δαλιάνης, Ανδρεάκης 
Μ ακρυγιάννης Τόσιος Κούκος, Μανώλης,
Μπελτσώνιας

AT. ΠΑΤΗΣΙΩΝ: Αντωνόπουλος Βασι- 
λάκης Σιλεβίστας Βασιλειάδης (Φόλας),
Γκότσικας Σερδενές Τζανέτος Πετρίδης 
(Κωνσταντ ι νιύης), Αγγελάκης Καρβούνης 
Τσεκούρας.

Στον πάγκο: Πανογεώργος ΓΙοιμενίδης,
Σκόπας

Η διαιτησία του γνωστού διεθνή διαιτητή 
Παπίλια ήταν άριστη, όπως και οι δύο βοη
θοί Τζαφόλιας και Καρφής Καλύτερος παί
χτης του τελικού ανακηρύχθηκε από το 
Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Αθλητικής 'Ενωσης 
Αστυνομιών ο τερματοφύλακας της ΥΑΠ.Δ. Γ. Μούσιαρης 
ο οποίος και τιμήθηκε από τον Γ.Γ. της USPE. Οι αγώνες 
διοργανώθηκαν από την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΈΝΩΣΉ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και σημείωσαν μεγάλη επιτυχία.

Στο διάλλειμα του ημιχρόνου βραβεύθηκαν οι πρώην πρό
εδροι της Α Ε Α Ε., Νικόλαος Τασσιόπουλος I. Χουλιάρας, I. 
ΚαραπανάγοςκαιΙ. Τακάκης Στη συνέχεια το χορευτικό συ
γκρότημα του Κ  Ανδριανόπουλου άφησε άριστες εντυπώ
σεις Επίσης για τη στήριξη των προσπαθειών για την ανά

πτυξη του αστυνομικού αθλητισμού βραβεύθηκαν ο Πρόε
δρος της Super League κ. Π. Κόκκαλης ο διευθυντής του στα
δίου Τ . Καραϊσκάκη" κ. Χατζημανώλης ο διευθύνων σύμ
βουλος της ’Καραϊσκάκης ΑΕ." κ. I. Χρυσικόπουλος και ο κ. 
Γ. Γλου Τον αγώνα παρακολούθησαν μεταξύ των επισήμων 
και ο πρόεδρος των βετεράνων του Ολυμπιακού κ. Γλύκας

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

Στην περιοχή αρμοδιότητας της Γ Α Δ  Α  λειτουργούν 
διάφορα Γυμναστήρια όπως στο κτίριο της 
Γ Α Δ  Α  στην Αστυνομική Ακαδημία, στην 
ΥΑΤ. και στις εγκαταστάσεις Λαγονησίου. 
Το πλέον σύγχρονο, όμως άρτια εξοπλισμέ
νο είναι το Γυμναστήριο που λειτουργεί 
στη Δ'νοη Αερολιμένα Αθηνών από το 2001 
με επικεφαλής και προπονητή τον Ανθυπα- 
στυνόμο Στυλιανό Μαρκόγλου. Ο συνάδελ
φος Ανθυπαστυνόμος ο οποίος είναι Διε
θνής Πρωταθλητής του Κλασσικού Αθλη
τισμού και Προπονητής Α' Κατηγορίας της 
Γ.Γ. Αθλητισμού και εργάσθηκε με πολύ 
μεράκι συμβάλλοντας στην πλήρη οργάνω
ση του Γυμναστηρίου υποστηρίξει ότι: Ή  
συνεχής εκγύμναση δραστηριοποιεί και 
κρατά σε ετοιμότητα το ΚΝΣ του οποίου η 
λειτουργία είναι καθοριστική για την από
δοση στην τόσο σκληρή και υπεύθυνη δου
λειά μας Θα πρέπει η αερόβια γυμναστική 
να γίνει τρόπος ζωής αν θέλουμε να διατη
ρούμε ακμαίο το φυσικό και ψυχικό μας 
σθένος για να έχουμε καλή θωράκιση της υ
γείας μας και να είμαστε mo αποτελεσματι
κοί στο χώρο της δουλειάς μας Ο κάθε α
στυνομικός πρέπει να είναι σε διαρκή ετοι
μότητα, ισορροπημένος χωρίς εμπάθειες 
και υποτονικότητα ώστε να μπορεί να αντα

πεξέρχεται αποτελεσματικά στις αντιξοότητες του αστυνομι
κού λειτουργήματος”.

Στο Γυμναστήριο που είναι ανοικτό καθημερινά από 
08:00'π.μ-22:00'μ.μ. έχουν δικαίωμα να γυμναστούν όλοι οι 
συνάδελφοι που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Γ Α Δ Α  προ
σκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από παθολόγο και καρδιολόγο. 
Γία περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-3537385. J

Ανθ/μος Κ. Κ ούρος
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ΔΟΣΕΙΣ

Ν ΙΚ Ο Λ Α ΪΔ Η Σ
wmmmmmmmmmmmm

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

1 °  ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α :
ΕΛ. Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  15 
ΑΓ. ΒΑ ΡΒ Α ΡΑ  
Τ Η Λ : 2 1 0 .  5 4 4 1 4 8 8  

2 1 0 .  5 6 1 7 5 5 6

2 °  ΚΑΤΑ ΣΤ Η Μ Α :
ΜΕΓ. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  4 3  
ΑΙΓΑΛΕΩ
Τ Η Λ : 2 1 0 .  5 6 1  1 5 2 5

3 °  ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α : 
ΓΡΗΓ. Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η  4 3  
ΝΙΚΑΙΑ
Τ Η Λ : 2 1 0 .  4 9 4 5 8 8 8  

2 1 0 . 4 9 4 5 8 8 9

7 5 °  Χ Λ Μ . Ε Θ Ν .Ο Δ Ο Υ  
Α Θ Η Ν Ω Ν  - Κ Ο Ρ ΙΝ Θ Ο Υ  
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ο Σ  
Τ Η Λ : 2 7 4 1 0 . 7 3 3 2 5

5 °  Κ Α Τ Α ΣΤ Η Μ Α :
ΕΛ. Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Υ  13  
ΑΓ. Β Α Ρ Β Α Ρ Α  
Τ Η Λ : 2 1 0 .  5 4 4 1 0 0 8
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ...
Από Ασεισμικούς χσσ Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού 
ΕγκλήματοςΔΑΑ συνελήφθησαν πέντε γυναίκες και εφτά άνδρες 
διότι μάοω γραπτών μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας (SMS), τα 
οποία αποστέλλσνταν από τετραψήφιους αριθμούς προτρέπσνταν 
οι χρήστες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας μέσω προκλητικών 
ερωτικών μηνυμάτων καθώς και υπηρεσιών χαρτομαντείας και 
αστρολογίας όπως αποστέλλουν έναντι τιμήματος 1,4θ0 εώς και 
3,750+ΦΙ ΙΑ, γραπτά μηνύματα SMS στους ανωτφω 
τετραψήφιους αριθμούς προκειμένου κανονίσουν ερωτικός 
συνευρέσεις και ραντεβού με άλλα άτομα (άνδρες και γυναίκες) τα 
οποία στην πραγματικότητα δεν υφισταντο και τον ρόλο τους 
κανόνιζαν προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή μεοω ειδικού 
χειρισμού από τους ανωτφω συλληφθέντες ανάλογα με τα 
ενδιαφέροντα του θύματος
Επίσης οι συλληφθέντες διαχειρίζονταν και τηλεφωνικές γραμμές 
υψηλής χρέωσης (901-ΧΧΧ-ΧΧΧΧ) με το ίδιο αντικείμενο στην 
εταιρεία που εργάζονταν.
Ο ανωτφω τρόπος δράσης (ταυτόχρονη αποστολή μηνυμάτων 
SMS με δεκάδες διαφορετικά γυναικεία και ανδρικά ονόματα) είχε 
ως αποτέλεσμα τον εθισμό του χρήστη κινητής τηλεφωνίας σε 

αποστολή δεκάδων μηνυμάτων για την επίτευξη 
υποτιθέμενης ερωτικής συνεύρεσης πράξη που 

ουδέποτε πραγματοποιείτο, καθόοσν όλα 
κινούνταν σε ένα εικονικό (virtual) ερωτικό 
περιβάλλον, έντεχνα κατασκευασμένο από τους 

δράστες με μοναδικό σκοπό την οικονομική 
ζημιά των θυμάτων μέσω των τηλεφωνικών 

τους λογαριασμών.
Τα ερωτικά μηνύματα ήταν σχεδόν 

πανομοιότυπα και στόχος τους ήταν 
η ερωτική διέγερση της φαντασίας 
των χρηστοόν κινητής τηλεφαινιας οι 
οποίοι στη συνέχεια απόσιελλαν 

μηνύματα SMS, για να κανονίσουν 
ίρωτικός γνωριμίες 
Οι ανωτφω διαφήμιζαν τις 
δραστηριότητες της εταιρίας μεοω 
τηλεοπτικού σταθμού πανελλήνιας 
τμβέλειας και μάλιστα επί 24ώρσυ 
βάσεοος προβάλλοντας ταυτόχρονα 
βίντεο σκληρού πορνό, ενώ τόσο σε 
επαρχιακούς τηλεοπτικούς σταθμούς 
όσο και σε περιοδικά πανελλήνιας 
κυκλοφορίας διέθεταν πλήθος 
διαφημιστικών καταχωρήσεων. 

Υπολογίζεται ότι με τον ανωτφω 
τράτο, οι δράστες είχαν καταφφει να 
αποκομίσουν τεράστια οικονομικά 
οφέλη από τους ανυποψίαστους 

συνδρομητές δικτύων τόοο της κινητής
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όσο και σταθερής τηλεφωνίας 
Σε φευνα που διενεργήθηκε στα γραφεία της εταιρείας 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 κεντρικοί διακομίσεις 
(SERVERS), 1 κεντρική μονάδα Η/Υ, 36 σκληροί δίσκοι Η/Υ, 
62 ψηφιακοί δίσκοι (DVD) πορνογραφικού περιεχομένου και 
πλήθος έντυπου υλικού, το οποίο αποδεικνύα την παράνομη 
δραστηριότητα της εταιρείας όπου από τις αρχές του έτους 
2006 μέχρι και την 6-6-07 είχε λάβει 525.632 (μηνύματα) SMS 
προς τους τετραψήφιους αριθμούς της και 3.221.025,35 λεπτά 
ομιλίας προς τους τηλεφωνικούς αριθμούς υψηλής χρέωσης 
(901-500ΧΧΧΧ) που διατηρούσε 
Η ως άνω εταιρεία λειτουργούσε επί 24ώρου βάσεως σε τρεις 
ορόφους οικοδομήματος προαστίου του Πειραιά.
Ο ιδιοκτήτης (αναζητείται) της εταιρείας εκτός των άλλων, είχε 
εγκαταστήσα εντός του χώρου της εταιρείας του, τηλεοπτικό 
STUDIO όπου βιντεοσκοπσύσε και φωτογράφιζε γυμνός 
γυναίκες και εξρπεμπε απ’ ευθείας (ζωντανό) τηλεοπτικό 
πρόγραμμα, το οποίο μεταδιδόταν στην Αθήνα αλλά και σε 
διάφορες επαρχίες της χώρας μας
Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έντυπα που ανέγραφαν 
στερεότυπες απαντήσεις σε θφατα αστρολογίας, άισυ οι 
τηλεφωνήτριες προσποιούμενες τις ειδικές αστραλόγους 
σύμφωνα με τα διαφημιστικά έντυπα της εταιρείας έδιναν στα 
ανυποψίαστα θύματα απαντήσεις που προέρχονταν από τα 
έντυπα αυτά
Οι ανωτφω συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Πειραιά

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗ
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του θχρονου (Οδυσσέα 
Σοφουλάκη), ο οποίος χάθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 
του Πάσχα. Αμέσως οργανώθηκε γιγαντιαία επιχείρηση 
από δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής και της 
Αστυνομίας ενώ προκειμένου να ενισχυθούν οι έρευνες 
πήρε μέρος και το ελικόπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας 
με θερμική κάμερα Συμμετείχαν επίσης μέλη του 
Ερυθρού Σταυρού, των Σαμαρειτών, καθώς και το 
σύνολο των κατοίκων των χωριών Μοχός και Άβδου. 
Τελικά ο θχρονος βρέθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα σε 
περιοχή του χωριού 
Αβδού Ηρακλείου. Ο 
θχρονος ο οποίος 
αντιμετωπίζει 
προβλήματα επικοινωνίας 
μεταφέρθηκε για 
προληπτικούς λόγους με 
ασθενοφόρο σε νοσοκομείο 
του Ηρακλείου.



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ
Στο υποκατάστημα της ALPHA BANK στην Κω 
διεπράχθη ληστεία από δύο ένοπλα άτομα, με λεία 95.000 
ευρώ. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην ΑΔ. 
Δωδεκάνησου και δυνάμεις από τη Ρόδο και παράπλευρα 
νησιά προέβησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους, 
προσαγωγός και έρευνες για την ανακάλυψη των 
δραστών. Ύστερα από πολυήμερες προσπάθειες 
εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν τέσσερα άτομα 
Αλβανικής καταγωγής ενώ αναζητείται ένας ακόμα

ομοεθνής τους.
Στην κατοχή τους βρέθηκαν :το χρηματικό ποσό των 
91.820 ευρώ που αποτελεί προϊόν της αναφερόμενης
ληστείας, ένα πιστόλι μάρκας TOKAEEF 7,65mm, δύο 
γεμιστήρες πιστολιού πλήρες φυσιγγίων και πέντε 
φυσίγγια 7,65mm.
Από την διενεργηθείσα προανάκριση προέκυψε ότι ο 
συλληφθείς φυσικός αυτουργός συμμετείχε και σε δύο 
άλλες ένοπλες ληστείες στη περιοχή της Αθήνας.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Χ ΑΣΕ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΕΣ
Ημεδαπός είχε αποθηκεύσει σε υπόγειο χώρο 
της οικίας του στο Αγάλεω, 22 νάυλον 
συσκευασίες που περιείχαν χασίς συνολικού 
βάρους 22 κιλών και 100 γραμμαρίων. Τις εν 
λόγω συσκευασίες τις είχε αποθηκεύσει για 
λογαριασμό 
αλλοδαπού, πρών

*

υπόδικου-έγκλειστου Δικαστικών Φυλακών 
Κορυδαλλού. Αστυνομικοί του Β ' Τ Α  Αγάλεω, 
αξιοποιώντας πληροφορίες, συνέλαβαν τον εν 
λόγω ημεδαπό και σε έρευνα που ακολούθησε 
στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 
φυσίγγια πολεμικού όπλου αγνώστου τύπου, 3 
φυσσίγγια των 9mm, 2 φυσίγγια των 0,38mm 
κοντές, 1 φυσίγγιο των 0,38mm, 8 φυσίγγια 
των 9mm κρότου και 5 ξιφολόγχες-στιλέτα 
διαφόρων τύπων.
Ο αλλοδαπός συνελήφθη κατόπιν συνεχών και 
επίμονων τηλεφωνικών επαφών του με τον 
συγκατηγορούμενό του, ο οποίος ενεργούσε 
πλέον συνεργαζόμενος και σύμφωνα με τις 
εντολές και τις υποδείξεις των αστυνομικών. Η 
ανωτέρω κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών 
ουσιών, μεταφέρθηκε στην περιοχή του 
Αγάλεω, από άγνωστο σύνεργό του αλλοδαπού 
συλληφθέντα, κατόπιν προσυνεννόησής του με 
τον ανωτέρω ημεδαπό και με την υπόσχεση 
παροχής σε αυτόν για φύλακτρα του 
χρηματικού ποσού των 2.000 ευρώ.

ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Ύστερα από συνεργασία αστυνομικών των Υπηρεσιών 
Ασφαλείας Ναυπλίου-Τριπόλεως, AT. Παραλίου Άστρους, του 
Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής και 
της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξιχνιάστηκε η 
δολοφονία που είχε διαπραχθεί τις νυκτερινές ώρες της 23/24-4- 
2007 στην Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αρτοκωστά Κυνουρίας 
Αρκαδίας σε βάρος των δύο μοναχών που διέμεναν εκεί. 
Συγκεκριμένα την ανωτέρω ημερομηνία οι τρεις δράστες (ένας 
ημεδαπός και δύο αλλοδαποί υπήκοοι της FYROM) εισήλθαν στη 
Μονή όπου έσπασαν βιαίως την πόρτα του κελιού στο οποίο 
διεμεναν οι μοναχές και εν συνεχεία χρησιμοποιώντας βία και 
απειλές, προκειμένου να τους φανερώσουν τα σημεία όπου είχαν 
κρυμμένα τα χρήματα και τα χρυσαφικά, τους έφραξαν τα 
πρόσωπα με μαξιλάρια με αποτέλεσμα οι Μοναχές να 
καταλήξουν από ασφυξία. Στη συνέχεια όπως ομολόγησαν οι δύο 
εκ των δραστών (ημεδαπός-αλλοδαπός) αφαίρεσαν 20.300 ευρώ, 
21 χρυσές λίρες, 3.000 δολάρια ΗΠΑ, 
όλα τα αφιερώματα των προσκυνητών από την εικόνα της 
Παναγίας Αρτοκωστά καθώς και ένα σταυρό ιδιαίτερης 
θρησκευτικής αξίας. Στην κατοχή τους δεν βρέθηκε τίποτα από 
τα κλοπιμαία καθόσον αυτοί τα διέθεσαν, ο μεν ημεδαπός σε 
άγνωστο αλλοδαπό άτομο κατοίκου Αθηνών, ο δε αλλοδαπός σε 
άγνωστο άτομο στην FYROM. Ο τρίτος δράστης διαφεύγει στη 
χώρα του, στη δε οικία του στην περιοχή της Αργολίδας 
βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 10 
δαχτυλίδια, 2 σταυροί, 2 
σκουλαρίκια και το 
χρηματικό ποσό των 
3.500 ευρώ.
Οι δράστες(διαβιούσαν 
παράνομα στη χώρα) με 
την σχηματισθείσα σε 
βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα.
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Υ Π Ε Ρ Τ Ι Μ Η Μ Ε Ν Α  Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α  ΤΟΥ  
ΤΕΛ ΙΚΟΥ U E F A  C H A M P I O N S  
L E A G U E  Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α
Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ηλε- 
κιρονικού ΕγκλήματοςΑΑΑ διαπιστώθηκε ότι 
μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας του διαδικτύου I 
(αθλητικού περιεχομένου), πωλούνταν εισιτήρια για τον α
γώνα του Champions League που διεξήχθη στην χώρας μας 
σε πολύ μεγαλύτερες τιμές από τις κανονικές, δηλαδή 2.000, 
2.200 και 2.500 ευρώ αντί των 80,140 και 200 ευρώ που ή
ταν η πραγματική τους αξία.
Συγκεκριμένα, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας υπήρχε φόρ
μα στην οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος καταχωρώντας τα 
προσωπικά του στοιχεία και χρεώνοντας την πιστωτική του 
κάρτα με το ποσό των 300 ευρώ, θα ήταν σε θέση να εγγρά
φει για την ανεύρεση και αγορά εισιτηρίου.
Επίσης στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, πωλούνταν εισιτή
ρια και για άλλες αγωνιστικές συναντήσεις ομάδων (μπά- 
σκετ, ποδόσφαιρο) που διεξάγονται και θα διεξαχθούν σε Ε
θνικό και Διεθνές επίπεδο, σε τιμές πολύ μεγαλύτερες από τις 
κανονικές.
Κατόπιν τούτου αξιωματικός του Τμήματος Δίωξης Ηλε

CHAMP10NS
LEAGUE ·

κτρονικού Εγκλήματος συμπλήρωσε τα στοι
χεία του στη φόρμα που προσφερόταν στον εν 
λόγω διαδικτυακό τόπο, ζητώντας ένα εισιτήριο 
για τον τελικό του CHAMRIONS LEAGUE 
στην τιμή των 2.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να πι- 
στωθεί η πιστωτική του κάρτα με το ποσό των

300 ευρώ.
Σε συμφωνηθείσα συνάντηση στο κέντρο των Αθηνών, συ- 
νελήφθη ο δράστης κατά τη στιγμή που εισέπραττε το προ- 
σημειωθέν χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ και παρέδιδε 
στον αστυνομικό το εισιτήριο.
Σε έρευνα που έγινε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και άλλα 
πέντε εισιτήρια για τον τελικό του Champions League, τα ο
ποία προορίζονταν για εμπορία, καθώς και τα προσημειωμέ
να χαρτονομίσματα.
Ό πω ς έχει προκόψει από την προανάκριση τα εισιτήρια διο- 
χετεύοντο στην Ελλάδα από την Κύπρο και γ ι’ αυτό το λό
γο γίνεται έρευνα και μέσω INTERPOL για την πλήρη δια
λεύκανση της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή και άλλων ατό
μων σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογρα
φία οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

Δ Ι Α Σ Τ Η Μ Ι Κ Α  Ο Π Λ Α
Αστυνομικοί του Β' Τ Α  Αγάλεω, 
ύστερα από αξιοποίήση σχετικής 
πληροφορίας κατάφεραν να 
εντοπίσουν ένα άτομο και αφού 
συνομίλησαν μαζί του ως υποψήφιοι 
πελάτες αντάλλαξαν μεταξύ τους 
κινητά τηλέφωνα και συμφωνήθηκε η 
αγοραπωλησία έξι μηχανισμών 
εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
μπαταρίας και ρεύματος με 
επαναφόρτισή τους αντί του ποσού 
των 360 ευρώ. Ενεργώντας σύμφωνα 
με εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας 
επιτεύχθη συνάντηση και σύλληψη 
του δράστη στην κατοχή του οποίου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, με 
σκοπό την εμπορία, τα κάτωθι 
αντικείμενα: 6 μηχανισμοί εκκένωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας (τα οποία θεωρούνται όπλα και είναι 
σε λειτουργία είτε με μπαταρία είτε με φορτιστή ρεύματος), 
6 θήκες προσαρμογής σε ζώνη όπου εντός αυτών

τοποθετούνται οι ανωτέρω μηχανισμοί, 3 
φορτιστές ρεύματος των ανωτέρω 
μηχανισμών ηλεκτρικής ενέργειας 1 
συσκευή κινητού τηλεφώνου με την 
κάρτα SIM τη ς 1 ξύλινη βάση στιλέτου 
για την υποδοχή-προσαρμογή ειδικών 
κοπτικών ξιφιδίων και λογχών καθώς 
και ένα μεταλλικό ξιφιδιο μετά της 
ειδικής θήκης του που προσαρμόζεται σε 
ζώνη. Μετά την εξέταση του δράστη ο 
ίδιος δέχτηκε να συνεργαστεί και να 
υποδείξει τον προμηθευτή των 
κατασχεθέντων αντικειμένων. Κατόπιν 
τούτου αστυνομικοί μετέβησαν σε 
υπόγεια αποθήκη όπου συνέλαβαν τη 
σύνεργό του και κατάσχεσαν 22 
μηχανισμούς εκκένωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας 20 δερμάτινες θήκες 
17φορτιστές ρεύματος καθώς και 357 

τεμάχια στιλέτων διαφόρων ειδών.
Οι δράστες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών.

Ο Π Λ Α  Σ Τ Ο  Κ Ο Τ Ε Τ Σ Ι
Σε οπλοστάσιο είχε μετατρέψει αποθήκη ορνιθώνα, που διατηρούσε σε κοντινή απόσταση από την οικία του, ένα άτομο το 
οποίο συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ Α  Χανιών σε συνεργασία με άνδρες του Τ Α Ε . Χανίων.Κατά τη διενεργηθείσα 
έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν : 4 πιστόλια, 3 ταχυγεμιστήρες πιστολιών, 2 φυσίγγια πιστολιού διαμ. 9mm, ένα όπλο 
μονόκανο, ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, μία καραμπίνα χράπα-χρούπα, 3 γεμιστήρες οπλοπολυβόλου, πέντε ξύλινοι 
κορμοί πολεμικών τυφεκίων, ένα πολεμικό τυφέκιο Μ Ι, ένας μηχανισμός κινητού ουραιου-σκανδάλης στρατιωτικού 
τυφεκίου, τρεις κάννες πολεμικών τυφεκίων, τέσσερις ξύλινοι υποφυλακτηρες στρατιωτικών τυφεκίων, μια διόπτρα, διίο 
μηχανισμοί σκανδάλης στρατιωτικών τυφεκίων, δύο φύσσιγγες ζελατινοδυναμιτιδας βάρους πέντε κιλών, 73 κοινοί 
πυροκροτητές 3 κοινοί πυροκροτητές με προσαρμοσμένο επ'αυτών τεμάχιο βραδύκαυστης θρυαλλίδας καθώς και 6,1 
μέτρα βραδύκαυστης θρυαλλίδας
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"ΛΑΔΙ  Σ Τ Η  Δ . Ο . Υ .
Σύμφωνα με καταγγελία ιδιόκτητη εταιρείας καυσίμων και της λογίστριας του δύο υπάλληλοι της 
Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης απαιτούσαν από τους ανωτέρω το χρηματικά ποσά των 30.000 ευρώ 
προκειμένου να διεκπεραιώσουν έγκαιρα τη διαδικασία ελέγχου που αφορούσε αιτήσεις της 
επιχείρησης για την επιστροφή Φ.Ι ΙΑ έτους2006 συνολικού ποσού περίποι; 475.000 ει ιρώ.
Υστερα από αυτό και διάφορες συνεννοήσεις που ακολούθησαν προγραμματίσθηκε 

συνάντηση μεταξύ της λογίστριας της εταιρείας και υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. η οποία και 
συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος 
όταν παρέλαβε το προσημειωθέν ποσό των 30.000 ευρώ που είχε απαιτηθεί από κοινού με το 
δεύτερο υπάλληλο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια στο γραφείο του.
Οι κατηγορούμενοι με την σχηματισθειοα οε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Π Λ Α Σ Τ Α  Χ Α Ρ Τ Ο Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Α
Εργαστήριο τύπαχτης πλαστών χαρτονομισμάτων είχαν στήσει δύ
ο άτομα σε χωριό του Νομού Αρτας παράγοντας μηνκύώς αρκετές 
χιλιάδες πλαστά ευρώ. Κατόπιν αξιοποιήσεως παρασχεθείσων πλη
ροφοριών κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Οικονομι
κών Εγκλημάτων/ΔΑΑ μετέβη στις πόλεις Πρέβεζα και Άρτα όπου 
μετά από πολύμηνη και διακριτική επιτήρηση εντόπισαν πέντε ά
τομα με ύποπτες επαφές μεταξύ τους και όλοι κάτοικοι ενός συγκε
κριμένου χωριού της Άρτας Κατόπιν τούτου ομάδα του συγκεκρι
μένου κλιμάκιου αστυνομικών που επιτηρούσε διακριτικά το χω
ριό αντελήφθη ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε ένα από τα ύ
ποπτα άτομα, να κινείται προς την Πρέβεζα και το ακολούθησαν. 
Στην περιοχή της Νικόπολης λίγο έξω από την Πρέβεζα, συνάντη
σε άλλα δύο από τα ύποπτα άτομα τα οποία επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυ
τοκίνητο και τους έδωσε μία τσάντα Στη συνέχεια το δεύτερο αυ
τοκίνητο κατευθύνθηκε προς Ηγουμενίτσα. Επειδή οι κινήσεις 
τους θεωρήθηκαν ύποπτες κρίθηκε σκόπιμο από τους αστυνομι
κούς να ελέγξουν το δεύτερο όχημα και τους επιβαίνοντες σε αυτό. 
Ετσι ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο και σε έρευνα που ακολού

θησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 70.100 ευρώ σε πλαστά χαρτο
νομίσματα των 20,50 και 100 ευρώ, μία σιδερογροθιά, ένα αναισθη
τικό σπρέι, ένα γκλοπ, 14.850 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα 
των 50 ευρώ καθώς και πέντε στιλέτα 
Κατά^ακαλούθηοαννομότυπεςφευνεςσηςκατο]Κ]π;άλωντωνΕμπλε- 
κ τμ ένω νά^ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα μηχάνημα κοπής χάρτου, 
ένα αλουμινόχαρτο (χρησιμοποιείτο για την κατασκευή κινησισγράμματος 
και ταινίας ααραλειας), δύο μηχανήματα αναγνώρισης πλαστών χαρτονομι
σμάτων, τεαχριςεκτυιωτές υψηλής ανάλυσης ένα scanner, δύο μηχανές 
κεπής ζυμαρικών που χρησιμοποιούντο στο κιλυνδρισμό για την σπκάλλη- 
ση κινησισγράμματος στο χαρτονόμισμα, 250.000 εκτυπωμένα χαρτονομί
σματα των20,50και 100 ευρώ ένα πιστόλι waller κρότου με γεμιστήρα, φυ- 
οήγκτ διαφόρων τύπων, 1.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα των 20 και 
50 και τέοοφις επαναληπτικές καραμπίνϊς
Οι συλληφθέντες (πέντε άτομα) με την σχηματισθεισα οε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Πρήβεφς
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Έ Κ Σ Τ Α Σ Η  " Σ Τ Ο  Χ Α Ϊ Δ Α Ρ Ι
Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι, όπου 
διέμενε αλλοδαπός άνδρας με την οτκογένετά του, 
γινόταν διακίνηση ναρκωτικών 
ουσιών σε μεγάλες ποσότητες 
Έ πειτα από παρακολούθηση και 
έρευνα που διενεργήθηκε από 
αστυνομικούς του ΤΑΧαϊδαρίου 
διαπιστώθηκε η ταυτότητα του 
αλλοδαπού που εργαζόταν σε 
πρατήριο καυσίμων στο Χαϊδάρι, 
κάνοντας παρέα με 
ύποπτα άτομα και 
διακινώντας ποσά που 
δεν δικαιολογούνταν 
από την εργασία του.
Κατόπιν τούτου οι 
αστυνομικοί της 
ανωτέρω υπηρεσίας 
χτύπησαν το κουδούνι 
της οικίας του εν λόγω 
ατόμου και αφού του
δήλωσαν την ιδιότητά τους του ζήτησαν να 
εισέλθουν και να ερευνήσουν το χώρο. Κατά τη 
διάρκεια της έρευνας και συγκεκριμένα κάτω από 
το κρεβάτι της κρεβατοκάμαρας ανευρέθη 
επιμελώς κρυμμένη μία συρόμενη βαλίτσα εντός 
της οποίας υπήρχαν χάπια "έκσταση'', τα οποία 
έφεραν το λογότυπο
"περιστέρι" και ήταν συσκευασμένα σε νάυλον 
συσκευασίες με σύνολο χαπιών 52.248.Τα ανωτέρω 
χάπια κατασχέθηκαν και απεστάλησαν στη χημική 
υπηρεσία της Ελευσίνας Επίσης από τη σωματική 
έρευνα που έγινε στον κατηγορούμενο βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 165 ευρώ σε χαρτονομίσματα 
και δύο κινητά τηλέφωνά.
Ο συλληφθείς με τη σχηματισθειοα σε βάρος του 
δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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διεθνείς /

α σ τ υ ν ο μ ι  κ ε ς ε η ι τ υ χ ι ε ς

Επιμέλεια:Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ
Την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος παιδεραστίας στο' Ιντερ- 

νει με' περισσότερα από 700 μέλη πέτυχε η Βρετανική Αστυνομία. 
Η έρευνα ι ίου πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία υπηρεσιών α

πό 35 χώρες διήρκεοε 10 μήνες και είχε ως αποτέλεσμα να σωθούν 
31 παιδιά Αρχηγός του κυκλώματος ήταν ο 27χρσνοςΤίμοθι Κοξ, 
ο ατοιός λειτουργούσε ιστοσελίδα ανταλλαγής φωτογραφιών και 
βίντεο από παιδιά-θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης με τον τί
τλο "Παιδιά to Φως της Ζωής μας". Ο Κοξ εμφανιζόταν με το ψευ
δώνυμο Υιός του Θεού" και διαχειριζόταν την ιστοσελίδα από το 
σπίτι του στο Σόφολκ της Βρετανίας Όταν συνελήφθη από τη 
βρετανική αστυνομία τον Σεπτέμβριο του 2006, περισσότερες από 
75.000 πορνογραφικός εικόνες με μωρά μικρά παιδιά και εφήβους 
βρέθηκαν στον υπολογιστή του. Κρατικές υπηρεσίες σε 35 χώρες 
με επικεφαλής το βρετανικό κέντρο για την Παιδική εκμετάλλευ- ] 
αη και Διαδικτυακή Προστασία ανέκριναν περισσότερους από 700 
υπόπτους οι 200 από τους οποίους βρίσκονταν στη Βρετανία

Οι ερευνες οδήγησαν τους αστυνομικούς κατ οε ένα άλλο μέλος 
τουκυκλτόματοςταν33χρσνοΠτφντσνΙ\ΑχκιντοςαποτοΧερτφορ- 
ντοάιρ ο οποιός επιχφηοε να κρατήσει σε λειτουργία την ιστοσελτ- | 
δα του Κοξμετά τη σύλληψή του. Περιοσότερεςαπόδ.ΟΟΟφωτσγρα- 
φιες και 392 βίντεο παιδοφιλικσύ περιεχομένου βρΦηκαν στον υπο
λογιστή του. Ο ίδιος δήλωσε ένοχος σε 27 κατηγορίες μεταξύ των ο
ποίον δημτσυργίά κατοχή και διανομή τέτοιου υλτκσυ.

Τέλος σύμφωνα με πληροφορίες η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονι
κού EγκλήμαεoςτηςEλληvlκήςAστuvqτίc^εpεύvησετDεvδε5ίσμε-
νο να εμπλέκονται και'Ελληνεςστοδιεθνέςκύκλωμαπαιδεραστίας
-Τα ΝίηΩ 9-& 07) -w w w ska ig

ΔΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙ Α IX) ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΖΟΤΟΒ 
ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Δύο νέοι 18 κατ 21 ετών συνελήφθησαν στο Μαρόκο και την 
Τουρκία κατηγορούμενοι ότι δημιούργησαν το διαδικτυακό σκου
λήκι Zotob, που επηρέασε τη λειτουργία εταιρειών όπως το CNN 
και η Boeing, ανακοίνωσε το FBI Οι αρχές έφτασαν στην άκρη 
του νήματος με τη βοήθεια 50 ειδικών της Microsoft που ανέλυσαν 
τον κακόβουλο κώδικα.
Σύμφωνα με τσν υποδιευθυντή του Τμήματος Κιιβερνοεγκλήμα- 
τος του FBI Λούις Ράιγκελ, ο Αττίλα Εκίσι από την Τουρκία, 21 ε
τών, ανέθεσε στον Μαροκινό Φαρίντ' Εσαμπαρ να γράψει τσν ιό έ
ναντι αμοιβής Πριν από περίπου δύο εβδομάδες το Zotob προκάλε- 
σε διακοπές στη λειτουργία υπολογιστών σε περίπου 100 αμερικα
νικές εταιρείας και δημοσιογραφικούς οργανισμούς όπως οι Times 
της Νέας Υόρκης και ο κατασκευαστής μηχανημάτων Caterpillar. 
Το σκουλήκι δεν επηρέασε πάντως σημαντικά τη γενικότερη κί
νηση στο Διαδίκτυο. Οι δύο νεαροί θα δικαστούν στις χώρες τους 
με αξιωματούχσυς του FBI να καταθέτουν ως μάρτυρες είπε ο Ρά- 
ιγκελ του FBI προσθέτοντας ότι η υπόθεση δεν θα είχε διαλευκαν- 
θεί χωρίς τη συμμετοχή των αρχών της Τουρκίας του Μαρόκου, 
αλλά και της Microsoft.

Εχουμε· σημαντικό έργο μπροστά μας για να αυξήσουμε την α
σφάλεια των υπολογιστών" σχολίασε ο Μραντ Σμιθ, νομικός σύμ
βουλος της 
Microsoft. "Αλλά έ
χουμε ήδη διανύσα 
μεγάλη απόσταση 
οε σύντομο χρονικό 
διάστημα, και το γε
γονός ότι είδαμε: αυ
τές τις συλλήψεις 
σε λιγότερο από δύο 
εβδομάδες και στην 
άλλη άκρη του κό
σμου πραγματικά 
το δείχνει αυτό1.

ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Η.ΠΑ
Ο ΜακΚίνσν δήλωσε ότι παραβίασε τα συστήματα αναζητώντας 

αποδειίρις για την ι'πιαρξη εξωγήινων. Ο Βρετανός χάκερ Γκάρι 
ΜακΚίνσν που κατηγορείται από την Ουάσιγκχσν για τη μεγαλύτε
ρη εισβολή σε στρατιωτικούς υπολογιστές όλων των εποχών, έχασε 
την έφεση που είχε· καταθέσει για να αποφύγει την έκδοσή του σας 
ΗΠΑ

Ο ΜακΚίνσν συνελήφθη το 2002 με την κατηγορία όα σε διάστη
μα ενός έτους απέκτησε παράνομα πρόσβαση σε 97 υπολογιστέςκρα- 
τικών αμερικανικών υπηρεσιών, όπως το Πεντάγωνο, η NASA, ο 
στρατός και το ναυτικό. Ο ίδιος ομολογεί' όα συνδέθηκε χωρίς άδεια 
στα δίκτυα, αρνείται φ ω ς όα προκάλεσε ζημιές 700.000 δολαρίων ό

πως κατηγορείται. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας απέρρι- 
ψε την έφεση που αχε καταθέσει ο χάκερ κατά προηγούμενης δικα
στικής απόφασης για την έκδοσή του, την οποία αχε υπογράψει ο 
Βρετανός υπουργός Εσωτερικών Τζρν Ρέιντ. Ο ΜακΚίνσν είναι 41 
ετών και όπως αχε δηλώσει παραβίασε τα αμερικανικά συστήματα α
ναζητώντας αποδείξεις άτι οι ΗΠΑ αποκρύπτουν πληροφορίας για ε
πισκέψεις εξωγήινων. Ch δικαστές ωστότο επισήμαναν ότι ο χάκερ ά
φησε μηνύματα στους υπολογιστές με τα οποία ασκούσε κριτική 
στην αμερικανική πολιτική. Αν κριθα ένοχος στις ΗΠΑ, ο ΜακΚι- 
νσν αντιμετώπιζα ποινή κάθειρξης έως και 70 ετών και χρηματικό 
πρόστιμο έως και 1,75 εκατ. δολαρίων.
Associated Press.
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ΟΙ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ
Η σύλληψή του Τ ζφ φ  Λσμπάρντο ή "Κλό- 

συν”χσν περασμένο Ιανουάριο ήταν" η μεγαλύτερη ε- 
ππττχία της αστυνσμίφ του Σικάγο ύστερα από εκει- 
νη του Αλ Καπσνε πριν από 80 χρόνια Π ' αυτό και η 
δίκη ι ίου άρχιοε ι καρσυοιάφ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι 
δικαστές ελπίρυν πως θα τους βοηθήσει να ξετυλί
ξουν το κουβάρι των εγκλημάτων της Μαφίας που 
στιγμάτισαν για περισσότερο απο' δύο δεκαετές το Σι- 
κάγο χαρακτηρίζοντας το ως μια από τις πλέον κακό
φημες αμερικάνικες πάλας

Ο "Κλόουν" ωστάοο δεν έδειχνε καμιά αμηχανία Καθι
σμένος στην αναπηρική πολυθρόνα κουβέντιαφ με τους δικηγόρους 
του κι αστειευόταν για τα καινούργια ρούχα που θα του έδιναννα φο
ράει στη δίκη. Αυτόςειναιονσνάςτηςάλλστε πανίσχυρης συμμορίας 
του Σικάγο, τηςΜαφίαςτου. Όμως οι καιροί έχουν αλλά£ρτ Σπςμερες 
του Αλ Καπσνε, του μεγάλου αφεντικού της συμμορίας το Σικάγο ή
ταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του την εποχή της ποτοαπαγό
ρευσης στις ΗΠΑ Ο Ρσμπερτ Κεννεντυ υποψιαζόταν ότι Κουβανοί 
και Ιταλοαμερικανοί μαφιόζρι εργάστηκαν για τις μυστικές υπηρεσίες 
και ενεπλάκηααν στη δολοφονία του αδερφού του και προέδρου Τφν 
Φπφραλντ Κεννεντυ, ύστερα από την αποτυχημένη Εισβολή στον 
Κόλπο των Χοίρων, στην Κούβα Δύο μήνες αφότσυ ανακοίνωσε ότι 
θα ξρινανοιξμι την υπόθεση της δολοφονίας ο Ρσμπερτ Κεννεντυ βρέ
θηκε ̂ νεκρόςοεξρνοδσχαο του ΔοςΆντφλες Μέχρι πού άρταναν φ ω ς 
τα πλοκάμια της συμμορίας του Σικάγο;' Επαφ πράγματι ρόλο στη

■ί δολοφονία του προέ
δρου ή του αδερφού του; 

Κανείς δεν λέει ναι με βε
βαιότητα, άλλωστε οι Αμερικα- 
νοί δέρνουν αδυναμία στις θε
ωρίες συνωμοσίας Η εμιιλοκή 
φ ω ς και μόνο του ονόματος 
της σε ένα ιστορικό γεγονός τέ

τοιας βαρύτητας είναι ενδεικτι
κή τηςσημαοίαςπσυ της αποδίδε

ται Εν έτει 2007, η ιστορία της ίδιας 
συμμορίας εμπλσυτφται από 18 ανεξι

χνίαστα εγκλήματα, ταπτριοσότεραοπό τα αιοία έγιναν κατά τιςδεχα- 
επεςτου 1970 και του 1980, όταν μεσουρανούσε ο Λομπάρντα. Αυτές 
τις υποθέτεις ελπίρυννα διαλευκάνουν τώρα οι εισαγγελείς στο Σικά
γο: ένας μάρτυρας ε^δαλοφσνηθείμπροστά στη γυντακα του και τον 
τετράχρονο γιο του, ενώ, σε μια άλλη περίπτωση ένα ακέφαλο πτώμα 
είχε ανακαλυφθεί οε εγκαταλειμμένο αυτοκίνητα Το 1973 ο Λομι κόρ
να» πιστεύεται πως ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη σκοτώνο
ντας εναν πρώην αστυνομικό. Το μακροσκελές βισγραφικό του, φ ω ς 
συμπληρώνει σωρεία άλλων παρανομιών και εγκλημάτων. Αυτός και 
τουλάχιστον άλλοι τέσσεριςκατηγορσύμενοι πιστεύεται ότι αποτελού
σαν την ραχοκοκαλιά της συμψορίας του Σικάγο. Μεταξύ άλλων κα- 
τηγορσύνται για εκβιασμούς δολοφονίες παρακώλυση της δικαιοσύ
νης και ιχαράνομες κερδοσκοπικές δραστηριότητες νας 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμόδιό ς.

ΙΙατρικ Φιτζεραλντ
Απέναντι από τους κατηγορουμένους είναι ο Πά- 
τρικ Φπφραλντ, ο εισαγγελέας που έγινε ευρύτε
ρα γνωστός από την Εμπλοκή του στην υπόθεση 
του Λιούις "Σκούτερ" Λιμπι- πρώην προσωπάρχη 
του αντιπροέδρου Ντικ Τσάνι- ο οποίος κατηγο- 
ρήθηκε για διαρροή στον Τύπο του ονόματος της

ΤΖΟΖΕΦ Λ0ΜΠΑΡ- ΦΡΑΝΚ
ΝΤΟ ή Λ  ΚΛΟΟΥΝ, ΚΑΛΑΒΡΕΖΕ

ANTONI ΕΠΙΛΟΤΡΟΙ 
ή ·0 ΘΕΙ0Ζ,

n i K U A A i .

ΚΑΛΑΒΡΕΖΕ
ΤΟΝΙ 
ΑΚΑΡΝΤ0

Βάλερι Πλάμ πρώην πράκτορα της CIA Ο Λιμπι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 30 μηνών.
ΤΙ ΙΕ INDEPENDENT τον Leonard Doyle

ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Απάτη 419 
Μεταξύ των mo διαδεδομένων ιντερνετικών εγκλημάτων είναι η κλο
πή στοιχείων, οι πλαστοπροσωπίες και η χρήση τους οε απάτες οι πα- 
ραβιάοΕίςτωννφωνπφίπνευμαπκήςιδιοκτησίφκαιπφίπροστασι- 
αςπροουιπκων δεδομένων, η βιομηχανική κατασκοπεία, η πορνογρα
φία η παιδική πορνογραφία, το εμπφιο λευκής σαρκός το ξέπλυμα 
βρφικου χρήματος ή ακφη και οι συμπεφωνημένοι φόνοτ 
Δύο από τις ιντερνεπκές απάτες είναι οι ακόλουθες 
X  Η πρώτη είναι η περίφημη "απάτη 419', που πήρε το όνομά τηςαπό 
τον νιγηρκανύ νφ ο  που παραβιάζουν όσοι οργανώνουν τη συγκεκρι
μένη απάτη. Στην"απάτη419', το υποψήφιο θύμα λαμβάνει ένα e-mail 
συνήθως από τη Νιγηρία το οποίο φαίνεται να υπογράφει κάποιος υ
ψηλόβαθμος αξίωματσύχος που διώκεται ή που ανήκει στην οικογέ
νεια διωχθέντος Στο e-mail του υποστηρίζει ότι έχει πρόσβαση σε εκα
τομμύρια, τα croii θέλει να βγάλει από την πατρίδα του, χωρίς να πλη-

ρώσει φόρους Προοφφει λοιπόν ένα γερό μερτικό των εκατομμυρίων 
αυτών έναντι κάποιων ψωροχιλιάδων δολαρίων που θα του δοθούν ώ
στε να λαδεόσει τα σωστά γρανάζια
Β. Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία απάτης είναι η παράνομη αλιευση 
προοπτικών στοιχαών (phising), που γίνεται αφού στηθεί μια σελίδα ό
μοια με τη σελ&μιαςμεγάληςτράπεζοςήάλλου μεγάλο οργανισμού. 
Kara UV, οι απατεώνες στέλνουν e-inail σε όοες διευθύνσεις μπορούν, 
εμφανιζφενοιωςκάποιο τμήμα της τράπεζαςή του οργτενισμού και ζη
τώντας επανέλεγχο στοιχείων των πελατών. Δεν είναι λίγοι οι εύπιστοι 
που δίνουν στοιχείαλσγαριαομού και PIN, πιστεύσνταςότι όντως πρό
κα επί για την ιράπεζί τους Μάλιστα πέριου στην Ελλάδα, έγιναν ση- 
μανττκφ απόπειρες εκμαιευσης τέτοιων στοιχείων τέσσερις φορές και 
μάλιστα χρησιμοποιώντας τις δύο μεγαλύτερες τράπεφς της χώρας 
wwwskaLgr
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Επιμέλεια Α ν θ /μ ο ς  Κ ω νσ ταντίνος Κούρος

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΠΉΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ
Ο Υπουργός Δημοοίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας στο πλαίσιο της 
επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε από 4 έως 8.6.2007 στην Κίνα, 
ειπσκόφθηκε, το Πανεπιστήμιο 'Police University", όπου τον υποδέχθηκε ο 
Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου κ. Li Gianhe. Ο κ. Υπουργός παρουσίασε 
στον κ. Αντιπρόεδρο την Ελληνική Αντιπροσωπεία, ενώ ευχαρίστησε τον κ. 
Gianhe για την υποδοχή και την ξενάγηση στους χώρους του 
Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Υπουργός εξήρε 
την άριστη συνεργασία των δύο χωρών, ενόψει και της υπογραφής της 
Συμφωνίας Αστυνομικής Συνεργασίας.
Ακολούθως ο κ. Υπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Δημόσιας 
Ασφάλειας της Κίνας κ. Zhou Yongkang, με τον οποίο και υπέγραψε 
Συμφωνία Αστυνομικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Η Συμφωνία επικαιροποιεί την προηγηθείσα όμοια Συμφωνία Αστυνομικής 
Συνεργασίας που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες και καλύπτει, οε επίπεδο 
κυρίως πληροφοριών, τους ακόλουθους τομείς Καταπολέμηση 
τρομοκρατίας οργανωμένου εγκλήματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, 
παράνομων δραστηριοτήτων που αφορούν το εμπόριο όπλων 
συμπεριλαμβανομένου των χημικών, βιολογικών και ραδιοβιολογικών 
όπλων, trafficking, του λαθρεμπορίου, του διεθνούς οικονομικού 
εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες 
(ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), την ανταλλαγή πληροφοριών για εντοτπομό 
αγνοουμένων - εξαφανισθέντων και καταζητουμένων ατόμων, την 
αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τη διακίνηση έργων τέχνης και 
ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς την εκπαίδευση και περαιτέρω 
επιμόρφωση των Αστυνομικών των δύο χωρών, μέσω της ανταλλαγής 
αστυνομικών αντιπροσωπειών στις σχολές εκπαίδευσης θέμα που 
συζητήθηκε από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξρως με τον Αντιπρόεδρο του 
Πανεπιστημίου Police University κατά την συνάντησή τους 
Υπεύθυνες Εθνικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας 
Αστυνομικής Συνεργασίας ορίσθηκαν οι Διευθύνσεις Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας των Υπουργείων των δύο χωρών.
Στη συνάντηση κατά την οποία υπεγράφη η Συμφωνία, από κινεζικής 
πλευράς παρευρεθησαν ο Υφυπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας ο 
Executive Vice President της Επιτροπής Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων

Πεκίνου (BOCOG), ο Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων 
Πεκίνου, καθώς και ανώτατοι Αξιωματούχοι των Υπουργείων Εξωτερικών 
και Εσωτερικών-Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας 
Από ελληνικής πλευράς παρευρέθησαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Πεκίνο 
κ. Μιχαήλ Καμπάνης ο βοηθός του Πρέσβη κ. Απόστολος Μπαλτάς ο 
Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ Α  Πρέσβης ε.τ. κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης ο 
Σύμβουλός του ΚΕ.ΜΕΑ κ. Ιωακείμ, ο Διευθυντής της Δ.ΔΑΣ./ΑΕΑ 
Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης ΝομοθεσίαςΆΕΑ Ταξίαρχος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος και ο 
Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξρως Αστυνόμος Α' 
Παναγιώτης Στάθης
Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κίνας κ  Zhou Yongkang καλωσόρισε τον 
'Ελληνα Υπουργό Δημοσίας Τάξρως και την Ελληνική Αντιπροσωπεία και 
τόνισε ότι σήμερα συμπληρώνονται 35 χρόνια από τη σύναψη των 
διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας - Κίνας Σημείωσε ότι είναι πεπεισμένος για 
το επίπεδο των διμερών οχέσεων και για τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών, 
που θα αναπτυχθεί περισσότερο. Τόνισε επίσης ότι η Κίνα προετοιμάζεται 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και εξήρε την Ελλάδα για τη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξρως κ. Βύρων Πολύδωρας αφού ευχαρίστησε τον 
ομόλογο του, μεταξύ άλλων παρατήρησε: Ε ίμαι ενθουσιασμένος για τις 
συνομιλίες Θαυμάζω από μικρό παιδί την Κίνα, για τη σοφία της και τώρα 
για τα καταπληκτικά επιτεύγματά της Γνωρίζω ότι συνομιλώ με Επιτελείς 
μιας μεγάλης χώρας μιας μεγάλης δύναμης Το ίδιο εξέφρασε και ο 
Πρωθυπουργός κ  Κωνσταντίνος Καραμανλής κατά την επίσκεψη του στη 
Χώρα σας Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ένα στρατηγικό σχέδιο συνεργασίας 
με την Κίνα, που εμείς οι Υπουργοί εφαρμόζουμε με ενθουσιασμό. Χαίρομαι 
που επισημαίνετε ότι σήμερα συμπληρώνονται 35 χρόνια από τη σύναψη 
διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος Κίνας Φιλοδοξώ να είναι η 
συμφωνία που θα υπογράψουμε μια καινούργια "επέτειος" για πάρα πολλά 
χρόνια Επιθυμούμε να προσφέρουμε στο πλαίσιο της ασφάλειας 
Γνωρίζουμε ότι η βούληση της Κίνας και της Ελλάδας να συνεργαστούν 
επηρεάζει την παγκόσμια κοινότητα Εσείς ως μεγάλη χώρα, και μεγάλη 
δύναμη και εμείς ως παλαιά χώρα, ευρωπαϊκή χώρα και πολιτισμός είμαστε 
σοβαροί συντελεστές μαζί σας
Είμαι εντυπωσιασμένος από την βασική φιλοσοφία του Προώρου σας που 
πρεσβεύει την αρμονική κοινωνία Εκεί βρίσκονται οι μεγάλες συνθέσεις Η 
αρχαία ελληνική σκέψη πίστευε στην αρμονία, η οποία είναι η συνύπαρξη 

των μικρών και των μεγάλων".
Απαντώντας ο Κινέζος Υπουργός ευχαρίστησε τον κ  
Πολύδωρα για την παρουσίασή του και τόνισε ότι η Κίνα 
προχωρά στις μεταρρυθμίσεις αποδίδοντας μεγάλη 
σημασία στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση 
οικονομικά και πολιτιστικά. Ακολούθως ο κ. Zhou 
Yongkang συνεχάρη τον κ. Πολύδωρα για την επιτυχή 
διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων και του Τελικού 
Champions League και σημείωσε ότι η Κινεζική 
Κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση 
Ελλάδας-Κίνας εξαιτίας του ιδιαίτερου πολιτισμού και της 
ιστορίας της Ελλάδας
Ο '  Ελληνας Υπουργός προσκάλεσε τέλος τον ομόλογό του 
να επισκεφθεί την Ελλάδα ως επίσημος προσκεκλημένος 
του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και ζήτησε από τον 
Κινέζο Υπουργό να διαβιβάσει στον Πρόεδρο της Κίνας τις 
ευχές του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για καλή 
διακυβέρνηση και επιτυχία των στόχων του.
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ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β
Πραγματοποιήθηκε στις 2-07-2007, η τελετή ορκωμοσίας των 145 νέων Υπαστυνόμων Β’, στη Σχολή 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς επέδωσε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας 
παρουσία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα
Στην τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος. Την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβης ε.τ. Κωστής Αιλιανός οι Βουλευτές του ΠΑΣΟ.Κ 
κ. Κώστας Γείτονας και κ. Ιωσήφ Βαλυράκης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Παναγιώτης Φωτιάδης ο 
ΑΎπαρχηγός Γ,Ε.Σ. Αντιστράτηγος Βασίλειος Γωγουβίτης ο Υπαρχηγός Γ.Ε Α  Υποπτέραρχος Αθανάσιος 
Καραμήτσος και ο ΒΎποδιοικητής Ε.Υ.Π. κ. Παναγιώτης Αλυφαντής
Παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης ο Υπαρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής 
Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού Υποστράτηγος Δημήτριος Πανόπουλος ο 
Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Λεωνίδας Πολύδωρας ο Διοικητής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγος Δρόσος 
Μπουγούδης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοπόννησου Υποστράτηγος Χρήστος Μακρής ο Αναπληρωτής Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Αττικής Υποστράτηγος Γρηγόριος Γουργούλης ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Βασίλειος Μωϋσής 
ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας καθώς και καθηγητές της Αστυνομικής Ακαδημίας

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
Πραγματοποιήθηκε στις 29-06-07 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαιδευσης-Επηιόρφωσης η τελετή ορκωμοσίας 38 νκον Υπαστυνόμων Β', 
απόφοιτων του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων. Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς επέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβης ε.τ. Κωστής Αιλιανός παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αναστάσιου 
Δημοσχάκη. Στην τελετή παρέστησαν ο Βουλευτής του ΠΑΣΟ.Κ Βασίλειος Οικονόμου, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Στυλιανός Σύρος ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας ο Προϊστάμενος του 
Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου,ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού Υποστράτηγος Δημήτριος Πανόπουλος ο Διοικητής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Υποστράτηγος Λεωνίδας Πολύδωρας ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Βασίλειος Μωϋσής ο Διοικητής της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος Ανδρέας Καραβαλάκης ο Διοικητής της 
Σχολής Εθνικής Ασφαλείας Ταξίαρχος Γεώργιος Καμαρινόπουλος και άλλοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως
Ανάλογη τελετή ορκωμοσίας 15 νέων αξιωματικών πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
στο παράρτημα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης όπου τα ξίφη στους νέους 
αξιωματικούς παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης κ.
Λουκάς Αναν&ας παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγου Αντώνιου Μπάμιατζη και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξεως

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ .Ε.Σ
Πραγματοποιήθηκε στις 15-6-2007, στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης η τελετή αποφοίτησης 68 
Αστυνόμων Α και 3 Αστυνόμων Β από το Τμήμα Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας 
Τα πτυχία επέδωσε στους αποφοίτους ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης Στην 
εκδήλωση παρέστησαν ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολογιότατος 
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος ο Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Χρήστος 

Δρακόπουλος ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Λεωνίδας Πολύδωρας ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και 
Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Δημήτριος Πανόπουλος καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας
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[  ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ S

ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ολοκληρώθηκαν χην Κυριακή ίω ν Αγίων Πάντων (3.6.2007) οι διήμερες 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ημέρας προς τιμή των Αποστράτων 
Αξιωματικών, με την κεντρική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 
εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
(Μεσογείων 96).
Στην εκδήλωση παρέστη ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων 
Πολύδωρας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξρως 
Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός ο τέως Πρωθυπουργός κ. Γρίβας τέως 
Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως Βουλευτές αντιπροσωπείες Πολιτικών 
Κομμάτων, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, απόστρατοι 
αστυνομικοί, καθώς και άλλοι επίσημοι.
Παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης ο Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος ο Προϊστάμενος 
Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας ο Γενικός 
Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής/ΑΕΑ

αποτίσουμε φόρο τιμής προς τους αποστράτους των Σωμάτων Ασφαλείας 
Η συνάντησή μας είναι μεστή περιεχομένου. Ηθικού περιεχομένου. Με 
άλλα λόγια εμείς είμαστε ευγνώμονες προς τους απόστρατους της 
Ελληνικής Αστυνομίας γενικά Είμαστε ευγνώμονες γιατί επετέλεσαν 
και το αναγνωρίζουμε δημόσια ευόρκως το καθήκον τους προς στην 
πατρίδα, την κοινωνία και το Σώμα, τον Οργανισμό της Αστυνομίας 
Είμαστε ευγνώμονες γιατί έδωσαν το παράδειγμα σε μας τους νεότερους 
και προ παντός στους διαδόχους αξιωματικούς και υπαλλήλους των 
Σωμάτων Ασφαλείας 'Εδωσαν το παράδειγμα της αυταπάρνησης της 
κοινωνικής προσφοράς και της υπηρέτησης του συμπολίτη, του 
συνανθρώπου. Είμαστε ευγνώμονες τέλος γιατί συντρέχουν- με την 
παρουσία τους ως απόστρατοι πλέον- αποφασιστικά στη διατήρηση των 
ηθικών αξιών που πρέπει σαν ’’χυμός” να διαχέεται σε όλη την κοινωνία 
και σε όλα τα κόμματα, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων που μας τιμάτε 
με την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σε όλη την κοινωνία, σε όλα τα 
στρώματα και τις επαγγελματικές τάξεις ένα είναι το μήνυμα και σήμα 
που πρέπει να αποδοθεί: ότι η Αστυνομία είναι βοηθός αρωγός 
παραστάτης του 'Ελληνα συμπολίτη μας
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συμβολικά, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως

Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου 
Ασφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ Υποστράτηγος Στέφανος Σκέτης ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/ΑΕΑ 
Υποστράτηγος Δημήτριος Πανόπουλος ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούτσικας ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Υποστράτηγος Δρόσος Μπουγούδης 
καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων 
Πολύδωρας ο οποίος στην ομιλία του μεταξύ άλλων είπε: "Συναντώμεθα 
σήμερα εδώ στο ιστορικό προαύλιο της Σχολής Χωροφυλακής για να

και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας απένειμαν τιμητικά 
διπλώματα και πλακέτες σε είκοσι αξιωματικούς της Ελληνικής 
Αστυνομίας και σε έναν τέως Διευθυντή Πολιτικών Υπάλληλων, για την 
προσφορά τους στο Σώμα. Ομοια τιμητικά διπλώματα θα αποσταλούν σε 
όλους τους αποστράτους δια μέσω των Υπηρεσιών στις οποίες 
υπηρετούσαν.
Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας Ταξίαρχος 
ε.α Κουτρουμπής Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης 
Αποστράτων Αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων Αντιστράτηγος ε.α. 
Ιωάννης Ψαρογιάννης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας και ο 
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης 
εγκαινίασαν στις 3.6.2007 την εφαρμογή του νέου Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο 
Μετρό Κατεχάκη.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΤΗΣ 
ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας δέχθηκε σιις 20-07-2007 στο Γραφείο ίου, χον νέο 
Πρεσβευτή χης Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Famaud, σε εθιμοτυπική επίσκεψη για την ανάληψη 
των καθηκόντων του και συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως ευχαρίστησε τον Γάλλο Πρέσβη για την αποστολή δύο εναερίων μέσων 
canadair της Γαλλικής Κυβέρνησης προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στις 
προσπάθειες κατασβέσεως των πυρκαγιών και εξήρε την διάθεση αλληλεγγύης που επέδειξε η Γαλλική 
Κυβέρνηση, καθώς και το διαχρονικά υφιστάμενο εξαιρετικό επίπεδο σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ της 
Γαλλίας και της Ελλάδας σε όλους τους τομείς Ο Γάλλος Πρεσβευτής ευχαρίστησε τον κ. Υπουργό για την 
υποδοχή, εξέθεσε τα θέματα και τις προτεραιότητες αμοιβαίου ενδιαφέροντος (σε σχέση με το Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως) και υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του, ως προς τον χρόνο που λαμβάνει χώρα, έχει και 
έναν συμβολικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι κατά την ίδια ημερομηνία το παρελθόν έτος (21-07-2006) ο 
Γάλλος Πρόεδρος κ. Nicolas Sarkozy στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα είχε 
συναντηθεί με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας είχε (27/06/2007) 
εθιμοτυπική συνάντηση στο Γραφείο του με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας 
στην Ελλάδα κ. Takanori Kitamura. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
συζήτησαν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στη συνεργασία των αστυνομιών των δύο χωρών στην αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας του οργανωμένου εγκλήματος του trafficking και 
των ναρκωτικών.
Ο κ. Υπουργός υπογράμμισε τα βαθιά αισθήματα σεβασμού που 
αισθάνεται η ελληνική κοινωνία προς την Ιαπωνία για τον πολιτισμό και 
τη σύγχρονη αντίληψη θέασης του κόσμου καθώς και για τις 
προσπάθειες που καταβάλλει για την επικράτηση της Παγκόσμιας 
ειρήνης
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ο κ.
Πρέσβυς της Ιαπωνίας στην Ελλάδα συναντήθηκε επίσης με τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο Αναστάσιο Δημοσχάκη με τον οποίο συζήτησαν για την υπογραφή 
Μνημονίου Αστυνομικής Συνεργασίας και Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών για θέματα 
αστυνομικής αρμοδιότητας

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

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας δέχθηκε στις 19-07-2007 
στο Γραφείο του, τον Πρέσβη της Βουλγαρίας στην Ελλάδα κ. Andrei 
Karaslavov, σε εθιμοτυπική επίσκεψη για την ανάληψη των καθηκόντων του 
ως Πρέσβεως στην Ελλάδα και συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας 
συναντήθηκε σήμερα (16-7-2007) στο Γραφείο του με τον 
Πρέσβυ της Αυστραλίας στην Ελλάδα κ. Paul Tighe. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΡΕΣΤΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΓΡΗΓΟΡΗ  
ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας παρέστη στις 27-6-2007 
στην τελετή αποκαλυπτηρίων προτομής του Ήρωα Γ. Αυξεντίου, στην 
πλατεία Κύπρου του Δήμου Χολαργού. Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο 
Υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Βαγγέλης Μεϊμαράκης ο Υπουργός Αμυνας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστόδουλος Πασιαρδής ο Δήμαρχος 
Χολαργού κ. Δημήτρης Νικολάου, καθώς και άλλοι επίσημοι.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξρως κ. Βύρων Πολύδωρας συναντήθηκε στις 15.6.2007 στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξρως με αντιπροσωπεία της Επιτροπής

Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Επιτροπή αποτελούσαν: η 
επικεφαλής της επιτροπής κ. Martine Roure (Γαλλία) και τα μέλη Jeanine Hennis- 
Plasschaert (Ολλανδία), Αδάμος Αδάμου (Κύπρος), Giusto Catania (Ιταλία), Παναγιώτης 
Δημητρίου (Κύπρος), Wolfgang Kreissl-Dorfler (Γερμανία), Σταύρος Λαμπρινίδης (Ελλάδα), 
Γιώργος Παπαστάμκος (Ελλάδα) και Γιώργος Ρούσοας (Ελλάδα). Στη συνάντηση από 
Ελληνικής πλευράς παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξρως 
Πρέσβυς ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης 
Υποστράτηγος Στέφανος Σκότης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης - 
ΝομοθεσίαςΑΕΑ Ταξίαρχος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος ο Διευθυντής της ΔΔΑΣ 
Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/ΑΕΑ 
Αστυνομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Κορδάτος και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Αλλοδαπών Αττικής Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κασαπάκης

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξρως κ. Βύρων Πολύδωρας υπέγραψε στις 10-07-2007, στην αίθουσα 
Παύλος Μπακογιάννης με τον Πρόεδρο της "Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε." κ. Χατζηεμμανουήλ 
Χρήστο, Προγραμματική Σύμβαση για την παραχώρηση του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου 
Μαρκοπούλου στην Ελληνική Αστυνομία.
Στην διάρκεια της υπογραφής παρίσταντο ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Αντιστράτηγος 
Βασίλειος Τσιατούρας ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής 
Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης 
Υποστράτηγος Στέφανος Σκότης ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού Υποστράτηγος Δημήτριος Πανόπουλος οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των 
Κλάδων, καθώς και ανώτεροι Αξιωματικοί.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβη ε.τ. κ. Κωστή Αιλιανού, πραγματοποιήθηκε στις 4.6.2007, στο

Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως σύσκεψη με θέμα τη διαχείριση της παράνομης 
μετανάστευσης Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Γενικοί Γραμματείς των 
Υπουργείων: Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. 
Πάτροκλος Γεωργιάδης Εξωτερικών κ. Χαράλαμπος Ροκανάς Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Βασίλειος Ρίζας Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Ιωάννης 
Τζωάννος καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
Υποστράτηγος Αναστάσιος Ρεκλείτης και του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών κ. Βασίλειος Καλιβωκάς Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοοχάκης ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος ο Α' 
Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος Υποναύαρχος Θεόδωρος Ρετζεπέρης ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ Υποστράτηγος Στέφανος 

Σκότης καθώς και λοιποί υπηρεσιακοί παράγοντες των συναρμοδίων Υπουργείων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούν τη χωροταξική ρύθμιση και τον υγειονομικό έλεγχο των χώρων φιλοξενίας - κράτησης των λαθρομεταναστών, καθώς και ζητήματα που 
σχετίζονται με την εντατικοποίηση της από κοινού δράσεως των αρμοδίων Υπηρεσιών των εμπλεκόμενων Υπουργείων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός 
συναντήθηκε στις 5.6.2007, στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως με τον Γενικό Διευθυντή του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών της Αυστρίας κ. Mathias Vogl, τον οποίο συνόδευε 
ο Πρέσβης της Αυστρίας στην Αθήνα κ. Herbert Kroll. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Αυστριακού Γενικού Διευθυντή από τον Έλληνα 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως στο πλαίσιο προώθησης των διμερών 
επαφών των δύο Υπουργείων για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ME 
ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (B.ILA)
Ο Αρχηγός χης Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης συναντήθηκε 
στις 3-07-2007, στην αίθουσα 'Ήαύλος ΜΠΑΚΟΓΊΑΝΝΗΣ" του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως με 
τον Αρχηγό της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας κ. Jorg ZIERCKE. Στις εργασίες της 
συνάντησης παρέστησαν από ελληνικής πλευράς ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και 
Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Στέφανος Σκότης ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Εγκλημαχολογικών Ερευνών Υποστράτηγος Θεόδωρος Τρυφερής, ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Ταξίαρχος Γρηγόριος Μπαλάκος ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκαν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος όπως η αξιολόγηση της αστυνομικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η παράνομη μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά και η διεθνής τρομοκρατία Στη συνάντηση 
παρουσιάστηκε στην Ελληνική αντιπροσωπεία ο νέος Αστυνομικός Σύνδεσμος της Γερμανικής Αστυνομίας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συζητήθηκε 
και η δυνατότητα διορισμού Αστυνομικού Συνδέσμου της Ελληνικής Αστυνομίας στο Βερολίνο.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης 
συναντήθηκε στις 8-6-2007, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με τον Αρχηγό 
της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας κ. Mick Keetiy, με αφορμή τη 
σύλληψη στη χώρα μας του διεθνώς καταζητούμενου Αυστραλού.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αρχηγού της Ομοσπονδιακής 
Αστυνομίας της Αυστραλίας ο οποίος διέκοψε περιοδεία του στη Μέση Ανατολή 
προκειμένου να επισκεφθεί τη χώρα μας για να εκφράοει αυτοπροσώπως τις 
ευχαριστίες του στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για την άψογη συνεργασία 
Στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα κ. Paul Tighe, 
καθώς και Αστυνομικοί από τις δύο χώρες επιχειρησιακοί και επιτελείς, που 
συνεργάστηκαν για τη σύλληψη του διεθνώς καταζητούμενου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης συναντήθηκε 
σήμερα στο Γραφείο του με τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Λιθουανίας κ. Vytautas 
Grigaravidus, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη χώρα μας στο πλαίσιο των ενημερωτικών 
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο Αρχηγοί 
συζήτησαν την πορεία της συνεργασίας των δύο αστυνομιών καθώς και το πρόγραμμα 
προστασίας μαρτύρων. Επίσης αποφασίστηκε η ενεργοποίηση της Συμφωνίας Αστυνομικής 
Συνεργασίας που έχει υπογράφει διμερώς και έχει κυρωθεί μόνο από την Ελληνική πλευρά

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Ολοκληρώθηκε στις 1-6-2007 η διμερής συνάντηση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αναστασίου Δημοσχάκη με τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας της Αλβανίας κ  Ahmet Prend, που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας Στις εργασίες παρέστησαν, ο Υπαρχηγός

της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος ο 
Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας ο 
Γενικός Επιθεωρητής Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος Ασημάκης Γκόλφης ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ Υποστράτηγος 
Στέφανος Σκότης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Ηπείρου Υποστράτηγος Βασίλειος Λουράκης ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχος Αθανάσιος 
Μήτσου και άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας 
Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών συζητήθηκαν θέματα διμερούς 
ενδιαφέροντος όπως η αξιολόγηση της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών, η παράνομη μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, η 
αναζήτηση ατόμων που καταζητούνται στη μια χώρα και κρύβονται στην 
άλλη και ειδικότερα η πραγματοποίηση κοινών επιχειρήσεων για ζητήματα 
λαθρομετανάστευσης

[ 101 ] Α/Α



[  ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ TOY KEJMEA 
ΚΑΙ TOY JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE TOY
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας Πρέσβης ε.τ. κ. Λεωνίδας 
Ευαγγελίδης και ο Πρόεδρος του John Jay College of Criminal Justice του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης κ  Jeremy Travis, υπέγραψαν στις 11.6.2007 
στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξρως Μνημόνιο Συνεργασίας τριετούς διάρκειας 
Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού 
Δημοσίας Τάξρως κ. Βύρωνα Πολύδωρα Στην εκδήλωση για την υπογραφή 
του Μνημονίου παρευρέθησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξρως Πρέσβυς ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός ο Διοικητής της E.Y.IL 
Πρέσβυς κ  Ιωάννης Κοραντής και ο Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π. και μέλος του 
Δ.Σ του ΚΕΜΕ Α  κ. Τσιτσιμπής Σεραφείμ. Παρευρέθηκαν, επίσης ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος ο 
Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Ανδρέας Κοης ο Υπαρχηγός του Π.Σ.
Αντιστράτηγος Φώτιος Παππάς ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης του Π.Σ Αρχιπύραρχος Νικόλαος Διαμαντής ο αντιπρόεδρος του ΚΕΜΕ A  
Αντιστράτηγος ε.α Νικόλαος Ταώνης καθώς και άλλοι επίσημοι. Το Μνημόνιο περιλαμβάνει την συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και στις εκδόσεις των 
αποτελεσμάτων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως το διεθνές έγκλημα, τη διεθνή τρομοκρατία, την εσωτερική ασφάλεια (security-safety), τα ανθρώπινα 
δικαιώματα εν σχέσει με την επιβολή του νόμου, νέες τεχνολογίες ασφάλειας νέες απειλές και σχέδια εκτάκτου ανάγκης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 

Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης 
συναντήθηκε στις 21-06-2007 με τον Συνήγορο 
του Πολίτη κ. Γεώργιο Καμίνη.
Μετά το πέρας της συνάντησης έγιναν 
δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης 
ενήργησε έκτακτη επιθεώρηση στην Αστυνομική 
Διεύθυνση Εύβοιάς όπου ενημερώθηκε από τον 
επικεφαλής της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αστυνομικό Διευθυντή Κωνσταντίνο Γάτο και 
τον Υποδιευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Γϊαννακούρη Ιωάννη για την λειτουργία της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας Ο κ  Αρχηγός 
συναντήθηκε με όλους τους αξιωματικούς του 
Em τελείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης και 
παρείχε κατευθύνσεις και οδηγίες καθώς και 
παραινέσεις για θέματα αστυνόμευσης τάξρως, 
ασφάλειας και τροχαίας για την αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2006-2007, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2008
Πραγματοποιήθηκε στις 11-07-2007 στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξρως με την παρουσία του 
Υπουργού κ  Βύρωνα Πολύδωρα και του Υφυπουργού Αθλητιομού κ  Γεωργίου Ορφανού, 
σύοκεψη με θέμα: "Αποτίμηση αγωνιστικής περιόδου 2006-2007, εκτιμήσεις - προοπτικές κατά τη 
νέα αγωνιστική περίοδο 2007-2008".
Στη σύσκεψη, από πλευράς Υπουργείου Δημοσίας Τάξρως παρέστησαν, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος ο Προϊστάμενος Em τελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος 
Αντιστράτηγος Χρήστος Δρακόπουλος ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος 
Ασημάκης Γκόλφης ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομτκοτεχνικών και Πληροφορικής 
Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Προϊστάμενος Κλάδου Αστυνόμευσης Ασφάλειας και 
Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Στέφανος Σκότης ο Προϊστάμενος 
Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμικού Υποστράτηγος Δημήτριος Πανόπουλος καθώς 
και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
Παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε ΑΒ.) κ  
Θεόδωρος Μπττίτσιος ο Γενικός Διευθυντής της SUPERLEAGUE κ  Κυριάκός Γεώργιος ο 
Υπεύθυνος Ασφαλείας της SUPERLEAGUE κ. Αθανάσιος Μαχαιρας ο Νομικός Σύμβουλος της 
Ε.ΠΑΕ. κ  Αντώνιος Βουγίδης ο κ. Αντώνιος Βασσάρας ως εκπρόοωπος της Ομοσπονδίας 
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος ο Πρόεδρος του Π.ΣΑΣ. κ  Πάυλος Γερακάρης ο Διευθυντής 
του Ε.ΣΑΚΕ. κ  Γεώργιος Κονδύλης ο Γενικός Γ ραμματέας Αθλητισμού κ  Κωνσταντίνος 
Καμινάρης και οι κ κ  Ανδρέας Μαλάτος και Κωνσταντίνος Καμινάρης ως εκπρόσωποι της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ Α ). Στο πλαίσιο της σύσκεψης έγινε αποτίμηση και ανάλυση των 
στοιχείων και των παραμέτρων που κατεγράφησαν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 
2006-2007, από την Ειδική Επιτροπή που συατάθηκε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών 
διεξαγωγής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος 2006-2007. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν από τους 
συμμετέχσντες επιμέρους εκτιμήσεις και συζητήθηκαν προτάσεις για τη διεξαγωγή του νέου 
πρωταθλήματος Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα



ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
0  Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης 
ενήργησε στις 27 και 28-06-2007 έκτακτη επιθεώρηση-επίσκεψη σε Υπηρεσίες της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ.
Αρχηγός βραδινές ώρες χθες συναντήθηκε με τον Γενικό Επιθεωρητή Βορείου 
Ελλάδος Αντιστράτηγο Ασημάκη Γκόλφη, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο Μπάμιατζη Αντώνιο, τσν Γενικό Αστυνομικό 
Διευθυντή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγο Στέργιο Αποστολίδη και τους Αστυνομικούς Διευθυντές της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Αρχηγός ενημερώθηκε για τη λειτουργία και την δραστηριότητα των Υπηρεσιών της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης παρέλαβε στις 20.6.2007 από τον Πρόεδρο 
και Διευθύνσντα Σύμβουλο της Ναυτιλιακής Εταιρείας 'Top Tankers INC' κ. Ευάγγελο Πιστιόλη τρία επιβατικά οχήματα 
τύπου τζιπ Nissan Pathfinder, σε τελετή που έλαβε χώρα στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας Στην τελετή 
παραβρέθηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος 
Δουμεντζιάνος Γρηγόριος Από τα οχήματα που παραχωρήθηκαν από την εταιρεία 'Top Tankers INC' στην Ελληνική 
Αστυνομία δύο θα διατεθούν στην Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής και ένα στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και τη διευκόλυνση του έργου των Υπηρεσιών. Ο κ  Αρχηγός 
ευχαρίστησε τσν κ  Πιστιόλη για την ευγενική προσφορά του δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι τέτοιες ενφγειες συμβάλλουν στην αμεσότερη και 
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση ταυ έργου της Ελληνικής Αστυνομίας

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ VISA HELLAS
Είκοσι δυο Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας βραβεύθηκαν από τη "VISA HELLAS" για την ουσιαστική 
συμβολή τους στην εξάρθρωση κυκλωμάτων απάτης και πλαστογραφίας με πιστωτικές κάρτες κατά το έτος 
2006. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στις 6-6-2007 και τσν Αρχηγό του 
Σώματος εκπροσώπησε ο Γεν. Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούτσικας Οι 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που βραβεύτηκαν είναι οι εξής Τμήμα Ιο Οικονομικών Εγκλημάτων/
ΥΔΟΕΑΗ /ΔΑΑ Τμήμα Ιο Οικονομικών Εγκλημάτων/ ΥΔΟΕΑΗ / Δ Α  ΘεοοαλονίκηςΤμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/ ΥΔΟΕΑΗ/ΔΑΑ, Τμήμα 
Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφολογίας και Πλαστότητας Εντύπων και Αξιών/Δ.Ε.Ε., οι Υποδιεύθυνοεις Ασφαλείας Ν Α  Αττικής Πειραιά, Δυτικής Αττικής 
Βόλου, Σερρών και τα Τμήματα Ασφαλείας Αχαμνών, Βούλας Αγίου Παντελεήμσνος Πατησίων, Καλλιθέας Ομόνοιας Γλυφάδας Αμαρουσίου, Αερολιμένα 
Αθηνών, Νέας Σμύρνης Ανω Αοοίων, Περιστεριού και Αγάλεω. Οι τιμητικές πλακέτες παρελήφθησαν από τους Διοικητές των τιμώμενων Υπηρεσιών ή από 
τους αναπληρωτές τους ενώ παράλληλα κατατέθηκε χρηματικό ποσό 25.000 ΕΥΡΩ από τη "VISA HELLAS" στον λογαριασμό αρωγής ορφανών τέκνων του 
προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξρως

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Αναστασίου Δημοσχάκη, 
πραγματοποιήθηκε στις 24-6-2007 τελετή αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας των παιδικών εξοχών της 
Ελληνικής Αστυνομίας Η τελετή πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις των παιδικών εξοχών στον Άγιο 
Ανδρέα Αττικής Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Βασίλειος 
Τσιατούρας ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών Μέσων και Πληροφορικής του Αρχηγείου 
Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, λοιποί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας διατελέσαντες Πρόεδροι του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος Έξοχά; της Ελληνικής Αστυνομίας", τα Μέλη του Δ.Σ., καθώς και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της περιοχής και των γειτονικών κατασκηνώσεων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΩΝ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξςως κ  Βύρων Πολύδωρας συναντήθηκε στις 17-07-2007 σιο 
Γραφείο του με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο κ  Κωνσταντίνο Καραμανλάκη και τον Γενικό Γραμματέα κ  
Κωνσταντίνο Αρζρυμανιδη. Κατά την συνάντηση το προεδρείο των Συνοριακών Φυλάκων 
ευχαρίστησε τσν κ  Υπουργό για την συμπαράστασή του και για τη διάθεση συνεργασίας που 
κάθε φόρα επιδεικνύει στην προβολή των αιτημάτων τους Ο κ  Υπουργός καλωσόρισε τους 
Συνοριακούς Φύλακες άκουσε με προσοχή τα αιτήματά τους και κατέληξαν σε συμφωνία ως 
προς την οργάνωση των επιμέρους συνεργασιών για επεξεργασία των προτάσεων του 
προεδρείου των Συνοριακών Φυλάκων. Ο κ. Πολύδωρας δήλωσε ότι οε πρώτη προτεραιότητα 
θα κινήσει τις προτάσεις για την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των Συνοριακών 
Φυλάκων και του λοιπού ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ε.Σ.Φ. νομ ού Καβάλας, συμμετέχοντας ενεργά στα 
πολιτιστικά δρώμενα του τόπου, σχημάτισε μια πολύ 
επιτυχημένη θεατρική ομάδα που αποτελείται από 
Συνοριοφύλακες απλούς πολίτες αλλά και παιδιά 
αστυνομικών. Μάλιστα, η παιδική παράσταση 'Ή 
Πεντάμορφη και το Τέρας" σημείωσε τεράστια επιτυχία 
και τα έσοδα προσφέρθηκαν για ενίσχυση του Ιδρύματος 
για ΑΜΕΑ της Αγ. Μαρίνας



[  ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΚΑ ΝΕΑ ■

Επιμέλεια: Α ν θ /μ ο ς  Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Π Α  και αποφ άοας του Α ρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν οε αποστρατεία

>Μ ε το βαθμό του Α στυν. Δ ιευθυντή οι, Νικήτας Καλογιαννάκης Δη- 
μήτριος Πατσούρης Ιωάννης Σταυρακάκης
>Μ ε το βαθμό του Α στυν. Υ ποδιευθυντή οι, Αρτέμης Γιαχαλής Λάζα
ρος Παπαχρήστος Γεώργιος Παππάς Αθανάσιος Τσατσαρώνης Δημή- 
χριος Τσέλιος Νικόλαος Χάδος
>Μ ε το βαθμό του Α στυνόμου Α' οι, Ευάγγελος Λουκοϋμης Ιωάννης 
Πούλιος Νικόλαος Ρίμπας
>Μ ε το βαθμό του Α στυνόμου Β' ο Δημήτριος Σαχουλιδης 
>Με το βαθμό του Υ παστυνόμου Β' οι, Πέτρος Αγγέλου, Αθανάσιος Α- 
θανασόπουλος Κωνσταντίνος Αλεβίζος Αριστογείτων Αλεξανδρόπουλος 
Χρηστός Αλευράς, Χρηστός Αλπάνης Παναγιώτης Ανδριανόπουλος Μι
χαήλ Ανωγιάτης Διονύσιος Βήνας Βασίλειος Βόβολης Γεώργιος Βούλγα- 
ρης Ιωακείμ Βούρος Αντώνιος Γακόπουλος Χαράλαμπος Γεωργακόπου- 
λος Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος Σπυρίδωνας Γκιόλης Παναγιώτης 
Γκλέκας Ευάγγελος Γουγουλέφας Αριστομένης Γουλιδάκης Κωνσταντί
νος Δεληγιαννόπουλος Λάμπρος Δημητρόπουλος Δημήτριος Δημόπου- 
λος Ιωάννης Ευσταθίου, Δημήτριος Ζερβός Σωτήριος Θολιώτης Νικόλα
ος Καλαθάς Ζαχαρίας Κανακουσάκης Γεώργιος Καραβέλης Ευστράτιος 
Καρανδάνης Χαράλαμπος Καρατσαής Ανδρέας Καρκανιάς Ζαχαρίας Κα- 
τρανίτοας Κωνσταντίνος Κιατίπης Θεόδωρος Κορολόγος Γεώργιος Κου- 
κούσης Νικόλαος Κουλούρης Ιωάννης Κουφογιαννάκης Νικόλαος Κυ- 
ριακόπουλος Εμμανουήλ Κυριάκού, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Ανα
στάσιος Λαμπρόπουλος Παναγιώτης Λαμπρόπουλος Γεώργιος Λιβερτζί- 
δης Διονύσιος Λουμιώτης Σταύρος Μακρής Χρήστος Μανταντζής Νικό
λαος Μιχαλάς Παναγιώτης Μοτσάκος Ιωάννης Μπακάλης Σπυρίδωνας 
Μπαλής Κωνσταντίνος Μπόμπορης Χρήστος Νάκος Δημήτριος Νόστος 
Βασιλική Νικολοπούλου, Κωνσταντίνος Ντάλας Ιωάννης Ντούρμας Α
πόστολος Παναγιωτόπουλος Γεώργιος Πανοδήμος Παναγιώτης Πανουρ- 
γιάς Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Χαρί- 
κλεια Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παππάς Σοφία Παράσχου, Βάιος Πέτσας 
Αθανάσιος Πιτσινής Αθανάσιος Ρίζος Δημήτριος Σακελλάριος Γεώργιος 
Σαπούνης Παντελής Σαραντάκης Βασίλειος Σιαφάκας Βασίλειος Σιδηρό- 
πουλος Αλέξανδρος Σιώπης Ιωάννης Σκαμπαρδούκας Θεόδωρος Σταμα- 
τόπουλος Χρήστος Τζήκας Βασίλειος Τζιάλας Εμμανουήλ Τζώρτζης 
Φώτιος Τσαμουρτζής Φώτιος Τσατσαρής Γεώργιος Τσεκούρας Ελευθέ
ριος Τσενεκλίδης Δημήτριος Τσιαβδαρίδης Δημήτριος Τσιάκαλης Αντώ
νιος Τσιούσης Ηλίας Τσιπόπουλος Κωνσταντίνος Τσουταουλιανούδης 
Κωνσταντίνος Υφαντής Εμμανουήλ Φαλκωνάκης Νικόλαος Φαλτσέτας 
Κωνσταντίνος Φλετούρης Νικόλαος Φωτιάδης Χρήστος Χαλβαντζής Α
ναστάσιος Χατζηιωάννου, Βλάσιος Χατζόπουλος Ιωάννης Χεριδης Γεώρ
γιος Χολέβας Αθανάσιος Ψεμματάκης Δημήτριος Ψωμάς 
>Μ ε το βαθμό του Α νθυπαστυνόμου οι, Δημήτριος Αθαναήλ, Μαρία 
Αθανασάκη, Δημήτριος Αθανασιάδης Διονύσιος Αθανασίου, Εμμανουήλ 
Ακουμιανάκης Γεώργιος Αλεξάκης Αναστάσιος Αλεξίου, Ηλίας Αλεξίου, 
Βασιλική Αλεξρπούλου, Θεόδωρος Αναστασίου, Μαρία Ανέστη, Ευθύμιος 
Αποστολάκης Δημήτριος Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος Αραμπατζής 
Ν ικόλαος Αρνίδης Ευτύχιος Αρχσντάκης Βασίλειος Α υγφ ης Δημή-
τριος Βαμπερτζής Ευθύμιος Βαρελάς Νικόλαος Βασιλειάδης Χρυσόστο
μος Βασιλειάδης Κωνσταντίνος Βασιλικόπουλος Κωνσταντίνος Βάσοος 
Γεώργιος Βερίγος Διαμαντής Βλασταράς Αναστάσιος Βοσινάς Γεράσιμος 
Βουλγαρίδης Παναγιώτης Βρατσίστας Χρήστος Γαζοράκης Γεώργιος Γα- 
λάνης Γρηγόριος Γεραγωτέλης Ηλίας Γέργος Ευάγγελος Γεωργός Δανι
ήλ Γεωργιάδης Στυλιανή Γεωργιάδου, Δημήτριος Γιαννάκος Ευγενία 
Γιαννοπούλου, Χρήστος Γίαρισκάνης Ευάγγελος Γιούγλης Γεωργία Γκά- 
τζια, Βασίλειος Γκιουλέκας Αργύριος Γκουτάκης Νικόλαος Γκράνας Πα

ναγιώτης Γκυρτής Νικόλαος Γλεζάκης Ανδρόας Γρηγοριάδης Μιχαήλ 
Γρηγοριάδης Εμμανουήλ Δαγαράκης Σταμάτιος Δέλκας Αναστάσιος Δε- 
ρέμπεης Αδάμ Δεσπούδης Χρήστος Δήμας Αντώνιος Δημητρόπουλος-Δι- 
βριώτης Δημήτριος Δημόπουλος Τασία Διαμαντοπούλου, Ευθυμία Διο
νυσίου, Φώτιος Δούνης Ηλίας Δουρτμές Γεράσιμος Δρόσος Δημήτριος 
Δρόσος Χρήστος Δρούγκας Κωνσταντίνος Ελευθεράκος Παναγιώτης 
Ευθυμίου, Ιωάννης Ευσταθίου, Νικόλαος Ζαβός Γεώργιος Ζαγκλής Φώ
τιος Ζαχαράκης Δημήτριος Ζαχαράτος Κωνσταντίνος Ζέρβας Βασίλειος 
Ζιώγας Παναγιώτης Ζούμπος Δημήτριος Ζωγόπουλος Σάββας Θαμνιδης 
Ευφροσύνη Θάνου, Λάμπρος Θεοδωράκης Θωμάς Θεοδωριδης Γεώργιος 
Θεσσαλσνικιός Χρήστος Θιόκας Αλέξανδρος Ιωαννιδης Κωνσταντίνος 
Καββαδίας Χαράλαμπος Καγιούλης Ανδρόας Κακιώρης Βασίλειος Κακού- 
ρης Ευάγγελος Καλατζής Παναγιώτης Καλογήρου, Απόστολος Καλού- 
δας Σωτήριος Καλοφάς Παναγιώτης Καμαρινόπουλος Αθανάσιος Καμί- 
τσας Νικόλαος Καμπούρογλου, Ζαχαρίας Κανακουσάκης Ιωάννης Κανελ- 
λόπουλος Νικόλαος Κανελλόπουλος Αθανάσιος Καπαγερίδης Μιχαήλ 
Καραβίτης Αντώνιος Καρακούσης Ζήσης Καραμπάτης-Γκουγκούλιας 
Διονύσιος Καράμπελας Γεώργιος Καρβέλης Κωνσταντίνος Καρδιτσιώ 
τη ς Δημήτριος Καρκαλάκος Δημήτριος Καρπουζάς Δημήτριος Καρπού- 
ζης Αριστείδης Καστρίτσης Γεώργιος Κατοανός Αθανάσιος Κατσαούνης 
Δημοσθένης Κατσιάρας Χρήστος Κατσίκης Κωνσταντίνος Κατσίμπρας 
Ιωάννης Κάτσιος Αγγελική Κεσίσογλου, Ματθαίος Κεφαλάς Ιωάννης Κή- 
ρυκος Δήμητρα Κιαμίλη, Δημήτριος Κοζάρης Απόστολος Κόκκαλης Βα
σίλειος Κολοβός Χρήστος Κολοκτσής Δημήτριος Κολονιώτης Αναστά
σιος Κομπογιαννίτης Γεώργιος Κομπολίτης Δημήτριος Κσντολάτης Αρι
στοτέλης Κορόμπελης Αναστάσιος Κότογλου, Απόστολος Κοτρότσιος Δη- 
μήτριος Κοτσαποϊκίδης Γεώργιος Κοττάς Λάμπρος Κούγκουλος Χαρίλα
ος Κουκιάς Γεώργιος Κούκος Νικόλαος Κουκουγιάννης Νικόλαος Κου
λούρης Εμμανουήλ Κουργιαλιδάκης Ταξιάρχης Κουργιουξαύζης Πέτρος 
Κουρσιούμης Θεόδωρος Κουρτίδης Αναστάσιος Κούρτογλου, Κωνσταντί
νος Κουστένης Απόστολος Κουταβάς Γεώργιος Κοτπσάκης Ιωάννης 
Κουτσοκέρας Χρήστος Κρεμονάς Αικατερίνη Κωνσταντά, Γεώργιος Κων- 
σταντάκης Νικόλαος Κωνσταντέλος Βασίλειος Κωτούλας Δημήτριος 
Κωτοαράς Νικόλαος Λαμπρινάκος Νικόλαος Λεβανός Βάιος Λέντζας Βα
σίλειος Λεόπουλος Δημήτριος Λεπτουργός Γεώργιος Λιμήτσιος Κωνστα
ντίνος Λισντός Κωνσταντίνος Λουδάς Σπυρίδωνας Λουκάς Χριστίνα Λυ- 
ράκη, Γεώργιος Μαζωνάκης Μαρία Μάμαλη, Σταύρος Μαμασούλας Πα
ντελής Μαννέλας Ιωάννης Μανουσάκης Χρήστος Μανούσης Σωτήριος 
Μαρκαντάρας Γεώργιος Μαυροβάς Αντώνιος Μεζίνης Αθανάσιος Μέλ- 
λιος Ιωάννης Μεταξάκης Ιωάννης Μοματαντσής Αντώνιος Μοτσιόπου- 
λος Ιωχίννης Μουκάνος Ιωχίννης Μουστακίδης Κωνσταντίνος Μούτσιος 
Θεόδωρος Μπάκας Ματθαίος Μπακασίνης Γεώργιος Μπακλάτης Κων
σταντίνος Μπαμπαγιάννης Δημήτριος Μπατσαράς Κωνσταντίνος Μπα- 
χαριδης Γεώργιος Μπέγκας Αντώνιος Μπερδεμπες Μεταξία Μπιωτάκη, 
Λάμπρος Μπλάτσιος Κωνσταντίνος Μποζανάκης Αναστάσιος Μπότσης 
Λάμπρος Μπούσγος Λεωνίδας Ναζαράκης Δημήτριος Νακιάς Γεώργιος 
Νάνης Γρηγόριος Νάσης Νικόλαος Νάστας Μιχαήλ Νέζης Δημήτριος 
Νικολακόπουλος Γεώργιος Νικολιδάκης Σάββας Νικολόπουλος Ιωάννης 
Νούλης Δημήτριος Ντάλλας Αντώνιος Ντανόπουλος Κωνσταντίνος 
Ντάσκας Ευρυοθένης Ντόβας Παναγιώτης Ντόμαρης Ουρανία Ντότσι- 
κα, Δημήτριος Ντρόγκουντας Νικόλαος Ουζούνης Θωμάς Παληόπουλος 
Χρήστος Παλιοκώστας Θεοχάρης Παλλίδης Ιωάννης Παναγίτσας Χαρά
λαμπος Παναγιωτόπουλος Βασίλειος Πάνου, Γεώργιος Πανουσιόπουλος 
Χρήστος Πανουσόπουλος Ιωάννης Πανταζόπουλος Χρήστος Πανταζό- 
πουλος Γαβριήλ Παντελίδης Στέφανος Παπαβασιλείου, Παναγιώτης Πα- 
παβραμίδης Δημήτριος Παπαγεωργίου, Χρήστος Παπαδημητρίου, Δημή- 
τριος Παπακωνσταντίνου, Πέτρος Πάπαρης Ελένη Παπαχρήστου, Δημή- 
τριος Παπουτσής Αθανάσιος Παππάς Ηλίας Παππάς Κωνσταντίνος Πα- 
ρασκευόπουλος Λάζαρος Παρπουτζίδης Παναγιώτης Πατουνίδης Γεώρ
γιος Παύλου, Κωνσταντίνος Παύλου, Πέτρος Περάκης Δημήτριος Πετρό-
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πουλος Κωνσταντίνος Πλασταράς Σπυρίδωνας Πλέουρας Χρηστός Πο
λύζος Δήμος Πολυμενίδης Κωνσταντίνος Ραμιώτης Δημήτριος Ρήγας 
Γεώργιος Ρισβάς ΑθανάσιοςΡόζος Απόστολος Ρούπας Χρηστός Ρούσσος 
Ιωάννης Σαββίδης Σταύρος Σαββίδης Ανδρέας Σαλπιγγιδης Γεώρ-
γιος Σαμαράς Νικόλαος Σάμπαλος Ιωάννης Σαπακόλης Νικόλαος Σαρα- 
ντάκος Γεώργιος Σαραντάρας Ιωάννης Σαράντης Αθανάσιος Σβάρνας Α
θανάσιος Σίγκος Δημήτριος Σιδερης Ιωάννης Σιμορέλης Γεώργιος Σιώ- 
ζος Ελευθφιος Σιώλος Εμμανουήλ Σκαρλός Νικόλαος Σκορδάλης Γεώρ
γιος Σκουλάς Κωνσταντίνος Σκουμής Ανδρσν&η Σκριτζόβαλη, Εμμα
νουήλ Σμυρνάκης Ανδρέας Σούγιας Παναγιώτης Σουκαράς Παναγιώτης 
Σουλιώτης Χρυσόστομος Σπανός Χαράλαμπος Σταθόπουλος Χρίστος 
Στάλιος Ιωάννης Σταυρίδης Σπύρος Σταυρόπουλος Κλεόβουλος Στεργί- 
ου, Ηλίας Στεφανάκος Ηλίας Στόκος Κωνσταντίνος Συλλελιάδης Κων
σταντίνος Σφενδυλάκης Βασίλειος Σχώρης Ελευθφιος Ταμπακάκης 
Παύλος Τασιόπουλος Μιχαήλ Τζελεπης Οδυσσέας Τζιτζιλής Αθανάσιος 
Τζουμάκας Χρηστός Τζώρτζης Κωνσταντίνος Τομαράς Κωνσταντίνος 
Τρεωντσής Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος Μιλτιάδης Τοαγγάρης Ανδρέ
ας Ταακουμάκας Βασίλειος Τσακτσιρας Νικόλαος Τσαλής Δημητριος 
Τοαρδουλιάς Γεώργιος Τοεκούρας Φωτεινή Τσέπα, Γεώργιος Τσίρκας 
Ευάγγελος Τσιρογιάννης Γεώργιος Τσίρου, Κωνσταντίνος Τσομπανού- 
δης Βασίλειος Τσουτσάνης Νικόλαος Φαλτσέτος Νικόλαος Φάμελος Νι
κόλαος Φωτιάδης Παναγιώτης Χαλαζιάς Σωτήριος Χαντζής Πέτρος Χα- 
ραλαμπίδης Ταξιάρχης Χαρατσάρης Παύλος Χατζής Νικόλαος Χιωτέλης 
Ευάγγελος Χόϊκας Ευρυπίδης Χρήστου, Ιωάννης Χρόνης Κωνσταντίνος 
Ψαλλίδας Χαράλαμπος Ψαράκης Ιωάννης Ωρολογάς

>Μ ε το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Νικόλαος Αλεξανδράκης Εμμανου
ήλ Αντωνοδημητράκης Χρυοόστομος Βασιλειάδης Δημήτριος Βασιλόπου- 
λος Νικόλαος Γκρανάς Δημήτριος Γρηγοράκης Ευτυχία Δαγαλάκη, Στα- 
μάτιος Δέλκας Χρήστος Δέλλας Βασιλική Δούλου, Γεράσιμος Δρόσος Ε
λένη Ζαλέπα, Γεώργιος Ζιάγκας Ευάγγελος Καλατζής Παναγιώτης Καμα- 
ρινόπουλος Γεώργιος Καναβάκης Νικόλαος Καραβότας Αντώνιος Καρα- 
κούσης Αντώνιος Κλήμης Χρήστος Κολοκτσής Γεώργιος Κομπολίτης 
Γεώργιος Κορδάς Γεώργιος Κρητικός Ιωάννης Λαμπριανίδης Δημήτριος 
Λιανός Ελευθερία Λιανού, Δημήτριος Μαθιουδάκης Ιωάννης Μακρογιάν- 
νη ς Ηλίας Μαλιχούδης Σταύρος Μαν&ας Αθανάσιος Μέλλιος Ιωάννης 
Μεταξάκης Μιχαήλ Μπερμπερίδης Δημήτριος Μπετζέκας Κωνσταντίνος 
Μπιμπούδης Χρήστος Μωραίτης Κωνσταντίνος Νέζης Βασίλειος Ντέλας 
Παναγιώτης Οικονομίδης Ιωάννης Παναγίτοας Γεώργιος Παπασοάλης 
Πολύχρονης Πολύχρονου, Γεώργιος Σκουλάς Κωνσταντίνος Σταυρουλό- 
πουλος Ηλίας Στεφανάκος Ιωάννης Στιβακτάκης Μιχαήλ Στρατάκης Ε
λευθέριος Ταμπακάκης Γεώργιος Τρίγκας Χρήστος Τσάπαλης Νικόλαος 
Φάμελος Νικόλαος Χανιωτάκης Σωτήριος Χαντζής 
>Μ ε το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Κωνσταντίνος Κολοκούρης Αδα
μάντιος Μπαοάρας Ειρήνη Πάζιου.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
> 0  Υπαστυνόμος Β  Π αύλος Β φ γ ο ς που υπηρετά στο Τμήμα Ασφά
λειας Ζακύνθου, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Κοζάνης Καστοριάς ή τη Γ Α Δ. Θεσσαλο
νίκης τηλ 6947826420.
>Υ παστυνόμος Β ' π ου  υπηρετεί στην Α Α  Κ εφαλληνίας επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ Α Δ Α , τηλ 6942990290,210-8619929.
> 0  Α ρχιφύλακας Δημήτριος Γώ γουλος που υπηρετεί στο AT. Λου
τρακιού, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Γ Α Δ  Α , τηλ 6973094450.
> Αστυφύλακας π ου  υπηρετεί στην Α Α  Β οιω τίας επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Κο
ζάνης Ημαθίας ή την ΓΑ Δ. Θεσσαλονίκης τηλ 6974875023,6937235974.
> Αστυφύλακας π ου  υπηρετεί στην Α Α  Χ αλκιδικής επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ Α Δ. 
Θεσσαλονίκης τηλ 6948885228.

> Αστυφύλακας π ου  υπηρετεί στο A T . Π εριφέρειας Κ ομοτηνής επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑ Δ. Θεσσαλονίκης ή της ΑΔ. Κιλκίς τηλ 6948105599.
> Αστυφύλακας π ου  υπηρετεί στο A T . Κ ηφισιάς επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ Α Δ. Θεσ
σαλονίκης τηλ 6947272897.
> Αστυφύλακας π ου  υπηρετεί στην Δ /νση Α στυνομίας Α θηνώ ν, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των ΑΔ. Γρεβενών, Κοζάνης Κυκλάδων, Δωδεκανήσου τηλ 6973489523.
> Αστυφύλακας π ου  υπηρετεί στην Α Α  Ζακύνθου, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Αχα
ιός τηλ 6973232045.
> Αστυφύλακας π ου  υπηρετεί στο Τμ. Τροχαίας Κ αισαριανής επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΑΔ. Αχαΐας ή άλλης νησιωτική ΑΔ., τηλ 6973392528.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕ- 
ΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ TOY T A Y A IL
Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την αύξηση 
των κρατήσεων - εισφορών, υπ φ  του Ταμείου Αρωγής Αστυνομίας Πό
λεων (ΤΑΥΑΠ.) από 3% στο βαστκό μιοθό και στο 1/5 του επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας σε 6% μόνο στο βασικό μισθό, ανακοινώνονται τα α
κόλουθα:
1. Το ΤΑΥ ΑΠ . είναι φορέας επικουρικής ασφάλισης και χορηγεί 

στους μετόχους μφισμα
2. Στο Ταμείο ασφαλίζεται το 32% του ένστολου προσωπικού της Ελλη- 
ντκής Αστυνομίας (Αστυνομικό προσωπικό - Συνοριακοί Φύλακές - Ει
δικοί Φρουροί") και το σύνολο σχεδόν των Πολιτικών Υπαλλήλων.
3. Οι μέτοχοι σήμερα του Ταμείου (εν ενεργεία) ανέρχονται σε 18.000 
περίπου και οι μερισματούχοι (συνταξιούχοι) ανφχονται σε 13.000 περί
που.
4. Από το έτος 2000 η διοίκηση του Ταμείου είχε ζητήσει κατ' επανάλη
ψη από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργεί
ου Απασχόλησης την αλλαγή του τρόπου χορηγήσεως του μερίσματος 
ώστε αυτός να είναι πιο δίκαιος mo ανταποδοτικός mo λειτουργικός 
και ίδιος με τον τρόπο υπολογισμού του μερίσματος του αντίστοιχου ε
πικουρικού ταμείου Χωροφυλακής καθώς και αύξηση των κρατήσεων 
σε 5% ώστε να συγκλίνει με τις κρατήσεις των λοιπών ομοειδών ταμεί
ων, πλην όμως μέχρι το έτος 2004 το αίτημα δεν έγτνε αποδεκτό.
5. Το Ταμείο προκειμένου να υπάρξει σύγκλιση ενόψει ενοποιήσεως αυ
τού με το αντίστοιχο Ε.Τ.ΕΧ επανήλθε εκ νέου τα έτη 2005 κω 2006 
για το ίδιο θέμα κατ ζήτησε επιπλέον την αύξηση των κρατήσεων σε 6% 
επί του βασικού μισθού, όπως συμβαίνει κω με το Ε.Τ.ΕΧ
6. Το σχετικό π.δ. αφού επεξεργάστηκε από το Υπουργείο Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας και το Συμβούλιο Επικράτειας υπεγράφη 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κω δημοσιεύτηκε την 23-04-2007 
(π.δ. 69/2007).
7. Τέλος εχπσημωνετω ότι το Ταμείο δεν έχει επενδύσει τα αποθεματικά 
του σε δομημένα ή σταθερά ομόλογα Η οποιαδήποτε άλλη σκέψη ή υ
πόθεση δεν αποδίδει την πραγματικότητα

Στο χ.243, στο κείμενο "Η προσφορά της 
Δικαστικής Βοτανολογίας στη διερεύνηση του 
εγκλήματος" ο δαίμονας της ηλεκτρονικής 
σελιδοποίησης αντέστρεψε το όνομα του δεύτερου 
συντάκτη του κειμένου. Το σωστό είναι "Νικόλαος 
Παναγιώτου".

Το π ρ ο η γο ύ μ ενο  δ ίμ η νο , α π ό χα  
ενερ γη τικ ά  υ π ό λ ο ιπ α  του  π ερ ιο δ ικ ο ύ  
Α σ τυ νομ ικ ή  Α να σκ όπ η ση , εδ όθ η σ α ν σε 15 
σ υ να δ έλφ ο υ ς, 5 .300  ευρώ , ω ς ο ικ ο νο μ ικ ή  
ενίσ χυ σ η
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[  ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤ Ι ΚΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π .Ο Λ Ξ ΙΑ

Α. Νομοθετικά; ρυθμίσεις υπέρ του προσω πικού της 
Ε λληνικής Α στυνομίας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, οας γνωρίζουμε άτι έχουν ψηφιαθεί 
οι παρακάτω διατάζεις, οι οποίες επιλύουν χρονίζοντα προ
βλήματα που αφορούσαν το αστυνομικό προσωπικό ως ε
ξής 
Ν. 3554/2007
α) Αυξήθηκε ο βασικός μισθός του Ανθυπολοχαγού από 1-1-2007, βάσει του ο
ποίου υπολογίζονται οι αποδοχές των ενστάλων όλων των βαθμών, από 768 στα 
795 ευρώ (άρθρο 1 παρ.1).
β) Το επίδομα ειδικών συνθηκών που χορηγείται στα ΜΑΤ. αυξάνεται από 1-1- 
2008 από 62,90 στα 80 ευρώ (άρθρο 1 παρ.4).
γ) Το επίδομα ειδικών συνθηκών ("επικίνδυνο”) από 1-9-2007 αυξάνεται στα 
44,70 ευρώ και από 1-9-2008 και ετρεξής υπολογίζεται σε ποσοστό 8% επί του βα
σικού μισθού του Ανθυπολοχαγού όπως αυτός εκάστοτε διαμορφώνεται. Το επί
δομα αυτό όπως ήδη γνωρίζετε είναι συντάξιμο και ήταν κομβικό αίτημά μας α- 
πό το 2002 στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για αναγνώριση του επαγγέλματος 
μας ως επικίνδυνου - ανθυγιεινού (άρθρο 1 παρ.3). 
δ) Στους αστυνομικούς ειδικούς φρουρούς και συνοριοφύλακες που μετατάσ
σονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμέ
νης υπηρεσίας και ένεκα αυτής χορηγείται μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ.
Το ίδιο επίδομα χορηγείται και στην περίπτωση αποχής του παραπάνω 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας από τα καθήκοντά του συνεπεία 
τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα 
αυτής από την ημέρα του παθήματος (άρθρο 1 παρ.5).
Γνωρίζουμε ότι αν κάποιος αστυνομικός κλπ. Περιέλθει σε κατάσταση ως 
ανωτέρω έχει απώλεια εισοδήματος 328 ευρώ μηνιαίως (184 πενθήμερα - 
144 νυκτερινά) και κατά συνέπεια η παραπάνω ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει 
ριζικά την κατάσταση. Όμως τέτοια ρύθμιση έγινε για πρώτη φορά και 
συνεχίζουμε την διεκδίκηση για πλήρη οικονομική ικανοποίηση όσων πε
ριέρχονται στην κατάσταση αυτή.
ε) Τα άιοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα αθλητικών φορέων από την με
τάδοση αθλητικών εκδηλώσεων (10%) εισπράττσνται με μέριμνα των οι
κείων Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται στα ασφαλιστικά μας ταμεία Ε.Τ.ΕΧ και 
ΤΑΥ ΑΠ . σε ποσοστό 68% και 32% αντίστοιχα, ενώ τα ήδη εισπραχθέντα 
από 1-1-2006 ποσά θα αποδοθούν και αυτά στα ασφαλιστικά μας ταμεία κα
τά το ίδιο ποσοστό (αρθ. 14 παρ. 1). Η παραπάνω ρύθμιση μας ικανοποιεί 
πλήρως και επιλύει ένα αίτημά μας το οποίο εκκρεμούσε από το έτος 2000. 
στ) Αποκαθίστανται όσοι αστυνομικοί είχαν αποταχθεί για συνδικαλιστική 
δράση τα έτη 1989-1990 (άρθρο 14 παρ. 3).
Ν. 3513/5-12-2006
α) Η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις μάχιμη πενταετία επεκτά
θηκε και για υπηρεσία που εκτελείται μετά την 1-1-1993 και ισχύει πλέον 
χωρίς χρονικό περιορισμό. Επειδή όμως από ερμηνεία παλαιότερων Νόμων 
των ετών 1992 και 2000 προκύπτει ότι η αναγνώριση της μάχιμης πενταε
τίας μετά την 1-1-1993 προϋποθέτει την καταβολή εισφορών, δηλώνουμε 
ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό για τούτο και συνεχίζουμε τον α
γώνα για κατάργηση των εισφορών αυτών ή τουλάχιστον την δραστική 
μείωσή τους (άρθρο 4 παρ. 11).
β) Αυξάνονται οι ουντάξρς των υπηρετούντων στο TEEM και στην ΕΚΑΜ, οι 
οποίες εναρμονίζονται πλέον με τα ισχύσντα για τους υπηρετούντες σπς αντί
στοιχες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων (άρθρο 4 παρ. 8 εδ,γ). 
γ) Εναρμονίζονται οι αποδοχές των θυμάτων τρομοκρατίας και παθσντων 
από βίαιο συμβάν με τις αποδοχές των ευρισκομένων σε μόνιμη διαθεσιμό
τητα (άρθρο 6 εδ.α).
Ν. 3518/21-12-2001
Χορηγείται από τον Κλάδο Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων 
(ΚΥ.ΥΑΠ.) επίδομα φυσιολογικού τοκετού και στις γεννήσεις με καισαρι
κή τομή (άρθρο 59 παρ. 7 εδ. ε και στ).

Ν . 3511/27-12-2006
α) Θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα για εισαγωγή και φοίτηση 

y  πολιτών ξένων χωρών στις Αστυνομικές Σχολές (Αστυφυλά-
· κων - Αξιωματικών - Μετεκπαίδευσης - Εθνικής Ασφάλειας) 

(άρθρο 25 παρ. 8).
β) Παρέχεται η δυνατότητα φοίτησης κατόπιν επιθυμίας τους 
σε παραρτήματα της Σχολής Αστυφυλάκων, των Δοκίμων Α
στυφυλάκων που είναι τέκνα πολυμελών οικογενειών ή τέ

κνα θυμάτων από βίαιο συμβάν ή έχουν αδελφό Δόκιμο Αστυφύλακα (άρ
θρο 25 παρ. 1 εδ. 8).
γ) Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγσνται στις Αστυνομικές Σχολές 
(Αστυφυλάκων - Αξιωματικών) ποσοστό μέχρι 12% αντί 10% που ίσχυε, 
καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα τους τέκνα αναπήρων και θυμά
των πολφού, αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομι
κού προσωπικού ειρηνικής περιόδου, τέκνα αγωνιστών Εθνικής Αντίστα
σης τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που πύθαναν κα
τά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας ως 
και γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. 8 περ. 3).
Υπ’ αριθμ. 2/53879/0022 από 15-12-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
Αυξάνονται κατά 25% οι ώρες που έχουν κατανεμηθεί στην Ελληνική Α
στυνομία για αποζημίωση λόγω νυκτερινής απασχόλησης Τούτο έχει σαν 
συνέπεια και οι Διοικούντες Αξιωματικοί να αποζημιώνονται για νυκτερι
νή υπηρεσία που τυχόν εκτελούν κατόπιν βεβαίωσης που θα τους χορηγεί
ται από τον Προϊστάμενό τους Διευθυντή Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης 
Π Α  13/19-1-2007
Καθιερώνεται μειωμένο ωράριο για όλους τους αστυνομικούς (άνδρες - γυ
ναίκες) που έχουν την επιμέλεια τέκνου λόγω θανάτου του ενός των γσνέ- 
ων ή ύστερα από δικαστική απόφαση ως και για όλους τους αστυνομικούς 
που έχουν την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία τουλάχιστον 67% ή σύζυγο 
με αναπηρία τουλάχιστον 67%.
Π Α  15/22-1-2007 
Το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα:
α) Του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στα οποία αυτά υποβάλλε
ται προς υπεράσπισή του στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των δι
καστηρίων, για ενφγειες ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθη
κόντων του (άρθρο 1 παρ. γ).
β) Του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή των οικογενειών τους 
στα οποία υποβάλλονται όταν παρίστανται, ενώπιον των δικαστηρίων ως 
πολιτικώς ενάγοντες από έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος τους κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του ή εξαιτίας αυτών (άρθρο 1 εδ. β).
Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγσ 
ρουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος για την παράσταση αυτού οε όλα τα 
στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των δικαιοδο
σιών και βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελάχιστου ορίου (άρθρο 1 παρ. 3). 
Ν. 3282/2004 (άρθρο 1 παρ. 1 εδ. α)
Δικαιούνται μετεγγραφής φοιτητές ΑΕΙ-ΤΈΙ που είναι μέλη τρίτεκνης οι
κογένειας σε αντίστοιχη Σχολή που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας 
των γονέων τους ή σε πάλη που φοιτά ήδη ένας τουλάχιστον αδελφός-η. Η 
διάταξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους αστυνομικούς έχουν τρί
α τέκνα διότι εφόσον κάποιο από αυτά επιτύχει σε ΑΕΙ-ΤΕΙ θα μετεγγραφεί 
στον τόπο κατοικίας των γονέων του με ότι αυτά συνεπάγεται για το κό
στος των σπουδών.
Με τη ν 6000/2/1940κβ από 29-3-2007 Διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την άμεση πρόσληψη 2.000 Ειδι
κών Φρουρών, οι οποίοι τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους θα έχουν ολοκληρώσει 
την εκπαίδευσή τους και θα έχουν τοποθετηθεί σπς Υπηρεσίες, ανακουφίζοντας 
έτσι το υπάρχσν αστυνομικό προσωπικό, το οποίο λόγω έλλειψης δύναμης ερ
γάζεται οε ακραίες συνθήκες από πλευράς ωραρίου.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, δουλεύουμε συστηματικά και αθόρυβα μαζί με τις 
άλλες Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας για την θε-
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Γ 7 7RΠ COMPACT Π7 11 η CZ85B CZ75B

CZ 75 BD POLICE , CZ 75 COMPACT Λ CZ 75 Β STAINLESS , CZ 75 SP-01

CZ 75 SP-01 TACTICAL CZ 75 SP-01 SHADOW CZ 2075 R A M I

MONO ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έ ι δ ι κ ε ς Ύ ι μ ε ς

με ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

C e s k a  Z b r o j o v k a
Πυροβόλα όπλα κατασκευασμένα με τις αυστηρότερες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές - φ  ΝΑΤΟ έτσι ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις 

που αντιμετωπίζουν Στρατός και Αστυνομία.

ΟΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΘΗΝΑΣ 63 (ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 3243369, 210 3243129, FAX: 210 3226242

από το 19 25

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ: ΚΗΦΙΣΟΥ 100 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 10442, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 5154590, 210 5154591, FAX: 210 5154589 Ο ΑΘΗΝΑΣ 63 0  ΚΗΦΙΣΟΥ 100
ΟΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 08.30 -16.00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30 - 20.30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30 -15.00
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σμική βελτίωση της θέσης των συναδέλφων και την οικονομική τους ανα
βάθμιση.
Δρέπουμε ήδη τους καρπούς και η επίλυση των αιτημάτων μας που χρονί
ζουν επί έτη γίνεται πραγματικότητα.
Απαιτείται σταθερότητα, προσήλωση στο στόχο, συνέχιση του αγώνα χω
ρίς εκπτώσεις, συνεννόηση.
Σεβόμαστε και αγαπάμε όλους όμως δεν υποστέλλουμε την σημαία του α
γώνα, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και των συναδέλφων, άπω  και με 
προσωπικό κόστος
Θεωρούμε υποχρέωσή μας όμως να σας γνωρίσουμε ότι σημαιοφόροι του 
αγώνα για την νομοθετική κατοχύρωση όλων των παραπάνω υπήρξαν η 
πολιτική και υπηρεσιακή μας ηγεσία
Τους συγχαίρουμε για τις προσπάθειες που κατέβαλαν σε ένα δύσκολο οι
κονομικό περιβάλλον και πιστεύουμε ότι με την συνέχιση γνήσιας συνερ
γασίας μέχρι το τέλος του θέρους θα έχουμε καταφέρει να κατοχυρώσουμε 
νομοθετικά τόσο το Βαθμολόγιο - Ομογενοποίηση όσο και το Μισθολόγιο.

Β. Παραίτηση του προέδρου τη ς Π .Ο Λ Ξ ΙΑ
Συνάδελφοι, στις 17-6-2007 στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας συνεδρίασε 
το Δ.Σ. με θέματα ατζέντας τις εξρλίξρις επί των διεκδικήσεών μας και άλ
λα τρέχοντα θέματα διοικητικής φύσης ενώ στις 18-6-2007 και ώρες 
10:30"-14:30' συνεδρίασε το διευρυμένο Δ.Σ. (μέλη Δ.Σ.- Πρόεδροι και Γενι
κοί Γραμματείς Πρωτοβαθμίων Ενώσεων) σε αίθουσα της πρώην Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας όπου προσήλθαν ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Βύρων Πολύδωρας και ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτη

γος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης
Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. έγινε εκτενής ενημέρωση από τον Πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας κ. Γεώργιο Καμαρινόπουλο για όλα τα εκκρεμή ζητήμα
τα του Διεκδικητικού μας Πλαισίου με έμφαση στην επίλυση της νυκτερι
νής αποζημίωσης για όλους τους αξιωματικούς τη συμμετοχή εκπροσώ
πων της Ομοσπονδίας μας στα Συμβούλια Κρίσεων - Προαγωγών, στην 
αύξηση των οργανικών θέσεων των αξιωματικών, την βαθμολογική ανέλι
ξη των Ανθυπαστυνόμων σε αξιωματικούς την αύξηση των οργανικών 
θέσεων αξιωματικών Τ.Ε.Μ Α με παράλληλη καθιέρωση καταληκτικού 
βαθμού Αστυνομικού Διευθυντή, την προαγωγή των Αστυνόμων Α' με 
την συμπλήρωση 18 ετών αξιωματικού στον βαθμό του Αστυνομικού Υ
ποδιευθυντή και την ψήφιση μισθολογίου σύμφωνα με τις κυβερνητικές 
εξαγγελίες
Κατόπιν διεξρδικής συζήτησης επί των ανωτέρω εκκρεμών ζητημάτων, α- 
ποφασίοθηκε να δοθεί ιδιαίτερη και πρώτιστη σημασία στην επίλυση του

μείζσνος θέματος του βαθμολογίου με την ψήφιση του σχετικού νομοσχε
δίου που θα δώσει επιτέλους προοπτική και ελπίδα στο σύνολο του Αστυ
νομικού Προσωπικού και στην ψήφιση του νέου μισθολογίου, όπως επα
νειλημμένα έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση εντός του Ιουλίου τρέχοντος έ
τους
Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Καμαρινόπουλος Γεώρ
γιος υπέβαλε την παραίτησή του με την παρακάτω επιστολή προς τα μέλη 
του Δ.Σ.:
"Αγαπητοί Συνάδελφοι, με βαθύ αίτβημα ευθύνης σας ανακοινώνω ότι υπο
βάλλω την παραίτηση μου aim Πρόεδρος του Διοικητικού' Συμβουλίου της Ο
μοσπονδίας μας επειδή κρίνω ότι η περαιτέρω παραμονή μου στη θέση αυτή 
δεν είναι προς m  συμφέρον του συνδικαλιστικού κινήματος μας και των συνα
δέλφων μελών μας.
Παραμένω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας μέχρι 
την λ φ ι  της θητείας του και θα συνεχίσω, όπως μέχρι σήμερα, να αγωνίζομαι 
προς όφελος της υπηρεσίας και των συναδέλφων.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους που επ ί 18 συνεχή έτη, σταθερά μου ανέθεταν 
δια της ψήφου τους, να τους εκπροσωπώ".
Ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή νέου Προέδρου και νέος Πρόε
δρος της Ομοσπονδίας εξρλέγη ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Δημήτριος 
Γεωργατζής ο οποίος αμέσως μετά την εκλογή του ευχαρίστησε τα μέλη 
του Δ.Σ. για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό του και δήλωσε ότι από 
τη νέα του θέση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ευόδωση 
των επιδιώξεων της Ομοσπονδίας μας
Κατά τη συνεδρίαση του διευρυμένου Δ.Σ. την 18-6-2007 προσήλθε ο Υ

πουργός Δημόσιας Τάξης κ  Βύρων Πολύδωρας ο ο
ποίος τοποθετηθείς επί των διεκδικήσεων μας ανακοί
νωσε ότι τόσο το βαθμολόγιο όσο και το μισθολόγιο θα 
ψηφισθούν εντός του αμέσως επομένου χρονικού δια
στήματος και θα ισχύσουν από αρχές του 2008. Ανα
φέρθηκε επίσης στην τρέχουσα επικαιρότητα και ζή
τησε την συνδρομή μας στην δημιουργία ενός στιβα- 
ρού και αρίστου Σώματος επ’ ωφελεία του κοινωνικού 
συνόλου, δηλώνοντας αρωγός στις διεκδικήσεις και 
συμπαραστάτης στις αγωνίες μας για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού. 
Στη συνέχεια προσήλθε ο Αρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος κ  Αναστάσιος Δημοσχάκης ο οποίος επί
σης επιβεβαίωσε ότι πρόκειται εντός του επομένου 
χρονικού διαστήματος να ψηφισθούν τόσο το Βαθμο
λόγιο όσο και το Μισθολόγιο για να ισχύσουν από το 
2008. Δήλωσε επίσης ότι η αναδιάρθρωση του Σώμα
τος πρόκειται να συνεχιοθεί σε όλες τις διοικητικές πε
ριφέρειες της επικράτειας με άμεση προτεραιότητα τη 
νησιωτική Ελλάδα Ζήτησε την εγρήγορση και συμβο
λή όλων μας για την καταξίωση του Σώματος στην 

κοινωνία, ενώ για το επίκαιρο θέμα των μεταθέσεων δήλωσε ότι θα γίνουν 
οι αναγκαίες και εντελώς απαραίτητες παρεμβάσεις όπου χρειάζεται για 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Αστυνομίας 
Εκ μέρους του, επίσης τονίστηκε η ανάγκη για ψυχική σύμπνοια του 
προσωπικού, ούτως ώστε να υπάρχει εκείνος ο συνδετικός κράτος που θα 
θωρακίζει το Σώμα από ύποπτες και πολλές φορές άδικες επιθέσεις παντα- 
χόθεν.
Συνάδελφοι, αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη Αστυνομία που θα δίνει λύ
σεις όπου απαιτείται, για την καταξίωση και την αναγνώριση του έργου 
μας από τους πολίτες για την αναβάθμιση της θέσης του 'Ελληνα Αστυνο
μικού στην κοινωνία, για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας με γνώ
μονα πάντα της δράσης μας την προάσπιση των συμφερόντων και των ε
πιδιώξεων των συναδέλφων μας.
Η Ομοσπονδία μας καταδικάζει κάθε ακραία και βίαιη συμπεριφορά Αστυ
νομικών σε βάρος πολιτών που θίγει τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα
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Για περισσότερεδ πληροφορίεδ 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό oas 

κ. Αρ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στα τηλ. 210 6397 150-210 6014 037 
κιν. 6944 4549 83, fax: 210 6016 459
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και προκαλεί αποτροπιασμό και προσβάλει τον ανθρώπινο πολιτισμό μας 
Καλεί δε την πολιτεία να θωρακίσει το αστυνομικό λειτούργημα έτσι ώστε 
όλο το αστυνομικό προσωπικό με την κατάλληλη εκπαίδευση και τους δη
μοκρατικούς κανονισμούς λειτουργίας των Υπηρεσιών, να είναι σε θέση 
να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους 
νόμους του κράτους
Επίσης συμπαρίσταται στο συνάδελφο Αστυνομικό Υποδιευθυντή της 
Δ Α Ε  Α  που υπέστη άνανδρη, αναίτια και βάναυση επίθεση σε βάρος του 
από άτομα του "αντιεξουσιαστικού χώρου" και καταδικάζει κάθε τέτοιας 
μορφής ενέργεια κατά Αστυνομικών, από όπου και αν προέρχεται.
Δεν υποστέλλουμε τη σημαία του αγώνα μας αν δεν λυθούν οριστικά τα 
δίκαια - χρονίζοντα αιτήματά μας

Γ. Μ ήνυμα ταυ νέου  Π ροέδρου της Π .Ο Α Ξ ΙΑ  Δημητρίου  
Γεωργατζή
"Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον απερχόμενο πρόεδρο Ταξί- 
αρχρ Γιώργο Καμαρινόπουλο και όλους τους άλλους συναδέλφους του Διοικη
τικού Συμβουλίου που εμπιστεύτηκαν στο πρόσωπό μου τα καθήκοντα του 
προέδρου της Ομοσπονδίας μας. Είναι μια σημανπκή για μένα απόφαση την 
οτιοία οφείλω να τιμήσω και να σεβαστώ, εκπληρώνοντας στο ακέραιο το χρέ
ος μου απέναντι οε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφιασες αξιωματι
κούς της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η  πορεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξκσμαακών Αστυνομίας είναι δε
δομένη. Θα συνεχίοουμε τον αγώνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του τε
λευταίου συνεδρίου, πιστοί στις καταστατικές μας αρχές και σε πείσμα όλων ε
κείνων που το τελευταίο διάστημα καταφέρσνται κατά των συνδικαλιστικών 
μας δικαιωμάτων και ελευθεριών. Οι όποιες υπερβολές και αρνητικές εμφανί
σεις κάποιων συναδέλφων μας πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβλημα
τισμού όλων μας, όχι προς την κατεύθυνση του περιορισμού της δράσης μας, 
αλλά κυρίως προς την κατεύθυνση της παγίωσης μιας δημοκρατικής λειτουρ 
γίας, με σεβασμό στις αποφάσεις των οργάνων μας, χωρίς να γίνεται κατα- 
στρατήγηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας από κανόναν.
Μετά από τόσα χρόνια προσφοράς, ο συνδικαλισμός στην Ελληνική Αστυνομί
α κατά την άποψή μου πρέπει να καζαδείζει νέα επίπεδα ωριμότητας. Οι και
ροί εκείνοι που διεκδικούοαμε περιοριστικά κάποια "συντεχνιακά' αιτήματα, 
έχουν περάσει πλέον. Οι προκλήσεις στο κεφάλαιο δημόσια τάξη και ασφάλεια 
μεταβάλλονται διεθνώς με ραγδαίους ρυθμούς και ο συνδικαλιστικός μας φο
ρέας, εφόσον θέλει να συνέχισα να πιάνα τον παλμό των συναδέλφων μας, 
τιρέπα να λειτουργήσει με ανοικτές τις κεραίες του, καταγράφοντας ό,π συμ
βαίνει γύρω μας και μας αφορά.
Θεωρώ, τέλος, σημαντικά και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι είναι επιβε
βλημένη η επιδίωξη σχέσεων καλής συνεργασίας με την πολιτική και φυσική 
μας ηγεσία. Η  οδός του διαλόγου και της εποικοδομητικής συνεργασίας, θέλω 
να πιστεύω ότι μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα του αγώνα μας. 
Τούτο δεν πρέπει φυσικά να εκληφθεί ως αδυναμία δική μας. Γνωρίζουμε άτι 
ως συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει πάντα να πιέζουμε την εκάστστε κυβέρνηση 
για την επίλυση των προβλημάτων μας. Οι προτεραιότητες των κυβερνώντων 
είναι συνήθως άλλες κι εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε με βάση το δικό μας 
&εκδικητικό πλαίσιο, λαμβάνοντας ωστόσο πάντα υπάψινμας άτι αυτός ο α
γώνας, όταν παρεξηγείται δικαίως ή αδίκως λόγω της ιδιαιτερότητας του χώ
ρου τον οποίο υπηρετούμε, δεν θα έχμ τις αναμενόμενες επιτυχίες.
Δεν πρέπει ωστόσο να παραβλέπουμε το γεγονός σα όταν όλοι εμείς είμαστε ε
νωμένοι, γνωρίζουμε τι θέλουμε και πιστεύουμε στο δίκαιο των αιτημάτων 
μας, μπορούμε να πείθουμε και τους dUo υς για την ορθότητα των θέσεων 
μας.
Καλούς αγώνες, λοιποί'.

Δ. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Έ νω ση Αξιωματικών Ελληνι
κής Α στυνομίας Αττικής
' Εληξε η θητεία του πέμπτου Διοικητικού Συμβουλίου τη ς' Ενωσης Α
ξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής και από τις αρχαιρεσίες που 
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 3 και 4 Ιουνίου 2007, αναδείχθηκε

η νέα διοίκηση.
Εξελέγησαν κατά σειράν οι εξής Καννέλος Γεώργιος Παπαμαργαρίτης Α
θανάσιος Βράντζας Βασίλειος Ντουίτσης Φώτιος Κατής Σταύρος Βέλ- 
λαος Ανδρέας Πέτρου Νικόλαος Κόκκος Ανδρέας Μακρής Ευάγγελος 
Μπέττας Δημήτριος Μπαλαμπάνη Γεωργία, Τσιμπιδης Παναγιώτης και 
Μανωλάκης Σωτήριος Αναπληρωματικά μέλη εξρλέγησαν οι Δημητρακό- 
πουλος Ιωάννης Νικολάου Κανέλλος Θεοδωρής Θεοφάνης και Μαρκό- 
γλου Στυλιανός
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν ως τακτικά μέλη οι Κρεζίας 
Σπυρίδων, Χατζημόσχου Σάββας και Καραϊσκος Ηλίας και αναπληρωματι
κό μέλος ο Δεληδάκης Κων/νος 
Για τα Συμβούλια Μεταθέσεων ευλόγησαν οι:
1) ΓΑΔΑ Γεωργατζής Δημήτριος (τακτικό μέλος), Τσιμπίδης Παναγιώτης 
(αναπληρωματικό μέλος).
2) Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών: Μουστακαλής Δημήτριος (τακτικό 
μέλος) και Γούσιας Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος).
3) Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά: Πρεμέτης Βασίλειος (τακτικό μέλος) 
και Ιάκωβος Μαρούλης (αναπληρωματικό μέλος).
4) Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Α ττικής Κατής Σταύρος (τακτικό μέ
λος) και Μπούζης Ανδρέας (αναπληρωματικό μέλος).
5) Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Α ττικής Ζαπανιώτης Νικό
λαος (τακτικό μέλος) και Βανάκας Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος).
6) Διεύθυνση Τροχαίας Α ττικής Πίκουλας Παναγιώτης (τακτικό μέλος) 
και Δουρμαντάκης Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος).
7) Διεύθυνση Αστυνομίας Ασφαλείας Α ττικής Κατσιαμάκας Ιωάννης (τα
κτικό μέλος) και Κωνσταντάρας Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος).
8) Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Α ττικής Τσόκρης Αλέξανδρος 
(τακτικό μέλος) και Γαϊταντζίδης Ευστάθιος (αναπληρωματικό μέλος).
9) Διεύθυνση Υγειονομικού: Κουφάκης Εμμανουήλ (τακτικό μέλος) και 
Μαστρογιάννης Βασίλειος (αναπληρωματικό μέλος).
10) Διεύθυνση Αστυνομίας Β Α  Αττικής: Μπάκας Χρήστος (τακτικό μέ
λος) και Γιαννόπουλος Νικόλαος (αναπληρωματικό).
11) Διεύθυνση Αλλοδαπών Α ττικής Μουστάκας Εμμανουήλ (τακτικό μέ
λος) και Τακμάκης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος).

Το νέο Προεδρείο
Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης συνήλθε σε σώμα στις 
25 Ιουνίου 2007 και μετά από μυστική ψηφοφορία ανέδειξε το νέο προε
δρείο το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής 
Πρόεδρος Παπαμαργαρίτης Αθανάσιος 
Α’ αντιπρόεδρος Βράντζας Βασίλειος 
Β’ αντιπρόεδρος: Κατής Σταύρος 
Γενικός Γραμματέας Μπέττας Δημήτριος 
Ταμίας: Κόκκος Ανδρέας

Το μήνυμα του νέου  Π ροέδρου Α θανάσιου Παπαμαργαρίτη
Μετά τη συνεδρίαση ο νέος πρόεδρος της Ένωσης ευχαρίστησε τους συ
ναδέλφους και τις συναδέλφισσες για την εκτίμηση που επέδειξαν στο 
πρόσωπό του, αναθέτοντάς του δια της ψήφου τους να τους εκπροσωπή
σει την προσεχή τριετία. Από την πλευρά του διαβεβαίωαε ότι θα προσπα
θήσει να τους δικαιώσει απόλυτα, εργαζόμενος μαζί με όλους τους συνα
δέλφους του διοικητικού συμβουλίου για την επίτευξη των στόχων του 
σωματείου. Επίσης τόνισε ότι "θα εργαστούμε και θα αγωνιστούμε με σύ
νεση, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα:
- Για την αναβάθμιση του κύρους του Έλληνα αστυνομικού και γενικό
τερα του Σώματος το οποίο το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει μια δύ
σκολη κατάσταση λόγω αρνητικών συμβάντων και της άδικης πολλές φο
ρές κριτικής που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση συνολικής αρνη
τικής εικόνας στην κοινωνία μας
- Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στο Λεκανοπέδιο της Αττικής 
το οποίο αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω και των αντίξοων συν
θηκών σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

/  Σ Ω Μ Α Τ ΙΚ Ε Σ  Β Λ Α Β Ε Σ  Τ Ρ ΙΤ Ω Ν  

/ Υ Λ ΙΚ Ε Σ  Ζ Η Μ ΙΕ Σ  Τ Ρ ΙΤ Ω Ν  

/ Ο Δ ΙΚ Η  Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΔ Α  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

^ Π Ρ Ο Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Α  Κ Α Λ Υ Ψ Η  Κ Λ Ο Π Η Σ  Κ Α Ι ΙΔ ΙΩ Ν  Ζ Η Μ ΙΩ Ν  (Μ ΙΚ Τ Η )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ευρώ)

περιοχές 

κυβικά ν.
Αττική Θεσσαλονίκη Υπόλοιπη

Ελλάδα

έ ω ς  50 2 8 ,9 2 2 6 ,0 9 2 1 ,9 7

51-125 4 6 ,9 7 4 2 ,1 7 3 2 ,12

125-250 6 0 ,0 4 53 ,83 4 0 ,7 5

251 και άνω 7 8 ,1 9 70 ,01 5 2 ,7 5

-  Α ίτ η σ η  Α σ φ ά λ ισ η ς  Τ η λ ε φ ω ν ικ ώ ς  

- Π α ρ ά δ ο σ η  Σ υ μ β ο λ α ίο υ  σ το  χ ώ ρ ο  σ α ς
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- Για χην επίλυση των οικονομικών προβλημάτων και την προώθηση θε
σμικών αλλαγών.
Θα διαμορφώσουμε στρατηγικές που δεν θα είναι ευκαιριακές και δεν θα 
διακρίνσνται από απλές πρακτικές που επιδιώκουν την αντίθεση και αντι
παλότητα Με συστηματικές - τεκμηριωμένες προτάσεις και σαφείς θέσεις 
θα αγωνιστούμε ώστε να ξεπεραστεί η κρίση της χαμένης αξιοπιστίας 'Ο
πλα μας ο συνεχής και καλόπιστος διάλογος με την πολιτεία και την κοι
νωνία, για ανανεωτική και δυναμική πορεία του συνδικαλιστικού χώρου".

ΚΟΙΝΗ ΕΠ ΙΣΤΟ ΛΗ Π .Ο ΑΞΙΑ ΚΑΙ Π.ΟΑΣ.Υ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Αποτρεψτε τον οικονομικό μας μαρασμό
Κοινή επιστολή προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Πολύδωρα Βύρωνα 
απέστειλαν οι δυο Ομοσπονδίες των αστυνομικών (Π.ΟΑΞΙ Α  και 
Π .0 ΑΣ.Υ.) σε μια ακόμα προσπάθειά τους να ενημερωθούν επίσημα για τις 
προωθούμενες από την κυβέρνηση μισθολογικές ρυθμίσεις 
Είμαστε υποχρεωμένοι", σημειώνεται στην επιστολή, "να σας μεταφέρουμε 
την απογοήτευση των αστυνομικών όλης της χώρας και των εκπροσώπων 
τους καθ’ ότι με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τις αρνητικές εξελί
ξεις σε ό,τι αφορά το οικονομικό τους μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, πληροφο- 
ρηθήκαμε ότι το Γενικό Λογιστήριο περατώνει τη διαμόρφωση του τελικού 
κειμένου - Νόμου που αφορά την "αναμόρφωση" του μισθολογίου, ως αυτό 
συντάχθηκε από την Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων ερήμην σας Εάν δε 
δεν διαμορφώθηκε ερήμην σας τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα 
Επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχει χρόνος για μια θετική παρέμβασή σας ώστε 
να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του αστυνομικού προσωπικού, ως 
κατ’ επανάληψη σας εκθέσαμε, αναμένουμε να πράξετε το αυτονόητο, δια
σφαλίζοντας μια ορθολογική "αναμόρφωση". Εάν όμως μείνετε απαθείς τού
το θα σημαίνει ότι γνωρίζετε το περιεχόμενο της εκτρωματικής αυτής "ανα
μόρφωσης" και σιωπάτε, έτσι ώστε να διαμορφωθούν τετελεσμένες καταστά
σεις σε βάρος του αστυνομικού προσωπικού. Τέλος με κάθε σεβασμό δηλώ
νουμε ότι τουλάχιστον οι εκπρόσωποι των αστυνομικών δεν θα παραμεί- 
νσυν απαθείς και αναμένουμε ότι και εσείς θα αρθείτε στο ύψος των περι
στάσεων, μη επιτρέποντας τον οικονομικό μας μαρασμό, αλλά και την υπο
τίμηση και τον ευτελισμό του οργανισμού που υπηρετούμε".

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.ΟΑΣ.Υ

Α  Α νοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό
Ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κύριο 
Κωνσταντίνο Καραμανλή απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Αστυνομικών Υπαλλήλων:
"Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Απευθυνόμαστε οε εσάς προσωπικά με τψ  παρούσα επιστολή για να έητήσσυμε 
τψ  παρέμβασή αας, προκαμένου ικανοποιηθεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα 
στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ευρύτερα στην ελληνική κοτνωνίασε 
ό,τι αφορά τα ουμβαίνοντα στο χώρο του Οργανισμού μας.
Γνωμβριε, ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα βρίσκεται οε διαρκή αγωνιστική 
τροχιά Ως Ομοσπονδία, αναμέναμε από τους αρμόδιους υπουργούς Δημόσιας 
Τάξης και Οικονομίας - Οικονομικών να ανταποκριθούν άμεσα στις διαρκείς 
εκκλήσεις μας, έτσι ώστε υπάρξρ επιτέλους επΟνυσημιας σειράς υπερώριμων 
αιτημάτων μας, τα οποία αποτελούν και προγραμματικές εξργγελίες της Κυβέρ 
νησης (βελτίωση συ\θηκών εργασίας και βιοτικού επιπέδου των αστυνομικών, 
αναδιάρθρωση υπηρεσιών, αναβάθμιση εκπαίδευσης κλιτ.).
Ζητήματα που έπρεπε ήδη να έχουν δρομολογηθεί παραμένουν δυστυχώς στο 
περιθώριο, με αποτέλεσμα να "βαοανΚρνται" αστυνομικοί και πολίτες 
Η  κάλυψη αλών των κενών οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών (6.000) που ε- 
ξρπίας της αθρόας εξόδου του προσωπικού έχουν κχααλήξει να υπαλεττσυργούν, 
δεν έχει πραγματοποιηθεί. Έπρεπε ήδη να είχε δρομολογηθεί η κάλυψη όλων 
αυτών των κενών σταδιακά, μ  τψ  πρόσληψη φέτος 3.000αστυνομικυόν μ  το ι- 
οχύον σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και όχι να πραγματοποιούνται 
προσλήψεις βοηθηπκού προσωπικού που οδηγούν στην στρααωτικοποίηση του

Σώματος και τψ  οπχθοδρόμηση.
Καμία ουσιαστική ενέργεια δεν έλαβε χώρα για τψ  πραγματική αναδιάρθρωση 
των Υπηρεσιών σύμφωνα με ας αντικειμενικές ανάγκεςκαι τα εγκληματολσγικά 
- πληθυσμιακά - γεωγραφικά δεδομένα κάθε περιοχής. Η  Ομοσπονδία υπεύθυ
να κω σοβαρά σε συνεργασία με το Πάντεω Πανεπιστήμιο εκπόνησε μια τεκμη- 
ριωμένη πρόταση γιατψαντιμετώπιση τουέμτήματοςτψοποία και παρέδωσε 
στους καθ’ ύλψ  αρμόδιους α  οποίοι ως φαίνεται παρέπεμψαν το θέμα στις κα- 
λένδες
Είναι επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη θεσμού εσωτερικού ελέγχου.
Ο υποτονικός ρι£μός λειτουργίας που παρουσιάέρυν οι Υπηρεσίες της ΕΑΑΣ. 
είναι προϊόν αφενός της έλλειψης πίστης προς τη διοίκηση αλλά και μια έμμεση 
διαμαρτυρία γιατί δεν αναγνωρΚρνται α  αξίες όπως η υπηρεσιακή απόδοση, η 
ευσυνειδησία, το ήθος, η εντιμότητα, αλλά όλα θυσιάέρνται στη σκοπιμότητα της 
προσπάθειας του κάθε ανώτερου για αναρρίχησή του σε υψηλότερα κλιμάκια 
Το σύνολο σχεδόν των εαωκφικών προβλημάτων λειτουργίας των αστυνομικών 
υπηρετικόν πηγάέρυν από τψ  αδυναμία της διοίκησης να προγραμματίσει, να 
σχεδιάσει, να συντόνισα και αυτό επιτέλους κάποτε θα πρέπει να εκλείψα.
Τα αιτήματα
Οι όροι Υγιανής και Ασφάλειας στους εργασιακούς μας χώρους ακόμη δεν ε- 
φαρμόέρνται. Ενώ υπήρξε δέσμευση για τψ  εφαρμογή του Ν. 3144103 οε ό,τι α- 
φορά τους όρους αυτούς και στους εργαίρμένσυς στα Σώματα Ασφαλείας, έτσι ώ
στε να υπάρξουν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αλλά και δια
σφάλιση των πολιτών (αχ. κρατουμένων κλπ.), τελικά ο νόμος αυτός μένα ανε- 
φάρμοστος αναγκάίρντύς μας να απειθυνθούμ εκ νέου, τον Απρίλιο ταυ 2007, 
στο αρμόδιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Απασχόλησης.
Καμία προοπτική εξέλιξης δεν υφίσταται για το χαμηλόβαθμο προσωπικό. Έ 
ντεκα χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του αδιάβλητου συστήματος των πανελλαδι
κών εξετάσεων, χιλιάδες αστυφύλακες, "αυτοκισνούί' σ ιψ  καθημερινότητα της 
υπηρεαίας,θέτονταςεπχτακχικάτοερώτημα"ποιοτοαύριογιαόλουςεμάή'; 
Πληροφορηθήκαμε ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προωθεί φήμην μας 
βαθμολόγιο, αρνούμενο τον διάλογο μαέξμας και τψ  παροχή ενημέρωσης για 
το η  ακριβώς σχεδιάζει, επιδεικνύοντας απαξ/ωτική συμπεριφορά για το σύνολο 
των εργαΥρμένων που εκπροσωπούμε.
Επίσης δεν είναι δυνατόν να προωθείται ερήμψ μας "νέο" μισθολόγιο, το οποίο 
απέχει παρασάγγες από το κυβερνηπκό πρόγραμμα, διαιωνίίρντας τις αδικίες 
εις βάρος των χαμηλοβάθμων.
Ζητούμε κατάρτιση νέου μκβολογίου, δίκαιου, χωρίς ανισότητες, με νέα δυναμι
κή που θα δίνει όραμα και προοπτική στψ  οικονομική αναβάθμιση των ένστο
λων, ειδικότερα των νέων αστυφυλάκων, υπαξιωματικτάν, αξιωματικών.
Με αφετηρία το ΒΜ . του Αστυφύλακα στα 860ευρώ και ιεραρχική σχέση κλί
μακας 1 προς 3 αϊτό τον Αστυφύλακα (Λοχία) έως Στρατηγό (Αρχηγό-ΓΈΕΘΑ). 
Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, οε αναλογική βάση.
Με σταδιακή σύνδεση μέρους των υπαρχόντων επιδομάτων στις τακτικές αποδο
χές, ώστε να διαμορφωθεί ο εισαγωγικός μκθός του νέου Αοτιχρυλακα στα 
1250ευρώ.
(Το υφιστάμενο ιοχύον σήμεραμισθολόγιο των Στρατιωτικχάν-Σωμέττων Ασφα
λείας αλλά και αυτό που καταρτίστηκε φ ή μ ψ  μας και βρίσκεται στο Γενικό Λο
γιστήριο του Κράτους που σιωπηλά ως φαίνεται αποδέχτηκε η Πολιτική και 
Φυτηκή μας Ηγεοία,δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξ’ 
αιτίας: α) της αφετηρίας -μονάδας- που δεν ξρανάα από τον Αστυφύλακα -Δσ- 
χία, αλλά η μονάδα είναι από τον Αθυπολοχαγό, με σχέση 0,76 προς 2,60 του 
Αστυφύλακα (Λοχία) έως Α  ΓΕΕΘΑ β) των συντελεστών που δεν είναι ορθολο
γικά αναλογικοί και δίκαιοι για όλους τους βαθμούς και γ) των βαθμαλογικών- 
μιοθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και αντίστοιχες με τις Έ νο
πλες Δυνάμεις αλλά ούτε και μ ’αυτές του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώμα
τος).
Τέλος, η δέσμευση για τψ  καταβολή της αύξησης των 140 ευρώ στο βασικό μ -  
τθότουΑνθυπαλρχαγού παραμένει ανεκπλήρωτη.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Η  μη υλοποίηση των υπεσχημένων και η εγκατάλειψη του Οργανισμού στψ  τύ
χη του κλονίζουν τψ  απστελεσματικότητα των ίδιων των αστυνομικών και όταν 
πέραν των άλλων, καταβάλλεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συστηματι-
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΘΥΝΗ - Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑ  

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗ Μ ΙΕΣ Α Π Ο  Α Ν Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ο  - Π Ρ Ο ΣΤΑΣΙΑ  BO N U S-M ALU S 

ΖΗ Μ ΙΕΣ Μ ΕΤΑΦ ΕΡΟ Μ ΕΝΟ Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ * - Ο ΔΙΚΗ  Φ Ρ Ο Ν ΤΙΔ Α  Α Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ ΣΕ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η  Μ Ο ΤΟ ΣΥΚ ΑΕΤΩ Ν

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ευρώ)

Νν Περιοχές

φορ.
ίπποι

Αττική
Θεσσαλονίκη

Αχαϊα

Ηπειρωτική 
Ελλάδα 

& Κρήτη
Νησιά

έως 6 112 ,3 0 9 2 ,1 0 7 9 ,3 0

7-8 120 ,1 0 9 5 ,1 0 8 1 ,7 0

9-10 143 ,5 0 116 ,5 0 9 9 ,8 0

11-12 148 ,7 0 108 ,0 0 1 0 1 ,2 0

13-14 166 ,9 0 131 ,8 0 1 1 3 ,3 0

- Α ίτη σ η  Α σ φ ά λισ η ς  Τ η λ εφ ω νικ ώ ς  - Π α ρ άδ οσ η  Σ υ μ β ο λα ίο υ  στο  χώ ρ ο  σας  

- Ο ι τ ιμ ές  α φ ο ρ ο ύ ν  σε οχή μ ατα  χω ρίς Ζημιές

*  Η κάλυψ η  μ ετα φ ερ ό μ εν ο υ  ο χή μ ατο ς α φ ο ρ ά  α σ φ αλ ιΖόμενο  κ εφ ά λ α ιο  3 0 0 0 ,0 0  ευρώ
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κή προσπάθεια για την ενοχοποίηση - απαξίωση του συνδικαλιστικού μας κινή
ματος.
Κατά τη διάρκεια της έως τάρα τριετούς κυβερνητικής θητείας, θα ευχόμασταν 
να υπήρχε θετικός απολογισμός για τους Αστυνομικούς και τον Οργανισμό μας 
Αυτό που παρατηρούμε, όμως, είναι μόνο οι επικοινωνιακες προσεγγίσεις των 
κανιών προβλημάτων μας. Και δυστυχώς το αναβαθμισμένο προσωπικό και το 
υπηρεσιακό μέλλον που προσδοκά ο κάθε αστυνομικός, παραμένουν ακόμα ευ- 
χή  και όχι έργο.
Στον εναπομείναντα χρόνο ως τις εκλογές, θεωρούμε ότι η δική σας παρέμβαση 
θα είναι καταλυτική προκειμένου ο αστυνομικός Οργανισμός βρει το δρόμο του 
και ο Αστυνομικός την αξία που του ανήκει.
Με εκτίμησή'.
Β. Καταδικάζουμε τις απρόκλητες επιθέσεις
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπάλληλων καταδικάζει με τον 
πλέον κατηγορηματικό τρόπο την άνανδρη δολοφονική επίθεση εναντίον 
των δυο συναδέλφων μας οι οποίοι εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία έξω 
από το γήπεδο του Μπείζμπολ στο Ελληνικό αργά το βράδυ της Παρασκευ
ής (6-7-07). Σε ανακοίνωση - καταγγελία που εξέδωσε, σημειώνει: "Δηλώνου
με ότι είμαστε στο πλευρό τους συμπάσχουμε και ευχόμαστε ολόψυχα να 
ξρπεράσουν τις δύσκολες ώρες που περνούν, ώστε να επιστρέφουν mo δυνα
τός με πείσμα και αυταπάρνηση, στις επάλξεις του καθήκοντος Την ίδια ώ
ρα, ως συνδικαλιστικό κίνημα που εκπροσωπεί τους ένστολους πολίτες στον 
ευαίσθητο τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας καταγγέλλουμε με όλη 
τη δύναμη της φωνής μας τις ανεξέλεγκτες ύπουλες και σκοταδιστικές δυ
νάμεις που έχουν επιλέξει να επιβεβαιώσουν την άθλια ύπαρξή τους με ε
γκλήματα κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας με θρασύτατες δολοφονικές ε
πιθέσεις κατά αστυνομικών και πολιτών, με μια ενορχηστρωμένη εν τελεί ε
πιχείρηση βίας κατά της αστυνομικής οικογένειας και της κοινωνίας στο σύ
νολό της
Τούτες τις δύσκολες ώρες για τους δυο συναδέλφους μας όπως και για την 
πρόσφατη άνανδρη επίθεση σε βάρος άλλου συναδέλφου μας ο οποίος συνό
δευε την οικογένειά του οε κοινωνική εκδήλωση, με πόνο ψυχής είμαστε α
ναγκασμένοι να θυμηθούμε τι είχαμε επισημάνει ως Ομοσπονδία τους τε
λευταίους μήνες εξαιτίας παρόμοιων γεγονότων, ΚΑΛΟΥΜΕ την ελληνική 
Πολιτεία να σταθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και να λάβει δρα
στικά μέτρα για τη θωράκιση του αστυνομικού θεσμού στη χώρα μας Οι α
στυνομικοί δεν είναι εξιλαστήρια θύματα, ούτε πρόβατα επί σφαγήν...
Το διάβημα
Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, οε όλους εκείνους που εύκολα λησμονούν ή που 
δεν θέλουν να γνωρίζουν, ότι το Μάρτιο του 2007 ως Ομοσπονδία αναγκα
στήκαμε να προβούμε στο γνωστό διάβημα προς τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι "οι τραυματισμένοι συνάδελφοί μας εί
ναι πλέον εκατοντάδες ενώ διάχυτη είναι η εντύπωση ότι εάν συνεχιστεί η 
ίδια κατάσταση, χωρίς τη λήψη μέτρων από την πλευρά της Πολιτείας δεν 
αποκλείεται να γίνουμε μάρτυρες οδυνηρότερων καταστάσεων". Καταθέσα
με την αγωνία και τους κινδύνους που διατρέχουν οι συνάδελφοί μας κυρί
ως στις μεγαλουπόλεις και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και θόοα- 
με την πολιτική και φυσική Ηγεσία προ των ευθυνών τους αναφέροντας 
με δραματικούς τόνους ότι 'ή  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σε ε
πίπεδο οργάνωσης στελέχωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας νοσεί βαθύ
τατα".
Ακολούθησαν ουκ ολίγα περιστατικά τα οποία αποδε&νυαν του λόγου το α
ληθές Η κοινωνία ολόκληρη διαπίστωσε το μέγεθος του προβλήματος τη 
βαθιά κρίση που μαστίζει την Ελληνική Αστυνομία Κάποιοι, όμως συνέχι
σαν το βιολί τους.. Km πέραν των άλλων μας κατηγόρησαν ότι δεν δικαιού
μαστε ούτε να ομιλούμε (!) διότι προφανώς θέλουν τους αστυνομικούς άβου
λα όργανα
Ως συνδικαλιστικό κίνημα ακούμε καθημερινά τις φωνές διαμαρτυρίας και 
τα παράπονα των μελών μας όλης της χώρας και ειδικά της Γ Α Δ Α , όπου 
επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας με αστυνομικές υπηρεσίες που 
υπολειτουργούν και συναδέλφους που νιώθουν άσχημα, όταν απολογούνται 
στους πολίτες διότι αδυνατούν να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσμα

τικά στις εκκλήσεις τους Με Υπηρεσίες ασφαλείας που μόνο ανασφάλεια 
προκαλούν στους πολίτες όταν τις επισκέπτονται, αφού κι αυτές υπολει
τουργούν.
'Γιατί κρύβετε την αλήθεια από τον ελληνικό λαό και δεν λέτε τα πράγματα 
με το όνομά τους για να αποδοθούν τα του Καίσαρος τω Καίοαρι;" αναφέρα
με στο διάβημά μας προς τον κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης Επίσης ανα
φέραμε ότι με την στρατηγική που χαράξατε Km με τα σχέδια που εφαρμό
σατε, εκ του αποτελέσματος πλέον κρίνοντας διαπιστώνουμε ότι αντί να έ
χετε περιορίσει τη βία, τη διογκώσατε σε βαθμό επικίνδυνο πλέον. Οι "πραί
τορες των πόλεων" Km τα "ακσύνητα στρατιωτάκια" κινδυνεύουν να μην 
γυρίσουν σπίτι τους Km δυστυχώς για άλλη μια φορά τα τραγικά γεγονότα 
μας επιβεβαιώνουν.
Km ύστερα ήρθαν τα ...βίντεο της ντροπής Km του αίσχους. Η Ομοσπονδία 
ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των φυσικών Km ηθικών αυτουργών 
της νοσηρής αυτής κατάστασης που είδε το φως της δημοσιότητας αλλά ω 
του θαύματος μας κατηγόρησαν ότι πολιτικολογούμε.
-Πολιτικαλογία η αναζήτηση Km η απόδοση ευθυνών όπου Km όποτε αυτές 
εντοπίζονται!
-Πολιτικολσγία η συνεπής υπεράσπιση των δημοκρατικών αρχών λειτουρ

γίας του οργανισμού!
-Πολιτικολσγία η αταλάντευτη Km ανυποχώρητη διεκδίκηση των δίκαιων 

αιτημάτων των συναδέλφων μας!
-Πολιτικολογίά η απαίτηση να αντιμετωπίζεται ο ένστολος πολίτης ως ΑΝ
ΘΡΩΠΟΣ με δικαιώματα Km υποχρεώσεις1
-Πολιτικολσγία η διαμαρτυρία μας να μην αντιμετωπίζεται ο αστυνομικός 

ως προϊόν αναλώσιμο, με την τηλεοπτική σκοπιμότητας διαρκή προβολή 
των συμπτωμάτων της παθογένειας του συστήματος όταν καταχωνιάζο
νται από την άλλη "στα ψιλά" οι επιτυχίες ή όταν θεωρούνται περίπου ως 
"αυτονόητες" οι εγκληματικές επιθέσεις εναντίον των αστυνομικών Km των 
υπηρεσιών τους!
Εμείς επιμένουμε: Η βία κατά των αστυνομικών, στρέφεται κατά των πολι
τών (κεντρικό σύνθημα της πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης διαμαρ
τυρίας στον τελικό του Champions League). Γι’ αυτό δεν υποστέλλουμε τη 
σημαία του αγώνα μας Συνεχίζουμε με μεγαλύτερο πάθος καλύτερη οργά
νωση Km στόχευση για την αναβάθμιση των αστυνομικών υπηρεσιών όλης 
της χώρας Km ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής για να νιώθει ασφα
λής ο συνάδελφός μας για να μη χάσει η Ελληνική Αστυνομία την εμπιστο
σύνη των συμπολιτών μας
Ως Ομοσπονδία, είμαστε αποφασισμένοι να αποτρέψουμε το πίσω γύρισμα 
Να πούμε:
ΝΑΙ στην αναβάθμιση των αστυνομικών υπηρεσιών.
ΝΑΙ σε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους αστυνομικούς Km πολίτες 
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ'.
Γ. Περιφερειακές ένστολες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας 
Δυναμικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν τσν Ιούνιο 
στο Ηράκλειο Κρήτης Km στα Ιωάννινα στα πλαίσια υλοποίησης ομόφωνων 
αποφάσεων του Πανελλαδικού Συνεδρίου, του Διοικητικού Συμβουλίου 
Km του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Η πρώτη περιφερειακή συ
γκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 14-06-2007, ενώ στις 28- 
06-2007 πραγματοποιήθηκε ανάλογη διαμαρτυρία στα Ιωάννινα Στο κάλε
σμα της Ομοσπονδίας ανταποκρίθηκαν δεκάδες αστυνομικοί από όλα σχεδόν 
τα σωματεία της χώρας
Αντιπροσωπείες συναντήθηκαν με εκπροσώπους της τοπικής και νομαρχια
κής αυτοδιοίκησης στους οποίους επιδόθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας 
Το Ψ ήφισμα
Το ψήφισμα που επιδόθηκε στο νομάρχη Ιωαννίνων κ. Αν. Καχριμάνη Km 
στον περιφερειάρχη Ηπείρου κ  Δημήτρη Πανοζάχο, έχει ως εξής 
'Ή ζωτική δύναμη που προσέφερε την καταξίωση της Ομοσπονδίας στην 
κοινωνία προέρχεται από την πίστη της στα ιδεώδη της δημοκρατίας Km 
την προσήλωσή της στην αξία του ανθρώπου ως εργαζόμενου, ως πολίτη, 
ως κοινωνικού εταίρου, ως προσώπου.
Ό χι τόσο οι κλυδωνισμοί από to απεχθές κρούσμα κτηνώδους μεταχείρισης
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[  ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤ Ι ΚΑ ΝΕΑ S

κρατουμένων σε Αστυνομικό Κατάστημα που τελευταία είδε το φως της δη
μοσιότητας, όσο η συνήθης φαρισαϊκή στάση της μετάθεσης και μη ανάλη
ψης ποτέ πρωτοβουλιών και ευθυνών από την Ηγεσία, που δεν αγγίζει ποτέ 
τα καυτά προβλήματα μη τυχόν και "καεί", αναδύουν τη δυσοσμία της κα
τάρρευσης του Οργανισμού.
Σήμερα όσο ποτό άλλοτε, καθίσταται επίκαιρο το κεντρικό σύνθημα της 
πρόσφατης ένστολης κινητοποίησής μας στην Κρήτη "ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΡΑ".
' Ετσι, εμείς οι αστυνομικοί, συνεχίζοντας μετά από το Ηράκλειο τον διεκδι- 
κητικό μας αγώνα με περιφερειακές ένστολες κινητοποιήσεις και στην υπό
λοιπη Χώρα, συγκεντρωθήκαμε σήμερα 28 Ιουνίου 2007 στα Ιωάννινα για 
να διατρανώσουμε την πλήρη αντίθεσή μας και την έντονη αγανάκτησή μας 
στη συνεχιζόμενη αδιαφορία της Κυβέρνησης για τα προβλήματα μας η ο
ποία οδηγεί την Ελληνική Αστυνομία σε παράλυση.
Καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται, α
ναζητούμε την έξοδο του Οργανισμού από το τέλμα του.
Η σημερινή κινητοποίησή μας απόρροια της τραγικής κατάστασης στην ο
ποία περιήλθε η Ελληνική Αστυνομία, δεν είναι πλέον απλά μια διαμαρτυρία 
καταγγελίας των ανεκπλήρωτων δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για να αρ
θούν οι σε βάρος μας αδικίες Είναι η κραυγή μας μπρος στην κατάρρευση 
του Οργανισμού.
Η Ομοσπονδία αγωνίζεται τόσα χρόνια για την αξιοπρέπεια του αστυνομι
κού και για την δημοκρατική λειτουργία του ώστε να μπορεί να προσφέρει 
απερίσπαστος στον κάθε πολίτη τα αγαθά της ασφάλειας Πλην όμως βιώνο- 
ντας το μαρασμό της εγκατάλειψης και επειδή η Κυβέρνηση συνεχίζει να α
διαφορεί για τα προβλήματα μας επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά και 
ΖΗΤΟΥΜΕ
1. Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τις αντικειμενι
κές ανάγκεςκαι τα εγκληματολογικά - πληθυσμιακά - γεωγραφικά δεδομένα 
κάθε περιοχής λαμβανομένης σοβαρά υπόψη της σχετικής πρότασης - μελέ
της της Ομοσπονδίας που εκπονήθηκε με την συνεργασία του Παντείόυ Πα
νεπιστημίου το 2001.
2. Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων των Υπηρεσιών (6.000) που 
εξαιτίάς της αθρόας εξόδου ταυ προσωπικού έχουν καταλήξρι να υπολει
τουργούν.
' Εγκαιρα επισημάναμε ότι πρέπει να ληφθσύν μέτρα για την αθρόα αποχώ
ρηση του προσωπικού λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει στο ασφαλιστικό 
σύστημα, καθώς επίσης και εξαιτίας της ανυπαρξίας κινήτρων, ιδίως για 
τους νέους συναδέλφους Η πολιτεία οφείλε να είχε δρομολογήσει την κάλυ
ψη όλων των κενών οργανικών θέσεων σταδιακά από το 2007 με την πρό

σληψη φέτος 3.000 αστυνομικών με το ισχύσν σύστημα των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων και όχι να επιδιώκει προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού που ο
δηγούν στην οπισθοδρόμηση.
3. Εφαρμογή των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς μας χώ
ρους
4. Ανάπτυξη θεσμού εσωτερικού ελέγχου.
Ο υποτονικός ρυθμός λειτουργίας που παρουσιάζουν οι Υπηρεσίες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας είναι προϊόν αφενός της έλλειψης πίστης προς τη διοί
κηση αλλά και μια έμμεση διαμαρτυρία γιατί δεν αναγνωρίζονται οι αξίες ό
πως η υπηρεσιακή απόδοση, η ευσυνειδησία, το ήθος η εντιμότητα, αλλά ό
λα θυσιάζονται στη σκοπιμότητα της προσπάθειας του κάθε ανώτερου για α
ναρρίχησή τσυ σε υψηλότερα κλιμάκια και το μόνο που ενδιαφέρει σοβαρά 
τα μέλη της διοίκησης είναι το πώς θα χρησιμοποιήσει το αστυνομικό προ
σωπικό κατά τρόπο που θα τους διασφαλίσει τη σίγουρη υπηρεσιακή εξέλι
ξη. '  Ετσι, ουδέποτε ακούστηκε η φωνή της διοίκησης να απαιτεί για τον Ορ
γανισμό. Το σύνολο σχεδόν των εσωτερικών προβλημάτων λειτουργίας των 
αστυνομικών υπηρεσιών πηγάζουν από την αδυναμία της διοίκησης να προ
γραμματίσει, να σχεδιάσει, να συντονίσει.
5. Προοπτική εξέλιξης για το χαμηλόβαθμο προσωπικό της Ελληνικής Α
στυνομίας (βαθμολόγιο).
'  Εντεκα χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του αδιάβλητου συστήματος των πα
νελλαδικών εξετάσεων, χιλιάδες αστυφύλακες "αυτοκτονούν" στην καθημε
ρινότητα της υπηρεσίας θέτοντας επιτακτικά το ερώτημα "ποιο το αύριο για 
όλους εμάή';
Η πολιτεία οφείλει να καθιερώσει ένα σύγχρονο βαθμολόγτο με προοπτική 
για όλο το προσωπικό.
6 . 'Ενταξη της εργασίας μας στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
7. Αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος εξ’ αιτίάς της χορηγούμενης εισοδη
ματικής πολιτικής
Το έτος 2003 καταρτίσθηκε από την τότε Κυβέρνηση νέο μισθολόγιο για τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα με ενσωμάτωση των επιδομάτων στο Βασικό Μισθό 
και την αύξηση αυτού.
Άγνωστο για ποιο λόγο, εξαιρέθηκαν απ’ αυτό μόνο οι στρατιωτικοί, αστυνο
μικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί
Με δεδομένο ότι οι αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα (ΒΜ  Αστυφύλακα 
604 ευρώ - ανειδικεύτου εργάτη 657 ευρώ) και μόνο εξ’ αιτίας αυτού του γε
γονότος έκτοτε και μέχρι σήμερα, από τη χορηγούμενη κατ’ έτος εισοδημα
τική πολιτική το ένστολο προσωπικό έχει σημαντική απώλεια εισοδήματος 
(για το έτος 2007 3,5% αύξηση στον ΒΜ.).
Κατά τα έτη 2004,2005,2006 η απώλεια του εισοδήματος υπερβαίνει το 2% 
κατ’ έτος και συνολικά 6%. Απώλεια η οποία είναι μεγαλύτερη αν υπολογι- 
αθούν και μια σειρά άλλοι παράγοντες όπως ο πραγματικός πληθωρισμός η 
ακρίβεια, η μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου κ,λπ.
Ως εκ τούτου, για το τρέχσν έτος προκειμένου να καλυφθούν μόνο οι απώ
λειες και χωρίς να διεκδικούμε οποιαδήποτε λογική αύξηση των αποδοχών, 
ηειοοδηματική πολιτικήγια το 2007 θα έπρεπε να ήταν ανάλογη και ίση με 
τους δημοσίους υπαλλήλους και να είχε προοδιορισθεί για τα Σώματα Ασφα
λείας στο 9,5% στο ΒΜ. ήτοι: (2%+ 2%+2%+3,5%).
8. Υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης για καταβολή της αύξησης 
των 140 ευρώ στον Βασικό Μισθό τσυ Ανθυπολσχαγσύ με σταδιακή ενσω
μάτωση των τακτικών επιδομάτων και αναλογίά κλίμακας 1 προς 3 από 
τους βαθμούς Αστυφύλακα (Λσχία) έως Α’ ΓΕΕΘΑ (Αρχηγός) και όχι Ανθυ- 
πολαχαγού-ΓΕΕΘΑ.
Με αφετηρία το ΒΜ. του Αστυφύλακα στα 860 ευρώ και ιεραρχική σχέση 
κλίμακας 1 προς 3 από τον Αστυφύλακα (Λσχίά) έως Στρατηγό (Αρχηγό-ΓΈ- 
ΕΘΑ).
Με δικαιότερους συντελεστές ορθολογικά, οε αναλογική βάση.
Με σταδιακή σύνδεση μέρους των υπαρχόντων επιδομάτων στις τακτικές α
ποδοχές ώστε να διαμορφωθεί ο εισαγωγικός μισθός του νέου Αστυφύλακα 
στα 1.250 ευρώ.
(Το υφιστάμενο ισχύσν σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων Α
σφαλείας αλλά και αυτό που καταρτίστηκε «φήμην μας και βρίσκεται στο
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Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που σιωπηλά ως φαίνεται αποδέχτηκε η Πο
λιτική και Φυσική μας Ηγεσία, δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ 
των στελεχών εξ’ αιτίας: α) της αφετηρίας -μονάδας- που δεν ξεκινάει από τον 
Αστυφύλακα - Λοχία, αλλά η μονάδα είναι από τσν Ανθυπολοχαγό, με σχέση 
0,76 προς 2,60 του Αστυφύλακα (Λοχία) έως Α' ΓΈΕΘΑ, β) των συντελεστών 
που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για όλους τους βαθμούς και 
γ) των βαθμολογικών-μισθολσγικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και 
αντίστοιχες με τ ις ' Ενοπλες Δυνάμεις αλλά ούτε και μ’ αυτές του Λιμενικού 
και Πυροσβεστικού Σώματος).
10. Ολικήαναπλήρωση εισοδήματος των παθόντων εν ώρα Υπηρεσίας και ε
κείνων που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γραφείου.
ΚΑΛΟΥΜΕ
>Την Κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα τις δεσμεύσεις της δίδοντας λύση στο 
κάθε προαναφερόμενο αίτημα
> Τα πολιτικά κόμματα να συνδράμουν στην επίλυση των δίκαιων αυτών αι
τημάτων μας.
Επίσης καλούμε την ελληνική κοινωνία και τους απλούς πολίτες να συμπα
ρασταθούν και να στηρίξρυν για μια ακόμη φορά τσν δίκαιο αγώνα μας 
Κύριοι Κυβερνώντες, επιτέλους ακούστε μας και δώστε 
ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ!"
Δ. Το μήνυμα βρήκε το στόχο του!
’Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 23 Μαϊου 2007 οι προγραμματι
σμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας κάτω από δύσκολες και α
ντίξοες συνθήκες και παρά τις πρωτοφανείς ενέργειες της πολιτικής και φυστ- 
κής ηγεσίας να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα 
και να αποτρέψουν τις σημερινές εκδηλώσεις στο σύνολό τους Δεν τα κατά- 
φεραν, όμως οι μεθοδεύσεις έπεσαν στο κενό και το μήνυμα που εξέπεμψε η 
Ομοσπονδία με σοβαρότητα και υπευθυνότητα "βρήκε" το στόχο του"!
Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υ
παλλήλων μετά το τέλος της κινητοποίησης που πραγματοποίησε με αφορμή 
τσν τελικό αγώνα ποδοσφαίρου του Champions League στην Αθήνα Στη συ
νέχεια τονίζεται ότι "τα οξυμμένα προβλήματα μας παραμένουν, ο αγώνας συ
νεχίζεται, η σημαία δεν υποστέλλεται μέχρι τελικής δικαίωσης 
Η Ο μοσπονδία ευχαριστεί τους συναδέλφους εκείνους που κατάφεραν τελι
κά να φτάσουν στην Αθήνα από όλη τη χώρα, και να δώσουν με τα πανό και 
τη διανομή ίρνόγλωσσων φυλλαδίων το δικό τους στίγμα Συγκεντρώσεις ει
δικότερα, πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας και στο 
Παναθηναϊκό στάδιο, ενώ συνάδελφοι επισκέφθηκαν τα αστυνομικά τμήματα 
Εξαρχείών και Νέας Ιωνίας τα οποία πρόσφατα δέχτηκαν άνανδρες επιθέσεις 
και μοίρασαν φυλλάδια στους περίοικους οι οποίοι κινδύνευοαν μαζί με τους 
συναδέλφους μας Επίσης πανό τοποθετήθηκαν από 
το πρωί σε πεζογέφυρες και ανισόπεδους κόμβους 
φυλλάδια διανεμήθηκαν σε χιλιάδες πολίτες οι οποίοι 
στο σύνολό τους δέχτηκαν με κατανόηση τη μορφή 
της κινητοποίήσης και συμμερίστηκαν το δίκαιο του 
αγώνα μας

Κ ινδυνεύουν κατακτήσεις
Η Ομοσπονδία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου 
που δόθηκε εκτάκτως στα γραφεία, "ευχαρίστησε" ε
πίσης την πολιτική και φυσική μας ηγεσία διότι με 
τις αποφάσεις τους να θέσουν σε γενικευμένη επιφυ
λακή την Ελληνική Αστυνομία, μας υπενθύμισαν με 
τσν καλύτερο τρόπο ότι η ηγεσία ποτέ δεν είδε με καλό μάτι τη λειτουργία 
του συνδικαλισμού στο χώρο μας
Μας υπενθύμισαν επίσης και αυτό πρέπει να το βάλλουν καλά στο μυαλό 
τους οι νέοι συνάδελφοι, ότι η δημοκρατική κατάκτησή μας η θεσμική λει
τουργία της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης βάλλεται. Δεν έχει προηγούμε
νο η προληπτική ακρόαση προεδρείου Ομοσπονδίας από εισαγγελικό λειτουρ
γό και μάλιστα κατόπιν πιέσεων της αστυνομικής εξουσίας!
Αν δεν υπερασπιστούμε σήμερα το αναφαίρετο δικαίωμά μας να συνδικαλιζό
μαστε και να διεκδικούμε ελεύθερα την επίλυση των προβλημάτων μας αύ

ριο θα είναι αργά.
Ήδη, αμφισβητούνται κατακτήσεις όπως το δικαίωμά μας να ασκούμε κριτι
κή στη διοίκηση για τις αποφάσεις της (καταστρατήγηση του χρόνου εργασί
ας των συναδέλφων κλπ,).
Η προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας τέθηκε υπό απαγόρευση είτε 
υπό την επίκληση κινδύνων, που σκόπιμα διογκώνονται και υπερ-προβάλλο- 
νται, είτε με το αστείο επιχείρημα ότι θα εκθέσουμε την εικόνα της χώρας μας 
στο εξωτερικό.
Ποτέ δεν είπαμε ότι θα απεργήσουμε στον τελικό.
Ποτέ δεν είπαμε ότι θα τινάξουμε τα μέτρα ασφαλείας στον αέρα 
Ανακοινώσαμε ότι αν η κυβέρνηση δεν δώσει σαφείς απαντήσεις και με χρο
νοδιάγραμμα επίλυσης στα προβλήματα μας τότε μας αναγκάζει να διαμαρ- 
τυρηθούμε δημόσια στο κορυφαίο αυτό γεγονός Διότι η βία κατά των αστυ
νομικών στρέφεται κατά των πολιτών.
Δεν χρεωνόμαστε εμείς την αντιδημοκρατική εκτροπή της ηγεσίας με τις κα
τάπτυστες εγκυκλίους τις μεθοδεύσεις και τις ανακλήσεις ρεπό και αδειών. 
Αντί να ανταποκριθούν στο διάλογο για την ικανοποίηση υπερώριμων αιτη
μάτων καταβλήθηκε από την άλλη πλευρά συστηματική προσπάθεια για την 
τρομοκράτηση των συναδέλφων με στόχο την εξρυδετέρωση κάθε σκέψης 
για την πραγματοποίηση μιας προγραμματισμένης από καιρό ειρηνικής εκδή
λωσης διαμαρτυρίας
Είναι σαφές ότι αυτόν τσν αντιδημοκρατικό κατήφορο, τσν χρεώνονται προ
σωπικά εκείνοι που πρωταγωνίστησαν στη λήψη των κατάπτυστων αποφά
σεων. Οι σημερινές δικαιολογίες της ηγεσίας ότι δήθεν δεν απαγορεύτηκε η 
διαμαρτυρία, ότι δεν υπάρχει επιστράτευση και ότι δεν υπήρζι προσπάθεια 
παρεμπόδισης της προσέλευσης των συναδέλφων, εκθέτουν την ίδια και είναι 
λυπηρό. ' Εφτασαν στο σημείο να στείλουν στην έδρα της Ομοσπονδίας πρό
σκληση να επτσκεφθεί τσν Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών κ  Πανα
γιώτη Πούλιο, χωρίς ο ίδιος όπως δηλώθηκε εκ μέρους του στον πρόεδρο Δη- 
μήτρη Κυριαζίδη, παρουσία του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Χά
ρη Μπουκουβάλα και των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ κ. Στάθη Ανέστη και της 
ΑΔΕΔΥ κ  Ηλία Δόλγιρα να το έχει επιδιώξει, καθώς θεωρεί αδιανόητη οποια
δήποτε παρέμβαση της Εισαγγελίας στις συνδικαλιστικές λειτουργίες 
Θα υπάρξει συνέχεια
Η Ομοσπονδία, τέλος παρά τις παραφωνίες και τις προσπάθειες ορισμένων να 
διαστρεβλώσουν τις θέσεις της αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει 
το σύνολο των λειτουργών του Τύπου διότι το τελευταίο διήμερο ανέδειξαν 
τη διαμαρτυρία μας Μπορεί να μην έχουν γίνει σε βάθος αναλύσεις για τα αι- 
τήματά μας θέλουμε όμως να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι έχει ήδη ξεκινήσει 
μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας η εξρταση από τη δια

κομματική επιτροπή των προβλημάτων, του ρόλου 
και των νέων υποχρεώσεων της Ελληνικής Αστυνο
μίας Θα έχουμε επομέντος τη δυνατότητα να ανα
φερθούμε ευχερέστερα και σε αυτά τα ζητήματα". 
Ε , Α ί σ χ ο ς ! ! !

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλή
λων συγκλονισμένη από τις εγκληματικές συμπερι
φορές που εκδηλώθηκαν στην καρδιά της ελληνικής 
πρωτεύουσας από κάποιους "ένστολους βρικόλακες", 
που διέσυραν διεθνώς τη Χώρα, για μια ακόμα φορά 
κραυγάζει από τα εοώψυχά της ότι ο αστυνομικός 
οργανισμός καταρρέει! Βρσντοφωνάζει δε προς κάθε
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κατεύθυνση όχι ο βασιλιάς είναι γυμνός! Το βίντεο σοκ που κάνει το γύρο 
του κόσμου από χθες ας γίνει ανάθεμα σε όλους εκείνους που επιχείρησαν 
στο πρόσφατο παρελθόν με τον πλέον σκανδαλώδη, άτιμο και ποταπό τρόπο, 
να δυσφημίσουν τους αγώνες της Ομοσπονδίας και των ευσυνείδητων συνα
δέλφων μας για μια σύγχρονη, λειτουργική και δημοκρατική Ελληνική Α
στυνομία 
Ανάθεμα
Ας γίνει ανάθεμα σε όλους εκείνους που επιχείρησαν να στήσουν νέα τείχη α
νάμεσα στην ελληνική κοινωνία και τους 'Ελληνες αστυνομικούς καλλιερ
γώντας καταδικασμένες στη συνείδηση των πολιτών λογικές και πρακτικές 
του παρελθόντος Για τις επαίσχυντες συμπεριφορές στο τμήμα της Ομόνοιας 
πρέπει πρωτίσκος να απολογηθούν αυτοί που ήθελαν και θέλουν τον 'Ελλη
να αστυνομικό, όχι ως έναν δημοκρατικά εκπαιδευμένο επαγγελματία αστυ
νομικό λειτουργό, αλλά ως ένα πειθήνιο εκτελεστικό όργανο της εκάστοτε 
κυβερνητικής εξουσίας, με αποκρουστικό πρόσωπο - δυνάστη και καταπιεστή 
των συνήθων "αγιάννηδων" του συστήματος
Βαρύνσνται αυτοί που έχουν καθηλώσει την αστυνομική εκπαίδευση σε πα
ρωχημένα πρότυπα και οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καν για την αξιοπρέπεια 
και την ανθρώπινη υπόσταση των ίδιων των αστυνομικών υπαλλήλων. Βα- 
ρύνονται όλοι αυτοί που έχουν παραιτηθεί από τη χριστή διοίκηση του Σώ
ματος και οι οποίοι περιορίζονται σε ελέγχους και τιμωρίες για το θεαθή
ναι.. Με αισθήματα οδύνης και αγανάκτησης η Ομοσπονδία υπενθυμίζει σή
μερα σε κάθε καλόπιστο κριτή της πορείας της ότι είχε εγκαίρως επισημάνει 
το μέγεθος των δυσλειτουργιών και των προβλημάτων που επί χρόνια συσ
σωρεύονταν κάτω από το αστυνομικό χαλί του υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
Οι γνωστές θεωρίες για τους πραίτορες τα ακούνητα στρατιωτάκια και τους 
κρότους τις ζαρντινιέρες και τα χρωμοσφαιριδια, κάθε άλλο παρά οδήγησαν 
την Ελληνική Αστυνομία στην έξοδο από τη βαθιά κρίση. Με τον πλέον επί
σημο τρόπο, η Ομοσπονδία επιχείρησε να αποτυπώσει την ωμή πραγματικό
τητα στο διάβημα της 14ης Μαρτίου 2007 προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
κ. Βύρωνα Πολύδωρα, αλλά και αργότερα εξαετίας πολλών άλλων αρνητικών 
συμπτωμάτων, που προκάλεσαν και την πρότασή της για τη σύσταση της 
διακομματικής επιτροπής η οποία καλείται να εξετάσει και να προτείνει συ
νολικό πακέτο μέτρων για μια νέα Ελληνική Αστυνομία (βλέπε διάβημα προς 
τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης πλαίσιο αρχών για τη σύσταση της διακομ
ματικής επιτροπής της 10ης Μαίσυ 2007, ψηφίσματα ένστολων διαμαρτυ
ριών με τελευταίο αυτό του Ηρακλείου Κρήτης στις 14 Ιουνίου 2007, όπου 
κεντρικά γίνεται λόγος για επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας).
Οι ευθύνες
Είναι λυπηρό, το 2007, σχεδόν είκοσι χρόνια από τότε που με αγώνες και θυσίες 
κατακτήσηαε το ιερό δικαίωμά μαςνα έχουμε φωνή και άποψη ως'  Ελληνες α
στυνομικοί κάποιοι ανιστόρητοι εντός κι εκτός Ελληνικής Αστυνομίας να επιρρί
πτουν σε εμάς τους συνδικαλιστές ασπινομικούς, τις ευθύνες για την κατάρρευ
ση του αστυνομικού οικοδομήματος στη χώρα μας Είναι, απαράδεκτο να προω- 
θούν νομοθετικές ρυθμίσεις για τη φαλκίδευση των συνδικαλιστικών μας δικαιω
μάτων, αντί να αντιληφθούν επιτέλους πού βρίσκεται το πρόβλημα του αστυνο
μικού συστήματος στη χώρα μας Τους πληροφορούμε ότι αναμένουμε να δούμε 
επισήμως τη διάσταση του ανοσιουργήματος που ετοιμάζουν, για να απαντήσου
με αρμοδιώς συνεχίζοντας απτόητοι στο δρφο που έχουμε χαράξρι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΕ.Φ Έ Α Α  
Εκλογές στο ΕΕ.Φ Έ Α Α
Στις 14 Ιουνίου 2007 το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας 
Αττικής διεξήγαγε εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 

Ελεγκτικής Επιτροπής Η εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα 
στις αίθουσες της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας ανέδειξε γκι ακόμα μια φορά τη δυναμική του 
Σωματείου μας αφού η συμμετοχή σπςεκλογές ήτανμαζική.
Ο πρώτος σε ψήφους υποψήφιος για το Δ.Σ- που για ακόμα μια 
φορά ήταν ο απερχόμενος πρόεδρος του Δ.Σ Βασίλειος 
Ντούρας συγκάλεοε τα υπόλοιπα μέλη σε συγκρότηση του 

Δ Ε  σε σώμα στις 18.6.2007.
Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα, τα μέλη του Δ Ε  εκλ&μνε ομόφωνα για 
Πρόεδρο του Δ Ε  τον Βασίλειο Ντούρα και έτσι η σύνθεση του νέου Δ Ε  έχει ως 
εξής:
Πρόεδρος ο Βασίλειος Ντούρας Αντιπρόεδρος ο Ευστράτιος Μαυροειδάκος 
Γενικός Γραμματέας ο Ιωάννης Φαναριώτης Ταμίας ο Νικόλαος Γαρατζιώτης

Η Η■Sserr

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας ο Δημήτριος Ακριβός Αναπλ Ταμίας ο 
Κωνσταντίνος Αδράσκελας και Μέλη οι, Ευάγγελος Αρχοντούλης Ιωάννης 
Μακρής και Δημοσθένης Ταμπακέλης Συνάντηση του ΣΕ,Φ /ΕΑΑ. με την 
πολιτική κια υπηρεσιακή ηγεσία
Το Δ Ε  του ΣΕ.ΦΕΑΑ την 2007/2007 συναντήθηκε με τον Υπουργό Δημοσίας 
Τάξρως και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα που αφορούν το 
Θεσμό.
Στη συνάντηση με τον κ  Υπουργό το ΕΕ.ΦΕΑΑ για ακόμα μια φορά επισήμανε 
τη διαδοχική αθέτηση των δεσμεύσεων της πολιτικής ηγεσίας περί 
σμσγενοποίησης και της συνεχιζόμενης αδικίας που υφίσταται το προσωπικό που 
εκπροσωπούμε σχέοη με το οικονομικό χάσμα έναντι των υπολοίπων 
αστυνομικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δημοσίας ΤάξωςΟ κ. Υπουργός για 
ακόμα μια φορά επανέλαβε την δέσμευση του για ομσγενοποίήση μέχρι τέλους 
του έτους γεγονός το οποίο δεν το ακούμε για πρώτη φορά και στο μόνο σημείο 
στο οποίο διαφοροποιείται τώρα είναι στο χρόνο υλοποίησης της δέσμευσης 
Στο κεφάλαιο της οικονομικής σύγκλισης με το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό 
διατυπώθηκε από το κ. Υπουργό ότι έχει ξεκινήσει ήδη να διαπραγματεύεται με 
τους υπευθύνους του Υπουργείου Οικονομικών χρηματικές δαπάνες που θα 
συμβάλσυν στην μισθολσγική μας σύγκλιση. Για το παραπάνω δεσμεύτηκε για 
τη σύσταση ειδικής επιτροπής επεξεργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπου από το 
Δ Ε  του σωματείου μας Επίσης αποτίμηση της πορείας των παραπάνω 
δεσμεύσεων θα γίνει περί την 20 Αυγούστου σε νέα συνάντηση για την οποία 
επίσης δεσμεύτηκε. Σε ότι αφορά την παράλογη πρόθεση της υπηρεσιακής 
ηγεσίας -όπως αυτή εκδηλώθηκε με το από 1507/2007 δελτίο τύπου του 
Υπουργείου, τόοο ο Υπουργός όσο και ο Αρχηγός διευκρίνισαν ότι το δελτίου 
τύπου λανθασμένα έκανε εκτίμηση για το ποιοι θα τοποθετηθούν, ενώ το μόνο 
που έχει αποφασιστεί έως τώρα είναι η αύξηση των οργανικών θέοεων κατά 300 
(115 με τις τακτικές μεταθέσεις του Φεβρουάριου του 2007 και 185 τον 
Οκτώβριο).
Συγκεκριμένα ο κ. Υπουργός για το θέμα αυτό δήλωσε:" Δέσμευση της 
Υπηρεσίας είναι ότι ως προς τις επικείμενες τοποθετήσεις - μεταθέσεις των 
Ειδικών Φρουρών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, ιδίως για τους παλαιούς τα 
κριτήρια των κοινωνικών και οικογενειακών συνθηκών σε συνδυασμό με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας", (εκδόθηκε και Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξρως) Επίσης σε πολύωρη συνάντηση που πραγματοποίησε το 
Σωματείο μας με τον κ. Αρχηγό για το ίδιο θέμα ο κ. Αρχηγός ήταν 
ξεκάθαρος ότι δεν υπάρχει καμία έως σήμερα απόφαση της Ηγεσίας για το 
ποιοι θα καλύψουν τις νέες οργανικές θέσεις που θα δημιουργηθούν με την 
έξοδο των νέων συναδέλφων και προσωπικό του μέλημα και φροντίδα θα 
είναι να μην δημιουργηθεί καμία ανισότητα και να υπάρξει πλήρη εφαρμογή 
των αντικειμενικών και κοινωνικών κριτηρίων όπως αυτά περιγράφσνται 
στο Π.Δ. 211/2005. Συνάδελφοι, το Σωματείο ικανοποίηση για τα παραπάνω 
(υπόμνημα σχετικού περιεχομένου έχει σταλεί στο Υπουργείο) θα εκφράοει 
μόνο στην περίπτωση που οι δηλώσεις και οι δεσμεύσεις αυτές θα 
υλοποιηθούν και ως τότε θα παρακολουθούμε από κοντά όλες τις εξρλίξρις 
επισημαίνσντας προς κάθε κατεύθυνση τις προθέσεις μας για δυναμική 
αντίδραση στη περίπτωση που όλα αυτά μείνουν μόνο δηλώσεις (υπόμνημα 
σχετικού περιεχομένου έχει σταλεί στο Υπουργείο).
Περί αντικειμενικών κριτηρίω ν μεταθέσεων
Κύριε Αρχηγέ, το Σωματείο μας έγινε αποδέκτης της εξής εξωφρενικής
πληροφορίας:
Στις επικείμενες τοποθετήσεις των 2.000 νεοπροσληφθέντων συναδέλφων 
προτίθεστε να τοποθετήσετε απ' ευθείας στο Ν. Θεσσαλονίκης σημαντικό 
αριθμό των νέων συναδέλφων παραβιάζοντας προκλητικά και κατάφορα 
κάθε έννοια δικαίου, ισότητας, έναντι των παλαιών συναδέλφων που 
προσδοκούν μετά από πολλά χρόνια τη μετακίνησή τους στον τόπο 
συμφερόντων τους σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια μεταθέσεων ταυ 
Π.Δ 211/2005.
Η εφαρμογή του ΠΔ. περί μεταθέσεων με τα αντικειμενικά, διαφανή και
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δημοκρατικά κριτήρια που περιλαμβάνει παρά τα όποια μειονεκτήματα, 
εφαρμόστηκε επιτέλους και στους Ειδικούς Φρουρούς μετά από 6 χρόνια 
από την πρόσληψη τους
Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία χαιρετίστηκε ως απόλυτα θετική και, 
παρά τα όποια προβλήματα του Π.Δ.(επιλεκτική τοποθέτηση Ειδικών 
Φρουρών μόνο στις έδρες των Περιφερειών) λειτουργεί επ’ ωφελεία των 
Ειδικών Φρουρών και του κοινωνικού ουνόλου που υπηρετούν, καθώς 
δίνει ελπίδα μετακίνησης τους στον τόπο συμφερόντων τους έστω και με 
καθυστέρηση αλλά πάντως με ενιαίο και αντικειμενικό τρόπο για όλους 
τους συναδέλφους
Εάν η πληροφορία που διαχέετω περί απ' ευθείας τοποθέτηση κάποιων από 
τους νεοπροσληφθέντες συναδέλφους στο Ν. Θεσσαλονίκης ή άλλού είναι 
αληθής όλο το ανωτέρω δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανές σύστημα 
μεταθέσεων καταργείται με μιας Η νομιμότητα παραβιάζετω με το mo 
χονδροειδή τρόπο και ξεπουλιέται στην πολιτική σκοπιμότητα της 
προεκλογικής περιόδου.
Η ηθική των συναδέλφων η πολιτική του Σωματείου,ακόμα και η 
προσδοκία των νεοπροσληφθέντων συναδέλφων δεν θα επιτρέψουν σε 
καμία περίπτωση την υλοποίηση αυτής της προφανώς παράλογης σκέψης 
Ποτέ δε διανοηθήκαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο, ενός νέου σχετικά 
θεσμού ότι στους έντονους αγώνες μας της σύντομης συνδικαλιστικής μας 
ιστορίας από τότε που προσληφθήκαμε ως αστυνομικοί υπάλληλοι χωρίς 
κανένα εργασιακό δικαίωμα, ως αστυνομικοί και πολίτες β' κατηγορίας ότι 
τα όσα αυτονόητα πετύχαμε, με συνεπή και ορθολογικό αγώνα, αλλά και με 
λογική Km δίκαιη διοίκηση, θα καταργηθούν με μιας με μια εξόφθαλμη 
παράνομη Km άδικη απόφαση. Σας γνωρίζουμε ότι τους αγώνες τόσων ετών 
Km την αγωνία τόσων συναδέλφων, δεν προτιθέμεθα να ξεπουλήσουμε στο 
βωμό προεκλογικού, μικροπολιτικού Km παντός παράλογου συμφέροντος 
Η προώθηση μιας τέτοιας απόφασης αποτελεί για το Σωματείο κω για το 
σύνολο των Ειδικών Φρουρών (παλαιών Km νέω ν) Casus Beli, ακριβώς 
διότι μια τέτοια απόφαση αποδεικνύει ότι κανένα θεσμό δεν σέβεται η 
διοίκηση, προ της εξυπηρέτησης άλλων συμφερόντων ακόμα Km όσους 
είναι νομοθετικά κατοχυρωμένοι κω υπηρεσιακά καταξιωμένοι κω 
λειτουργικοί Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η πληροφορία μας είναι 
λανθασμένη κω ότι η πεποίθηση μας για εμπιστοσύνη στο πρόσωπο σας κω 
στη δίκαιη κρίση οας θα επαληθευτεί κω πάλι. Άλλως δεν χρειάζεται να 
προϊδεάσουμε για τις μορφές αντίδρασης μας αλλά αξίζει να σας 
επιστήσουμε την προσοχή στην ένταση τους (επιστολές από συναδέλφους 
ακόμα κω για απεργία πείνας έχουμε λάβει στο σωματείο), η οποία θα είναι 
απρόβλεπτη, ακριβώς γιατί θα καταργήσετε από τους Ειδικούς Φρουρούς 
ακόμα κω το δικαίωμα στην ελπίδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕ.ΦΕΑΘ.
Συνάντηση με το Γεν. Επιθεωρητή Α στυνομίας Β. Ελλάδος

Συνάδελφοι, το Σ.Ε.Φ.Ε Α Θ  εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο κ. Σταύρο 
Φέτκο κω τον Γεν. Γραμματέα κ. Κων/νο Παρτάλα πραγματοποίησε 
συνάντηση με το Γεν. Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγο 
κ. Γκόλφη Ασημάκη. 0  κ. Επιθεωρητής μας διαβεβωώσε κατά δήλωση του 
ότι η ενσωμάτωση των Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία 
προχωρά κω αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, 
πιθανότατα τον Οκτώβριο, ενώ με νομοσχέδιο που ετοιμάζεται πρόκειται να 
επιλυθούν τα οικονομικά κω θεσμικά μας αιτήματα. Ενημερώσαμε τον κ. 
Επιθεωρητή ότι υπάρχει αναβλητικότητα από την πλευρά της πολίτικης 
ηγεσίας κω ότι περιμένουμε εγγράφως το σχέδιο νόμου προκειμένου να 
αρχίσει επιτέλους η διαδικασία του διαλόγου για τη θεσμική αναβάθμιση 
των Ειδικών Φρουρών καθώς κω την μισθολογική εξομοίωση μας με τους 
Αστυφύλακες που επιτυγχάνεται με την περιβόητη "Ομογενοποίήση". 
Επίσης ο κ. Επιθεωρητής μας τόνισε ότι για την ενίσχυση των 
Αστυνομικών Τμημάτων της Θεσσαλονίκης θα τοποθετηθούν περίπου 300 
νεοεξρρχόμενοι Ειδικοί Φρουροί από τις Σχολές τον Σεπτέμβριο, 
συμπληρώνοντας τους 115 Ειδικούς Φρουρούς που μετατίθενται με τις 
τακτικές μεταθέσεις του έτους 2007. Έ τσι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα 
του Σωματείου μας για ενίσχυση των Τμημάτων της Θεσσαλονίκης αίτημα 
το οποίο έθετε συνέχεια στην πολιτική κω υπηρεσιακή ηγεσία σε κάθε 
συνάντηση καταθέτοντας υπομνήματα κω προτάσεις Το προεδρείο του 
ΣΕΦΕΑΘ διαβεβωώνει τα μέλη του ότι θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα που 
τους απασχολούν με υπευθυνότητα κω σοβαρότητα χωρίς ανέξοδους 
προεκλογικούς λαϊκισμούς κω λόγια εντυπωσιασμού.
Δικαστική διεκδίκηση
Συνάδελφοι, το Σ Ε Φ Ε Α Θ  σε συνεδρίαση του Αοικητικού Συμβουλίου 
στις 21.6.2007 αποφάσισε να διεκδικήσει δια της δικαστικής οδού την 
αποκατάσταση της αδικίας που υφίσταντω τα μέλη του όσον αφορά τη 
βαθμολογική κω μισθολογική εξέλιξη των Ειδικών Φρουρών. Αφού 
πραγματοποιήθηκε πρόσκληση - εκδήλωση ενδιαφέροντος - κατάθεσης 
προσφορών από ενδιαφερομένους δικηγόρους κω αφού εξετάσθηκαν 
προσεκτικά όλες οι προσφορές το Δ.Σ. αποφάσισε συμφερότερη την πρόταση 
του Δικηγόρου κ. Σωτηρίου Τερζούδη η οποία έχει ως εξής "30 ευρώ για 
κάθε μέλος του Σωματείου για την κατάθεση της αγωγής νομική 
εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστηρίων στο πρώτο κω στο δεύτερο βαθμό 
δικαιοδοσίας των αρμόδιων Δικαστηρίων της χώρας συμπεριλαμβανόμενης 
της σύνταξης των απαραίτητων δικογράφων, των παραστάσεων, κΛπ. κω 
ποοοστό 3% επί του εωδικαοθέντος ποσού". Η απόφαση για την κατάθεση 
των αγωγών για τη μισθολογική κω βαθμολογική μας εξέλιξη ήταν 
ομόφωνη από το Προεδρείο τσυ ΣΕΦΕΑΘ εκτός από το μέλος τσυ 
Σωματείου μας Δημήτριο Αποστόλου ο οποιός ψήφισε αρνητικά. Για τη 
διαδικασία κατάθεσης των αγωγών θα ενημερωθείτε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΓΠΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ7ΥΔΤ
Με πρωτοβουλία τσυ Συλλόγου ΠΑτικόν Υπαλλήλων ΥΔΤ Θεσσαλίας ο βουλευτής 
Χ Χ α ^  άωνε ερώτηση στη Βουλή σχεακά με το-παλύχαμηλό-μκ^αλόγιο του πο- 
λιακού προσωπικού τουΥΔΤ, στην οποία απάντηοεοΥπουργός Δημόσιας1Τάξης ανα- 
φήροντας μεταξύ άλλων πως το πολιτικό προσωπικό αμείβεται με επιδόματα που -ού
τως ή άλλως- παίρνουν όλα ανεξρφετα α  δημόσιοι υπάλληλα Στο έγγραφο αυτό απί- 
ντηχηΟμοσπσνδη μας ωςεξεκ Αναφορικά με το υ ιί αρθ. 7017/46011 από 303-2007 
έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελ^χαυ/ΥΔΤ προς την Βουλή των Ελλή
νων, με ΚΗνοποπρι στοΥπουργεί) Οικονομίας και Οικονομικών, τον βουλευτή κ  Χά- 
’&> και το Σύλλογο ΠολιτικώνΥπαλλήλων ΥΔΤ. Θεσσαλίας εχαυμενα παρατηρήσου
με τα εξής
L Το μισθολόγιο των πΑυκών Δημοσία υπαλλήλων, ιφοβλάπ την καταβολή του 
συνόλου των επιδομάτων της παραγράραυ 2 του εγγράφου ααςκω κατά συνάΒαίΕ· 
ρπτεύει η πλεσνασμαακή παράθεσή της μόνο και μόνο γηλόγσυςεντυιιοσιαομού και 
δημιουργός εσφαλμένων εντυπώσεων.
2 Τοαναγραφόμενοποαόγηυπερωριακήεργασίαδεναφοράμσνοτοπαλιτικόπροαω· 
πικό, αλλά κατανφετωκωμάλκππδιχιανάλσγα, με το ένστολο προσεοπκόκω τουςσυ- 
νεργάτες των Πολίτικων Γραφείων Υπουργού και Γενικού Γραμματέα ΥΛΤ, με απο
τέλεσμα να συμμεώχσυν ουσιαστικά στην υικρωριακή απασχόληση υπίλληλοι τον 
ΚεντρικώνΥπηρεσιών ενώ στις Περιφερειακές Υπηρεσκς το ποσοστό συμμεαχήςείναι

μικρότερο έως και μηδενικό.
2 Ηαπχηώπησηταυγεγσνστοςότιστοσύναλοτωνυπαλλήλωνάλωντωνφορέωντου 
ΔημόσκυΤομέςπλην του ΥΑΤ,καιαβάλλονιωιφιν του μκ£αλογήυ επιπλέον επι
δόματα με κύριες πηγές υφκπφενσυς ειδικούς λογαριασμούς με κορωνίδα το κΰθ1ύ
λην αρμό& Υπουργείο Οικονομώ; και Οικανομοτών και τους αππεσφενσυςφορεί; 
κω ̂ O Δ , μας &ροσργεί θλίψη και αγανάκτηση γη  την απλεκακή μνήμη περί ισο
τιμίας και κοπολπεός τόσο με το ένστο^ rpxiiim® όοο κω με τσσς άλλους δημοσί- 
ους υπαλλήλους
4 Εκω γνωστή η θέση τουΥπουργεΰυΟκσνσμήςκωΟικονψκώνκω του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους ι ιρ  ανακλαστικών αντιδράσεων, απ’ την είΗτταση της ε
φαρμογής του πενθημέίρουσωιηλπτκό προσωπικό, αλλά μτς είναι άγνωστη η εεπχει- 
ρηματολαγία για την είσπραξη απ’ το ένστολο προσωπικό επδομάτων τσυ μισθολογίου 
των δημοσίων υπαλλήλων, κτώώς κω γιατί α  θΕματοφύλακες του θησαυροφυλακίου 
του Κράτους μιηρούνανεντκλητπκωανενδοήστπναεηπράττουν διπλάσια απ’ τομι- 
οθό μας επιδόματα, ιφ ιν  τσυ μισθολογίου.
5 ΕΐΗδήπεριγράφετωωςδεδαμένοστηναπάντηαήοπςηιοΰπμημεταχείρισήμαςμε 
τοένστολοπροαωπικά, αναμένουμε τ’απστελέομαωτηςσυνιργασίάςτωνσυνπρμόδκσν 
Υπουργών γη  την άρση της αδίκίις κω της εξψθαλμης αναλγησίες των βολεμένων, 
κυρίως στην θεσμοθέτηση της απασχόλησης r^pav του πενθημέρου για το πολιτικό 
προσωπικά, αφού δεν αφορά επίδομα, αλλά αμαβή για προοφερομενη εργασία κω δεν 
στεϊχίζει ούτε 1 ευρώ εφ’ όοσν η εργασία δεν κρένειω αναγκαία κω δεν εφοαφφετω.
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[  ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ S

1Υ«τστράτηγαςεα Ευάγγελος 
Βαλοαμάκης
Γεννήθηκε το έτος 1915 στο Καρβέλι 
Μεσσηνίας Κατετάγη το 1943 σϊην Α  
στυνομία Πόλεων και υπηρέτησε οχ; 
Διοκητης πολτόν Τμημάτων της 
ΔΜτης Αστυνομίας Αθηνών. Υπηρξρ 
έγγαμος Ατιβίοοε την 2442007από 
παθολογικά arm.

t  Αστυνόμος Α' ΒαοΑαος 
Αορεντζάκχ;
Πν^ηθηκε το έτος 1963 στην Αθίγνα. 
Κατετάγη το1962 και υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεοκ; τηςΑΛ Δωδεκάνησου, 
τηςΑΔ Φλώρινα; τηςΓΑΑΑτπκης 
και τσυΑίΙΑ Υπηρξρ έγγαμος και πατέ
ρας δύο τόνων. Απτ^κοοε την 2662007 
συνάηα τροχαίου ατυχήματος

t  Αστυνόμος Α' Βόαωρας Σ π α νό ς
Γέννηθηκε το έτος 1954 στο Μοναστηράκι Βόνιτσας Κατετάγη το 1973 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπτρη ίς των ΑΛΑττωλίας Ακαρνανίας και 
Αχαιός Υπηρξρ έγγαμος και πατφας δύο τάτνων. Απφϊωοε την 1542007 
από παθολογικά arm.

t  Αστυνόμος Β'ΧρφτηςΠάΝαηςΠϊνντΡγκε το έτος1956στην Κόλα- 
μπάκα Τρικάλων. Κατετάγη το1976 και υπηρέτησε οε δώρορες υπηρεσίες 
των ΑΛ Χίου, Τρικάλων, Καστοριά; Μαγνησίας κάθώς και της 
ΓΑΛθΒοοαλονίκης Υπηρξρ έγγτμος και πατφας δύο τέκνων. Απεβίοοε 
την 27-5-2007 από παθολογικά αίτια

t  Υεηστυνφος Β" Ιωάννης Ζσυμπούλης Γεννήθηκε το έτος 1963 
στον Εξμπλάτανο Πέλλα; Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε οε δκφορες 
υπηρεσίςτηςΑΛ Πέλλας τηςΓΑΛΑττκηςκαι της ΓΑΛΘεοοαλονί 
κης Υπηρξρ έγγαμος και πατφας τεσσάρων τάενων. Απβίωοε την 274 
2007 από παθολογικά arm.

t 'Υ ι*»τυ\φ ος Β" Χρηστός 
Κααελούρης
Γεννήθηκε το έτος 1960 στ» Φωτανύ 
Αρτας Κατετάγη το 1979και υπηρε- 
τηοε οε δάρορες υπηρεσές τοσ 
ΑΕΑ, της ΓΑΔΑτπκης της ΑΛ 
Εύβοια; τηςΑΛ Ακαρνανίας και της 
ΑΛ Κυκλάδων. Υπήρξε έγγαμος και 
ππφας τριών τέκνων. Ατφθίωοε την 
23-3-2007 από παθολογικά arm.

t  Α νΛ ιπΜ Π Λ φοςΔιροσθ^ηςΚ απρώνης Γέννήθηκε το έτος 1963 
σας Πηγές Αρτας Κατετάγη το 1964 και υπηρέτησε σε δύρορεςυπηρεοί1 
ες της ΓΑΛΑτπκης τηςΑΛ Εύβοια; τηςΑΛ Ακτμνανία; της ΑΛ Η
λεία; της ΑΛ Φωκίδας και της ΑΛ Βαωτής Υπήρξρ έγγαμος Απβίωοε 
την 1742007από παθολογικά αίσα

ΙΑνΒυΓηοτίΛτόμοςί̂ φκνοσιίλΜπετχτψάς
Γέννήθηκε το έτος 1957στην Γρανίταα Ευρυτα
νία; Κατετάγη το 1981 και υπηρέτησε οε δκχρο- 
ρεςυπηρεοίςτηςΓΑΛΑττικη; τηςΑΛ Ευρυ
τανίας και της ΑΛ Κοκλάδων. Υπηρξρ άγφος 
Απε^ωοε την 2142007από παθολογικά αίπα

t  Α λ& ιιηπυνάμος Αναστάσιος Μ πνήρης.
Γέννήθηκε το έτος 1964στη Λιβαδαό Βοιωτίας 
Κατετΰγητα1988κωυπηρέτηοεαεδιόφορεςτπιηρεοΒςτηςΑΛΒ(*ι)τί· 
ας τηςΑΛ Φωκ&ς και της ΑΛ Κυκλάδων. Υπηρξρ έγγφος και παιφας 
δύοτότνων.Ατφθίωοετην 642007.

t  Ανθυπαστυνάμος Ιωάννης Ώ μος.
Γέννηθηκε το έτος 1956 στονΥψηλάντηΛιβαδτιφΒο^πίας Κατετάγη το 
I960και υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττπκης της ΑΛ 
Ευβαής και τηςΑΛ Κυκλάδων. Υπήρξρ άγεμος Απφίοαε την 142007 
από ΐΕβολσγκά αίτια

t  Ανθυπαστυνάμος Θωμιις Τσουκαλάς
Γεννήθηκε το έτος 1982 στα Γιαννιτσά Πέλλας Κατετάγη το2000 και υ
πηρέτησε οε διάφορες υπηρεοκ; τηςΓΑΔΑττκής τηςΑΛ Βοκοάας και 
της ΑΛ Ηρακλείου. Υπηρξρ άγτμος Ατφίοσε την 142007 συνάηα τρο
χαίου ατυχήματος

t  Αμχκρύλακπς Ευστράτιος Κατακάγιαννης
Γέννήθηκε το έτος 1967στη Δυτ. Γφμανία. Κατετάγη το 19Θ1 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεοφτηςΓΑΔΑττικής και τηςΑΛ ΗμαθίαςΥ
πήρξρ έγγαμος και ππφαςδύο τάτνων. Απβΰαε την28-2-2007συνάΒα 
τροχαίου ατυχήματος 
t  Αρχτφύνοαις Ιωάννης Κρυσπιλλίδης 
Γέννήθηκε το έτος 1977 στη Γφμανίι Κατετάγη το 1996 και υπηρέτησε 
οε διάφορες υπηρεσίς τηςΓΑΛΑττκηςκαι τηςΓΑΛΘεσοαλονήτης Υ
πήρξρ άγαμος Απβίύοε την 142007από πέθαλογκά αίπα.

t  Ενωμοτάρχης εσ.(τάοςΕ Χ )]φμιινουτ^Α {η]θιω ιύκης
Γέννήθηκε το έτος 1929στην Ehraaraj Πεδοδος Ηρακλαάυ. Κατετάγη 
το 1949 και υπηρέτησε οε&ίφορες υπηρεσίς της θεοοαλίφ και της Κρη- 
της Υπηρξρ έγγαμος και πατφας δύο τάτνων. Απβίοαε την 242007από 
παθολογικά arm.

τ Αστυφύλακας Ιωάννης Μπλουγυυράς
Πννηθηκε το έτος 1967στ» Καλλιφωνι Κάρδποας Κατετάγη το I960και 
υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίς της ΑΛ Κοζάνης και στ» τμήμα ΔΑ 
Καρδίτσας Υπηρξρ άγαμος Απφίωοε την2742007συνάΒα τροχαίου σ
τυψίματος

^Αστυφύλακας Αριστείδης Ξυπόλητος.

I\vwp]K8 το έιης 1964στον ΠαρακίΚατε· 
τάγη το 1968και υπηρέτησε οε διάφορες υπη- 
ρεσίς τηςΑΛ Εύβοια; της ΓΑΛΑτπκης 
και TmAEA Υπήρξρ έγγαμος και πατφα; 
δύο τέκνων. Αηεβκοοε την 1942007από πα
θολογικά arm.
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η όλο τον κόσμο

Επιμέλεια:Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Με δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια 
καθυστέρηση δύο ζευγάρια από την Κίνα 
διαπίστωσαν όχι επέστρεψαν σπίτι τους από το 
μαιευτήριο με λάθος... μωρό. Το ένα από τα 
ζευγάρια θορυβήθηκε, πριν από δυο χρόνια, όταν 
σε κάποια εξέταση αίματος του παιδιού τους 
βρέθηκε ότι το αίμα του δεν ήταν συμβατό με το 
δικό τους Προχώρησαν σε περαιτέρω εξετάσεις 
και οι αρχικές υποψίες έγιναν βεβαιότητα όταν 
αποδείχθηκε όχι το παιδί που μεγάλωσαν δεν 
ήταν εντέλει το δικό τους Απευθύνθηκαν στο 
μαιευτήριο, ζήτησαν τις καταστάσεις του και 
επιβεβαίωσαν ότι είχαν μεγαλώσει το παιδί ενός 
άλλου ζευγαριού, που είχε την τύχη ή την 

Eg ατυχία να γεννήσει την β ία  μέρα μ’ εκείνους Η 
υπόθεση έφθασε στο δικαστήριο, όπου οι άλλοι 
γονείς κατέθεσαν μεταξύ άλλων ότι οι διαφορές 
φυσιογνωμίας και χαρακτήρα, ανάμεσα στους 
βίους και το "παιδί τους" ήταν τέτοιες ώστε 
οδηγήθηκαν στο διαζύγιο.

Σε ηλικία 91 χρόνων, ένας Αυστραλός 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του στα νομικά και 
μάλιστα σε χρόνο μικρότερο από εκείνο που 
δικαιούνταν. Με τη βοήθεια του Διαδικτύου, στο 
οποίο μυήθηκε μόνος τους ο υπερήλικος πήρε το 
δίπλωμα του σε μόλις τεσσεράμισι χρόνια αντί

για έξι. Γι’ αυτόν βλέπετε ο χρόνος "μετράει" είναι 
σημαντικός και δεν μπορεί να τον κατασπαταλά 
όπως ενδεχομένως πολλοί νεότεροι του. Αυτοί, 
που νομίζουν ότι όλος ο χρόνος είναι μπροστά 
τους κι όταν παρέλθει, είναι πια αργά. Ο 
Αυστραλός απέδειξε ότι αφενός δεν είναι ποτέ 
αργά κι αφετέρου ότι δεν είναι διατεθειμένος ν ’ 
αφήσει λεπτό να περάσει ανεκμετάλλευτο.

Ο υπερβάλλων ζήλος ενός φύλακα 
ανάγκασε νεαρό διαρρήκτη στην Πολωνία να 
καλέσει την αστυνομία, προκειμένου να σώσει τη

ζωή του. Ο 25χρονος 
διαρρήκτης είχε μπει σ’ 
ένα σπίτι για να κλέψει, 
αλλά έγινε αντιληπτός 
από τον φύλακα, ο οποίος 
τον αιφνιδίασε και τον 
χτύπησε τρεις φορές στο 
κεφάλι με μια αξίνα Ο 
νεαρός κατάφερε να 
διαφύγει και να φθάσει μέχρι το αυτοκίνητο του. Ο 
φύλακας όμως τον κυνήγησε κι ενώ ήταν έτοιμος να 
φύγει, με αναμμένη μηχανή, εκείνος έσπασε το τζάμι 
του οδηγού και τράβηξε απότομα το τιμόνι του 
αυτοκινήτου, τη στιγμή ακριβώς που ήταν έτοιμο να 
ξεκινήσει. Εγκλωβισμένος ο διαρρήκτης κάλεσε με το 
κινητό του την αστυνομία ζητώντας βοήθεια, 
επιλέγοντας το μικρότερο κακό, αφού κινδύνευε η ζωή 
του από τον οργισμένο φύλακα.

Κ αληηφημη και η δημοσιότητα, αλλά αν είναι 
να διαρκεί τόσο λίγο, όσο συνήθως διαρκεί μια 
ασυνήθιστη ιστορία στον Τύπο ή στην τηλεόραση, 
τουλάχιστον να αφήνει κάποια οικονομική ανταμοιβή. 
Προφαντός σ’ αυτό το πλαίσιο λογικής κινήθηκε και μια 
νεαρή Αμερικανίδα, η οποία αποφάσισε να διεκδικήσει 
δικαστικώς από τον πρώην μνηστήρα της, το μερτικό 
της από την επ’ αμοιβή προβολή της σχέσης τους, στα 
τοπικά ΜΜΕ. Το ιδιαίτερο στην περίπτωση τους ήταν η 
νύφη το ’ σκάσε, λίγες ώρες πριν από τον γάμο της. 
Επειδή, όμως, δεν ενημέρωσε κανένα για την ξαφνική 
της απόφαση, ούτε καν τον γαμπρό, φυσικό ήταν να 
οργανωθεί ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση για τον 
εντοπισμό της. Ό ταν βρέθηκε έπλασε ένα ολόκληρο 
σενάριο περί απαγωγής και σεξουαλικής της 
κακοποίησης από αγνώστους, το οποίο και προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Τα τελευταία πλήρωσαν αδρά 
για τα αποκλειστικά 
δικαιώματα προβολής 
του, έστω και αν εκ των 
υστέρων αποδείχθηκε 
ότι όλα ήταν "φούμαρα".
Σήμερα, ένα χρόνο μετά, 
η "πέτρα του 
σκανδάλου" θυμήθηκε 
ότι ο παρ’ ολίγον 
σύζυγος της κάτι 
χρωστάει απ’ αυτήν την 
περιπέτεια, γ ι’ αυτό 
άσκησε αγωγή εναντίον 
του.
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Τύχη βουνό είχε νεαρός
Νοτιοαφρικανός ο οποίος αποφάσισε να κάνει το 
πρώτο του άλμα με αλεξίπτωτο ελεύθερης 
πτώσης, Το αλεξίπτωτο όμως δεν λειτούργησε, 
οδηγώντας τον σε πτώση από τα 1.000 μέτρα 
Παρ’ όλα αυτά, έκπληκτος διαπίστωσε, ενώ είχε 
προσγειωθεί βίαια, ότι δεν είχε πάθει το 
παραμικρό. Το νοσοκομείο του 
Γιοχάνεσμπουργκ, όπου μεταφέρθηκε, 
ανακοίνωσε ότι ο νεαρός είχε μόνο μώλωπες και 
"καρούμπαλα" στο χείλος. Την ίδια ώρα, ο Φλίξ 
Μπαουμγκάρτνερ ένας Αυστριακός, ο οποίος είχε 
την έμπνευση να πραγματοποιήσει άλμα με 
αλεξίπτωτο από το ψηλότερο κτίριο της 
Σουηδίας, αλλά οι σουηδικές αρχές, ανακοίνωσαν 
ότι σκοπεύουν να του ασκησουν δίωξη, 
κατηγορώντας τον ότι έθεσε σε κίνδυνο τους 
εκατοντάδες εργαζόμενους του κτιρίου, αλλά και 
τους πεζούς που περνούσαν εκείνη την ώρα από 
κάτω.

Ό ΐα ν άλλοι κυνηγούν την τύχη 
τους, μια ολόκληρη ζωή, άλλοι τη συναντούν όχι 
μία ούτε δύο, αλλά τρεις φορές! Τόσες φορές 
κέρδισε στο αυστραλιανό λόττο ένας ΘΟχρονος 
συνταξούχος από το Σίδνεϊ, ο οποίος έγινε κατά 
περίπου 300.000 ευρώ πλουσιότερος, 
αγοράζοντας τρία μαγικά δελτία, κάθε φορά με 
τον ίδιο αριθμό. Το κυνήγι της τύχης του 
υπερτυχερού μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι πέρα 
για πέρα αληθινό: πριν φύγει για μινι διακοπές, ο 
ΘΟχρονος, τα προσωπικά στοιχεία του οποίου δεν 
δόθηκαν στη δημοσιότητα, αγόρασε το πρώτο 
δελτίο. Επειδή, όμως, για κάποιο άγνωστο λόγο, 
ανησυχούσε ότι το δελτίο που είχε αγοράσει 
μπορεί και να μην ίσχυε, τηλεφώνησε σ’ ένα φίλο 
και του ζήτησε να αγοράσει άλλο. Ό ταν 
επέστρεψε από τις διακοπές του και πάντα 
ανήσυχος ότι ο φίλος μπορεί και να αμέλησε την 
αγορά του δελτίου, αγόρασε ο ίδιος και τρίτο 
δελτίο, με αποτέλεσμα να συναντήσει για τρίτη 

φορά την τύχη του, αφού 
κέρδισαν και τα 

κ τρία δελτία που
είχε

αγοράσει.

Ο Κλέφτης που υπεξαίρεσε το 2003 την περίφημη 
αλατιέρα του Μπενβενούτο Τσελίνι από το Μουσείο 
Ιστορίας της Τέχνης στη Βιέννη πλήρωσε τελικά την 
αλαζονεία του. "Σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειες 
σας. Θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας σύντομα" Το 
μήνυμα αυτό που έστειλε στην αστυνομία ο Ρόμπερτ 
Μανγκ, γνωστός και ως "τζέντλεμαν ληστής" της 
Βιέννης, ήταν αρκετό για να εντοπιστεί το τηλέφωνο 
του και να συλληφθεί. Πριν λίγο καιρό καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων για την κλοπή της 
"Σαλιέρας", που η αξά της υπολογίζεται σε 64 
εκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως δεν εμπόδισε εκατό 
γυναίκες που παρακολουθούσαν τη δίκη να σπεύσουν 
προς το μέρος του για να τον αγγίξουν. Ο Μανγκ έχει 
ήδη δεχθεί πάνω από χίλιες επιστολές γυναικών στη 
φυλακή, που τον επαινούν για την τόλμη του. "Ή ταν 
μια παρόρμηση που είχα ύστερα από μια περιπέτεια με 
αλκοόλ", είπε ο ίδιος στο δικαστήριο. "Ήθελα να δω αν 
μπορούσε να γίνει"..

Μία 4 Ιχρονη Αμερικανίδα από την περιοχή της 
Λουιζιάνας προέβη σε απεργία διαμαρτυρίας, επειδή η 
πολυμελής οικογένειά της δεν αναγνωρίζει την 
προσφορά της. Έβγαλε λοιπόν μια πολυθρόνα, στον 
κήπο της, πήρε κι ένα πλακάτ όπου έγραψε "Η μαμά 
απεργεί', αρνούμενη να διεκπεραιώσει τις καθημερινές 
υποχρεώσεις της: να μαγειρέψει, να πλύνει, να 
καθαρίσει, να 
φροντίσει τον κήπο, 
να κάνει τα ψώνια και 
ό,τι άλλο τέλος 
πάντων προσφέρει μια 
νοικοκυρά στο σπιτικό 
τη ς έτος ότου 
αποφασίσουν τα μέλη 
της οικογένειας να τη 
βοηθήσουν. "Κάνω τα 
πάντα, είπε, εκτός από 
το να συνεισφέρω 
οικονομικά". Σύμφωνα 
με την ίδια, έχει καλά 
παιδιά, τέσσερα τον 
αριθμό, η ηλικία των οποίων κυμαίνεται από 7 έως 19 
χρόνων, αλλά θα ήθελε να τη βοηθούν περισσότερο. Κι 
ενώ αναγνωρίζει τη δυσκολία του συζύγου της να 
συνδράμει στο νοικοκυριό, λόγω του δύσκολου ωραρίου 
του, εντούτοις αφήνει σαφέστατα να εννοηθεί ότι αυτό 
που περιμένει από εκείνον, αλλά κι από τα παιδιά τη ς 
είναι η αναγνώριση της προσφοράς της
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ψυχαγωγία
Επιμέλειο Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα

αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

Έ να ακόμη πτώμα έψαχνε να βρει το δράστη του. Ο αστυνό
μος Στεργίου κλήθηκε και αυτή τη φορά να διερευνησει ένα 
ατύχημα ή ....μία δολοφονία; Ή ταν αρχές Ιουνίου όταν ο α
στυνόμος μετέβει σε μια εξοχική κατοικία στον Κάλαμο για 
αυτοψία. Ο Χρήστος Κακουργίωτης βρισκόταν ανάσκελα με 
τα χέρια απλωμένα στο έδαφος. Το ένα πόδι του ήταν κάτω α
πό μια βαριά μεταλλική σκάλα από την οποία είχε πέσει.
Ο άντρας δεν έπρεπε να είχε υποφέρει: ο θάνατος λόγω της 
πτώσης του, πρέπει να ήταν ακαριαίος.
Αυτόπτης μάρτυρας αστού του γεγονότος ήταν ο Γιάννης Κα
κουργίωτης ανιψιός του θύματος. Ο αστυνόμος Στεργίου α
φού ολοκλήρωσε γρήγορα την επιτόπια έρευνα πήγε να ανα
κρίνει το μοναδικό μάρτυρα Ο Γιάννης αν και ταραγμένος έ
δειξε ότι ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί 
Ο νεαρός άρχισε να διηγείται τα γεγονότα όπως τα είδε με τα 
μάτια του:
-Η στέγη του σπιτιού ήταν κάπως παλιά και μερικά κεραμίδια 
ήθελαν αλλαγή. Ο θείος μου αποφάσισε να τα φτιάξει. Του έλε
γα βέβαια να μην το κάνε,ι γιατί η σκεπή ήταν αρκετά απότο
μη. Παρ’ όλα αυτά όμως, ανέβηκε σε αυτή τη μεγάλη σκάλα κι 
άρχισε να δουλεύει. Εγώ βρισκόμουν λίγα μέτρα mo εκεί και 
κλάδευα τους θάμνους Ξαφνικά άκουσα μια φωνή. Αμέσως έ- 
τρεξα, γύρισα να δω τι έγινε και βρέθηκα μπροστά σ’ ένα φοβε
ρό θέαμα. Ο θείος μου ήταν κρεμασμένος από την υδρορροή με 
τα χέρια Η σκάλα είχε πέσει στη γη. Φαινόταν ότι ήταν θέμα 
μερικών στιγμών να πέσει και αυτός Πράγματι, μετά από δύο 
δευτερόλεπτα ο θείος μου εξαντλημένος άφησε τα χέρια του 
και έπεσε στο έδαφος Ή ταν μια τρομερή πτώση που δεν άφη
νε ελπίδα για πολλά: όταν πλησίασα αντιλήφθηκα ότι δεν μπο
ρούσα να κάνω τίποτα γ ι’ αυτόν. Δε νομίζω ότι έχω κάτι άλλο 
να πω κύριε αστυνόμε.
-Εγώ όμως έχω να σας πω κάτι, είπε ο Στεργίου. Αλλά νομίζω 
ότι είναι καλύτερα να τα πούμε στο γραφείο μου κύριε Κα- 
κουργίωτη. Στην εκδοχή των γεγονότων, που μου δώσατε υ
πάρχει μία λεπτομέρεια που δε με πείθει.

οδηγείτε σωστά;
(παιχνίδι 2)

1. Ποια πινακίδα επισημαί
νει κίνδυνο λόγω ισόπε
δης σιδηροδρομικής 
γραμμής χωρίς κινητά 
φράγματα:
ΣΚΑΝ1 
α) πινακίδα A 
β) πινακίδα Β 
γ) πινακίδα Γ

2. Σε ποια απόσταση τουλάχιστον πρέπει να φω
τίζουν επαρκώς την οδό με συνθή
κες αίθριας κατά τη νύκτα τα φώτα 
πορείας (μεγάλα) του αυτοκινήτου; 
α) ΙΟΟμ. 
β) 40μ. 
γ) 300μ.

3. Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση 
που πρέπει να αφήσετε όταν σταθ
μεύετε ή σταματάτε εμπρός από διά
βαση πεζώ ν;
α) 1μ. . ^
β) 5μ. ΨΆ
γ) 12μ.

[ Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α  ]
Σε ποια λεπτομέρεια αναφέρεται ο αστυνόμος; "Μοδατοι αριθμοί"!

-Τι λέει το μηδέν στο οχτώ;
-Μπα, μπα, βάλαμε και ζωνούλα;

"Παραβάσεις του δρόμου"
Ένας κύριος περνάει το δρόμο, αν και το φανάρι δεί
χνει έντονο κόκκινο. Όμως παρακάτω τον περιμένει 
η Τροχαία για να βεβαιώσει την παράβαση:
- Μα καλά, δεν είδατε ότι το φανάρι είχε ανάψει κόκ
κινο, ρώτησε με απορία ο τροχονόμος.
- Αμ, αυτό το είδα κύριε τροχονόμε μου. Εσάς δεν είδα.
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τεστ γνώσεων (παιχνίδι)
α) Ποια μάχη του Μ. Αλεξάνδρου κατά των Περσών το 334 π,Χ. ο
δήγησε στην απελευθέρωση όλων των ελληνικών πόλεων στα μι
κρασιατικά παράλια;
β) Με ποια Συνθήκη παραχωρήθηκε η Ανατολική Θράκη στην 
Τουρκία;
γ) Ποιος ήρωας του Τρωικού πολέμου πάτησε πρώτος το πόδι του 
στα παράλια της Τροίας;

σπαζοκεφαλιά (π α ιχν ίδ ι 4)
Δύο κλεφτές προσπαθούν να φτάσουν ένα πρεβάζι για να ανέβουν 
σε κάποιο μπαλκόνι. Ο "Α" έχει ύψος 1.90 μέτρα και ο "Β" 1.50 μέ
τρα Ο 'Ή" ανεβαίνει στους ώμους τους "Α" αλλά δεν φτάνει (για πο
λύ λίγο) στο πρεβάζι Θα έχει διαφορά αν ο "Α" ανέβει στους ώμους 
του "Β";

Λόγια σοφών
Μ Ο εγωισμός είναι τόσο μεγάλος που η υφήλιος ολόκληρη δεν 

μπορεί να τον χωρέσει. Γιατί αν έμπαινε σε καθέναν το δίλημμα να 
εκλέξει ανάμεσα στην εκμηδένιση του σύμπαντος και στη δική 
του προσωπική καταστροφή, δεν είναι ανάγκη να πω εγώ ποιά θα 
ήταν η απάντηση.
Α Ρ Τ Ο Υ Ρ  Σ Ο Ι1 Ε Ν Χ Α Ο Υ Ε Ρ

Η κοινωνία προετοιμάζει το έγκλημα και ο εγκληματίας το δια- 
πράττει 
B U R C K L E

“  Η εκπαίδευση κάνει ένα λαό ικανό να οδηγηθεί, αλλά δύσκολο 
να δημα^ωγηθει, εύκολο να κυβερνηθεί, αλλά αδύνατο να υποδου
λωθεί.
L O R D  B R O U G H A M

“  Καθένας μας είναι φορτωμένος με δύο σάκους τον έναν μπρο
στά και τον άλλον πίσω του. Και ο μεν μπροστινός είναι γεμάτος 
με τα ελαττώματα των άλλων, ο δε οπίσθιος με τα δικά μας ”  
Α ΙΣ Ω Π Ο Σ
(Τ ι λέν ε  ο ι σ ο φ ο ί κ α ι ο κόσμος του X  Ζ ιά κ κ α )

Γιατί το λέμε έτσι;
"Άμα σβήαει χ’ όνομά σου ’τοιμαζε τα νυφ ι
κά σου"
Ο γάμος ενός κοριτσιού στην αρχαιότητα ήταν 
κάτι πολύ απλό. Ο γαμπρός ζητούσε τη νύφη 
από τον πατέρα της ή τ’ αδέλφια τη ς κι όταν έ
διναν τη συγκατάθεσή τους πήγαιναν στη Σύ
γκλητο, για να τους ευλογήσει η επταμελής ε
πιτροπή. Από εκείνη τη στιγμή το ζεύγος ήταν 
νόμιμα παντρεμένο και κανείς δεν μπορούσε να 
το χωρίσει. Φυσικά, με τον τυπικό αυτό γάμο 
άρχιζαν οι διασκεδάσεις κι αν οι γονείς των νεό
νυμφων ήταν πλούσιοι, το γλέντι κρατούσε πε
ρίπου μια εβδομάδα Δίνονταν, μάλιστα και χο
ροί, όχι όμως μέσα στα σπίτια, αλλά στην ύπαι
θρο και κάτω από τα δέντρα, αφού προηγουμέ
νως έκαναν δεήσεις στους θεούς για να ζήσει 
ευτυχισμένο το ανδρόγυνο. Ο γαμπρός καθό
ταν δίπλα στη νύφη και όταν οι κιθαρωδοί χτυ
πούσαν την έναρξη του χορού, οι πρώτοι που 
σηκώνονταν, για να χορέψουν ήταν οι νεόνυμ
φοι. Λίγο όμως πριν, οι φιλενάδες της νύφ ης 
κάτω από τα πέδιλά της έγραφαν τ’ όνομά τους 
με μια φράση, όπτος π.χ. αυτή: Ή  Ροδή θέλει 
να μάθει, αν θα παντρευτεί το Δάμο αυτό το 
χρόνο". Μετά το χορό οι κοπέλες διάβαζαν αυτά 
που είχαν γράψει. Αν η φράση σβηνόταν, σή- 
μαινε πως θα παντρευτούν. Αν συνέβαινε όπως 
το αντίθετο, σήμαινε ποχ; θα μείνουν γεροντο
κόρες Το αρχαίο αυτό έθιμο έμεινε οος τα χρό
νια μας και οι σημερινές νέες γράφουν τ’ όνομά 
τους κάτω από τα παπούτσια της νύφης Από 
αυτό βγήκε και η φράση: "άμα σβήσει τ ’ όνομά 
σου, ’τοιμαζε τα νυφικά σου", που τη λένε συ
νήθως οι προξενήτρες για να παρηγορήσουν τις 
μεγαλοκοπέλες
(Τ ά κης Ν α τσουλης- Λ έξεις  κ α ι φ ρά σεις παροι- 
μ κά δεις- εκδόσεις Σ μ υρ ν ιω τά κ τι)

γιουσουρούμ: ονομάζεται μια περιοχή που εί
ναι συγκεντρωμένα πολλά παλαιοπωλεία. Προ
έρχεται από το επώνυμο του Εβραίου παλαιο- 
πώλη Ηλία Γιουσουρούμ, ο οποίος ίδρυσε μαζί 
με τους αδελφούς του το πρώτο παλαιοπωλείο 
στο Μοναστηράκι στα τέλη το 19ου αιώνα 
(α πό  το Λ εξικ ό  τη ς Ν . Ε λλη ν ικ ή ς  Γ λώ σσας -εκδό
σεις Γ . Μ π α μ π ιν ιχύ ιη ς)
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γνωρίζετε ότι...

ψυχαγωγία
σταυρόλεξο
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ
1. Γλύκισμα για παιδιά
2. Αυτά που δεν είναι βεβαιωμένα
3. Ψ υχικός πόνος, ταλαιπωρία - Ποίημα του Κίπλινγκ
4. Η Ελληνική Τηλεόραση - Έγκαιρα, πριν από την καθορισμένη ημε
ρομηνία (επιρ.)
5. Μισθός, πληρωμή σε αγρότες (λατ.)- Αρχαίων πρόθεση, τύπος της
"εις".
6. Ασία χωρίς τέλος - Το σπαθί των αρχαίων
7. Κεντρικά στο "βήτα” - Το μικρό όνομα της ινδής Πολιτικού Γκάντι. 
8-Άνθρωποι διεστραμμένοι ή πολύ άσχημοι (μτφ.) - Άφωνη Μάρα.
9 .Το αναφώνησε ο Χριστός πάνω στο σταυρό - Είναι μετά του πέ
μπτους .
10. Έ να  είδος ψωμιού.

ΚΑΘΕΤΑ
1.. Ανώτατος άρχοντας
2. Αυτό δεν έχει πάτο - Λεπτό μεταλλικό σύρμα
3. Νταιάνα... τραγουδίστρια της Ποπ - Ο 30ς φθόγγος της βυζαντινής
εκκλησιαστικής μουσικής - Μ άρτιν....Αμερικανός σκηνοθέτης του
κινηματογράφου (1920-1990).
4. Η ιδιότητα του αθάνατου
5. Κατοικώ, διαμένω - Ποδοσφαιρική ομάδα της Ιταλίας
6. Ιταλός ,.Έκτορας - Ασφαλίζει κληρικούς (αρχικά)
7. Σπασμένη .. λίμα - ' Ιδιοι σε μέγεθος - Βουβή ταινία
8. Μακριά αρχαίων - Σημεία που συναρμόζονται δύο αντικείμενα
9. Παρομοιάζει - Συνεχές πολλών καταστημάτων

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Η ιστορία του δολαρίου
Το δολάριο αποτελεί τη νομισματική μονάδα 
των ΗΠΑ από το 1785. Χάριν συντομίας απει- 

I  κονίζεται με το σύμβολο $. Είναι το πιο
διαδεδομένο νόμισμα στον κόσμο, καθώς υπολσ 
γίζεται ότι το 2005 κυκλοφορούσαν 760 δισεκα
τομμύρια δολάρια, τα δύο τρίτα των ο
ποίων εκτός ΗΠΑ Αμέσως μετά την Αμερικανι
κή Επανάσταση του 1776 το νέο έθνος είχε την 
ανάγκη ενός ενιαίου νομισματικού συστήματος 
καθότι και στις 13 πολιτείες υπήρχαν διαφορετι
κά νομίσματα... Από το Τουαμπούν", τη χρημα- 

I τική μονάδα των ιθαγενών Ινδιάνων, μέχρι το 
I χάρτινο "Κοντινένταλ", που κόπηκε από τους ε- 
I παναστάτες για τις ανάγκες του αγώνα Η λέξη 

δολάριο δεν ήταν άγνωστη την εποχή εκείνη 
I στην αμερικανική ήπειρο. Το ισπανικό πέσο ή 

ντολάρο κυριαρχούσε και στις αποικίες της Με
γάλης Βρετανίας στη Βόρεια Αμερική. Έ τσι, 
στις 6 Ιουλίου του 1785 το δολάριο, υποδιαιρού
μενο σε 100 σεντς έγινε η επίσημη νομισματική 

! μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολι
τειών με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον 
και απόφαση του Κογκρέσου. Ηταν η πρώτη 
φορά που ένα κράτος υιοθετούσε το δεκαδικό 

I  νομισματικό σύστημα. Ετυμολογικά, η λέξη δο
λάριο προέρχεται από τη λέξη τάλερ, που ήταν 

I ένα νόμισμα του 16ου αιώνα στην περιοχή που 
καταλαμβάνει η σημερινή Τσεχία Από τη λέξη 

| τάλερ προέρχεται άλλωστε και το δικό μας τάλι
ρο. Όσο για το σύμβολο του δολαρίου, υπάρ- 

| χουν διάφορες υποθέσεις Η κρατούσα υποστη
ρίζει ότι στην αρχή επρόκειτο για ένα U και ένα 
S, αρκτικόλεξα των λέξεων United States (Ηνω- 

I μένες Πολιτείες). Έ πειτα  το U, εξαιτίας μιας κα
ί κής κοπής καταργήθηκε κι έτσι παρέμεινε το S 

με τις δύο κάθετες ευθείες που το τέμνουν ($).
Οι δυο κάθετες γραμμές του δολαρίου συμβολί- 

| ζουν τη σταθερότητα του νομίσματος όπως 
συμβαίνει με τις οριζόντιες γραμμές στα σύμβο
λα του Ευρώ (0) και του Γιέν (¥).Το πρώτο χάρ
τινο δολάριο κυκλοφόρησε μεσούντος του Εμ
φυλίου Πολέμου το 1862. Ως το 1975 το δολάριο 
είχε αντίκρισμα σε ασήμι ή χρυσό, ενώ σήμερα 

| είναι μόνο λογιστικό χρήμα και διαπραγματεύε
ται ελεύθερα, ακολουθώντας τους κανόνες της 
προσφοράς και ζήτησης

Δ ιεύθυνση  ιστοσελίδας: w w w .sa n sim era .g r
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εορτολόγιο
Το περιοδικό "Αστυνομική 

Ανασκόπηση" εύχεται χρόνια πολλά 
σ' όλους τους εορταζόμενους

Ιούλιος
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΎΡΟΥΛΑ,
ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΚΟΣΜΑΣ, ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 1/7
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ, ΥΑΚΙΝΘΟΣ 3/7
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7
ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΦΙΛΙΩ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ 8/7
ΕΥΦΗΜΙΑ ΦΟΥΛΑ ΌΛΓΑ 11/7
ΒΕΡΕΝΙΚΗ, ΒΕΡΑ 12/7
ΣΑΡΑ 13/7
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 15/7
ΜΑΡΙΝΑ, ΜΑΡΙΝΟΣ 1 7/7
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ, 18/7
ΗΛΙΑΣ, ΗΛΙΑΝΑ ΛΙΑΝΑ, 20/7
ΑΝΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 25/7
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ,
ΠΑΡΗΣ, 26/7
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 27/7
ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ, ΑΥΞΕΝΤΙΑ
ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΔΡΟΣΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ,
ΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΤΙΜΩΝ, 28/7
ΘΕΟΔΟΤΟΣ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 29/7
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ, 30/7
ΙΩΣΗΦ, ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ 31/7
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Απ.: Αν πραγματικά ο Μάρας είχε ανέβει τα σκάλα τρέχοντας δε θα εί
χε ανέβει σίγουρα ένα ένα τα σκαλιά, αλλά πηδώντας μερικά. Εξάλλου 
η γυναίκα του βεβαίωσε ότι ήταν αθλητικός τύπος. Έ τσ ι τα ίχνη του 
θύματος δε θα ήταν ορατά σε όλα τα σκαλοπάτια Υπάρχει μεγάλη πι
θανότητα η ληστεία να είναι σκηνοθετημένη.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Ο 1 Ν 3 d V 1 1 2

1 ο 1 X 3 1 V Η

d ΙΛ1 V 1 V d 3 1

V d ι 1 Ν ι 1 Η

d V Ο 1 2 V Ν

Ό 2 3 V J Ο d

2 1 d ϋ Ν 1 3

Ν V Ο Ν V 2 V 9

V X 1 1 3 Θ Ο U A

2 3 V 3 IAJ V d V X

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ; (παιχνίδι 2)
1·(α), - 2.(β), - 3.(γ)

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ (παιχνίδι 3)
Απ.: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 4)
Απ.: Κ υριακή.

ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ (παιχνίδι 3)
(α) Πανουργίας (β)Ισπανίας (γ)Ανδρέας Μεταξάς

ΝI ΚΗ'Ι ΈΣ (Κ< π ό  ι πν κληρώσεως):
Ματζόλης Αλέξανδρος Μαυριδου Μαρία, Τσεκοόρας Γεώργιος 
- Ευχαριστούμε τη μικρή μας αναγνωστρια, Μαρία Μαυρίδου, για τις ω
ραίες γελοιογραφίες και ανέκδοτα πούμας στέλνει.

Μπορείτε να  κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας τις απαντή
σεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και 4 στη διεύθυνση: "ΑΡΧΗ
ΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι, Τ.Κ.15123 ή  
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: astana@ in.gr ή  με fax στο 210- 
6849352. (Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία σας και διεύ
θυνση για την αποστολή του δώρου σας).
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Επιμέλεια:Π.Υ/Α ' Βασιλική Μ ά νθ ο υ-Ρ ο ύ σ ο υ

Ο  Α Ρ Χ Η IX )Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Α 
ντιστρά τηγος κ . Α ναστάσιος Δ η μ ο σ χά κ η ς εκφ ρά ζει θερμότα
τες ευχα ρ ισ τίες προ ς τον Π ρόεδρο της, ετα ιρεία ς T O P  
T A N K E R S  κ. Ε υά γγελο  Π ιστάλη , γ ια  τη ν  ευγεν ική  του α 
πόφ αση να δω ρίσει σ την Ε λλη ν ικ ή  Α στυνομ ία  τρ ία  επ ιβ α τι
κά  α υτοκίνητα  μ ά ρ κ α ς  N issa n  P a th fin d er 2 ,5  τόπον τζιπ .

Ο  Ε ΙΣ Α Γ Γ Ε Λ Ε Α Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Δ ΙΚ Ω Ν  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ 
Π Ο Λ Η Σ  κ. Μ ηνά ς Σ τρ ο υ μ π ή ς εκφ ρά ζει τη  μ εγά λ η  ικ α νο 
πο ίη σ ή  του κα ι σ υγχα ίρ ει το Δ ιο ικ η τή  κα ι το προ σω π ικό  του  
Τ μ ή μ α το ς Δ ίω ξης Ν α ρκω τικώ ν Α λεξανδρούπολης, γ ια  τη ν  
επ ιτυ χ ή  έκβαση επ ιχείρ η σ η ς που οδήγησε στη σύλληψ η  τω ν  
δραστώ ν κα ι τη ν  κατάσχεση σ η μ α νπκό τα της ποσότητας 
ναρκω τικώ ν ουσιώ ν σ την π ερ ιφ έρεια  τη ς Α λεξανδρούπολης.

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Δ Σ . Τ Ο Υ  Τ Α Μ Ε ΙΟ Υ  ΙΙΑ Ρ Α Κ Α - 
Τ Α Θ Η Κ Ω Ν  Κ Α Ι Δ Α Ν Ε ΙΩ Ν  κ. Α υγουστίνος Β ιτζη λα ίο ς  
ευχα ρ ισ τεί θερμά  τον Δ ιο ικ η τή  του Τ μ ή μ α το ς Α σ φ α λεία ς  
Σ υντά γμα το ς Α στυνόμο  Α 'κ . Κ λνβ α  Κ ω νσταντίνο κα ι τους 
Υ παστυνόμους κκ . 'Ο ντο  Δ η μ ή τρ ιο  κ α ι Κ οψ ίδα  Α θανάσιο, 
για  τη ν  επ ιτυ χ ία  τους να  εξιχνιά σουν υπόθεση πλα σ το γρα φ ί
α ς κα ι α π ά τη ς σε βά ρος του Δ ημοσίου.

Η  ΙΕ Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Α ΙΣ  Ύ δ ρ α ς, Σ πετσώ ν, Α ιγίνη ς, Ε ρ- 
μ ισ ν ίδο ς κα ι ΤροιΖηνίας σ υγχα ίρ ει το Δ ιο ικ η τή  κ. Ιω άννη  
Σ ια χά μ η  κα ι τον Υ π ο δ ιο ικ η τή  κ . Ν ικό λα ο  Ν ικο λά ο υ  του  
A T . Κ ρανιδίου, γ ια  τη ν  κα θο ρ ισ τική  σ υμ βο λή  τους σ την εύ
ρεση  6  Ιερώ ν Ε ικόνω ν, π ο υ  είχα ν  κ λα ττεί πρόσφ ατα  α π ό  
πα ρεκκλήσ ια  τη ς  π ερ ιο χής.

Ο  Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ  Σ ΙΔ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ω Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
Α Ε . εκφράζρι τις  θ ερμές του ευχα ρ ισ τίες προ ς το προσω πι
κό  τη ς Α στυν. Δ /νσ η ς Α λεξα νδρούπολης, για  τη  σύλληψ η  
κ α ι τη ν  π α ρ α π ο μ π ή  στη  δικα ιοσύνη  τω ν δραστώ ν κλο π ή ς  
10850 k g  σύρματος χα λ κ ο ύ  α πό  α πο θήκη  του οργα νισμού  
στην Α λεξανδρούπολη.

Ο  Κ  Α Α Μ Π Η Σ  Τ Α Γ Μ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ , στέλεχος τη ς  
N E T M E D  εκφ ρά ζει τ ις  ευχα ρ ισ τίες του προ ς το προ σω π ικό  
του Τ μ ή μ α το ς Δ ίω ξης Η λεκτρο νικο ύ  Ε γκ λή μ α το ς γ ια  τη ν  
άμεση κα ι α π ο τελεσ μ α τική  επέμ βα ση  τους, που ε ίχ ε  ω ς α 
ποτέλεσμα  τη ν  κα τα πολέμηση τη ς  πειρα τεία ς του λο γ ισ μ ι
κο ύ  τη ς  N O V A

Η  Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ  Τ Ο Υ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ  Μ . Μ Ο Υ Σ Τ Α Κ Α
ευχα ρ ισ τεί τον Α ρ χ ιφ ύ λα κ α  κ. Ε υά γγελο  Ν ά τσ ια , που υπ η 
ρ ε τε ί στον Α Σ . Μ πα τσ ίου Ν . Κ υκλά δω ν διό τι α ν  κ α ι β ρ ι
σκόταν εκτός υπηρεσίας, επενέβη  άμεσα  θέτοντας σε κίνδυνο  
τη  ζω ή του γεγονός π ο υ  συντέλεσε α π ο φ α σ ισ π κ ά  στη  σ ύλλη 
ψ η κα κοποιώ ν π ο υ  αποττειράθηκαν να  διαρρήξουν το  κα
τά στημά  τους στο Μ ττα τσ ί τη ς Ά νδρον.

Η  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  P H IL IP  M O R R IS  IN T E R N A T IO N A L
εκφ ρά ζει τη ν  ευγνω μοσύνη κ α ι τις  ευχα ρ ισ τίες τη ς π ρ ο ς το  

προ σω π ικό  του Τ μ ή μ α το ς Ο ικο νο μ ικο ύ Ε γκ λή μ α το ς  
Δ /νσ η ς Α σ φ α λεία ς Θ εσσαλονίκης κ α ι ιδ ια ίτερα  προ ς τους: 
Α στυνόμο  Α  κ . Δ η μ η τρ ιά δη  Ν ικό λα ο , Α στυνόμο  Κ κ . Μ αυ- 
ρόττουλο Κ ω νσταντίνο, Υ πα στυνόμους κ .κ . Λ ίτα ινα  Κ ω νστα
ντίνο  κ α ι Σ ουλιώ τη  Κ ω νσταντίνο, για  τον εντο π ισ μ ό  κ α ι το  
κ λείσ ιμ ο  μ εγά λ η ς  πα ρά νο μη ς α πο θήκης, π ο υ  χρ η σ ιμ ο 
πο ιούντα ν γ ια  τη ν  α ποθήκευση  κ α ι δ ια νο μ ή  παρα νόμω ν  
τσ ιγά ρω ν στη Θ εσσαλονίκη.

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Κ Α Ι Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Ω Ν  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ  
Τ Η Σ  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ  N E S T L E  Ε Λ Λ Α Σ  Α Ε . κ . Ε υά γγε
λ ο ς  Κ α λο ύσ η ς εκ φ ρ ά ζε ι τ ις  ευ χ α ρ ισ τίες  το υ  π ρ ο ς  το ν  
π ρ ο ϊσ τά μ ενο  κ . Κ ο υζέλη  Κ ω νσ τα ντίνο  κ α ι τα  σ τελ εχη  
τη ς  Υ π ο δ /νσ η ς Δ ίω ξη ς  κ α τά  ζω ή ς κ α ι ιδ ιο κ τη σ ία ς , γ ια  
το ν  εξα ίρ ετο  επ α γγελ μ α τισ μ ό  π ο υ  επ έδ ε ιξ α ν  κ α ι τη ν  α π ο - 
τελ εσ μ α τικ ό τη τα  τω ν  εν ερ γε ιώ ν  το υ ς σε υπ ό θ εσ η  εκ β ια 
σ μ ο ύ  τη ς  ετα ιρ εία ς .

Ο  Α Ν Θ ΙΜ Ο Σ  Κ  Φ Α Ε Σ Σ Α Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ , π ο υ  υπ η ρ ε
τ ε ί στη Δ /νση  Α σ φ ά λεια ς Α στική ς εκφ ρά ζει τις  θ ερμ ές του  
ευχα ρ ισ τίες προ ς τους συναδέλφ ους το υ : Α νθ /μο  κ . Χ α λκ ια - 
δάκη Ε μμα νουήλ, Α ρ χ /κ α  κ. Σ ιώ κ η  Π α να γιώ τη , Α σ τ/κ ες  
κ .κ . Σ ικ α λ ιά  Α ιμ π έρ η , Β όζα  Κ ω νσταντίνο κ α ι Κ ρα γκούνη  
Β ασίλειο , γ ια  τη ν  προσφορά α ίμ α τος π ο υ  π α ρ είχα ν  σε συγ
γεν ικ ό  του πρόσω πο.

Ο  Κ  Μ ΙΧ Α Η Λ  Ρ Ε Π Ο Υ Λ ΙΟ Σ , κά το ικος Κ έρκυρας, εκ 
φ ρά ζει τ ις  θ ερμές του ευχα ρ ισ τίες προ ς το  προ σ ω π ικό  του 
A T . Σ κ ιπ ερ ίο υ  Κ έρκυρα ς κ α ι ιδ ια ίτερα  προ ς το υ ς : Υ π /μ σ  
κ. Θ ω μαϊδη Σ τυλια νό , Α νθ /μο υς κ .κ . Κ αλούδη Γ εώ ργιο  κα ι 
Δ ελ λ ή  Κ ω νσταντίνο, Α ρ χ /κ α  κ. Π ρόβατά  Ν ικό λα ο , Α σ τ/κες  
κ .κ . Γ ιαννακόττουλο Α πόστολο , Κ αταβά τη  Α κ α τερ ίν η , Β α- 
λιά νο  Μ ιχα ή λ , Λ ώ λη  Ν ικ ό λα ο  κ α ι Σ υνο ριο φ ύλα κα  Χ ατζη- 
γεω ργίου Γ εώ ργιο , γ ια  τους ά ριστους χειρ ισ μ ο ύ ς τους, που  
είχα ν  ω ς αποτέλεσμα  τη  σ ύλληψ η  κ α ι π α ρ α π ο μ π ή  στη δ ι
καιοσύνη (αυτόφω ρο) τω ν δραστώ ν π ο υ  διέρρηξα ν πρόσφ α 
τα  τη ν  ο ικ ία  του α φ α ιρώ ντας τιμ α λ φ ή  κα ι μ εγά λ ο  χρ η μ α τι 
κά  ποσό, τα  οποία  κ α ι του εττιχπράφηκαν.

Ο  Κ . Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Β Α Λ Σ Α Μ ΙΔ Η Σ , Γ εν ικ ό ς  Δ ιε υ 
θ υ ν τή ς  τη ς  Ε .Π .Ο .Ε . εκ φ ρ ά ζει τ ις  ευ χ α ρ ισ τίες  το υ  π ρ ο ς  
το υς α ξ /κ ο ύς κ α ι τα  σ τελ έχ η  το υ  A .T . Β έρ ο ια ς  : Α  Α  κ . 
Α γ γ ε λ ή  Κ ω νσ τα ντίνο , Α ρ χ /κ ε ς  κ .κ . Σ ττυρ ό π ο υλο  Ε υ ά γγ ε 
λο , Σ τα υ ρ ο γιά ννη  Κ ω νσ τα ντίνο  κ α ι Λ ιν ά ρ δ ο  Ν ικ ό λα ο , 
Α σ τ/κ ες  κ .κ . Τ ύ π ο υ  Χ α ρ ά λα μ π ο  κ α ι Μ π ά ντη  Α ρ γύ ρ ιο , 
γ ια  το ν  εν το π ισ μ ό  π α ρ ά νο μ ο υ  ερ γα σ τη ρ ίο υ  κ α ι τη ν  κ α τά 
σ χεσ η  π ο λ ύ  μ εγά λ ω ν  π ο σ ο τή τω ν κ λ εψ ίτυ π ω ν  ψ η φ ια 
κ ώ ν  δ ίσ κ ω ν  μ ε  κ ιν η μ α το γρ α φ ικ ές  τα ιν ίες , η λ εκ τρ ο ν ικ ά  
π α ιχ ν ίδ ια  κ α ι π ρ ο γρ ά μ μ α τα  Π /Υ .
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Ο Δ /Ν ΊΉ Σ  ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΟ Σ ΤΗΩ Ε.Τ.Ε. ΠΑ
ΤΡ Ω Α  κ. Αποσταλίδης Κωνσταντίνο, εκφράζει τις ευχαριστί
ες του προς το προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών, 
για την άμεση επέμβαση τους σε ένοπλη ληστεία σε βάρος του 
καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της πλατείας Βούδ, με 
αποτέλεσμα τη σύλληψη του δράστη και την επιστροφή του 
ποσού που εκλάπει.

Ο Κ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟ Σ, κάτοικος Ηγουμενίτσας, ευ
χαριστεί θερμά το προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Θεσπρωτίας 
και ειδικότερα τους: Αστυν. Δ/ντή κ. Τσολάκο Ιωάννη, Αστυν. 
Α'κ.κ. Χρήστου Δημοτβένη, Μαρτίνη Σπυρίδωνα Βρακά 
Δημήτριο και τους Συνοριοφύλακες κ.κ. Θεοδωρίδη Θωμά, 
Γκανάρα Νικόλαο και Τίρμάκα Κωνσταντίνο, οι οποίοι 
προσέγγισαν σοβαρό οικογενειακό του πρόβλημα με άριστο 
και επαγγελματικό τρόπο και υπό αντίξοες συνθήκες έδ"ωσάν 
λύση και αίσιο τέλος.

Ο Κ  ΣΧΟΓΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩ ΑΝΝΗ Σ ευχαριστεί θερμά τους 
άνδρες της ΟΜΑΔΑΣ Ζ  Αττικής, Αστ/κες κ.κ. Κουρούση 
Ιωάννη και Λιάνη Χρυσοβαλάντη, για τον άψογο επαγγελμα
τισμό τους και την πολύτιμη βοήθεια τους κατά τη μεταφορά 
ταυ σοβαρά τραυματισμένου γιου του από το Αεροδρόμιο της 
Ελευσίνας στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Η  ΚΑ Β ΑΣΙΛΙΚ Η  ΙΩ ΑΝΝΙΔΗ , δικηγόρος, ευχαριστεί θερ
μά  τα στελέχη του 1ου Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων 
της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Απτικής και συγκεκριμένα 
τους: Αστυν. Υποδ/ντη κ. Κσντσγιάννη Γεώργιο, Αστυν Α  κ. 
Κστλίδα Χρήστο, ΥπαστυνΑ κ. Καβαλινάκη Αντώνιο, Υτια- 
στυν.Β' κα Καραϊσκου Παρασκευή, Αρχ/κα κ. Μπάλα Κίμω- 
να, Αστυφ/κες κ.κ. Βρετό Μιχαήλ και Περιβολιώτη Γεώργιο, 
για τη διαλεύκανση παράνομης αγοραπωλησίας οικοπέδου 
της στο Παλαιό Ψυχικό.

ΤΟ ΣΙΓΜΑ ΕΛΛΗ ΝΩ Ν ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ευχαριστεί την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία διότι έδυσε την ευκαιρία στα μέλη 
του ν ’ αποδείξουν έμπρακτα την αγάπη τους προς τη φύση και 
την προστασία του περιβάλλοντος, επιτρέπσντάς τους να βοη
θήσουν στην κατάσβεση της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς 
στην Πάρνηθα.

Ο Κ  ΙΩ ΑΝΝ Η Σ Μ Ω ΡΑΪΤΗ Σ εκφράζει τις ευχαριστίες του 
στον ασκούντα αξίως χρέη διοικητή - Υποδιοικητή του Τμή
ματος Ασφαλείας Κυψέλης, Υπαστυνόμο κ. Οικονόμου Πανα
γιώτη, διότι αναμετώττισε με ευελιξία και αίσθημα ευθύνης, ε
πείγουσα ανάγκη έκδοσης ΑΛ.Τ. για υπηρεσιακούς λόγους.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΊΎΝΟ Μ 1ΚΗ  ΑΝΑΣΚΟ Π Η ΣΗ
ευχαριστεί την Πολιτική Υπάλληλο ΠΕΙ Α  Αγγελίνα Γιάννεβ 
για τη συνεργασία της σ ’ αυτό το τεύχος.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23 15123  
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525- fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

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

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

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...........................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.............................................................................................................ΖΖΖΖ!!ΖΖΖΖΖΖ"Ζ”ΖΖΖ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:................................................. ΤΗΛ:..................................................Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν ΙΑ .Ζ .Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ

Επισήμανσή : Παροκαλούνται 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.

[ 1 2 9 ]  Α/Α



MONO

ευηνοε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

απ ό 198  

ΜΟΝΟ
Ί 6 8 €

TC 1
2 3 8 €

Ε Ι Δ Ι Κ Η  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
για tous εργαζόμενοι^ στην ΕΛ.ΑΣ.

Αφαιρεί το Χλώριο σε ποσοστό 99,9% εξαλείφονταε 
κάθε δυσάρεστη οσμή ή γεύση. Απομακρύνει όλο 

σχεδόν το φάσμα των οργανικών χημικών όπωε και 
τα Βαρέα μέταλλα. Επιπλέον, προσφέρει μερική 
αποσκλήρυνση απομακρύνονταε μέχρι και 80% 

τα άλατα του ασβεστίου και του μαγνησίου.

1 8

» C T C  2

πιείτε... στην υγειά σαε!
■ Η >  ■

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σε όλεε ns τιμέ5 συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 19 %
Όλα τα συστήματα τοποθετούνται και κάτω από τον πάγκο 
Tns κουζίναε,με μικρή επιβάρυνση.
Το εξειδικευμένο προσωπικό Tns εταιρείαε pas είναι 
στην διάθεσή oas για οποιαδήποτε πληροφορία - απορία. 
Ο παρών κατάλογοε ισχύει για την αγορά μέχρι και 2 
συστημάτων Tns επιλογήε oas. '  ,

’ C  λ m  * Γ ί

298 €
-  CTD

δεκτέε η ιστωτικέε κάρτεε

Ιουστ ιν ιανού 3 Χαή κού ισ ι  Α τ τ ι κ ή ε
Τηλ.: 210 38 02 889 · 22950 71 444 · 24320 25 193 · Fax: 22950 71 404 · e - m a i l :  e v i n o s _ h 2 o @ v a h o o . g r

mailto:evinos_h2o@vahoo.gr


TANFOGLIO  
POLICE FORCE

Smith &- W esson

iKA ZBRO,

Target Braup Ltd
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Μιχαλακοπούλου 121, Αθήνα 115 27 Δημητσάνας 16,115 22, Αμπελόκηποι
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Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
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