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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥΣ

Υ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΑΒΕΣ 500.000 €

ΥΑΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 100.000 €
Υ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS / Μ ALUS 

S  ΥΑΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
Υ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
^ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΩΣ 3.000 €

Υ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 3.000 €

ΙΠΠΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έως 6 199,10 104,80
7 - 8 213,90 112,60

9 - 1 0 258,40 136,00
1 1 - 1 2 268,20 141,20
13-14 302,80 159,40
15-20 351,40 185,00

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικών 
Αποστολή Συιιβολαίου στο Χώρο σας. 

Δυνατότητα Επιπλέον Συιιπληρωιιατικών Καλύιι/εων.

Α Σ Η Μ Α Κ Ο Σ  Α Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

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



[  ΣΗΜΕ ΙΩΜΑ S 

από την εκδότρια

Τ
Ο δίμηνο που πέρασε σηματοδοτήθηκε από δύο κορυφαία γεγονότα  για  τη ν Ε λληνική  
Α στυνομία:

1. Τ ην διεθνή διακλαδική και δ ιϋπηρεσιακή συνεργασία με τη ν  οποία πετύχαμε τη ν  τα χεί
α έξοδο τη ς χώ ρας από τη ν  πρω τοφανή δοκιμασία τω ν πυρκαγιώ ν. Ο ι πληγές α υτή ς τη ς δο
κιμασίας είνα ι τόσο μεγάλες που σύσσωμη η δ ιεθνή ς κο ινότητα  έτεινε "χείρα βοήθειας" ώ 
στε να  επουλω θούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Π ρος ένδειξη συμπαράστασης στα θύμα
τα τη ς φ ω τιάς, η Ε λληνική  Α στυνομία ματαίω σε τ ις  τρ ιήμερες εορταστικές εκδηλώ σεις της 
"Η μέρας τη ς Α στυνομίας" και οι δαπάνες που είχαν προϋπολογισθεί για  τ ις  εκδηλώ σεις κα
τατέθηκαν υπέρ τω ν πυρόπληκτω ν, ως ελάχιστο δείγμα έκφρασης αλληλεγγύης. Γ ια τον ί
διο σκοπό ανοίχθηκε ειδικός λογαριασμός στην Ε θνική  Τράπεζα με τη ν επω νυμία  "Αρχη
γείο Ε λλη νική ς Α στυνομίας - Δ /νση Δημοσίω ν Σχέσεων".

2. Τ ην ενοποίηση  του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και του Υ. Δ. Τ. σε Υ πουργείο Ε σω τερικώ ν. Με τη  δ ιο ι
κ η τικ ή  α υτή  μεταρρύθμιση ευθυγραμμ ίζετα ι ο συγκεκριμένος τομέας του ελληνικού  Δημο
σίου με τα ευρω παϊκά δεδομένα. Τέλος εποχής, λοιπόν, για  το Υ πουργείο Δ ημοσίας Τάξεως 
αλλά και μ ια  νέα αρχή. Κ αλή αρχή, λοιπόν! Π άντα με τη  βοήθεια του προστάτη Α γίου μας 
Α ρτεμίου που γιορτάζει σ τις 20 Ο κτω βρίου. ]

iff ! !4ψ  S i

tllMMMl

r m m m

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



[  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ S

ΤΕΥΧΟΣ 245 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

6 η  νέα ηγεσία, 1 0  I

16
1  q  9 4JL Ο η ιστορική κατάρτιση του αστυνομικού, ^  J -Αστυνομικό μάνατζμεντ,

38,

Τελετή παράδοσης και παραλαβής του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως,

20" Οκτωβρίου, ημέρα μνημης του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου,

32Η σημασία της εποποιίας του ’40, Ιυροβόλα όπλα, 44
28,,εμπορία ανθρώπων, 

ναμνησεις ενός Μοιράρχου,

48μ
58

εγίστη, ο άγρυπνος φρουρός του Γένους,

21" Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ειρηνης,

54 
60

Τεχνολογικό Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ,

Πόλεις χωρίς αυτοκίνητα, 62Στο δρόμο για

το σχολείο...

ϊ

με ασφάλεια, 64καινόνες ασφαλούς επιλογής και παρασκευής βασικών τροφίμων,



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Ο ,ν α σ κ ό π η σ η

Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"
'POLICE REVIEW”
Διμηνιαίά έκδοση του Αρχηγείου χης Ελληνικής 
Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

68,"To κολατσιό του μαθητή, 

χή στις ψείρες, 72
70 Τα σχολεία άνοιξαν, προσο-

74
του Τίμιου Σταυρού,

Ιπήλαιο λιμνών,

78

Κεραυνοί; Γρήγορα σε βαθύ κάθισμα,

7614 Σεπτεμβρίου, η Ύψωση 

Νίκος Καζαντζάκης.

80,
Μόνιμες Στήλες

^Βιβλίο, 82 Πολιτισμός, 86 
Αθλητισμός,

5 πιτυχίες του Σώματος,

90
Αστυνομία και

94  
104
120π
126

Διεθνείς αστυνομικές επιτυχίες,

98,"Επικαιρότητα,

πηρεσιακα νεα, 116
αράξενα απ’ όλο τον κόσμο, 

'Αλληλογραφία.

’Αστυνομικό μυθιστόρημα,

122(Ψυχαγωγία,

Σύμφωνα με την 901011/16-γ arm 511101ΚΦΕΚ. R -1090) 
απόφαση τον κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπιος τροποποιήθηκε 
μετηνυπ. αριθμ.9010Ι1Ι17-ααπό 18.92002(φεκ.Β-1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Δωικούοα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια τον 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέοεων/ΑΕΑ

Εκδότρια-Διευθύντρια
Αστυν. Α' Ελένη Κώτση-Γαλατιανού
τηλ 210/6854206
Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β' Αρετή Κ  Λιασή
Βοηθός Αρχισυντάκτης-Υπεύθ. Διαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609
C rea tiv e  a r t d irec to r
Λιάνα Ιωαννίδου

Συντάκτες
Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα, Αστυφ. Αγγελική 
Στόλη, Αστυφ. Ιαχίννης Ντελέζος,
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματιδης, Π.Υ. Αφροδίτη 
Κόκκινου, Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα,
Π.Υ. Αναστασία Πετράκη, Π.Υ. Βασιλική Μάνθου

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.Τ Α , 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, αιτηχούν τις δικά; 
τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

mailto:astana@mail.gr


Π Ρ Ο Κ Ο Π Η Σ  Π Α Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Υπουργός Εσωτερικών

Ο Π ροκοπής Π α υλόπουλος, γιος του φιλόλογου καθηγητή 
Βασίλη Παυλόπουλου, γεννήθηκε το 1950 στην Καλαμάτα. Στη 
πόλη αυτή τελείωσε το Λύκειο και ως πρωτοετής της Νομικής 
γνώρισε ουσιαστικά την Αθήνα μόλις το 1968.

Είναι παντρεμένος με τη  δικηγόρο Βλασία Παυλοπούλου - 
Πελτσεμή, η οποία εκτός από σύντροφος του στη ζωή είναι και 
βασικό στέλεχος του Δικηγορικού του Γραφείου.

Έ χ ε ι αποκτήσει τρία παιδιά, το Βασίλη δικηγόρο, τη  Μαρία 
πτυχιούχο Γαλλικής φιλολογίας και τη  Ζωή νηπιαγωγό.

Χωρίς νομική παράδοση στην οικογένειά του, με κλίση στα μα
θηματικά, ο εκπαιδευτικός πατέρας του τον προόριζε για το Πο
λυτεχνείο. Με δική του πρωτοβουλία και δίμηνη προετοιμασία ε
πιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις της Νομικής Αθηνών το 
1968 και αποφοιτά με άριστα το 1973.

Το 1974 διετέλεσε Γραμματέας του πρώτου Προώρου της Γ ' 
Ε λληνικής Δημοκρατίας κ. Μιχ. Στασινόπουλου, με τον οποίο 
είχε συνδεθεί, όταν ο τελευταίος στη περίοδο της Δικτατορίας ή
ταν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης φεύγει για  το Παρί
σι, όπου στο Πανεπιστήμιο Paris II (ΠΡΩΗΝ Σορβόννη) το 1975 
παίρνει το μεταπτυχιακό τίτλο DEA και το 1977 ανακηρύσσεται 
διδάκτορας στο Δημόσιο Δίκαιο με βαθμό Άριστα.

Κατά τη  περίοδο 1978-1979 υπηρέτησε τη θητεία του ως οπλί
της τω ν Διαβιβάσεων.

Ακολουθώντας ακαδημαϊκή καριέρα έγινε σταδιακά, Επιμελη
τής (1981), Υφηγητής (1982), Επίκουρος Καθηγητής (1983), Α
ναπληρωτής Κ αθηγητής (1986) και Τακτικός Καθηγητής (1989) 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 1986 έγινε και Επισκέπτης Καθηγητής στο γαλλικό πανε
πιστήμιο Paris II.

Στο επιστημονικό του έργο περιλαμβάνονται πολλά βιβλία, 
πραγματείες και επιστημονικές δημοσιεύσεις με καθολική ανα
γνώριση από την επιστημονική κοινότητα.

Το εκπαιδευτικό του έργο αναδεικνύεται μέσα από τα θερμά

σχόλια τω ν φοιτητών του.
Το 1989 διετέλεσε Υπουργός Α ναπληρωτής Προεδρίας (Κυβερ

νητικός Εκπρόσωπος) στην οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα.
Το επιστημονικό του επίπεδο, πέραν της προσφοράς των υπη

ρεσιών του στη Θέμιδα (Δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρά
τειας και τον Άρειο Πάγο), αναγνωρίζεται από τον κόσμο τω ν ε
πιχειρήσεων (Νομικός Σύμβουλος μεγάλων μονάδων) και από 
τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή, ο οποίος κα
τά τη ν  τελευταία του θητεία, του ανέθεσε τη  διεύθυνση του Νο
μικού Γραφείου της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Τον Σεπτέμβριο του 1995, ανέλαβε πολιτικός σύμβουλος του 
Προέδρου της Ν.Δ., Μιλτιάδη Έ βερτ.

Στις 20 Απριλίου 1996 με απόφαση του κ. Έ βερτ ανέλαβε Εκ
πρόσωπος Τόπου και Ενημέρωσης της Ν.Δ., ενώ λίγους μήνες 
αργότερα εξελέγη Βουλευτής Επικράτειας τη ς Ν.Δ.

Τ ην περίοδο 2000 - 2004 ανέλαβε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω
πος της Ν.Δ.

Από το Μάρτιο του 2004 διετέλεσε Υπουργός Εσωτερικών, Δη
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Γνώρισε τη Δημόσια Διοίκηση εργαζόμενος στη Γραμματεία 
του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος του Υ
πουργείου Συντονισμού.

Ως Επίκουρος Κ αθηγητής έχει συμμετάσχει σε πολλές νομοπα
ρασκευαστικές επιτροπές, όπως στη σύνταξη του νέου Δημοσιο
ϋπαλληλικού Κώδικα Δ ιοικητικής Δικονομίας.

Στο πλούσιο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται αυτοτε
λείς εργασίες, βιβλιοκρισίες, άρθρα, σχόλια αποφάσεων εθνικών, 
ευρωπαϊκών και κοινοτικών δικαστηρίων, μεταφράσεις σημα
ντικώ ν διεθνών και εθνικών νομικών έργων, γνωμοδοτήσεις, ε
πιφυλλίδες και είναι συνεργάτης έγκυρων νομικών περιοδικών.

Επίσης ήταν υπεύθυνος ύλ η ς στα περιοδικά "Επιθεώρηση 
Δημόσιου Δικαίου και Δ ιοικητικού", "Δ ιοικητική Μ εταρρύθ
μιση - Δ ιο ικητική  Εγκυκλοπαίδεια" και "Νομολογία Δημοσί
ων Έ ρ γ ω ν " . J
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Υφυπουργός Εσωτερικών 

Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 

Ναύαρχος (ε.α.) Π.Ν.

Ο Επίτιμος Α ρχηγός ΓΕΕΘΑ Ν αύαρχος (ε.α.) Παναγιώτης 

Δ ιον. Χηνοφώτης ΠΝ γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12-8-1949. Απε- 

φοίτησε από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, και ονομάσθηκε Ση

μαιοφόρος τον Ιούλιο του 1971.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στις "Διεθνείς Σχέσεις" 

από το Πανεπιστήμιο "Salve Regina" του Rhode Island των ΗΠΑ, 

καθώς και το πτυχίο του "Επιτελούς".

Απεφοίτησε με "άριστα" από την Ελληνική Ναυτική Σχολή 

Π ολφού καθώς και από την Ναυτική Σχολή Π ολφού των ΗΠΑ 

το 1989.

Με συνολική θαλάσσια υπηρεσία 22 ετών υπηρέτησε ως 

Διοικητής Φρεγατών-Αντιτορπιλικών, Κυβερνήτης, Ύπαρχος και 

Αξιωματικός Επιχειρήσεων σε πολλούς τύπους Πολεμικών Πλοίων, 

κυρίως οε Αντιτορτπλικά, Φρεγάτες και Πυραυλακάτους Επίσης 

υπηρέτησε σε Επιτελικές θέσεις στο ΓΕΝ και ΓΕΕΘΑ καθώς και ως 

Κλαδάρχης σε αυτά τα Επιτελεία

Υπηρέτησε στην Ελληνική Στρατιωτική Αντιπροσωπεία του 

ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και μετέπειτα τοποθετήθηκε ως 

Αναπληρωτής Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην 

Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) στις Βρυξέλλες, αναλαμβάνοντας 

και τα καθήκοντα του Προέδρου της Ομάδος Εργασίας 

Στρατιωτικών Αντιπροσώπων των χωρών της ΔΕΕ κατά την 

διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας

Στις 26 Μαρτίου 2004 προήχθη στον βαθμό του Αντιναυάρχου 

και στις 30 Μαρτίου κατόπιν αποφάσεως ΚΥΣΕΑ ανέλαβε τα 

καθήκοντα του Αρχηγού Στόλου.

Τον Νοφβριο του 2004 επελέγη, σύμφωνα με απόφαση του 

ΚΥΣΕΑ, να αναλάβει την 16/2/2005 τα καθήκοντα του Αρχηγού

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης ότε και προήχθη στον βαθμό 

του Ναυάρχου.

Την 12 Σεπτεμβρίου 2006 η κοινότητα της Ν. Γαύδου τον 

ανακήρυξε επίτιμο Δημότη Ν. Γαύδου.

Την 22 Αυγούστου 2007 παραιτήθη και παρέδωσε τα καθήκοντα 

Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης και του απενεμήθη, 

κατόπιν αποφάσεως ΚΥΣΕΑ, ο τίτλος του Επιτίμου Αρχηγού 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Α μύνης Συμπεριελήφθη στο 

ψηφοδέλτιο Επικράτειας της Ν.Δ. Μετά την εκλογή του ως 

Βουλευτού Επικράτειας την 19 Σεπτεμβρίου 2007 ανέλαβε 

καθήκοντα ως Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα οε θφατα 

Δημόσιας Τάξης

Έ χει τιμηθεί με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα, 

το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τ ιμής τον Ταξιάρχη του 

Φοίνικος τον Ταξιάρχη της Τ ιμής τον Ανώτερο Ταξιάρχη του 

Φοίνικος τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Τ ιμής τα 

Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας A', Β' και Τ ' Τάξεως καθώς και με τις 

ακόλουθες

Διαμνημονεύσεις

α. Ευδόκιμου Διοικήσεως Α', Β" και Η  Τάξεως 

β. Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Α' και Β" Τάξεως 

γ. Ηγεσίας Σχηματισμού Μεγάλης Μονάδας Γ" Τάξεως 

δ. Αστέρος Αξίας και Τιμής 

ε. Αρχηγίας Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 

Ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος (ε.α) Π. Χηνοφώτης ΠΝ 

είναι νυμφευμένος με την Μαρία Χηνοφώτη. ]

[ 7 ]  Α/Α



Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ  Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ Λ Α Κ Ο Σ
Γενικός Γρμματέας Υπουργείου Εσωτερικών

; Α νδρ εουλά κ ος, γεννήθηκε το έτος 1938 σχο 

Μαλανδρίνο Φωκίδας. Ε ίναι απόφοιτος τη ς Ν ομικής Σχολής 

του Π ανεπιστημίου Αθηνών. Δ ιορίστηκε δικηγόρος Αθηνών 

το 1963 και εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1964, απ’ όπου α

ποχώρησε το 2005 με το βαθμό του Αντιεισαγγελέα Αρείου 

Π άγου ε.τ. Διετέλεσε κατά το παρελθόν Σύμβουλος του Υ

πουργού Δικαιοσύνης. Ε ίναι έγγαμος και πατέρας δύο τέ

κνων. }
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τελετή  παράδοσης και παραλαβής
του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως

Πραγματοποιήθηκε στις 19.9.2007 η τελετή παράδο- 
σης-παραλαβής του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως ό
που ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκοπής Παυλόπουλος 
παρέλαβε το πρώην Υπουργείο από τον απερχόμενο Υπουρ
γό κ. Βύρωνα Πολύδωρα

Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Εοωτερικών κ. 
Παναγιώτης Χηνοφώτης ο Γενικός Γραμματέας του Υ
πουργείου Πρέοβης ε.τ. κ. Κωστής Αιλιανός ο Διοικητής 
της Ε.Υ.Π. Πρέσβης ε.τ. κ. Ιωάννης Κοραντής ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δη- 
μοσχάκης ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντι
στράτηγος Ανδρέας Κόης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγρο
φυλακής κ. Δημήτριος Νικολακόπουλος σύσσωμη η ηγεσί
α της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού Σώμα
τος της Ε.Υ.Π. και της Αγροφυλακής ανώτατοι και ανώτε
ροι αξιωματικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι καθώς και άλλοι Υ
πηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Ο απερχόμενος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως παραδίδο- 
ντας τα καθήκοντα του δήλωσε τα εξής:

"Κύριε Υπουργέ, κύριε Προκοπή Παυλόπουλε, κύριε Υ
φυπουργέ, Αρχηγέ, Παναγιώτη Χηνοφώτη, κύριε Γενικέ, 
Πρέσβη Κωστή Αιλιανέ, κύριε Γενικέ, Διοικητά της ΕΥΠ, 
Πρέσβη Γιάννη Κοραντή, Αρχηγέ της Αστυνομίας κύριε 
Δημοσχάκη, Αρχηγέ του Πυροσβεστικού, κύριε Κόη, Αρχη
γέ της Αγροφυλακής κύριε Νικολακόπουλε, Στρατηγοί, 
Ταξίαρχοι, Αξιωματικοί, φίλοι και συνεργάτες καλωσορί
ζουμε τον Υπουργό και τον Υφυπουργό σήμερα στο Υπουρ
γείο Δημοσίας Τάξεως

Εγώ φεύγω με ήσυχη τη συνείδησή μου. Και εδώ που ήρ
θα, πριν από 17 μήνες ετπτέλεσα το χρέος μου. Πάντοτε κι
νούμαι με τρεις αρχές Την αρχή του καθήκοντος την αρχή 
του χρέους και την αρχή της προσφοράς Έπραξα και εδώ 
αυτή την εύορκη τήρηση των αρχών.

Παρέλαβα εδώ στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως τρεις 
διοικητικές οντότητες Ασφάλειας Παραδίδω τέσσερις Πα
ρέλαβα: τρεις διοικητικές οντότητες ασφάλειας: Αστυνομία, 
Πυροσβεστικό, ΕΥΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πα
ραδίδω αυτές τις τρεις διοικητικές οντότητες ασφάλειας μα-
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ζί με την τέταρτη, την νεογεννηθείσα, με την μακρά ιατορία 
όπως λέει ο λογαριασμός του χρόνου και της υπηρεσιακής ζω
ής, διοικητική οντότητα που λέγεται Αγροφυλακή, νέα Αγρο
φυλακή ή Αστυνομία της Οικολογίας.

Έ χω  παραδώσει στον Υπουργό ένα απολογισμό που τον εί
χα παραδώσει και στον Πρωθυπουργό για την σύνταξη του 
προγράμματος και για τις προγραμματικές δηλώσεις έναν α
πολογισμό και προοπτικές για τις διοικητικές αυτός οντότητες 
του Υπουργείου.

Έ χω παραδωσει έναν κατάλογο που τον έχω δώσει στον 
Αρχηγό της Αστυνομίας και στους Στρατηγούς της Αστυνο
μίας εκκρεμοτήτων. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται τα 
θεσμικά και θέλω να πω με ικανοποίήση και ευχαριστίες προς 
το Οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης ότι επελύσαμε ως 
Κυβέρνηση όλες τις εκκρεμότητες που υπήρχαν. Οικονομι
κής και διοικητικής τάξρως κυρίως οικονομικής Από τα μι
κρά μέχρι τα μεγάλα Από την ικανοποίηση, που δεν έχει ού
τε καν οικονομικό κόστος τριών συνδικαλιστών διωκομένων 
και μη δικαιωμένων, μέχρι το επίδομα ειδικών συνθηκών 8% 
στο μισθό του Ανθυπολοχαγού, ο οποίος μισθός του Ανθυπο- 
λοχαγού κατά την τήρηση των υπεσχημένων ή των δεσμεύ
σεων της Κυβέρνησης έγινε 86θ0.

Ό λος ο κατάλογος των αιτημάτων ικανοποιήθηκε. Ό λος ο 
κατάλογος των εκκρεμοτήτων και αυτό το λέω με υπερηφά
νεια και με ευχαριστίες προς την συλλογική εικόνα της Κυ
βέρνησης μάλλον οντότητα της Κυβέρνησης και τον Πρωθυ
πουργό, Κώστα Καραμανλή.

Γ ια  το Πυροσβεστικό: Εκφράζω και πάλι τις ευχαριστίες 
μου για την αυταπάρνηση και αυτοθυσία με την οποία πολέ
μησε. Σημειώνω, όσο γίνεται mo ταπεινά, ότι κάναμε τις κα
λύτερες από ΙΟετίας πρόνοιες και φροντίδες για το Πυροσβε
στικό στον ενάμιση χρόνο, στους 17 μήνες της θητείας μου. 
Είχαν τελειώσει (οι πρόνοιες) από τον Φεβρουάριο του 2007.

Πρόσληψη 650 πυροσβεστών. Είχαν να προσληφθούν από 
το 2000. Δεύτερον, τακτοποίηση της δραματικής εκκρεμότη
τας των εποχικών ή συμβασιούχων. Με άλλα λόγια ανανεώ
σαμε μαζί με τον Προκοπή την σύμβασή τους με Προεδρικό 
Διάταγμα για πέντε ακόμη χρόνια και έτσι θα πάει και στο 
μέλλον και επιμηκύναμε το χρόνο της θητείας τους από 4,5 
μήνες σε 8 μήνες

Τώρα δεσμευόμαστε, έχουμε δεσμευτεί, ότι θα βρούμε πυρο
σβεστικό έργο και για τους υπόλοιπους 4 μήνες Μπορεί να 
φανταστείτε ότι το πυροσβεστικό έργο για τους υπόλοιπους 4 
μήνες θα είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, 
δηλαδή με τις μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με το Δα
σαρχείο, δηλαδή με το Υπουργείο Γεωργίας θα είναι εκτετα
μένη επιχείρηση προλήψεως καθαρισμού δασών κλπ.

Επίσης ενισχύουμε μέχρι τον Μάρτιο για την αντιπυρική 
περίοδο η οποία είχε την φοβερή ένταση ως θεομηνία γ ι’ αυτό 
το καλοκαίρι, το δραματικό, ενισχύσαμε και τα ιπτάμενα, τα ε
ναέρια μέσα, τα πτητικά μέσα, αυξάνοντας κατά 50% από 6 σε 
12 ή 14 τα ελικόπτερα βαρέος τύπου. Έ χουμε εντολή και δέ
σμευση από τον Πρωθυπουργό για 1.300 Πυροσβέστες να 
προσληφθούν τα επόμενα δύο χρόνια
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Π
 Σας διαβεβαιώ ότι ιδίως το τρίτο στοι

χείο εγώ δεν το έχω. Πολλές φορές ετό- 
νισα και το επαναλαμβάνω, ο Βύρων 
Πολύδωρας φεύγει από αυτό το Υπουρ
γείο έχοντας κάνει πολλά τα οποία α
γνοήθηκαν πολλές φορές και έχοντας 
πει σωστά πράγματα τα οποία διαστρε
βλώθηκαν ή δεν θέλησαν κάποιοι να τα 
καταλάβουν στο βάθος τους.

Οφείλω αυτό να του το πω εκ μέ
ρους όλων των συναδέλφων στην Κυ-

Ε θνικη  Υ πηρεσία Π ληροφο
ριώ ν. Υπάρχει το Νομοσχέδιο έτοιμο 
για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό 
της ευαίσθητης αυτής διοικητικής ο
ντότητας της Εθνικής Υπηρεσίας των 
Πληροφοριών, το οποίο έχει δύο και
νοτομίες. Η μια καινοτομία είναι, ό
πως ήδη θα ξέρουν οι περισσότεροι, η 
εποπτεία της Βουλής και η δεύτερη ο 
Εισαγγελέας Υπηρεσίας όπως λέμε 
για το εύληπτο του όρου. Δηλαδή νο
μιμότητα και δημοκρατική εποπτεία, νομιμότητα ασφυκτική 
και δημοκρατική εποπτεία μέσω του κανονισμού της Βουλής

Η Α γροφυλακή: Προσελήφθησαν οι 1000 πρώτοι. Για την 
ολοκλήρωση και την στελέχωση αυτού του οργανογράμμα
τος και αυτής της νέας πολύτιμης υπηρεσίας για την ελληνι
κή ύπαιθρο θα χρειαστούν σε ανάπτυγμα χρόνου, (έχουμε τώ
ρα 1200 του παλαιού διαγωνισμού και 500 που υπάρχουν στις 
Νομαρχίες από την παλιά Αγροφυλακή, 1700), η πρόβλεψη 
είναι 4500 ή 5000, τα οποία κενά θα πληρωθούν στον αμέσως 
προσεχή χρόνο, ανάλογα με τις δημοσιονομικές αντοχές Οι α
νάγκες είναι εκεί και μας περιμένουν.

Αυτός είναι ο μικρός απολογισμός.
Θέλω να κλείσω την εισήγησή μου ή τις σκέψεις μου σε αυ

τή την τελετή που δεν είναι εθιμοτυπική, είναι τελετή συνερ
γασίας Έ νας απολογισμός ένας άξιος Υπουργός αναλαμβά
νει, ένας άξιος Υφυπουργός επίσης αναλαμβάνει και εγώ είμαι 
στην τιμητική θέση να παραδίδω σε αυτούς

Ευχές: Εύχομαι, να έχετε καλύτερες επιτυχίες Και να έχε
τε καλύτερη αναγνώριση του έργου σας απ’ ότι είχα εγώ. Ε
πίσης εύχομαι να μην είσαστε μόνοι, όπως ήμουν εγώ. Ή 
μουν μόνος! Αλλά παρέμεινα όρθιος1 Σας ευχαριστώ πολύ".

Ακολούθως ο Υπουργός Εσωτερικών είπε:
"Αγαπητέ Βύρων, κύριοι Αρχηγοί, στελέχη του Υπουργεί

ου Δημόσιας Τάξης του ένστολου και μη προσωπικού, κυρί
ες και κύριοι.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση 
με λίγα λόγια για τον Βύρωνα Πολύδωρα, όχι επειδή το επι
βάλει η στιγμή αλλά γιατί το αισθάνομαι.

Το είχα πει και άλλοτε, το είχα πει και δημόσια Στον άν
θρωπο που σήμερα φεύγει από το Υπουργείο, το ενοποιημένο 
πια Υπουργείο Εσωτερικών, αναγνωρίζω και αναγνωρίζουν 
πολλοί ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά Το πρώτο, το ήθος 
του. Το δεύτερο, αυτή η απόλυτη προσήλωση στο καθήκον 
πέρα και έξω από υπολογισμούς κάθε έννοιας πολιτικού κό
στους

Και ύστερα και το τρίτο, μια ευαισθησία που σπανί
ζει στην πολιτική . Μια ευαισθησία που τον κάνει να 
λέει από την ψ υχή του πράγματα που πολλοί τα παρε- 
ξηγούν γ ια τ ί έχουν συνηθίσει τους πολιτικούς να  μέ
νουν μέσα σε στερεότυπα τα οποία ίσως επικοινω νιακά 
βοηθούν, αλλά τα οποία σιγά-σιγά στερεύουν τον πολι
τικό λόγο από την ικμάδα που θα έπρεπε να έχει.

βέρνηση. Ό λων εκείνων που μαζί του περάσαμε τις αγωνίες 
Ιδίως του φετινού τραγικού καλοκαιριού. Το οποίο όμως πρέ
πει να τονίσω για άλλη μια φορά ότι μας επιβάλει το χρέος α
ν τ ί να προβαίνουμε σε εύκολες κριτικές να αποδώσουμε το 
φόρο τιμής που πρέπει οε όλα τα στελέχη του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης και ιδίως στο Πυροσβεστικό, στην Αστυνομία 
και στο Νέο Σώμα τα οποία όχι απλώς έκαναν το καθήκον 
τους αλλά έδωσαν το φόρο αίματος το οποίο η στολή και το 
χρέος απαίτησε δυστυχώς αυτή τη στιγμή μαζί με τόσους άλ
λους νεκρούς συμπολίτες μας Αυτό θα μας μείνει ανεξίτηλα 
χαραγμένο στη μνήμη. Γιατί όπως έχω πει, η ευθύνη των κυ
βερνήσεων είναι πάντα αντικειμενική.

Αλλά θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ιδίως 
αυτό το καλοκαίρι και όλα τα προηγούμενα χρόνια έτρεξαν, 
άσκησαν τα καθήκοντά τους το έκαναν χωρίς αυτό να έχει 
πάντοτε την ανταπόδοση έστω και την υλική από πλευράς 
της πολιτείας από αίσθηση χρέους Τους ευχαριστούμε θερμά 
Και το κυριότερο, τους λέμε ότι σε εμάς μένει αυτή η προσφο
ρά τους Και θέλω να τους πω ότι η εύκολη κριτική που γίνε
ται δεν πρέπει να τους απασχολεί γιατί αυτό που μένει είναι 
το έργο των ανθρώπων. Η κριτική και ιδίως η άδικη κριτική 
έρχεται και παρέρχεται.

Βύρωνα οε ευχαριστώ και για τη συνεργασία και βεβαί
ως για την συμπαράσταση σε όλη αυτή την προσπάθεια η ο
ποία όζει γίνει. Και είναι βέβαιο επίσης ότι η προσπάθεια είναι 
κοινή, όλων μας Και εκείνων που μετέχουν στη Κυβέρνηση 
και εκείνων που δεν μετέχουν.

Και επειδή κατέληξες μιλώντας για μοναξιά, στους πραγμα
τικούς πολιτικούς και για τους πραγματικούς πολιτικούς η 
πολιτική δεν μπορεί να είναι ένα ’’άθλημα” μοναξιάς

Λίγα λόγια για το ρόλο αυτού του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης στο πλαίσιο της νέας δομής που αφορά το ενοποιημένο 
Υπουργείο Εσωτερικών.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι μια α
πόφαση της στιγμής Περιλαμβάνεται στο κυβερνητικό μας 
πρόγραμμα και είναι γνωστό ότι από το 2004 είχαμε δεσμευ
τεί για αυτή την στρατηγική. Ή ταν οι ανάγκες των Ολυ
μπιακών Αγώνων και η περαιτέρω ανάγκη προετοιμασίας 
που δεν οδήγησαν μέχρι τώρα σε αυτή την ενοποίηση.

Και αυτή η ενοποίηση όχι δεν υποβαθμίζει, αλλά αναβαθμί
ζει το ρόλο της δημόσιας τάξης και των στελεχών της στο 
πλαίσιο της κρατικής μηχανής Πρώτα-πρώτα, αυτό συμβαί
νει σε όλες τις προηγμένες δυνητικά χώρες Μόνο στην Ελλά-
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δα ουσιαστικά έχει απομεινει και ό
σοι μάλιστα μετείχαμε στα ευρωπαϊ
κά fora ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι 
μας έβλεπαν λίγο παράξενα Να εκ
προσωπούνται χωριστά το Υπουρ
γείο Εσωτερικών και το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης

Και αυτό γιατί και η δημόσια τάξη 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ση
μαντικότατο βέβαια κομμάτι της 
κρατικής μηχανής αλλά με τη δίκη 
του αποστολή και τη δίκη του ιδιο
μορφία. Γι’ αυτό παντού υπάρχει το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και τώρα Δεν χάνει τίποτε από την 
αυτοτέλεια της δομής και βεβαίως του ρόλου. Αλλά βοηθάει, 
πέρα από την όλη αναβάθμιση γενικότερα, βοηθάει αυτή η ε- 
νοποίήση στην διακλαδική και διυπηρεσιακή συνεργασία 
που πρέπει να υπάρχει. Γιατί δεν νοείται σε καμία περίπτωση 
ο ρόλος της δημόσιας τάξης και των στελεχών της έξω από τη 
συνολική προσπάθεια εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνό
λου την οποίαν κάνουν όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί και βε
βαίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Βοηθάει, λοιπόν, χωρίς να θίγει τη σημασία και την αυτο
τέλεια της δημόσιας τάξης αυτή η ενοποίηση ώστε η δημόσια 
τάξη και τα στελέχη της να έχουν την αναγκαία συνεργασία 
με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του κρατικού μηχανισμού και 
με την τοπική Αυτοδιοίκηση για να ετπτελέσουμε την κοινή 
αποστολή.

Άρα λοιπόν, ενιαίος ο μηχανισμός διακριτός ο ρόλος, δια- 
κριτή η δομή. Αναβαθμισμένη όμως η υπόσταση της δημόσιας 
τάξης και ιδίως η συνεργασία που πρέπει να έχει με όλους 
τους υπόλοιπους. Αυτό θέλω να το τονίσω.

Ό πω ς επίσης θέλω να τονίσω, ότι ολόκληρος ο κρατικός 
μηχανισμός άρα και η δημόσια τάξη και τα στελέχη της, έχουν 
ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι η εξυπηρέτηση του κοινω
νικού συνόλου, η υπηρεσία που πρέπει να προσφέρουμε στον 
πολίτη, να τεθούμε όλοι στην υπηρεσία του πολίτη και η τή
ρηση της αρχής της νομιμότητας.

Μπορεί να είναι διαφορετικοί οι κανόνες για τα διάφορα 
τμήματα του κρατικού μηχανισμού αλλά η νομιμότητα είναι 
μία Και η νομιμότητα αυτή έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. 
Γενικά οι αρχές της νομιμότη
τας, γενικά η αρχή του κράτους 
δικαίου. Υπάρχει το κράτος δι
καίου και η αρχή της νομιμότη
τας για να μπορεί ο κάθε άνθρω
πος, ο κάθε πολίτης να ασκεί ε
λεύθερα τα δικαιώματά του. Υ
πέρτατος νόμος της δημοκρατί
ας είναι η άσκηση των δικαιω
μάτων του ανθρώπου και του 
πολίτη.

Και αυτό διασφαλίζει κάθε 
κομμάτι του κρατικού μηχανι

σμού μέσα από τη δική του απο
στολή και με τους δικούς του κα
νόνες. Αλλά αυτός είναι ο υπέρτα
τος κανόνας. Γιατί μέσα στο Σύ
νταγμα θα παρατηρήσει κανείς ότι 
δύο είναι προμετωπίδες και των 
δικαιωμάτων. Η προστασία της α
ξίας του ανθρώπου και η ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας 
Αυτό το δήιτυχο είναι το οποίο α
ποτελεί το αέτωμα το οποίο στηρί
ζουν όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα

του ανθρώπου.
Για να έχεις όμως προστασία και σεβασμό της αξίας του αν

θρώπου και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας πρέπει 
σαφώς να μπορεί ο κάθε πολίτης να ασκεί ελεύθερα τα δικαιώ- 
ματά του. Και αυτός είναι ο στόχος όλου του κρατικού μηχα
νισμού. Και αυτός στο βάθος είναι και ο στόχος των στελεχών 
της δημόσιας τάξης

Και εδώ θέλω να κάνω μια επισήμανση. Η έννομη τάξη, το 
κράτος δικαίου, η αρχή της νομιμότητας είναι το στήριγμα 
της ίδιας της δημοκρατίας Χωρίς τήρηση της έννομης τάξης 
χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν υπάρχει 
δημοκρατία. Εκείνοι που επιβουλεύονται τα δικαιώματα του 
ανθρώπου στην πραγματικότητα είναι εχθροί της δημοκρατί
ας εφόσον το κάνουν συνειδητά. Και μπορεί να υπάρχουν δυο 
τρόποι για την υπονόμευση των δικαιωμάτων αυτών. Ο ένας 
είναι να θέλεις να περιορίσεις συνειδητά και ο άλλος είναι μέ
σα από την κατάκτηση των δικών σου δικαιωμάτων να φαλ
κιδεύεις τα δικαιώματα των άλλων.

Οι εχθροί όμως της δημοκρατίας κυρίες και κύριοι, στελέ
χη της δημόσιας τάξης αντιμετωπίζονται και πρέπει να αντι
μετωπίζονται πάντοτε με την αίσθηση της ελευθερίας Η δη
μοκρατία δεν φοβάται κανέναν. Η δημοκρατία δεν έχει αντι
πάλους Η δημοκρατία συμπερκρέρεται οε όλους με την ελευ
θερία εκείνη η οποία αποδεικνύει ότι δεν ισχύει αυτό το ψευ
τοδίλημμα για να μπορέσουν να θωρακίσουν την ασφάλεια 
των ανθρώπων πρέπει να περιορίσουν τα δικαιώματα των άλ
λων.

Τέτοιο δίλημμα στις πραγματικές δημοκρατίες δεν υπάρχει. 
Και όπου έχει ακουστεί αυτό το δίλημμα έχει οδηγήσει σε ο

δυνηρές καταστάσεις που δεν 
ταιριάζουν ούτε στον Ελληνι
κό ούτε στον Ευρωπαϊκό Πο
λιτισμό ο οποίος στηρίζεται 
στον ελληνικό πολιτισμό στην 
ελληνική δημοκρατία 

Να ξέρετε πάντοτε ότι όπως 
γινόταν και στο παρελθόν έτσι 
και τώρα και εγώ και ο κος Χη- 
νοφώτης και όλοι μαζί οι οποί
οι θα προχωρήσουν σε αυτή 
την κατεύθυνση, θα δώσουμε 
όλες τις δυνατότητες προς ό-



λους σας να ασκήσετε χα καθή
κοντα σας Πάντοτε μέσα στη 
νομιμότητα, πάντοτε προστα
τεύοντας τον πολίτη, πάντοτε 
θωρακίζοντας το δικαίωμα των 
άλλων. Και θυμηθείτε αυτό που 
σας είπα, απαντάμε σε εκείνους 
που είναι αντίπαλοι της δημο
κρατίας Εκείνους οι οποίοι θέ
λουν με τον έναν ή τον άλλο τρό
πο να θίξουν τη δημοκρατία, 
τους απαντάμε με τη θωράκιση της ίδιας της ελευθερίας Αυ
τό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της δημοκρατίας η ίδια η ε
λευθερία, τα ίδια τα δικαιώματα των ανθρώπων.

Σας είπα όχι έχουν γίνει πολλά σε αυτό το Υπουργείο και 
θα φανούν στην πορεία Και επειδή ο Βύρωνας δεν ανήκει σε 
εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι η απόδοση της οφειλόμενης 
μνήμης οε έναν πολιτικό είναι κάτι που χρειάζεται να γίνει 
άμεσα αλλά τον ενδιαφέρει αυτό που θα λέγαμε υστεροφημί
α, να είναι βέβαιος ότι πέρα από την πρόσκαιρη επικαιρότη- 
τα στο βάθος του χρόνου όταν και εκείνος θα κάνει τον απο
λογισμό, εύχομαι μετά από πολλά χρόνια της πολιτικής δια
δρομής το έργο του, η συμπεριφορά του, το ήθος του στο Υ
πουργείο θα αναγνωριστούν και ήδη αναγνωρίστηκαν.

Εγώ θέλω να ιονίσω προς όλους σας ότι θα είμαστε εδώ 
κοντά σας και δίπλα σας Την δυσκολία της αποστολής σας 
την ξέρουμε. Θα σας στηρίξουμε σε αυτό το έργο, θα σας στη
ρίξουμε μακριά και έξω από οποιεσδήποτε κομματικός σκοπι
μότητες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική αυ
τής της Κυβέρνησης και με το ήθος και την πολιτική του 
Πρωθυπουργού.

Εκείνα τα οποία στο πλαίσιο του προγράμματος μας είχα
με δεσμευτεί να γίνουν και δεν έγιναν, τα ανόφερε ο Βύρων 
όσα δεν έγιναν, αυτά να είστε βέβαιοι ότι θα γίνουν. Και ελ
πίζω, είμαι βέβαιος όταν ο κος Χηνοφώτης και εγώ θα φεύ
γουμε από αυτόν το χώρο όλα θα έχουν γίνει πράξη. Αυτή εί
ναι η εντολή του Πρωθυπουργού. Και σε αυτό θέλουμε τη 
συνεργασία σας την αγαστή συνεργασία σας

Να είστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές αλ
λά τίποτε δεν πρόκειται να γίνεται με ψιθύρους ή με κραυ
γές Αυτά που πρέπει να γίνουν θα γίνουν θεσμικά, με συνεν
νόηση και σεβασμό στο ρόλο του καθενός Και κάτι άλλο, 
προς όλους εκείνους που θα μας βοηθήσουν στο χώρο αυτό. 
Δεν θα δουλέψουμε ποτέ με 
φήμες διαρροές ή με πράγματα 
τα οποία σημαίνουν έλλειψη 
διαφάνειας και στην καθημερι
νή συμπεριφορά μας απέναντι 
στους ανθρώπους του τύπου ι
διαίτερα

Εκείνο που έχουμε να πούμε 
θα το πούμε. Και παρακαλώ πο
λύ να μην δίνετε σημασία σε ό
λα εκείνα που προηγούνται χω
ρίς να έπεται τίποτα Αυτό το 
πράγμα το λέω διότι πολλές φο

ρές ιδίως σε αυτόν τον ευαίσθητο 
χώρο της δημόσιας τάξης ελέχθη- 
σαν πράγματα που, δεν έγιναν 
ποτέ. Και όμως έμεινε η μνεία ε
κείνων που δεν έγιναν και όχι ε
κείνων που πραγματικά έγιναν.

Θα αας παρακαλέσω να μας 
βοηθήσετε γιατί δεν έχουμε να 
κρύψουμε τίποτε από αυτά που 
έχουμε πράξει. Μην σπεύδει ό
μως κανείς να βγάλει συμπερά

σματα για οτιδήποτε προτού αυτό γίνει. Και εν πάση περι- 
πτώσει θα το προαναγγείλουμε, το τονίζω, δεν έχουμε να 
κρύψουμε τίποτα

Αλλιώς είχα προγραμματίσει, ξέρετε, να τελειώσω αλλά σή
μερα στις 14:30 ώρα για εμένα και στις 15:00 για τους Υπουρ
γούς ο Πρωθυπουργός κάνει την πρώτη σύσκεψη με κυβερ
νητικά στελέχη της Κυβέρνησης που ορκίστηκε σήμερα Και 
ξεκινάει από το ενοποιημένο Υπουργείο Εσωτερικών με εμέ
να και όλους τους Υφυπουργούς που δείχνει αυτό ακριβώς 
Και το ότι δεν έχουμε ούτε μια μέρα να χάσουμε και το κυριό- 
τερο, ποια είναι η προτεραιότητα σε ότι αφορά το κυβερνητι
κό έργο ξεκινώντας από αυτό εδώ το Υπουργείο.

Κλείνω με αυτά. Ή δη έχω πει περισσότερα από όσα θα έ
πρεπε να πω σε ένα χώρο και σε ένα κομμάτι του κρατικού 
μηχανισμού όπου πρέπει να λες πολύ λίγα και να πράττεις 
πολύ περισσότερα Ισχύει ότι εδώ θα πετύχει εκείνος που θα 
ταιριάζει στην φράση του Αισχύλου "σιγών όπου δη και λέ- 
γων τα καίρια". Κάθε φορά που θα ξαναμιλήσω εδώ θα με α
κούσετε να λέω πολύ περισσότερα και εύχομαι να μην χρειά
ζεται να μιλάω. Ευχαριστίες θερμές προς όλους σας για μια α
κόμα φορά και το ξαναχονίζω: και ο κύριος Χηνοφώτης και 
εγώ, ευχόμαστε όταν θα φύγουμε από αυτόν τον χώρο, γιατί 
η πολιτική είναι πάντα πρόσκαιρη. Και όπως είπα, είναι ένα 
άθλημα μοναξιάς εύχομαι να φύγουμε με αξιοπρέπεια και με 
την ικανοποίηση, όχι με την δημοσιότητα, όχι με την ανα
γνώριση, αυτό κανείς δεν μπορεί να το προδικάσει, μίλησα 
για αξιοπρέπεια και την αίσθηση την πραγματική, ότι κάνα
με αυτό που έπρεπε σε εσάς τους ανθρώπους εκείνους που 
κάνετε τόσα πολλά για το κοινωνικό σύνολο, ενώ πολλές φο
ρές τόσα λίγα σας αναγνωρίζονται.

Μ ε ό λ ο υ ς  σ α ς  θα συναντηθούμε μέσα στις δύο επόμενες 
μέρες σήμερα θα επιτρέψετε λόγω της σύσκεψης αυτής και

εμένα και τον κύριο Χηνοφώ- 
τη, να ξεκινήσουμε την δου
λειά μας αλλά σας τονίζω, στην 
συνεννόηση που θα κάνουμε, 
θα βρεθούμε όλοι μαζί, η ενη
μέρωση που μας έχει κάνει ο 
κύριος Πολύδωρας είναι εξαι
ρετική, σίγουρα όμως και η δι
κή σας καθένας από το πόστο 
του, ενημέρωση θα μας είναι 
πολύτιμη, αλλά πόντιος από 
σήμερα ξεκινάμε, συνεχίζουμε 
ορθότερα. Ευχαριστώ πολύ". ]
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[  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ

20η Ο κτω βρίου,
ημέρα μνήμης του προστάτη 

της Ελληνικής Αστυνομίας

Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου

Π ολλές φ ω τισ μ ένες μορφές παρέλασαν από τις σελίδες της Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας. Μια τέτοια ήταν και η εξαιρετική προσωπικότητα του Αγίου Αρτε
μίου. Ο Μεγαλομάρτυρας έζησε τον 4° αιώνα μ Χ  Ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτί
μησε τα ιδιαίτερα χαρίσματά του και τον ανέδειξρ σε Δούκα και μετέπειτα σε α
νώτατο διοικητή όλης της Αίγυπτου. Ό ταν όμως αργότερα ανέλαβε την εξουσί
α ο Ιουλιανός ο Παραβάτης όχι μόνο δεν αναγνώρισε τον ευσεβή χαρακτήρα του, 
την ευγένεια της ψυχής του και το ήθος του, αλλά τα θεώρησε μεγάλο μειονέκτη
μα  'Οσο δε για τη χριστιανική του πίστη την έλαβε ως μέγα αμάρτημα Αφού 
τον εξευτέλισε θέλησε να τον τιμωρήσει για αυτή την πίστη του.

Η ηρεμία και η γαλήνη που ενέπνεε ο Αρτέμιος συγκλόνιζαν τον αποστάτη βα
σιλιά και μηχανευόταν όλο και mo σκληρά βασανιστήρια Ο Άγιος διατηρεί την 
ψυχραιμία του και λέει: "Οι δίκαιοι, κι αν πάσχουν και θλίβονται, κι αν ταλαιπω
ρηθούν και βασανισθούν για λίγο στην παρούσα ζωή θα λάβουν μεγάλες αμοιβές 
και βραβεία στην αιωνιότητα Για την αιωνιότητα προοριζόμαστε όλοι οι άνθρω
ποι. Την αιωνιότητα πρέπει να έχουμε πάντα στη σκέψη μας ΙΥ αυτήν πρέπει και 
να αγωνιζόμαστε". (Σοφ. Σολομ. γ ’, 4-5).

Ο Άγιος αντιμετώπιζε τα βασανιστήρια με ζηλευτή ψυχραιμία και καρτερία, 
ώσπου τελικά ο Ιουλιανός διέταξρ να του κόψουν το κεφάλι. Ο δήμιος σήκωσε το 
σπαθί κι αποκεφάλισε τον Άγιο. Έ τσ ι τελείωσε μια ζωή που σύνθημα της είχε: 
"Να επιδιώκετε τα αγαθά που βρίσκονται στον ουρανό. Προς αυτά να είναι στραμ
μένες οι σκέψεις σας και όχι προς τα γήινα πράγματα". Μια χριστιανή διακόνισσα, 
πήρε το λείψανο του Αγίου από την Αντιόχεια και το μετέφερε στην καρδιά της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας την Κωνσταντινούπολη. Εκεί τον ενταφίασε σ’ ένα 
από τα νησιά των Πριγκιποννήσων, την Οξριά, στην εκκλησία του Προδρόμου. 
Τεμάχιο λειψάνου του φυλάσσεται στον Ιερό ναό Παπαμεγίστων Ταξιαρχών.

Οι χριστιανοί καταφεύγουμε στη χάρη του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου 
και ζητάμε με πίστη τη θεραπεία του σώματος και της ψυχής μας Ημέρα μνήμης 
του Αγίου καθιερώθηκε η 20η Οκτωβρίου. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδας ύστερα από εισήγηση της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Α
στυνομίας ενέκρινε τον εορτασμό ως επίσημο προστάτη του Σώματος το Μεγα
λομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο.

Απολυτίκιο Ηχος πλ. α \ Ευσέβειας τοις τρόποις καλλωπιζόμενος αθλητι
κής αγλαΐας ώφθης σοφέ, κοινωνός προς αγώνας ανδρικούς παραταξάμενος’ ό- 
θεν ως λύχνος ψωταυγής των θαυμάτων τας βολάς εκλάμπεις τη Οικουμένη, 
Αρτέμιε Αθλοφόρε, προς σωτηρίαν των ψυχών ημών.

( Με στολισμό τις εκδηλώσεις της ευσέβειας και την αθλητική σου ομορφιά και ικα
νότητα, Ά γιε Αρτέμιε, φάνηκες να λαμβάνεις μέρος σε πολλούς αγώνες. Γ ι’ αυτό και 
σαν φωτεινός λαμπτήρας προβάλλεις παντού σε όλο τον κόσμο το πλήθος των θαυμά
των σου, για τη σωτηρία των ψυχών μας).

Επιμέλεια: Ανθυπαστυνόμος Σοφία Ζυγούρα

Οι δίκαιοι, κι αν
πάσχουν και θλίβονται, 
κι αν ταλαιπωρηθούν 

και βασανισθούν 
για λίγο στην παρούσα 
ζωή θα λάβουν μεγάλες 

αμοιβές και βραβεία 
στην αιωνιότητα. 

Για την αιωνιότητα 
προοριζόμαστε 

όλοι οι άνθρωποι **
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ΓΙΑ ΤΟΥΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ,

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

από  το 1974

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Μην παίζετε με τα μάτια σας..

m m  ‘V taW -

Χαρίστε στον εαυτό σας τη σωστή όραση 

με επώνυμα γυαλιά οράσεως, γυαλιά 

ήλιου, φακούς επαφής παντός τύπου, 

από τους καλύτερους οίκους της Ευρώπης.

Η εξυπηρέτηση των πελατών μας, 

ο έλεγχος της όρασης 

και η εφαρμογή των φακών επαφής 

γίνεται από πτυχιούχους οπτικούς 

οπτομέτρες με τα τελειότερα 

οφθαλμικά μηχανήματα.
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Τ ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Σ τ .  Β α γ ι α ν ο ύ

ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η ιστορική κατάρτιση του αστυνομικού

I
Ο αστυνομικός, σε όποια ιεραρχική βαθμίδα κι αν 
βρίσκεται, έχει ή πρέπει να έχει συνείδηση ότι είναι δημό
σιος λειτουργός υπεύθυνος φύλακας του νόμου και, τονί
ζουμε, του πολιτισμού2. Έ ναντι των ευθυνών του ως τέ
τοιου φύλακα συνοδεύεται από το, τουλάχιστον ηθικό, δι
καίωμα: να απολαμβάνει του ανάλογου σεβασμού και ανα
γνώρισης από την κοινωνία3.

Έ χει, όμως, και επαγγελματικό συμφέρον ο ίδιος να απο- 
δεικνύεται στη συνείδηση όλων, μέσα από την επαγγελμα
τική του αρτιότητα και την προσωπικότητά του, 1. αντά
ξιος του λειτουργήματος του, και 2. άξιος της προς αυτόν 
αποδοτέας αναγνώρισης και σεβασμού, κοινωνικής εκτίμη
σης και εμπιστοσύνης.

Αυτά θα ισχύσουν κάτω από την προϋπόθεση, ότι ο α
στυνομικός -πέρα των επαρκών ειδικών επαγγελματικών

γνώσεών του- θα βιώνει σύμφωνα με την πλατωνική έν
νοια του “φύλακα”4. Κι αυτή είναι κάπως αυστηρή! Απαι
τεί επαρκή μόρφωσή του. Στο πλαίσιό της, περίοπτη θέση 
κατέχει η ιστορική κατάρτισή του3. Το υπογραμμίζουμε 
αυτό.

II
Τα παραπάνω αφορούν τον αστυνομικό-φορέα της 

δέουσας μορφωτικής και επαγγελματικής “επάρκειας”. Αλ
λά οι ίδιες αυτός θέσεις πρέπει να είναι αντίστοιχα γνωστές 
και αποδεκτές και από τον κοινωνικό περίγυρό του. Ο τε
λευταίος οφείλει, και αυτός, να τύχει “επαρκούς” ανάλογης 
διαπαιδαγώγησης. Έ τσ ι μόνο θα διασφαλίζεται η κοινωνι
κά αναγκαία ισορροπία στη σχέση “φύλακα”και κοινωνίας.

Αν, τώρα, διατεινόταν κάποιος ότι η κοινωνία των και-
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ρών μας δεν καταφέρνει, ίσως λόγω αντικειμενικών δυσκο
λιών, να διαπαιδαγωγεί παραδεκτά τις διαστρωματώσεις 
της, τότε τι να πούμε! Ίσω ς μόνον ότι είναι θέμα δικαιοσύ
νης να ομολογηθεί ότι δεν διευκολύνεται, όσο θα έπρεπε, ο 
αστυνομικός για να ανταποκριθεί με πλήρη επιτυχία στη 
δεοντολογία του πλατωνικού προτύπου του, (του “φύλα
κα”). Με άλλα λόγια, τότε υπάρχει έλλειμμα στην “ισορρο
πία” που απαιτείται για την κοινωνική ομαλότητα και πρό
οδο.

Εν πάση περιπτώσει. ο “φύλακας” έχει προηγούμενο κα
θήκον να προστατεύει την κοινωνία και να εποπτεύει τα 
δρώμενά της. Καθόλου λιγότερο και τον πολιτισμό τη ς Να 
διδάσκει τα μέλη τη ς γινόμενος ο Ιδιος ζωντανό παράδειγ
μα για μίμηση, και να μεταφέρει στην εξουσία τα διάφορα 
κοινωνικά μηνύματα Ασφαλώς διατηρεί ακέραιη την ευ
θύνη για καταστολή των έκνομων δραστηριοτήτων ατό
μων που επιμένουν να μη υπολήπτονται το “κοινωνικό 
συμβόλαιο”, (=την νομιμότητα, την κοινωνική τάξη, τον 
πολιτισμό).

Τ ί γίνεται, όμως όταν το ’έλλειμμα’ που σημειώσαμε ό
ντω ς υπάρχει; -Τότε, λοιπόν, η ανάγκη για αυτοπροστασία 
της κοινωνίας υπαγορεύει επειγόντως 1. την φροντίδα του 
κράτους -μέσω συνεργασίας όλων των παραγόντων της 
εκπαίδευσης6- , για διαπαιδαγώγηση (μέσω διαβίου εκπαί
δευσης) επί του δέοντος της κοινωνικής συμπεριφοράς των 
κοινωνικών μελών του. Η έναρξη ας γίνεται από τους νέ
ους μας που αναγνωρίζουμε ότι μοχθούν, φοιτώντας σε ό
λα τα επίπεδα και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και 2. ει
δικότερα, την επίμονη άσκηση του αστυνομικού (όλων 
των βαθμιδών της ιεραρχίας και δι’ όλου του επαγγελματι
κού βίου του), για να μη αποπροσανατολίζεται.

“Να μη αποπροσανατολίζεται” σημαίνει να μη χάνει, πα
ρά τις όποιες δυσκολίες την πρωταρχική στόχευσή του: 
την κατάκτηση του πλατωνικού δέοντος του “φύλακα”, 
κάτι που και αυτόν και την κοινωνία οφελεί. Αυτό ακριβώς 
το “δέον” μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί. Και όταν ο 
“φύλακας” κατακτήσει το “δέον”, τότε ενεργοποιείται η ε- 
ξωστρέφειά του και αναδεικνύεται ως παράδειγμα για μί
μηση. -Η στάση αυτή, λοιπόν, είναι που και χρειάζεται και 
δικαιούται η σύγχρονη κοινωνία.

III
Η παράθεση των παραπάνω έγι

νε με τη σκοπιμότητα, 1. να οριο 
θετήσουμε αρμοδιότητες και κοινωνικές 
ευθύνες των εμπλεκόμενων (κράτους 
κοινωνίας αστυνομικού) στα δρώμενα 
για την προστασία θεσμών και πολιτι
σμού. 2. να επιστήσου με την προσοχή 
στη σημασία του μορφωτικού αγαθού 
της ιστορίας και μάλιστα της καλής ι
στορικής κατάρτισης μέσα στην όλη

παιδεία, του “φύλακα”. 3. να υπογραμμίσουμε, ότι η πολι
τεία αξίζει να σκύψει πάνω στο ζήτημα της οργάνωσης των 
διδακτικών προαπαιτούμενων για την “καλή ιστορική κα
τάρτιση” του αστυνομικού. Για την άσκησή του στον κρι
τικό και δημιουργικό διάλογο με τα ιστορικά γεγονότα. 4. 
τέλος να καταχωρήσουμε τις γενικότερες σκέψεις-προτα- 
σή μας σχετικά με τη διδασκαλία-μάθηση της ιστορίας

IV
Γ IQ VQ ξεκινήσουμε, λοιπόν, έτσι, οι σκέψεις μας 

αφορούν ιστορικοδιδακτικές βελτιώσεις που απαιτούνται 
στο πλαίσιο διδασκαλίας της ιστορίας στις Σχολές Πρόκει
ται για ένα εκπαιδευτικό ζητούμενο, κι αυτό δεν προέκυψε 
αναίτια. Δεν είναι μια τυχαία θεωρητική διατύπωση, σχε
τικά με μια κοινότοπη εγκυκλοπαιδική μόρφωση του α
στυνομικού. Αντίθετα, τόσο η διδασκαλία της ιστορίας όσο 
και οι διδακτικές βελτιώσεις στο πλαίσιό της στοιχούν, πέ
ρα από την εκπαιδευτική δεοντολογία, με την απαίτηση 
της ελληνικής κοινωνίας και του ίδιου του αστυνομικού, 
για καλή επαγγελματική κατάρτισή του ως “φύλακα”.

Η “απαίτηση” είναι συνέπεια της παρουσίας στο κοινω
νικό πλαίσιο ζητημάτων που θέλουν μιαν απάντηση πει
στική. Τα γεννά η ελληνική, όπως και η πανευρωπαϊκή, 
κοινωνική καθημερινότητα Σημειώνουμε π.χ. τα πολυπο- 
λιτισμικά ζητήματα (εγκατάσταση και αποκατάσταση με- 
ταστών κ.ο.). την παρουσία ενδοευρωπαϊκών διακρίσεων 
(οικονομικών, εργασιακών ή άλλων), την εξαιτίας τους 
πρόκληση πολιτικών οξυτήτων (πώς θα κατανεμηθούν οι 
επιδοτήσεις και τα οικονομικά “πακέτα” κ.λπ.), τις πολιτι
στικές υπερερμηνείες (τα πτυχία των πανεπιστημίων ενός 
κράτους εκτιμώνται ως ποιοτικά υπέρτερα έναντι άλλων)7, 
κ,ά.

Τα ιστορικοκριτικά πορίσματα που είναι σε θέση (όταν 
είναι!) να συναγάγει υπεύθυνα ένας ασκημένος μελετητής 
της ιστορίας επάνω σε κοινωνικοπολιτικά ζητούμενα, όπως 
αυτά που ενδεικτικά σημειώσαμε παραπάνω, αποτελούν το 
πολύτιμο οπλοστάσιό του, ώστε να προβαίνει σε επιτυχείς 
ερμηνείες και, ανάλογα, εκτιμήσεις απόψεις προτάσεις κ.ό.

Με τεκμηριωμένες ερμηνείες του συνδυασμένες με κρι
τική και δημιουργική ιστορική μνήμη, (όταν θα είναι ικα
νός να τη διαθέτει!), θα διευκολύνεται στην κατανόηση του 

βάθους (=σχέσεις αιτίων και αιτιατών) 
τέτοιων και παρόμοιων “ζητημάτων”. Ο 
μελετητής της ιστορίας θα γίνεται έτσι ε
πωφελής παράγων ελέγχου των κοινω
νικών δρώμενων, ικανός και να εισηγεί- 
ται και να τα αντιμετωπίζει ο ίδια* 

Ιστορικομορφωτ ική καταξίωση είναι 
το να είμαστε οε θέση να μελετάμε συ
στηματικά τα ιστορικά γεγονότα. Να α
ξιολογούμε αντικειμενικότερα τα παρο
ντικά δρώμενα, με βάση τεκμηριωμένες

Η “απαίτηση” είναι 
συνέπεια της παρουσίας 
στο κοινωνικό πλαίσιο 
ζητημάτων που θέλουν 

μιαν απάντηση 
πειστική **
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κρίσεις και λογικός ερμηνείες των πα- 
ρελθοντικών. Να προγραμματίζουμε, έ
τσι, αποτελεσματικότερα παρόν και 
μέλλον. Να γινόμαστε, τελικά, εγκρατέ
στεροι χειριστές και διαχειριστές των 
κοινωνικών εξελίξεων.

Είναι, εξάλλου, συνέπεια ιστορικσ 
μορφωτικής καταξίοοσης το να είμαστε 
σε θέση να αντικρίζουμε κριτικά και δη
μιουργικά τις ιστορικές μνήμες. Την 
πείρα που μας προσφέρουν να την αξισ 
ποιούμε σε επιτυχείς συγκρίσεις με την 
κοινωνικοπολιτική καθημερινότητά μας. Να αναλύουμε 
και ερμηνεύουμε τα ζητήματά της και να αποκτούμε μια 
mo αντικειμενική άποψη γ ι’ αυτά. -'Ομως, αυτό δεν είναι, 
επί πλέον, και μια μορφή πολιτισμικής συνειδητοποίησης;

Οι σκέψεις αυτές αποτελούν τη σταθερή πρόταση και 
της επιστήμης και της διδακτικής θεωρίας και πράξης της 
ιστορίας. Η αποδοχή και υιοθέτησή τους επιτρέπει, 1. κα
λύτερη (=μορφωτικά αποτελεσματική) διδασκαλία της ι
στορίας, και 2. την κατανόηση της σημασίας που έχει η δη
μιουργική αξιοποίησή της στη κοινωνική καθημερινότητα 
του “φύλακα”.

V
Μ π ο ρ ο ύ μ ε  να κάνουμε τώρα μιαν ε

κτίμηση: Συντρέχουν σοβαροί λόγοι για 
να πάρουν οι αρμόδιοι (Υπουργεία, Καθη
γητές, Εκπαιδευτές κ,λπ.) ορισμένα (εκ
παιδευτικού χαρακτήρα) μέτρα. Σκοπός 
τους, η κατάλληλη ιστορική κατάρτιση 
του αστυνομικού. Οι επαγγελματικές δρα
στηριότητες του τελευταίου, σε συνδυα
σμό και με την ιστορική κατάρτισή του, θα 
στοιχούν με την επαγγελματική ευθύνη 
του, που είναι η προστασία νόμου και πο
λιτισμού® , όπως τονίσαμε εξ αρχής, αλλά

και με την καταξίωσή του ως “φύλα-

Με τα παραπάνω ως προϋπόθεση ε- 
ρωτάται, τώρα: Θα μπορούσε, άραγε, ο 
“φύλακας” να υλοποιήσει την προστα
σία θεσμών (νόμου) και πολιτισμού, χω
ρίς την προηγούμενη καλή ιστορική 
κατάρτισή του; Χωρίς την επιμελή ά
σκησή του στο “πώς” του κριτικού και 
δημιουργικού διαλόγου με τα γεγονότα 
της ιστορίας; -Και ακόμα: Χωρίς αυτή 
την “κατάρτιση” και “άσκησή” του, 

πώς θα γνωρίσει ο αστυνομικός το κοινωνικό παρελθόν, δι
κό του και διεθνές; Πώς θα αντλήσει πείρα από αυτό το πα
ρελθόν, από τη στάση των προηγούμενων γενεών και τις 
συνέπειές της στο σήμερα; Και πώς θα εξασκηθεί σε κριτι
κό και δημιουργικό διάλογο με τα γεγονότα της ιστορίας;

'Ομως, για όλα αυτά απαιτείται εκδήλωση ενδιαφέρο
ντος, φροντίδα και σχετική προσπάθεια και από την πλευ
ρά του αστυνομικού για καλή ιστορική κατάρτισή του για 
επκρορά διδακτικών βελτιώσεων κατά τη διδασκαλία της ι
στορίας στις Σχολές και στις επιμορφωτικές μετεκπαιδεύ
σεις του. Πολιτεία, εκπαιδευτικοί ταγοί και “φύλακας” 
πρέπει να σκύψουν από κοινού πάνω στο θέμα. Να συνερ- 
γασθούν με επιμέλεια για τη συστηματική διδασκαλία της 

ιστορίας, που, παράλληλα, απαιτεί την υιο
θέτηση βελτιωμένων διδακτικών μέσων 
και πρακτικών10.

“Βελτιωμένες διδακτικές πρακτικές” 
σημαίνει να χρησιμοποιούνται κατά τη δι
δασκαλία της ιστορίας δόκιμα μέσα και μέ
θοδοι, όπως είναι, π.χ., η εποπτεία μέσω ε
λέγχου των πρωτογενών ιστορικών πη
γών, (ιστορικά κείμενα, αντικείμενα, ίχνη 
κ.ό.). Να υπάρχει άσκηση του τροφίμου 
στην αυτενεργό προσέγγιση της ιστορικής 
γνώσης για επίγνωσή της11. Επίσης, η διδα-

Οι “διδακτικές 
βελτιώσεις” είναι 
που στοχεύουν να 

καταστήσουν τη μά
θηση της ιστορίας ευ
χάριστη, ελκυστική 

και προσιτή **

καιάρθρομαςτ.244της Αναιμικής Ανασκόπησης ο. 6-9.
'h'Aai επίκαιρο, μ: τηνευκαιρίααυτΌύ τουάρθραυ, να επιοημάνουμε, όα η τυιΧτπίιέχει
νόμιμο δικαίωμα να απαιτεί από τον αστυνομικό υπεύθυνη και αποτελεσματική 
εππέλεαη των λεπτών και πράγματι άίοκαλων καθηκόντων του. Τον ακατάλληλο 
αστυνομικό,όπωςκαικάθεδυτφίπαλίιη,αοφαλώςπρέπηναέλέγχμανδιαπισιιύνει 
υπα ίτ  ι ες υπερβάσεις ταυ. Αλλάέχμ ένα παράλληλο καθήκον και αδφαη υποχρέωση: 
νααναγνωρβμδημοοίωςτιςι& απερσιηιες αφενός, και τηνυπευίλι\ύτηιατου 
αστυναμικαό σταγγέλματος αφετέρου. Και’ επέκταση, να ττμά (τάσης δημοσίως τον 
ινπυνίδφο, κ α λλι ερ γημένο, εργατικό και υπεύθυνο αοαΜμικό. Η  κοινωνία μας, 
πέΔςκαιιαιρίωςοιτταιδαγωγαόμενεΛ,ιέτχκαιεκκολαΓτ(άμετκίΐττολχτεςαρίμέέριναδιδ 
ά ο κ ο ν τα ισ α  όπως κάθε συνάνθρωπος έτσι και ο ’φύλακας ταυ νόμου και του 
παλαιψού’ μας αέ}£ρ, αρμάέρ και κοινωνικά συμφέρει να ανπμεπωπίίρπι με 
κπαινόηοη και αναγνώριση. Αν αυτά δεν δεσμεύουν και δεν λειτουργούν στην πολιτεία 
και την κοινωνία, τότε υπάρχα γενική καχβα που χρεκΧραι να αποκακααθα 
προκαμένου να διευκαλικθείη κοινωνική και παλαιστική ανέλιίη.
^ΒΧ. Πλάτωνας,Πολιτεία,403Ε(γιατηνηθικακαινωνικήπαράσταοητου ’φύλακα), 

414Α και 423C (για την ’ορθή) ίροφή’ (=ανατροφή αγωγή) και ’παιδεία’ του 
φύλακα) κά  Οι διατυπώαεις ταυ Πλάτωνα μ  ααφήναα ορβρυν τον ’φύλακα’ ως

πελιπσιυώπράατωκωπαράδειχμαγιαμίμηρηίΕκοαωνικύεπίΓαδο. 
παραπάνω υποοημΖ

®Παράγοντες ’αγωγής’και ’παιδείας’ είναι η οικογένεια, τα σχολεία και α  Σχαλέςη 
Εκκλησία, τα ΜΜΕ, η κρατική νομοθεσία (όταν πχ. δεν περιέχα φαχαγραφικές 
διαιπ)ερςήδενιννάοριομέντυςκά),ησυμπεριφορά<όλωντωνδημόοιατν\εππυργών 
κλτς βλ. σχεακώς Α  Δανααοή-Αφενπόκη, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική τάμ Α ,

της Ιστορίας τάμ Δ , 
ΘεμαιαλσγίαΠ,Αθήνα20032,ο.226εβκαιτουιδίαυΗδιδασκαλίατηςιατορίαςμέσα 
απόταλογοτεχνικά κείμενα, Αθήνα 1995, α 11-16 και 1931.
^Καένας λαός και καμιά κοινωνία, ανεέρρκηνα από τομέγεθος τους, δεν μπορεί να 

επφτωαα χωρίς τις μνήμες του παρελθόντος της Οι τελευταίες αυτές είναι που 
ουγψσιτθντσνπυρήνατηςεθνικήςκαιτηςαίΌμικήςταυςταυτόιηιαςΑιφιβώςαυίΒςα 
μνήμεςτααπόκανΔαφομαιωμέναγεγσνόιηταυιατορικαύπαρελθόνιος(ιίτεναέχρυν 
βιωαειαίδιεςακοινωνίμήταεπίμέρουςάιχεμπουτιςσυγκρσιι*Α)δινουντηγαΰβηση 
της συμμετοχής α: μια παλπαμυ-σ[ινίιηιιι μ : κανίτηκι παρελθόντος παρόντος αλλά 
και προοπτικών tw μέλλοντος Πρβλ. ουναφώς και Jean Pfymt, Η  διδασκαλία της 
ισΐΌρίαςοτηνΕυρώπηεκδ.Μετπίχμιο,Αθήνα2002,σ. Ιθ,άπσυκαισημειώνειπισα ’ο

ΘεμαακήτηςΠαιδαγωγικήςΕπισιήμης Αθήνα 1992,passim. 
'Βλ. και ανάλιχτη σαχ ΓΣι. Βαγιανού, Ειδική διδακτική
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σκαλία της ιστορίας να εξελίσσεται ευχάριστα, 
και η μάθηση της να αποβαίνει μια ενασχόληση 
ελκυστική και προσιτή12.

Οι “διδακτικός βελτιώσεις” είναι που στοχεύουν 
να καταστήσουν τη μάθηση της ιστορίας ευχάρι
στη, ελκυστική και προσιτή. Έ τσι, ο “φύλακας” 
θα μαθαίνει με άνεση ικανοποιώντας τις επαγγελ
ματικός προσδοκίες του, αλλά και τις κοινωνικός 
απαιτήσεις όπως και την επιστημονική ακρίβεια - 
Κατανοεί κανείς πόσο πολύτιμη είναι, και ευρύτε
ρα, η καλή ιστορική κατάρτιση για την κοινωνική 
καθημερινότητα και τον βίο.

Οι αρμόδιοι πρέπει να μη παραβλάψουν τις 
σύγχρονες (σε Ελλάδα και Ευρώπη) απαιτήσεις για την κα
τάρτιση των “φυλάκων”, όπου οι τελευταίοι απαιτούν να 
μη περιθωριοποιούνται οι επαγγελματικές προσδοκίες και 
οι μορφωτικές φιλοδοξίες τους Το αντίθετο θα συμβάλλει 
σε αρνητικός τάσεις και αυτό δεν το αξίζουμε ως ιστορική 
κοινωνία, ούτε κι ο αστυνομικός ως πολίτης και δημόσιος 
λειτουργός

VI
Ας κωδικοποιήσουμε, τώρα, το

περιεχόμενο αυτού που ονομάσαμε “διδα
κτική βελτίωση”; -Είναι, α. η άσκηση του 
“φύλακα”, ώστε να αποκτήσει ικανότητες 
και δεξιότητες 1. στην αυτοδύναμη, αντι
κειμενική (επιστημονική), κριτική και 
δημιουργικά ερμηνευτική αξιολόγηση 
των ιστορικών γεγονότων, και 2. στην δη
μιουργική αξιοποίηση των ιστορικών 
γνώσεών του στο καθημερινό γίγνεσθαι, 
β. η απόκτηση δεξιότητας για τεκμηριω
μένη και παραγωγική σύγκριση των ιστο
ρικών γεγονότων με τα hie et nunc κοινω
νικά δρώμενα, με σκοπό την επιτυχή δια
χείρισή τους

Με μια τέτοιαν άσκηση θα επιτυγχάνεται η οργά
νωση έως και του κοινωνικού μέλλοντος Πώς -Με 
την απόκτηση δυνατότητας για κριτική και δη
μιουργική μελέτη για την αντιμετώπιση των κοινω
νικών δρώμενων παρελθόντος και παρόντος συ
γκριτικά. Γίνεται προφανής τότε, και η δυνατότητα 
προμελέτης του κοινωνικού μέλλοντος 

Τέτοιες ποιότητας δραστηριότητες δεν γίνεται 
να πραγματοποιούνται με μια διδασκαλία-μάθη- 
ση της ιστορίας που στηρίζεται απλά στην παρα- 
μυθική διήγηση και περιγραφή ιστορικών κατα
στάσεων και αντικειμένων. Χρειάζεται κάτι πε
ρισσότερο: Η αφύπνιση του φορέα για να μπορέ

σει να διαθέτει α. αυτοδύναμη ιστορικοκριτική και δη
μιουργική σκέψη και β. ικανότητα για ανάλυση και ερμη
νεία των ιστορικών γεγονότων.

Ας λάβουμε, ακόμα, υπόψη ότι η γνώση της ιστορίας in 
abstracto δεν διευκολύνει την ανάλυση και ερμηνεία του παρό
ντος βασισμένη στην πείρα του ιστορικού παρελθόντος Δεν 
συμβάλλει, συνεπώς στη χάραξη της παροντικής και της μελ
λοντικής προοπτικής μετά λόγου γνώσεως (επίγνωση). Χρειά
ζεται in concrete) κριτική και δημιουργική μελέτη, ανάλυση και 

ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων, ώστε να 
καθίσταται εφικτή η παροντική και μελλο
ντική αξιοποίησή τους 

Κριτική και δημιουργική μελέτη των 
γεγονότων της ιστορίας είναι που καθι
στούν τη λογική τους λογική παροντική 
και μελλοντική. Οριοθετούν, αναλύουν 
και ερμηνεύουν τη στάση της χθεσινής 
κοινωνίας και, με παραγωγικές συγκρί
σεις οργανώνουν τη δράση του πολίτη 
στο ιστορικό παρόν του. Αποβαίνει, ωστό
σο, εφικτή και η διατύπωση από μέρους 
του “φύλακα”, προτάσεων, για να μπορεί 
να χαράσσει δημουργικά και τις κοινωνι
κές προοπτικές του13.

Ο χρόνος είναι 
πολύτιμος. Όταν 

οι κοινωνικές ανάγκες 
και απαιτήσεις 
χρονίσουν, θα 

προκαλούν δυσαρέ
σκειες, θα 

μετεξελίσσονται σε 
προβλήματα »

κόρσνομημένχαπότοπαρελθόνκοτνάςπιρήναςβαραάαστοτημερα,ακψακπιγια 
εκετνουςπουηαπεύχρνιαςακάμακαοειχείνουςππυείναιπερτοαότεροσιραμμένησια 
μέλλον’.-ΕίρλλΜ,τηκατνωνικάδΒδτμέναφθύνουνσιαιηιη^κλιμάκΜτηςιίρυσίας 
α τύτη’βάαη.ΗτέλεΐΜήιπεριλαμβέτνακαιτον'φυλακα’ ωςττ^πλέανυπαΆτνοκαι 
αντικειμενικό πομπό των κοινωνικών δρώμενων προς την εξρυοία. Ο & 
χαρακτηριομός του αχ, ’υπεύθυνον’ προϋποθέτει μιαν ετοιμότητα ταυ παι ακαμάται 
στενά με την ιοαμκή ιτχ κατύρπαη.

’φύλακας'έχρδιδαχβείκαισυνιτδηιοποιήαεισαοπαλττιομόςεζναιηλι&ιλβος 
που έλεγχα κάθε πράξη, η οποία έχρ κτχνωνικό αντίκτυπο. Με άλλα λόγια, κάθε 
δραοτηριάτψα πρόληψης η καταστολής δεν μπορεί να θεωρηθείαπολύτως ως καλή η 
κακή. Κρπήριοτουχρρπκττριομσύτχρέάπιτο αν και καιάπόοο πράγματι συνφαλε 
στηβέλτίωοηιων συνθηκών παλιπομένης κοινωνικής ουμβωοης, βλ. ανάλυση m i 
ιδϊυυ, ΓΣτ. Βαγιανούρππ., ο. 380.

περιοοάερες πληροφορία; σχρικά με ούγχρτηες διδακτικές μεθόδους στο 
γντοστικύανπκείμενοτης ιστορίας,βλμεωξμ άλλων καιιτχιδίου,όιυι.,σ204 εξ. και 
ΐΜ ν^,Ηδιδαοκαλάτηςιαιιιρίαςμέαααπόηλαγοτεχνικύκείμεναόιιπ,μιεώα 
κά

ύ BXJohn Ε. Pemck-Imda W. Crow-Fanald J. BonnPPter, Ouestions are the

Answer’, πρχοδ. The Science Teacher', Iarcemie WY1906, o. 27, άπονο τρόφιμος από 
μόνος ταυ και με πρακτικές επιστημονικής έρευνας (καθοδηγούμενης από τον 
διδάοκανιη), επιδιώκει την προοπέλαοή του στην κατά βάθος ιααρική γνώση. Η  
άσκηση είρλλου,τεν τροφίμου στην οατιεΗργόανακάλιηη της \άριαορικήςγνώοης 
ουναρτέπτα στενά και με την ερωτημαακότημι ταυ διδάσκοντος Μέσω αυτής 
&υκαλνΜωοιρόηιιμος\αμαθαίΜ.Καθώςοδιδάοκωνδίαπ7τώηαφωιήμαιακπιο 
τρόφψοςαναλίοκε^™δώαειεππυχείς(=λογικέςκατεκμτριωμέκες)απαντήαειςτην 
ίδιαστιγμήιιχνειναουλλάβακαιτηλαγικήτάξηκαισκοπιμάιηραιωνερωτημάιων.Με 
την επανάληψη αντιλαμβάνεται, μοβ με τη σκοπιμότητα, και τη σημασία των 
ερωτημάτων και κπταλτήα να μιμηθά τον διδάσκοντα στη συλλογιαακή του. 
Καταρβώ^αςέιπςηαμφίδρομηπροαέγγιαηδιδάοκονττςκαιτροφίμαυστσνκατνότάπα 
παυείναιοτράποςτεκμηρίωσηςκαιερμημίαςτων ιατρικών φγσνόασν,καςφυοικά, 
μια αποτελεομαπκήμαθησιακή εταδίαίη.
^Τ η ν  ’προοιτπηιη’τηςιοτορίαςτηγιχιναριαύμεΐ.μετψ^ρδότηςαπότηνκαιπψυξη 

τουπτριοριομέντνενδιαφέρεΜ Χ,σπου,ατυ)χύςοήμεραβρίοκεΜ (χδιαφόρσυς)χίμχιυς 
ικτιαίδευαηςκαςφυοικά,Ζμε’τοείδοςου^ι&μιποίησηςπΜεχρυμεωςκπτνωνίαγη 
την αβά της ιατρικής μόρφωσης και ίαν βαθμό των ευθυνών μας’, άαν η 
’συναδητοποίηση’ που ετνκαλετθήκαμε δεν είναι υγιής και πλήρης, αλλά πάσχα, βλ.
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VII
Οι εξελιγμένες κοινωνικές, πολιτικές και πολιτι

στικές ανάγκες, συνοδεύονται αναπόδραστα και από μαθη
σιακά ενδιαφέροντα ή απαιτήσεις Εφόσον ανελίσσεται ο 
πολιτισμός αυξάνονται τα ενδιαφέροντα και οι απαιτήσεις 
του ανθρώπου για γνώση. Με δεδομένη αυτή την πραγμα
τικότητα οι κοινωνικές “ανάγκες” και “απαιτήσεις” δεν αρ
μόζει να αφίνονται στις καλλένδες Πρέπει να αντιμετωπί
ζονται άμεσα

Ο χρόνος είναι πολύτιμος Ό ταν οι κοινωνικές ανάγκες 
και απαιτήσεις χρονίσουν, θα προκαλοϋν δυσαρέσκειες θα 
μετεξελίσσονται σε προβλήματα και, γενικά, θα κρύβουν 
στον πυρήνα τους αιτίες για κοινωνικό αποσυντονισμό.

Τι πρέπει, λοιπόν, να γίνει; -Απαντούμε: ας παρακολουθή
σουμε τις εξρλίξρις ως προς την ιστορική εκπαίδευση και στις 
άλλες χώρες της Ε.Ε. Οι συγκρίσεις αφυπνίζουν. Ας σκύψου
με και ας ασχοληθούμε, παράλληλα με τα στοιχεία της επαγ
γελματικής κατάρτισης του αστυνομικού, και με την κατάλ
ληλη ιστορική του κατάρτιση. Διαδικασία που θα εξελίσσε
ται, πέρα και από τις σπουδές του στις Σχολές και δ ί όλου 
του επαγγελματικού του βίου, με μετεκπαιδεύσεις και επι
μορφώσεις του. -Αυτά αξίζει να αποτελόσουν οδηγό για την 
ανάδειξη του γνήσια καταρτισμένου αστυνομικού.

Να έχουμε υπόψη, ότι οι βελτιωμένες και, λίγο-πολύ, τεί- 
νουσες να διεθνοποιούνται εκπαιδευτικές συνθήκες ειση- 
γούνται να ενδιαφερθούμε περισσότερο 
για τη διδασκαλία της ιστορίας Να ενδια
φερθούμε, επίσης για τον εκσυγχρονισμό 
των διδακτικών μέσων και μεθόδων της 
διδασκαλίας της ιστορίας Συστηματική 
διδασκαλία της και σύγχρονες διδακτικές 
μέθοδοι στις Σχολές αλλά και μετέπειτα, 
θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη 
(βαθύτερη) γνώση της14. Η δε ιστορική 
γνώση θα καταστεί όντως “αποτελεσματι

κότερη”, διότι θα διευκολύνει λυσιτελείς εφαρμογές στο 
κοινωνικό “σήμερα”, στο πλαίσιο ευθύνης του “φύλακα”.

VIII
Σ ε  Τ ε λ ίΚ η  ανάλυση, ο “φύλακας” χρειάζεται να ασκη

θεί για ναμάθει πώς να μαθαίνει. Να εθισθεί στην έννοια 
του “κατακτητή” και όχι του “αχθοφόρου” της ιστορικής 
γνώσης Αυτό θα κατορθωθεί κυρίως μέσα από αυτό που 
χαρακτηρίσαμε ως “βελτιωμένες διδακτικές μεθόδους” 
(=αυτενέργεια, κριτική ανάλυση, δημιουργική ερμηνεία).

“Κατακτητής” της ιστορικής γνώσης θα αναδειχθεί ό
ποιος ασκηθεί να ερευνά τα και να διαλέγεται με τα γεγονό
τα της ιστορίας Να είναι σε θέση να συνάγει τεκμηριωμέ
να ερμηνευτικά συμπεράσματα, δομημένα με κριτήρια επι
στήμης με δημιουργική λογική και με δυνατότητα καλής 
διαχείρισης των κοινωνικών δρώμενων.

Ο “αχθοφόρος” τη ς θα περιορίζεται να απομνημονεύει 
παθητικά την ιστορία και να μη μετέχει κριτικά και δη
μιουργικά στην ανάλυση και ερμηνεία των αιτίων και των 
αιτιατών τη ς Συνεπώς δεν θα είναι σε θέση να προβαίνει 
σε λυσιτελείς κοινωνικές εφαρμογές

*Η πρόταση που  καταχωρήσαμε δεν διεκδικεί μοναδικότητα 
στη μόρφωση του “φύλακα”. Θα συμβάλλει, φ ω ς  αποφασιστικά 
στο γενικό ανέβασμα του επαγγελματικού επιπέδου του. Το δε ’α- 
νέβασμα’ αυτό βρίσκεται στην κατεύθυνση και τη ς αριστοποίη
σής του  ω ς δημόσιου λειτουργού, “φύλακα” κοινωνικής τάξης 

και πολιτισμού. Τ η ν  & α  στιγμή ικανοί ιοιεπχιι 
και η  δίκαιη απαίτηση τη ς κοινωνίας με τη ν  
εκπαίδευση και παρουσία “φύλακα”, με τη ν  
πλατω νική έννοια, στους κόλπους τ η ς  

Κι α υτά  αιτιολογούν, επαναλαμβάνουμε, 
πέρα από τη ν  ειδική επαγγελματική  κατάρ
τιση  το υ  αστυνομικού, κα ι τη ν  παράλληλη 
καλλιέργεια του  ιστορικσμορφωτικού επι
πέδου του, γ ια  μ ιαν αποτελεσματική κοινω 
ν ικ ή  παρουσία του. ]

Να ενδιαφερθούμε,
επίσης, για τον εκσυγ
χρονισμό των διδακτι
κών μέσων και μεθό
δων της διδασκαλίας 

της ιστορίας **

ΦΚΒώραυ, Ήα&αλόγηρηταυμτβητήτηςιστορίας\ατσναΑλταμ ΊοταρίμΣεμινάριο 
3'εκδ. ΠΕ,Φ,Αθήμι 1984, ο. 7&Αυιάοιελνουνέναααφέςμή^^τα,σαδιλα&ίαχιόροι 
εταταίδευοης (Σχολές) καλούνται να απαδτθαύν α  οε μιαν αρσάτερη επτΤρρψσία 
κατάλληλων αναλυτικών npaypapparorv, (η θα δδαχβεΟ, fice  ένα προγραμματισμό, 
ώστε a  &βόσκοντας \α ακολουθούν σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους 
διδασκαλίας, (τνώς θα διδαχθά), και γ. omv επιμελή προοδιοριαμότωνπροϋπτβέατων 
γατψεπιλσγήέμπειρτιηιδιδαοκύνιωνερευνηιτύντηςιστορίαςκτΛτηςδιδακτικήςτης 
πράίης.(απύπσιαυςθαδιδαχθεί).

θέση αοτήέχμ διατυπώθείαπό δόκιμους ιατρικούς ερευνητές, βλ. ενδεικτικά Γ. 
Λεσνταίνη, ’Διδακτική προσέγγιση ενότητας ιστορίας Βασικές διδακτικές και 
μεθοδαλογικέςαρχές’, "Σεμτνάριοθ’εκδ. ΠΈ.Φ., Αθήνα 19β8,ο. 185. Επίσης, Ο. Ward, 
Trends in History Teaching in Franco’ Syllabuses, Methods and Assesment in the

French Secondary School’, περιοδ Teaching History, τόμ 24, Long Beach CA, 1979, 
a. 13, κά.
^ΗδιδαοκαλΜτηςιοτορίαςθαθτωρηθά’εκσυγχρονισμένη’, αν θασυνοδεύειηιαπό 

1. επιμελή σχεδαοη (χάραέη πορείας) των διδακτικών φάοεων, 2άοκηαη αε δδήότητες 
ιστορικής έρευνας (αυτοδύναμη αναέήπρση στχχπων που τεκμηριώνουν την 
ανπκειμενικήισττριτκήγνώοηι^σχιστηναπλήμετύδοσηισττμικώνττληροφοριών),3. 
άσκηση του σπουδαστή της ιστορίας, ώστε να ytmm αυαχελής και αυθόρμητος 
στοχαστής που θαμιμείται τις πρακτικές της ιατρικής έρευνα; αο μέτρο ταυ εφικτού, 
και θα ανακαλύπτει τη νέα γνώση απόμόνος τπυ,βλαχμικώςκαι Joanna Sullivan, 
Implementing a Cooperative Learning Research ModeL How it applies to a Social 
Studies Unit’, περιοδ. The Social Studies, ΣΙβρΰχ>Οκτωβρίσυ1996, Washington DC 
1996,passim.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Μ Α Ν Α Τ Ζ Μ Ε Ν Τ

Μέθοδοι αξιολόγησης
προσωπικού

Του: Αστυνομικού Διευθυντή Γιώργου Πολιούρα

Η α ξ ι ο λ ό γ η σ η  ω ς  κ α θ ή κ ο ν  τ ο υ  α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ύ

Από χα πλέον σοβαρά καθήκοντα του αξιωματικού της Αστυ
νομίας, ιδιαίτερα όταν αναλαμβάνει θέση προϊσταμένου, διοικητή 
ή  διευθυντή Υπηρεσίας, είναι και η αξιολόγηση των υφιστάμενων 
του. Αποτελεί βασική του υποχρέωση να μπορεί να εκτιμά σωστά 
τις δυνατότητάς τους καθόσον η γνώση αυτή θα του δώσει τη δυ
νατότητα να τους χρησιμοποιήσει κατάλληλα για το συμφέρον 
της Αστυνομ ι κής Υπηρεσίας

Ο προϊστάμενος αξιωματικός συντάσσει κατά βάση, τις ετήσιες 
εκθέσεις αξιολόγησης για την επαγγελματική κατάρτιση, τη διοι
κητική ικανότητα, το ενδιαφέρον και τη δημιουργικότητα, την α- 
ποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, την αξιοποίηση του αν
θρώπινου δυναμικού και των μέοων, τις υπηρεσιακές σχέσεις και 
τις σχέσεις με τους πολίτες και τις αρχές το ήθος και τη διαγωγή, τα 
ψυχικά και σωματικά προσόντα των υφισταμένων του. Η  ευμενής

ή δυσμενής εκτίμησή του θα επηρεάσει την εξέλιξη και την πρόοδο 
του Αστυνομικού Σώματος καθόσον λόγω της ενδεχομένως λανθα
σμένης κρίσης του, υφιστάμενοι του περιορισμένων ικανοτήτων θα 
προωθηθούν, ενώ αντίθετα ικανοί υφιστάμενοι του και χρήσιμοι 
για το Αστυνομικό Σώμα πιθανόν να μην εξελιχθούν.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι κάθε προϊστάμενος αξιωμα
τικός πρέπει να  έχει την ικανότητα να αξιολογεί σωστά τους υ
φισταμένους τους Η απόλυτη αντικειμενικότητα στις εκτιμή
σεις δεν είναι εφικτή για τον άνθρωπο. Ό μ ω ς ο αξιωματικός 
δεν επιτρέπεται να μεροληπτεί ούτε να κάνει λάθη που επηρεά
ζουν σοβαρά την επαγγελματική εξέλιξη των υφισταμένων του 
και πρέπει να καταβάλει συνεχείς προσπάθειες ώστε να είναι ό
σο το δυνατό περισσότερο αντικειμενικός στις κρίσεις του. Αν ο 
προϊστάμενος αξιωματικός γνωρίζει τα σφάλματα στα οποία εν
δέχεται να υποπέσει κατά την εκτίμηση των ικανοτήτων των 
υφισταμένων του και είναι ενήμερος των μεθόδων αξιολόγησής
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τους θα προβαίνει οε ορθότερες εκτιμήσεις 
των ικανοτήτων τους

Σ φ ά λ μ α τ α  κ α τ ά  τ η ν  α ξ ι ο λ ό γ η σ η
Πολλές φορές, όταν επιχειρούμε να αξιολο

γήσουμε τις προσωπικές ικανότητες ή τις ι
διότητες του χαρακτήρα ενός υφισταμένου, κάνουμε πολλά σφάλ
ματα. Μερικά από τα σφάλματα αυτά προέρχονται από την κακή 
σχεδίαση του μέτρου που χρησιμοποιούμε για να  κρίνουμε τον υ
φιστάμενο. Ακόμη, ορισμένοι κάνουμε λάθη όταν αξιολογούμε ορι
σμένες ομάδες υφισταμένων (π.χ. ’’μάχιμοι”, ’’επιτελικοί'”) και άλλοι 
όταν αξιολογούμε έναν ορισμένο υφιστάμενο (π.χ. ’’υπασπιστής”). 
Επίσης, γίνονται λάθη όταν αξιολογούνται διάφορες ιδιότητες ή ι
κανότητες του ίδιου ατόμου.

Γία να κατανοηθούν καλύτερα τα λάθη αξιολόγησης, ταξινομού
νται σε κατηγορίες Διακρίνουμε λοιπόν, τέοοερις κατηγορίες σφαλ
μάτων:

*  Σφάλμα τάσης
*  Σφάλμα κριτηρίων.
■* Σφάλμα προσωπικής εντύπωσης
*  Λογικό σφάλμα
Τα σφάλματα αυτά είναι πολύ δύσκολο να εξαλειφθούν, είναι όμως 

δυνατό να μειωθούν στο ελάχιστο. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίω
ση των μέτρων βαθμολογίας και ιδίως με την εκπαίδευση, γνώση και 
εμπειρία εκείνων που πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν. Επίσης η 
παραδοχή ότι τα σφάλματα αυτά γίνονται και ότι είναι ενδεχόμενο να 
τα κάνουμε και εμείς θα μας βοηθήσει να τα αποφεύγουμε και έτσι θα 
προβαίνουμε οε mo αντικειμενικές αξιολογήσεις

Το καθένα από τα σφάλματα αυτά αναλύεται παρακάτω:

χρησιμοποιούνται σταθερές μονάδες μέτρησης 
π.χ. μέτρα, κιλά κλ.π. 'Οταν όμως μετράται η 
διοικητική ικανότητα ή  τα ψυχικά προσόντα, 
τα αποτελέσματα μιας τέτοιας αξιολόγησης πι
θανόν να είναι τόσα όσα και οι αξιολογούντες 
καθόσον ο κάθε προϊστάμενος μπορεί να ερμη

νεύει διαφορετικά τα κριτήρια αυτά. Έ χει παρατηρηθεί ότι καταρτι
σμένοι και έμπειροι αξιολογητές δίνουν περίπου τις ίδιες βαθμολογί
ες  Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούν τους ίδιους ερμηνευτικούς κα
νόνες Αντίθετα, μη καταρτισμένοι και άπειροι αξιολογητές βαθμολο
γούν συνήθως διαφορετικά, με εντελώς προσωπικούς ερμηνευτικούς 
κανόνες

Σ φ ά λ μ α τ α  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  εντ ύ π ω σ η ς;
Πολλές φορές όταν αξιολογούμε μια ορισμένη ικανότητα ενός υφι

σταμένου, επηρεαζόμαστε από την προσωπική εντύπωση και γνώμη 
που έχουμε γ ι’ αυτόν. Αν η εντύπωση αυτή είναι πολύ καλή, τότε η 
βαθμολογία που δίνουμε θα είναι πολύ υψηλή.

Το σφάλμα προσωπικής εντύπωσης προέρχεται από τις γνώμες 
προκαταλήψεις και προδιαθέσεις των ανθρώπων. 'Οταν κρίνουμε φί
λους ή συγγενικά πρόσωπα, τείνουμε στο να τους δίνουμε υψηλή 
βαθμολογία, την οποία δεν αξίζουν. Το σφάλμα προσωπικής εντύπω
σης μπορεί να αποκαλυφθεί μόνον όταν πολλοί, έμπειροι και καλά κα
ταρτισμένοι αξιολογητές κρίνουν έναν αριθμό ατόμων κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες Αν για παράδειγμα σ’ ένα άτομο η πλειονότητα των 
βαθμολογητών έδωσε υψηλή βαθμολογία και ένας μόνον αξιολογητής 
έδωσε χαμηλή, είναι πολύ πιθανό αυτός να επηρεάστηκε από τις προ
σωπικές του εντυπώσεις ή προκαταλήψεις

Σ φ ά λ μ α τ α  τ ά σ η ς
Πολλοί προϊστάμενοι, όταν αξιολογούν τις ικανότητες των υφιστα

μένων, διστάζουν να βαθμολογήσουν με πολύ υψηλές ή πολύ χαμη
λές βαθμολογίες και τείνουν να συμπιέσουν τις εκτιμήσεις τους στο 
κέντρο της βαθμολογικής κλίμακας Το σφάλμα αυτό αποκαλείται 
’’σφάλμα κεντρικής τάσης”, γιατί ο εκτιμητής χρησιμοποιεί κυρίας 
το κέντρο της βαθμολογικής κλίμακας Άλλες φορές οι προϊστάμενοι 
χρησιμοποιούν τα άκρα της βαθμολογικής κλίμακας βαθμολογώντας 
μόνο με υψηλός ή χαμηλός βαθμολογίες Το ’’σφάλμα ακραίας τάσης” 
είναι αντίθετο του σφάλματος κεντρικής τάσης και διεθνώς απαντά
ται πολύ σπάνια στους σύγχρονους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις 
Στη χώρα μας όμως η παρουσία του σφάλματος ακραίας τάσης είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη στο δημόσιο τομέα. Είναι γνωστό ότι στην Αστυ
νομία παρουσιάζεται το σφάλμα ακραίας τάοης με υψηλές βαθμολο
γίες στις ετήσιες εκθέοεις αξιολόγησης (περίπου το 95% των αξιωμα
τικών βαθμολογείται με τον απόλυτο βαθμό δέκα ”10” σε όλα τα επι- 
μέρους κριτήρια).

Σ φ ά λ μ α τ α  κ ρ ι τ η ρ ί ω ν
Μερικοί προϊστάμενοι βαθμολογούν αυστηρότερα ή επιεικέστερα 

τους υφισταμένους επειδή ερμηνεύουν διαφορετικά τα κριτήρια επι
δόσεων που έχουν θεσπιστεί. Κριτήρια είναι τα συνήθως παγιωμένα 
εκείνα μέτρα, με βάση τα οποία μετρούμε μια ιδιότητα ή ικανότητα ε
νός ατόμου. 'Οταν μετρούνται οι φυσικές διαστάσεις ενός πράγματος

Λ ο γ ικ ά  Σ φ ά λ μ α
Αυτό συμβαίνει όταν βαθμολογούνται την ίδια στιγμή δύο ή και 

περισσότερες ιδιότητες ενός υφισταμένου. Ο αξιολογητής κάνει το 
’’λογικό σφάλμα” όταν προσπαθεί να βαθμολογήσει διαφορετικά; ιδιό
τητες βασισμένος στα ίδια κριτήρια Στην περίπτωση αυτή, η ικανό
τητα και οι επιδόσεις του υφισταμένου σε έναν τομέα επηρεάζουν τον 
αξιολογητή, ο οποίος βαθμολογεί ανάλογα και τις άλλες ιδιότητες χω
ρίς στην πραγματικότητα να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους 'Ο
ταν για παράδειγμα, ο προϊστάμενος νομίζει ότι ένας υφιστάμενός του, 
επειδή δείχνει ενδιαφέρον και δημιουργικότητα είναι οπωσδήποτε και 
αποδοτικός και αποτελεσματικός στην εργασία, κάνει ’’λογικό σφάλ
μα”, καθόσον άλλο είναι το ενδιαφέρον και η δημιουργικότητα και 
άλλο η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην εργασία Γία να 
μη επηρεάζει το βαθμολογικό αποτέλεσμα η προσωπική γνώμη του α- 
ξιολογητή υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης με πολλαπλός απαντή
σεις για κάθε συγκεκριμένο θέμα

Μ έ θ ο δ ο ι  α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς
Οι μέθοδοι αξιολόγησης διακρίνσνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες 

τις σχετικές και τις απόλυτες Οι σχετικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται 
μόνον όταν βαθμολογείται μια ομάδα ατόμων και κάθε άτομο κρίνε- 
ται σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (π.χ. ο τμηματάρχης του 
Τμήματος Ασύλου αξιολογεί τους βαθμοφόρους του που λαμβάνουν 
τις συνεντεύξεις των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών, δηλαδή ασκούν 
τα ίδια καθήκοντα). Κατά την χρησιμοποίηση των απολύτων μεθά·
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δων, ο αξιολογητής δίνει ένα συγκεκριμένο βαθ
μό οε μια ιδιότητα ή  ικανότητα ενός υφισταμέ
νου του χωρίς να τη  συσχετίσει με την αντίστοι
χη ικανότητα ή ιδιότητα κάποιου άλλου υφιστα
μένου του. Στη χρησιμοποίηση των απόλυτων 
μεθόδων, το προς αξιολόγηση κριτήριο του υφι
σταμένου (π.χ. ποιότητα και ποσότητα εργασίας 
ή πειθαρχικότητα) βαθμολογείται με βάση μια 
σταθερή κλίμακα ( π.χ. 1 μέχρι και 10).

Σ χ ε τ ι κ έ ς  μ έ θ ο δ ο ι  α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς
Κ α τ ά τ α ξ η  σε σ ε ιρ ά
Μια από τις σχετικά; μεθόδους αξιολόγησης εί

ναι και η απλή κατάταξη. Σ’ αυτήν η ικανότητα ή ιδιότητα ενός ατό
μου που αξιολογείται (αχ. αποδοτικότητα ή ήθος), συγκρίνεται με την 
παρόμοια ικανότητα των υπόλοιπων ατόμων μιας συγκεκριμένης ομά
δας (π.χ. των μοτοσικλετιστών τροχονόμων). Το αποτέλεσμα είναι ότι ο 
καθένας από την ομάδα κατατάσσεται σε σειρά από τον καλύτερο προς 
το λιγότερο καλό, με βάση την κρινόμενη ικανότητα ή ιδιότητα Η α
ντικειμενικότητα της μεθόδου εξασφαλίζεται με την ύπαρξη περισσό
τερων του ενός αξιολογητών (αχ. συντάκτης και γνωματεύων στις εκ
θέσεις αξιολόγησης αξιωματικών της Αστυνομίας), καθένας από τους ο
ποίους προβαίνει στη δική του κατάταξη και κατόπιν εξάγεται ο μέσος 
όρος

Η μέθοδος αυτή εξαλείφει το σφάλμα κεντρικής τάσης και το σφάλ
μα διαφορετικών κριτηρίων. Το λογικό σφάλμα απαλείφεται, όταν 
συγκρίνεται μια ιδιότητα κάθε φορά

Έ να  μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι υποχρεώνει τον α- 
ξιολογητή να προβεί σε ακραίες τοποθετήσεις Κάποιος υφιστάμενος 
πρέπει να τοποθετηθεί στην κορυφή και κάποιος στο τέλος της κατά
ταξης Τοποθετώντας όμως έναν υφιστάμενο στο τέλος δεν σημαίνει 
ότι αυτός δεν είναι αποδοτικός αλλά απλώς δείχνει ότι ο υφιστάμενος 
αυτός είναι λιγότερο αποδοτικός από τους άλλους υφιστάμενους της 
συγκεκριμένης ομάδας (π.χ. των μοτοσικλετιστών τροχονόμων).

Η  μέθοδος αυτή δεν εξαλείφει το σφάλμα προσωπικής εντύπωσης 
αλλά αντιθέτως το ενισχύει, καθόσον ο κάθε αξιολογητής βασίζει την 
εκτίμησή του κυρίως στη γενική εντύπωση την οποία έχει σχηματί
σει για καθένα υφιστάμενο, ακόμη και όταν εκτιμά μια συγκεκριμένη 
ιδιότητα η ικανότητα (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση). Επίσης με 
την κατάταξη δεν φαίνεται η πραγματική διαφορά μεταξύ των αξιο- 
λογουμένων. Για παράδειγμα αν υποθέσουμε ότι αυτός που κατατάσ
σεται πρώτος διαφέρει από το δεύτερο κατά μία βαθμολογική μονάδα, 
όσον αφορά την κρινόμενη ικανότητα αυτό δεν σημαίνει ότι και ο 
δεύτερος διαφέρει, σε κάθε περίπτωση, από τον τρίτο κατά μια ακόμη 
βαθμολογική μονάδα Η μέθοδος της απλής κατάταξης δεν επιτρέπει 
την αποκάλυψη των πραγματικών διαφορών μεταξύ των κατατασσό- 
μενων. Άλλο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η αδυναμία του α- 
ξιολογητή να κατατάξει περισσότερα από δέκα υφισταμένους καθό
σον, λόγω των πεπερασμένων ικανοτήτων, ο άνθρωπος είναι δύσκο
λο να κάνει περισσότερες από δέκα διαφοροποιήσεις

Στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται να κατατάξουμε πολλά 
άτομα, χρησιμοποιούμε την ομαδική κατάταξη. Χρησιμοποιούμε δη
λαδή μ α  κλίμακα ίσων διαστημάτων (μέχρι 10 διαστήματα) και σε 
κάθε σημείο της κλίμακας τοποθετούμε κάθε αξιολογούμενο, ανάλο

γα με την ικανότητά του. Έ τσ ι προκύπτουν μ -  
κρότερες ομάδες ατόμων. Τα μέλη κάθε ομάδας υ
φισταμένων είναι του ίδιου περίπου επιπέδου, ό
σον αφορά τη θεωρούμενη ικανότητα ή ιδιότητα 
και οι διαφορές μεταξύ των ομάδων είναι ίσες

Σ ύ γ κ ρ ισ η  κ α τ ά  δ υ ά δ ε ς  
Η  mo επιτυχής μέθοδος αξιολόγησης είναι αυ

τή που τα μέλη μ α ς  ομάδας υφισταμένων συ- 
γκρίνσνται ανά δύο. Στη μέθοδο αυτή ο αξιολογη- 
τής πρέπει να συγκρίνει κάθε υφιστάμενο της ο
μάδας με τον καθένα από τους υπόλοιπους Γία να 
αποκτήσουμε σαφή εικόνα της θέσης του ατόμου 

στο σύνολο, πρέπει να συγκρίνουμε ένα μόνο κριτήριο κάθε φορά 
(π.χ. αποδοτικότητα).

Η  ορθή χρήση της μεθόδου αυτής παρουσιάζεται στο παρακάτω 
παράδειγμα - πίνακα που αφορά την αξιολόγηση πέντε αξιωματικών 
μ α ς  Αστυνομικής Υπηρεσίας (A, Β, Γ, Δ, Ε) στην αποδοτικότητα Ο 
αξιολογητής αρχίζει συγκρινσντας τον Α μ  το Β, αποφασίζει ότι ο A 
είναι αποδοτικότερος από το Β. Με βάση την απόφασή του αυτή, θέ
τει (+) στη στήλη του Α (στην οριζόντια γραμμή του Β). Από την ί
δια σύγκριση προκύπτει, κατ’ αντιστροφή, ότι ο Β υστερεί έναντι του 
Α στην αποδοτικότητα Έ τσ ι θέτει (-) στη στήλη του Β (στην οριζό
ντια του Α). Στη σύγκριση του Α μ  το Γ κρίνοντας ότι ο Α είναι κα
λύτερος του Γ, θέτει (+) στη στήλη του Α (οριζόντια του Γ) και (-) 
στη στήλη του Γ (οριζόντια του Α). Μετά ο αξιολογητής συγκρίνει

Α Β Γ | Δ Ε
Α - - + -

Β + + + -

Γ + - + -

Δ - - - -

Ε + + + +
2* 4* 305 I05 5*

τον Α μ  το Δ, ύστερα μ  τον Ε και στη συνέχεια το Β μ  το Γ κ.ο.κ.
'Οταν ο πίνακας συμπληρωθεί, μετρώνται τα (+) τα οποία έχουν 

δοθεί στον καθένα από τους αξιολογούμενους Εκείνος που συγκε
ντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό είναι πρώτος στο συγκεκριμένο κρι
τήριο (αποδοτικότητα). Στο παράδειγμα αυτό, από τον πίνακα προκύ
πτει η εξής σειρά

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος
Δ  Α Γ  Β Ε

Με τη ίδια διαδικασία γίνονται και οι συγκρίσεις και σε όλα τα λοι
πά κριτήρια

'Οταν η μέθοδος αυτή χρησιμοποιηθεί μ  προσοχή, παρέχει σωστά 
αποτελέσματα, γιατί απαιτεί πολλές συγκρίσεις Τα βασικότερα μ ιο - 
νεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι δεν εξαλείφει το σφάλμα προ
σωπικής εντύπωσης και ότι είναι πρακτικά ανεφάρμοστη για εκτίμη
ση περισσότερων των δέκα ατόμων, λόγω του μεγάλου αριθμού συ
γκρίσεων που απαιτούνται. ]

Το κάμινο θα άλοκληρωθά στο επόμενο τεύχος

Ο αξιωματικός
δεν επιτρέπεται να 
μεροληπτεί ούτε να 
κάνει λάθη. Πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό 
περισσότερο 
αντικειμενικός 
στις κρίσεις του ”
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[  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ :

Η εμπορία ανθρώπων
με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας τους

Του Αστυνομικού Διευθυντή ΛΕΦΑ Παναγιώτη *

ρυξε πανηγυρικά την κατάργηση της δουλείας σε οποιαδήποτε μορφή, γεγονός που επισφραγίστηκε με την χάρ
τα του Ο.Η.Ε το 1948 για τα "Δικαιώματα του Ανθρώπου". Και ναι μεν η παλαιό μορφή της δουλείας δεν υπάρ
χει σήμερα στην έκταση που υπήρχε στο παρελθόν, όμως εμφανίζεται στον σύγχρονο κόσμο μια μεταλλαγμέ
νη μορφή τη ς αυτή της εμπορίας ανθρώπων (Trafficking Persons) με διεθνική διάσταση. Μάλιστα το 1994 στα 
πλαίσια της 4ης Επιθεώρησης των συστημάτων Ποινικής Δικαιοσύνης η Γενική Γραμματεία Ο.Η.Ε συμπεριέ
λαβε στον κατάλογο των διεθνικών εγκλημάτων2 και την εμπορία προσώπων3 η οποία σημειώνει - ως οργα
νωμένου χαρακτήρα έγκλημα - μία δομική μετεξέλιξη με κυρίαρχα στοιχεία αυτής: (α) την οικονομικίστικη διά
σταση4 (β) την εξορθολογισμένη δολιότητα της μεθοδολογίας δράσης και συνακόλουθα (γ) τον δυσχερή τρόπο 
εξιχνίασης του.

Το φαινόμενο αυτά οφείλεται τόσο στα υψηλά κέρδη που αποφέρει, όσο και στους μικρότερους κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν οι διακινητές - έμποροι ανθρώπων (Traffickers) σε σχέση με άλλες μορφές οργανωμένης 
εγκληματικής δράσης Εξάλλου τα δραστικά νομοθετικά μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ό
πλων και ναρκωτικών, έστρεψαν τους παράνομους διακινητές στη νέα αυτή μορφή εγκλήματος στο οποίο οι 
άνθρωποι γίνονται εμπορεύματα που διακινούνται από χώρα σε χώρα, για να ικανοποιηθούν τόσο οι ανάγκες 
ζήτησης στη βιομηχανία της πορνείας όσο και αυτές της εκμετάλλευσης της εργασίας 

Στην παρούσα μελέτη καταβάλλεται προσπάθεια να αποσαφηνιστεί το ζήτημα της εκμετάλλευσης της ερ
γασίας του θύματος το οποίο απ' όσο γνωρίζω, δεν έχει μέχρι σήμερα απασχολήσει ιδιαίτερα τη θεωρία.

Β \ I ΛΙΚΑΙΙΚΙI ΕΝΝΟΙΑ ΤΙ ΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΛ111 ΕΙΔΙΚΟ ΓΚΓΙI ΕΝΝΟΙΑ 
ΓΗΣ ΕΚΜΚΓΑλΛΚΥΣΙ ΪΣ ΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του νεότευκτου άρθρου 323Α Π.Κ.
“Ό ποιος με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου ή την επιβολή ή  κατάχρηση εξουσίας προ

σλαμβάνει, μεταφέρει ή  προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει με ή  χω ρίς α
ντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο με σκοπό να εκμεταλλευθεί ο ίδιος ή  άλλος την εργασία 
του, τιμωρείται μ ε κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και μ ε χρηματική ποινή δέκα χιλιάδω ν έως πενήντα χιλιάδω ν ευρώ 

I Από τη διάταξη αυτή είναι εμφανές ότι η έννοια του θύματος στην εμπορία ανθρώπων τελεί σε άρρη
κτη σύνδεση με την έννοια της εκμετάλλευσης ώστε να μην υφίσταται θύμα εμπορίας αν δεν υφίσταται εκ
μετάλλευσή του. Πρόκειται περί σχέσεως αιτίου και αιτιατού. Από τη νομολογία5 υιοθετείται η άποψη, μετά 
την προσθήκη του άρθρου 323Α στον Ποινικό Κώδικα, ότι στην περίπτωση της εμπορίας ανθρώπων το στοι
χείο της φυσικής εξουσίας του δράστη πάνω στο θύμα διαφοροποιείται, από το αντίστοιχο στοιχείο της εμπο
ρίας δούλων (άρθ. 323 Π .Κ ), ποσοτικά και ποιοτικά ως προς την καθολικότητα και τη διάρκειά του, καθόσον
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στην περίπτωση της εμπορίας ανθρώπων δεν απαιτείται ού
τε η πλήρης υποδούλωση του θύματος, ούτε η διαρκής και 
αδιάκοπη θέση του υπό την εξουσία του δράστη, όπως στην 
περίπτωση της εμπορίας δούλων®, αρκεί η εκμετάλλευση να 
πραγματώνεται με κάποιο από τα μάσα που αναφέρονται στις 
παραγρ. (1) και (2) του άρθρου 323Α Π.Κ Σε γενικές γραμ
μές στην έννοια της εκμετάλλευσης τίθεται ως προϋπόθεση 
η χρήση εξαναγκαστικών η απατηλών μέσων’, όπως περι- 
γράφονται stricto sensu στο κείμενο του νόμου, συνεπεία 
των οποίων απουσιάζει η ελεύθερη συναίνεση του ατόμου 
(θύματος) και η παροχή της εργασίας του έχει άδικο ή κατα
πιεστικό χαρακτήρα ή είναι επαχθής γ ι’ αυτό.

2. Με δεδομένη την σύνδεοη των εξαναγκαστικών μέ
σων που χρησιμοποιεί ο δράστης της εμπορίας προσώπου 
προς τον σκοπό της εργασιακής εκμετάλλευσης του τελευ
ταίου, μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί ότι στη μορφή αυτή 
εκμετάλλευσης το θύμα χρησιμοποιείται ως εμπορεύσιμο ή 
αναλώσιμο είδος, άποψη που ενισχύεται ιδιαίτερα στις περι

πτώσεις κατά τις οποίες το θύμα στερείται συγχρόνως και 
της ελευθερίας κίνησής του, εξαναγκαζόμενο με τον τρόπο 
αυτό να παρέχει τις "υπηρεσίες" του*, με φυσικό ή ηθικό εξα
ναγκασμό, χωρίς μάλιστα να είναι αναγκαίο αυτή η παροχή 
να στηρίζεται σε μια ex lege δημιουργούμενη μονομερή ενο
χική υποχρέωση, που κατά κανόνα κατευθύνεται σε μία κα
τάρτιση συμβάσεως εργασίας συγκεκριμένου περιεχομένου 
με συγκεκριμένο πρόσωπο9.

Γίνεται δεκτό από τη θεωρία, ότι στο χώρο της εργασίας, 
η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς και η αξιοπρέ
πεια του εργαζόμενου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αφού στο 
χώρο αυτό η παροχή της εργασίας αποκτά υπόσταση με την 
αποδέσμευση από το πρόσωπο του εργαζόμενου θύματος της 
εργασιακής του δυνάμεως, η οποία τελεί σε αδιαχώριστη ενό
τητα από την εν γένει προσωπικότητά του10.

Συνεπώς δεν αποκλείεται η εκμετάλλευση της εργασίας να 
στοιχειοθετείται και στην περίπτωση της προσβολής της 
προσωπικότητάς του εργαζόμενου (θύματος εμπορίας) υπό

Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 2 5 %  στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

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

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

e-mail: nlkolopoulos_optlcs@yahoo.gr

Δεκτά ολα τα ταμεία 

Δ εκτές όλες οι
πιστωτικές κάρτες

[ 2 9 ]  Α/Α

mailto:nlkolopoulos_optlcs@yahoo.gr


την έννοια του άρθρου 57 και 59 ΑΚ, θεμελιώνοντας περαι
τέρω και αξιώσεις προς αποζημίωση με τις περί αδικοπρα
ξιών διατάξεις

Στην θεωρία άλλωστε του εργατικού δικαίου υποστηρίζε
ται άτι η εργασία συνιστά στοιχείο της προσωπικότητας και 
όρος αναπτύξεως των σωματικών, ψυχικών και πνευματι
κών δυνάμεων του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να τε
θεί στην απόλυτη διάκριση εκείνου που την εκμεταλλεύε
ται, ώστε αυτός να φθάνει στο σημείο να την εκμεταλλεύε
ται ελευθέριος με όποιον τρόπο θέλει11 (λ.χ σε συνθήκες υ 
πό τις οποίες κινδυνεύει η υγεία του προσώπου εφόσον α
πασχολείται σε ακατάλληλο χώρο η σε βαριές εργασίες ή ό
ταν παρέχεται σε αυτό χώρος προς διαμονή στον οποίο δεν 
πληρούνται στοιχειώδεις όροι υγιεινής).

3. Π εραιτέρω θεωρώ ότι στην έννοια της εκμετάλλευ
σης υπάγεται και η περίπτωση της παράνομης χρησιμοποί
ησης της εργασίας των προσώπων που θεωρούνται θύματα 
εμπορίας εφόσον από την χρησιμοποίηση της εργασίας τους 
προκύπτει περιουσιακό όφελος. Ως όφελος στην προκειμένη 
περίπτωση νοείται οποιαδήποτε βελτίωση της περιουσια
κής κατάστασης του δράστη ή τρίτου12, η οποία μπορεί να 
αποτιμηθεί σε χρήμα και μάλιστα ανεξάρτητα αν στο θύμα 
έχει δοθεί μικρή η μεγάλη αμοιβή. Αλλά και η χρήση υπηρε
σιών χωρίς αντάλλαγμα, εμπίπτει στην έννοια του περιου
σιακού οφέλους αφού με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
αύξηση της περιουσιακής κατάστασης του δράστη ή άλλου, 
οφελούμενου από την πράξη, προσώπου13. Επίσης βελτίω
ση της περιουσιακής κατάστασης υπάρχει: όταν αυξάνεται 
το ενεργητικό της περιουσίας ή όταν το ενεργητικό της μέ
νει σταθερό αλλά μειώνεται το παθητικό της περιουσίας ή ό
ταν αποτρέπεται η πληρωμή ορισμένης δαπάνης ή επέλευ
σης νομοθετημένης δυσμενούς συνέπειας στην περιουσία 
(λ.χ καταβολή ασφαλιστικών εισφορών )14. Τέλος,

4. Με δεδομένο ότι ο νόμος δεν διευκρινίζει το περιεχό
μενο της εκμετάλλευσης της εργασίας του θύματος, θα πρέ
πει να υπαχθούν εδώ και οι ακόλουθες περιπτώσεις:

> Παραβιάσεις της νομοθεσίας για τις αμοιβές και την α
σφάλιση των εργαζομένων όπως λ.χ η καταβολή μισθού μι
κρότερου ύψους από τον οφειλόμενο ( άρθρο 2 και επομ. ν. 
ΔΛ'της 24/1/1912 "περί πληρωμής των ημερομισθίων των 
εργατών και περί των μισθών υπηρετών κ.λ.π" κωδικοποι- 
ηθείς δια του β.δ 24 - 7/21-8-1920).

>Μη καταβολή της ασφαλιστικής εισφοράς15 ( άρθρο 1 
του α ν  86/1967 "περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυ- 
στερούντων την καταβολή και την απόδοση εισφορών 
στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης", όπως τροπο
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 33 ν. 3346 της 16/17-6-2005 
Φ.Ε.Κ 140, τ Α ’ ).

>Η δουλεία για χρέη1" ή η εμπορία με σκοπό την εξώθη
ση του θύματος στην επαιτεία17. ]

*1 Ο υπαγράφων το κείμενο έχει ολοκληρώσει το Μ εταπτυχιακό Κύκλο 
Σπουδών του Τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανε
πιστημίου Αθηνών.

2  Εγκλήματα των οποίων η έναρξη, η πρόληψη και οι άμεσες συνέπειες 
εμπλέκουν περισσότερες από μ ία  χώρες.

3 Βλ. Κων. Βουγιούκα, Το οργανωμένο έγκλημα γενικώς, σε συνδυασμό με 
τη βία και την τρομοκρατία, ειδικότερα, στο επίκεντρο τιαλαιότερων και προ

σφάτων εκδηλώσεων διεθνών οργανώσεων και οργανισμών, Υπεράσπιση I 
1999 σελ 507-509.

4 Ο Ν,Κουράκης στο: Εγκληματολογικοί ορίζοντες - Α· Ιστορική και θε
ωρητική προσέγγιση, (Β) εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2005, σελ 47, την αναφέρει 
ως οικονομική διάσταση, όρο με τον οποίο διαφωνώ, διότι η οικονομικίσπκη 
διάσταση ενός ποινικού μεγέθους είναι κατά τη γνώμη μου αυτή η οποία προ
βάλλεται ως οικονομική ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, στερείται αυτού 
του περιεχομένου και ως εκ τούτου, ως οικονομικίσπκη, προσλαμβάνει ν  
πλέον απαξιωτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει δε να σημειωθεί άτι η επιλογή του 
όρου "οικονομικίσακή' δεν παραπέμπει σε θεωρηρκό συλλογισμό αλλά σε ο
ντολογική αναφορά

5 Β λ Συμβ. Πλημμ. Θεο!νίκης, στο ίδιο, 185/2003, ΠοινΔικ. 2003 (5), 
αεί. 507 αλλά και πρωτοβάθμια Απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστη
ρίου για την πρώην Γιουγκοαλαβία της 221212001 όσο και την Εφετειακή Α
πόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 121612002, επ ί της υποθέαεως των κα
τηγορουμένων αξιαιματικών του αερβικού στρατού στη, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 
( Kunarac, Kouac, Vucouic ) στις οποίες αναπτύχθηκε ενδιαφέρουσα νομολο
γία για την έννοια της δουλείας σε σχέση με αυτήν της εμπορίας ανθρώπων. 
6 Η  έννοια της δουλείας ορίζεται :

α. Στη Διεθνή Σύμβαση Γενεύης κατά της δουλείας της 15/9/1926 που κυ
ρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 447311930 και ενσωματώθηκε στο άρθρο 
323 παρ.2 Π.Κ.

β. Στη συμπληρωματική Σύμβαση των Η.Ε του 1956 για την κατάργηση 
της δουλείας, του δουλεμπορίου και πρακτικών παρεμφερών με τη δουλεία, 
που κυρώθηκε με το Ν. 1145 H972, η οποία επαναλαμβάνει και εξειδικεύει 
τους όρους δουλεία - δουλεμπορία και περιέχει σειρά καταστάσεων που απο
τελούν θεσμούς και συνήθειες παρεμφερείς προς τη δουλεία < καταναγκαστι- 
κή εργασία για την εξόφληση ιδιωακού χρέους, δουλοπαροικία ή ειλωτεία, 
παράδοση γυναικός χωρίς τη θέλησή της για γάμο με ανταλλάγματα σε χρή
μα ή  σε είδος, κληρονομική μεταβίβαση της γυναίκας μετά το θάνατο του συ
ζύγου της).

γ. Στο άρθρο 4 ΕΣΔΑ το οποίο στην § 1 καταδικάζει την δουλεία και την 
ειλωτεία και στην § 2 την καταναγκαστική και υποχρεωτική εργασία

7 Στα μέσα δε αυτά, δεν συμπεριλαμβάνεται η απάτη που τελείται με την 
"εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών", αλλά η εξαπάτηση 
συνεπεία της οποίας επέρχεται μια προφανής δυσαναλογία παροχής -αντιπα
ροχής, μεταξύ δράστη και θύματος.

8 Είτε ως εποχιακό εργατικό προσωπικό, είτε ως υπηρετικό προσωπικό 
(οικιακοί βοηθοί) κ.α.

9 Β λ Στ. Βλαστό, Επίτομο Ατομικό Εργατικό Δκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκου
λα, 2001, σελ. 73 όπου αναλύονται οι εξαιρετικές διατάξεις που επιβάλλουν 
την αναγκαστική και υποχρεωτική εργασία, ττρβλ. και ΕΔΔΛ Υπόθεση Van 
der Mussele κατά Βελγίου, Απόφαση της 23111/1983 για την έννοια της "ανα
γκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας" στο: Αντώνη Μάγγανά /Α Δα Καρατζά, 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου I Αποφάσεις και Πρα- 
κπκή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2002, σελ. 75 
-79.

10 Βλ. Αλεξ Καρακατοάνη, Η  έννομος ιάξις της εκμεταλλεύσεως / Περί 
των εξουσιών του εργοδότου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήναι, 1969, σελ 203.

11 Β λ Καρακατοάνη, στο ίδιο, σελ 167.
12 Ως τρίτος στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να θεωρηθούν και Γρα

φεία που μεσολαβούν για την εξεύρεση εργασίας προσωπικού ( καθαριότη
τας χώρων, αποκλειστικών νοσοκόμων, φροντίδας ηλικιωμένων ) για τα ο
ποία ειδικοί νόμοι προβλέπουν περαιτέρω αυστηρές κυρώσεις ( άρθρα 5 § 1,5 
Ν.2639 της I I2-9-1998 και 5 § 3 Ν.3144 / 2003 ).

13 ΒλΝρ. Μυλωνόπουλο, Ποινικό Δκαιο / Ειδικό μέρος - Εγκλήματα κα
τά της ιδιοκτησίας και περιουσίας, βίέκδ., Δίκαιο και Οικονομία, Π.Ν. Σάκ
κουλα, 2006, σελ. 52.

14 Βλ. ΑΙ. Κωστάρα, Ποινικό Δίκαιο I Επιλογές Ειδικού Μέρους, εκδ. Α 
ντ. Σάκκουλα, 2006, σελ. 560.

15 Β λ Συμεωνίδσυ - Καστανίδου, στο: Ο νέος νόμος 3064 / 2002 για την 
εμπορία ανθρώπων, εκδ. Σάκκουλα, Σειρά Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελ
λάδος (50), Θεσ/νίκη, 2003, σελ. 37-38.

16 Βλ. Συμεωνίδου - Καστανίδου, Εμπορία ανθρώπων. Οι Διεθνείς κα
τευθύνσεις, το ισχνόν ποινικό δίκαιο και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης, ΠοινΔικ. 4/2002, σελ 431.

17 Β λ Συκιώτου, Η  έννοια τον θύματος στην εμπορία ανθρώπων, Ποιν- 
Χρ. Ν ΣΤ / 2006, σελ 686. ΙΆ. και ΣυμβΠλημΘεσσ/κης 185/2003.
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[  ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Του: Υποστρατήγου ε.α. Παύλου Βασ. Μόσχου

Η σημασία της εποποιίας

του ’40

“Υπ ολοχαγέ, χη σ η μ α ία . Να έρθει εδώ αμέσως, και όλοι οι σαλπιγκταί χου 
Συντάγματος να σημάνουν έφοδο". Ήρθε η σημαία και ξεδιπλώθηκε. Στο 
πεδίο της μάχης η σημαία είναι κάτι δραματικά ιερά, σαν θεία μετάληψη, 
βουβή αλλ’ ακατανίκητη έκκληση της Πατρίδας. Στο αέρι του βουνήσιου 

δειλινού η σημαία του Συντάγματος είχε αρχίσει να φτεροκοπάει ανήσυχα, 
αητός π ’ ονειρεύεται ξύπνιος. Οι σαλπιγκτές σήμαιναν γύρω το εμβατήριο 
της ορμής και της θυσίας "Προχωρείτε, Προχωρείτε. Μονομιάς τα τάγματά 

μας με τα κράνη και τις λόγχες ανασείστηκαν, σηκώθηκαν, έσκυψαν, 
χύμησαν. Κατρακυλούσαμε χρέχοντας τη βουνοπλαγιά, ένα κύμα από χακί”.
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Μw αυτή την υπέροχη εξόρμηση
τους οι Έ λληνες το 1940, διέρρηξαν σαν εκτυφλωτική α
στραπή το πυκνό σκοτάδι στο οποίο βύθισαν την Ευρώπη 
η ναζιστικη Γερμανία και φ ασιατική Ιταλία και με την πί
στη, την ανδρεία και τη θυσία τους, έστησαν στη Βόρειο 
Ή πειρο μνημείο ψηλό και περίοπτο, ναό της φιλοπατρίας 
και βωμό της ελευθερίας.

Ο πόλεμος που άρχισε το Σεπτέμβριο του 1939 βρήκε τη 
χώρα μας απόλυτα ουδέτερη. Λαός από παράδοση φιλειρη
νικός οι Έ λληνες απεύχονταν την εμπλοκή πλην όμως με 
τις συνωμοτικές κινήσεις, τις παγίδες, τις πλεκτάνες, τα

ψεύδη και τις εγκληματικές προκλήσεις της Ιταλίας τελι
κά δεν την απέφυγαν. Η δεινή απειλή κατά της πατρίδας 
μας έγινε πλέον εξόφθαλμη με το αποκορύφωμα της ιταλι
κής θρασύτητας και επιθετικότητας, το δόλιο τορπιλισμό 
του καταδρομικού πλοίου ΈΛΛΗ" στην Τήνο την 15η Αυ- 
γούστου 1940, στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ό
ταν το πλήθος των πιστών με δέος παρακολουθούσε τη θεί
α λειτουργία και ο κλήρος έκανε δεήσεις "υπέρ της ειρήνης 
του σύμπαντος κόσμου".

Η απόφαση για την ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλά
δας, άμεσα συνυφασμενη στην τελική διαμόρφωσή της με
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τις γενικότερες εξελίξρις στο Ευρωπαϊκό μέτωπο, ανταπο
κρινόταν και σε μια μονιμότερη προοπτική του φασιστικού 
καθεστώτος. Τα ελληνικά εδάφη στο επίκεντρο των θαλάσ
σιων και εναερίων οδών της Ανατολικής Μεσογείου ήταν 
εμπόδιο στις επιδιώξεις του Μουσολίνι για απόλυτη κυ
ριαρχία στην περιοχή. Η παραίτηση του Βερολίνου από κά
θε άμεση διεκδίκηση στη Μεσόγειο και η αναγνώρισή της 
σαν ζώνη ιταλικού ενδιαφέροντος, είχε συμβάλλει αποφα
σιστικά στην ενθάρρυνση των ιταλικών επιθετικών σχεδί
ων σε βάρος της Ελλάδος. 'Οπως ομολογούσε απερίφραστα 
ο Ιταλός δικτάτορας στις παραμονές της 28ης Οκτωβρίου: 
"πρόκειται για επιχείρηση με την οποία βασάνισα την σκέ
ψη μου για μήνες πριν από τη συμμετοχή μου στον πόλε
μο και πριν από την έναρξη του πολέμου". Συναρτημένη 
λοιπόν στενά με τα επεκτατικά σχέδια της Ρώμης στην Α
νατολική Μεσόγειο, η απόφαση για την επίθεση εναντίον 
της Ελλάδος, είχε ουσιαστικά διαμορφωθεί αμέσως μετά 
την έξοδο της Ιταλίας στον πόλεμο.

Κατά το ιταλικό σχέδιο, η εκστρατεία εναντίον της Ελ
λάδας θα είχε όλα τα χαρακτηριστικά των πολεμικών επι
χειρήσεων του Άξονα, δηλαδή αστραπιαία προσβολή και κε- 
ραυνοβόλα δράση μηχανοκίνητων κυρίως κατ’ αντιπάλου 
ανέτοιμου και απροετοίμαστου. Με αυτά τα δεδομένα ο Αρ
χιστράτηγος των ιταλικών δυνάμεων 
στην Αλβανία Βισκόντι Πράσκα πί
στευε και διαβεβαίωνε τον Ιταλό δι
κτάτορα ότι τα στρατεύματά του θα ε- 
κτελούσαν απλή και αναίμακτη πο
ρεία προς την Αθήνα Πλανήθηκε επί
σης από επιπόλαιους πληροφοριοδό
τες και σχημάτισε την πεποίθηση ότι 
η Ελλάδα είτε δεν υποπτευόταν την Ι
ταλική επίθεση είτε έκρινε μάταιο να 
την αντιμετωπίσει. Στο ιταλικό αυτό 
σχέδιο η Ελλάδα αντέδρασε ταχύτατα 
με άμεση κινητοποίηση. Η προσέλευ
ση των Ελλήνων στις μονάδες υπήρ

ξε αθρόα, μαζική και πήρε χαρακτήρα πανηγυρικό.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940 που 

ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα Γκράτσι ζητούσε τελεσι
γραφικά από την Ελληνική Κυβέρνηση σαν εγγύηση ου
δετερότητάς της να καταλάβουν οι Ιταλικές 'Ενοπλες Δυ
νάμεις ορισμένα στρατηγικά σημεία του ελληνικού χώρου 
και έλαβε την παγκοσμίως γνωστή έκτοτε μονολεκτική α
πάντηση το ομόθυμο "ΟΧΙ", ο συσχετισμός των δυνάμεων 
ήταν απογοητευτικός για τη χώρα μας: Στις οκτώ Μεραρ
χίες του ιταλικού στρατού εμείς είχαμε να αντιπαρατάξου- 
με μόνο δύο. Δεν διαθέταμε άρματα μάχης και υστερούσα
με καταφανώς σε αριθμό και ποιότητα οπλισμού. Στον αέ
ρα και τη θάλασσα η Ιταλία είχε σαφή υπεροπλία 

Ο Ελληνικός Στρατός σ’ αυτά είχε να αντιτάξει μόνο 
την ευψυχία του, την αγωνιστικότητα, την ευστροφία του 
νου, την ακατάβλητη δύναμη και θέληση που τρέχει στο 
αίμα τη φυλής, τη ζωτικότητα την αντοχή και τη διάθεση 
για θυσία, στοιχεία γνώριμα από την εποχή του Ομήρου.

Από τις 05.30' της 28ης άρχισε η προσβολή των παραμε
θορίων Ελληνικών φυλακίων και η εισβολή των ιταλικών 
στρατευμάτων στο Ελληνικό έδαφος, ενώ τα χαράματα εκ
δηλώθηκε και η δράση της Ιταλικής Αεροπορίας, τόσο κα
τά των στρατευμάτων του μετώπου, όσον και κατά των α

στικών κέντρων και των συγκοινω
νιών στα μετόπισθεν. Η χερσαία ιταλι
κή επίθεση πραγματοποιήθηκε με κα
τά μέτωπο προέλαση στην περιοχή 
Καλπακίου και αμφίπλευρο ελιγμό υ
περκέρασης στα νευραλγικά σημεία 
της Θεσπρωτίας (Ελαία - Καλαμά) και 
της Πίνδου (Σαμαρίνα - Δίστρατο - 
Βωβούσα), για λόγους αντιπερισπα
σμού και προκειμένου ν ’ αποκοπούν 
οι προσβάσεις στο μέτωπο για ενίσχυ
ση.

Η εξέλιξη των Ελληνοϊταλικών επι
χειρήσεων μόνο για λίγα 24ωρα ήταν

Η δεινή απειλή κατά της 
πατρίδας μας έγινε πλέον 

εξόφθαλμη με 
αποκορύφωμα 

της ιταλικής θρασύτητας, 
τον τορπιλισμό του πλοίου 
"ΕΛΛΗ" στην Τήνο την 15η 

Αυγούστου 1940, 
στην εορτή της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου **
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αμφίρροπη. Μετά την αιφνιδιαστική ει
σβολή στα ελληνικά εδάφη, πριν ακόμα 
εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Γκράτσι, τα 
φασιστικά στρατεύματα κατόρθωσαν σε 
πρώτη φάση να προσεγγίσουν τους αντι
κειμενικούς τους στόχους. Η σθεναρή ό
μως αντίδραση των Ελληνικών στρατευ
μάτων με μια σειρά από επικές μάχες έδινε 
νέα τροπή στην εξέλιξη των επιχειρήσεων 
μετά χην έβδομη μέρα του πολέμου. Οι ε
χθροί καθηλώνονται μπροστά στο Καλπά- 
κι, ενώ στο μέτωπο του Σμόλικα και του 
Γράμμου τα προωθημένα τμήματά του απωθούνται μέχρι 
τα μεθοριακά υψώματα της Κόνιτσας. Στις 6 Νοεμβρίου ο 
Τσιάνο ομολογούσε: Η πρωτοβουλία περιήλθε στον αντί
παλο. Δεν πιστεύω ότι έχουμε ηττηθεί. Πολλοί όμως έτσι 
διαισθάνονται.

Στις 14 Νοεμβρίου ο Ελληνικός Στρατός ανέλαβε γενική 
επίθεση στα μέτωπα της Ηπείρου και της Βορειοδυτικής 
Μακεδονίας. Ως τις 22 Νοεμβρίου τα Ελληνικά εδάφη από 
την οροσειρά της Πίνδου μέχρι και τις ακτές της Θεσπρω
τίας είχαν απαλλαγεί από χην παρουσία και του τελευταίου 
ξένου εισβολέα. Και την ίδια μέρα, ανατολικότερα, οι Ελλη
νικές δυνάμεις αφού έκαμψαν την οργανωμένη ιταλική α
ντίσταση στο δυσπρόσιτο ορεινό συγκρότημα Μοράβα - 1- 
βάν, εισέρχονται στην Κορυτσά, επικοινωνιακό κόμβο ι
διαίτερης στρατηγικής σημασίας. Η κατάληψη της Βορειο- 
ηπειρωτικής Μητροπόλεως προσέδωσε νέα διάσταση στον 
αγώνα του έθνους. Η νικηφόρα προέλαση των ελληνικών 
στρατευμάτων γινόταν σε αλύτρωτα εδάφη κατοικημένα 
από πληθυσμό στην συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνι
κό. Η παράδοση της Πρεμετής των Αγίων Σαράντα, του 
Αργυροκάστρου και της Χειμάρας χαιρετίζονταν από την 
πανελλήνια κοινή γνώμη σαν σταθμός απελευθερωτικής 
εκστρατείας.

Η προώθηση των ελληνικών στρατηγικών θέσεων στο 
Βορειοηπειρωτικό μέτωπο δεν έμελλε να ανακοπεί παρά 
μόνο από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όταν οι χιονο
πτώσεις στα ορεινά και οι πλημμύρες στα πεδινά επέφεραν 
χην αναστολή της προελάσεως και την παρεμπόδιση του α
νεφοδιασμού. Η Κλεισούρα στα χέρια των Ελλήνων από τις 
πρώτες μέρες του 1941 οριοθετούσε τις ακραίες θέσεις τους 
στο εσωτερικό της Αλβανίας. Οι 
δυσχέρειες στον εφοδιασμό δεν 
επέτρεψαν στο στρατό μας να 
προωθηθεί προς την Αυλώνα 
και να καταφέρει το τελικό καί
ριο πλήγμα στις δυνάμεις του ε
χθρού. Δεν υποχώρησε όμως 
ούτε στο ελάχιστο από τη Γραμ- 
μή Πόγραδετς - Χειμάρας.

Η νέα μεγάλη ιταλική επίθεση 
γνωστή και ως "Εαρινή" προε
τοιμασμένη με πείσμα και επιμέλεια κάτω από την αυστη
ρή προσωπική επίβλεψη του Μουσολίνι κατέληξε και αυ
τή σε οικτρό ναυάγιο. Το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου

οι Ιταλικές δυνάμεις αποφασιστικά ενι- 
σχυμένες σε αριθμό ανδρών και πολεμικό 
υλικό απέτυχαν να κάμψουν την αντί
σταση των ελληνικών προφυλακών. Στις 
21 Μαρτίου 1941 ο υπερόπτης αρχηγός 
του φασισμού επιστρέφει στη Ρώμη κατι- 
σχυμένος στο πεδίο της μάχης και με εύ
σημο τη διεθνή γελοιοποίηση.

Η νικηφόρα αντιμετώπιση της άναν
δρης επιβουλής σε βάρος της Ελλάδας που 
στοίχισε στους Ιταλούς 120.000 νεκρούς 
τραυματίες και αγνοούμενους και στους 

Έ λληνες 12.752 νεκρούς και μεγαλύτερο ασφαλώς αριθμό 
τραυματιών έμελλε να αποτελέσει έρεισμα αποφασιστικής 
σημασίας στον αγώνα των ελεύθερων κρατών εναντίον 
των δυνάμεων του ολοκληρωτισμού και της βίας 

Η αποτυχία του ιταλικού σχεδίου στενά συνυφασμένου 
με άλλες μεγάλης σημασίας πολεμικές επιχειρήσεις του Ά
ξονα όπως το Σχέδιο Βαρβαρόσα του Β’ Π.Π. που προέβλε- 
πε την επίθεση των Γερμανών κατά της Ρωσίας υπήρξε αι
τία σημαντικών επιβραδύνσεων και καθυστερήσεων κρίσι
μων στην έκβαση του πολφού.

Η προετοιμασία όμως της εκστρατείας κατά της Ρωσίας 
προϋπόθετε και καθιστούσε αναγκαία τη διασφάλιση των 
νώτων του γερμανικού στρατού. Στον ιδιαίτερα ευαίσθητο 
κάτω από τις συνθήκες αυτές χώρο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης η Ελλάδα ως προκεχωρημένο φυλάκιο ή και πι
θανό προγεφύρωμα της Αγγλίας αποτελούσε έκτοτε επιθε
τικό στόχο ζωτικής στρατηγικής σημασίας 

Στις 13 Δεκεμβρίου 1940 ο Χίτλερ υπέγραψε το επιτελι
κό σχέδιο ’Μαρίτα". Η σταθεροποίηση του ελληνικού μετώ
που στην Αλβανία, και το ενδεχόμενο να αποτελέσει η χώ
ρα μας βρετανικό εφαλτήριο με αεροπορική βάση στη Λή
μνο, ενέτεινε την ανησυχία του Βερολίνου και με τη δια- 
φαινόμενη απειλή για τις πετρελαιοπηγές και τα διυλιστή
ρια της Ρουμανίας η Γερμανία ανέλαβε δράση προς εξουδε- 
τέρωση του κινδύνου στρέφοντας τα πολεμικά πυρά της ε
ναντίον της Ελλάδας

Η παροχή κάθε διευκολύνσεως για τη διέλευση και τον 
ανεφοδιασμό των γερμανικών στρατευμάτων από τις κυ
βερνήσεις της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας και η ανοιχτή 
ένταξη από τον Φεβρουάριο του 1941 της Βουλγαρίας στο 

πλευρό των δυνάμεων του άξο
να με αντάλλαγμα την υπόσχε
ση για την μελλοντική εκχώρη
ση της Μακεδονίας και της Θρά
κης του Αιγαίου παρείχαν τις 
βασικές προϋποθέσεις για την α
σφαλέστερη ευόδωση του εγχει
ρήματος

Η συμβολή των συνεταίρων 
κρατών της Βαλκανικής Συνεν- 
νοήσεως διαγράφονταν από την 

αρχή αμφίβολη και έμελλε τελικά να αποδειχθεί καθολικά 
αρνητική. Η Ρουμανία είχε ετπλέξει τη συνεργασία με τον 
Άξονα και από τον Οκτώβριο του 1940 είχε ανοίξει τις πύ-

“ η  Ελλάδα ως
προκεχωρημένο 
φυλάκιο ή και 

πιθανό προγεφύρωμα 
της Αγγλίας, 

αποτελούσε έκτοτε 
επιθετικό στόχο 

ζωτικής στρατηγικής 
σημασίας*’

[ 35 ] Α/Α



λες της στα Γερμανικά στρατεύ
ματα Η Γιουγκοσλαβία μετά α
πό δισταγμούς και αμφιταλα
ντεύσεις προσχωρούσε στις 25 
Μαρτίου 1941 στο τριμερές σύμ
φωνο με αντάλλαγμα την ανα
γνώριση της κυριαρχικής ανε
ξαρτησίας και της εδαφικής ακε
ραιότητας, αλλά και την υπόσχε
ση για την εκχώρηση της Θεσ
σαλονίκης, στο πλαίσιο της νέας 
διαρθρώσεως της Ευρώπης.

Η Τουρκία τέλος είχε από τον 
Δεκέμβριο του 1940 εγκαινιάσει μυστικό διάλογο με το Βε
ρολίνο που προορίζονταν να καταληξει στο διμερές σύμφω
νο φιλίας της 8ης Ιουνίου 1941. Κάτω από ανάλογες συνθή
κες η Κυβέρνηση της Άγκυρας όχι μόνο δεν ήταν διατεθει
μένη να συνδράμει στρατιωτικά το Ελληνοβρετανικό μέ
τωπο, αλλά και με την Τουρκοβουλγαρική δήλωση της 
17ης Φεβρουάριου 1941 για την αποχή από κάθε επίθεση 
διευκόλυνε αποφασιστικά τα γερμανικά σχέδια σε βάρος 
της Ελλάδος.

Η γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδας προετοιμά
στηκε με προσοχή και επιμέλεια τόσο στο διπλωματικό όσο 
και στο στρατιωτικό πεδίο. Περισσότερες από τριάντα Με
ραρχίες, ανάμεσά τους και ορισμένα από τα επίλεκτα τμήμα
τα του γερμανικού στρατού, με την πρόσθετη συμβολή των 
ιταλικών και την κάλυψη των βουλγαρικών δυνάμεων δια- 
τάχθηκαν να καταφέρουν το τελικό πλήγμα οε βάρος των 
ελληνικών στρατευμάτων, ασθενέστερων αριθμητικά αλλά 
και σκληρά δοκιμασμένων στο μέτωπο Ηπείρου - Αλβανίας

Η επίγνωση της συντριπτικής υπεροχής του εχθρού δεν 
επρόκειτο να μεταβάλλει την απόφαση των Ελλήνων να α- 
ντισταθούν και στη νέα εισβολή. Στο μέτωπο της Ανατολι
κής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης οι υπερασπιστές 
των οχυρών στο Ρούπελ, τον Εχίνο, τη Νυμφαία, το Ιστί- 
μπεη και το Λύσσε, κατόρθωσαν ν ’αντισταθούν στις ακατά- 
παυστες επιθέσεις και να αναστείλουν την προέλαση των 
Γερμανικών δυνάμεων για τρία τουλάχιστον 24ωρα. Και 
δεν υπέκυψαν οριστικά παρά μόνον όταν οι θωρακισμένες 
Γερμανικές Μεραρχίες με την αστραπιαία κατάρρευση του 
Νοτίου Γιουγκοσλαβικού μετώπου, ει
σέδυσαν στην κοιλάδα του Αξιού ποτά- 46
μού και παρέκαμψε την αμυντική 
γραμμή του Στρυμώνα

Η αναπόφευκτη κάμψη της Ελληνι
κής αντιστάσεως κάτω από την κατα
λυτική πίεση της πολεμικής μηχανής 
του χιτλερικού Ράιχ, εγκαινίαζε περίο
δο σκληρών περιπετειών για το έθνος 
μας Παράλληλα όμως μέσα στο καμίνι 
αυτής της δοκιμασίας χαλκεύονταν 
και η απόφαση για τη συνέχιση του α
γώνα μετά την ηρωική μάχη της Κρή
της σ’ όλες τις πόλεις και την ύπαιθρο 
της κατεχόμενης Ελλάδας την ανατο

λική Μεσόγειο και το Αιγαίο, στα 
πολεμικά μέτωπα της Μέσης Α
νατολής της Αφρικής και αργό
τερα της Ιταλίας μέχρι την τελι
κή νίκη.

Η ανδρεία του ελληνικού λα
ού, που ξέρει να θυσιάζεται για 
την ελευθερία του τον ωθεί να 
δώσει την ύστατη μάχη με υπε
ρηφάνεια και σθένος ακόμα κι ό
ταν ενσκήπτει η γερμανική λαί
λαπα σπέρνοντας τον όλεθρο 
στην ανθρωπότητα και επιχειρώ

ντας να καθυποτάξει πλήθος λαών με τον περίεργο και α
ναμφίβολα καλλιεργημένο έντεχνα νοσηρό μύθο της υπε
ροχής της αρίας φυλής που αναβιώνει στις μέρες μας με τις 
ομάδες των νεσναζί.

Η σημασία του πολεμικού αυτού αγώνα, της μάχης της 
Ελλάδος ήταν αποφασιστική και πολυσήμαντη. Στο στρα
τηγικό πεδίο, συνέβαλε στη δημιουργία ανοιχτού πολεμι
κού μετώπου στο νευραλγικό στρατηγικά χώρο της νότιας 
Βαλκανικής και έκανε αναγκαία τη στρατηγική παρέμβα
ση της Γερμανίας Η αναγκαστική δε αυτή εμπλοκή επέφε
ρε την αδυναμία του Βερολίνου να αντιμετωπίσει την ε- 
ντεινόμενη βρετανική δραστηριότητα, στο χώρο της Εγγύς 
Ανατολής και κυρίως την καθυστέρηση στην ανάληψη 
της εκστρατείας εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεαχ; με επα
κόλουθο την καθήλωση των χιτλερικών στρατευμάτων 
στις Ρωσικές στέπες και τη διάφορη τροπή της γενικότερης 
εξελίξεως της παγκόσμιας συρράξεως Η νίκη στην Πίνδο 
άλλαξρ τον ρουν της ιστορίας 

Στο πολιτικό πεδίο η νικηφόρα ελληνική αντίσταση είχε 
έρθει να καταρρίψει τους μύθους του φασιστικού ολοκλη
ρωτισμού και να αναδείξει την ακατάβλητη δύναμη των 
λαών όταν προασπίζουν την εθνική τους ελευθερία Αλλά ο 
αντίκτυπος από τη μάχη της Ελλάδας εκδηλωνόταν απο
φασιστικός και σε ένα ακόμη πεδίο. Όσοι δεν είχαν ακόμη 
υποκύψει ή όσοι εξακολουθούσαν να μάχονται έστω και 
μακριά από τα εδάφη της πατρίδας τους αντλούσαν από τα 
πολεμικά ανακοινωθέντα δύναμη και αισιοδοξία, όταν κάθε 
άλλη είδηση από το ευρωπαϊκό μέτωπο επιβεβαίωνε την ο

λοκληρωτική κατίσχυση του άξονα.
Η ανάμνηση του νικηφόρου εκεί

νου αγώνα γοητεύει και θέλγει τους 
Ελληνες διότι υπήρξε μια τιτάνια 

προσπάθεια, στην οποία εκδηλώθηκε η 
συνολική και αρραγής βούληση ολό
κληρου του έθνους με συναδέλφωση, 
αλληλεγγύη, συνεργασία και σύμπνοια 
μοναδική. Κάθε λαός ζει από την ιστο
ρία του και δεν μπορεί να την αψηφή
σει ατιμώρητα Αυτό ισχύει πολύ πε
ρισσότερο για το δικό μας λαό που γέν
νησε την Ιστορία Το πρόσταγμά της 
στη διαδρομή των αιώνων είναι ένα: Ε
ΝΟΤΗΤΑ ]

Στο πολιτικό πεδίο 
η νικηφόρα ελληνική 

αντίσταση είχε έρθει να 
καταρρίψει τους μύθους 

του φασιστικού 
ολοκληρωτισμού και να 

αναδείξει την ακατάβλητη 
δύναμη των λαών όταν 
προασπίζουν την εθνική 

τους ελευθερία**

Α/Α [ 3 6 ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007



Advanced Focus System

Turn on th e  light

3τ»νf

firmV SmVy

57/

Sn

Sv»Wr\

W

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 φωτεινότητα 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 υψηλής απόδοσης.

Το στιβαρό, αδιάβροχο περίβλημα τους από αλουμίνιο, εγγυάται πολλά χρόνια 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 ανάγκες 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 έφεραν 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 μόνα τους.

Επιλέξτε έναν από τους φακούς ZWEIBRUDER, φιλόδοξα οχεδιασμένου, 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.
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Πυροβόλα όπλο
Του: Δημητριου Στ. Τσιάβα 

Αστυνόμου A

ολυβόλα (π.β.) (MachineGuns, Maschinen Gewehren [MG]), είναι τα πυ
ροβόλα όπλα, τα οποία είτε κρατούμενα στα χέρια είτε στηριζόμενα σε δίποδες, 
τρίποδες ή ειδικές βάσεις, μπορούν να εκτελούν ημιαυτόματη ή αυτόματη βολή, 
τροφοδοτούνται δε, είτε με γεμιστήρες των τριάντα φυσιγγίων τουλάχιστον είτε 
με δεσμίδες (ταινίες) μερικών εκατοντάδων φυσιγγίων ή εναλλακτικά και με 
τους δύο τρόπους

Τα πρώτα πολυβόλα που παρουσιάσθηκαν, δεν είχαν καμία σχέση με τις σημε
ρινές κατασκευές Από τα μέσα του 14ου έτος τα μέσα του 15ου αιώνα παρέλα- 
σαν από τα πεδία των μαχών στην Ευρώπη, πυροβόλα όπλα με πολλές κάννες 
διατεταγμένες σε οριζόντια σειρά, οι οποίες πυροδοτούνταν διαδοχικά και κάλυ
πταν πλατύ μέτωπο κατά την έννοια του οριζοντίου επιπέδου. Λόγω όμως των 
δυσκολιών στη χρήση τους και των πολλών, συχνά θανατηφόρων, ατυχημάτων 
που λάμβαναν χώρα, εγκαταλείφθηκαν γύρω στα 1450.

Το καλοκαίρι του 1862 ο Richard Jordan Gatling, ένας Αμερικανός κατα
σκευαστής γεωργικών μηχανημάτων παρουσιάζει στην εμπορική έκθεση της 
πόλης Indianapolis το πρώτο χειροκίνητο πολυβόλο, το οποίο είχε ταχυβολία 300 
φυσίγγια ανά λεπτό (φ.α,λ.) και διατίθετο σε δύο τύπους ένα βαρύ εξάκαννο με 
διαμέτρημα κάννης 1 ίντσα (25,4 mm) και ένα mo ελαφρύ δεκάκαννο με διαμέ
τρημα 0,45 εκατοστά της ίντσας (11,4 mm), το οποίο λειτουργούσε με την περι
στροφή των καννών του μέσω χειροστροφάλου (μανιβέλας). Το υπόδειγμα (μο
ντέλο) του 1865 είχε πολλούς και μεγάλους πελάτες όπως οι ένοπλες δυνάμεις 
των Η .Π Α  και της Μ. Βρετανίας ο τσαρικός στρατός και οι στρατοί της Ιαπω
νίας της Τουρκίας και της Ισπανίας Ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών κα
τασκευάσθηκε σε εκδόσεις των 4,6, 8 και 10 καννών και σε διάφορα διαμετρή
ματα.

Την ίδια περίοδο, λίγο πριν και λίγο μετά, σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 
και άλλα πολυβόλα, που φέρουν σταθερές κάννες Το Βελγικό πολυβόλο-μυδρά- 
λιο (mitrailleuse) Montigny έχει τριάντα επτά κάννες ενώ το Σουηδικό
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Palmcrantz δέκα οριζόντιες κάννες Το δίκαννο Αμερικάνικο πολυβόλο Gardner Μ 1874 μπορεί 
να εκχελέοει 400 βολές το λεπτό, ενώ το Σουηδικό Nordenfelt με τέσσερις η πέντε κάννες έχει δια
μέτρημα 11 mm.

Ό λα όμως αλλάζουν το 1883, όταν φθάνει στο Λονδίνο ο Αμερικανός Hiram Stevens Maxim,
έχοντας στις αποσκευές του τα σχέδια για το πρώτο πραγματικά αυτόματο όπλο, το οποίο βασίζει τον 
αυτοματισμό της λειτουργίας του στις δυνάμεις, που αναπτύσσονται από την καύση της πυρίτιδας. 
Μετά την πυροδότηση του φυσιγγίου, που βρίσκεται στη θαλάμη του όπλου, από την καύση της πυ
ρίτιδας δημιουργούνται αέρια, τα οποία αναπτύσσουν δυνάμεις προς όλα τα σημεία του 
φυσιγγίου. Δύο όμως είναι οι βασικές δυνάμεις που αναπτύσσονται, αυτή που αποκολλά 
τη βολίδα από το φυσίγγιο και την προωθεί μέσα στην κάννη και η αντίρροπη αυτής δύ
ναμη, η οποία εφαρμόζεται στον πυθμένα του φυσιγγίου (ανάκρουση). Την ανάκρουση 
λοιπόν χρησιμοποίησε ο Maxim και αφού σχεδίασε, κατασκεύασε το πολυβόλο του, το ο
ποίο αποτελούνταν από δύο βασικά μέρη, αυτό που περιλάμβανε την κάννη και το σκε
λετό του όπλου, που ήταν σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ τους και αυτό που περιλάμβανε 
το κλείστρο με τον επικρουστήρα, που ήταν κινούμενο. Αφού πυροδοτηθεί το φυσίγγιο, 
η ανάκρουση πιέζει προς τα mom το κλείστρο και με τον εξολκέα, που είναι εξάρτημα του 
κλείστρου, παραλαμβάνεται ο κάλυκας του πυροδοτηθέντος φυσιγγίου και απορρίπτε
ται μέσω της θυρίδας, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του όπλου. Το κλείστρο φθάνει μέ
χρι το mom σημείο της διαδρομής του και αμέσαχ; μετά, με την πίεση του επανατατικού 
ελατηρίου ωθείται μπροστά, εκεί όπου έρχεται σε επαφή με την κάννη, αφού προηγουμένως έχει πα- 
ραλάβει νέο φυσίγγιο από τη δεσμίδα, το έχει σφηνώσει στη θαλάμη και το πυροδοτεί. Η λειτουργί
α αυτή επαναλαμβάνεται ταχύτατα, μέχρι να τελειώσει η δεσμίδα ή ο χειριστής να διακόψει τη λει
τουργία του όπλου. Το πρωτότυπο του πολυβόλου του Maxim πρωτοδοκιμάσθηκε την 24-1-1884 
και ήταν διαμετρήματος 0,45 Gatling. Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υπερθέρμανσης της 
κάννης ο Maxim περιέβαλε αυτήν με εξωτερικό μεταλλικό χιτώνιο, μέσα στο οποίο κυκλοφορούσε 
νερό από ένα δοχείο (μιπτόνι) και με αυτό τον τρόπο έψυχε την κάννη. Έ τσ ι κάνει την εμφάνισή 
του το πρώτο υδρόψυκτο όπλο.

Το πρώτο πολυβόλο Maxim, που δοκιμάσθηκε από τον Βρετανικό Στρατό το 1887 ήταν βάρους 
18 Kg, υδρόψυκτο και πυροδοτούσε 670 φ.α.λ.. Οι πρώτες μεγάλες παραγγελίες άρχισαν να έρχονται 
μερικά χρόνια αργότερα και τελικά, με την αλλαγή του αιώνα, όλοι οι μεγάλοι στρατοί εκείνης της 
εποχής(Αγγλικός Αμερικανικός, Γερμανικός Τσαρικός Ιαπωνικός) είχαν εφοδιασθεί με πολυβόλα 
Maxim σε διάφορα διαμετρήματα.

Ο Maxim, επειδή ο ίδιος λόγω έλλειψης κεφαλαίων, αδυνατούσε να θέσει σε παραγωγή 
τα σχέδια των πολυβόλων του, συνεργάσθηκε με πολλούς και πούλησε τις πατέντες του 
σε κάποιους άλλους Έ τσι, προέκυψε η βρετανική εταιρία V.S.M.CVickers, Son and 
Maxim), η οποία παρουσίασε πολλά από τα όπλα αυτά ως Vickers. Ο Maxim συνεργάσθη- 
κε και με την αμερικανική εταιρία Colt. Απ’ αυτή τη συνεργασία γεννήθηκε το υδρόψυ
κτο πολυβόλο Vickers-Maxim-Colt Μ 1904, που βάλλει το αμερικανικό φυσίγγιο .30- 
06 U.S. (7,62 mm X 63 mm), ενώ το Vickers ΜΚ1 του Αγγλικού Στρατού βάλει το φυσίγ
γιο 0,303 British.

Ρωσσικό πβ . Maxim ΠΜ 1910 
Γ  7,62mm R

Βρετανικό Vickers Μ Κ1 
0,303 British
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Ακολουθώντας το βασικό τρόπο του αυτοματισμού λειτουργίας, που σχεδίασε ο Maxim, πολλοί Ευ
ρωπαίοι και Αμερικανοί κατασκευαστές όπλων μπαίνουν στην αγορά των πολυβόλων και έτσι κατά την 
τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και την πρώτη εικοσαετία του 20ου αναπτύσσεται μια πραγματικά 
αξιόλογη ποικιλία και παραγωγή όπλων αυτού του είδους. Η Colt το 1895 κατασκευάζει σε σχέδια του 
John Moses Browning ένα βαρύ αερόψυκτο πολυβόλο το Μ 1895, λεγόμενο και potato digger (εκ
σκαφέας πατατών), που λειτουργεί με υποβοήθηση αερίων, σε διαμέτρημα 6 mm Lee αρχικά και .30-06 
U.S. αργότερα, βάλλοντας 450 φ.α,λ.. Η γαλλική εταιρία Hotchkiss υλοποιεί τα σχέδια του αμερικανού 
Lawrence Benet και το αποτέλεσμα, που πατεντάρεται με τον κωδικό Μ 1897, βάλλει το γαλλικό φυσίγ
γιο 8 mm Lebel και με κάποιες βελτιώσεις διατηρείται σε υπηρεσιακή χρήση από τον γαλλικό στρατό 
μέχρι και το 1939.

Η τσεχική εταιρία Skoda, υπό Αυστροουγγρική κατοχή, παρουσιάζει 
το π.β. Maschinen Gewehr (MG) 1890 με διαμέτρημα 8 mm Mannlicher 
και τελικά το M G 1913 στο ίδιο διαμέτρημα με ταχυβολία 450 φ.α,λ.. Η αυ
στριακή Steyr το 1905 παρουσίασε το πολυβόλο, που σχεδίασε ο Andreas 
Wilhelm Schwarzlose, ένας χαρισματικός σχεδιαστής όπλων, το οποίο ήταν 
πολύ απλό στη χρήση του. Υπό την κωδική ονομασία Μ 07/12 σε διαμέτρη
μα 8 mm Mannlicher, ήταν πολύ δημοφιλές στις ελαφρές καταδρομικές δυ
νάμεις και εδραοε σε όλα τα πεδία των μαχών της Ευρώπης στα χέρια των 
στρατιωτών διαφόρων κρατών. Μια άλλη αξιόλογη παρουσία στο χώρο ή
ταν το δανέζικο π.β. Madsen, το οποίο ζύγιζε μόλις 9 kg και ήταν ιδανικό 
όπλο για το πεζικό. Χρησιμοποιήθηκε όμως με ιδιαίτερη επιτυχία, προσαρ
μοσμένο σε οχήματα, καθώς και σε αεροπλάνα

Στη Γερμανία η εταιρία Deutsche Waffen und Munition fabrik (D.WJVI.), με έδρα το Spandau, 
βγάζει στην παραγωγή το π.β. MG 08, στη συνέχεια το MG 10 και τελικά το MG15, τα οποία ήταν υ- 
δρόψυκτα, λειτουργούσαν με οπισθοδρόμηση (recoil), ήταν παραλλαγές του π.β. του Maxim και φυσι
κά έβαλαν το τυποποιημένο φυσίγγιο του γερμανικού στρατού 8mm Mauser (7, 92mm X 57mm). To 
MG 15nA (neuer A rt: νέο υπόδειγμα) είναι διαφορετικό όπλο σχεδιασπκά, αερόψυκτο και αποτέλεσε 
τη βάση της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας στα π.β. Αυτά τα τέσσερα π.β. μαζί με τα Dreyse και 
Bergman κυριάρχησαν την πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα και δούλεψαν πολύ "παραγωγικά" για τη γερ
μανική αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου. Η Γερμανία κατά την υπογραφή 
της συνθηκολόγησης της 11-11-1918, που προηγήθηκε της Συνθήκης των Βερσαλλιών (1919), υποχρε
ώθηκε και παρέδωσε στις συμμαχικές δυνάμεις 115.100 πολυβόλα, διαφόρων τύπων, αριθμός που απο- 
δεικνύει τη μεγάλη σημασία, που έδιναν οι Γερμανοί στα π.β., τα οποία ήταν ο φόβος και ο τρόμος στα 
πεδία των μαχών

Οι Ιταλοί κατά την ίδια περίοδο παρουσιάζουν τα π.β. Perino και Fiat Revelli Μ14 σε διαμέ
τρημα 6 ,5  mm X 52 mm. Το δεύτερο παρέμεινε σε χρήση από τον ιταλικό στρατό μέχρι και το 1943. 
Οι Ρώσσοι δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια και ο τσαρικός στρατός εφοδιάζεται με μια παραλλαγή 
του Maxim, το ΡΜ 1910 [Pulemyot Maxima mod. 1910]) σε διαμέτρημα 7,62 mm X 54R mm. Ο αυ- 
τοκρατορικός στρατός της Ιαπωνίας κατέχει και χρησιμοποιεί μια παραλλαγή του γαλλικού 
Hotchkiss Μ 1900 σε διαμέτρημα 6,5 mm X 30 mm με το όνομα 3 Nen Shiki Kikanju (Taisho 3 
Mod.1914).

Ομως τα πράγματα γύρω στο 1915 φαίνεται, ότι αλλάζουν και πάλι. Τα π.β. γίνονται αερόψυκτα στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία και μειώνονται δραστικά το βάρος και οι διαστάσεις τους, με αποτέλεσμα 
να είναι mo εύχρηστα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της μάχης. Το 1914 κατασκευάζεται ένα 
αερόψυκτο πολυβόλο, που λειτουργεί με αέρια, στο εργοστάσιο της Βρετανικής B.SA  ( Birmingham 
Small A rm s) σε σχέδια του Αμερικανού Isaac Newton Lewis. Μπαίνει στην υπηρεσία του βρετανι
κού στρατού ως M achined un Lewis M kl με διαμέτρημα 0,303 British, βά
ρος λιγότερο από 14 kg και γεμιστήρα 47 ή 97 φυσιγγίων σχήματος τυμπάνου, 
τοποθετημένο σαν πιάτο στη ράχη του όπλου.

Οι Γάλλοι το 1915 κατασκευάζουν ένα πολυβόλο μακράς οπισθοδρόμησης 
(long recoil), το Chauchat διαμετρήματος 8 mm Lebel, το οποίο αγόρασαν και 
οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε διαμέτρημα 30.06 U.S. Γενικά ήταν ένα 
όπλο, που δεν ενθουσίασε του αμερικανούς, οι οποίοι βρήκαν κάτι στα μέτρα 
τους, όταν ο -J.M. Browning παρουσιάζει το πολυβόλο με την mo μακρά θη-

Γαλλικό τιφ. Chauchat Μ-1915 
8mm Lebel
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τεία στον αμερικανικό στρατό, ο οποίος το υιοθετεί ως Μ 1917, είναι υδρόψυκτο, διαμετρήματος 30.06 
U.S., και λειτουργεί με τον βίο τρόπο, που λειτουργούν τα Maxim-Vickers. Ως Μ 1918 γίνεται αερό- 
ψυκτο και βελτιώνεται γενικά, έχοντας ταχυβολία 500 φ.α.λ., ενώ το Μ 1919 θα υπηρετήσει για πά
ρα πολλά χρόνια στα πεδία των μαχών. Μια βελτιωμένη έκδοση του, το Mark 1-1 Model 0 σε διαμέ
τρημα 7,62 mm ΝΑΤΟ χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από το πολεμικό ναυτικό των Η.Π A

Το ελαφρό πολυβόλο (Light Machine-Gun -LMG), το οποίο σχεδίασε ο John Moses Browning και ο
νομάσθηκε B A R  (Browning Automatic Rifle) υιοθετήθηκε από τον αμερικανικό στρατό ως Μ 1918.
Ή ταν από τα σημαντικότερα όπλα του 20ου αιώνα, λειτουργεί με αέρια και χρησιμοποιήθηκε ως α
τομικό και ομαδικό όπλο με διαμέτρημα .30-06 U.S. στις Η.Π Α  και αργότερα με διαμέτρημα 7,62mm 
ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, έχοντας ταχυβολία 600 φ.αλ.

Οι Ρώσοοι παρουσιάζουν ένα ελαφρό πολυβόλο το AVF 1916 G (Avtomaticheskaya Vintovka 
Sistemy Fyodorova [αυτόματο τυφέκιο συστήματος Fyodorov]), με λειτουργία οπισθοδρόμησης δια
μέτρημα 6,5 mm X 30mm (τυποποιημένο διαμέτρημα του αυτοκρατορικού στρατού της Ιαπωνίας για 
τυφέκια) και ταχυβολία 600 φ.α,λ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, αφού έχει τελειώσει ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και έχουν συνα- 
χθεί τα πρώτα συμπεράσματα από τη χρήση και αποτελεσματικότητα των όπλων, ανακύπτει το πρό
βλημα της κατασκευής ενός π.β., το διαμέτρημα του οποίου σε συνδυασμό με την ταχυβολία και το 
δραστικό βεληνεκές θα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα εξέλιξης μιας μάχης δυνάμεων πεζικού.

Οι Α μερικανοί σε σχεδία του J.M. Browning υιοθετούν το βαρύ πολυβόλο ( heavy machinegun 
-HMG) COLT Μ 1921 σε διαμέτρημα .50 BMG (12,7mm X 99mm), το οποίο λειτουργεί με τον βίο 
τρόπο που λειτουργούν τα προηγούμενα μοντέλα του Browning, είναι υδρόψυκτο και βάλλει 600 
φ.αλ.. Στη συνέχεια με την κωδική ονομασία M2 παρουσιάζεται ως αερόψυκτο και αυξάνεται η τα
χυβολία του στα 800 φ.αλ.. Μια νεώτερη έκδοσή του το M2 ΗΒ (heavy' barrel) ήρθε να διορθώσει τα 
προβλήματα, που δημιουργούνταν από την υπερθέρμανση της κάννης αλλά περιόρισε την ταχυβο
λία στα 500 φ.αλ. Ίσω ς πρόκειται για το mo πετυχημένο όπλο που σχεδίασε ο Browning, το οποίο βρί
σκεται σε πλήρη υπηρεσιακή χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις πολλών κρατών του πλανήτη και υπη
ρετεί ομάδες πεζικού, τοποθετείται σε ελαφρά οχήματα, αλλά είναι Km βασικό όπλο αρμάτων μάχης 
ελικοπτέρων, ελαφρών σκαφών επιφάνειας κ.α

Το 1926 ο Τσέχος σχεδιαστής όπλων Vaclav Holek εμφανίζει τα σχέδια για το ελαφρό π.β. ΖΒ 
νζ. 26, το οποίο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Zbrojovka της πόλης Brno στην Τσεχο
σλοβακία Μια προηγμένη παραλλαγή αυτού του όπλου παίρνει το κωδικό όνομα ΖΒ 
νζ.30 βάλλει το φυσίγγιο 7,92mm X 57mm (8mm Mauser), λειτουργεί με αέρια έχει βά
ρος 15 Kg Km τροφοδοτείται από κυρτό γεμιστήρα τριάντα φυσιγγίων, ο οποίος τοποθε
τείται ση ράχη του όπλου Km έχει ταχυβολία 600 φ.αλ. Μια δεύτερη παραλλαγή αυτού 
του όπλου το ZGB1933 είναι το γνωστό οπλοπολυβόλο BREN M kl διαμετρήματος .303 
British, το οποίο χρησιμοποίησαν οι Βρετανοί Km οι σύμμαχοί τους κατά το Β’ Παγκό
σμιο Πόλεμο Km στο μετέπειτα διάστημα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η ονο- Βρετανικό BREN 0,303 British 
μασία BREN προήλθε από τα δύο πρώτα γράμματα της λέξης BRNO, πόλη της Τσεχίας 
όπου το εργοστάσιο της Zbrojovka Km τα δύο πρώτα γράμματα της λέξης ENFIELD, πό
λη της Μ. Βρετανίας όπου το εργοστάσιο κατασκευής αυτού του όπλου (RSAF- Royal Small Arms 
Factory).

Οι Γερμανοί το 1934 κατασκευάζουν στο εργοστάσιο της Mauserwerke AG. στο Βερολίνο το σχε
δόν τέλειο π.β., το MG 34. Είναι διαμετρήματος 8mm Mauser, μήκους 122 cm, βάρους 12,1 kg Km τρο
φοδοτείται από δεσμίδα η διπλό τυμπανοεβή γεμιστήρα 75 φυσιγγίων. Η ταχυβολία του φτάνει τα

850 φ.αλ. Km είναι το πρώτο όπλο της κατηγορίας που σήμερα ο
νομάζεται Πολυβόλα Γενικής Σκοπιμότητας (Χρήσης) [General 
Purpose Machine Guns-GPMG], To συγκεκριμένο όπλο φέρει ανα- 
διπλούμενο δίποδο, αλλά προσαρμόζεται Km σε τρίποδη βάση, η ο
ποία κατά γενική ομολογία χαρακτηρίσθηκε έργο τέχνης To MG 
34 διεξήγαγε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις της ναζιστικής Γερμα- 
νίας Km συνέχισε να κατασκευάζεται μέχρι το τέλος του πολέμου, 
αν Km το 1942 βγήκε στην παραγωγή το π.β. MG 42 από την β ία  ε
ταιρία, στο β ίο  διαμέτρημα, με βίο μήκος Km μισό κιλό ελαφρύτε
ρο από τον προκάτοχό του. Σκοπός της σχεδίασης Km κατασκευήςΓερμανικό ηβ. 

MG 34 8mm Mauser
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του νέου όπλου ήταν η μείωση χου κόσχους παραγωγής χου ακριβού MG 34. Παρόχι 
φθηνόχερη κατασκευή, χο MG 42 είναι ανθεκχικόχαχο όπλο και έχει μέγιστη ταχυβο- 
λία 1.200 φ.α,λ., η οποία μπορεί να μειώνεχαι σχα 600 φ.αλ. Καχασκευάσθηκαν 750.000 
π.β. MG 42 και η παραγωγή σχαμάχησε με χο χέλος χου πολφού. Και χα δύο προαναφερόμε- 
να πολυβόλα λειχουργούν με χη μέθοδο χης οπισθοδρόμησης (Recoil). Παράλληλα με αυχά 
χα π.β. οι Γερμανοί χην ίδια περίοδο χρησιμοποίησαν και χο MG 35/36 χης εχαιρίας Knorr-

\  Bremse σε διαμέχρημα 8mm Mauser με μήκος 131 cm, βάρος 10 Kg, χο οποίο λειτουρ- 
γεί με αέρια και χροφοδοχείχαι από γεμισχήρα 20 φυσιγγίων. Άλλο ένα π.β., που χρη- 

σιμοποχηθηκε από χους ναζί ήχαν χο δανέζικο Madsen χης υπό γερμανική κατοχή 
M l  \  Dansk Rekylriffel Syndikat AS. σε διαμέχρημα 8mm Mauser, μήκος 114 cm, βάρος 9,1 

\  Kg, που λειχουργεί με σύσχημα οπισθοδρόμησης έχει χαχυβολία 450 φ.αλ. και χρο- 
·  φοδοχείχαι από γεμισχήρες χων 25, 30 η 40 φυσιγγίων. Το π.β. MG 37(t), που χρησι

μοποίησαν οι Γερμανοί δεν είναι άλλο από χο νζ. 37 χης εχαιρίας Zbrojovka χου Brno σχην Τσεχία, η ο
ποία είχε επίσης περιέλθει σχη ναζιστική καχοχη, με διαμέχρημα 8mm Mauser, μήκος 119 cm, βάρος 18,6 Kg, 
χαχυβολία 500 έως 700 φ.α,λ., λειχουργεί με χο σύσχημα οχησθοδρόμησης και χη βοήθεια αερίων. Σχηρίζεχαι 
σε χρίποδο ή όχημα και μπορεί να εκχελεί αντιαεροπορική βολή. Το ίδιο ακριβώς π.β. χρησιμοποιήθηκε και 
από χον Βρετανικό στρατό με χην ονομασία BESA και διαμέτρημα 0,303 British. Η Ιταλική εταιρία BREDA 
παρουσιάζει χο π.β. Μ 1930 σε διαμέτρημα 6,5 mm X 52 mm, μήκους 123 cm, βάρους 10,2 Kg, χο οποίο λει
τουργεί με σύσχημα επιβραδυνόμενης οπισθοκινούσας Μέσης (Delayed Blowback), τροφοδοτείται από γεμι
στήρες χων 20 φυσιγγίων και έχει χαχυβολία 475 φ.α,λ.

Ο Vasili Dectyarev ήταν ένας από τους mo προικισμένους Ρώασους σχεδιαστές όπλων. Το 1928 
ο Ερυθρός Σχραχός υιοθετεί χο μέσο π.β. D.P.(Dectyareva Pulemeot) 1928 G, χο οποίο βάλλει χο κλασσι
κό μέχρι χόχε φυσίγγιο χου Ρωσικού στρατού με διαμέτρημα 7,62 mm X 54R mm, έχει μήκος 129 cm, ζυγί
ζει 9,3 Kg, χροφοδοχείχαι από τυμπανοειδή γεμιστήρα 47 φυσιγγίων, λειτουργεί με αέ
ρια, έχει χαχυβολία 550 φ.αλ. και κατασκευαζόταν σχα κρατικά εργοστάσια σχην πόλη 
T ula Αργότερα κυκλοφόρησε μια παραλλαγή χου, χο D.T. (Dedyareva Tankovyi) για χρή
ση σε άρματα μάχης με γεμιστήρα 60 φυσιγγίων. Ο ίδιος σχεδιαστής παρουσιάζει χο D.K.
1934, ένα βαρύ π.β., χο οποίο παρέμεινε σαν πρότυπο και δεν βγήκε ποτέ σχην παραγωγή 
και χο έτος 1938 μαζί με χο Georgi Shpagin (σχεδιαστή χου υποπολυβόλου PPSh 41) σχε
διάζουν χο βαρύ π.β. D.Sh.K 38 G (Dectyarev Shpagin Krupnocalibemyi [μεγάλο διαμέ
τρημα]), χο οποίο βάλλει χο σοβιετικό φυσίγγιο 12,7 mm X 107 mm, χροφοδοχείχαι από δε
σμίδα χων 50 φυσιγγίων, έχει μήκος 159 cm, βάρος 35,5 Kg, χαχυβολία 550 φ.αλ., λειτουρ
γεί με αέρια και σχηρίζεχαι σε χρίποδο η μεταφέρεται σε κιλλίβαντα. Μια νεώχερη έκδοσή χου, χο D.Sh.KM., 
παραμένει ακόμη και σήμερα σχην υπηρεσία χου Ρωσικού στρατού.

Σχα μέσα χου Β’ ΓΊ.Π. παρουσιάζεται από χον Goiyunov χο μέσο π.β. για χρήση σε άρματα SG 43 G 
(Stankovyi [=Σχηριγμένο σε σταθερή βάση] Goryunova) με διαμέτρημα 7,62 X 54R mm, μήκος 112 cm, βά
ρος 13,7 Kg, πρακτική χαχυβολία 600φ.α.λ., λειτουργεί με αέρια και χροφοδοχείχαι από δεσμίδα χων 250 φυ
σιγγίων.

FNMAG

Από τη ν άλλη οι Ιάπω νες, οι οποίοι έχουν επεκτατικές χάσεις, μπαίνουν σχη διαδικασία αναδιοργάνωσης 
χης πολεμικής χους μηχανής Έ τσ ι το 1922 παρουσιάζουν το οπλοπολυβό
λο 11 Nen Shiki Kikanju (Taisho 11 mod. 1922), σχεδιαστής χου οποίου 
ήταν ο Συνταγματάρχης χου αυτοκρατορικού στρατού Kirijo Nambu (σχε
διαστής χων γνωστών πιστολιών Nambu). Αυτό το π.β. πυροδοτεί φυσίγ
γιο διαμετρήματος 6,5 X 30 mm, έχει μήκος 110,5 cm, βάρος 10,2 Kg, λει
τουργεί με αέρια έχει πρακτική ταχυβολία 500 φ.αλ. και τροφοδοτείται α
πό γεμιστήρα 30 φυσιγγίων. Ακολουθεί χο έτος 1932 το βαρύ π.β. 92 Shiki 
Kikai\ju ( έτος 2592 στο Ιαπωνικό χρονολόγιο, εξ’ ου και το μοντέλο 92) με διαμέτρημα 7,7 X 58 mm, μήκος 
115,6 cm, βάρος 27,69 kg, σχηρίζεχαι σε χρίποδο, με μικρή σχετικά ταχυβολία (450 φ.αλ.). Το 96 Shiki 
Kikar\ju (mod. 1936) είναι ελαφρύ π.β., μήκους 105,4 cm, βάρους 9,08 kg, τροφοδοτείται από γεμιστήρα 30 
φυσιγγίων, λειτουργεί με αέρια, έχει χαχυβολία 550 φ.αλ. και φέρει ξιφολόγχη! Τέλος χο 99 Shiki Kikai\ju 
(1939) είναι σχεδόν όμοιο με χο προηγούμενο όπλο, αλλά η χαχυβολία χου φθάνει χα 800 φ.αλ. Τα δύο τελευ
ταία όπλα έλκουν χη αχεδιασχική καταγωγή χους από το τσέχικο π.β. ΖΒ νζ.26.

Αυχά περίπου ήταν χα π.β. με χα οποία πήγαν να πολεμήσουν κατά τον Β’ Π.Π. οι στρατοί χων εμπλακέ- 
νχων κρατών. Π άντως αν υπολογίσει κανείς τους νεκρούς και μόνο αυτού χου πολφού μπορεί εύκολα να 
καταλάβει πόσο αποτελεσματική ήχαν η χρήση χων π.β. χης λεγάμενης δεύτερης γενιάς J
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ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Ο.Π.Κ.Ε.
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.

POLO ΜΑΚΟ 113

ΜΠΛ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
Κέντημα Police πίοω, οήμα μπροστά.

pnin i t u r a l  ΜΑΚΟ E2ED

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίοω, σήμα μπροστά.

POLO ΜΑΚΟ Ε33

—  U

ΜΠΛ. ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Κέντημα Police πίσω, οήμα μπροοτα. 

POLO u t f iH I  ΜΑΚΟ Γ~

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Ε.Κ.Α.Μ.
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστύ. 

POLO ΜΑΚΟ Q 3

Police^^^^ ^^^^.Π.Κ.Ε.

ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΗΡΟΥ
Με αφαιρούμενο πάνελ όπλου.

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΡΑΣ ZIPPO LEATHERMAN KICK 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ Ε Π  E D

ΚΑΠΕΛΟ
Με κέντημα I

ο. Αλυσίδα

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ) ο. Δερμάτινο EEK3

β. Γκορντούρα νέο Q Q

β. Five

Ε Π  
ΓΥΑΛΙΑ OAKLEY USA
Προστασίας αντιθραυσματικό

β. Μεντεοέ ̂  

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

ΖΩΝΗ ΜΕ ΣΗΜΑ
ΔΕΡΜΑ ΓΚΟΡΝΤΟΥΡλ H I

s iΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
Εσωτερική για πολιτικά ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
ιγ τ ι m  m

ΓΑΝΤΙΑ ME KEVLAR
ο. Με δάχτυλα L t M  
β. Χωρίς δάχτυλα Κ Τ Π

ΦΑΚΟΙ MAGLITE U.S.A.
20 29 £

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ USA
Με κουμπί On - Off στο πίοω μέρος

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΟΠΛΟΥ
α. Ενός σημείου (ελαστικός) 1223 
β. Τριών σημείων [UJJ

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
α. Με πόρπη ασφαλείας 
β. Με πόρπη 3 σημείων ΓΤίΤΤ

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Χωρίς γεμιστήρα t i H  
β. Με γεμιστήρα Γ Γ Π

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

T i l l

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM»
Διαπνέον με αεροσόλα

ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT 
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αερόσολα

ΓΤΠ

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» ΑΡΒΥΛΟ ORIGINAL SWAT
ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ Αδιάβροχο 100% & διαπνέον

http://www.armyland.gr
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Του Μοιράρχου ε.α.:Σεραφείμ Αθανασίου

Γ  ΜΕΡΟΣ

OV M d p ilO  TOU έτους 1 9 4 ι είχαμε την απελευθέρωση της Δωδεκάνησου και την 
- για πρώτη φορά - επάνδρωση των εκεί Αστυνομικών Υπηρεσιών μ ε' Ελληνες Αστυνομικούς!

Ανάμεσα στους άνδρες που θα πήγαιναν στα ελεύθερα Δωδεκάνησα συμπεριελήφθη και η α
φεντιά μου και για την αστυνομική δύναμη της πόλεως Ρόδου! Ήμουνα συνεπώς μέσα στους 
τυχερούς!

Εδώ τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Επικρατούσε απόλυτη ηρεμία και δεν υπήρχε 
εκείνο το κακά, εκείνη η αναταραχή του φόβου και του τρόμου της χερσαίας Ελλάδος 

Από την πρώτη κιόλας ημέρα όλοι μας καταλάβαμε ότι η ζωή μας εδώ θα είχε ένα καλύτερο 
νόημα.

Η αίθουσα του εστιατορίου των αστυνομικών υπηρεσιών ευρύχωρη και πεντακάθαρη. Το 
φαγητό των ανδρών επίσης καθαρό χωρίς δηλαδή εκείνα τα... "μαμούνια" που βρίσκαμε στα ό
σπρια της Σχολής!

Ο στρατωνισμός μας σε μικρά πανέμορφα και άνετα δωμάτια ανά δύο ή τρεις άνδρες και σε 
πεντακάθαρα αστυνομικά καταστήματα

Επί τέλους βρήκαμε όλοι μας χωροφύλακες υπαξιωματικοί και αξιωματικοί ανθρώπινες 
συνθήκες διαβίωσης.
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64 Οι Δωδεκανησιοι μας αγαπούσαν παράφορα!
Είχαν εκτινάξει βλέπετε τον ιταλικά ζυγά 

και τα κοριτσάκια κυριολεκτικά τρεχανε κοντά 
στα ελληνόπουλα και δε λογάριαζαν τίποτα

Σιγά όμως μη σε αφήσουν οι κανονισμοί και περισσότερο οι 
αυστηρότατες διαταγές να νοιώθεις άνετα ως άνθρωπος και 
να μη αισθάνεσαι "τσιτωμένος" από τις απαγορεύσεις και τα 
πολλά ΜΗ και ΜΗ τους!

Θυμάμαι πως κάποτε εξεδόθησαν κάτι διαταγές από την 
Διοίκηση Χωροφυλακής Ρόδου που δεν πιστεύαμε στα μάτια 
μας!

'Ελεγαν και πολύ αυστηρά διέταζαν αυτές, ετούτα, εκείνα 
και τα... άλλα!

'Οπως για παράδειγμα:
- Να επιστρέφουμε από την έξοδό μας στο Αστυνομικό Κα

τάστημα -όταν δεν είχαμε υπηρεσία- καθ’ εκάστη και μέχρι 
την 23ην ώρα1 Ούτε του .. .παρθεναγωγείου τρόφιμοι να ήμα
σταν.

- Να μη συνάπτουμε χωροφύλακες και υπαξιωματικοί αι
σθηματικές σχέσεις με κορίτσια Απαγορευόταν βλέπετε αυ
στηρά ο γάμος σε χωροφύλακες και υπενωμοτάρχες και η αυ
στηρή αυτή διαταγή μας υπενθύμιζε τον κανονισμό της Χω
ροφυλακής.

- Οι εκτός υπηρεσίας άνδρες - έλεγε η διαταγή - να μη κά
νουν άσκοπες βόλτες τις απογευματινές ώρες στην παραλια
κή Λεωφόρο Μανδρακίου και από το ύψος του Ταχυδρομι
κού Μεγάρου μέχρι το Σταθμό των Ταξί! Η απόσταση του α
παγορευτικού αυτού δρόμου είναι δεν είναι 300 - 400 περίπου 
μέτρα. Τούτο γινόταν διότι τα απογεύματα ιδιαίτερα τα Σαβ
βατοκύριακα η Παραλιακή Λεωφόρος μετατρεπόταν στον 
mo πολυσύχναστο χώρο περιπάτου των κατοίκων της πόλε- 
ως Ρόδου και ιδιαίτερα του "νυφοπάζαρου" των κοριτσιών 
και η Διοίκηση φοβόταν πως τα όργανά της θα δημιουργού
σαν μεγάλα προβλήματα στην Υπηρεσία επειδή τα ελεύθερα 
κοριτσάκια έκαναν τότε σαν τρελά για τους ένστολους Ελ
ληνες Αστυνομικούς.

Οι Δωδεκανήσιοι μας αγαπούσαν παράφορα! Είχαν εκτινά
ξει βλέπετε τον ιταλικό ζυγό και τα κοριτσάκια κυριολεκτικά 
τρέχανε κοντά στα ελληνόπουλα και δε λογάριαζαν τίποτα.

Με εκείνη τη διαταγή, χωροφύλακες και υπαξιωματικοί 
δεν είχαν δικαίωμα περιπάτου στο συγκεκριμένο χώρο. Εν τη 
μεγαλοψυχία του όμως, ο Διοικητής επέτρεπε στους ελάχι
στους εκεί στη Ρόδο, την εποχή εκείνη έγγαμους ενωμοτάρ
χες - χωροφύλακες και υπενωμοτάρχες όπως ανέφερα απαγο
ρευόταν αυστηρά ο γάμος -να συνοδεύουν σε τέτοιο περίπα
το παιδιά Km σύζυγο!

Τα απλά αστυνομικά όργανα τις περισσότερες φορές έκα
ναν βόλτες στο μεγάλο πλατό πίσω από τη σημερινή Νομαρ
χία, τότε Στρατιωτική Km στη συνέχεια Γενική Διοίκηση

Δωδεκανήσου ή οπουδήποτε αλλού. Συνήθως επέλεγαν Km 
την παλιά πόλη επειδή εκεί τα πράγματα για τους αγάμους ή
ταν mo ...χαλαρά!!

Ακόμη δεν έχω ξεχάσει τόσα χρόνια τώρα εκείνη την ταπεί
νωση! Νοιώθαμε προσβεβλημένοι! Ακούς εκεί να μη μας αφή
νουν - έλεγα Km λέγαμε - να περάσουμε από το συγκεκριμέ
νο χώρο της παραλίας λες Km ήμαστε.. .λεπροί!

Τότε εγώ ως απλός χωροφύλακας αλλά Km στη συνέχεια 
ως Υπαξιωματικός - όπως Km όλοι οι συνάδελφοί μου - σιωπη
λά - γιατί δεν τολμούσαμε να βγάλουμε φωνή διαμαρτυρίας - 
ήμουνα - ήμαστε εκνευρισμένοι με τον Διοικητή της Διοική- 
σεως που αποφάσισε να στείλει στα αστυνομικά τμήματα τέ
τοια διαταγή απαγόρευσης των κινήσεών μας

Αλλά ο εκνευρισμός τουλάχιστον ο δικός μου, ίσχυε μόνο 
για τότε!

Πολύ αργότερα Km ιδιαίτερα τώρα σκεπτόμενος mo ώριμα 
ομολογώ ότι καλά έκανε ο Διοικητής

Αν ήμουνα Km εγώ στη θέση του, θα έκανα το ίδιο. Θα α
παγόρευα την διέλευση από εκείνο το σημείο των ένστολων 
ανδρών. Km να γιατί.

Ο Κανονισμός Χωροφυλακής Km άλλες απαγορευτικές δια
ταγές απαγόρευαν αυστηρά την πολιτική περιβολή στους ε
κτός υπηρεσίας χωροφύλακες Km Υπαξιωματικούς

Μόνο οι άνδρες των τμημάτων ασφαλείας του κέντρου αλ
λοδαπών, της τουριστικής Αστυνομίας ή ετέρων ειδικών υ
πηρεσιών μπορούσαν να φέρουν πολλές φορές Km πολιτική 
ενδυμασία

Με λίγα λόγια οι της τροχαίας Km των τμημάτων τάξεως 
άνδρες καθ’ όλο το 24ωρο εντός ή εκτός υπηρεσίας έπρεπε να 
φορούν την στολή τους! Βρώμικη ξε-βρώμικη έπρεπε να τη 
φοράς! Km.. .αν ήσουνα Km βρώμικος αντιμετώπιζες ανάλογα 
Km τις σχετικές, εδώ καλά έκαναν, παρατηρήσεις ή τιμωρί
ες

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τον Αστυνόμο σου ή 
τον Αξιωματικό Υπηρεσίας μπορούσε να σου χορηγηθεί ολι
γόωρη έγγραφη άδεια περιβολής πολιτικής ενδυμασίας! Τα 
σκέπτομαι τώρα αυτά Km.. ανατριχιάζω!

Δεν ξέρω σε άλλα τμήματα τι γινόταν αλλά στο δικό μας θυ
μάμαι πως για να χορηγηθεί ολιγόωρη άδεια υποβαλλόμαστε 
σε βασανιστική προφορική ανάκριση, όχι τόσο από τον Αστυ
νόμο όσο από τον εκάστοτε Αξιωματικό Υπηρεσίας Km νομί
ζω πως το διασκεδάζω... κιόλας!

Για παράδειγμα μας ρωτούσαν: "Γιατί θέλαμε να φορέσου
με πολιτική περιβολή". "Που θα πηγαίναμε". 'Τ ι θα κάναμε ε
κεί που θα πηγαίναμε" Km άλλα απίστευτα ερωτήματα!
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Θα "παίξω... τσιλίκα" απάντησε νευριαομένα στο ερώτημα 
του Αξιωματικού Υπηρεσίας ένας συνάδελφός μου και θυμά
μαι πως τον "έβγαλε" στην αναφορά, επειδή - έλεγε ο Αξιωμα
τικός στην αναφορά του - απάντησε στα δικά του ερωτήματα 
με ασέβεια και .. θρασύτητα!

Στη δική τους κρίση ήταν αν θα μας χορηγούσαν ή όχι την 
ολιγόωρη άδεια εξόδου από το Αστυνομικό Τμήμα, με πολιτι
κή περιβολή!

Εάν γινόταν αυτό μας εφιστούσαν την προσοχή να "μη" μας 
δουν με καμιά γυναίκα και να "μη" τολμήσουμε να αποκτή
σουμε φιλενάδα, μια που απαγορευόταν ο γάμος σε χωροφύ
λακες και υπενωμοτάρχες! Μας απειλούσαν με χωρίς καθυ
στέρηση μετάθεση εκτός Δωδεκανήσου ή και με πειθαρχικό 
συμβούλιο απόταξης από το Σώμα. Μοναστηριακοί καλόγε
ροι οι τότε Αστυνομικοί! Αλήθεια σας λέω, δεν υπερβάλω σε 
τίποτα.

Απλοί χωροφύλακες που δεν είχαν τα προσόντα να προα- 
χθούν σε ανώτερο βαθμό, έφευγαν από το Σώμα με το όριο η
λικίας ή με τη συμπλήρωση - αν επιθυμούσαν - μικρότερου 
συντάξιμου χρόνου, αχ; άγαμοι!

Ως πολίτες πλέον βρισκόντουσαν ανάμεσα σε συγγενικά 
τους ή φιλικά πρόσωπα αλλά χωρίς δική τους οικογένεια

Δεν είχαν γυναίκα! Δεν είχαν παιδιά και ως εκ τούτου δεν εί
χαν και κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια καλύτερη ζωή α
νάμεσα - αν υπήρχαν τέτοια - σε προσφιλή δικά τους πρόσωπα

Τα περιουσιακά τους στοιχεία - αν αποκτούσαν - τα έπαιρ
ναν μετά θάνατο συγγενικά πρόσωπα.

Πόση αδικία Θεέ μου μοίραζε εκείνος ο αυστηρός κανονι

σμός στα απλά όργανα που δεν είχαν μεν τα προσόντα προα
γωγής, είχαν όμως - κατά τους ίδιους κανονισμούς - την ικα
νότητα να φέρουν σε πέραν το όποιο αστυνομικό έργο τους α
νέθεταν οι προϊστάμενοί τους.

Δεν είχαν - επαναλαμβάνω - το δικαίωμα να αποκτήσουν 
οικογένεια και μετά την όποια Υπηρεσία τους να πάνε στο ε
π ί ενοικίω - έστω - σπίτι τους να ξεκουραστούν σαν άνθρω
ποι. Να δουν γυναίκα και παιδιά. Να ενδιαφερθούν γι’ αυτά 
και να τα προσέξουν, όπως ενδιαφερόντουσαν και πρόσεχαν 
τα ξένα παιδάκια και πολύ περισσότερο πρόσεχαν αυτά ως όρ
γανα τάξεοος

Με ολόλευκα μαλλιά και ρυτιδιασμένοι αυτοί οι εργάτες 
του μόχθου και με τους πολλούς κινδύνους που διέτρεχαν 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους Αυτοί λοιπόν - ας 
μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός - οι ήρωες "καλόγεροι", χωρίς 
ράσα, πετραχήλια, μεγαλόσταυρους και κομποσκοίνια, απο
χωρούσαν - φευ - από το Σώμα, έρημοι, μόνοι και με πολλά κε
νά στην ψυχή τους

Έψαχναν ακολούθως να στεγάσουν κάπου το γέρικο κορ
μ ί τους επειδή μέχρι την ημέρα της αποστρατείας τους έτρω
γαν και υποχρεωτικά κοιμόντουσαν μέσα στο αστυνομικό 
κατάστημα και δυστυχώς οι περισσότεροι δεν είχαν τη δυνα
τότητα ή -αν την είχαν - δεν ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν 
ένα δικό τους κεραμίδι για ν α .. κατασταλάξουν με τη συντα- 
ξιοδότησή τους κάτω από αυτό!

Αναφέρομαι και για συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούσαν 
στο Σώμα της Χωροφυλακής και προ του 1920 ή 1930 επειδή 
και από τότε ίσχυε εκείνος ο αυστηρός Κανονισμός που δεν ε-
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πέτρεπε τον γάμο σε απλά όργανα!
Θυμάμαι ένα συγκλονιστικά και πολύ ανθρώπινο γεγονός 

που συνέβη προ 50 και πλέον χρόνων στη Ρόδο.
Στο Αστυνομικό Τμήμα που υπηρετούσα αποστρατεύτηκε 

ένας χωροφύλακας. Με πρωτοβουλία του Αστυνόμου μας θε
λήσαμε όλοι οι άνδρες του Τμήματος να τιμήσουμε τον αποχω- 
ρούντα με μια μικρή ανθρώπινη συγκέντρωση - δεξίωση. Λιά
σαμε τις όποιες "πενταροδεκάρες" μπορούσε ο καθένας μας, ψω
νίσαμε λίγα πραγματάκια και ένα βράδυ - εμείς και εμείς - σε 
κάποια γωνιά της αίθουσας του κλειστού για τους άνδρες των 
άλλων τμημάτων εστιατορίου και ύστερα από το βραδινό τους 
φαγητό, συγκεντρωθήκαμε για τον αποχαιρετισμό του συνα
δέλφου μας.

Τον θεωρούσαμε "τυχερό" που έπαιρνε σύνταξη και ευχόμα
στε ο ένας στον άλλο να φθάσει και η δίκη μας μέρα συνταξιο- 
δότησης. Επιπόλαιες σκέψεις άμυαλων τότε νέων. Γιατί όταν 
κάποτε ήρθε και αυτή η μέρα τι δεν θα δίναμε όλοι μας "να γυ
ρίζαμε τα χρόνια" πίσω.

Ο καλός μας Αστυνόμος, μακαρίτης σήμερα Σκορδέλλης Νι
κόλαος τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια και τον παρα- 
κάλεσε να μη μας ξεχάσει.

Θέλησε κι εκείνος - θυμάμαι το επώνυμό του λεγόταν Ανα
στασίου...; και καταγόταν από ένα χωριό της Εύβοιας - να πει 
δυο λόγια.

Σοβαρός με λευκά μαλλιά και άτομο με λίγες μεν γραμματι
κές γνώσεις αλλά που ενέπνεε μεγάλη εμπιστοσύνη, εκτίμηση 
και σεβασμό, ιδιαίτερα σε μας τους 
μικρότερους την ηλικία, ο 50χρο- 
νος εκείνος συνάδελφος, είπε περί
που τα εξής:

"Σας ευχαριστώ κ. Αστυνόμε 
για τα καλά σας λόγια. Και εγώ θα 
σας θυμάμαι εσάς και όλους τους 
συναδέλφους μου γιατί πέρασα 
καλά ανάμεσά σας. Μόνο που φεύ
γω με μια πίκρα στο στόμα μου.
Είναι αλήθεια ότι δεν ξέρω πολλά 
γράμματα, άνθρωπος του δημοτι
κού σχολείου είμαι, αλλά για την 
υπηρεσία που πρόσφερα όλα αυτά 
τα χρόνια, δεν έπρεπε το Κράτος, 
η Χωροφυλακή, να μου δώσει ένα 
έστω βαθμό mo πάνω και να μη 
φύγω σαν απλός χωροφύλακας;
Δεν άξιζα ούτε μια... σαρδέλα υπενωμοτάρχη; Εδώ και 25-30 
χρόνια, στα γράμματά μου σε γονείς, αδέλφια ή φίλους, στους 
φακέλους αποστολής των, έγραφα "Αποστολεύς Χωροφύλαξ 
Αναστασίου".

Εκτός αυτού η υπηρεσία μου, έστω και με τον βαθμό που έ
χω και αυτό δεν ισχύει μονάχα για μένα αλλά για χιλιάδες συ
ναδέλφους μου, μου απαγόρευε - συνέχιζε να λέει ο Αναστασί
ου - και με ποινική μάλιστα ευθύνη, να παντρευτώ.

Αν παντρευόμουνα εκτός του ότι θα με διώ χνε από το Σώ
μα, θα με παρέπεμπε και στο Στρατοδικείο, για να με κλείσει 
στη φυλακή, επειδή θα παράβαινα τον κανονισμό που απαγο
ρεύει το γάμο στους χωροφύλακες!

Τώρα εγώ μόνος και έρημος φεύγω από κοντά σας και δεν ξέ
ρω σε mo από τα δυο σπίτια των αδελφών μου να πάω εκεί στο 
χωριό μου, για να μείνω. Με θέλουν και οι δυο!

Έχουν όμως και πολυμελή οικογένεια με μικρά ή μεγάλα παι
διά, ενώ εγώ είμαι ένα . . ρεμάλι, χωρίς οικογένεια και χωρίς δικό 
μου σπίτι!'  Εχω μέσα μου κύριε Αστυνόμε και καλοί μου συνάδελ
φοι - συνέχισε να μας λέει - ένα κενό και προβληματίζομαι, επειδή 
εκεί στο χωριό μου.. .σκοτώνονται ποιος να με πρωτοπόρα! Άραγε 
με αγαπούν ή με θέλουν για τη.. .σύνταξή μου;

Και όλα αυτά μου συμβαίνουν επειδή δεν με άφηνε η υπηρε
σία μου να φτιάξω οικογένεια! Τόσο ανίκανος ήμουνα να έχω 
και εγώ ένα παιδάκι;"

Σταμάτησε να μιλάει. Είχε συγκινηθεί, τα μάτια του έτρε
χαν, ζήτησε συγγνώμη που δεν μπορούσε να πει άλλα και κά
θισε στην καρέκλα του.

Η ατμόσφαιρα βάραινε. Εμείς όλοι με βουρκωμένα μάτια 
κοιτάζαμε με συμπάθεια αυτόν τον ευγενή και σεβαστό για μας 
ΚΥΡΙΟ συνάδελφο και...σιωπούσαμε.

Περισσότερο όμως είχε συγκινηθεί ο καλός μας Αστυνόμος.
Τον αυστηρό - στην τήρηση των κανονισμών - αλλά πάντα δί

καιο εκείνον προϊστάμενο, για πρώτη φορά τον βλέπαμε να μη 
μπορεί να αρθρώσει λέξη από τη συναισθηματική του φόρτιση!

Τι μπορούσε όμως να πει ο άν
θρωπος για αυτές τις κρατικές άδι
κες απαγορεύσεις κοινωνικού χα
ρακτήρα σε ένα κλάδο εργαζομέ
νων για την τήρηση της εννόμου 
τάξεως και την προστασία από κα- 
κοποιά στοιχεία των Ελλήνων πο
λιτών; Km που αυτός ο κλάδος, 
απτοί οι αθόρυβα και ευσυνείδητα 
εργαζόμενοι "εν παντί τόπω και 
χρόνω", όπως έγραφε και ο Κανο
νισμός της Χωροφυλακής ήταν 
δυστυχώς έρημοι και μόνοι, χωρίς 
δική τους οικογένεια, από την ο
ποία - αν την είχαν - μπορούσαν 
να αντλήσουν θαλπωρή, αγάπη, 
κατανόηση και οτιδήποτε άλλο 
χρήσιμο για τον άνθρωπο που 

μπορεί να προσφέρει η όποια οικογένεια στα μέλη τους;
Κλείνω αυτή τη συναισθηματική φόρτιση που ίσως εκτός α

πό τον εαυτό μου προξένησα και σε σας που με διαβάζετε την 
ίδια φόρτιση και συνεχίζω να πορεύομαι μέσα στη δική μου ι
στορική θύμηση ξεφυλλίζοντας απίστευτες για τα σημερινά 
δεδομένα απαγορευτικά; διατάξεις νόμων και.. .διαταγών! ]

Η  συνέχεια της αφήγησης στο επόμενο τεύχος.

66 Αν παντρευόμουνα
εκτός του ότι θα με έδιωχνε 

από το Σώμα, θα με 
παρέπεμπε και 

οτο Στρατοδικείο, για να με 
κλείσει στη φυλακή, επειδή 

θα παράβαινα τον κανονισμό 
που απαγορεύει το γάμο 
στους χωροφύλακες!
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Μεγίστη (Καστελόριζο)
Ο άγρυπνος φρουρός 

του Γ 8V0UCJ

Μ
όλις 1,25 ν.μ. από τις τουρκικές ακτές και 72 ν.μ. ανοικτά της Ρόδου υψώ
νεται περήφανα ένας χιλιοδαρμένος ελληνόβραχος: το Καστελόριζο, το νοτιο-ανα- 
τολικότερο άκρο της Ελλάδας. Έ χει έκταση 9 τ.χ., μήκος ακτών 19,5 χλμ. και πλη
θυσμό 406 ατόμων, κατά την επίσημη απογραφή του 2001. Από τον Πειραιά απέ
χει 328 ν.μ. και 150 ν.μ. από την Κύπρο. EiVai η μεγαλύτερη ’Μεγίστη" νησίδα μι
κρού αρχιπελάγους που συμπεριλαμβάνει τις βραχονησίδες Άγιο Γεώργιο, Αγριέ- 
λαια, Μαύρο Ποινί, Πολύφαδο, Ρω, Στρογγύλη, Ψ ωμί και Ψωραδιά.

Συνδέεται ακτοπλοϊκώς και αεροπορικώς με τη Ρόδο. Απέκτησε παγκόσμια προ
βολή το 1991, όταν γυρίστηκε εκεί η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία M editerraneo”. Στο λιμάνι του Καστελό
ριζου έλαβε συμβολικά χώρα η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε, επί ελληνικής προεδρίας την 
άνοιξη του 2003. Το νησί συνοδεύεται από μια μεγάλη ναυτική παράδοση, με έντονα τα σημάδια της ναυτι
κής και εμπορικής ανάπτυξης που κάποτε γνώρισε.
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Α ρχιτεκτονική
Ο οικισμός του νησιού, το ομώνυμο Καστελόριζο, αποτελείται από τις συνοικίες Πηγάδια, Χωράφια 

και το Μανδράκι. Αγκαλιάζει γλυκά το υπέροχο φυσικό λιμάνι του, αποκαλύπτοντας στα μάτια του 
επισκέπτη μοναδικής τέχνης αρχοντόσπιτα, εντυπωσιακά βαμμένα, δίπατα ή τρίπατα, πολλά από τα 
οποία ερημώνουν άδεια αφού οι περισσότεροι κάτοικοί έχουν μεταναστεύσει εδώ και χρόνια (κυρίως) 
στην Αυστραλία

Τα σπίτια που έχουν αναστηλωθεί σήμερα, αμφιθεατρικά κτισμένα γύρω από το λιμάνι, σαν κομ
ψοτεχνήματα κοσμούν το λιμάνι, αυθεντικά δείγματα της παραδοσιακής δωδεκα- 
νησιακής αρχιτεκτονικής μαρτυρώντας ότι την αλλοτινή ακμή του νησιού.

Από ιο ύ ς  α ρχα ίους χρ ό νο υ ς  μέχρι σήμερα
Η νήσος ονομάζεται Μεγίστη, αλλά επικράτησε η ονομασία Καστελόριζο - κα

τά μία εκδοχή, από το κοκκινωπό χρώμα του νησιού και κατά μία άλλη από το 
κόκκινο χρώμα του οικοσήμου (επτά χρυσοί πύργοι σε κόκκινη βάση), του 8ου 
Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου που βρισκόταν στο μεσαιωνικό 
Κάστρο, χτισμένο πάνω στα αρχαία ελληνιστικά κρηπιδώματα της εποχής του 
Σωσικλή Νικαγόρα.

Αν και δεν έχουν γίνει επιστάμενες αρχαιολογικές στο νησί, ευρήματα λίθινων 
εργαλείων σε σπηλιές μαρτυρούν ότι κατοικείται τουλάχιστον από τη Νεολιθι
κή εποχή. Τα πολυγωνικά τείχη με λακκοειδείς ή σκαλισμένους τάφους και η α
νεύρεση πολλών ελληνικών επιγραφών φανερώνουν πως οι πρώτοι κάτοικοι ή
ταν Δωριείς Σ’ αυτήν περίπου την εποχή, ανήκει και ο περίφημος Λύκιος τάφος 
που είναι σκαμμένος πάνω σε βράχο κάτω από το Κάστρο. Το 1913 βρέθηκε σε 
αρχαίο τάφο θήκη, που περιείχε χρυσό στεφάνι ελληνιστικής περιόδου, το οποίο 
φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, δώρο του Δήμου Καστελόριζου.

Στη Μεγίστη λατρευόταν ο Απόλλων και ο Δίας ο Μ εγιστεύς Από το 350 έως
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to  300 π.Χ. το νησί εξαρτάται από τη Ρόδο. Τη Ροδιακή εξου
σία καταλύει στη συνεχεία ο τύραννος Ιδριεύς της Αλικαρνασ
σού και τη δίκη του οι στόλαρχοι του Μεγ. Αλεξάνδρου. Μετά 
το θάνατο του στρατηλάτη, όλα τα νησιά του Αιγαίου περιέρ
χονται στη δικαιοδοσία του Πτολεμαίου Λάγου και κατόπιν 
καταλαμβάνονται από τους Ρωμαίους.

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, το Καστελόριζο απέκτησε μερι
κή αυτονομία, που καταργήθηκε το 38 π Χ  από τον Αυτοκρά- 
τορα Βεσπασιανό και μετά τη διαίρεση του Ρωμαϊκού κρά
τους, περιήλθε στο Βυζάντιο.

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους το νησί περιλαμβάνεται 
στο "Θέμα των Κυβυραιωτών", όπως και η Ρόδος. Το 1306 κα
ταλαμβάνεται από τους Ιωαννίτες ιππότες της Ρόδου (από το 
Μέγα Μάγιστρο Φουλκ ντε Βιλλαρέ). Την περίοδο αυτή οι ιπ
πότες εξόριζαν στο Καστελλόριζο τους ανεπιθύμητους και γε
νικότερα όλους εκείνους που ήθελαν να τιμωρήσουν.

Το 1440 καταλαμβάνεται από τον Αιγυπτιακό Στόλο του 
Τζελάλ ελ Ντιν που ερείπωσε την πόλη και έσυρε τους κατοί
κους αιχμάλωτους στην Ανατολή.

Το 1461 περιέρχεται στην κατοχή των Καταλανών και, το 
1470 περνά στο βασιλιά της Νεάπολης Το 1480 το νησί ερη
μώνει και πάλι από τους Τούρκους ενώ το 1498 το ανακατα
λαμβάνει ο βασιλιάς της Νεάπολης. Το 1512 το καταλαμβά
νουν οι Ισπανοί και, το 1523 ο σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγα
λοπρεπής. Από το 1570 μέχρι το 1659 κυριαρχούν οι Ενετοί 
και μετά από αυτούς οι Τούρκοι.

Κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας το νησί ακο
λουθεί τη μαρτυρική μοίρα όλου του Αιγαίου, αλλά αναπτύ
χθηκε ένα είδος αυτονομίας με κυριότερη υποχρέωση να κατα
βάλλουν τον ετήσιο φόρο "μαχτού". Κατά την περίοδο αυτή πα- 
ρουσιάσθηκε η ακμή της ναυτοσύνης και της οικονομίας γενι
κότερα Οι κάτοικοι του νησιού δημιούργησαν αποικίες στα πα
ράλια της Μικρός Ασίας Καλαμάκι, Αντίφυλλο, Τρίστομη, Κά- 
καβα, Μύρα, Λιβισι, Φοίνικα Οι Καστελλοριζιοί, με ένα στόλο 
από 500 ιστιοφόρα επιδόθηκαν στο εμπόριο της ξυλείας του

κάρβουνου, των χαλιών και άλλων ειδών, που αγόραζαν από 
την Ανατολή και τα πουλούσαν στην Αίγυπτο, Παλαιστίνη, 
Κύπρο, στα νησιά του Αιγαίου, ακόμα και στην Ιταλία

Το 1821, οι Καστελοριζιοί επαναστατούν προσφέροντας τα 
πλοία τους για πυρπολικά, ενώ καταναυμαχούν τον τουρκικό 
στόλο, κατορθώνοντας σημαντικές επιτυχίες και αποκτώντας 
λάφυρα Προηγουμένως οι άντρες φρόντισαν και έστειλαν τα 
γυναικόπαιδα στην Κάρπαθο, την Κάσο και την Αμοργό.

Παρά τους αγώνες και την αυτοθυσία τους το 1831, το νη
σί περιέρχεται ξανά στην τουρκική κυριαρχία Ωστόσο, οι κά
τοικοι κατόρθωσαν με σκληρή δουλειά να φτάσουν σε εξαιρε
τική ακμή.

Το 1904-5, με την επικείμενη στρατολόγηση νέων από την 
Τουρκία, αρχίζει η μετανάστευση από το νησί, και η αντίστρο
φη μέτρηση της ακμής του. Το 1913, με τη βοήθεια σώματος 
Κρητών, οι Καστελλοριζιοί επαναστατούν, διώχνουν τους ε
λάχιστους Τούρκους και ζητούν μάταια, ένωση με την Ελλά
δα. Το 1915 ναυτική δύναμη Γάλλων καταλαμβάνει το νησί 
και στη συνέχεια, στα 1920, το... πουλά στους Ιταλούς που ή
δη κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα.

Κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής συνεχίζεται αυξα
νόμενη η μετανάστευση των κατοίκων προς την Αυστραλία, 
Αίγυπτο, Αθήνα, Ρόδο και αλλού και ολοκληρώνεται κατά τη 
διάρκεια της ιταλικής κατοχής Οι Ιταλοί χρησιμοποιούσαν το 
νησί ως σταθμό επιβατηγών υδροπλάνων. Το 1926, ισχυρός 
σεισμός μεγέθους 8 Ρίχτερ κατάστρεψε πάρα πολλά σπίτια.

Το 1941, ξένοι κομάντος αποβιβάζονται και απελευθερώ
νουν το νησί, για να απασχολήσουν τους Γερμανούς και να 
περάσει ο συμμαχικός στόλος στο Αιγαίο. Η απελευθέρωση 
κράτησε ελάχιστα 24ωρα. Επιστρέφουν οι Ιταλοί και, αφού 
συλλαμβάνουν πατριώτες τους δικάζουν και τους στέλνουν 
στις φυλακές της Ιταλίας.

Το 1943, οι Άγγλοι απελευθερώνουν το νησί. Τα γερμανικά 
αεροπλάνα το βομβαρδίζουν κατ’ επανάληψη. Οι κάτοικοι με- 
ταφέρονται στα προσφυγικά στρατόπεδα Νουζεϊράτ της Γά-
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ζας στην Παλαιστίνη. Οι Άγγλοι στρατιωτικοί λεηλατούν τα 
αρχοντόσπιτα και, αφού τα πυρπολούν, πουλούν τις πολύτι
μες οικοσκευές στα παζάρια της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Το 1945 οι Καστελλοριζιοί επιστρέφουν στην πατρίδα τους 
σε τρεις αποστολές. Η τελευταία είχε σοβαρές απώλειες αφού 
άρπαξε πυρκαγιά το πλοίο στο οποίο επέβαιναν, με αποτέλε
σμα να πνιγούν 33 και να καούν αρκετοί. Τα ονόματα των α- 
πωλεσθέντων ατόμων είναι γραμμένα σε ειδικό πίνακα, που 
βρίσκεται στον καθεδρικό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης δεξιά καθώς εισέρχεται ο προσκυνητής Κατά τη 
διάρκεια της σκλαβιάς αλλά και της παρουσίας των "συμμα
χικών" στρατευμάτων, το νησί πολλές φορές βομβαρδίστηκε, 
κάηκε, λεηλατήθηκε και γενικά καταστράφηκε εντελώς

Στις 7 Μαρτίου 1948, οι αγώνες για την πολυπόθητη ελευ
θερία ευοδώνονται και πραγματοποιείται η ένωση της Δωδε- 
κανήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα, με επίσημες τελετές.

Η ΡΩ ΚΑΙ Η ΚΥΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Η Ρω ή Ρώγη ή Ροπή, βρίσκεται 4 ν.μ. δυτικά από το Κα- 

στελλόριζο και είναι το πρώτο νησάκι που βλέπει ο επισκέ
πτης από το πλοίο λίγο πριν φτάσει στο νησί προερχόμενος α
πό τη Ρόδο, με την ελληνική σημαία να ανεμίζει. Αρχαιολογι
κά ευρήματα και το μικρό κάστρο μαρτυρούν ότι η Ρω ήταν 
κατοικημένη από τους αρχαίους χρόνους Διασώζεται σε κα
λή κατάσταση το εκκλησάκι του Αϊ-Γιώργη και παραδίπλα 
μια μικρή αγροτική έκταση, που καλλιεργεί ο εκάστοτε διαμέ- 
νων κτηνοτρόφος Η Ρω ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο 
Μ εγίστης ο οποίος κάθε τέσσερα χρόνια την εκ
μισθώνει σε κτηνοτρόφο κάτοικο Καστελλορίζου 
με τη διαδικασία πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Στην κορυφή του βουνού υπάρχει το αρχαίο 
φρούριο, όπου κατά την Εθνεγερσία ο Λάμπρος 
Κατσώνης εγκατέστησε προσωρινά το παρατη
ρητήριό του. Σαράντα περίπου χρόνια έζησαν 
στη Ρω ο Κώστας και η Δέσποινα Αχλαδιώτη με

την τυφλή μητέρα της Μετά το θάνατο και του άντρα της και 
της μητέρας τη ς η κυρα-Δέσποινα. ή η Κόρη της Ρω (1898- 
1982) όπως την έλεγαν στο νησί, κατόρθωσε μόνη της να κρα
τήσει ελληνικό το νησάκι της ανεβάζοντας κάθε πρω
ί την ελληνική σημαία

Ό ταν με διαταγή των Άγγλων εγκαταλείφθηκε ομαδικά το 
Καστελόριζο, εκείνη παρέμεινε μόνη στη Ρω. Και με θάρρος 
και ψυχραιμία αντιμετώπισε όλους τους κινδύνους Για τον 
ηρωισμό της έγραψε αρχικά ο Μιχάλης Χονδρός στά "Καστελ- 
λοριζιακά Νέα" το 1960. Την Ελληνίδα αυτή τίμησε η Ακαδη
μία Αθηνών, το Πολεμικό Ναυτικό, η Βουλή των Ελλήνων, 
η Εθνική Τράπεζα, Δήμοι, Σύλλογοι και άλλοι φορείς.

Αξιοθέατα
Πέρα από το ένδοξο παρελθόν του, το νησί έχει να ετηδείξει 

αρκετά αξιοθέατα Για όσους αγαπούν το περπάτημα, το Κα
στελόριζο προσφέρεται για διαδρομές και περιπάτους που 
προσφέρουν απίθανη θέα και γνωριμία με τα αξιοθέατα του 
νησιού (όπως αυτή για τον Αϊ-Γιώργη του Βουνού). Οι δυ
σπρόσιτες ακτές και σπηλιές αλλά και τα γειτονικά νησάκια 
Ρω, Άγιος Γεώργιος και Στρογγυλή είναι προσεγγίσημα με τη 
βάρκα. Κοντά στο λιμάνι του νησιού υπάρχουν και πιο προ
σιτές ακτές για κολύμπι (Φάρος Πλάκες Μανδράκι). Την αρ
χαία Αντίφελλο, το σημερινό Κας της τουρκικής ακτής το α- 
γναντεύει κανείς καθαρά από το λιμάνι. Από γαστρονομικής 
απόψεως εκτός από το φρέσκο ψάρι και το συμιακό γαριδάκι 
που πραγματικά θα χορτάσετε στα εστιατόρια της παραλίας 

δοκιμάστε ωραιότατα γιουβαρλάκια, ρεβυθότπτα 
και τα ντόπια γλυκά, κουτσουμάρια, στραβά και 
χαλβά..

Το κάστρο των Ιπποτώ ν  του 
Α γίου Ιω άννη

Χτίστηκε τον 14ο αιώνα και σήμερα σώζονται 
μόνο τα ερείπιά του.
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Ο Δήμαρχος Μεγίστης, 
κ. Παύλος Πανηγύρης

ΙΙαΛαιοκαοι ρο
Πρόκειται για αρχαίο οικισμό με πολλά κτίσμαχα και δεξα

μενές που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού. Στη δω
ρική ακρόπολη (3ος αι. π.Χ.) σώζεται επιγραφή που αναφέ
ρει την ονομασία Μεγίστη. Στη θέση Λιμενάρι, υπάρχουν 
και τα Κυκλώπεια Τείχη.

Α γιος Γεώ ργιος ιου  Β ουνιού
Αξίζει να ανεβείτε τα 401 σκαλιά που οδηγούν στον Άγιο 

Γεώργιο του Βουνού (ή Βουνιού). Βρίσκεται στην περιοχή 
του Παλαιόκαστρου και περιστοιχίζεται από τεράστιες φυσι
κές πλάκες. Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει μια κατακόμβη.

Λ υκιακος Τάφος
Τάφος του 4ου αι. π,Χ., λαξευμένος 

στους πρόποδες του Κάστρου.

Α ρχαιολογικό και Λα- 
ογραφ ικο  Μουσείο

Στεγάζεται στο λευκό ιστορικό κτί
ριο πάνω από το αναπαλαιωμένο Τζα
μί, κοντά στα ερείπια του Κάστρου. 
Τα εκθέματά του περιλαμβάνουν ευ

ρήματα από διάφορες περιόδους της αρχαιότητας, τοιχο
γραφίες του 17ου αι, παραδοσιακές στολές και αντικείμενα 
λαϊκής τέχνης.

Γαλάζια Σ πηλιά
Λίγα λεπτά με καΐκι από το λιμάνι βρίσκεται η εκπλη

κτικής ομορφιάς Γαλάζια Σπηλιά. ΓΓ αυτή και μόνο αξί
ζει να επιχειρήσει κανείς το ταξίδι μέχρι το μακρινό Κα
στελόριζο. Είναι το μεγαλύτερο από τα ενάλια σπήλαια 
της Ελλάδας, ένα από τα ομορφότερα της Μεσογείου και 
παγκοσμίως γνωστή για  τον πλούσιο σταλακτιτικό στο
λισμό που διαθέτει. Βρίσκεται στο νότιο σημείο του νη
σιού και έχει μήκος 75m και ύψος 35m. Η είσοδος είναι 
συγκριτικά χαμηλή, στο ύψος μικρού καϊκιού, ώστε ό
ταν είναι μπουνάτσα μόλις που χωράει κανείς, ανυποψί
αστος για το γιγάνχιο θόλο και το φαντασμαγορικό θέα
μα που κρύβει. 'Ε να  τεράστιο παλάτι, με αμέτρητους 
σχαλακτίτες, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει ένα πα
ραμυθένιο μπάνιο. Εκτός από το περίφημο Γαλάζιο Σπή
λαιο, υπάρχουν άλλες τέσσερις σπηλιές: Φωτσαλίκι, Κο- 
λώνες, Αρναούτη και Κατραντζή.

Μ ηιρόπολη Αγίων Κ ω νσταντίνου 
& Ελένης

Στην πλέον περίοπτη θέση του νησιού δέσποζα ο μεγάλος μη- 
τροπαλιτικός Ναός των Αγιών Κωνσταντίνου και Ελένης 
(1835). Πρόκειται για εξαιρετικής τέχνης τρίκλπης θολωτής βα
σιλικής Η στέγη της στηρίζεται σε δώδεκα μονολιθικούς γρανι- 
τένιουςκισνεςπου μεταφέρθηκαν από τοναό του Απόλλωνα στα 
Πάχαρα τηςΛυκίας στην απέναντι Μικρασιατική ακτή.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗ
ΜΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΓΟ ΚΑ
ΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΑΠΟ 09-08-2007

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης σε συνεργασία με τα Υ
πουργεία, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομί
ας και Οικονομικών, καθώς και με τις τοπικές αρχές του Δή
μου Μεγίστης ικανοποίησε ένα πάγιο και χρονίζον αίτημα 
του νησιού (από το 1994) που αφορούσε στην λειτουργία του 
σημείου ελέγχου διαβατηρίων λιμένα Μ εγίστης ως μόνιμου 
συνοριακού σημείου εισόδου - εξόδου προσώπων, από και 
προς την Ελληνική επικράτεια

Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας εγκατέστησε τα απαραίτητα πληροφοριακά 
συστήματα on-line, για τη διενέργεια ελέγχων των προσώ
πων με ύψιστη ασφάλεια, όπως άλλωστε απαιτείται και από 
τους κανόνες της Ε.Ε., ως πύλη εισόδου στον ενιαίο χώρο 
SCHENGEN. Μετά τη στελέχωση και την εκπαίδευση του 
αστυνομικού προσωπικού του AT. Μ εγίστης που διενεργεί 
τον διαβατηριακό έλεγχο, επιτρέπεται από το εν λόγω σημεί
ο, η είσοδος - έξοδος από και προς την Ελληνική επικράτεια 
προσώπων, από την 20.00 ώρα της 09-08-07.

Η πλήρης λειτουργία του σημείου ελέγχου διαβατηρίων 
λιμένα Μεγίστης θα συμβάλλει στην αύξηση της τουριστι
κής κίνησης και στην οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοι
νωνίας στο ακριτικό μας νησί. ]

Π ήγες:

- Κυριάκον Μ. Χονδρού, "Καστελλάριζο - Κόσμημα Τον Αιγαίου"
- Νίκου Καρακώστα: "Μικρό μου Καστελλάριζο"
- Βασίλη Κέκη: "Στα σοκάκια του Καστελόριζου"
- el.wikipedia.org
- kasteliorizo .org

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS-MALUS 

ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ* - ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΕΞΑΜ ΗΝ ΙΑ ΙΑ  ΟΛ ΙΚΑ  ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΡΑ (ευρώ)

Νν Περιοχές

φορ. Ν. 
ίπποι

Αττική
Θεσσαλονίκη

Αχαϊα

Ηπειρωτική 
Ελλάδα 

& Κρήτη
Νησιά

έως 6 112,30 92,10 79,30

7-8 120,10 95,10 81,70

9-10 143,50 116,50 99,80

11-12 148,70 108,00 101,20

13-14 166,90 131,80 113,30

- Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς - Παράδοση Συμβολαίου στο χώρο σας 

- Οι τιμές αφορούν σε οχήματα χωρίς Ζημιές

* Η κάλυψη μεταφερόμενου οχήματος αφορά ασφαλιΖόμενο κεφάλαιο 3000,00 ευρώ

INSURANCE CONSULTANTS

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

s,to
Κ·

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


[  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

“ΦΑΕΘΩΝ”
Του Ανθ/μου Κων. Κούρου

“  Το αυτοκίνητο είναι έργο Τέχνης, είναι Γλυπτική, είναι Αρχιτειττονικη, 
είναι Design, είναι Τεχνολογία. Το αυτοκίνητο έχει ψυχή! ”

Γεωργιος Χρυσανθακάπουλος 

Ιδρυτής του Τεχνολογικού Μουσείου "Φαεθων"

Το αυτοκίνητο τον Ανδρεα Μττάρκονλη.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και απολαυστική η ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του Μ ουσείου, 
μέσα σ’ ένα σύγχρονο κτίριο 7.500 τ.μ. σε κτήμα 100 στρεμμάτων, 

που φ ιλοξενεί μέσα του "το χθες" 100 χρόνω ν.
Αφεθείτε σεις ανέσεις του σήμερα και χαλαρώστε στις ειδικές αίθουσες 

προβολής, εστίασης και στη μοναδική μπουτίκ του μουσείου.
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Το αυτοκίνητο επί τον οποίον δέχτηκε δολοφονική επίθεση 
οΕλ. Βενιζέλος

Η Jaguar του Τζον Λένσν

Τ
ο Τ εχ ν ο λ ο γ ικ ό  Μ ουσείο  ΦΑΕΘΩΝ
ιδρύθηκε το 2004. Αποτελεί ένα μοναδικό χώρο ιδιαίτερης κουλτούρας 
σχεδιαστικήςφινέτσαςκαι πρωτότυπης αισθητικής Έ νας χώρος που το 
παλαιό και το νέο συνεργάζονται αρμονικά. Έ τσ ι καθοός "ταξιδεύετε" στις αί
θουσες του Μουσείου με τα τεχνολογικά επιτεύγματα - εκθέματα 
του περασμένου αιώνα, έχετε την βοήθεια του Υπερσύγχρονου 
Ψηφιακού Συστήματος Αυτόματης Ξενάγησης 6 γλωσσών, μέσω 

του οποίου ενημερώνεστε για την ιστορία, τις επιδόσεις και τεχνικές προδιαγρα
φές του κάθε εκθέματος.

Το Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και κυρίως στους νέ
ους που δεν έχουν γνωρίσει από κοντά το Κλασικό Αυτοκίνητο και την ιστορί
α του από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.

Στο Τεχνολογικό Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ μπορείτε να δείτε την ιστορία της τε
χνολογίας και της αυτοκίνησης να ζωντανεύει μέσα από τις ακόλουθες ολοκλη
ρωμένες θεματικές ενότητες:

> Μουσείο Κλασικού Αυτοκινήτου.
> Μουσείο Ρολογιών.
> Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνίας 
> Αυτοκινητοδρόμιο συνδυασμένο με θεματικό Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
Στις Πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του Μουσείου ΦΑΕΘΩΝ βρίσκουμε:
> Οργάνωση Αγώνων Κλασικού Αυτοκινήτου.
> Εκδηλώσεις για το Κλασικό Αυτοκίνητο και την προβολή του.
> Δανειστική Βιβλιοθήκη για τα μέλη του Μουσείου.
> Κοινωνικές Εκδηλώσεις των Φίλων - Μελών του Μουσείου.
Το Μουσείο διαθέτει σε λειτουργία πλήρεις τεχνικές εγκαταστάσεις και υποδομές συντήρησης και 

αναπαλαίωσης των εκθεμάτων που παρουσιάζει στο κοινό.

I Ιερ ιη γ η Ο ε ιιε  στις ειδικές αίθουσες Κλασικού Αυτοκινήτου κι απολαύστε την εξαιρετική συλλο
γή του ιδρυτή του Μουσείου κ. Γ. Χρυσανθακόπουλου, μοναδική στη χώρα μας η οποία έχει απο-
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Το αυτοκίνητο του Αλέξανδρον Ωνάση To BMW τον πατέρα του Μ. Σουμάχερ Αποστακτήρας παρασκευής 
βιοκανσημου

σπάσει πολλά βραβεία και διακρίσεις. Η διαδρομή ξενάγησης 
ξεκινάει το 1912 με το παλαιότερο έκθεμα και φτάνει στο σή
μερα.

Στη διαδρομή σας αυτή θα έχε ιέ την ευκαιρία να παρακο
λουθήσετε πόσο άλλαξε στο πέρασμα του χρόνου η αισθητι
κή και λειτουργική προσέγγιση κατά τη σχεδίαση και παρα
γωγή του Κλασικού Αυτοκίνητου τον περασμένο αιώνα.

Σ τη  σύντομη συνομιλία που είχαμε με τον κ. Χρυσανθα- 
κόπουλο, ο οποίος μας υποδέχθηκε με χαρά κατά την επίσκε
ψη μας στο Τεχνολογικό Μουσείο τον ρωτήσαμε για τις ι
διαιτερότητες του κλασικού αυτοκινήτου:"Ιδιαιτερότητα του 
Κλασικού Αυτοκινήτου αποτελεί το γεγονός άτι τι παραγωγή του 
είναι σχεδόν αποκλειστικά χειροποίητη και για την κατασκευή 
του χρησιμοποιήθηκε κυρίως το ξύλο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
η αισθητική του να παραπέμπει στην πολυτέλεια και το φινίρι- 
σμα του επίπλου, όχι μόνο στο εσωτερικό, στο σαλόνι, αλλά και 
στο εξωτερικό του. Αναμφίβολα το Κλασικό Αυτοκίνητο, ως δη
μιούργημα διαφορετικών εποχών, αντιλήψεων και αισθητικής, 
εκπέμπει έντονα την δική του ξεχωριστή αύρα και προσωτπκό- 
τψα".

Συνεχίζοντας, εκφράσαμε την απορία αν -πέραν της τέ
λειας εξωτερικής τους εμφάνισης τα αυτοκίνητα του Μου
σείου- μπορούν να κινηθούν; Χωρίς χρονοτριβή και για του 
λόγου το αληθές, άνοιξε την πόρτα ενός αυτοκινήτου, γύρι
σε το κλειδί, μαρσάροντας, και ο ρυθμικός ήχος της μηχανής 
γέμισε εκκωφαντικά όλο το χώρο. Μας κοίταξε ερευνητικά 
χαμογελώντας και μείς του ανταποδώσαμε το χαμόγελο, κά
πως αμήχανα: 'Ό λα τα αυτοκίνητα είναι αυθεντικά, σε άριστη - 
πλήρως λειτουργική κατάσταση και μετέχουν σε Rally Ανήκα, 
καλλιστεία και άλλες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερι
κό'. Ο κ. Χρυσανθακόπουλος είχε την καλοσύνη να μας ξε
ναγήσει ο ίδιος σε όλη την έκταση της έκθεσης, παρέχοντας 
μας κάθε είδους τεχνική πληροφορία για την κατασκευή ε
νός εκάστου αυτοκινήτου, αλλά και των διάσημων κατόχων 
τους, διότι τα περισσότερα από τα 50 αυτοκίνητα του Μου
σείου, πριν περάσουν στην κατοχή του, ανήκαν σε προσωπι
κότητες του προηγούμενου αιώνα Για παράδειγμα, στο 
Μουσείο εκτίθενται η Kamaro του Αλέξανδρου Ωνάση, το 
αυτοκίνητο επί του οποίου ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιβαίνο- 
ντας με τη σύζυγό του Έ λενα δέχθηκε δολοφονική επίθεση 
στην Κηφισιά, το αυτοκίνητο της μαντάμ Τυσώ που ίδρυσε 
το φημισμένο Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στο Λονδίνο, η 
κόκκινη cabriole Jaguar του Τζσν Λένον, το διθέσιο BMW 
του πατέρα του Μ. Σουμάχερ, η Μερσεντές που μετέφερε 
πρωθυπουργούς του ελληνικού κράτους προ τεσσαρακοντα
ετίας, αλλά και το cabriole MG που οδηγούσε σε πολλές από

τις ελληνικές ταινίες ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Μεγάλο ενδια
φέρον παρουσιάζουν και τα δύο αυτοκίνητα αγώνων που κα
τασκεύασε με πολύ μεράκι ο ίδιος ο κ. Χρυσανθακόπουλος, ο 
οποίος όση ώρα μας μιλούσε κατά τη διάρκεια της ξενάγησης 
έλαμπε το πρόσωπό του ώσπου στο τέλος μας ανέπτυξε την 
προσωπική του φιλοσοφική - "μεταφυσική" προσέγγιση για 
το αυτοκίνητο: 'Το αυτοκίνητο είναι μια  ανώτερη, ιδιαίτερα 
πολύπλοκη μορφή οργάνωσης της ύλης. Τόσο πολύπλοκη που 
δεν αποτελείται μόνο από το σύνολο των τμημάτων της. Έ χει 
κάτι παραπάνω, δεν είναι απλά παλιοσίδερα, έχει "ψυχή'. Εμείς 
τους τη δώσαμε, μιας και είμαστε οι δημιουργοί τους. 'Οπως ο 
Δημιουργός έδωσε ψυχή στους ανθρώπους, έτσι και μείς δίνου
με στα δημιουργήματάμαξ'.

Με το πέρας της ξενάγησης, κατενθουσιασμένοι από τα 
εκθέματα και την προσωπικότητα του κατόχου τους δεν 
μπορέσαμε να αντισταθοόμε στον πειρασμό να πετάξουμε 
την "κακία" μας. Ε πί της ουσίας αναρωτηθήκαμε φωναχτά 
για το μέλλον των κλασικών αυτοκινήτων της έκθεσης όταν 
πια δεν θα υφίσταται η βενζίνη ως καύσιμο. Ή  πορεία των υ
δρογονανθράκων ως καύσιμης ύλης είναι γνωστή. Σε 2-3 δεκα
ετίες θα έχουν εξαφανιστεί τα φυσικά αποθέματα. Τότε τα αυτο
κίνητα θα κινούνται μάλλον με υδρογόνο που δεν ρυπαίνει το 
περιβάλλον. Η  έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά. Και φυσικά, τα 
σημερινά αυτοκίνητα θα εγκαταλειφθούν. Τα αυτοκίνητα, όμως 
του Τεχνολογικού Μουσείου Φαέθων θα εξακολουθήσουν να κι
νούνται μ ε βιοκαύσιμα. Με βενζίνη που θα παράγει το Μουσείο 
με τη βοήθεια ενός ειδικού αττοστακτήρα που κατασκευάστηκε α
πό το Τεχνικό μας Τμήμα! Το ζήτημα του καυσίμου το λύσαμε. 
Για τη στιγμή το μόνο που μας απασχολεί είναι η επέκταση των 
κτψιακών εγκαταστάσεων, η δημιουργία τρισδιάστατου πλανη
τάριου προβολής εκπαιδευτικών και άλλων προγραμμάτων 
σχεακών με το αυτοκίνητο, η δημιουργία εκπαιδευακών εγκα
ταστάσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου για απόφοιτους Α 
Ε Ι - ΤΕΙ, η χορήγηση υποτροφιών στους καλύτερους και η δη
μιουργία θεαματικού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής".

Μετά από τρίωρη ξενάγηση, ευχαριστήσαμε για τη φιλοξε
νία, ευχηθήκαμε εκπλήρωση όλων των στόχων του Μουσεί
ου και πήραμε το δρόμο της επιστροφής ελπίζοντας το συ
ντομότερο δυνατό να επιστρέφουμε, διότι στον ίδιο χώρο 
στεγάζεται Μουσείο Ρολογιών και Μουσείο Φυσικής Ιστορί
ας, Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνίας, τα οποία λειτουρ
γούν καθημερινά από τις 9:00' -14:30'. ]

Το Μουσείο ΦΑΕΘΩΝ βρίσκεται στον Κάλαμο, στο 32ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας 

και επ ί της Λ Μαρκόττονλου - Ωρωπον.
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“ COVERT
< Γ I N S U R a m ^ e  >

COVER INSURANCE
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 01/02/2007

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

Ε ΙΔ ΙΚ Ο  Ε Κ Π Τ Ω Τ ΙΚ Ο  Τ ΙΜ Ο Λ Ο Γ ΙΟ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MALAYAN INSURANCE CO. INC.»

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

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Ο Λ ΙΚ Ω Ν  Ε Τ Η Σ ΙΩ Ν  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Ω Ν  Γ ΙΑ  Ε . Ι .Χ .

Ιπποι Β /Μ Απλό Π α κ έτο  _____ I

1-6
03

187,48
7-8 210,69

9-10 259,07 Α σ τικ ή  ευθύνη ,
11-12 262,16
13-14 269,43 Φ ροντίδα  - Ρυμούλκηση

15-20 306,57 συνέπεια  ατυχήματος,
21-25 329,24

Π ροσω πικό ατύχημα
26-30 338,42
31-40 349,94

41 άνω 366,08

Ιπποι Β /Μ Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων

1-6
03

166,65
7-8 188,97

9-10 235,51
11-12 238,47 Α σ τικ ή  ευθύνη, Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση
13-14 245,48 συνέπεια  ατυχήματος μ ε  προσθήκη
15-20 281,17
21-25 302,97 προαιρετικώ ν καλύψεω ν

26-30 311,81
31-40 322,88

41 άνω 338,39

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Ο Λ ΙΚ Ω Ν  Ε Τ Η Σ ΙΩ Ν  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Ω Ν  Δ ΙΚ Υ Κ Λ Ω Ν . Ι .Χ .

CC Β/Μ Απλό Π α κ έτο
03

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

126-250 92,60 Α σ τικ ή  ευθύνη, Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση

251-500 116,75 συνεπεία  α τυχήματος
501-999 132,98

ΙΟΟΟάνω 165,44

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Μερικές από τις ασφαλιστικές εταιρείες που εκπροσωπούνται από την COVER INSURANCE:
ALICO AIG, ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ARAG, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ATRADIUS, ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, E.O.S., ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΙΝΕΤΤΑ, BUPA, COMMERCIAL VALUE, C.G.U., 
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[  ΕΙΡΗΝΗ

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

21η Σεπτεμβρίου
Παγκόσμια ημέρα ειρήνης

Επιμέλεια: ΠΕ/Α' Γιώργος Χονδροματίδης

Από το 1990 ο κόσμος γνώρισε πάνω από 60 μεγάλες συρράξεις και τα θάματά 
τους είναι σε συντριπτικό ποσοστό άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Μέχρι σήμερα έχουν 

σκοτωθεί 3.600.000 άνθρωποι και σχεδόν τα μισα θάματα (1.600.000) ήταν παιδιά. 
Και σα να μην φτάνει αυτό, σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά συμμετέχουν 

σε ένοπλες συρράξεις ως στρατιώτες, εξαναγκάζονται στην προσφυγιά 
ή τον εκτόπισμά από τις εστίες τους, υποφέρουν κακοποιήσεις, βιασμούς 
και εκμετάλλευση, μένουν ορφανά ή ανάπηρα από νάρκες και εκρηκτικά.
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Γενική Συνέλευση του Οργανι
σμού Ηνωμένων Εθνών, με το ψήφισμα 55/282 της 7ης Σε
πτεμβρίου 2001, αποφάσισε να θεσμοθετήσει ως Παγκόσμια 
Ημερα Ειρήνης την 21η Σεπτεμβρίου κάθε έτους η οποία άρ
χισε να γιορτάζεται από το έτος 2002.

Η Συνέλευση διακήρυξε άτι η ημέρα αυτή θα πρέπει να θε
ωρείται ως μια ημέρα παγκόσμιας εκεχειρίας και μη βίας ως 
μία πρόσκληση προς όλα τα έθνη του κόσμου να διακόψουν 
τυχόν εχθροπραξίες έστω μόνο για το συγκεκριμένο εικοσι
τετράωρο.

Την ημέρα αυτή προγραμματίζονται διάφορες εκδηλώσεις 
σε όλο τον κόσμο από τον ΟΗΕ, τις Μη Κυβερνητικές Οργα
νώσεις από θρησκευτικές οργανώσεις και τοπικές κοινωνίες 
των πολιτών.

Αν και στην πραγματικότητα μια ημέρα ειρήνης δεν θα 
μπορούσε να επουλώσει τα βαθειά τραύματα του πολφού 
και των συρράξεων στα κορμιά και την ψυχή εκατομμυρίων 
ανθρώπων στον κόσμο, η ημέρα αυτή προσφέρει μια ευκαι
ρία για μια υποτυπώδη δράση, ώστε να αποτραπούν οι επα
ναλαμβανόμενοι κύκλοι βίας και συγκρούσεων.

Η 21η Σεπτεμβρίου είναι Ημέρα Παγκόσμιας Εκεχειρίας 
και προτρέπει όλους τους ανθρώπους να τηρήσουν ενός λε
πτού σιγή στις 12 το μεσημέρι. Είναι μια συμβολική προτρο
πή προς την παγκόσμια κοινότητα, ώστε "να διατηρήσουμε 
άσβεστο μέσα στις καρδιές μας το ιδανικό της ειρήνης", όπως 
ανέφερε σ' ένα μήνυμα του ο τότε επικεφαλής του διεθνούς 
οργανισμού, Κόφι Ανάν.

Η UNICEF δημιούργησε και προωθεί διεθνώς μια αντιπο
λεμική ατζέντα 10 σημείων την οποία θα πρέπει να σέβεται η 
διεθνής κοινότητα ώστε να προωθείται η ειρήνη και να προ
στατεύονται τα παιδιά από τον πόλεμο και τις συνέπειες του:

♦Πρόληψη: Αντιμετώπιση των λανθανουσών αιτιών βί
ας· η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να α
σχοληθεί συστηματικότερα με το πρόβλη
μα της μεταφοράς όπλων και να επιβάλει 
οριστική απαγόρευση στις αποστολές ο
πλισμού σε ζώνες συγκρούσεων, Θα πρέ-

ί4Η Ειρήνη αποτελεί 
το κορυφαίο συστατικό

και προώθηση του Προαιρετι
κού Πρωτοκόλλου της Σύμ
βασης Δικαιωμάτων του Παι
διού για την πρόληψη της χρησιμοποίησης παιδιών ως στρα
τιώτες (απαγορεύει την στράτευση κάτω των 18 ετών, η Ελ
λάδα το επικύρωσε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2000).

«♦Νάρκες: Η UNICEF έχει καταβάλει σημαντικές προσπά
θειες προς αυτή την κατεύθυνση και υποστηρίζει τη Συνθή
κη της Οτάβα για την πλήρη απαγόρευση των ναρκών κατά 
προσωπικού (Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 
του 2003).

♦Εγκλήματα Πολέμου: Άμεση καταγγελία μόλις αποκα
λύπτονται και να υποστηρίζονται ηθικά και οικονομικά τα 
διεθνή δικαστήρια για τα εγκλήματα πολφού.

♦Τ α  παιδιά ως ζώνες ειρήνης: Εντατικοποίηση των προ
σπαθειών για καθιέρωση ζωνών που θα επιτρέπουν τη μετα
φορά ανθρωπιστικής βοήθειας και τον εμβολιασμό των παι
διών σε καιρό πολφού.

♦Κυρώσεις: Να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον των 
παιδιών πριν την επιβολή οποιωνδήποτε οικονομικών κυ
ρώσεων.

♦Βοήθεια: Η βοήθεια σε περιπτώσεις μακροχρόνιων συ
γκρούσεων να κατευθύνεται στην επαναδημιουργία ισχυ
ρών κοινωνικών δομών.

♦Αποκατάσταση: Είναι απαραίτητο να εντσχυθούν τα 
προγράμματα αποκατάστασης και ψυχολογικής στήριξης 
των παιδιών στρατιωτών.

Δεν υπάρχουν πόλεμοι αποδεκτοί γιατί το πρώτο και βασι
κό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου είναι το δικαίωμα στη ζωή.

Σ’ ένα πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρ
χει μόνο πολύ πόνος, δυστυχία, καταστροφή και απώλεια αν
θρωπιάς.

Η Ειρήνη αποτελεί το κορυφαίο συ
στατικό για την πρόοδό των λαών και 
την ευημερία τους. Βγάζει τις κοινωνίες 
από την απομόνωση και διώχνει το φόβο 
για το συνάνθρωπο ανεξάρτητα από χρώ-

πει να εντοπιστούν οι ρίζες των κοινωνι- γΐα Την πρόοδο TCOV λαών μα, θρησκεία, καταγωγή, φύλο, κουλτού-
κοοικονομικών αιτιών του πολφού και 
να προωθήσουν εκείνη την κοινωνική δο
μή που προστατεύει τα παιδιά.

♦Κορίτσια και Γυναίκες: Εκπαίδευση 
και νομοθεσία ώστε να εξασφαλιστεί η α- 
σφάλειά τους από σεξουαλική κακοποίη
ση και βιασμό σε περίοδο πολφού.

♦Π αιδιά Στρατιώτες: Αποκατάσταση 
και επανένταξη των παιδιών στρατιωτών

και την ευημερία τους. 
Βγάζει τις κοινωνίες από 

την απομόνωση 
και διώχνει το φόβο για 

το συνάνθρωπο 
ανεξάρτητα από χρώμα, 
θρησκεία, καταγωγή **

ρα κ.λπ.
Η Ειρήνη αποτελεί μια πανανθρώπι

νη απαίτηση και δικαίωμα όλων των λα
ών του κόσμου και οι κυβερνήσεις οφεί
λουν να σέβονται τη βαθιά επιθυμία των 
λαών τους για Ειρήνη. ]

Πηγές:
Unicef.gr, Sansimem.gr.
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[  ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ

Επιμέλεια:ΠΕ/Α Γιώργος Χονδροματίδης

Πόλεις χωρίς
αυτοκίνητα

y ;
Τΐς 22 Σ επτεμ βρ ίου  κάθε χρόνο, γιορ

τάζεται η Πανευρωπαϊκή Ημέρα 'Πόλεις Χωρίς Αυτοκίνητα". 
Η συγκεκριμένη ημέρα θεσπίσθηκε, από άλες τις Ευρωπαϊκές 
χώρες, με στόχο να παρακινηθούν οι πολίτες στο να χρησιμο
ποιούν, όσο λιγότερο γίνεται το αυτοκίνητό τους ώστε να 
στραφούν όσο περισσότερο γίνεται στις δημόσιες συγκοινωνί
ες και το ποδήλατο.

Η κίνηση αυτή συνδέεται άμεσα με την υπεράσπιση της 
ποιότητας ζωής την υπεράσπιση του περιβάλλοντος την υπε
ράσπιση μιας mo αρμονικής και ειρηνικής συμβίωσης στις πό
λεις Η μετακίνηση με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας η πεζο
πορία ή ποδηλατοδρομίά πραγματικά σήμερα είναι φορείς μιας 
μεγάλης ελπίδας για να δούμε τις πόλεις μας να γίνονται ξανά 
mo ανθρώπινες mo φιλικές mo φιλόξενες

Η αντίληψη αυτή είναι περισσότερο από αναγκαία για τη 
χώρα μας λόγω των σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων 
που παρουσιάζουν οι μεγάλες πόλεις και που χρόνο με τον χρό
νο ίτηδειναίνονται.

Αυτό όμως προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας και συνηθειών 
των Ελλήνων με ταυτόχρονες ουσιαστικός και ριζοσπαστικές 
παρεμβάσεις της πολιτείας Km της τοπικής αυτοδιοίκησης ό
που αντί να τροφοδοτείται η κυκλοφορία των οχημάτων στο 
κέντρο των πόλεων, να αποθαρρύνεται, όπως γίνεται σε όλες τις σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης 

Για παράδειγμα δεν έχουν προβλεφθεί επαρκείς περτφερειακοί χώροι στάθμευσης το δίκτυο μετακίνησης των δημοτών με 
δημοτική συγκοινωνία είναι ακόμη υποτυπώδης η διευκόλυνση των τοπικών μάοων συγκοινωνίας από τους σταθμούς της 
υπεραστικής συγκοινωνίας -από την περιφέρεια προς το κέντρο- είναι περιορισμένη, το δίκτυο πεζοδρόμων είναι σχε
δόν αποτρεπτικό για τον πεζό κλπ.

Όσον δε αφορά ττς κυκλοφοριακές μελέτες που θα έπρεπε να εντάσσουν το ποδήλατο στην καθημερινή ζω
ή της πόλης ούτε λόγος

Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να μπορούν να κυκλοφο
ρούν με αξιοπρέπεια, άνεση, οικονομία, ασφάλεια, τα
χύτητα Άρα χρειάζονται εναλλακτικός λύσεις σε 
όλα τα επίπεδα και γτα όλες τις κοινωνικές και ε
παγγελματικές κατηγορίες 

Διεκδικούμε λοιπόν τους δρόμους Θέλουμε να 
τους μετατρέψουμε σε χώρο ζωής χαράς δημιουργίας 
Αλλά για να γίνει κάττ τέτοιο, θα πρέπει να πάρουμε την τύχη της πόλης 
στα χέρια μας!' Ηρθε η ώρα όλοι μαζί' πολιτεία και πολίτες να ξεκινήσου
με μια προσπάθεια, ώστε το αυτοκίνητο να επηρεάζει τη ζωή μας όσο γτ- 
νεται λιγότερο. ]
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Σόλα: MACSOLE® 
Μεγέθη 36-48

ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 
& ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΟΛΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ:
MACGUARD 02 ΕΝ 347

Αδιάβροχο φόντι από φυσικό δέρμα 
προσώπου μόσχου

Αντιολισθητική σόλα με πλατιά κανάλια 
στραγγίσματος

Μεμβράνη πολυουρεθάνης

Αντιστατικές ιδιότητες 

Ενδιάμεση σόλα από ατσάλι (S3)

Αφρώδης επένδυση αστραγάλων

7 Εξαιρετικά ανθεκτική σόλα 
στις ακραίες θερμοκρασίες 
(-40°C έως +300°C), 
στα λάδια, στους υδρογονάνθρακες, 
στα αλκάλια και στις αιχμηρές επιφάνειες 
γυαλιού και μετάλλου

Υπερβαίνει τα προτεινόμενα πρότυπα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜI: __
HS

Α Μ Τ Ι  Ο Α Γ Τ Ε Ο Ι Α Ι  Λ  AIT

r*.
ϋ

INSOLE
ANTI-BACTERIAL ANTI-MOISTURE

TRI-FORCE® System I 1
(Σύστημα Τριών Δυνάμεων)
Δύναμη 1 η : Ενάντια στον κίνδυνο των διαστρεμμάτων ' ' 
Δύναμη 2η : Απορρόφηση Κραδασμών
Δύναμη 3η : Ευκαμψία, το υπόδημα κάμπτεται φυσικά όπως το πόδι

αδασμών 
για απόλυτη άνεση και υγιεινή

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΑΠΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος & Διανομέας: TERRYLAND Α.Ε., Θράκης 42,15341 Αγία Παρασκευή, Αθήνα 
5  210 6512121.Ι^!η 210 6538574.Β ι ιμ Π terrvlandarmv@acn.ar. iu fflwww.heckel-securite.fr

____ ___________________

MACPOLICE
ΕΝ 345 -  S2 / S3 Cl HRO

ΤΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ 
:: ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ HECKEISECURITE

mailto:terrvlandarmv@acn.ar
http://www.heckel-securite.fr


[  ΣΧΟΛΕΙΟ

Επιμέλεια Π.Υ Αφροδίτη Κοκκίνου

Η
Στο δρόμο για το σχολείο...

με ασφάλεια
σχολική χρονιά Σρκίνησε, 

και μαζί ιης και χα "βάσανα" για μικρούς και 
μεγάλους Τα παιδιά περνούν μεγάλο μέρος 
ίου χρόνου τους σιο σχολείο, με αποτέλεσμα έ
να μεγάλο ποσοστά των παιδικών ατυχημά
των να συμβαίνει σε νηπιαγωγεία και σχολεί
α, καθώς και κατά τη μεταφορά προςκαι α
πό αυτά. Σύμφωνα με στοιχεία του Κέντρου 
' Ερευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, το 32% των παι
δικών ατυχημάτων συμβαίνει στο σχολεία και οι συνηθάττερες αι
τίες ατυχήματος στις ηλικίες 5-14 χρόνων είναι τα χτυπήματα 
(34%) και οι πτώσεις στο ίδιο επίπεδο (32,5%).

Το Σωματείο "Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος", συστήνει 
στους γονείς και τους υπεύθυνους των σχολείων ορισμένες απλές 
οδηγίες για την πρόληψη των ατυχημάτων. Ειδικότερα;

>Από την προσχολική ηλικία, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά τη 
σωστή οδική συμπεριφορά. Πρέπει, όμως να έχουμε υ
πόψη μας ότι τα παιδιά κάτω των 8 χρόνων δεν έχουν 
την απαιτούμενη ωριμότητα για να χρησιμοποιήσουν 
πάντα τα όοα έχουν μάθει. Για το λόγο αυτόν, οι γονείς 
οφείλουν να συνοδεύουν τα παιδιά κάτω των 8 χρόνων 
από και προς το σχολείο ή τη στάση του παιδικού λεω
φορείου. Θα πρέπει να τα κρατούν από το χέρι και να 
φροντίζουν να είναι από την εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου.

>Τα παιδιά που πηγαίνουν μόνα τους με τα πόδια στο σχολείο 
πρέπει να φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα ή ρούχα με ένθετο ανακλα
στικό υλικό, για να διακρίνσνται από τους διερχσμενους οδηγούς 
ειδικότερα το βράδυ.

>Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να ακολουθούν τις υποδείξεις 
του σχολικού τροχονόμου.

> Αν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολειό με ποδήλατο, πρέπει να 
φορούν κράνος σωστά δεμένο και να ακολουθούν τους κανόνες ο
δικής κυκλοφορίες Το ποδήλατο πρέπει να είναι σε καλή κατάστα
ση, με καθρέφτες και φώτα, ώστε να φαίνονται τις βραδινές ώρες

>Στην περίπτωση που τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο με το 
αυτοκίνητο, πρέπει να τους μάθουμε να κάθονται πάντα στο πίσω 
κάθισμα, σωστά δεμένο. Οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και τα 
μεγάλα μαγαζιά με αξεσουάρ αυτοκινήτων ’η παιδικά είδη μπορούν 
να προτείνουν ποιο είναι το σωστό κάθισμα ή ζώνη ασφαλείας για 
κάθε παιδί, ανάλογα με το ύψος και το βάρος του.

>Πρέπει να μάθουμε στο παιδιά να μπαίνουν και βγαίνουν από 
το αυτοκίνητο πάντοτε από την πλευρά του πεζοδρομίου.

> Στην περίπτωση που το παιδί χρησιμοποιεί σχολικό λεωφορεί
ο, πρέπει, το ίδιο το σχολείο, αλλά και οι γονείς να του εξηγήσουν

γιατί πρέπει και εκείνα φοράει τη ζώνη ασφα
λείας . Επίσης δεν πρέπει ποτέ να περνά μπρο
στά από το σχολικό που το μετέφερε. Πρέπει να 
περιμένει να φύγει το σχολικό, εκτός κι αν η 
συνοδός το κατεβάσει και το μεταφέρει στην 
πόρτα του σπιτιού.

>Δεν πρέπει να κρατάει αιχμηρά αντικείμε
να μέσα στο σχολικό λεωφορείο, γιατί γίνονται 

επικίνδυνα σε απότομα φρεναρίσματα
>Δεν πρέπει να τρώει ή να μασάει τσίχλα μέσα στο σχολικό, ι

διαίτερα αν έχει δυσκολίες στην κατάποση.
Εάν το παιδί έχει κάποιο κάποιο πρόβλημα υγείας ενημερώστε 

γι αυτό το συντομότερο το δάσκαλο ή το διευθυντή του σχολείου, 
για περίπτωση ανάγκης

Επιπλέον οι υπεύθυνοι των σχολειών θα πρέπει:
>Να ελέγχουν συνεχώς για κανόνες ασφαλείας τις κτηριακές ε

γκαταστάσεις τις παιδικές χαράς εντός του προαυλίου 
και το γυμναστήριο. Εφόσον το σχολείο διαθέτει χημείο, 
αυτό πρέπει να είναι κλειδωμένο τις ώρες που δεν γίνε
ται μάθημα

> Ο χώρος όπου γίνεται το διάλειμμα να είναι καθαρός 
να μην έχει τζάμια, σίδερα, σκουριασμένους κάδους α
πορριμμάτων. Να υπάρχουν κάγκελα προστασίας καλά 

στερεωμένα, καθώς και προστατευτικά στις σκάλες στην έξοδο του 
σχολείου.

>Να αντικατασταθούν το σκάμμα και τα μσνλοθζυγα, που σπά
νια συντηρούνται και είναι επικίνδυνα Να τοποθετηθούν ασφα
λείς μπασκέτες

>Να τοποθετηθούν πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο και να κα
ταρτιστεί αν δεν υπάρχει, σχέδιο εκκένωσης κτιρίου σε περίπτωση 
πυρκαγιάς ή σεισμού.

>Να ελεγχθούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις να σηματοδοτη- 
θούν οι δρόμοι γύρω από το σχολειό και οι δάσκαλοι να επιβλέπουν 
την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών.

>Να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών την ώρα του διαλείμματος
>Να διαθέτει το σχολείο φαρμακείο για την παροχή πρώτων βο

ηθειών και να υπάρχουν εμφανώς αναρτημένα τα τηλέφωνα της 
πλησιέστερης μονάδας υγείας

>'Ενα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουν οι γονείς είναι οι 
ημιτελείς οικοδομές που υπάρχουν στη διαδρομή προς το σχολεί
ο. Η νομοθεσία υποχρεώνει τους κατασκευαστές να περιφρά
ξουν με ασφάλεια τις οικοδομές ώστε να μην μπορούν να μπουν 
τα παιδιά να παίξουν γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχήμα
τος από πτώση. ]
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Σοην Δραπεοαώνα και co ΚερατισΙνι κατασκευάζουμε διαμερίσματα 
πολυέέλούς καοαακευης και σύγχρονης δόμησης για μια άνευη διαμονή. 
Ολα έχουν δικό ρους χώρο αοΰθμευαης κοι οποθηκη κοι συνοδεύονται με 
εγγύηση εφ' Ορου ζωής σεις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις με 
ιδιαίπερη έμφαση απην ανααειαμικη προσοααία cou ακινηοου.

ΝΙΚΜώη
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ΤΗΛ: 210. 5611525
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3° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 43 
ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ: 210. 4945888 
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ΚΟΛΑΙΑΗΙ
ΤΗΛ. 210.A617S56

4° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
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ΤΗΛ: 27410.73325

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

Κανόνες ασφαλούς επιλογής 
και παρασκευής βασικών τροφίμων

Του:Ανδρέα Φρετζάγια
Αν. Καθηγητή Παιδιατρικής, Γ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "Αττικόν"*

Τ
α Ι>ημα I ( που ακολουθούνται στην πρόληψη αφορούν πρώτα τη σωστή ε
πιλογή συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων και έπειτα την τήρηση των κανό
νων που διέπουν την παρασκευή και τη συντήρηση μέχρι την κατανάλω
σή τους.

Οι διάφοροι λοιμώδεις παράγοντες που μεταδίδονται με τις τροφές 
και τα νοσήματα που προκαλούν, αποτελούν σημαντικούς κινδύνους 
για την υγεία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Μπο
ρεί να μπουν στη διατροφική αλυσίδα σε όλα της τα στάδια, από την 

παραγωγή και τη συσκευασία μέχρι τη βιομηχανοποίηση, την απόψυξη, την παρασκευ
ή και την κατανάλωση. Συνεπώς, οι μηχανισμοί πρόληψης αλλά και αναζήτησης των αιτιών των νοσημάτων αυτών πρέ
πει να επικεντρώνονται σε καθένα από τα παραπάνω στάδια. Τα βήματα που ακολουθούνται στην πρόληψη αφορούν πρώ
τα τη σωστή επιλογή συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων και έπειτα την τήρηση των κανάνων που διέπουν την παρασκευ
ή και τη συντήρηση μέχρι την κατανάλωσή τους.
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Ανάλογα με το είδος του τροφίμου, συνιστώνται συγκε
κριμένα προληπτικά μέτρα Στο κείμενο που ακολουθεί, πα
ρατίθενται σε συντομία τα κυριότερα από αυτά για κάθε εί
δος ξεχωριστά.

Ψάρια και οστρακοειδή
Τα ψάρια και τα οστρακοειδή αποτελούν σημαντικές 

πηγές υγιεινής διατροφής λόγω της περιεκτικότητάς τους σε 
πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, υψηλής συγκέντρωσης 
κορεσμένων λιπών και άφθονης παρουσίας ω-3 λιπαρών οξέ
ων. Η κατανάλωση ψαρικών σε ένα ισοζυγισμένο διαιτολό
γιο συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς καρδιακής λειτουργί
ας

Επειδή τα ψαρικά αλλοιώνονται εύκολα, είναι σκόπιμο να 
επιλέγεται ένα κατάστημα για την αγορά τους στο οποίο υ
πάρχει εμπιστοσύνη και η γενική ατμόσφαιρα αποπνέει φρο
ντίδα στη διατήρηση και την εφαρμογή των υγειονομικών 
αγορανομικών διατάξεων, Τα φρέσκα ψάρια πρέπει να βρί
σκονται πάντοτε στα ψυγεία ή να εκτίθενται καλυμμένα α
πό διαφανές υλικό και να βρίσκονται σε παχύ στρώμα πάγου 
που καλύπτει σχεδόν το σύνολο του σώματός τους επιτρέ
ποντας να διακρΐνεται μόνο το είδος του ψαριού. Ο πάγος συ
ντήρησης πρέπει να είναι συμπαγής και να συμπληρώνεται 
συχνά ώστε να μην λιώνει. Η μυ
ρωδιά των ψαριών πρέπει να εί
ναι ήπια θαλασσινή, να μην έ
χουν την έντονη ιδιάζουσα οσμή 
των ψαρικών ούτε την οσμή της 
αμμωνίας Ο κερατοειδής χιτώ
νας των ματιών οφείλει να είναι 
διαυγής και οι βολβοί να προέ- 
χουν ελαφρά. Η σάρκα των ψα
ριών και των φιλέτων τους πρέ
πει να είναι συμπαγής στην πίε
ση, να λάμπει, και τα βράγχια ζω
ηρά, κόκκινα, χωρίς βλεννώδη 
εμφάνιση. Η σάρκα του ψαριού 
όταν πιέζεται πρέπει να επιστρέ
φει γρήγορα στην προηγούμενη 
κατάσταση, στοιχείο ενδεικτικό φρε
σκάδας

Τα φιλέτα των ψαριών δεν πρέ
πει να έχουν σκοτεινό χρώμα ή ξή
ρανση στην περιφέρεια ούτε να υ

πάρχει υποπράσινος ή υποκίτρινος αποχρωματισμός και να 
μην έχουν πολτώδη εμφάνιση.

Εφόσον τα ψάρια είναι φρέσκα, διασφαλίζεται ότι οι συν
θήκες υπό τις οποίες ψαρεύτηκαν, διατηρήθηκαν και μετα
φέρθηκαν ήταν οι ενδεδειγμένες Ό ταν οι συνθήκες αυτές 
δεν έχουν διασφαλισθεί, σε ορισμένα είδη ψαριών αναπτύσ
σονται τοξίνες που όταν είναι σε ικανά; ποσότητες μπορεί να 
προκαλέσουν νόσο.

Άλλη κατηγορία ψαριών ευάλωτη στις συνθήκες συντή
ρησης είναι τα φρεσκοκατεψυγμένα. Θεωρούνται ασφαλή ε
άν δεν έχει συμβεί σε κάποιο στάδιο απόψυξή τους. Για τον 
λόγο αυτό, πρέπει να βρίσκονται πάντα σε συνθήκες κατά
ψυξης η συσκευασία να είναι άθικτη και στο εσωτερικό της 
συσκευασίας να μην υπάρχει πάγος Σε αντίθετη περίπτωση, 
θεωρείται ότι έχει συμβεί απόψυξη του ψαριού και επανακα- 
τάψυξή του, κατάσταση που καθιστά την τροφή ακατάλλη
λη για κατανάλωση.

Τα οστρακοειδή είναι εξίσου ευάλωτα με τα ψάρια σε κα
κά; συνθήκες αλίευσης και συντήρησης. Κανονικά πρέπει 
να ελέγχονται οι έντυπες ενδείξεις για τον τόπο προέλευσης 
και την πιστοποίηση των μονάδων παραγωγής Πάντως δεν 
θα πρέπει να καταναλώνονται οστρακοειδή με σπασμένο ή 
ραγισμένο κέλυφος ή όταν είναι νεκρά. Στην τελευταία πε

ρίπτωση, για να ελεγχθεί η βιωσι- 
μότητά τους χτυπάμε το όστρακο 
στη ράχη του, οπότε αυτό πρέπει 
να κλείνει ή να κινείται.

Τα ψάρια και τα οστρακοειδή ε
άν πρόκειται να καταναλωθούν σε 
δύο ημέρες φυλάσσονται στο ψυ
γείο, αλλιώς αφού τοποθετηθούν 
σε ειδικούς υδατοστεγείς σάκους 
τροφίμων, τοποθετούνται στην 
κατάψυξη. Η απόψυξη των ψα
ριών πρέπει να γίνεται στον χώρο 
συντήρησης του ψυγείου κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου βρα
διού από την ημέρα παρασκευής 
τους Εάν χρειάζεται ταχεία από

ψυξη, συνιστάται να γίνεται σε κρύο νε
ρό ή αν πρόκειται να μαγειρευτούν, να 
τοποθετούνται αμέσως στο φούρνο μι
κροκυμάτων με την ένδειξη λειτουρ
γίας "απόψυξη - defrost” μέχρι του ση
μείου που το σώμα τους να είναι παγω

μένο ακόμη αλλά εύκαμπτο.
Σημαντικό βήμα ασφαλούς κατανά

λωσης είναι η εξασφάλιση συνθηκών α-
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αφαλούς μαγειρέματος. Κυριστερο μέτρο είναι η άνοδος της 
εσωτερικής θερμοκρασίας στη σάρκα των ψαριών στους 63 
C. Η θερμοκρασία αυτή έχει επιτευχθεί όταν χαράζοντας με 
αιχμηρά μαχαίρι, η σάρκα αποχωρίζεται εύκολα από τα κό
καλα ή οι γαρίδες και οι αστακοί έχουν αποκτήσει μαργαρι- 
ταροειδή-θολή εμφάνιση ή στα οστρακοειδή έχει ανοίξει το 
κέλυφός τους Σε όσα από τα οστρακοειδή δεν έχει ανοίξει το 
κέλυφός τους πρέπει να πετιούνται. Γενικά, τα μαγειρεμένα 
ψαρικά δεν πρέπει να μένουν εκτός ψυγείου περισσότερο α
πό δύο ώρες ή εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάνω 
από 32 C για όχι περισσότερο από μία ώρα. Γενικά τα βακτή
ρια αναπτύσσονται εύκολα σε ενδιάμεσες θερμοκρασίες (4-60 
Ο .

Σημειώνεται ότι η κατανάλωση αμαγειρευτων ψαριών και 
οστρακοειδών είναι επικίνδυνη πρακτική και πρέπει να απο
φεύγεται. Εάν πάντως πρόκειται να καταναλωθούν οστρα
κοειδή αμαγείρευτα, είναι καλό να έχουν πρώτα καταψυχθεί 
σε θερμοκρασία -18 C για 7 ημέρες 
επειδή οι αρνητικά; θερμοκρα
σίες της κατάψυξης κα
ταστρέφουν αρκετά 
από τα παράσιτα που 
υπάρχουν, αν και όχι 
όλα Σε καμία όμως περί
πτωση δεν πρέπει να κατανα
λώνονται ψάρια και οστρακοειδή αμαγείρευτα από παιδιά, έ- 
γκυες άτομα με συγγενή ή επίκτητα ανοσολογικά προβλή
ματα, ηπατοπαθείς ή άτομα με ατροφική γαστρίτιδα, ακόμα 
και αν αναφέρεται ότι τα οστρακοειδή έχουν υποβληθεί σε α
ντισηπτική αγωγή κατά τη συγκομιδή τους

Σημαντικής σοβαρότητας κίνδυνο τροφικής προελεόσεως 
αποτελεί η λοίμωξη από λιστέρια, η οποία είναι δυνατόν να 
μεταδοθεί από καπνιστά ψάρια. Σ’ αυτά ανήκουν ο σολομός 
ο τόνος ο βακαλάος οι κολιοί ή και άλλα ακόμα, τα οποία δια
τηρούνται στο ψυγείο. Τα αλιεύματα μ’ αυτόν τον τρόπο πα
ρασκευής γενικά πρέπει να αποφεύγονται ιδιαίτερα από παι
διά, έγκυες και ανοσοκατασταλμένους Τα ψάρια όμως αυτά 
μπορούν να καταναλώνονται άσφαλτος εφόσον είναι μαγει
ρεμένα και διατηρημένα στο ψυγείο ή σε κονσέρβες

Ό λα τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να πλένονται με 
άφθονο τρεχούμενο νερό, ακόμη και αυτά που στη συσκευα-

σιά τους αναγράφουν ότι έχουν ήδη πλυθεί.

Λαχανικά και φρούτα
Στην καθημερινή διατροφή περιλαμβάνονται ωμές σα- 

λάτες λαχανικά, φρούτα και χυμοί φρούτων. Τα είδη αυτά 
μπορούν να αποτελέσουν αιτιολογικούς παράγοντες λοιμώ
ξεων τροφικής προέλευσης και είναι χρήσιμο να λαμβάνο- 
νται οι ακόλουθες προφυλάξεις

*  Να αγοράζονται είδη μόνο καλής εμφάνισης
*  Φρούτα ή σαλάτες που έχουν ήδη κοπεί να είναι ήδη 

καλυμμένα με μεμβράνη σε ατομικές συσκευασίες και να εί
ναι διατηρημένα σε ψυχωμένους χώρους ή σε πάγο.

*  Κατά τη μεταφορά τους στο σπίτι να συσκευάζονται 
σε σακούλες χωριστά από κρέας πουλερικά ή ψάρια.

*♦ Ευαίσθητα φρούτα και λαχανικά (π.χ. φράουλες μα
νιτάρια, μαρούλια κ.λπ.) να διατηρούνται στο ψυγείο.

Φρούτα που αγοράστηκαν κομμένα ή ξεφλουδισμένα 
πρέπει να τοποθετούνται στο ψυγείο μέσα σε δύο ώρες από 
την αγορά τους

Ό λα τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να πλένονται 
με άφθονο τρεχούμενο νερό, ακόμη και αυτά που στη συ- 
σκευασία τους αναγράφουν ότι έχουν ήδη πλυθεί.

*» Ακόμη και όταν ένα φρούτο θα αποφλοιωθεί πριν κα
ταναλωθεί ή χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή χυμού, 
πρέπει να πλένεται σχολαστικά.

*  Φρούτα που πλένονται πρέπει και να σκουπίζονται 
προσεκτικά πριν αποφλοιωθούν.

*  Κατά το πλύσιμο των φρούτων, δεν είναι απαραίτητο 
να χρησιμοποιούνται σαπούνι ή αντισηπτικά διαλύματα

■* Φρούτα ή λαχανικά στα οποία διαπιστώνονται σημεί
α αρχόμενης σήψης δεν καθαρίζονται αλλά πετιούνται.

Οι χυμοί των φρούτων εύκολα μπορούν να μολυνθούν α
πό βακτήρια που βρίσκονται στο εσωτερικό ή και στο φλοιό. 
Για τον λόγο αυτό, είναι ασφαλέστερο να καταναλώνονται σε 
παστεριωμένη μορφή. Ό ταν πάντως δεν έχουν παστεριωθεί, 
πρέπει να παρασκευάζονται πριν από την κατανάλωσή τους 
διαφορετικά να διατηρούνται στο ψυγείο ή σε πάγο και να 
χρησιμοποιούνται το συντομότερο δυνατόν. ]

*Αναδηροσίευση από το περιοδικό "Παιδί, Υγεία και Ανατροφήί" 
του καθηγητή Παιδιατρικής Νικολάου Μαχααντώτη.
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[  ΔΙΑΤΡΟΦΗ

το κολατσιό
ίου μαθητή

Της Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Ποιο παιδί δεν προτιμά ένα χάμπουργκερ από ένα σπιτικό σάντουιτς; 
Και αν στο σπίτι λίγο-πολύ υπάρχει δυνατότητα να ελέγξετε την ποιό

τητα του φαγητού του, στο σχολείο σίγουρα είναι δυσκολότερο.

2007

CAROTl̂ A.®

ία  πολλούς γονείς το καθημερινό κολατσιό των παιδιών τους στο 
σχολείο, είναι ένα από τα βασικότερα άγχη. Από τη μια, η συχνή άρνηση τους για 
τα προσφερόμενα από το σπίτι γεύματα και από την άλλη, η προτίμηση τους στα 
τρόφιμα των σχολικών κυλικείων, αρκούν για να προκαλέσουν ανησυχία για το 
αν το παιδί τρέφεται σωστά ή όχι κατά την παραμονή του στο σχολείο. Ο μαθη
τής ξοδεύει σημαντικό μέρος της ημέρας του στο σχολικό χώρο και το μεγαλύ
τερο διάλειμμα αφιερώνεται στην αναμονή στο κυλικείο για την αγορά ενός πρό
χειρου σνακ που ως επί το πλείστον παρέχει πολλά λιπαρά και ελάχιστα οφέλη. 
Αν, όμως, το προσφερόμενο από το σπίτι κολατσιό είναι σύμφωνα με τις "επιθυ
μίες" του παιδιού, τότε έχετε διασφαλίσει ότι αυτό που τρώει είναι θρεπτικό, υ
γιεινό και απόλυτα ασφαλές.
Πως θα κάνετε ελκυστικό το σχολικό του κολατσιό:

Πείτε "ΝΑΙ”
ΣΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ. Το παιδί ενδέχεται να βαρεθεί να τρώει συνέχεια το ίδιο κο

λατσιό, όσο νόστιμο και αν είναι. Καλό θα είναι επίσης να εναλλάσσε
ται το αλμυρό με το γλυκό. Σάντουιτς τη μια μέρα ή πίτα και την 
άλλη μπισκότα ή κέικ με φρούτα.
ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ. Στη θέα για παράδειγμα ενός μεγά
λου κομματιού κέικ, το πιθανότερο είναι το παιδί να τρομάξει 
και να αρνηθεί να το φάει όλο -είτε πεινάει είτε όχι-, παρά να του 
ανοίξει την όρεξη.

Πείτε ΟΧΙ
ΣΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ Αν θέλετε να του δώσετε να 
δοκιμάσει ένα τυρί που δεν έχει ξαναφάει, είναι προτιμότερο να το 

δοκιμάσει στο σπίτι, όπου θα έχει και άλλες επιλογές σε περίπτωση 
που δεν του αρέσει, παρά να το βρει μέσα στο σάντουιτς. Αν η γεύση 

του το ξενίσει, το πιθανότερο είναι πως θα το πετάξει.



ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΕΜΙΣΜΕΝΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Τα περισσότερα παιδιά δεν συμπαθούν τις "μπερδεμένες" 
γεύσεις. Εκτός αυτού, ένα σάντουιτς που κινδυνεύει να ξε
χειλίσει από τα πλάγια σε κάθε δαγκωνιά, θα φέρει το παιδί 
σε δύσκολη θέση, αφού είναι πιθανό να πασαλειφθεί ή να λε
ρώσει τα ρούχα του.
Πως θα του φτιάξετε πιο νόστιμο το σάντουιτς, για να πάρει 
μαζί του.
Το αγαπημένο σνακ των παιδιών έχει τα δικά του μυ
στικά για να γίνει νοστιμότερο και mo υγιεινό:
ΤΑ ΨΩΜΑΚΙΑ: Από το κλασικό τετράγωνο του τοστ μέχρι 
το στρογγυλό τύπου χάμπουργκερ, υπάρχει μεγάλη ποικι
λία στην αγορά. Εκτός από τα συσκευασμένα, μπορείτε να 
προμηθεύεστε φρέσκα μικρά ψωμάκια από του περισσότε
ρους φούρνους Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε επίσης στη 
διατροφή του, εκτός από άσπρο ψωμί, το πολύσπορο και το 
ψωμί με προζύμη.
ΤΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ: Καλό θα είναι να αποφεύγονται όσα αλ
λαντικά έχουν πολλά λιπαρά ή είναι πολύ πικάντικα (π.χ. 
μπέικον ή λουκάνικο). Το φιλέτο γαλοπούλας και το άπαχο 
ζαμπόν είναι δύο πολύ καλά; επιλογές που αρέσουν στα πε
ρισσότερα παιδιά
ΤΑ ΤΥΡΙΑ: Τα περισσότερα παιδιά προτιμούν τα κρεμώδη 
τυριά ("τριγωνάκια"), γιατί είναι μαλακά και όχι αλμυρά. Θα 
πρέπει όμως να αποφεύγονται γιατί είναι λιπαρά. Καλό είναι 
τα παιδιά να μάθουν να τρώνε τα ελληνικά τυριά (φέτα, κε- 
φαλογραβιέρα) σε μικρές ποσότητες Τα κίτρινα τυριά, όταν 
δεν είναι πολύ αλμυρά και το κασέρι είναι επίσης μια καλή 
επιλογή, καθώς έχουν ήπια γεύση, μασιούνται εύκολα και 
είναι στεγνά (δεν αφήνουν υγρά στο ψωμί).
ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα φρέσκα λαχανικά είναι απαραίτητο συ
μπλήρωμα Προτιμήστε το μαρούλι από την ντομάτα και 
γενικά τα λαχανικά που δεν αφήνουν πολλά υγρά, διότι θα 
μαλακώσουν πολύ το ψωμί και θα χαλάσουν την εμφάνιση 
του σάντουιτς πράγμα το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο για 
το παιδί. Μπορείτε να βάλετε στο σάντουιτς ψιλοκομμένο 
καρότο ή άλλα λαχανικά, αρκεί να αρέσουν στο παιδί. Πολ
λά παιδιά αγαπούν τα ραβδάκια τραγανιστών λαχανικών 

βουτηγμένα σε εύγεστα ντιπ. Δοκιμάστε 
να του προσφέρετε ραβδάκια καρό- 

του ή σέλινου με ντιπ γιαουρτιού 
και λιωμένης φέτας 

Μερικές υγιεινές και νόστι
μες προτάσεις είναι και οι 
παρακάτω:

Φ Σάντουιτς με τυρί και βρα
στό κοτόπουλο ή γαλοπούλα

Φ Σάντουιτς ή τοστ με φέτα, ελιά; και ντομάτα 
Φ Σάντουιτς με τυρί, ντομά
τα, μαρούλι, πιπεριά, μανιτά
ρια
Φ Αυγό βραστό.
Φ Παστέλι.
Φ Γιαούρτι με μέλι.
Φ Ανάλατοι ξηροί καρποί.
Φ Σπιτικά κουλουράκια 
Φ Σπιτική πίτσα.
Φ Σπιτική τυρόπιτα ή σπανα
κόπιτα

Αν το παιδί σας προτιμά να αγο
ράζει το κολατσιό του από το 
σχολείο, συζητήστε μαζί του 
για το ποιά είδη μπορεί να τρώ
ει.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υ

πουργείου Παιδείας τα σχολικά κυλικεία πρέπει να διαθέ
τουν:
Φ Σάντουιτς και τοστ με τυρί (όχι αλλαντικά), μαργαρίνη 
και εποχικά λαχανικά.
Φ Ψ ωμί και τυρί (το κλασικό και περκρρονημένο "ψωμο
τύρι).
Φ Το κουλούρι τύπου Θεσσαλονίκης είναι το πλέον απο
δεκτό σνακ, αν το συνοδεύσουν μάλιστα με λίγο τυρί, το ο
ποίο έχουν εφοδιαστεί από το σπίτι.
Φ Σταφιδόψωμο. Είναι προτιμότερο από το τσουρέκι, για
τ ί είναι χωρίς χημικά πρόσθετα 
Φ Φρυγανιές 
Φ Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 
Φ Τυριά
Φ Γάλα (σε ατομική συσκευασίά).
Φ Γιαούρτια "παντός τύπου"
Φ Φρούτα εποχής (πλυμένα και τυλιγμένα σε σελοφάν). 
Φ Φυσικοί χυμοί φρούτων (100%).
Φ Ξηροί καρποί (σε μικρή συσκευασία).
Φ Τσάι και λοιπά αφεψήματα 
Φ Καφές (μόνο για το προσωπικό).
Α ντί γ ι’ αυτά τα προϊόντα, όμως οι σχολικές κοντινές στο 
σύνολο τους διαθέτουν:
Φ χυμούς έτοιμους με ανθρακικό.
Φ Μπισκότα διάφορα, κρουασάν.
Φ Τυρόπιτες (κακής ποιότητας).
Φ Και γενικά, προϊόντα με άφθονα συντηρητικά, λιπαρά, 
χρώματα, πολύ αλάτι και ζάχαρη, απογυμνωμένα από τα 
θρεπτικά τους συστατικά. ]
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[  ΥΓΕΙΑ

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Τα Σχολεία άνοιξαν 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΨΕΙΡΕΣ

Οι ψ είρ ες  δεν κ ά ν ο υ ν  δ ια κ ρ ίσ εις , 
α φ ού  εγκ α θίσ τα ντα ι "δημοκρατικότατα"  

στα μαλλά κια  τω ν π α ιδ ιώ ν , α νεξά ρτη τα  από  
το α ν  είνα ι καθαρά  ή βρώ μικα , ξα νθ ά , μα ύρα , 

κ ό κ κ ινα , μα κριά  ή κοντά!

Ο ε ίρ ε ς , με το άνοιγμα των σχολείων, των νηπιαγωγείων, και των παιδικών 
σταθμών αποτελούν τον εφιάλτη των γονιών. 'Ο χι γιατί είναι επικίνδυνες, αλλά επει
δή δημιουργούν αναστάτωση και χρειάζονται συντονισμένες προσπά
θειες για να εξαφανιστούν.
Τα μικροσκοπικά, ενοχλητικά και επίμονα αυτά ζωύφια, έχουν ως ι
δανική κατοικία το τριχωτό της κεφαλής και τα παλιότερα χρόνια α
ποτελούσαν μια πολύ συνηθισμένη υπόθεση. Η μεταδοτικότητα τους 
μάλιστα είχε ταυτιστεί με τη φτώχεια, την αμάθεια, τη φτωχή υγιει
νή και τον υπερπληθυσμό. Κάτι τέτοιο, όμως, σήμερα δεν ισχύει, α
φού οι ψείρες μπορούν να βρεθούν στο κεφάλι όλων των ανθρώπων, 
ανεξαρτήτως οικονομικής η κοινωνικής κατάστασης.
Οι ψείρες συνοδεύουν τον άνθρωπο από τα πρώτα του βήματα 

πάνω στη γη. Ό ταν άρχισε να φορά ρούχα, οι ψείρες εξελιχθη-i 
καν σε δύο είδη: άλλες επέλεξαν τα μαλλιά ως τόπο κατοικίας, κ ι| 
άλλες προτίμησαν να ζουν σε mo ζεστές περιοχές του σώματος* 
που καλύπτονταν από τα ρούχα

Α/Α [ 7 0 ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007



Οι οδηγίες του υπουργείου Υγείας είναι:
Πώς να  διαπιστώσετε αν το παιδί 
σας έχει ψείρες
♦Α ν το παιδί έχει φαγούρα 
♦Α ν ξύνει το κεφάλι του.
♦Α ν ξύνει το σβέρκο του.
Και στις τρεις αυτές περιπτώσεις υπάρχει σο
βαρή πιθανότητα να έχει ψείρες.
*  Ψάξτε τα μαλλάκια του κάτω από δυνατό φοος και ιδιαί
τερα στα σημεία πίσω από τα αυτιά και στο κάτω μέρος του 
κεφαλιού, κοντά στον αυχένα, για να δείτε εάν όντως υπάρ
χουν ψείρες ή κόνιδες. Πρόκειται για τα αβγά της ψείρας, 
τα οποία είναι μικρά, άλλοτε άσπρα και άλλοτε καφετιά και 
είναι κολλημένα πάνω στην τρίχα Η κόνιδα μπορεί να μεί
νει ζωντανή πάνω σε ρούχα και σε έπιπλα μέχρι και επτά 
ημέρες, ενώ η ψείρα μένει ζωντανή μακριά από το κεφάλι 
μόνο για μία με δύο μέρες.
♦ Έ χετε  πάντα κατά νου, ότι ψείρες και κόνιδες εύκολα πέ
φτουν σε σκούφους, κασκόλ, ρούχα, φουλάρια ή μπορούν 
να κολλήσουν πάνω σε βούρτσες και χτένες. 
♦Μ εταδίδονται με θαυμαστή ευκολία και στο περιβάλλον 
του πάσχοντος Δηλαδή, σε άλλα παιδιά (α
δέλφια, φίλους), σε μεγάλους (γονείς, συγγε
νείς, γνωστούς κ,λπ.).
♦Ζητήστε από το γιατρό ένα ειδικό παρα
σκεύασμα για τις ψείρες Υπάρχουν για το 
σκοπό αυτό πολλές πούδρες λοσιόν, και σα
μπουάν. Μόνο που θα πρέπει να εφαρμόσετε 
ακριβώς τις οδηγίες χρήσης γιατί κάθε παρα
σκεύασμα απαιτεί τον δικό του τρόπο χρήσης 
♦Πρέπει, επίσης να πλένετε τακτικά όλα τα 
επικίνδυνα (για μεταφορά και διαιώνιση του 
προβλήματος) αντικείμενα, που χρησιμοποιεί 
αυτός που έχει ψείρες Δηλαδή, φουλάρια, 
σκουφιά, χτένες και βούρτσες Τα ρούχα και 
τα σεντόνια του, επίσης να πλένονται στους 
60 βαθμούς ώστε αν βρίσκεται εκεί κάποια 
ψείρα ή κόνιδα να εξουδετερωθεί 
♦Ν α αλλάζετε, επίσης τακτικά τα σεντόνια, τα

εσώρουχα και τα νυχτικά ή τις πυτζάμες του. 
♦Ο ι ψείρες είναι πολύ επίμονες και πάντα υ
πάρχει η πιθανότητα να ξαναφανούν. Παρα
κολουθήστε, λοιπόν, τα μαλλιά του παιδιού 
και, προπαντός φροντίζετε να τα διατηρείται 
καθαρά. Αν το πρόβλημα επιμένει, ίσαχ; η κα
λύτερη λύση είναι να κουρέψετε το παιδί.

Με Ο ινόπνευμα και Ξίδι
♦Π ολλοί πιστεύουν ότι αν κάνουν επάλειψη με οινόπνευ
μα οι ψείρες θα φύγουν. Αυτό είναι λάθος Το οινόπνευμα 
δεν θα διώξει τις ψείρες Επιπλέον, μπορεί να ερεθίσει το 
δέρμα, χωρίς να απαλλάξει τα μαλλιά από τις κόνιδες 
♦Τ ο ξίδι όμως μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Συγκεκριμέ
να, στην περίπτωση που τα αντιψειρικά σκευάσματα δεν 
καταπολεμούν και τις κόνιδες μαζί με τις ψείρες τότε το ξι- 
δόνερο γίνεται σωτήριο.
Τι θα κάνετε; Στο τέλος του λουσίματος χρησιμοποιήστε 

το ξιδόνερο, που θα έχετε ετοιμάσει, ρίχνοντας σε ένα δοχεί
ο ένα μέρος ξίδι και δύο μέρη νερό, για να ξεβγάζετε τα μαλ
λιά. Χτενίστε στη συνέχεια τα μαλλιά με χτένα που έχει πυ

κνά δόντια Μ’ αυτόν τον τρόπο και χάρη 
στο ξίδι, οι κόνιδες ξεκολλούν από τις τρίχες

Αν δεν θέλετε να ιπάοει το παιδί ψείρες
♦Ν α λούζετε τακτικά, να βουρτσίζετε συ
χνά και να χτενίζετε καθημερινά τα μαλλιά 
του.
♦Α ν παρ’ όλα αυτά το παιδί προσβληθεί από 
ψείρες θα πρέπει ολόκληρη η οικογένεια να 
ακολουθήσει θεραπεία 
♦Θεωρείται απαραίτητο να ενημερωθεί το 
σχολείο, ο παιδικός σταθμός ή το νηπιαγω
γείο ότι εμφανίστηκε κρούσμα, γιατί αν δεν 
κάνουν θεραπεία και οι οικογένειες των 
συμμαθητών του, το πιθανότερο είναι πως 
οι ψείρες θα συνεχίσουν να μεταδίδονται α
πό το ένα παιδί στο άλλο. ]
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[  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Ο Αλες ανθρώ πινες ζωές χάνονται 
κάθε χρόνο από "κεράτινούς", τόσο κατά τους χειμερ ι
νούς μήνες, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο όπου οι κάτοικοι 
ασχολούνται με εξω τερικές εργασίες, όσο και κατά 
τους θερμούς μήνες (Μ άιος-Σεπτέμβριος) νω ρίς το α
πόγευμα, από άγνοια και απειρία.

Αντιμετώπιση κεραυνών 
οε εσωτερικό χώρο

>Ααφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν 
από τον άνεμο ή την ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να 
προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

> Ελέγξτε αναρτημένες πινακίδες.
> Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
> Αποφεύγετε να έρχεστε σε επαφή με τις σωληνώσεις 

της κουζίνας και του μπάνιου γιατί είναι καλοί αγωγοί του 
ηλεκτρισμού.

>Το ρεύμα μπορεί να "περάσει" σε εσωτερικούς χώρους 
μέσω των εξωτερικών υδραυλικών σωλήνων ή του τηλε
φώνου. Γ ι' αυτό καλό είναι να αποφεύγουμε το τηλέφωνο ή 
τον υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το modem, όταν

έχει έξω καιρό που προκαλεί βροντές και αστραπές.
Οι συσκευές τηλεόρασης επίσης είναι ιδιαίτερα επικίνδυ

νες σε αυτές τις περιπτώσεις και προτεινεται να αποσυνδέο
νται από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Ξεχωριστό πάντως ενδιαφέρον έχει και ο οδηγός επιβίω
σης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για ό
σους την ώρα της καταιγίδας βρεθούν σε υπαίθριο χώρο και 
συγκεκριμένα στο δάσος στην εξοχή ή στην θάλασσα.

Ανπμετώιποη των κεραυνών 
σε εξωτερικό χώρο

>Προσπαθήστε να βρείτε καταφύγιο σε κτίριο. Αν αυτό 
δεν είναι εφικτό καθίστε αμέσως στο έδαφος

>Αν βρίσκεστε στο δάσος μη στέκεστε ποτέ κάτω από 
μεγάλα και ψηλά δένδρα, αλλά κάτω από συμπαγή κλαδιά 
χαμηλών δένδρων.

> Αποφεύγετε να στέκεστε κάτω από ένα ψηλό δένδρο σε 
έναν ανοιχτό χώρο. Επίσης δεν θα πρέπει να βρίσκεστε κο
ντά στον κεντρικό πόλο της σκηνής ούτε να υπάρχουν τρι
γύρω υγρά υφάσματα. Η σκηνή γενικότερα, σε τέτοιες και
ρικές συνθήκες καλό είναι να αποφεύγεται.
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> Αν βρίσκεστε σε χαμηλό έδαφος 
προσέξτε την περίπτωση να εκδηλοο- 
θεί πλημμυρικά φαινόμενο.

> Αποφύγετε ψηλές κατασκευές, 
όπως πυλώνες, φράκτες, τηλεφωνι
κές γραμμές και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος

>Αποψυγειε να βρίσκεστε κοντά σε μεταλλικά αντικεί
μενα, όπως αμάξια, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.

>Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες 
νερού, διότι την β ία  διαδρομή με το νερό ακολουθεί και το 
ρεύμα του κεραυνού.

> Εάν βρίσκεστε στη θάλασσα καλό είναι να αναζητήσε
τε τη στεριά, και όχι βέβαια κάτω από την ομπρέλα θαλάσ
σης που πιθανώς έχετε ανοιχτή. Το ρεύμα ταξιδεύει καλά 
στο νερό και μπορεί εύκολα να προξενήσει βλάβες σε κολυμ
βητές Εάν βρει κάποιος καταφύγιο κάτω από γέφυρα, αυτό 
αποτελεί μόνο μερική πρόληψη.

■ Αν πάντως τίποτα από τα παραπάνω δεν είναι εφικτό 
και βρεθείτε εκτεθειμένος σε επίπεδη επιφάνεια, νιώσετε δε 
τα μαλλιά σας να σηκώνονται κάπως σημαίνει ότι μάλλον 
θα εκδηλωθεί κεραυνός Στην περίπτωση αυτή κάντε βαθύ 
κάθισμα, με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια ώστε να ελαχιστο
ποιήσετε την επιφάνεια του σώματος σας και την επαφή σας 
με το έδαφος Πετάξτε αμέσως ό,τι μεταλλικό αντικείμενο έ
χετε πάνω σας

■ Μ ην ξαπλώνετε ποτέ στο έδαφος ολόκληροι και α
φύλακτοι.

■ Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων θα πρέπει να αποφεύ
γουν να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα όταν βρίσκονται 
σε εξωτερικούς χώρους με κακό καιρό, επειδή μπορεί να 
χτυπηθούν από κεραυνό. Αυτό επισημαίνουν σε επιστολή 
τους ειδικοί γιατροί στο βρετανικό περιοδικό "British 
Medical Journal". Τρεις ειδικοί γιατροί περιγράφουν πως μια

έφηβη κοπέλα επλήγη από κεραυνό, ε
νώ χρησιμοποιούσε το κινητό της τηλέ
φωνο ευρισκόμενη σε ένα μεγάλο πάρκο 
του Λονδίνου. Η Ιδχρονη κοπέλα δεν 
πέθανε, αλλά ακόμα και έναν χρόνο με

τά το περιστατικό παραμένει σε αναπηρικό καροτσάκι. Επι
πλέον έχει πολύπλοκα βιολογικά, εγκεφαλικά και συναι
σθηματικά προβλήματα Το αυτί του κοριτσιού, στο οποίο 
ακουμπούσε το κινητό τηλέφωνο, έχει επίσης τρυπήσει, α
ναφέρουν οι γιατροί που την παρακολουθούν.

Εάν βρίσκεστε σε αυτοκίνητο
■ Σταματήστε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου 

και μακριά από δένδρα τα οποία μπορεί να πέσουν στο 
αυτοκίνητο.

■ Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο και ανάψτε τα προειδο
ποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να 
κοπάσει η καταιγίδα Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε 
σε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο.

■ Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους
■ Εκτίμηση της απόστασης από την καταιγίδα
■ Μετρήστε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αστραπής 

και της βροντής σε δευτερόλεπτα
■ Διαιρέστε αυτόν το χρόνο που μετρήσατε με το 3 για να 

υπολογίσετε την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόμετρα
■ Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα, πριν η καταιγί

δα σας πλησιάσει. Η απόσταση αυτή είναι ενδεικτική, καθώς 
η καταιγίδα μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από 
την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. ]

Βασική' τιηγή: Οδηγός αυτοπροστασίας από "καταιγίδες και κεραυ
νούς" της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
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[  ΦΥΣΗ

Της Π .Υ Αναστασίας Πετράκη

Έ ν α  ακόμη α ριστούργη μα  τη ς φ ύσης! Έ ν α  θαύμα γεμάτο με 
α κ ύμ α ντες λ ιμ νο ύ λες , καταρράκτες, σταλακτίτες και σταλαγμίτες. 

Βρίσκεται κοντά  στο χω ριό Κ αστριά του  Δ ή μ ου  Λ ευκαδεου, επ ί του  
επ α ρχια κ ού  δρόμ ου  Κ αλαβρύτω ν - Κ λειτορίας - Τ ριπόλεω ς και 

α νακαλύφ θηκε μ όλ ις  το 1964 από κ α τοίκ ου ς των Κ αστριώ ν.
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α πρώ τα έργα αξιοποίησης του Σπηλαί
ου των Λιμνών άρχισαν το 1981 από τον EOT, ο 
οποίος το 1985 παραχώρησε στην κοινότητα Κα- 
στριών το σπηλαίο με όλες τις εγκαταστάσεις 
προκειμένου να συστηθεί κοινοτική επιχείρηση 
για να αξιοποιηθεί περαιτέρω.

Ιδιαιτερότητα του σπηλαίου θεωρείται η διατή
ρηση στάσιμων υδάτων σε 13 κλιμακωτές λι- 
μνούλες, στις οποίες οφείλει και την ονομασία 
του. Τους καλοκαιρινούς μήνες τα νερά είναι λί
γα και στάσιμα και πολλά το χειμώνα. Το εξερευ- 
νημένο μήκος του σπηλαίου ανέρχεται στα 1.980 
μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και περαιτέρω συνέ
χισή του.

Το πλάτος του εξερευνημένου τμήματος κυ
μαίνεται από 3 έως 15 μ. και μόνο σε δυο σημεία 
περιορίζεται στο ένα μέτρο, ενώ η συνολική επι- 
φάνειά του υπολογίζεται σε 20.000 τ.μ. Το ύψος 
της οροφής του κυμαίνεται από 10 έτος 30 μέτρα 
και σε δύο μόνο σημεία χαμηλώνει στο 1,5 μέτρο.

Η τυπική θερμοκρασία του κυμαίνεται από 
12,5 C έως 14,5C κατά τη χειμερινή και θερινή 
περίοδο αντίστοιχα, ενώ οι τιμές για την υγρασί
α είναι 96% και 89% και για τη θερμοκρασία νε
ρού 13 C και 25 C.

Μεταξύ των διαδοχικών κλιμακωτών λιμνών 
έχουν αναπτυχθεί - με τη συνεχή, επί χιλιάδες 
χρόνια, εναπόθεση σταλακτιτικής ύλης - πρωτό
τυπα λιθωματικά φράγματα ύψους μέχρι και 4 
μ., που καθιστούν το σπήλαιο "των Λιμνών" μο
ναδικό στο είδος του στον κόσμο.

Το σπήλαιο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα Το 
πρώτο είναι διώροφο και αποτελείται από δύο ε- 
πιμέρους τμήματα συνολικού μήκους 90 μ. Το έ
να, μήκους 65 μ. (μετρούμενο από το στόμιο του 
σπηλαίου), που στην αρχή είναι κατηφορικό και 
μετά οριζόντιο, αντιστοιχεί στον "κάτω όροφο".

Το τμήμα αυτό αποκλείστηκε από την τουριστι
κή αξιοποίηση, επειδή παρουσιάζει σοβαρό αρ
χαιολογικό, παλαιοντολογικό και παλαιοανθρω- 
πολογικό ενδιαφέρον. Ανακαλύφθηκαν εκεί οστά 
ανθρώπου και διαφόρων ζώων, μεταξύ των οποί
ων και ιπποπόταμου, τεράστιας επιστημονικής α
ξίας Το άλλο, μήκους 25 μ., που αποτελεί την αρ
χή του "πάνω ορόφου", είναι ανηφορικό και δύ
σβατο, διαχωρίζεται δε από τον "κάτω όροφο" με 
αναβαθμίδα ύψους 9 μ. Η ανάβαση επισκεπτών 
από το σημείο εκείνο αποκλείστηκε. Για την απο
μόνωση ολόκληρου του πρώτου τμήματος ανοί
χτηκε στα πλάγια του σπηλαίου τεχνητή σήραγ
γα εισόδου, μήκους 50 μ., η οποία οδηγεί κατευ
θείαν στο δεύτερο όροφο. Το δεύτερο τμήμα έχει 
μήκος 200 μ. και είναι στην αρχή οριζόντιο, ενώ 
στη συνέχεια είναι ανηφορικό. Το μεγαλύτερο 
μέρος του σε ορισμένα σημεία είναι ξηρό και σε 
άλλα λασπώδες Στο υπόλοιπο μέρος σε περιό
δους παρατεταμένων βροχοπτώσεων, σχηματίζο
νται προσωρινές λίμνες που δεν κρατάνε για πο
λύ τα νερά. Έ να  μέρος από αυτά εξατμίζεται, ενώ 
ένα άλλο διαφεύγει σε χαράδρες και ρουφήχτρες 
στα έγκατα της γης

Για την ιστορία, κατά τον Παυσανία, στο 
σπήλαιο αυτό βρήκε ο Μ ελάμπους τις  κόρες 
του βασιλιά της Τ ίρυνθας Π ροίτου, που εί
χαν τρελαθεί και τις  πήγε στους Λουσούς, 
στον ναό της Α ρτέμιδας όπου θεραπεύθη- 
καν. Σήμερα το σπήλαιο είναι ανοιχτό κα
θημερινά και λειτουργεί ως Κ οινοτική Ε πι
χείρηση Καστριών "Σπήλαιο Λιμνών". ]

Πηγές: 1) Καθημερινή (6.5.07)
2) TransKathimerini. gr
3) www. Nea. gr
4) www.Kalavrita hotels, gr
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[  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ :

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ 

ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
(Νηστεία εκ πάντων)

Απολυτίκιο. Ηχος α’.

"Σώσον Κύριε τον λαόν σου, και ευλόγησαν 
την κληρονομιάν σου, νίκας το^&σσιλεϋσι, 

κατά βαρβάρων δωρούμενος, 
και το σον φυλάττων, 

δια του Σταυρού σου πολίτευμα

Το ενός 326 μ Χ  η Αγία Ελένη πήγε να προσκυνήσει χους Αγίους Τό
πους σχην Ιερουσαλήμ. Η πίσχη χης προς χο Θεό χην έκανε να αρχίσει έ
ρευνες για χην ανεύρεση χου Τίμιου Σχαυρου. Επάνω σχο Γολγοθά υπήρ
χε ένας ειδωλολαχρικός ναός χης θεάς Αφροδίχης, χσν οποίο γκρέμισε και 
άρχισε χις ανασκαφές. Σχο σημείο αυχό βρέθηκαν χρετς σχαυροί. Η συγκί
νηση υπήρξε μεγάλη, αλλά ποιος από χους χρεις ηχαν χου Κυρίου; Τόχε ο 
επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος με αρκεχούς ιερείς, αφού έκανε δέηση,
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άγγιξε στους σταυρούς το σώμα μιας ευσεβέστατης κυρίας η οποία είχε 
πεθάνει. Ό ταν ήλθε η σειρά και άγγιξε τον τρίτο σταυρό, που ήταν 
πραγματικά του Κυρίου, η γυναίκα αμέσως αναστήθηκε. Η είδηση δια
δόθηκε σαν αστραπή σε όλα τα μέρη της Ιερουσαλήμ. Πλήθη πιστών άρ
χισαν να συρρέουν για να αγγίξουν το τίμιο ξύλο. Ο κόσμος όμως ήταν 
αρκετός και αποφασίστηκε να υψώσουν τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο να
ό σε μέρος υψηλό, για να μπορέσουν να τον δουν και να τον προσκυνή
σουν όλοι. Αυτή, λοιπόν, την ύψωση καθιέρωσαν οι άγιοι Πατέρες, να 
γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου, για να μπορέσουμε κι εμείς να υψώ
σουμε μέσα στις ψυχές μας το Σταυρό του Κυρίου μας.

Τι ήταν όμως το Τίμιο Ξύλο;
Το Τίμιο Ξύλο του Σταυρού αποτελείται από κέδρο, πεύκο και κυπα

ρίσσι. Την εποχή του Σολομώντα, κόπηκαν ξύλα από όλη την περιοχή 
μαζί με πολλά κλαδιά αυτού του τρίκλωνου δέντρου, για να κατασκευα
στεί με διαταγή του, η σκεπή του ναού του Σολομώντα Οι εργάτες ό
μως, όπως και να έβαζαν το συγκεκριμένο ξύλο, δεν ταίριαζε στη σκεπή, 
γ ι’ αυτό το λόγο το ονόμασαν άτιμο ξύλο. Ό ταν αποφασίσθηκε να σταυ
ρωθεί ο Ιησούς διάλεξαν τον, ατιμωτικό τότε, δια σταυρού θάνατο και 
μάλιστα πάνω στο άτιμο ξύλο όπως το έλεγαν.

Σύμφωνα με την παράδοση όμως η ιστορία του Τίμιου ξύλου έχει τις 
ρίζες την από την εποχή του Αβραάμ, ο οποίος φιλοξένησε στο σπίτι του 
τρεις άγνωστους Φεύγοντας οι τρεις άγνωστοι ξεχασαν τα ραβδιά που 
κρατούσαν. Μετά την αναχώρησή τους η Σάρα τα έβαλε στη φωτιά για 
να τα κάψει. Επειδή όμως είχαν μια ξεχωριστή ευωδία, ο Αβραάμ τα έ
βγαλε από τη φωτιά και τα φύλαξε σα θεόσταλτο δώρο.

Αργότερα μετά από την καταστροφή στα Σόδομα και Γόμορα ο Λωτ 
ζήτησε συγχώρεση από τον Αβραάμ, και αυτός του έδωσε τα τρία μισο- 
καμένα ραβδιά να τα φυτέψει και να τα ποτίζει καθημερινά με νερό από 
τον Ιορδάνη ποταμό. Αν τα ραβδιά έβγαζαν φύλλα και ρίζες και γίνονταν 
κανονικό δέντρο τότε ο Θεός θα είχε συγχωρέσει τον Λωτ και την οικο- 
γένειά του. Ο Λωτ κουβαλούσε για τριάντα χρόνια νερό από τον Ιορδά
νη έως ότου τελικά φύτρωσε το τρίκλωνο δέντρο και έβγαλε ρίζες και 
φύλλα

Η παρουσία του ουράνιου ξύλου στη γη με το φυλλοβόλημά του συμ
βολίζει την άφεση αμαρτιών και με την καρποφορία του το αίμα του Ι
ησού Χριστού που χύθηκε επί αυτού.

Ο σταυρός υπήρξε το σύμβολο των ανθρώπων, εκφράζοντας τον πρώ
το χαιρετισμό της ημέρας με απλωμένα τα χέρια και το κεφάλι ψηλά. Εί
ναι σα να προσπαθεί κάποιος ν ’ αγκαλιάσει όλη τη δημιουργία, όλη την 
πλάση.

Ο σταυρός είναι το σύμβολο της Θείας Δύναμης και Παρουσίας είναι 
η ήττα του θανάτου.

Πηγές: a)Pigizois.gr, fi)sansimera.gr

Επιμέλεια: Ανθυπαστυνόμος Σοφία Ζυγούρα

Η παρουσία
του ουράνιου ξύλου 

στη γη με
το φυλλοβόλημά του 
συμβολίζει την άφεση 
αμαρτιών και με την 

καρποφορία του 
το αίμα του Ιησού 

Χριστού που χύθηκε 
επί απτού **
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Επιμέλεια: Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα

Νίκος
Καζαντζάκης

Μαζεύω χα σύνεργά μου: 
όραση, ακοή, γεψη, 

όσφρηση, αφή, μυαλό, 
βραδιασε ma, τελεύει 

το μεροκάματο, γυρίζω σαν 
τον τυφλοπόντικα σπίτι μου, 

στο χώμα. Ό χι γιατί 
κουράστηκα να δουλεύω, 

δεν κουράστηκα, μα 
ο ήλιος βασίλεψε...
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Ο μεγάλος' Ελληνας στοχαστής και συγγραφέας γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης Σπού
δασε νομικά στην Αθήνα και φιλοσοφία στο Παρίσι άπου υπήρξε μαθητής του Ανρί Μπερ- 
ξόν. Αργότερα έγινε υφηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του ασχολήθηκε με τη λογοτεχνία και τη δημοσιογραφία, γράφοντας 
στην εφημερίδα "Ακρόπολις" και κάνοντας μεταφράσεις έργων των Ρεμπώ, Δαρβίνου και Νί- 
ταε. Το έργο του τελευταίου άσκησε μεγάλη επιρροή πάνω του.

Κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολφών κατατάχτηκε εθελοντής στο στρατό. Το 1918 
διορίστηκε γενικός διευθυντής του νεοσύστατου Υπουργείου Περιθάλψεως επιφορτισμένου 
με την εγκατάσταση 150.000 προσφύγων από την περιοχή του Καυκάσου. Οι εμπειρίες που 
αποκόμισε από το ταξίδι που έκανε στην Ρωσία αποδείχτηκαν χρήσιμες στη συγγραφή, αρ
γότερα, του έργου του "Ο Χριστός ξανασταυρώνεται". Το ταξίδι στον Καύκασο ήταν το προ
οίμιο μιας μεγάλης οδύσσειας του συγγραφέα που οδοιπόρησε αργότερα σε πολλά μέρη του κόσμου.

Το 1927 δημοσίευσε στο περιοδικό "Αναγέννηση" το φιλοσοφικό του έργο "Ασκητική". Μετά από 
παραμονή του στην Ρωσία και Τσεχοσλοβακία επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Αί
γινα, όπου εργάστηκε πάνω στην συγγραφή ενός γαλλοελληνικού λεξικού και στην μετάφραση της 
"Θείας Κωμωδίας" του Δάντη, του οποίου ήταν θαυμαστής

Το 1938 ολοκλήρωσε το επικό του ποίημα "Οδύσσεια". Την ίδια εποχή εκδόθηκε στην Ολλαν
δία και τη Χιλή το μυθιστόρημά του "Ο Βραχόκηπος". Μετά τον πόλεμο διετέλεσε για λίγο και
ρό Υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση Σοφούλη. Το 1946, προτάθηκε μαζί με τον 
φίλο του Σικελιανό, από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών για το Βραβείο Νόμπελ, αλλά δεν 
είχε τη στήριξη ντόπιων παραγόντων. Έ να  χρόνο αργότερα διορίστηκε στην UNESCO με απο
στολή να φροντίσει για την μετάφραση κλασικών λογοτεχνικών έργων με σκοπό τη σύγκλιση 
των διαφορετικών πολιτισμών. Ύ στερα από ένα χρόνο παραιτήθηκε και εγκαταστάθηκε στη 
Γαλλία για να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία.

Τα επόμενα χρόνια ήταν πολύ δημιουργικά. Έγραψε τα μυθιστορήματα "Κοπετόν Μιχάλης", "Ο 
φτωχούλης του Θεού", "Ο Τελευταίος Πειρασμός", ’Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά" το οποίο 
βραβεύτηκε στο Παρίσι σαν το καλύτερο ξρνο βιβλίο της χρονιάς Το βιβλίο "Ο Χριστός ξανασταυρώ- 
νεται" διασκευάστηκε και παρουσιάστηκε από το Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο από τον Μάνο Κατράκη και 
χρησιμέυσε σαν βάση για το σενάριο της πολύ γνωστής ταινίας του Ζυλ Ντασέν.

Ο Καζαντζάκης ασχολήθηκε με όλα τα είδη του λόγου: μυθιστόρημα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις 
τα οποία του έδωσαν τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα αλλά και ποίηση, θεατρικά έργα (με θέματα απ 
όλο το ιστορικό φάσμα της Ελλάδας), δοκίμια, μελέτες και μεταφράσεις

'  Η ταν ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο για τα ελληνικά γράμματα Δεν ήταν ενταγμένος σε κανένα καλ
λιτεχνικό ρεύμα και το έργο του προκαλούσε πολλές συζητήσεις και κριτικές. Ιδιαίτερα τεταμένες ή
ταν οι σχέσεις του με τους εκκλησιαστικούς κύκλους επειδή το περιεχόμενο των βιβλίων του κρίθη- 
κε ότι έθιγε το εκκλησιαστικό κατεστημένο. Ο κεντρικός πυρήνας γύρω από τον οποίο επικεντρώθη
κε η σκέψη του ήταν ο Άνθρωπος Χαρακτηρίστηκε από τον Μιχάλη Περάνθη ως μια αυτοβασανιζό- 
μενη θρησκευτική φύση. Ο Άγγ. Αγγελόπουλος έγραψε ότι "Οι ιδεές του παρ όλες τις συχνές παλινω
δίες τους θα διαπλάσουν τελικά μια φιλοσοφία και μια κοσμοθεωρία με κέντρο τον άνθρωπο. Το έργο 
του είναι μια Κραυγή για την Ελευθερία και την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια του αν
θρώπου".

Μετά το 1940 αφού αναγνωρίστηκε από τους ανθρώπους του πνεύματος στην Ευρώ
πη και την Αμερική άρχισε να δικαιώνεται και να παίρνει τη θέση που του αξίζει. Χαρα
κτηριστική είναι η άποψη του Θ.Δ. Φραγκόπουλου, ο οποίος είπε ότι ευτυχώς ο Καζα
ντζάκης ξρπέρασε το πρωτοδικείο της Κριτικής και στάθηκε στο εφετείο του Χρόνου.

Το φθινόπωρο του 1957 ταξίδεψε για τελευταία φορά στην Κίνα, προσκεκλημένος 
της κυβέρνησης Κατά την επιστροφή, μετά από μια πετυχημένη επίσκεψη, αρρώστησε 
και μεταφέρθηκε στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας όπου υπέκυψε σε Πανεπιστημιακή 
κλινική στις 26 Οκτωβρίου.

Η Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη έχει δηλώσει ότι με αφορμή τα πενήντα χρό
νια από το θάνατο του, συνολικά σαράντα μία πόλεις στην Ελλάδα θα διοργανώσουν η
μερίδες διαλέξεις προβολές φιλμ και εκθέσεις για να τιμήσου τον συγγραφέα Επειδή ό
μως το έργο του Καζαντζάκη έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και είναι γνωστός σε 
όλο τον κόσμο, εκτός από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στην Ελλάδα θα γίνουν και 
πολλές άλλες στο εξωτερικό. Οι πρώτες εκδηλώσεις θα γίνουν στο Κάιρο, στην Αλεξάν
δρεια και θα ακολουθήσουν η Τσεχία, η Γαλλία, το Καζακστάν και η Κίνα ]

Δεν ήχον
ενταγμένος σε 

κανένα καλλιτεχνικό 
ρεύμα και 

το έργο του 
προκαλούσε πολλές 

συζητήσεις 
και κριτικές
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βιβλια
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
Μέσα από τη δικαστηριακή πρακτική 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ, Λ. ΚΑΡΑΤΖΑ 
ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23 
ΤΗΛ. 210-3678800
Η παρούσα τρίτη έκδοση του έργου κατέστη αναγκαία λό
γω των πρόσφατων τροποποιήσεων των διατάξεων του 
ΚΟΚ (δυνάμει των Ν 3534/2007 και κυρίως του Ν 
3542/2007). Στο παρόν έργο, οι διατάξεις του ΚΟΚ συνο
δεύονται από παραδείγματα, τα οποία προκύπτουν από τα 
πραγματικά περιστατικά επιλεγμένων δικαστικών αποφά
σεων. Τα περιστατικά δίνονται κατά τρόπο ευσύνοπτο και 
εύληπτο, ώστε ο αναγνώστης να έχει μία άμεση και γρήγο
ρη αντίληψη τόσο της τροχαίας παράβασης, όσο και της α
ντιμετώπισής της από τα δικαστήρια Θέματα σχετικά με 
την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, τη φόρτωση οχημά
των, τη συμπεριφορά οδηγών προς τους πεζούς την οδή
γηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος φαρμάκων ή το
ξοτών ουσιών είναι καθημερινά 
στην πράξη. Ιδιαίτερα χρήσι- ■ 
μος είναι ο πίνακας όπου ανα-1 
γράφονται οι παραβάσεις το υ '
ΚΟΚ και αντίστοιχα τα διοικη-1 
τικά πλέον πρόστιμα, που προ-' 
βλέπονται από τον νέο τροποτη-' 
τικό Ν 3542/2007. Παρατίθε-1 
νται επίσης πίνακας διοικητικώ ν1 
προστίμων κατά ποσό προστίμου, 
η νέα ΚΥΑ 21504/2601 για το 
Point System που εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση του Ν 3542/2007 1 
και, τέλος οι πινακίδες σήμανσης' 
συμπληρωμένες με τις mo πρόσφα- 
τες τροποποιήσεις
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
Μορφές - Πρόληψη - Αντιμετώπιση
ΤΟΥ Υ/Α Κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23
ΓΗΛ. 210-3678800
Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ηλεκτρονικό περιβάλλον, η 
έννοια της Ασφάλειας Η/Υ & Δικτύων αποκτά μια καινού
ρια διάσταση. Παραδοσιακές ηλεκτρονικές απειλές όπως: 
κακόβουλο λογισμικό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 
υπολογιστές και συστήματα, ενοχλητικά ηλεκτρονικά μη
νύματα, επιθέσεις κλοπής ηλεκτρονικής ταυτότητας κ.λπ., 
αναμένεται να βρουν νέα, εξίσου γόνιμα, εδάφη για την ε- 
ξάπλωσή τους Επιπλέον, η κακόβουλη χρήση των τεχνο
λογιών δικτύωσης μπορεί να διευκολύνει την τέλεση συμ
βατικών εγκλημάτων ή να εντσχύσει επιπλέον το κατα
στρεπτικό τους έργο. Οι έννοιες "ηλεκτρονικό έγκλημα" ή 
"κυβερνο-έγκλημα" καθώς και οι τεχνολογίες που χρησιμο
ποιούνται για τη διάπραξη, ανίχνευση και αντηιετώπιση

κακόβουλων επιθέσεων σε 
συστήματα και εφαρμογές α
ποτελούν αναπόσπαστο κομ
μάτι του γνωστικού αντικει
μένου της Ασφάλειας Πληρο
φοριακών Συστημάτων. Η 
παρούσα μελέτη φωτίζει ορι
σμένες από τις πτυχές που διέ- 
πουν το ηλεκτρονικό έγκλημα και τις στρατηγικές για 
την καταπολέμησή του. Επίσης περιλαμβάνει πολλά πα
ραδείγματα, υποθέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας που 
έχουν αντιμετωπισθεί, καθώς και μέτρα προστασίας από 
το ηλεκτρονικό έγκλημα

ΗΠΕΚΤΡ0ΝΙΚ0
ΕΓΚΠΗΜΑ
Μορφές
ΠρόΑπψπ
Αντιμετώπιση

Ψ Τ',7”

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΩΝ Μ. NIKOAAPAKH, Κ. ΖΟΠΟΥΝΙΔΗ 
ΕΚΔ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 27Β,
II ΙΑ 210-5237635
Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη έρευνα που εξετάζει 
το πρόβλημα των θανάτων και των τραυματισμών από 
τα τροχαία ατυχήματα και οι προσπάθειες που γίνονται 
από πολλούς επιστημονικούς φορείς να το επιλύσουν ή 
να το μετριάσουν. Αναλύεται η οδική ασφάλεια, στην ο
ποία εντάσσεται η προσπάθεια των οργανωμένων κοινω
νιών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουρ- 
γούνται από τη μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων και απο
τελεί τον πρωταρχικό επιστημονικό παράγοντα μείωσης 
των τροχαίων ατυχημάτων. Στο βιβλίο αναπτύσσεται 
μια πολυκριτήρια μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία ε
πιτυγχάνεται η ταξινόμηση των διαφόρων περιοχών, α
νάλογα με τα τροχαία ατυχήματα και τους παθόντες κατ’ 
έτος και εντοπίζονται οι περιοχές που παρουσιάζουν αυ
ξημένο αριθμό ατυχημάτων. Αναζητείται η σχέση που 
μπορεί να έχουν οι καταγεγραμμένες παραβάσεις με τα 
τροχαία ατυχήματα, και εντοπίζονται οι περιοχές με αυ
ξημένη αστυνόμευση.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ
ΤΗΛ. 25410-77560,6979847227
Με το νέο του βιβλίο ο Υποστράτηγος ε,α. Νικόλαος Δερ- 
μενούδης αναλύει διεξοδικά την αποστολή, την οργάνω
ση, την άσκηση και τις προϋποθέσεις της αστυνομικής ε
ξουσίας. Η αξιόλογη επιστημονική ανάλυση - εμβάθυνση, 
με 150 ερωτήσεις - απαντήσεις στις οποίες περιέχεται όλη 
η εξεταστέα ύλη για τις σχολές Αρχιφυλάκων και Ανθυ- 
παστυνόμων ΤΕΜΑ, καθιστά αυτή κατανοητή όχι μόνον 
για την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, αλλά και για την 
πληροφόρηση κάθε ανακριτικού υπαλλήλου που αφορά 
το αστυνομικό δίκαιο σε σχέση με το Σύνταγμα και την 
προσωπική ελευθερία του ατόμου. Το κόστος του βιβλίου 
είναι 15 ευρώ.
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“N.MudriXΑΝΑΛΥ. 
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥ. 

ΣΤΗΝ ΕΛΑ

Mi/u/.ης Νικολαρακης, Κωνσταν

οι 1 ο ο

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧί,
Μ Ε Γ Α Λ Ο !  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Ι  Π Ο Υ  Χ Α Ρ Α Ξ Α  

Τ Η Ν  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ

M i c h a e l  Lee La n n i n g

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΟ
Έκθεσις ιδεών

Παύλος Μάτεσις

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΓΟΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΤΟΥ Γ. ΓΙΑΝΟΥΣΗ
ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23 
ΠΙΑ. 210-3678800

ρώπη. Ο συγγραφέας του φ γου 
μας παρουσιάζει τις σύντομες 
βιογραφίες των μεγαλύτερων 
στρατιωτικών ηγετώ ν όλων 
των εποχών και τις τακτικές 
που εφάρμοσαν στα πεδία των μαχών.

Η παρούσα έκδοση, η οποία αποτελεί μία συλλογή δημοσιευ
μάτων και μελετών, κρίθηκε αναγκαία καθώς η συνεχής α
ναδιάταξη των ακραίων φαινομένων, των νομοθεσιών, των 
θεωριών και των πρακτικών περί το έγκλημα, τον εγκλημα
τία, την εγκληματικότητα και αντεγκληματική πολίτικη υ 
ποχρεώνουν να ερευνηθούν εκ νέου συνολικά τα ανοικτά 
ζητήματα και να απαντηθούν με νέα εργαλεία τα παλαιό ε
ρωτήματα Η κοινωνία των κινδύνων και των αποκλεισμών 
ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στην ανασφάλεια και την κα
ταστολή και οι πολίτες φοβούνται χωρίς πολλές φορές να 
γνωρίζουν ούτε το γιατί ούτε το πώς. Συγκεκριμένα, το έρ
γο επιμερίζεται στα εξής κεφάλαια: Κοινωνία των κινδύνων 
και της ανασφάλειας, Νομοθεσίες του τρόμου, Σύγχρονα ε
γκλήματα - Σύγχρονοι εγκληματίες και θύματα, Ο ρόλος 
των ΜΜΕ, Διαχείριση εγκληματικότητας, ενώ το τελευταί
ο μέρος περιλαμβάνει ξενόγλωσσες αποδόσεις σχετικών με
λετών.

ΟΙ 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΜΛΙΚΛ ΛΙ ΛΛΝΙΝΓΚ 
ΕΚΔ. ΕΝΛΛΙΟΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ 136 
ΤΗΛ: 210 3829339
Αλέξανδρος ο Μ έγας ο νεότερος και ευφυέστερος στρατη
λάτης όλων των εποχών. Τζορτζ Ουάσιγκτον, ο άνθρωπος 
που πρωτοστάτησε στην Αμερικανική Επανάσταση. Αννί
βας ο Καρχηδόνιος που σκόρπισε τον τρόμο στις ρωμαϊκές 
λεγεώνες Δον Χουάν, ο ηγέτης που αναχαίτισε τους οθωμα
νική ορμή στην περίφημη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Να
πολέων Βοναπάρτης ο ηγέτης που κατέκτησε όλη την Ευ

ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
ΟΥΙΛΙΑΜ ΣΑΙΞΠΗΡ
(Μετ. Χριστίνα Μπαμπού- Παγκουρέλη)
ΕΚΔ. ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ, 
peri_anemwn(« yahoo.com
Πρόκειται για την πιο πρόσφατη (και δροσάτη) μετά
φραση του κλασικού έργου του Σαίξπηρ, στο οποίο σατι- 
ρίζει το θέατρο και τους ηθοποιούς τον έρωτα και τους 
ερωτευμένους αλλά και το παιχνίδι της εξουσίας που 
παίζεται τόσο στον πραγματικό όσο και στον εξωπραγμα
τικό κόσμο. Ο Σαίξπηρ χρησιμοποιεί ως πηγή έμπνευσης 
την αρχαία ελληνική μυθολογία για να σατιρίσει -σύμ
φωνα με την παράδοση- το γάμο κάποιων συγκαιρινών 
του ευγενών.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΙΔΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΤΕΣΙ
ΕΚΔ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ 11
ΤΗΛ. 219-3301208,3301327
Πάντοτε φρέσκος σκωπτικός δεικτικός με εκλεπτυ
σμένο χιούμορ, ενίοτε με ελεγχόμενη αριστοφανική διά
θεση, ο οξυνούστατος κ. Παύλος Μάτεσις ξαναδούλεψε 
("επίπονο και ευάρεστο lifting", το ονομάζει) κείμενά του 
που είχαν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά και ε
φημερίδες την τελευταία εικοσαετία και τα "κερνάει" 
στην υγεία μας! Α, και να μην ξεχνιόμαστε, ο κ. Μάτεσις 
επιμένει με συνέπεια και συνέχεια στο πολυτονικό σύ
στημα γραφής μεταφέροντας ως γνήσιος ρέκτης το άρω
μα των παλαιών (όχι και τόσο) ημερών.

Ανθ/μος Κων. Κούρος
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ηολιτισμ
Επ ιμ έλε ια : Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα

ΕΦΥΓΕ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΚΟΣ ΤΕΝΟΡΟΣ Μ
Σ τ ις  5 Σ επ τεμ β ρ ίο υ  π®ανε στην κατοικία του 
στη Μσντενα της Ιταλίας ο διάσημος τενόρος Λου- 
ταιάνο Παβαρόττι.

' Επασχε από καρκίνο στο πάγκρεας και είχε υπο
βληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη Νέα Υόρκη.
'  Εκ τότε αποσύρθηκε στη γενέτειρά του ακυρώνο
ντας τις εμφανίσεις του. Από τα μέσα Αυγούστου η 
υγεία του σημείωσε επιδείνωση.

Γεννήθηκε πριν από 71 χρόνια και τραγούδησε 
για πρώτη φορά στην παιδική χορωδία μαζί με τον 
πατέρα του που ήταν λάτρης της όπερας και ερασι
τέχνης τενόρος.

Ο πατέρας του ήταν αρτοποιός και η μητέρα του 
εργάτρια Οι δυνατότητες τους ήταν περιορισμένες 
και προόριζαν το γιο τους για δάσκαλο. Ο ίδιος όμως 
αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο και ήθελε να γίνει 
τερματοφύλακας

Τελικά ο μικρός Λουτσιάνο που αποδειχτηκε μέ
τριος δάσκαλος και όχι ιδιαίτερα προικισμένος α
θλητής αποφάσισε να στραφεί στη μουσική αρχίζο
ντας το 1954 μαθήματα με δάσκαλο τον Αρίγκο Πά
λα Η συμμετοχή του στην τοπική χορωδία είχε σαν 
αποτέλεσμα να διακριθεί και να πάρει μέρος στο διε
θνές φεστιβάλ της Ουαλίας

Η διεθνής αυτή διάκριση του έδωσε το να ασχο
ληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, χωρίς να το 
πετυχαίνει απόλυτα διότι απασχολείτο και με άλλες 
δουλειές

Το 1961 άτονε ένα μεγάλο ντεμπούτο ερμηνεύο
ντας τον Ρσντάλφο στην όπερα του Πουτσίνι "Μπο- 
έμ". Ακούστηκε το όνομά του στην Ιταλία, έγινε διάσημος στην 
πατρίδα του. Η λεωφόρος της επιτυχίας είχε ανοίξει πλέον... Τον 
αγκάλιασε το ευρωπαϊκό μουσικό κοινό. Το 1965 ξεκίνησαν οι 
εμφανίσεις του στην άλλη όχθη του Ατλαντικού.

Μεγάλη επιτυχία στο ευρύ κοινό είχε η συνερ
γασία του με τους Πλάθιντο Ντομίνγκο και Χοσέ 
Καρέρας Στο Χάιντ Πάρκ και κάτω από τον Πύρ
γο του Άιφελ θα αποθεωθεί από ένα τεράστιο αριθ
μητικά κοινό το οποίο ποτέ πριν δεν έδειξε τέτοιο 
ενθουσιασμό για το είδος της μουσικής που αντι
προσώπευε.

Αργότερα, οι επιλογές του έγιναν ακόμα mo τολ
μηρές όταν συνεργάστηκε με αστέρες της non και 
ροκ μουσικής Μεγάλη εντύπωση προκάλεσαν οι 
συνεργασίες του με τους Παλ Μακάρτνεϊ, Μάικλ 
Τζάκσσν, Στινγκ και Σελίν Ντισν.

Ο Λουτσιάνο Παβαρόττι πέτυχε με τον πληθωρι
κό του χαρακτήρα και με τις επιλογές του, να μείνει 
στην συνείδηση εκείνων που αγαπούν την καλή

μουσική, εκείνος που την έκανε προσι
τή στο πολύ κοινό. Έβγαλε τη σοβαρή 
μουσική από τους περιορισμένους χώ
ρους της και δε φοβήθηκε να την εκθέ
σει σε γήπεδα και πλατείες μπροστά σε 
ένα κοινό διαφορετικό και σύνθετο. Και 
όπως οι ταλαντούχοι και τολμηροί άν
θρωποι είχε μεγάλη επιτυχία.

Η σορός του διάσημου τενόρου τέθη
κε σε λαϊκό προσκύνημα και σχεδόν 100.000 άνθρωποι τί
μησαν με την παρουσία τους τον μεγάλο καλλιτέχνη. Ανά
μεσα σ' αυτούς ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας

Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, ο αρ
χηγός της ιταλικής κυβέρνη
σης Ρομάνο Πρόντι, ο πρώην 
γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι 
Ανάν και πολλοί φίλοι όπως ο 
Ιρλανδός τραγουδιστής Μπό- 
νο. Η τελετή μεταδόθηκε α
πευθείας από τη δημόσια τη
λεόραση.

Δέκα περιπολικά ιταλικά 
αεροσκάφη πέρασαν δυο φο
ρές πάνω από τη Μόντενα α
φήνοντας στον ουρανό τα 
χρώματα της ιταλικής ση
μαίας, κόκκινο, λευκό και 
πράσινο.
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ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗ

Το Ε θ ν ικ ό  Α ρ χα ιο λ ο γ ικ ό  Μ ουσείο παρου
σιάζει από τις 26 Ιουλίου έτος τις 31 Οκτωβρίου 
την μεγάλη περιοδική έκθεση "Πραξιτέλης" αφιε
ρωμένη στον μεγάλο γλύπτη του αρχαίου κόσμου. 
Η έκθεση είναι συνέχεια της ίδιας η οποία πραγμα
τοποιήθηκε στο Λούβρο αλλά αντί για τα 100 έργα 
τα οποία παρουσιάστηκαν εκεί, στην Αθήνα θα ε
κτίθενται τα 78. Αντιπροσωπεύονται οι γνωστότε
ροι αγαλματικοί τύποι του Πραξιτέλη αλλά και ρω
μαϊκά αντίγραφα των οποίων τα πρωτότυπα αποδί
δονται σ’αυτόν. Επίσης εκτίθενται έργα τα οποία α
ποδίδονται στον πατέρα του γλύπτη, τον Κηφισό- 
δοτο τον πρεσβύτερο και στους δυο γιους του, τον 
Κηφισόδοτο τον νεότερο και τον Τίμαρχο.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται βάσεις α

γαλμάτων με την υπογραφή του γλύπτη και νομί
σματα με απεικονίσεις γλυπτών του Πραξιτέλη.
Στη δεύτερη υπάρχουν έργα τα οποίά συνδέονται 
με τον ίδιο τον Πραξιτέλη και με το εργαστήριό 
του, στη τρίτη εκτίθενται ρωμαϊκά αντίγραφα, ενώ 
στη τέταρτη έργα των συγγενών του δημιουργού. 
Τα έργα προέρχονται από μουσεία της Ελλάδας ό
πως της Αρχαίας Αγοράς της Ελευσίνας της Βραυ- 
ρώνας της Κόρινθου, των Θηβών, της Κω, της Ρό
δου, το Νομισματικό Μουσείο και το Μουσείο Μπε- 
νάκη. Συμμετέχουν επίσης τα μουσεία του εξωτερι
κού όπως του Λούβρου, του Βατικανού, το Βρετα
νικό Μουσείο, κ.α

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2007 ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΒΙ
ΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Σ το  τέλ ο ς το υ  2007 θα ανοίξει η Βιβλιοθήκη 
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και θα 
προσφέρει στους ειδικούς αλλά και το ευρύτερο 
κοινό πλούσιο υλικό το οποίο καλύπτει τομείς αρ
χαιολογίας όπως τα ημερολόγια του Σλήμαν από 
τις ανασκαφές της Τίρυνθας και της Τροίας ιστο
ρίας της τέχνης αρχαίων θρησκειών, αρχαίας ελ
ληνικής φιλοσοφίας και λατινικής γραμματείας. 
Το υλικό ανέρχεται σε 20.000 τίτλους από τους ο
ποίους οι παλαιότεροι χρονολογούνται από τον 
17ο αιώνα. Ο οργάνωση της βιβλιοθήκης ξεκίνησε 
τον 19ο αιώνα. Η πρόσφατη ανάπλασή της ξεκί
νησε χάρη στην χρηματοδότηση του Ιδρύματος 
Αλέξανδρος Ωνάσης.

Η ΠΡΩΤΗ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ο θ εσ μ ό ς τω ν  Μ πιενάλε, των μεγάλων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, πραγματοποιείται ανά διετία και έχει την παγκό
σμια καταξίωση. Ή δη Μπιενάλε έχουν διοργανώσει με μεγά
λη επιτυχία η Βενετία, το Βερολίνο, η Λιόν, το Σαν Πάολο, η 
Κωνσταντινούπολη και το Πεκίνο. Ό λες αυτές οι πόλεις μέσα 
από τη διοργάνωση των εκδηλώσεων, κατάφεραν να τονίσουν 
τα χαρακτηριστικά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους Η πρώτη 
Μπιενάλε της Αθήνας ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου και πρό
κειται να διαρκέσει μέχρι τις 18 Νοεμβρίου. Καλλιτέχνες απ’ ό
λο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν στο Γκάζι και εκμεταλλευόμε
νοι την ατμόσφαιρα που εκπέμπει η γύρω περιοχή εκθέτουν τα 
πρωτοποριακά έργα τους Σκοπός είναι να αποκαλυφθεί μια 
καινούργια πολιτιστική γειτονιά μέσα από κατασκευές φωτο

γραφίες και γκράφιτι. Οι καλλιτέχνες 
εκμεταλλεύονται τα κατεστραμμένα 
σπίτια και την άναρχη εικόνα της πε
ριοχής για να τονίσουν το κυρίαρχο α
νατρεπτικό σύνθημα της Μπιενάλε 
που είναι: 'Καταστρέψτε την Αθήνα".

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ- ΝΤΙΚΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΤΑ ΙΧΝΗ 
ΤΟΥ ΧΑΜΕΝΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ

Από τις 7 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτω
βρίου το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί έκθε
ση αφιερωμένη στον ζωγράφο Ντίκο (Κων
σταντίνο) Βυζάντιο ο οποίος υπήρξε σημα
ντικός αντιπρόσωπος της Σχολής του Παρι
σιού στην Αφαιρετική Πρωτοπορία 
Στο κεντρικό κτήριο του Μουσείου Μπενά
κη παρουσιάζονται δυο από τους κύκλους 
έργων του ζωγράφου. Τα Σχέδια που είναι 
μεγάλων διαστάσεων μαυρόασπρα έργα με γραφίτη και κάρ
βουνο και οι Μορφές που παρουσιάζουν ανθρώπινα φωτεινά 
σώματα με φόντο σκουρόχρωμες επιφάνειες 
Ο Ντίκος Βυζάντιος γιος του γνωστού ζω
γράφου Περικλή Βυζάντιου, γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1924. Σε ηλικία 16 ετών έγι
νε δεκτός στα εργαστήρια της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών. Έ να  χρόνο αργό
τερα έφυγε από την Ελλάδα μαζί με πολ
λούς άλλους ταλαντούχους Έ λληνες με 
προορισμό την Γαλλία. Εκεί εξελίχτηκε σε 
γνήσιο εκπρόσωπο της σχολής του Παρι
σιού και έγινε φίλος πολλών προσωπιοτήτων της εποχής του 
όπως ο Τζακομέτι, ο Ιονέσκο και ο Μισέλ Φουκώ. Έ φυγε από 
τη ζωή στις 10 Αυγούστου στη Μαγιόρκα.
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πολιτισμός
64 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Στον Ταϊβανέζο Λνγκ Αι απσνεμήθηκε ο Χρυσός Λέοντας rou 
64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. 'Lust, Caution" Πρόκειται 
για ένα ερωτικά θρίλερ, με θέμα την ιστορία μιας Κινέζας στην υπο ιαπω
νική κατοχή Σαγκάη κατά τη διάρκεια του Κ  Παγκοσμίου Πολέμου. Ο 
Αμερικανός σκηνοθέτης Μπράιαν ντε Πάλμα απέσπασε τον Αργυρό Λέο

ντα καλύτερης σκηνοθεσίας για την 
ταινία του στην οποία αναφέρεται 
στο πραγματικό γεγονός του βια
σμού και δολοφονίας μιας 14χρσνης 
Ιρακινής από Αμερικανούς στρα
τιώτες Ο γνωστός ηθοποιός Μπρά- 
ντ Πητ κέρδισε το βραβείο καλύτε
ρης ανδρικής ερμηνείας για το ρόλο 
του Τζέσε Τζέιμς στην ταινία Ή  δο
λοφονία του Τζέσε Τζέημς από το 
δειλό Πόμπερτ Φορντ" του Αντριου 
Ντόμινικ. Ενώ το βραβείο καλύτε
ρης γυναικείας ερμηνείας παρέλαβε 
η αυστραλή ηθοποιός Κέίτ Μπλάν- 
σετ για την ερμηνεία της στην ται
νία "Δεν Είμαι Εδώ".

Η 72Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΚΕΡΙΝΑ 
ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 
ΗΓΕΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στα πλαίσια της Δ ιεθνούς Έ κθε
σης Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε η έκθε
ση κέρινων ομοιωμάτων των Ελευθερίου 
Βενιζέλου, Κωνσταντίνου Καραμανλή και 
Ανδρέα Παπανδρέου. Οι φιγούρες αυτές 
για πρώτη φορά εκτέθηκαν στο Μουσείο 
Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο και παραχωρή- 
θηκαν μετά από αίτημα της HELEXPO. Ε- 
κτιμάται ότι κάθε λεπτό φωτογραφίζεται έ
να άτομο δίπλα στους ιστορικούς ηγέτες οι 
οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την 
πόλη της Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Σ το  Τ ελλόγλειο  Ιδρυμα Τ εχνώ ν του Αριστοτελεί- 
ου Πανεπιστημίου ξεδιπλώνεται η ιστορία του κινηματο
γράφου, της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου στη Θεσσα
λονίκη. Η έκθεση με αρχειακό, φωτογραφικό και οπτικο- 
ακουστικό υλικό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλο
νίκη επειδή στην πόλη αυτή γεννήθηκε το 1928 το πρώ
το ραδιόφωνο στην Ελλάδα, το Ράδιο Τσιγγαρίδη. Η Θεσ
σαλονίκη είναι η πόλη στην οποία στεγάστηκε ο πρώτος

σταθμός τηλεόρασης στην Ελλάδα και η πόλη του πρώ
του τηλεοπτικού ιδιωτικού σταθμού (Κανάλι 3) που εξέ- 
πεμψε το 1964 στα πλαίσια της ΔΕΘ.
Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να δει το πιάνο του 
Μάνου Χατζιδάκι, μηχανήματα παραγωγής του 20ου 
αιώνα από τα στάδια παραγωγής και εκπομπής προγράμ
ματος και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη "Συλλο
γή Μεγαλοκονόμου" με ηθοποιούς που συμμετείχαν 
στην ιστορική εκπομπή "Το θέατρο στο μικρόφωνο". Επί
σης εκτίθενται πορτρέτα ηθοποιών και τραγουδιστών 
που έγιναν εξώφυλλα στο περιοδικό Ραδιοπρόγραμμα, 
σπάνια έγγραφα και χρονολογία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ- ΣΠΑΡΤΗ

Μεταφέρθηκε στο Μουσείο Ελιάς και Ελαιόλαδου της Σπάρτης η έκθεση "Αθήνα-Σπάρτη 
από τον 8ο έως τον 5ο π. X αιώνα". Η έκθεση αυτή είχε παρουσιαστεί στη Νέα Υόρκη όπου προσέλκυ- 
σε το ενδιαφέρον των αμερικάνικων ΜΜΕ. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν 300 περί
που εκθέματα που αντιπροσωπεύουν τις πολιτιστικές δημιουργίες της Αθήνας και της Σπάρτης τονί
ζοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις δυο πολύ σημαντικές αλλά διαφορετικές αυτές πό
λεις Η έκθεση φωτίζει την ιστορία τριών αιώνων, έως την ανάληψη της ηγεσίας των ελληνικών δυ
νάμεων από τον Μέγα Αλέξανδρο.
Ανάμεσα στο εκθέματα βρίσκεται η μαρμάρινη προτομή οπλίτη (ίσως του Λεωνίδα) η οποία βρέθηκε 
στην Ακρόπολη της Σπάρτης μια Αττική Κόρη από το Μουσείο της Ακρόπολης μια στήλη με τους απο
λογισμούς των δαπανών των ναυτικών στρατιωτικών επιχειρήσεων των Αθηναίων στην Κέρκυρα, χάλ
κινα ειδώλια από τη Σπάρτη καθώς και αιχμές δοράτων και βελών από τη μάχη των Θερμοπυλών. ]
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[  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ S

Παγκράτιο
Το άθλημα TG)V θεών

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Κούρος

Τ ο Π αγκράτιο , το π α ν ά ρ χ α ιο  α υ τ ό  άθλημα, μ νη μ ο νε ύ ετ α ι  ω ς  π ρ ό γ ο ν ο ς  ό λ ω ν  

τω ν γνω στώ ν , εξ  Α ν α τ ο λ ή ς  π ρ ο ε ρ χ ό μ ε ν ω ν  μ α χ η τ ικ ώ ν  τ εχνώ ν ,  α φ ο ύ  ε ίνα ι η αρ χα ιό τερ η  

κ α τα γ εγ ρ α μ μ ένη  μ α χ η τ ικ ή  τ έχ ν η  σ τ ο ν  κ όσμ ο , η  ο π ο ία  μ εταλαμ πα δεύτη κ ε  σ τ η ν  Ασία  

επ ί  Μ εγά λου  Α λ ε ξά ν δ ρ ο υ ,  α ν  και ενδε ίξε ις  μ α ς  π η γ α ίν ο υ ν  α κ ό μ α  π ιο  π ίσω  στο χ ρ ό ν ο .
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Το Π αγκράτιο, ήταν η ένωση 
της πυγμαχίας, των λακτισμάτων και 
της πάλης και το όνομα του στην κυ
ριολεξία σημαίνει: Παν-Κράτος, δηλα
δή ο κρατών τα πάντα. Λέγεται άτι ο 
Θησέας με το Π αγκράτιο νίκησε το 
Μ ινώταυρο όπως επίσης ότι ήταν και 

ο δημιουργός του Παγκρατίου. Ανάμεσα στις προϊστο
ρικές περιγραφές βλέπουμε να διακρίνεται ως κύριος 
ήρωας αλλά και πολυταξιδεμένος δάσκαλος και πρότυ
πο ανθρώπου, ο Ηρακλής, για τον οποίο ο Δρ. Κλεάν
θης Παλαιολόγου στη μελέτη του "Ηρακλής η ιδανική 
Ολυμπιακή προσωπικότητα", γράφει ότι ο Ηρακλής α- 
ναφέρεται ως ένας από τους ιδρυτές και θεμελιωτές 
των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το Π αγκράτιο εισήχθη στους Ο λυμπιακούς αγώνες 
το 648 π.Χ. στην 33η Ολυμπιάδα. Οι αγώνες του Πα
γκρατίου γίνονταν την τελευταία ημέρα των Ολυ
μπιακών Αγώνων και θεωρούνταν "το εν Ολυμπία το 
κάλλιστον". Η τιμή για την πόλη που θα έβγαζε πα- 
γκρατιαστή ήταν τόσο μεγάλη, ώστε γκρέμιζαν τα τεί
χη για να περάσει, πράγμα που δε γινόταν για κανένα 
άλλο άθλημα.

Ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, ο Φιλό- 
στρατος υπήρξαν αθλητές του Παγκρατίου. Σύμφωνα 
δε με το Φιλόστρατο, "ο αθλητισμός παράγει ψυχαγω 
γία, ενώ το Π αγκράτιο παράγει φρόνημα". Αυτό γίνε
ται εύκολα κατανοητό εάν σκεφτούμε ότι οι 300 του 
Λεωνίδα, που ήταν γνώστες του Παγκρατίου, κατάφε- 
ραν να κρατήσουν δεκάδες χιλιάδες Πέρσες στις Θερ
μοπύλες.

Το Π αγκράτιο ήταν το πιο σκληρό και επικίνδυνο α
πό τα άλλα αγωνίσματα γ ι’ αυτό υπήρχαν οι λεγόμενοι 
"νόμοι εναγώνιοι" χάρη στους οποίους το άθλημα γινό
ταν περισσότερο ανθρώπινο. Παρά τη σκληρότητα 
του, λατρεύτηκε σε σημείο τέτοιο, που οι αρχαίοι ποι
ητές υμνούσαν τους νικητές του αθλήματος αυτού με 
απαράμιλλες ωδές. Ο Πίνδαρος αφιέρωσε οκτώ επ ινί
κιες ωδές στους αθλητές του Π αγκρατίου που νίκησαν 
σε μεγάλους αγώνες, ενώ ο Φιλόστρατος πίστευε ότι ή
ταν το πλέον ανδρικό αγώνισμα. Το επίθετο Παγκρά- 
της είχε αποδοθεί στο Δία, και στον Ηρακλή.

Το Π αγκράτιο  άθλημα σήμερα 
Το παγκράτιο άθλημα ως προς τη μορφή του, είναι ό

τι το καράτε και το τζούντο μαζί. Στον αγώνα του πε
ριέχει κτυπήματα με κλωτσιές και γροθιές όπως στο

καράτε, αλλά όταν έρθουν οι αθλητές σε επαφή αρπα
γής με τον συναθλητή-αντίπαλο τους, συνεχίζουν ό
πως στο τζούντο ή στην πάλη. Προσπαθούν δηλαδή με 
διάφορες τεχνικές και λαβές να ανατρέψουν τον συνα
θλητή τους, ενώ στο έδαφος προσπαθούν να τον ανα
γκάσουν να εγκαταλείψει, με την χρήση των κατάλλη
λων τεχνικώ ν -λαβών. Πρόκειται για μια ολοκληρωμέ
νη μορφή μάχης όπου, για να πετύχεις το νικηφόρο α
ποτέλεσμα, χρειάζεται ευστροφία πνεύματος εκτός από 
δύναμη .Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα όλο και 
περισσότεροι νέοι ανά τον κόσμο, ασχολούνται με αυ
τό το άθλημα.

Ε λλη νική  Ο μοσπονδία  Π α γκρα τίου  Α θλήματος 
(Ε.Ο .Π .Α .)

Η Ελληνική Ομοσπονδία Π αγκρατίου Αθλήματος 
(Πρόεδρος ο Ανδρέας Μαζαράκης) ιδρύθηκε στις 27 
Μαϊου 1995 και αναγνωρίστηκε από τη Γ.Γ.Α. την 1η 
Φεβρουάριου του 1996. Σήμερα υπάρχουν 120 εγγε
γραμμένα Σωματεία απ’ όλη την Ελλάδα. Επίσης οι ε
νέργειες σχετικά με την παγκοσμιοποίηση, είχαν ως α
ποτέλεσμα, περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο να 
ασχολούνται με το Παγκράτιο άθλημα.

Αξίζει δε να αναφερθεί ότι υπάρχει ομοσπονδία Πα
γκρατίου αθλήματος στην Ιαπωνία και οι Ιάπωνες εί
ναι οι πρώτοι που είπαν ότι το καράτε είναι απόγονος 
του Παγκρατίου. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί δύο 
Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα Πα
γκρατίου αθλήματος και στην Επιτροπή Ολυμπιακών 
Αθλημάτων το Π αγκράτιο έχει τρεις εκπροσώπους. Το 
ενδιαφέρον της Π ολιτείας διεφάνη επειδή στο Παγκρά
τιο έχουν δοθεί προνόμια Ολυμπιακού αθλήματος και 
οι αθλητές οι οποίοι διακρίνονται στους αγώνες Πα
γκρατίου, έχουν τα ίδια προνόμια για την εισαγωγή 
τους στα Σώματα Ασφαλείας και Α.Ε.Ι. με τα Ο λυμπια
κά αθλήματα.
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Έ χουμε κάθε λόγω να είμαστε αισιόδοξοι γ ια τί π ι
στεύουμε ότι η Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος 
είναι μια ομοσπονδία πρότυπο, η οποία χω ρίς υστερο
βουλίες μοναδικό σκοπό ε'χει τη διάδοση του αθλήμα
τος σε όλο τον κόσμο και μπορούμε εύκολα να φαντα
στούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Ελλάδα, ό
ταν μετά από δέκα χρόνια θα υπάρχουν σχολές Πα
γκρατίου αθλήματος σε όλο τον κόσμο, στις οποίες θα 
διδάσκεται το Παγκράτιο.

σης Π αγκρατίου πάρει (με πρω τιές στα Πανελλήνια 
Πρωταθλήματα Π αγκρατίου) με προπονητή τον Αστυ
νόμο Α' Γεώργιο Βούρβαχη Προπονητή Γ.Γ.Α. Πα
γκρατίου και Ζίου- Ζίτσου Μαύρη (ζώνη 4 DAN στο 
καράτε) και Πρόεδρο της Επιτροπής Αγώνων της Ελ
ληνικής και της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Π αγκρατί
ου Αθλήματος (τηλ. 6974030062), ο οποίος μας παρα
χώρησε κάθε σχετική πληροφορία για το Παγκράτιο 
στην Ελλάδα.

Π αγκόσμια  Ο μοσιιονδία  Π αγκρατίου Α θλήμα
το ς (Π .Ο .ΙΙ.Α .)

Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ομοσπονδίας (Έ.Ο.ΠΑ) 
ιδρύθηκε το 2000 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παγκρατίου Α
θλήματος, η οποία έχει διοργανώσει μέχρι σήμερα δύο Πα
γκόσμια Πρωταθλήματα και ένα τρίτο σε συνεργασία με την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης Σήμερα, με το Παγκράτιο α
σχολούνται σε 40 περίπου χώρες του κόσμου και οι περισσό
τερες εξ αυτών έχουν Εθνικές Ομάδες που λαβαίνουν μέρος 
στα διάφορα Διεθνή πρωταθλήματα Στόχος βασικός και βή
μα πρώτο, αποτελεί η είσοδος του Παγκρατίου στους Ολυ
μπιακούς Αγώνες Στην Κρήτη που γεννήθηκαν οι Ολυμπια
κοί Αγώνες και το Παγκράτιο στην αρχαιότητα, παρατηρεί- 
ται ιδιαίτερη ανάπτυξη και σήμερα υπάρχουν πλήθος συλλό
γων Παγκρατίου αθλήματος

Το Π αγκράτιο  σ την Α στυνομία  
Σήμερα αρκετοί αστυνομικοί ασχολούνται με το Πα

γκράτιο ενεργά είτε ως Π ροπονητές είτε ως αθλητές 
και το σημαντικότερο είναι ότι όλοι οι αστυνομικοί 
προπονητές Π αγκρατίου προέρχονται από διάφορες 
πολεμικές τέχνες και έχουν υπάρξει στο παρελθόν προ
πονητές είτε του Καράτε είτε του Ταεκ-Βο-Ντο είτε 
του Ζίου-Ζίτσου και μετά την ενασχόλησή τους με το 
Π αγκράτιο εδόθησαν ψ υχή τε και σώματι στο άθλημα 
αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί αστυνομικοί έχουν 
κατακτήσει πρω τιές στα τρία Παγκόσμια Πρωταθλή
ματα Π αγκρατίου καθώς και στο Πανευρωπαϊκό.

Εδώ και δύο χρόνια, στο πλαίσιο των ομάδων άθλη
σης που λειτουργούν στα Τμήματα Δοκίμων Α στυφυ
λάκων, στο Τ. Δ. Α. Ρεθύμνου λειτουργεί ομάδα άθλη-

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Τ Ρ ΙΑ  Κ Α Ι Φ Ε Τ Ο Σ  Η  Π Ο Δ Ο Σ Φ Α ΙΡ Ι
Κ Η  Ο Μ ΑΔΑ  Τ Η Σ  Α .Δ . Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ

Τα τελευταία 20 χρόνια η ποδοσφαιρική ομάδα της 
Α.Δ. Ηρακλείου ασχολείται με τον αθλητισμό και μάλι
στα με ιδιαίτερη επιτυχία, έχοντας κατακτήσει συνολι
κά 12 τρόπαια. Η φωτό είναι αντιπροσω πευτική του 
τελικού του εργασιακού πρωταθλήματος που έγινε φέ
τος την 18η Ιουλίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Και φυσι
κά, κατακτήθηκε και φέτος, όπως πέρυσι, ο τίτλος του 
Πρωταθλητή!!! Εκτός από τους παίκτες, στη φωτογρα
φία διακρίνεται ο Ταξίαρχος ε.α. Γεώργιος Μ ιχαλάκης 
και πρώην Αστυνομικός Δ /ντής Ηρακλείου, ο οποίος 
σήκωσε το κύπελλο. Εκ δεξιών ο Αστυνομικός Υ- 
ποδ/ντής Γιώργος Κανάκης ο οποίος τυγχάνει προπο
νητής και παίκτης της ομάδας από το 1991.

Κ Ο Λ Υ Μ Β Η ΣΗ
Δύο αργυρά και ένα χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα 

Μ εικτής Ατομικής, 200 μέτρα Πεταλούδα και 200 μέ
τρα Μ εικτής Α τομικής αντίστοιχα στην κατηγορία 
(Παμπ. Β') κατάκτησε στο ενιαίο Πρωτάθλημα κολύμ
βησης, που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ 
από 29/7 έως 2/8/07 ο Γιώργος 
Χαρώνης, γιος του Αρχιφύλακα 
Αθανάσιου Χαρώνη που υπηρε
τε ί στη Δ/νση Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών. ]
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Ε π ιμ έλ ε ια  Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΤΣΟΥΠΕΓΑ
Στα χήρια χης αστυνομίας έπεσε ένας από του ισχυρότερους αν

θρώπους του διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών, που καταζητεί
το διεθνώς Μάλιστα, οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει 5 εκατομμύρια δο
λάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του.

Ο Κολομβιανός Χουάν Κάρλος Ραμιρες Αμπαντιά, γνωστός ως 
' Τοουπετά', συνελήφθη στο διαμέρισμά του, στο Σάο Πάσλο, χω
ρίς να προβάλει αντίσταση. Ο 44χρσνος Κολομβιανός θεωρείται 
ως ο επικεφαλής του σημαντικότερου καρτέλ της χώρας του, 
κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αλλά και για ε
κατοντάδες δολοφονίες σε Κολομβία και ΗΠΑ.

Η προσωπική του περιουσίά εκτιμάται ότι φθάνει το 1,8 δισ. 
δολάρια Τα τελευταία χρόνια οι αρχές της Βραζιλίας διεξάγουν 
συντονισμένη επιχείρηση με αυτά; της Αργεντινής της Ουρου
γουάης της Ισπανίας και άλλων χωρών εναντίαν λαθρέμποραν 
ναρκωτικών. Ο Κολομβιανός υπουργός Αμύνης Χουάν Μα- 
νουέλ Σάντος είπε ότι "πιθανότατα ο Τσσυπήα θα εκδοθεί απευ

θείας στις ΗΠΑ". Οι αμερικανικά; Αρ
χές εξρτάζαυν την υποβολή αιτήματος 
έκδοσης και το εάν κάποιος μπορεί να 
λάβει την αμοιβή για τη σύλληψη του 
Αμπαντιά 

www.skai.gr

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ
Σε σύλληψη τεσσάρων ατόμων για παράνομη εμπορία όπλων 

προέβη η αστυνσμιά του Κόσσοβου. Οι τρεις εκ των τεσσάρων συ- 
νελήφθησαν, ενώ προσπαθούσαν να πουλήσουν ένα πολυβόλο ό
πλο, ένα μπαφύκα και μεγάλη ποσότητα από σφαίρες για πολυβόλα 
όπλα Ο τέταρτος συνελήφθη λίγες τάρες αργότερα και στην κατοχή

του βρέθηκαν ένα αυτόματο ό
πλο Ακ-47 και μεγάλη ποσότη
τα από σφαίρες 

Την περασμένη εβδομάδα 
στην Πρίστινα και στην ευρύ
τερη περιοχή, η αστυνσμιά του 
Κόσσοβου συνέλαβε άλλα δύο 
άτομα για παράνομη εμπορία ό- 
πλων και κατάσχεσε 506 όπλα 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
Οργανισμού για τον έλεγχε 
των μικρών και ελαφρών ό
πλων στη Νοτιοανατολική και 
την Ανατολική Ευρώπη στο 
Κόοοοβο κυκλοφορούν παρά
νομα περί τα 320.000 όπλα 

www.skai.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΑΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
Η ιταλική αστυνσμιά συνέλαβε τρεις Μαροκινούς (έ

να ιμάμη και δύο βοηθούς του) στο πλαίσιο επιχείρησης 
για την εξάρθρωση εξτρεμιστεκού πυρήνα στην πόλη 
Περσύτζια που φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα τοπικό 
τέμενος ως στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών. ’Ε 
ντοπίσαμε και είρρθρώοαμε ένα αυθεντικό' 'σχολείο τρο
μοκρατίας ' ” ανακοίνωσε ο Κάρλο ντε Στάρανο, επικεφαλής της L O 

G O S ,  ειδικής μονάδας της ιταλικής αστυνομίας που ειδικεύεται σε ε
πιχειρήσεις ασφαλείας Η αστυνομίά πιστεύει ότι οι τρεις άνδρες χρη
σιμοποιούσαν το τέμενος στο Πόντε Φελτσίνο, κοντά στην Περού- 
τζια, ως βάση στρατολσγησης και εκπαίδευσης εξτρεμιστών για τη 
διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών στο εξωτερικό, πιθανώς στο Ι
ράκ Στο υλικά που κατάσχεσε στο τέμενος η ιταλική αστυνομίά πε

ριλαμβάνονται προπαγανδιστικά φιλμ και 
έγγραφα που κατέβαζαν από το Διαδίκτυο 
για τρόπους παρασκευής ταξικών ουσιών, 
εντολές για την αποστολή κρυπτσγραφη- 
μένων μηνυμάτων μέσω του Διαδικτύου, 
εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών 
και εκρηκτικών, οδηγίες για το χειρισμό α

εροσκάφους Boeing 747, βίντεο με οδηγίες για την ανατίναξη εκρη
κτικών μηχανισμών από απόσταση μέσω κινητού, βίντεο που δεί
χνουν την αμερικανική σημαία να καίγεται καθώς και σχέδια για 
βομβιστικές επιθέσεις Όπωςανκρερεη Αστυνσμιά, παρέχονταν οδη
γίες ακόμη και για μάχη σώμα με σώμα Η αστυνομίά αναζητά και έ
ναν τέταρτο Μαροκινό.

-  www.btxgr,www^kaLgr

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΠΑ ΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΑΝΤΑ
Η γαλλική αστυνομίά συνέλαβε δύο υπηκόους της Ρουάντα, οι ο

ποίοι καταζητούνταν διεθνώς για το ρόλο τους στη γενοκτονία του 
1994 στην αφρικανική χώρα Πρόκειται για τον κληρικό Βενσεσλάς 
Μουνεσιάκα που συνελήφθη στα περίχωρα του Παρισιού, όπου είχε 
εγκατασταθεί από το 2001 και για τον Λοράν Μπουσιμπαρούτα, ο ο- 
ποιάς συνελήφθη στην περιοχή της Καμπανιάς κοντά στην πόλη 
Τρουά, όπου ζαύσε επιόης εδώ και αρκετά χρόνια με την οικογέναά 
του. Ο κληρικός Μουνεσιάκα, εφημέριος μιάς εκκλησιάς στην npco- 
τεύουσα Κιγκάλι, καταδικάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο ερήμην
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σε ισόβια κάθειρξη από στρατοδικείο της χώρας του για συμμετοχή 
στη γενοκτσνιά και σε βιασμούς Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλ
λίας Μπερνάρ Κουσνέρ είρφραοε την ικανοποίησή του για τη σύλ
ληψη των καταζητουμένων.

Τις συλλήψεις χαιρέτισε και η κυβέρνηση της Ρουάντα, η οποία 
διέκοψε πέρυσι τιςδιπλωματικές της σχάαης της με τη Γαλλιά υπότο 
βάρος διαμάχης σχετικά με: γαλλική έρα ινα γ ιο ι j αφορε >ύοε (ιτα τραγι
κά γεγονότα του 1994. Οι δύο συλληφθέντες πιθανώς θα εκδοθούν 
στην Τανζανία, αναφέρει το BBC.

-www.bbagr, www.kosm osgr

http://www.skai.gr
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ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ
Μια "άμεση τρομοκρατική απειλή" εΣρυδετέρωσαν οι 

γερμανικά; αρχές μόλις λίγες ήμερες πριν από την 6η επέ
τειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Οι τρεις συλληφθέντες μέλη ι- 
σλαμισπκής οργάνωσης που εμπνέέχαι από την Αλ Κάι- 
ντα, οχεδίαφν μαζικές βομβιστικές επιθέσεις μεταξύ άλ
λων και στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης!

Η πληροφορία μεταδόθηκε από τα γερμανικά μέοα και 
επιβεβαιώθηκε από ανώτερο αξιωματούχρ του Στάτ Ντι- 
πάρτμεντ: "οι Γερμανοί ερευνητές ανέφερε, προσδιόρισαν 
οος βασικούς στόχους των συλληφθέντων- δύο Γερμανών 
22 και 28 ετών προσηλυτισμένων στο Ισλάμ και ενός 
29χρονου Τούρκου- το πλέον πολυσύχναστο αεροδρόμιο 
της ηπειρώτικης Ευρώπης καθώς και την αμερικανική βάση του 
Ράμοχαϊν. Από την πλευρά τους οι γερμανικές αρχές δήλωσαν α- 
ιιλώς πόες έχουν καιαγραφεί αναγνωριστικές κινήσεις το εν ύποπτο εν 
σε διάφορες εγκαταστάσεις όπου συχνάζουν Αμερικανοί όπως ντι- 
σκοτέκ, παμπ και αεροδρόμια Επεσήμαναν ωστόσο πως οι βόμβες 
που είχαν αρχίσεινα κατασκευάζουν όταν συνεληφθησαν, σε νοικια
σμένο σπίτι του Όμπερσλεντορν, στη Βόρεια Ρηνανιά-Βεστφαλιά, 
και με τις οποίες σχέδιαζαν να παγιδεύσσυν αυτοκίνητα, θα είχαν με
γαλύτερη δύναμη από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στη Μαδρίτη 
το 2004και στο Λονδίνο το2005σκοτώνοντας 191 και 52 ανθρώπους 
αντίστοιχα Ωθούμενοι από ένα "βαθύ μίσος προς τους Αμερικανούς 
πολίτες", οι συλληφθέντεςείχαν ενιαχθείσε έναν γερμανικό πυρήνα 
της' Ενωσης Ισλαμικού Τζιχάντ, μιας ισλαμιστικής οργάνωσης με 
ρίζες στο Ουφπεκιστάν είχαν μάλιστα περάσει από στρατόπεδα εκ
παίδευσης τρομοκρατών στο Πακιστάν. Οι αρχές άρχισαν να τους 
παρακολουθούν τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν ο ένας από αυτούς 
συνελήφθη να κινείται αναγνωριστικά σε μια αμερικανική εγκατά

σταση στην πόλη Χανάου. 
Μεταξύ Φεβρουάριου και 
Αυγσύστου, οι τρεις κατά- 
φεραν να προμηθευτούν 
730 κιλά υπεροΣριδίου του 
υδρογόνου: η βόμβα που θα 
προέκυπτε από την ανάμει
ξη του διαλύματος αυτού με 
άλλα υλικά θα είχε τη δύνα
μη 550 κιλών ΤΝΤ.

Οι τρας ύποπτοι συνελή- 
φθησαν την ίδια ημέρα που 
η Δανία συνέλαβε άλλους ο- 

κτώ υπόπτουςισλαμιστές αποτρέπσντας"μεγάλη τρομοκρατική επί
θεση’ ’. Παρ' ότι αναγνώρισε ομοιότητες ο Γίοργκ Ζιρκε, ο επικεφαλής 
της γερμανικής Ομοσπονδιακής Ε^γκληματολσγικής Υπηρεσίας δή
λωσε πως δεν έχει διαπιστωθεί άμεση σχέση. Σύμφωνα πάντως με 
τον συντηρητικό βουλευτή Βόλφγκανγκ Μπόομπαχ, οι τρας συλ
ληφθέντες στη Γερμανία ευελπιστούσαν να συμπέσσυν οι επιθέσεις 
τους με την 6η επέταο της 11ης Σεπτεμβρίου: "Διανύουμε μια ιδιαί
τερα ευαίσθητη περίοδο", δήλωσε αναφερόμενος και στη συζήτηση 
που ξεκινάει στο γερμανικό Κοινοβούλιο για την παράταση ή μη της 
παραμσνήςγερμανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν. 'Οπωςεπε- 
σήμανε χθες ο Ευρωπαίος υπουργός αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύ
νης και Εσωτερικών Φράνκο Φρατίνι, η τρομοκρατική απειλή πα
ραμάνα υψηλή σε ολόκληρη την Ευρώπη- ο ίδιος κατονόμασε ως 
χώρες υψηλού κινδύνου την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βρε
τανία και τη Γερμανία- γεγσνόςπου καθιστά επιτακτική τη λήψη πε
ρισσότερων μέτρων.

-www.tanecugr

ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΣΕΙΣΕΝΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΞΚ2ΜΑΤΟΥΧΟΥ
Πρώην αξιωματούχο από την Τσετσενιά συνέλαβε στη Μόσχα η 

ρωοική Αστυνομία ως ύποπτο για τη δολοφονία τον περασμένο Ο
κτώβριο της Άννας Παλπτωφσκαγια, της δημοσιογράφου και επικρι- 
τριας του Ρώσου προέδρου Βλανπμιρ Πούιιν. Σύμφωνα με ρωσικά 
μέσα ενημέρωσης ο συλληφθας Σαμίλ Μπσυράγιεφ κατηγορεπαι ό
τι οργάνωσε τη δολοφονία Ο Μπσυράγιεφ υπήρξε επικεφαλής της 
διοικητικής περιφφααςΑτσκόιΜαρτάντηςΤσετσενιάς αλλά απομα
κρύνθηκε από τη θέση του πριν από μερικά χρόνια Επίσης είχε διεκ- 
δικήσει ανεεπτυχώς την προεδρία στην Τσετσενιά το 2003. Σύμφωνα 
με την εφημερίδα ’Κομασμάλοκαγια Πράβντα", η οποία δημοσί
ευσε την είδηση της σύλληψής του, ο 
Μπσυράγιεφ έδωσε την εντολή για 
τη δολοφονία της δημοσιογράφου.

Η Πολιτκόφσκαγια επέκρινε με 
σκληρή γλώσσα το Κρεμλίνο και εί
χε ετπκριθεί με τη σειρά της από ρω- 
σικσύςκυβφνητικσύςκύκλουςγιατα 
ρεπορτάζ της σχετικά με την αγριότητα 
που επέδεαξρν Ρώσοι κατά τους δύο παλέ-
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μους στην Τσετσενιά, μετά το 1994. Συνάδελφοι και φίλοι της έχουν 
επισημάνει πως τη δολοφόνησαν είτε για να σωπάσει είτε σαν μιαπρά- 
ξη αντεκδίκησης για τη στάση τηςαπένανπ στηρωσική προεδρία. Κα
τηγορούν επίσης τις αρχές για λάθη στον χειρισμό της υπόθεσης με 
διαρροές στον Τύπο που έχουν στόχο να ανταποκριθσύν στις επιθυμί
ες του Κρεμλίνσυ ώστε να βγει αλώβητο από αυτή την περιπέτεια 

Στη Μόσχα ο ΑντρέιΛσυγκοβόι, ο βασικός ύποπτος για τη δολοφο
νία- τον περασμένο Νοέμβριο στο Λσνδίνσ του πρώην πράκτορα της 
KGB Αλεξμντερ Λιτβινένκο, την έκδοση του οποίου έχει ζητήσει η 
Βρετανία, θα συμμετέχει συςβοιιλειπίκεςεκλογές τηςΡοχηάς τον Δε

κέμβριο με το κόμμα του υπερεθνικιστή 
Βλανπμιρ Ζιρινόφσκτ Σύμφωνα μάλιστα 
με τον Ζιρινόφοκι, ο Αουγκοβόι θα είναι το 
νούμερο δύο στη λίστα του Φιλελεύθερου 
Δημοκρατικού Κόμματος Ο Λουγκοβόι θα 
απολαμβάνει ασυλία, αν εκλεγεί μέλος του 
ρωσικού Κοινοβουλίου.

-www.tanecugr

http://www.tanecugr
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αστννομ ι κέ<ζεηιτυχίε̂

TON IΙΡΟΔΩΣΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
Σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε Πο

λωνός συγγραφέας για τον φόνο ενός επι
χειρηματία, 4 χρόνια μετά την έκδοση ενός 
μυθιστορήματος του, όπου περιέγραφε λε
πτομέρειες από ένα παρόμοιο έγκλημα Το 
δικαστήριο έκρινε ότι ο 34χρονος συγγρα
φέας Κριστιάν Μπάλα σχεδίασε τη δολοφο
νία του Ντάριους Γιανισέφοκι, επειδή πίστευε ότι διατη
ρούσε δεσμό με την πρώην σύζυγό του, αλλά δεν υπάρ
χουν επαρκείς αποδείξεις ότι τη διέπραξρ μόνος του. Η Α
στυνομία έφθασε στη λύση του εγκλήματος, όταν έμαθε 
για την ύπαρξη του βιβλίου- μια περίπτωση όπου η τέχνη 
μιμείται τη ζωή. Το πτώμα του Ντάριους Γιανισέφοκι, ε
νός νεαρού ιδιοκτήτη διαφημιστικής εταιρείας, είχε βρε
θεί από ψαράδες, πριν από 7 χρόνια στις όχθες του ποτα
μού Όντερ, κοντά στο Βρότσλαβ. Φορούσε ένα πουκάμι
σο και το εσώρουχό του, τον είχαν βασανίσει και μετά τον 
είχαν δέσει με τρόπο που δεν του επέτρεπε να κολυμπή
σει. Ε πί χρόνια η Αστυνομία δεν είχε ούτε κίνητρο ούτε 
ύποπτο για τον φόνο. Κάποια στιγμή, ένας αξιωματικός

παρακολουθούσε μια συζήτηση στο Ίντερ
νετ για έναν φόνο που περιγραφόταν στο 
νεοεκδοθέν βιβλίο "Αμόκ".

Το βιβλίο ήταν το πρώτο μυθιστόρημα 
του Κριστιάν Μπάλα και περιείχε την περι
γραφή ενός φόνου με πολλές ομοιότητες με 
τη δολοφονία του Γιανισέφοκι: ένας άν- 
δρας, ο Κρις, μαχαιρώνει μια γυναίκα αφό- 

του της δένει τα χέρια πίσω από την πλάτη και με το ίδιο 
σχοινί φτιάχνει μια θηλιά γύρω από τον λαιμό της- ακρι
βώς ο ίδιος τρόπος με τον οποίο ήταν δεμένος ο Γιανισέφ- 
σκι. Η Αστυνομία αποκάλυψε ότι ο Μπάλα είχε τηλεφα> 
νήσει στο θύμα την ημέρα που εξαφανίστηκε και 4 ημέ
ρες μετά τον φόνο, είχε πουλήσει το κινητό του σε μια δια- 
δικτυακή δημοπρασία. Ο εισαγγελέας θεώρησε ότι ο Μπά
λα ζήλευε τον Γιανισέφοκι επειδή υποπτευόταν ότι δια
τηρούσε αχάτη με την πρώην σύζυγό του. Ο Μπάλα αρ- 
νείται ότι διέπραξε τον φόνο και επιμένει ότι έγραψε το 
μυθιστόρημα βασιζόμενος σε λεπτομέρειες για το έγκλη
μα που δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες.

-w w w ^kaL gr

ΕΒΡΑΙΟΙ ΝΕΟΝΑΖΙ
Η ισραηλινή αστυνομία ανα

κοίνωσε ότι διέλυσε έναν πυρή
να νεαρών Ισραηλινών νεσναζι- 
στών οι οποίοι κατηγορούνται 
για σειρά επιθέσεων εναντίον με
ταναστών εργατών, τοξικομα

νών, ομοφυλοφιλίαν και θρησκευόμενων Εβραίων.
Οκτώ μετανάστες από την πρώην Σοβιετική Ένταση, 

ηλικίας 16 έως 21 ετών, συνελήφθησαν τις τελευταίες η
μέρες για τουλάχιστον 15 επιθέσεις, ενώ ένας ένατος διέ
φυγε από τη χώρα, όπως έκανε γνοοστό εκπρόσωπος της 
ισραηλινής αστυνομίας. Βρίσκονταν οε επαφή με άλλες 
νεοναζιστικές οργανώσεις, κυρίως στη 
Ρτασία και είναι ύποπτοι για πράξρις 
βανδαλισμού σε δύο συναγωγές στην 
Πέτα Τίκβα κοντά στο Τελ Αβίβ. Από
ντες έχουν την ισραηλινή υπηκοότη
τα και το δικαστήριο αποφάσισε να συ
νεχιστεί η κράτησή τους. Στη διάρκεια 
της ακροαματικής διαδικασίας, οι νεα
ροί είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους με 
τις μπλούζες τους, αποκαλύπτοντας 
κορμούς γεμάτους τατουάζ με κελτι
κούς σταυρούς, αγκαθωτάσυρματοπλέγματα, τον αριθμό 
88 (κωδικός για το χαιρετισμόΧάιλ Χίτλερ, επειδή το h  εί

ναι το όγδοο γράμμα 
του λατινικού αλφα
βήτου) και το σύνθη
μα "Λευκή Δύναμη".

"Θέλουμε να τους 
απαγγείλουμε κατη

γορίες για τις νεοναζιστικές δραστηριότητες τους. Πι
στεύουμε πως πρόκειται για την κύρια συμμορία στο Ισ
ραήλ που εμπνέεται από την ιδεολογία του Χίτλερ", δήλω
σε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μίκι Ρόζενφελντ. Η 
βουλευτής των Εργατικών Κολέτ Αβιτάλ ανακοίνωσε 
την πρόθεσή της να καταθέοει νομοσχέδιο για την κατα
στολή των αντισημιτικών και νεσναζιστικών δραστηριο- 
τήτων. Τέτοιος νόμος δεν υφίσταται στο Ισραήλ, επειδή οι 
νομοθέτες δεν φαντάζονταν ότι θα ήταν ποτέ δυνατό να 
αντιμετωπίσει η χώρα τέτοιο ζήτημα.. Η είδηση για τις 
συλλήψεις προκάλεσε σοκ στο Ισραήλ. Οι εφημερίδες τη 
δημοσίευσαν στις πρώτες σελίδες τους και κυριάρχησε 
στα ραδιόφωνα Η συμμορία απαθανάτιζε τη δράση της σε 

βίντεο και σε φωτογραφίες. Η ισραηλι- 
νή τηλεόραση έδειξε εικόνες ανθρώ
πων να κείτονται ανυπεράσπιστοι στο 
πάτωμα και να δέχονται κλωτσιές από 
άλλους που στέκονται γύρω τους, κα
θώς και έναν άνδρα να δέχεται χτύπη
μα από πίσω στο κεφάλι με άδειο μπου
κάλι. Στις έρευνες που πραγματοποι
ήθηκαν στις κατοικίες των υπόπτων 
βρέθηκαν ναζιστικές στολές, πορτρέτα 
του Αδόλφου Χίτλερ, μαχαίρια, ένα πι

στόλι, εκρηκτικά. Σε μία από τις φωτογραφίες που κατα
σχέθηκαν, ένα ύποπτος κρατάει ένα τουφέκι Μ16 και με 
το άλλο χέρι χαιρετά ναζιστικά. Η αστυνομία ανακάλυψε 
τη συμμορία στο πλαίσιο της έρευνας για τη βεβήλωση 
των δύο συναγωγών στην Πέτα Τίκβα με σβάστικες, πριν 
από έναν χρόνο. ]

- iLWw.tanecLgr
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MONO ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜ ΕΣ
με ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

TO) Ceska Zbrojovka
Πυροβόλα όπλα κατασκευασμένα με τις αυστηρότερες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές - φ - Ν Α Τ Ο  έτσι ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις 

που αντιμετωπίζουν Στρατός και Αστυνομία.

ΟΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ από το 1925
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΘΗΝΑΣ 63 (ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 3243369, 210 3243129, FAX: 210 3226242
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ: ΚΗΦΙΣΟΥ 100 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 10442, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 5154590, 210 5154591, FAX: 210 5154589 Ο ΑΘΗΝΑΣ 63 0  ΚΗΦΙΣΟΥ 100
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 08.30-16.00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30 - 20.30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30-15.00

______



/επιτυχίεςτον Στόματος

Επιμέλεια:Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠ ΙΤ Υ Χ ΙΑ  ΤΗ Σ Α .Δ .  Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν
Η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών καιάφερε δυνατή γροθιά 
κατά των εμπόρων ναρκωτικών. Με μια άριστα οργανωμένη 
επιχείρηση, κατόρθωσε να εξρρθρώσει κύκλωμα διακίνησης 
ναρκωτικών. Η αρχή του "ξηλώματοςιιτσυ κυκλώματος, που 
διακινούσε ναρκωτικά στην Ελλάδα, έγινε σε δασική περιοχή 
της Κοινότητας Σαμαρίνας - Γρεβενών, έπειτα από μεθοδευμένη 
αστυνομική έρευνα και κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης 
πληροφοριών. Συνεληφθηοαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 25,29 
και 31 ετών, που μετέφεραν με δύο ΙΧΕ. αυτοκίνητα, το ένα 
κλεμμένο από Λιβανάτες Φθιώτιδας και το άλλο ιδιοκτησίας 
ενός εκ των συλληφθέντων αλλοδαπών, 124 χασις 
Η ποσότητα αυτή είναι μια από τις mo μεγάλες που έχουν 
κατασχεθεί από τ ις Αοτι ινομικες Αρχές και επρόκειτο να 
διοχειευθεί σε πιάτσες τοξικομανών, σε όλη την Ελλάδα 
Κατασχέθηκαν επίσης εκτός από τα ναρκωτικά, τα δύο LXE. 
αυτοκίνητα, δυο χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε ευρώ, πέντε 
κινητά τηλέφωνα και μια πλάστη άδεια οδήγησης ενώ κατόπιν 
έρευνας που διενεργηθηκε στη οικία ενός εκ των 
συλληφθέντων στα Σεπάλια - Αττικής βρέθηκε και 
κατασχέθηκε ένα πιστόλι το οποίο έφερε γεμιστήρα με επτά 
φυσίγγια

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α  Η Ρ Ω Ι Ν Η Σ
Α. Συνελήφθη στην περιοχή του Περιστεριού από 
αστυνομικούς της Υπόδησης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ ένας 
ημεδαπός για εμπορία 
ναρκωτικών. Στην 
κατοχή του 
βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν" 
ακατέργαστη 
κάνναβη βάρους 
11.496 γραμμαρίων, 
ηρωίνη βάρους 2£ 
γραμμαρίων, επτά 
γυάλινα φιαλιδια μεθαδόνης σε υγρή μορφή, ένα πιστόλι με 
ενσωματωμένο γεμιστήρα διαμετρήματος 6,35 mm, 4 φυσίγγια 
6,35mm, 100 φυσίγγια 9mm, μια ηλεκτρονική ζυγαριά 
ακρίβειας ένα ΙΧΕ. αυτοκίνητο ως μότο μεταφοράς 
ναρκωτικόν, το χρηματικό ποσό των 4.900 ευρώ (προερχόμενο 
από εμπορία ναρκωτικών) καθώς και μια συσκευή κινητής 
τηλεφωνίας ως μέσο διευκόλυνσης της επικοινωνίας του 
δράστη.
Β. Μετά από αξιοποίήση πληροφοριών αστυνομικοί της 
ΥποδΥοης Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν και συνέλαβαν στην 
περιοχή του Πειραιά δύο δράστες (έναν αλλοδαπό και έναν 
ημεδαπό) για εμπορία και κατοχή ναρκωτικών ουσιών τον 
πρώτο και απόπειρα αγοράς ηρωίνης το δεύτερο. Ειδικότερα 
στην κατοχή του αλλοδαποί; βρέθηκαν και κατασχέθηκαν': 
ηρωίνη βάρους 944 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 50 
ευρώ (προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών), μια δικυκλη 
μοτοσικλέτα και μια συσκευή κινητής τηλεφακός ως μέσο 
διευκόλυνσης της επικοινωνίας των δραστών.
Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθεισες σε βάρος τους 
δικογραφίες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αθηνών.
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Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Ε Σ  ΤΗΣ Α .Δ .  ΞΑ ΝΘ Η Σ
Α. Εντοπίσθηκε στο 2ο χλμ.Ε.0 Ξάνθης-Λόγουςαπό 
αστυνομικούς της Ο Ε Λ Τ Α  της ΑΔ. Ξάνθης 56χρσνος άνδρας 
κάτοικος Δροσερού Ξάνθης να κινείται πεζός κρατώντας μαχαίρι 
συνολικού μήκους 30 εκ. και μήκοςλεπιδας 16 εκ Το μαχαίρι 
κατασχέθηκε ενώ ο δράστης συνελήφθη και με την δικογραφία 
που όχημα ύαθηκε οε βάρος του απεστάλη αρμοδιώς 
Β. Κατόπιν κατάλληλης αξιολόγησης και αξιοποίήσης 
πληροφοριών από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης διενεργήθηκε 
νομότυπη έρευνα σε οικία 41χρσνου κατοίκου Ξάνθης και 
ανευρέθηκαν: ένα δίκυκλο 
μοτοποδήλατο ιδιοκτησίας 
54χρσνης κατοίκου Ξάνθης 
μια δίκυκλη μοτοσικλέτα 
ιδιοκτησίας 34χρσνσυ κατοίκου 
Ξάνθης πλαστικά και μηχανικά

εξαρτήματα μοτοσικλέτας ιδιοκτησίας 47χρσνσυ κατοίκου Ξάνθης 
Τα ανωτέρω αντικείμενα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους 
ιδιοκτήτες τους Ο δράστης συνελήφθη λόγω παρελεύσεως 
αυτοφώρου. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας 
Ξάνθης
Γ. Συνελήφθηααν από αστυνομικούς του Τ Α  Ξάνθης ένας 
19χρσνος και ένας 40χρσνος αμφόττροι κάτοικοι Ξάνθης καθώς σε 

νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 
19χρσνσυ δράστη κατελήφθησαν να κατέχουν 

χάρτινες συσκευασίές περιεχουσες 12 
γραμμάρια ηρωίνης και εννέα δισκία 
LONARID αντίστοιχα χωρίς 
ιατρική συνταγή. Οι ναρκωτικός 

ουσίες κατασχέθηκαν ενώ οι δράστες 
με την σχηματισθεισα σε βάρος τους 

δικογραφία απεστάλησαν αρμοδιώς



Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Η  Τ Α Κ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
Κύκλωμα το οποίο εξρδιδε πλαστά; άδειες παραμονής εξάρθρωσε 
η Λύση Εσωτερικών Υποθέσεων.
Ειδικότερα όπως εφκριβώθηκε δύο αλλοδαποί αναζητούσαν και 
εντόπιζμν σε όλη τη χώρα και κυρίως στην Αττική 
ενδιαφερομένους για "τακτοποίηση" της παραμονής τους χωρίς 
τις απαιτσύμενες προϋποθέσεις και έναντι αμοιβής που έφτανε 
ως και τα 2.500 ευρώ. Ακολούθως τους παρέπεμπαν σε τρεις 
υπαλλήλους του Δήμου της Δυτικής Πελοπσννήοου οι οποίοι 
συμπλήρωναν τους φακέλους τους με πλαστά δικαιολογητικά 
που καταοκεύαφνί από προξενικές βεβαιώσεις μέχρι 
δικαιολογητικά καταβολής εισφορών Ο.Γ Α , ώστε να

διαβιβαστούν πλήρεις στην αρμόδια περιφέρεια και να εκδοθούν 
οι άδειες παραμονής
Το κύκλωμα δραστηριοποιήθηκε επί διετία τουλάχιστον και 
μάλιστα υπό την ανοχή του τότε Δημάρχου, στον οποίο ενώ είχε 
καταγγελθεί η δραστηριότητα δεν είχε' προβεί σε οποιαδήποτε 
ενέργεια
Από τα στοιχειά που κατασχέθηκαν υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των παρανόμως τακτοποιηθέντων αλλοδαπών ανφχεχαι σε 
χιλιάδες ενώ τα χρηματικά ποσά που αποκόμισε το κύκλωμα 
ανφχσνται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Οι δράστες με τη δικογραφία που σχηματισθηκε σε βάρος τους 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Α Ν Τ Ι Ρ Α Ν Τ Α Ρ
Ειδικό εξρπλισμό παρεμπόδιοης συσκευών μέτρησης 
ταχύτητας (ανπραντάρ) από συνεργεία ΡΑΝΤΑΡ 
είχε εγκαταστήσει στο ΙΧΕ. αυτοκίνητό του 
49χρσνος αλλοδαπός Ο ανωτέρω στο 16ο χμ  Εθνικής 
οδού Σερρών-Θεσοαλσνίκηςαν και σταμάτησε σε 
σήμα αστυνομικών της Ομάδας Ελέγχου και 
Πρόληψης Τροχαίαν Ατυχημάτων της ΑΔ. Σερρών 
αρνήθηκε ύστερα από υπόδειξη των αστυνομικών 
να τους παραδώσει τα στοιχειά κυκλοφοριάς και την 
άδεια οδήγησης (σε εφαρμογή διατάξεων του ΚΟ.Κ) 
προβάλλοντας έντονες δυσχέρειες κατά την 
υπηρεσιακή αυτή διαδικασιά.
Ο εν λόγω αλλοδαπός συνελήφθη και με τη 
σχηματισθασα σε βάρος του δικσγραφιά οδηγήθηκε 
στον Ειοαγγελέά Πλημμελαοδικών Σερρών.

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΠΑΘΟΥΣ
Αμαχος μετά τη δήλωση της εξαφάνισης ημεδαπού στην Υποδ/νση 
Ασφαλείας Κέρκυρας διεξήχθη από αστυνομικούς της εν λόγω Υπηρεσιάς 
επιτόπια έρευνα στην οικιά του εξρφανισθέντος όπου διαπιστώθηκε να 
υπάρχουν κηλιδες αίματος στο πεζοδρόμιο, στο διάδρομο της αυλής 
καθώς και άλλες ενδείξεις που μαρτυρούσαν ότι είχε λάβει χώρα 
περιστατικό με άγνωστες συνέπειες Ακολούθησε άμεσα αναζήτηση του 
εξρφανισθέντος και έρευνα για τις συνθήκες εξαφάνισης Κατά την πορεία 
της ερευνάς διαπιστώθηκε ότι ο εξρφανισθείς είχε επιστρέφει σπίτι του το 
προηγούμενο βράδυ από την πολυκλινική Κέρκυρας όπου είχε 
επισκεφθεί την ευρισκόμενη σε κατάσταση λσχαάς και τεκνοποιήοαοα 
πριν από τρεις ημέρες σύντροφό του. Τις πρωινός ώρες της επομένης αν 
και αναζητήθηκε από τη σύντροφό του στο κινητό του τηλέφωνο δεν 
ανευρέθη. Εκδηλώθηκαν άμεοες ενέργειες και 
κλήθηκαν μάρτυρες από τον περίγυρο και 
συναναστροφές του εξρφανισθέντος μεταξύ των 
οποίων και ο εν διαστάσει σύζυγος της συντρόφου 
του. Κατά την εξέτασή του ο εν διαστάοει σύζυγος 
σμαλόγησεότι είχεμεταβείστηνοικιά του 
εξρφανισθέντος και αφού λογομάχησε μαζί του 
συνεπλάκησαν με αποτέλεσμα ο ίδιος να 
στραγγαλίσει το θύμα Αφού φρόνπσε να 
τακτοποιήσει τους χώρους όπου έλαβε χώρα το 
συμβάν, πήρε στον ώμο του το πτώμα, το τοποθέτησε 
στο πιύω κάθισμα του αυτοκινήτου του και το 
μεχέφερε στην περιοχή Μπαρμπάτι πειώντας το 
μάσα σε βόθρο ξενοδοχείου πρώην ιδιοκτησίας του.
Στη συνέχεια αφού βεβαιώθηκε ότι όλα ήταν εντάξρι 
πήρε από το αυτοκίνητό του τα υπόλοιπα πειστήρια 
και τα έριξ; σε κάδο απορριμμάτων κοντά στο σπίτι 
του. Τα πειστήρια του εγκλήματος βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν7 ενώ το πτώμα βρέθηκε και 
ανασύρθηκε από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Κφκυρας Ο δράστης που τυγχάνει 
ημεδαπός συνελήφθη και με τη σχηματισθειύα οε 
βάρος του δικσγραφιά οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Κφκυρας
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Ε Ι Κ Ο Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ
' Υστερα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών που έδωσε 
αρμόδιος υπάλληλος Τράπεζας αστυνομικοί του Τμήματος 
Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων/ΔΑΑ συνέλαβαν στην Αθήνα 
δύο ημεδαπούς οι οποίοι διατηρούσαν κατάστημα στο κέντρο των 
Αθηνών, πραγματοποιώντας μόοω του τερματικού μηχανήματος 
συναλλαγών (POS) "80" παράνομες συναλλαγές με πιστωτικές 
κάρτες που αποτελούσαν προϊόντα απάτης η κλοπής 
πιστώνοντας ταυτόχρονα το λογαριασμό που διατηρούσαν στην 
Τράπεζα. Από τον έλεγχο που διενήργησε η Τράπεζα 
εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω πιστωτικές κάρτες είχαν7 εκδοθεί 
σας Η Π  Α , στο Ισραήλ, στην Αυστραλία και σε Χώρες της ΕΕ. 
Από την φευνα προέκυψε ότι οι δράστες προέβαιναν, με τη 
χρήση των καρτών, οε εικονικές πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών,

προκαλώντας στην Τράπεζα ζημία ύψους43.000 ευρώ, η οποία θα 
οριστικοποιηθεί μετά ας απαντήσεις των αλλοδαπών Τραπεζικών 
Ιδρυμάτων που εξέδωσαν α ς κάρτες
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθεισα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στην Εσαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Π Α Ρ Α Ν Ο Μ Ο  Σ Τ Ο ΙΧ Η Μ Α
Από περιήγηση στο χώρο του Διαδικτύου αστυνομικών του 
Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού ΕγκλήματοςΔΑΑ, 
διαπιστώθηκε όα μέόω Ελληνικών ιστοσελίδων μεγάλης 
επιοκεψιμότητας διαφημίζονταν δικτυακές εταιρείες 
στοιχημαασμσύ της αλλοδαπής όπου προτρέπσνταν οι χρήστες 
του διαδικτύου να στοιχηματίσουν παρανσμως στην έκβαση 
διαφόρων αθλητικών γεγονότων και ιδίαχς αγώνων ποδοσφαίρου 
και μπάσκετ. Οι Ελληνικές ιστοσελίδες ουσιαστικά 
λειτουργούσαν ως μεσάζοντες των Εταιριών στοιχημάτων της 
αλλοδαπής καθώς κατά την ώρα διεξργωγής των αγώνων που 
αναγράφονται στα ειδικά έντυπα (κουπόνια) που εκδίδει η 
Ο ΙΙΑ Π  ΑΕ., οδηγούσαν τους επισκέπτες τους να 
στοιχηματίσουν σε ιστοσελίδες της αλλοδαπής δελεάζοντας τους 
αφενός με τις αποδόσεις των αγώνων που όπως ανέφεραν ήταν 
υψηλότερες της Ο ΙΙΑ Π  ΑΕ. και αφετέρου με την παροχή

προγνωστικών και πληροφοριών σχετικών με την έκβαση των 
αγώνων. Αποτέλεσμα της μεθόδου αυτής είναι η μεγάλη εκροή 
συναλλάγματος προς τις έδρες των ίρνων εταιρειών που 
διακινούν παράνομα το στοίχημα στην Ελλάδα, ο παράνομος 
πλουτισμός λόγω της μη καταβολής φόρων και η μείωση των 
εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, της Ο ΙΙΑ Π  ΑΕ. και χιλιάδων 
ιδιοκτήτων πρακτορείων.
Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών, από την οποία εκδάθηκε σχετική παραγγελία για 
διενέργεια προανάκρισης στα πλαίσια της οποίας και κατόπιν 
απσταμενης ψηφιακής ανάλυσης που πραγματοποίησαν 
αστυνομικοί της ως άνω υπηρεσίας προέκυψαν τα ηλεκτρονικά 
ίχνη του δράστη και ιδρυτή των επίμαχων Ελληνικών 
ιστοσελίδων.
Κατόπιν των ανωτέρω σε κοινή επιχείρηση που 
πραγματοποίησαν στην εταιρεία του δράστη αστυνομικοί του 
Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Παιγντών, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 Η/Υ, 3 σκληροί δίσκοι ΗΎ καθώς 
και πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων διαφημιστικού και 
έντυπου υλικού που αποδείκνυαν τις παράνομες στοιχηματικές 
δραστηριότητες Από την έρευνα προέκυψε ότι για την 
διαφήμιση-προτροπή σε παράνομο στοιχηματισμό ο δράστης 
συνεργαζίταν από το 2001 με πέντε εταιρείς της αλλοδαπής 
εισπράττσντας από την κάθε μία, ως μηνιαία αμοιβή για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.
Ο συλληφθεΐς με την σχηματισθεισα σε βάρος του δικογραφία 
οδηγήθηκε στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Δ Ι Α Μ Ε Σ Ο Λ Α Β Η Τ Η Σ  Δ Α Ν Ε Ι Ω Ν
' Ενας ημεδαπός που εμφανιζόταν ως διευθυντικό στέλεχος Τράπεφς στο Κέντρο των Αθηνών, 
κατάφερε να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ από ιδιώτη υποσχόμενος σ' αυτόν ότι 
με την μεσολάβησή του θα του εκταμίευε μη δικαιούμενο δάνειο, ύψους81.000 ευρώ, το οποιό του 
ήταν απαραίτητο για την εξόφληση παλαιότερου δανείου και οφειλών από πιστωτικές κάρτες 
Όταν όμως ο δράστης επικοινώνησε εκνέου με τον παθόντα και του ζήτησε το ποσό των 1.400 
ευρώ για την τελική εκταμίέυση του δανείου ο παθών προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικού7 
Εγκλημάτων και αφού κατήγγειλε το συμβάν, προσημειώθηκε το ανωτέρω ποσό και κανονίστηκε 
συνάντηση μεταξύ του δράστη και του παθόντα Ακολούθως ο δράστης προσήλθε στην προκαθορισθείοα συνάντηση και μόλις 
παρέλαβε το προσημειωθέν ποσό συνελήφθη από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμσύσαν 
καταδικαστικές αποφάσεις δύο ετών για συναφή αδικήματα Ο συλληφθεΐς με την σχηματισθεισα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
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Α Π Α Τ Ε Σ  ΣΕ Α.Τ .Μ .
Ομάδα έξι ατόμων προέβαινε στην παγίδευση 
A T M  με μηχανισμούς απ' όπου υπέκλεηταν 
τους προσωπικούς αριθμούς (PIN) πελατών και 
τους αριθμούς των καρτών τους και αφού 
καττοκεύαζ^ν πλαστές κάρτες (κλώνους) στη 
συνέχεια εκταμίευαν παράνομα χρήματα από 
τους λογαριασμούς των νόμιμων κατόχων των 
καρτών. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης 
Οικονομικών Εγκλημάτων/ΔΑΑ αξιοποιώντας 
τα παρεχόμενα στοιχεία της Ελληνικής 
' Ενωσης Τραπεζών εντόπισαν σε Α Τ Μ  
Τράπεφς των Αθηνών αλλοδαπό άνδρα, 
υπήκοο Ρουμανίας να Εχει εκταμιεύσει παράνομα το χρηματικό 
ποσό των 1.000 ευρώ και τον συνελαβαν. Σε σωματική φευνα που 
έγινεσ αυτόν βρέθηκαν τρεις πλαστείς κάρτες Σε έρευνα που

ακολούθησε στο διαμέρισμα όπου διέμενε, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας 
ηλεκτρονικός μηχανισμός παγίδευσης Α Τ Μ  
καθώς και έγγραφα αποστολής χρηματικών 
ποσών στη Ρουμανία Η συνολική ζημιά της 
συγκεκριμένης Τράπεζας από την 6μηνη 
δράση της ανωτέρω ομάδας ανέρχεται στο 
ποσό των 450.000 ευρώ. Από την ερευνά 
προέκυψε ότι ο συλληφθεις μαζί με τους 
συνεργοός του, που διαφεύγουν τη σύλληψη, 
είχαν επαφές με άλλα άτομα στη Γερμανία, το 
Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ιταλία και 
αποτελούν διεθνές κύκλωμα που 

δραστηριοποιείται στις απάτες SKIMMING-FRAUD Τραπεζών.
Ο συλληφθεις με την σχηματισθεισα σε βάρος του δικογραφία 
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο Ε Π Α Ν Α Π Α Τ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Α
Επαναπατριστηκε από τη Βασιλεία της Ελβετίας το μαρμάρινο άγαλμα του Απόλλωνα 
Λυκείου (χρονολογείται στον Ιο μΧ  αιώνα), το οποίο είχε κλαπεί το 1991 από την 
Αρχαιολογική Συλλογή της Γόρτυνας στην Κρήτη, μαζί με εννέα ακόμη αντικείμενα 
της ρωμαϊκής περιόδου. Το ΥΠΤΙΟ είχε προβεί τότε στις προβλεπόμενες από τις 
διατάφις ενέργειες αναζήτησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η φωτογραφία του 
κλαπέν ιος είχε δημοσιει ιθεί στο cd-rom της Γενικής Γραμματείας της Interpol (Λυών 
Γαλλιάς) για τα κλαπέντα έργα τέχνης Το άγαλμα εντοπίστηκε από την Γενική 
Γραμματεία της Interpol και μέοω Interpol Αθηνών ενημερώθηκε το ΥΠΤΙΟ. Την ίδια 
ημφα το ΥΠΠΟ επιβεβαίωσε ότι πρόκειται όντως για το κλαπέν άγαλμα και ότι θα 
πρέπει να αποδοθεί και να επιστρέφει στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί πολιτιστικό αγαθό 
που είχε: κλαπεί και απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα 
Σύμφωνα με την Interpol το κλοπή: άγαλμα βρισκόταν στην κατοχή του πωλητή 
αρχαιοτήτων κ  Ντάβιντ Καν, ο οποίος το αχε πουλήσει αλλά δεν το είχε παραδώσει 
ακόμα στον αγοραστή. Παράλληλα γνωστοποιήθηκε στην Interpol Ελβετίας ότι το 
αντικείμενο είναι κλαπέν, αναζητείται από την Ελλάδα, πρόκειται να το διεκδικήσουμε 
καθώς και ότι πρέπει να ληφθσύν μέτρα διασφάλισής του. Ενημερώθηκε επίσης η 
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Βέρνη σχετικώς προκειμήτιυ να γνωστοποιήσει στον κ. 
Καν την αξίώση του ΥΠΤΙΟ. Ο κ. Καν αφού ενημερώθηκε δήλωσε ότι ήταν 
διατεθειμένος να επιστρέφει άμεσα το άγαλμα στην Ελλάδα υπό την προϋπόθεση της 
αποστολής γραπτής βέβαιο ίσης από μέρους της χώρας μας ότι δεν θα ιανηθεί καμιά 
νομική διαδικασία εναντίον του. Το ΥΠΤΙΟ από την πλευρά του, του γνωστοποίησε 
ότι δεν θα έστελνε τέτοιου είδους βεβαίωση και ότι το αντικεί ιενο θα 
έπρεπε να επιστροφή στην Ελλάδα χωρίς καμιά διεκδίκηση c πό 
μέρος του. Το άγαλμα επαναπατριάτηκε στην Ελλάδα κατόπ ν  
ρητής δήλωσης του κ. Καν περί πρόθεσης άμεσης και 
ανεπιφύλακτης παράδοσής του στο Ελληνικό Δημόσιο σε 
ελεύθερη Τέλωνειακή Ζώνη της Ελβετίας ενώ καθοριστικό 
ρόλο στην επίλυση της υπόθεσης έπαιξρ και η διμερής 
συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στον' Ελληνα υι ισυργ» ί t?
Πολιτισμού και τον Ελβετό συνάδελφό του ΠασκάλΚουσπέν ||·;
"περί ασαγωγής διαμετακόμισης και επαναπατρισμού 
πολιτιστικών αγαθών". Στο μεταξύ διάστημα το 2ο Τμήμα 
ΑρχαιοκαπηλιάήΔΑΑ απέστεαλε στο ΥΠΤΙΟ σε ψηφιακή 
μορφή, προς ταύτιση τυχόν κλαπέντος αρχαιάυ, 
φωτογραφίες αρχαιολογικών αντικειμένων που είχαν 
εκτεθεί στο MAASTRICHT της Ολλανδίας προς 
δημοπράτηση. Ανάμεσα στα έργα ήταν και το άγαλμα της 
Γόρτυνας στο περίπτερο του αρχαιοπώλη κ. Ντέιβιντ Καν.

ΟΠΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα εμποριάς 
ναρκωτικών δόθηκε από αστυνομικούς 
της ΔΥσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
Συγκεκριμένα μετά από αξιοποίηση 
πληροφοριών και συνεργασιά της 
Υποόναης Δίωξης Ναρκωτικών με άλλες 
υπηρεσίες τόσο της Χώρας μας όσο και του 
εξωτερικού συνελήφθηααν στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης δύο έμποροι ναρκωτικών 
(ημεδαπόςαλλοδαπός) διότι κατείχαν από 
κοινού 25 δέματα οπιάυ, συνολικού βάρους 
24.368 γραμμαρίων, τα οποιά σκόπευαν να 
πουλήσουν σε αστυνομικό που υποδυόταν 
τον ενδιαφερόμενο αγοραστή.
Η ναρκωτική ουσιά καθώς και δύο ΙΧΕ. 
αυτοκίνητα, τα οποιά χρησιμοποιούσαν για 
μεταφορά ναρκωτικών ουσιών 
κατασχέθηκαν.
Οι δράστες με τη σχηματισθεισα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα]
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΣΥΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Ο χ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας, ο χ. Γενικός Γραμμαχέ- 
ας/ΥΔΤ Πρέσβυς ε.χ. κ. Κωσχής Αιλιανός ο Αρχηγός χης Ελληνικής Ασχυνομί- 
ας Ανχισχράχηγος Ανασχάσιος Δημοοχάκης και ο Διοικητής χης Ε.Υ.Π. Πρέ
σβης κ. Ιωάννης Κορανχής ενημέρωσαν χον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο 
Καραμανλή, για χην συνδρομή χης Ελληνικής Αστυνομίας και χης Ε.Υ.Π. σχις 
προσπάθειες υποστήριξης χου έργου χου Πυροσβεσχικού Σώματος και χης Γε
νικής Γραμματείας Πολιχικής Προστασίας σε σύσκεψη που πραγμαχοποιήθηκε 
σχις 27.8.2007 στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως Ο κ. Πρωθυπουργός ενημερώ
θηκε ακόμη για χις δράσεις χης Ελληνικής Αστυνομίας για χην ανακούφιση 
χων πληγένχων από χις πυρκαγιές με χην συνδρομή σχην εκκένωση των περιο
χών, τις κυκλοφοριακός ρυθμίσεις προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτη δίοδος 
σχις πυροσβεστικές δυνάμεις στις περιοχές που επιχειρούν, καθώς και χα μέτρα 
αστυνόμευσης στις περιοχές που επλήγησαν προκειμένου να διασφαλισθούν οι 
ιδιοκτησίες χων πυροπλήκχων. Έγινε επίσης ενημέρωση για χην υποδοχή χων 
Ευρωπαϊκών δυνάμεων και χην διοικητική μέριμνα και υποστήριξή τους που 
έχει αναλάβει χο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 

ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΠΉ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Ο χ. Γενικός Γραμματέας χου Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Πρέσβης ε.χ. κ. 
Κωστής Αιλιανός σχις 5-9-2007 απένειμε τιμητικά διπλώματα στους 98 συμμε- 
χάσχσνχες σχην γαλλική αποστολή, η οποία συνέδραμε στην κατάσβεση χων 
πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη χώρα μας από χην 24/8/2007. Η απονομή 
χων τιμητικών διπλωμάτων πραγματοποιήθηκε κατά χην τελετή αποχώρη
σης χης γαλλικής αποστολής στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Ελευσίνας

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 

ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
Ο χ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας παραβρέθηκε σχις 
2.9.2007 στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο χης Πυροσβεστικής στο 
Χαλάνδρι, σε εκδήλωση που διοργανώθηκε για χον αποχαιρετισμό χης κυ
πριακής αποστολής που συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης των κα
ταστροφικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν από χην 24/8/2007 στη χώρα 
μας και απένειμε τιμητικά διπλώματα στους 168 συμμεχέχοντες σχην κυ
πριακή αποστολή.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ™ Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο χ. Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας στο πλαίσιο χων ε
γκαινίων της 72ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 8-09-2007 συνο
δέυσε χον κ. Πρωθυπουργό στο Πληροφοριακό Κέντρο χης Ελληνικής Α
σχυνομίας όπου τους υπεδέχθησαν ο Αρχηγός χης Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοοχάκης ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος Ασημάκης Γκόλφης και ο Γεν. Αστυνομι
κός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάμιαχζης

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΙΙΡΟΗΔΡΕΥΣΕ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 
ΣΠΉ Γ Α Δ . ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Αρχηγός χης Ελληνικής Αστυνομίας Ανχισχράχηγος Αναστάσιος Δημο
οχάκης προήδρευσε συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στις 7-09-2007 
σχη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ενόψει χων εγκαινίων 
χης Διεθνούς Εκθέοετος Θεσοαλονΰτης
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ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΉΣ ΑΠΊΚΟ ΜΕΤΡΟ

Υπεγράφη στις 11-09-2007 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΑΕ. για τη φύλαξη των σταθμών και των εγκαταστά
σεων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.
Από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου τη Σύμβαση υπέγραψε ο τ.Υπουργός Δημοσίας Τά- 
ξρως κ. Βύρων Πολύδωρας και ο τ. Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρος 
Δούκας, ενώ από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ο νόμιμος αντιπρόσωπός της κ. Αλέξανδρος Σταυ- 
ρόπουλος Στη συνάντηση παρέστησαν ο τ. Γ.Γ./ΥΔΤ Πρέσβης ετ. κ. Κωστής Αιλιανός και 
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικών/ΑΕΑ Ταξίαρχος Παναγιώτης Χριστοφιλάκης 
Με τη Σύμβαση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και της 
Ελληνικής Αστυνομίας θα διαθέτει μέχρι εκατό Ειδικούς Φρουρούς για τη φύλαξη των 
σταθμών και των εγκαταστάσεων του ΜΕΤΡΟ, το οποίο θα καταβάλλει στο Ελληνικό Δη
μόσιο, ανάλογο χρηματικό ποσό για το απασχολούμενο προσωπικό.

ΣΎΣΚΕΨΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΟΚΗΣ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης στις 13-08- 
2007 προήδρευσε συσκέψεωςγια θέματα Τροχαίας στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής Στη 
σύσκεψη παρευρέθησαν ο ΑΎποδιευθυντής της ΓΑΔΑ Υποστράτηγος Γρηγόριος Γουργού- 
λης ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αμέσου Δράσεως Αττικής Ταξίαρχος Νικόλαος Σερέτης 
ο Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης Αστυνομικός Διευθυντής Ζήνων Κοσμάς ο Αναπλη
ρωτής Διευθυντής Τροχαίας Αττικής Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης Τζώρτζης ο ανα
πληρωτής Διευθυντής Τροχαίας του Αρχηγείου, οι Διευθυντές των Υποδιευθύνσεων Τρο
χαίας Αθηνών και Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής και οι Διοικητές των Τμημάτων 
και Σταθμών Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης 
ο κ. Αρχηγός αφού υπογράμμισε την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών Τροχαίας της 
Χώρας και των Ο.Ε.Π.ΤΑ, έδωσε εντολές και οδηγίες στους παριστάμενους αξιωματικούς

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ TOY L Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΠΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΕΞΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παρουσία του τ. Γενικού Γραμματέα Πρέσβεως ε.τ κ  Κωστή Αιλιανού και του Αρχηγού 
του Σώματος Αντιστράτηγου Αναστάσιου Δημοσχάκη πραγματοποιήθηκε στις 14-08-2007, 
Μέγας Εσπερινός και περιφορά του Επιταφίου για τον εορτασμό του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θε
οτόκου που βρίσκεται στο Β" συγκρότημα των Παιδικών εξοχών της Ελληνικής Αστυνομί
ας στον Αγιο Ανδρέα Αττικής Στον Μέγα Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία ιερούργησε ο 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής πατήρ Ιωάννης Κοκκώνης Στην εκδήλωση παρέστηοαν, ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών Μέσων και Πληροφορικής του Αρχηγείου 
Υποστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών του Αρχη
γείου Υποστράτηγος Γρηγόριος Δουμεντζιάνος ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
ΒΑ Αττικής Ταξίαρχος Νικόλαος Βεργαδής και εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Οργα
νώσεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής και των γειτονικών κατασκηνώσεων, τα 
παιδιά που διαμένουν στις εξοχές καθώς και οι γονείς τους

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΚΑΙ ΦΙΛΑΘΛΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙ
ΛΑΘΛΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2006-2007

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκοπής Παυλόπουλος βράβευσε στις 24-9-07, 
την ομάδα καλαθοσφαίρισης 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ ΚΑΕ.", για την πλέον υ
πεύθυνη και φίλαθλη στάση που επέδειξαν οι αθλητές παράγοντες και φίλα
θλοί της κατά την αγωνιστική περίοδο 2006-2007. Ομοίως οι Υφυπουργοί Κ  
σωτερικών κ.κ. Χρήστος Ζώης και Παναγιώτης Χηνοφώτης βράβευσαν τις ο
μάδες "ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΕ." και "ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΕ." αντί
στοιχα Οι βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ειδική εκδήλωση που διοργανώ- 
θηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τον αν
θρωπιστικό οργανισμό Lifeline Hellas, με σκοπό 
την οικονομική στήριξη των παιδιών των πυρό
πληκτων περιοχών. Στην τελετή παρέστησαν ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος Αναστάσιος Δημοσχάκης ο Υπαρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός

Σύρος ο Προϊστάμενος Επιτελεί- 
ου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Βασίλειος 
Τσιατούρας φορείς της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης και κοινωνικοπολιτι- 
κής ζωής του τόπου, καθώς και εκ
πρόσωποι Αθλητικών Συλλόγων.
Οι ανωτέρω ομάδες αναδείχθηκαν ομόφωνα ως οι ποδοσφαιρικές ομάδες της 
που, κατά την αγωνιστική περίοδο 2006-2007, τήρησαν στο μέγιστο βαθμό την 
ιοχύουοα αθλητική νομοθεσία, επέδειξαν υψηλό αθλητικό πνεύμα, συνέβαλαν 
στην ανάδειξη της καλαθοσφαίρισης του αθλητικού ιδεώδους και της διαφή
μισής του. Η ανάδειξη πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια Σύσκεψης με θέ
μα "Αποτίμηση- Διαπιστώσεις- Προβλήματα αγωνιστικής περιόδου 2006-2007 

και προτάσεις-εκτιμήσεις για την νέα αγωνιστική 
περίοδο 2007-2008", που έλαβε χώρα την 11-7-2007, 
στο πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως παρουσία 
του τέως Υπουργού Δημοσιάς Τάξως κ  Βύρωνα 
Πολύδωρα και του τέως Υφυπουργού Αθλητισμού 
κ  Γιώργου Ορφανού.
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ΤΑΚΤΊΚΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Τακχική-τετραμηνιαία Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σχις 25-9-2007, σχο 
Αρχηγείο χης Ελληνικής Αστυνομίας παρουσία χου Υπουργού Εσωτερι
κών κ. Προκοπή Παυλόπουλου και 
χου Υφυπουργού Εοωχερικών κ.
Παναγιώχη Χηνοφώχη.
Σχη Σύσκεψη, στην οποία προή- 
δρευε ο Αρχηγός χης Ελληνικής Α
σχυνομίας Ανχισιράχηγος Αναστά
σιος Δημοσχάκης συμμετείχαν ο Υ- 
παρχηγός χης Ελληνικής Ασχυνο
μίας Ανχισχράχηγος Σχυλιανός Σύ
ρος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου 
χου Αρχηγείου χης Ελληνικής Α
σχυνομίας Αντιστράτηγος Βασί
λειος Τσιατούρας ο Γενικός Επιθε
ωρητής Νοτίου Ελλάδος Αντιστρά

τηγος Χρήστος Δρακόπουλος ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Α
ντιστράτηγος Ασημάκης Γκόλφης οι Προϊστάμενοι των Κλάδων χου Αρ
χηγείου, οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των ΓΑΔ. Περιφέρειας, κα
θώς και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων που υπάγονται απευθείας στο Αρ
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης έ
γινε επιοκόπηοη όλων των θεμά
των αστυνομικού ενδιαφέροντος 
εκτέθηκαν απόψεις και δόθηκαν ο
δηγίες. Ιδιαιτέρως τονίστηκε η συ
νεχής παροχή υπηρεσιών αστυνό
μευσης στις πρόσφατα πυρόπλη
κτες περιοχές της Δυτικής και Κε
ντρικής Πελοπσννήσου και Εύ
βοιας καθώς και η συνδρομητική 
παρουσία της Ελληνικής Αστυνο
μίας στους κατοίκους και στους 
Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
των περιοχών αυτών.

Την 25-7-2007 σπς εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών Ελληνικής Αστυνο
μίας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρ
τοκλασίας και στη συνέχεια περιφορά της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Παρασκευής Την 
ηγεσία του Σώματος εκπροσώ
πησε ο Προϊστάμενος του Κλά
δου Οικονομικοτεχνικών και 
Πληροφορικής Υποστράτηγος 
κ. Γρηγόριος Αναγνώστου και ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Ορ
γάνωσης και Ανθρώπινου Δυ- 
ναμικοό/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ.
Δημήτριος Πανόπουλος

Ο πρόεδρος κ. Μιχαλάκης Οδυοοεως και τα μέλη του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά τη ΓΑΔ. Θεσσα
λονίκης και συναντήθηκαν 
με τον Γεν. Επιθεωρητή Α
στυνομίας Β. Ελλάδος Α
ντιστράτηγο κ. Ασημάκη 
Γκόλφη και το Γεν. Αστυν.
Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγο κ. Αντώνιο Μπά- 
μπιατζη.

Η Γ Α Α  Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της ανετεγκληματικής πολιτικής διοργάνωσε 
συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της ΒΔ Αναπτυξιακής και Δήμαρχο Νεάπολης 
κ. Ναθαναήλ Λαδόπουλο όπου συζητήθηκαν θέματα αστυνόμευσης και ασφάλειας 
στους Δήμους της ΒΔ Θεσσαλονίκης.

.Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του διήμερου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου της Σχολής Αστυφυλάκων στο Νεο- 
χώρι Καρδίτσας στο οποίο παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος Em- 
τελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιατούρας, ο Διευ
θυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος κ  Λεωνί
δας Πολύδωρας, ο Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Αν
θρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Πα
νόπουλος ο Δ/ντής Δ/νσης Υγειονομικού/ΑΕΑ Υποστράτηγος 
κ. Κ  Ανχωνάκης ο Δ/ντής της Δ/νσης ΕκπαίδευσηςΑΕΑ Τα- 
ξίαρχος κ  Παναγιώτης Πετρόπουλος ο Δ/της της Σχολής Α
στυφυλάκων Ταξίαρχος κ. Κ  Δρόσος εκπρόσωποι της Τ Α  και 
πλήθος κόσμου.
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Για 9η συνεχή χρονιά η Α Α  Φθιώπδος διοργάνωσε Εβδομάδα Οδικής 
Ασφάλειας στο πλαίσιο της 41ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας

Επί τη ευκαιρία της Ναυτικής Εβδομάδας, στην Ερμούπολη της 
Σύρου, η ομάδα χορού της ΔΑσης Αστυνομίας Πειραιώς έδωσε τον "κα
λύτερο εαυτό" της χορεύοντας χορούς απ’ όλη την Ελλάδα

Την Κυριακή 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των ανα 
την επικράτεια ΤΔΑ η τελετή αγιασμού των νέων Ειδικών Φρουρών για το 
2007. Στις τελετές παρέστησαν ως εκπρόσωποι της ηγεσίας του Σώματος

Ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Στυλιανός Σύρρος στο Κέ
ντρο Εκπαίδευσης Κομοτηνής

Ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιατού- 
ρας στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ξάνθης

Ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Χρή- 
στος Δρακόπουλος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Διδυμοτείχου.

Ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Αση-

Ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομοτεχνικών και ΠληροφορικήήΑ- 
ΕΑ Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος Αναγνώστου ως εκπρόσωπος του Αρχη
γού του Σώματος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Ο Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμι- 
κοΰ/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Πανόπουλος ως εκπρόσωπος του 
Αρχηγού του Σώματος στο Κέντρο Εκπαίδευσης Γρεβενών.

Στιγμιότυπο από την εκδήλω
ση που πραγματοποιήθηκε 
στο Διδυμότειχο οε συνεργασία 
με το Κέντρο Πρόληψης και Ε
νημέρωσης κατά των Ναρκωτι
κών του νομού Έβρου και το 
ΤΔΑ Διδυμοτείχου και την αγα
στή μέριμνα του Διοικητή της 
Σχολής Αστυφυλάκων Ταξιάρ
χου Κ  Δρόσου, ημερίδα με θέμα 
"Αλκοόλ και νέοι".
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Με προαιρετική συνεισφορά των αστυνομικών (ε.ε και ε.α) της ΓΑΔ. Πε
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδος συγκεντρώθηκε ικανά χρηματικά ποσόν -που πα
ραδόθηκε στον Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο- για την εκκίνηση της 
σταδιακής αγιογράφησης Του Ι.Ν. Αγίου Αρτεμίου Πατρών..

Σε συνεργασία με το Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο το ΤΔΑ Νάουσας πραγ
ματοποίησε ημερίδα με θέμα 'Ήαραβατικότητα ανηλίκων και τρόποι αντιμετώ
πισης".

Στο Μέγαρο της Α Α  Αργολίδος πραγματοποιήθηκε διάλεξη από την τοπι
κή εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ κ. Αθηνά Δήμου σχετικά με τη διαχείριση τραυμα
τιών του σε τροχαία ατυχήματα

Ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος στο πλαίσιο 
ποιμαντορικών επισκέψεων επιακέφθηκε την ΑΔ. Αιτωλίας και την ΑΔ. 
Φθιώτιδος

Ο Ό μιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτ. Αττικής δρα
στηριοποιούμενος πέραν των άλλων και σε πολιτιστικά - κοινω
νικά θέματα (με την ευκαιρία των 50 ετών από της ιδρύοεώς του) 
με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Μαθιουδάκη μετέβη την 
19.8.2007 στην Κίσσαμο Χανιών όπου τέλεσε το Ιερό Μυστήριο 
της βαπτίσεως του υιού Κωνσταντίνου της οικογένειας Εμμα
νουήλ Χοχλάκη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τα μέ
λη του Ομίλου και ειδικά αυτούς που είχαν την ιδέα και την πρω
τοβουλία να ιδρύσουν τον ιστορικό Όμιλο.

Ο Υπαστυνόμος Α' Δημήτριος Γκριτζάπης σε συνεργασία με 
την Πολυτεχνική Σχολή Πατρών παρουσίασε στο διεθνές συνέδριο 
ΑΙΑΑ που διεξήχθη στις ΗΠΑ την εργασία του με θέμα: Προσομοί
ωση - υπολογισμός και ανάλυση ατμοσφαιρικής τροχιάς οε περι
στρεφόμενα μεγάλα βλήματα και μικρές σφαίρες Στο συνέδριο πα
ρουσιάστηκαν 500 εργασίες απ’ όλο τον κόσμο.

Στιγμιότυπο από την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με πρωτο
βουλία της ΑΔ. Χίου και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αγαί- 
ου με θέμα Ή  προστασία της κοινωνίας από την ανάπτυξη των νέ
ων μορφών τεχνολογίας στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Χίου.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ 
ΤΙΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMBER ALERT HELLAS

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ 7Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 
ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Το Α ρχη γείο  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α στυνομίας, υπ ό  τη ν  α ιγ ίδα  του  
Υ πουργείου  Ε σω τερ ικώ ν, δ ιοργάνω σε (1-4.10.2007) σε 
ξενοδοχείο τ η ς  Α θήνας, τετραήμερο  Δ ιεθνές Σεμ ινάρ ιο , με τη  
χρ η μα τοδότη σ η  του  Υ πουργείου  Ε ξω τερ ικώ ν και τη ν  
υπ οσ τήρ ιξη  του  Σ υλ λ όγου  το "Χαμόγελο του  Π αιδιού".
Η  θεμ ατολογία  του  σεμ ιναρίου , αφορά τη  δ ιεξαγω γή  ερευνώ ν 
γ ια  τα  εξαφ ανισθέντα  πα ιδ ιά  κα ι τη ν  εφ αρμ ογή  τη ς  
διαδ ικασ ίας AM BER A LERT.
Στο Σ εμ ινάρ ιο  σ υμ μ ετε ίχα ν  α σ τυνομ ικο ί, δ ικα σ τικο ί, στελέχη  
από το Λ ιμ ενικό  Σώ μα/Υ πουργείο Ε μ π ο ρ ικ ή ς  Ν αυτιλ ίας, 
Α ιγα ίου  κα ι Ν η σ ιω τικ ή ς  Π ο λ ιτικ ή ς, Ε .Κ .Κ .Α ./Υ πουργείο 
Υ γείας κ α ι Κ ο ινω ν ικ ή ς Α λλ η λ εγγύ η ς κα ι άλλοι 
εμ π ειρ ογνώ μ ονες από τη ν  Ελλάδα, κ αθώ ς και 
εμ π ειρ ογνώ μ ονες από δέκα έξι χώ ρ ες τη ς  Ν οτιοα να τολ ική ς 
Ε υ ρ ώ π η ς  κα ι τη ς  Α σίας κα ι από τέσσερις Δ ιεθ νείς  και 
Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ ς  Ο ργα νισ μούς (IN T E R PO L , EU R O PO L, 
E U R O JU S T  και SECI).
Ο Α ρχη γός τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α στυνομ ία ς Α ντισ τρ ά τη γος

Α ναστάσιος Δ ημοσχάκης, ο οποίος κήρυξε τη ν  έναρξη τω ν 
εργασιώ ν του  Σ εμ ιναρ ίου , α ναφ έρθηκε στο υψ η λ ό τα το  
επ ίπεδο τω ν  επ τά  εκ π α ιδευτώ ν του  Δ ιεθ νο ύς Κ έντρου  γ ια  τα  
εξαφ ανισθέντα  κα ι κακοπο ιη μένα  π α ιδ ιά  (In te rn a tio n a l 
C en te r for M issing an d  E xploited  C h ild ren / ICM EC), 01 
οποίοι σ υ μ μ ετέχο υ ν  στη  υλοπο ίησ η  α υ το ύ  το υ  σεμ ιναρίου , 
ευχα ρ ίστησ ε το Σ ύλλογο  το "Χαμόγελο του  Π αιδιού" γ ια  τη ν  
πρω τοπόρα  προσπάθειά  του  να  εισάγει το Σ ύσ τη μ α  AM BER 
A LER T στη  χώ ρα  μας, με τη ν  π ρ ο ο π τ ικ ή  να  αποτελέσει 
σημείο  αναφοράς γ ια  τη ν  επέκτα ση  κα ι καθιέρω σή του  σε 
περ ιφ ερεια κό  κα ι ευρω πα ϊκό  επίπεδο.
Τέλος, ε ισα γω γικ ές ομ ιλ ίες εκφ ώ νησ α ν ο κ. Η ρα κ λή ς 
Μ οσκόφ, Ε μ πειρογνώ μ ονα ς Β ' ω ς εκπρόσω πος του  
Υ πουργείου  Ε ξω τερ ικώ ν, ο κ. R uben  R odriguez, Π ρόεδρος 
του  Σ εμ ινα ρ ίου  κα ι ο κ. Κ ω νσ τα ντίνος Γ ιαννόπουλος, 
Π ρόεδρος του  Σ υλ λ όγου  "Το Χ αμόγελο του  Π αιδιού".
Τ ις  εργασ ίες του  σεμ ιναρ ίου  έκλεισε ο Π ροϊστάμενος 
Ε π ιτελ είου , Α ντισ τρ ά τη γο ς Β ασίλειος Τ σ ιατούρας

Ο Α ρχη γός τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α στυνομ ία ς Α ντισ τρ ά τη γο ς 
Α ναστάσιος Δ ημοσχάκης, συνοδευόμενος από 
υ π η ρ εσ ια κού ς π α ρά γοντες, σ υμ μ ετε ίχε  σ τη ν  7η 
Π ερ ιφ ερειακή  Υ που ργ ικ ή  Δ ιά σκεψ η  τη ς  "Δ ιαδικασίας 
Brdo" (Brdo Σλοβενίας, 4-5/10/2007).
Σ κοπός τη ς  πρω τοβ ουλ ία ς α υ τή ς  ε ίνα ι η  εν ίσ χυσ η  τη ς  
περ ιφ ερ εια κ ή ς συνεργασ ία ς σ τη ν  κατα πολέμ η ση  τη ς  
π α ρά νομη ς μετανάσ τευσης, του  οργανω μ ένου  εγκ λή μ ατος, 
τη ς  δ ιαφ θοράς κα ι τη ς  τρομοκρατίας, αλλά κα ι η 
ενσω μάτω ση τω ν  χω ρ ώ ν τη ς  π ερ ιο χή ς τη ς  Ν.Α. Ε υ ρ ώ π η ς 
σ τ ις  δομές τη ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ νω σ η ς .
Σ τη ν  εν λόγω  Δ ιά σκεψ η  σ υμ μ ετε ίχα ν  Υ πουργοί, 
Υ φ υπουργοί, Γ εν ικ ο ί Γ ρα μ μ α τείς τω ν  14 χω ρ ώ ν-μ ελώ ν τη ς

"Διαδικασίας Brdo", ο Α ντιπρόεδρος τη ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  
Ε π ιτρ ο π ή ς  κ. F ranco  F ra ttin i, ο Υ π ο δ ιευ θ υ ντή ς  τη ς  
E U R O PO L  κ. M ariano  S im ancas, ο Δ ιευ θ υ ν τή ς  του  
Κ έντρου  SEC I κ. M itja  M ocnik, ο Γ εν ικ ό ς Δ ιευ θ υ ν τή ς  του  
Δ ιεθ νο ύς Ο ργα νισ μού  Μ ετα νά στευση ς κ. B ru n so n  Me 
K inley κ ι άλλα μ έλη  δ ιεθνώ ν Ο ργανισμώ ν.
Α πό τη ν  ελ λ η ν ικ ή  πλευρά  τον ίσ τη κ ε ό τι η χώ ρα  μας 
υπ οσ τηρ ίζε ι τη ν  εν λόγω  π ρω τοβ ουλ ία  γ ια  τη ν  
α ποτελεσμ α τικότερη  καταπολέμ ηση  το υ  οργανω μ ένου  
εγκ λή μ α το ς κα ι τη ς  δ ιαφ θοράς σ τη ν  π ερ ιοχή  τω ν  Δ υ τ ικ ώ ν  
Β αλκανίω ν , π ο υ  α π οτελ εί ά λλω στε κ α ι μείζονα  στόχο τη ς  
π ο λ ιτ ικ ή ς  τη ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ ν ω σ η ς , η  έναρξη του  οποίου 
χρονολογε ίτα ι από το  έτος 2003, όπου η  χώ ρ α  μας κ α τε ίχε  
τη ν  προεδρία  τη ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Έ νω σ η ς .
Σ το  περ ιθώ ρ ιο  τη ς  Δ ιάσκεψ ης, ο Α ρχη γός τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  
Α σ τυνομ ία ς ε ίχε  δ ιμ ερείς σ υ να ντή σ ε ις  με: τον  Α ντιπρόεδρο 
τη ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς  Ε π ιτρ ο π ή ς  κ. F ran co  F ra ttin i, το ν  Γ εν ικ ό  
Γ ραμματέα  του  Υ πουργείου  Ε σω τερ ικώ ν τ η ς  Τ ο υρ κ ία ς κ. 
Alim B a ru t, τον  ομόλογό του  Α ρχηγό  τη ς  Σ λοβεν ική ς 
Α σ τυνομ ία ς κ. Jo se  Rom sek.
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤ ΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΠΤΟ Αρ. Φύλλου 231

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 205 
Συγχώνευση Υπουργείων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 4 του ν. 1558/1986 'Κυβέρνηση
και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚΑ' 137).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚΑ' 98) και το 

γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την υπ’ αριθμ. 237/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας,
με πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης συγχωνεύονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
2. Ό λες οι Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχω- 
νευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγονται επίσης τα σώματα ασφαλείας οι αυτοτελείς υπη
ρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία
3. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές και Ειδικές Γραμματείες στα συγχωνευό
μενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Στο Υπουργείο Εσωτερικών περιέρχονται οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων Υπουργείων Εσω
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης και των υπαγομένων σε αυτά υ
πηρεσιακών μονάδων.
5. Ό που σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη
σης και Αποκέντρωσης ή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών.
6. Μ έχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά συμβούλια, πειθαρχικά συμβούλια και υπη 
ρεσιακές μονάδες πολιτικού προσωπικού, το πολιτικό προσωπικό του Υ πουργείου Εσωτερι
κών εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια και τις 
μονάδες προσωπικού των συγχωνευόμενων υπουργείω ν. Το μη πολιτικό προσωπικό, καθώς 
και το αγρονομικό προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά 
συμβούλια που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

>Προήχθη επ' ανδραγαθία, στο βαθμό του Αρχιφύλακα, ο Αστυφύλακας 

Παναγιώτης Καρίνος του Θεοδώρου, διότι την 27.8.2005, κατά την εκτέλε

ση διατεταγμένης υπηρεσίας, επέδειξε εξαιρετική δραστηριότητα, εκθέτο

ντας τη ζωή του σε άμεσο και προφανή κίνδυνο, σε συμπλοκή με ένοπλο και 

επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια κακοποιό, ο οποίος τον τραυ

μάτισε σοβαρά με πυροβόλο όπλο, δραστηριότητα που, αντικειμενικά κρινό- 

μενη, συνιστά έξοχο ανδραγάθημα και υπερβαίνει κατά πολύ την εκτέλεση 

του καλώς εννοούμενου καθήκοντος Η προαγωγή λογίζεται ως γενομένη α

πό την ημέρα που τελέσθηκε η πράξη.
>Προήχθη επ' ανδραγαθία, στο βαθμό του Αρχιφύλακα, ο Αστυφύλακας 

Θεοφάνης Αναγνώστου του Αλέξανδρου, διότι την 134-2005, στην Αθήνα, 

τελών εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας συνέλαβε, ύστερα από συμπλοκή, έ

νοπλο και επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια κακοποιό, εκθέτο

ντας αποδεδειγμένα τη ζωή του σε άμεσο και προφανή κίνδυνο. Η προαγω
γή λογίζεται ως γενομένη από την ημέρα που τελέσθηκε η πράξη.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Π Α  και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν οε αποστρατεία,

>Με το βαθμό του Αστυν. Διευθυντή οι, Χρήστος Ζώτος Δημήτριος 
Κοντογιάννης Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος Ελευθέριος Μαγκλής 
Ανδρέας Ματσιούλας Κωνσταντίνος Μπουμπουρής Γεώργιος Παπαδό- 
πουλος Γεώργιος Τσαϊρίδης.
>Με το βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντή οι, Σωτήριος Γραμματικός 
Παναγιώτης Δρακίδης Κωνσταντίνος Ιωάννου, Αριστοτέλης Καλλια- 
νιώτης Σωσίπατρος Καλούδης Παύλος Καρίνος Αθανάσιος Κατερινό- 
πουλος Ιωάννης Κοντογιάννης Εμμανουήλ Μάγγανος Πασχάλης 
Μπάμπος Γεράσιμος Μπελεβώνης Ανδρέας Πανουτσακόπουλος Γεώρ
γιος Παπαδογιωργάκης Χαράλαμπος Παπαδόπουλος Νικόλαος Σιάχος 
Ιωάννης Σταύρου, Θεμιστοκλής Τέγος Νικόλαος Χατζής Δημήτριος 
Χούντας.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Νικόλαος Γεωργίου, Δούκας 
Δούκας Νικόλαος Καλαμπρατσίδης Νικόλαος Κόκκαλης Μάλαμας Κο- 
ντογιώργης Γεώργιος Κουτρουμάνος Γεώργιος Μηκές Αντώνιος Ντε- 
λής Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Ευάγγελος Παπαδόπουλος Γεώρ
γιος Ραυτογιάννης Νικόλαος Σπανός Χαρίλαος Ψωμάς 
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Χρήστος Παλάσκας Κωνστα
ντίνος Παπαγεωργίου, Μιχαήλ Σκοτσιμάρας Νέστορας Τζώρτζογλου. 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Παναγιώτης Γυφτάκης Νι
κόλαος Καραβάτος Δημήτριος Κορέας Γεώργιος Μαλάμης.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Παναγιώτης Αδαμόπουλος 
Γεώργιος Αθανασόπουλος Παναγιώτης Αθανασόπουλος Βασίλειος Ανα- 
γνωστόπουλος Χριστόδουλος Αξωνίδης Μιχαήλ Αρβανίτης Ανδρέας 
Βοτζάκης Ιωάννης Γιαννακόπουλος Δημήτριος Γκάμαρης Δημήτριος 
Δημουλάς Γεώργιος Διαμάντης Σταμάτιος Δουλγέρης Γρηγόριος Ζα- 
ζάκος Κωνσταντίνος Ζησιμόπουλος Ιωάννης Θεοδώρου, Σταύρος Ιορ- 
δανίδης Βασίλειος Ιτούδης Στυλιανός Καβαλίκας Παντελής Καλισνί- 
δης Γεώργιος Καλτσάς Θωμάς Καλύκας Νικόλαος Καπελλάρης Αλε
ξάνδρα Καπποπούλου, Βασίλειος Καραδήμας Παναγιώτης Καρανίκας 
Φανή Καψάλη, Χαράλαμπος Καψάλης Παναγιώτης Κεραμίδας Ιωάν

νης Κεφαλίδης Φωτεινή Κόγια, Χαράλαμπος Κοκκινίδης Δημήτριος 
Κοντοπαυλάκος Αναστάσιος Κορδάτος Δημήτριος Κορμάς Δημήτριος 
Κουγιμτζής Πολύχρονης Κυράνας Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Ιωάννης 
Κωνσταντινούδης Ανδρέας Λαμπρινός Θεόδωρος Λαμπρόπουλος Γε
ώργιος Μαθιουδάκης Γεώργιος Μακρής Ευάγγελος Μακρυγιαννάκης 
Γεώργιος Μανελάκης Δημήτριος Μαντζιάρας Αργύριος Μάτσος Δη- 
μήτριος Μαυρούδης Σπυρίδων Μητρόπουλος Ηρακλής Μισαηλίδης 
Παναγιώτης Μιτιλούδης Κλεάνθης Μουταφίδης Κωνσταντίνος Mm- 
λάλης Πέτρος Μπρουσαλής Αναστάσιος Νεοχωρίδης Εμμανουήλ Ντι- 
σπυράκης Δημήτριος Οικονόμου, Αλκιβιάδης Παπαδόπουλος Ιωάννης 
Παπαδόπουλος Βάιος Παπακώστας Περικλής Πατσουράκης Στέφανος 
Πάττας Βασίλειος Πλευρίτης Γεώργιος Παλατσίδης Αναστάσιος Που- 
λόπουλος Παναγιώτης Ραπακούσιος Πανσέληνος Σαββαδέλης Μιχαήλ 
Σαπουντζής Νικόλαος Σκούρας Γρηγόριος Σταυρόπουλος Ηλίας Στε- 
μιτσιώτης Χρήστος Στουγκιώτης Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος 
Χρήστος Τουμαράς Ιωάννης Τσαμπράς Χρήστος Τσομπανιδης Αριστο
τέλης Φτυλιτάκης Παναγιώτης Φωτόπουλος Βασίλειος Χαραλαμπό- 
πουλος Ευάγγελος Χατζησταύρος.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Δημήτριος Αγιασωτέλλης 
Αθανάσιος Αδαμαντίδης Σπυριδοίνας Αδάμης Ευθύμιος Αθανασίου, Ιω
άννης Αθανασόπουλος Χαράλαμπος Αλεξανδρόπουλος Αλέξιος Αλεξό- 
πουλος Αναγνώστης Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Αναγνώστου, Βασί
λειος Ανδρεάδης Ελένη Αντωνίου, Χρήστος Ασημακόπουλος Φώτιος 
Βάβαλης Δημήτριος Βάγγος Παύλος Βαρελάκης Στυλιανός Βασιλειά- 
δης Παναγιώτης Βάσσης Ιτοάννης Βεργιανίτης Γεώργιος Βιενάς Δη- 
μήτριος Βλάχος Ιωάννης Βογιατζόγλου, Ηλίας Βοζίκης Σπυρίδωνας 
Βρούβας Αθανάσιος Γάζης Δημήτριος Γαλάνης Γρηγόριος Γεραγωτέλ- 
λης Ελένη Γεροπούλου, Κωνσταντίνα Γεωργακάκου, Γεώργιος Γιαννό- 
πουλος Ευάγγελος Γιάννος Αθανάσιος Γιαννούκλας Μαρία Γιαννου- 
λάκη, Χρήστος Γιαντσιώρης Παύλος Γκαβλιαρούδης Κωνσταντίνος 
Γκαμάρης Χρήστος Γκλέκας Ηλίας Γκόβας Ηλίας Γούσιος Αναστά
σιος Γράψιας Κωνσταντίνος Γώγος Ιωάννης Δαβής Παναγιώτης Δά- 
γκλιαρης Αικατερίνη Δανέβα, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης Λαμπρινή 
Δήμα, Βασίλειος Δήμας, Τριαντάφυλλος Δημητρίου, Νικόλαος Δημη- 
τρόπουλος Γεώργιος Διαμαντής Πολυξένη Δουράκου, Παναγιώτης 
Δράγκος Γεώργιος Ελευθεριάδης Ηρακλής Ευθυμιάδης Φανή Ζαρώ- 
τη, Δημήτριος Ζωγραφάκης Ναπολέων Ζώτος Σοφία Ηλιδάκη, Ησαΐας 
Ησαΐογλου, Θεόδωρος Θεοδωράκης Παναγιώτα Θεοδωροπούλου, Νικό
λαος Θεοδώρου, Ανέστης Θεοχάρης Δημοσθένης Ιωαννίδης Ιωάννης 
Καββαδίας Κωνσταντίνος Κακανής Κωνσταντίνος Κακάρας Γεώργιος 
Καλογρίτσας Βασίλειος Καλραβίδας Πολύχρονης Καλτσίδης Νικόλαος 
Κανελλάκης Ηλίας Καραγιάννης Παρθένα Καραγιαννίδου, Παναγιώ
της Καραγκούνης Δημήτριος Καραδήμας Παναγιώτης Καρακώστας 
Βασίλειος Καραλής Γεώργιος Καράμπελας Παναγιώτης Καρανίκας Γε
ώργιος Καραντώνης Στέφανος Καρπουζάς Σταμάτιος Καρτσωνάκης 
Δημοκράτης-Νικηφόρος Καρυδάκης Απόστολος Κατσανός Αθανάσιος 
Κατσίγιαννης Γεώργιος Κατσικαρέλης Σπυρίδων Κατοώνης Ιωάννης 
Καψάλης Νικόλαος Καψάλης Νικόλαος Κεχαγιάς Κωνσταντίνος Κίσ- 
σας Νικόλαος Κιτσάκης Κωνσταντίνος Κλάγκος Φώτιος Κοκκότης Ε
παμεινώνδας Κοκμότος Θεοχάρης Κοκολάκης Παντελής Κοκολάκης 
Γεώργιος Κολοκάθης Ελένη Κονδυλάρου, Γεώργιος Κοξαράκης Γεώρ
γιος Κοσμίδης Μιχαήλ Κοτανίδης Δημήτριος Κοτζακεχαγιάς Σωτή
ριος Κοτσαρίνης Ανδρέας Κουρλέσης Χρήστος Κούρτης Γεώργιος 
Κουσουλός Ανδρέας Κουτσός Εμμανουήλ Κουφάκης Μιχαήλ Κουφά- 
κης Παναγιώτης Κουφόπουλος Ευάγγελος Κρομμύδας Αικατερίνη 
Κωνσταντά, Απόστολος Κωνσταντάκης Δημήτριος Κωστάκης Ν ικόλα- 
ος Κωστάκης Δημήτριος Κωστούλας Ιωάννης Λαγοπόδης Επαμεινών
δας Λαζαρίδης Γεώργιος Λάλας Ηλίας Λαμπάκης Δημήτριος Λάμπρου, 
Ευάγγελος Λασιθιωτάκης Θωμάς Λέκκας Κωστούλα Λιοδάκη, Θεόδω- 
ροςΛουκάτος Ιωάννης Λυκοτραφίτης Ελένη Λώλου, Μαρία Μαγγίνα, 
Κωνσταντίνος Μαλεβίτης Χρήστος Μανιούρας Αναστάσιος Μάνος Μι-
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χαήλ Ματθαίου, Αθανάσιος Μαυρούδης Νικόλαος ΜηλεούνηςΝικό- 
λαος Μητράκης Νικόλαος Μητρόπουλος, Λάζαρος Μίος, Κωνσταντί
νος Μίχας Ιωάννης Μόρτζος, Γεώργιος Μουστακίδης, Θεοδώσιος 
Μπαλής Βελούδω Μπαντούνα, Αθανάσιος Μπαουστάνος, Παναγιώ
της Μπαρούνης Γεώργιος Μπαρούτσος, Κωνσταντίνος Μπέκιος, Νι
κόλαος Μπερτάκης Γεώργιος Μπιζάτης, Παναγιώτης Μπίσκας Πα
ναγιώτης Μπούζης Ζαχαρίας Μπουμπουραλάκης Σιμωνίδης Μπού- 
ρας, Παναγιώτης Μπούσιας Βασίλειος Μπόχτης Λαμπρινή Μπρέστα, 
Ιωάννης Νακόπουλος, Αθανάσιος Νάκος Πέτρος Νάσιος, Βασίλειος 
Νασόπουλος, Νικόλαος Νικολακόπουλος Χρηστός Νικολάου, Σπυρί
δων Νικολόπουλος, Αλέξανδρος Ντάκουλας Νικόλαος Ντουντουλά- 
κης Αναστάσιος Ντούρτσιος, Βασίλειος Ξανθάκης Σπάρος Ξευγένης, 
Ανδρέας Ξυλούρης Αθανάσιος Οικονόμου, Απόστολος Οικονόμου, 
Δημήτριος Οικονόμου, Κωνσταντίνος Παζάρας Βασίλειος Παλαιο- 
γιάννης Γεώργιος Παλουμπής Θεοχάρης Πόντος Γεώργιος Παού- 
νης Δήμητρα Παπαγρηγορίου, Μιχαήλ Παπαδημητράκης Πασχάλης 
Παπαδόπουλος Ανδρεας Παπανδρεου, Βασίλειος Παπανικολάου, 
Ευαγγελία Παπανικολάου, Γεώργιος Παπασταύρος Παναγιώτης Πα- 
παφιλίππου, Χρήστος Παπαχρήστος Εμμανουήλ Πατηράκης Πανα
γιώτης Παυλόπουλος Αντώνιος Πετρογιάννης Παρθένιος Πλευρά- 
κης Αθανάσιος Πολύζος Μαρία Πολυτσάκη, Ευστράτιος Πολύχρο
νης Χρήστος Ραμποτάς Βασίλειος Ρίζος Ευδοξία Ροκομά, Βασίλειος 
Ρούσσης Αθανάσιος Σαρακίνης Χαράλαμπος Σαράντης Ζωή Σερέτη, 
Χρήστος Σιδερης Ανέστης Σιτσανλής Χρήστος Σκαρμούτσος Αντώ
νιος Σουλούνιας Χριστίνα Σπάη, Δημήτριος Σπαθιάς Δημήτριος 
Σπηλιόπουλος Νικόλαος Σπυρόπουλος Αικατερίνη Σπυροπούλου, 
Κωνσταντίνος Σταθόγιαννης Κυριάκος Σταθόπουλος, Χρήστος 
Σταυραντώνης Άννα Σταυριανίδου, Γεώργιος Σταυρόπουλος Σταύ
ρος Στεργίου, Βασίλειος Στεφάνής Νικόλαος Στεφάνου, Χρήστος Στί- 
μος Σταύρος Στρατάκης Γρηγόριος Συκοβαρίδης Αναστάσιος Συνά- 
δης Μιχαήλ Σφακιανάκης Αντώνιος Σχοινοπλοκάκης Χρυσόστομος 
Σωτηρόπουλος Ιωάννα Ταβλαρίδου, Ιωάννης Ταμπακάκης Αλέξαν
δρος Ταπράς Ιουλία Τζουμάνη, Μιχαήλ Τζωρτζάκης Αναστάσιος Τι- 
κιστιρμάς Χρυσή Τοκούτση, Θωμάς Τοραμανίδης Γεώργιος Τσά- 
κλας Παναγιώτης Τσαμίλης Αθανάσιος Τσάπατος Κωνσταντίνος 
Τσάτσης Χρήστος Τσιμούδης Παντελής Τσιόκος Δημήτριος Τσιολ- 
κανάκης Ξανθούλα Τσολακίδου, Γεώργιος Τσομάκης Απόστολος 
Τσουμάλης Δάφνη Τοούτσου, Ανδρεας Υφαντής Κωνσταντίνος 
Φάσσας Άγγελος Φερτάκης Νικόλαος Φωτεινόπουλος Νικόλαος 
Φώτης Δημήτριος Φωτιάδης Σταύρος Χαλουλάκος Φωτεινή Χαλπέ- 
τη, Παναγιώτης Χονδρογιάννης Ιωάννης Χόντος Απόστολος Χουλιά
ρας Αθανάσιος Χριστίδης Παναγιώτης Χριστολιάκος 
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Σπυρίδων Αδάμης Παύλος Ακρι
βός Χρήστος Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος Βελισσάριος Κωνστα
ντίνος Γάκης Γεώργιος Δερμιτζάκης Ιωάννης Διαμαντόπουλος Θε
οφάνης Εγγονίδης Τασία Καραλή, Κωνσταντίνος Καρατσιώλης Ιορ
δάνης Κεκιλιάδης Κωνσταντίνος Κολυβάς Χρήστος Κούρτης Αντώ
νιος Κουτσάκης Βασίλειος Κωτούλας Ευάγγελος Λασιθιωτάκης Χα
ράλαμπος Λυκόγιαννης Ζαχαρίας Μανδελένης Παντελής Μανέλλας 
Εμμανουήλ Μανωλιδάκης Αθανάσιος Μπαουστάνος Νικόλαος Mm- 
νιώρης Γεωργία Μπουλούκου, Αθανάσιος Οικονόμου, Ουρανία Πα- 
πάδα, Κωνσταντίνος Πινιρτζής Αντώνιος Πυργιώτης Γεώργιος 
Σκραπαλής Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Χρίστος Στάλιος Γεώργιος 
Σταμούλης Παύλος Στίγκας Μιχαήλ Σφακιανάκης Γεώργιος Τσακί
ρης Γεώργιος Τσακλάς Κωνσταντίνος Φάσσας Άγγελος Φερτάκης 
Εμμανουήλ Χαραλαμπάκης Σαράντος Χριστοφιλέας.
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Νεκτάριος Μπιλαλής Αναστά
σιος Τζιότζιος Δημήτριος Τσόλης

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
>Υπαστυνόμος που υπηρετεί στην Α.Δ. Καβάλας επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ ΑΔ.Θεσααλσνί- 
κης ή της Α.Δ. Πέλλας τηλ 65972861510.
> 0  Ανθυπαστυνόμος Αγγελής Βασίλειος που υπηρετεί στο AT. Χαλκίδας 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσί
α της Γ Α Δ  Αττικής τηλ 6974990266.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο Τ Α  Βουλιαγμένης Αττικής επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. 
Φθιώτιδας ή Μαγνησίας τηλ 210-9673368,6973775818.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ Α Δ. Θεσσαλονίκης επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ Δ  Αττι
κής τηλ 6974827672.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Τ. Περιστεριού, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Κορινθίας 
Αχαΐας Ατωλίας ή Ακαρνανίας τηλ  6936947654.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Χαλκίδας επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ/νσης Ασφαλείας 
Αττικής τηλ 6972871639.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Τ. Καισαριανής επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Εύβοιας 
τηλ 6981643383.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Αχαΐας επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονί
κης τηλ 6977481023,2610-343277.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Φλώρινας επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Αχαΐας τηλ 
6946065999.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Υποδ/νση Μέτρων Τάξης στην Καισα- 
ριανή, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της ΑΔ. Καρδίτσας τηλ. 6944125787-6937962881.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Βοιωτίας επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Κοζάνης Η
μαθίας ή της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ 6974875023,6937235574.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΥΑΤ. Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής ή της Δ/νσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής τηλ 
6972339847.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. 
Αρκαδίας ή Λακωνίας τηλ 6977509188.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
Με πρωτοβουλία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου 
Αναστάσιου Δημοσχάκη πραγματοποιήθηκε στις 23-08-2007 έκτακτη σύ
σκεψη ενόψει της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου.
Στη Σύσκεψη παρέστησαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

στράτηγος Στυλιανός Σύρος ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας ο Προϊστάμε
νος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης Υποστράτηγος Στέφανος Σκότης ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου Αστυ
νομικός Διευθυντής Δημήτριος Δημητρόπουλος ο Αναπληρωτής Διευθυ
ντής της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας κ. Ευριπίδης 
Ρεβελάκης ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κ. Κωνστα
ντίνος Καμινάρης και ο Γενικός Διευθυντής της Super League κ. Γεώργιος 
Κυριάκός
Αντικείμενο της Σύσκεψης ήταν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
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ομαλή διεξαγωγή των ποδοοφαιρικών συναντήσεων ενόψει της έναρξης της 
νέας περιόδου.
Ειδικότερα, συζητήθηκαν τα εξής ζητήματα:
■♦Η συνέχιση εφαρμογής της Απόφασης της Super League που προεβλεπε 
την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας 
■♦η εφαρμογή σνομαστικοποιημένου/αριθμημένου εισιτηρίου από τη νέα 
ποδοσφαιρική περίοδο και
■>η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των αθλητικών ποδοσφαιρι
κών χώρων.
Ο κ. Αρχηγός έκανε έκκληση για την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων. Σε 
περίπτωση μη αποδοχής τους έθεσε προ των ευθυνών τους τις Π ΑΕ.
Κατά τη διάρκεια της Σύσκεψης υπήρξε κοινή αποδοχή των θεμάτων και 

τονίστηκε η σημασία της συμβολής και συνδρομής όλων για την ομαλή διε
ξαγωγή του πρωταθλήματος της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου. Παράλληλα, 
ζητήθηκε από τον Εκπρόσωπο της Super League να θέσει το ζήτημα της α
παγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων τής φιλοξενούμενης ομάδας και κατά τη 
νέα ποδοσφαιρική περίοδο στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Super 
League. Τέλος για τα ζητήματα που συζητήθηκαν ενημερώθηκε και ο αρμό
διος Αθλητικός Εισαγγελέας

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ Ε.Τ.ΕΧ ΚΑΙ Τ Α ΥΑΠ. 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 10% ΑΠΟ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΠ.

Υπεγράφη στις 22-08-2007 η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 14 
του Ν. 3554/2007 (Α'- 80) Κοινή Υπουργική Απόφαση από τον Υπουργό Δη
μοσίας Τάφως κ. Βύρωνα Πολύδωρα και τον Υφυπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα, που καθορίζει τις διαδικασίες για την εί
σπραξη και απόδοση ποσοστού 10% από τα τηλεοπτικά δικαιώματα αθλητι
κών σωματείων κ.τ Α, για τη μετάδοση αγώνων και των συναφών με αυτούς 
διαφημίσεων, στο Επικουρικό Ταμείου Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Τ.ΕΧ) 
και στο Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ.). 
Ειδικότερα, από τα έσοδα των Αθλητικών Σωματείων, των Τμημάτων Αμει- 
βόμενων Αθλητών (ΤΑΑ) και των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών που 
προέρχονται από τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα για τη μετάδοση αγώνων 
και των συναφών με αυτών διαφημίσεων, καθώς και από τα αντίστοιχα δι
καιώματα των Αθλητικών Οργανισμών που διοργανώνουν Διεθνείς Ευρω
παϊκούς Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αγώνες το ποσοστό των 10% θα ει- 
σπράττεται από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και εν συνεχεία από τα παραπάνω ταμεία 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ” Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσί
ων Εσόδων”

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στα πλαίσια έκφρασης αλληλεγγύ
ης προς το προσωπικό του Σώματος που έχει πληγεί από τις πρόσφατες πυρ
καγιές παρέχει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από τον Ειδικό λογαριασμό Α
ρωγής του Ιδρύματος Έξοχες της Ελληνικής Αστυνομίας".

Ο λογαριασμός αυτός ο οποίος προβλέπεται από το άρθρο 31 του Ν. 
2168/1993, ενεργοποιείται για τους δικαιούχους στις ακόλουθες περιπτώσεις 
θανάτου μετόχου
> Ανικανότητας λόγω τραυματισμού ή πάθησης μετόχου.
> Βαριάς νόσου του ίδιου ή μέλους της οικογένειας του, όπου απαιτούνται 
πρόσθετες δαπάνες
> Θεομηνίας, σεισμών ή άλλου σοβαρού ατυχήματος
Τα έσοδα προέρχονται από μετόχους του λογαριασμού, που είναι υποχρεω- 
τικώς όλοι οι εν ενεργεία αστυνομικοί, πολιτικοί υπάλληλοι και όσοι από- 
στρατοι επιθυμούν, καθώς και από δωρεές

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΗΓΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Σε συνέχεια επιστολών του Υπουργού Δημοσίας Τάφως κ. Βύρωνα Πολύ
δωρα προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη 
και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Αναστάσιου

Δημοσχάκη προς τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχο Ηλία 
Σιωνίδη, πραγματοποιήθηκε στις 4-09-2007 στο Αρχηγείο της Ελληνικής Α
στυνομίας Σύσκεψη μεταξύ των ηγεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και 
του Λιμενικού Σώματος
Στη Σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

στράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Α
ντιναύαρχος Ηλίας Σιωνίδης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας κ. Γεώργιος Μαρής ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος ο Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π. κ. Σεραφείμ Τσι- 
τσιμπής ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατούρας ο Προϊστάμενος Κλάδου Α
σφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτη
γος Στέφανος Σκότης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Ανα
τολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΥποστράτηγος Μαργαρίτης Ντομάζης ο Α’ 
Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος Υποναύαρχος Θεόδωρος Ρεντζεπέρης ο 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Ταξίαρχος 
Ιωάννης Ραχωβίτσας ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Βο
ρείου Αιγαίου Ταξίαρχος Βασίλειος Γατσάς ο Επόπτης του Ενιαίου Κέντρου 
Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος Αρχιπλοίαρ
χος Μιχαήλ Σαρλής ο Προϊστάμενος του Κλάδου Επιχειρήσεων του Λιμενι
κού Σώματος Αρχιπλοίαρχος Αντώνιος Πιτσουλάκης ο Προϊστάμενος Κλά
δου Λιμενικής Αστυνομίας του Λιμενικού Σώματος Αρχιπλοίαρχος Γεώρ
γιος Νάκος ο Αναπληρωτής Διευθυντού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης 
Μάκκας και ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κ. 
Γεώργιος Μαρής
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν:
>την εντατικοποίηση των δράσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών των δύο 
Σωμάτων, με σκοπό την αποτροπή της παράνομης εισόδου μεταναστών στη 
χώρα μας και
>την ενδυνάμωση της συνεργασίας και συντονισμού σε όλα τα επίπεδα 
διαχείρισης του φαινομένου.
Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα και έδωσε την ευ
καιρία στους παρευρισκόμενους να ανταλλάξουν απόψεις για τις νέες μορ
φές που παρουσιάζει το φαινόμενο και να διατυπώσουν προτάσεις για την ο
λοκληρωμένη αντιμετώπισή του.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΓΙΑ ΡΎΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι την 
5.9.2007:
1. Υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση από τον Υπουργό Δημοσίας Τάίρ- 

ως κ  Βύρωνα Πολύδωρα και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών 
κ. Πέτρο Δούκα και δημοσιεύθηκε την 23-8-2007 στο ΦΕΚ Β' - 1674, που 
προβλέπει την εναρμόνιση του χορηγούμενου πτητικού επιδόματος στο προ
σωπικό της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας με το ε
πίδομα που χορηγείται στο ιπτάμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
2. Υπεγράφη την 4-9-2007 η προβλεπόμενη από της διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 1 του Ν. 3554/2007 (Α'-80) Κοινή Υπουργική Απόφαση από τον Υ
πουργό Δημοσίας Τάξρως κ. Βύρωνα Πολύδωρα και τον Υφυπουργό Οικο
νομίας και Οικονομικών κ. Πέτρο Δούκα, που καθορίζει τη διαδικασία χορή
γησης μηνιαίου επιδόματος ΙΟΟΟ στους Αστυνομικούς Συνοριακούς Φύλα
κες και Ειδικούς Φρουρούς που μετατάσσονται στην κατάσταση της Υπηρε
σίας Γραφείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσί
ας και ένεκα αυτής καθώς και για το χρόνο αποχής από τα καθήκσντά τους 
συνεπεία τραυματισμού που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπη
ρεσίας και ένεκα αυτής από την ημέρα του παθήματος

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
Από τη Δ/νση Υγειονομικού ανακοινώθηκε ότι λόγω μεγάλης μείωσης των 
προσκομιζομένων για οδοντιατρικό έλεγχο βιβλιαρίων νοσηλείας αυτός θα 
διενεργείται από το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στην έδρα του, οδός Πειραιώς 
αρ. 153, μία φορά την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα. Σε περίπτωση αργίας τη συ
γκεκριμένη ημέρα ο έλεγχος θα διενεργείται την επόμενη ημέρα Οι ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται και από του κατά τόπο ελεγκτές οδο
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ντιάτρους του Ο.ΠΑΔ., με την προϋπόθεση όχι η προέγκριση και ο τελικός 
έλεγχος θα γίνονται από την ίδια υπηρεσία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΎΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
Στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών (οδός Πειραιώς 153) άρχισε να λειτουργεί Γυ- 
ναικολογικό Τμήμα (τηλ 2120-3482391) το οποίο θα δέχεται περιστατικά 
της ειδικότητάς του.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΑΜΔΕΑ ανακοινώνεται ότι ο λογαρια
σμός εξακολουθεί να ενιοχύει τα μέλη του με όλες τις παροχές που προβλέ
πει ο Κανονισμός Λειτουργίας του, συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εγγραφής 
νέταν μελών και δεν τέθηκε κανένα θέμα εκκαθάρισής του.
Η απόδοση των κεφαλαίων για το 2006 ανέρχεται στο ποσό των 220.000 ευ
ρώ που θα επιμεριστεί στις Ατομικές Μερίδες των μελών.
Οι συνταξιούχοι συνάδελφοι μέλη του Λογαριασμού μπορούν να διατηρή
σουν την ιδιότητα του μέλους εφόσον καταβάλουν τη μηνιαία συνδρομή έ
γκαιρα στον Λογαριασμό 83847803 της Εμπορικής Τράπεζας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Με πρωτοβουλία της ΓΑΔ.Π. Ηπείρου ενεργήθηκε προαιρετικός έρανος α
πό το προσωπικό του Επιτελείου της ΓΑΔ.Π. Ηπείρου και το χρηματικό 
ποσόν το οποίο συγκεντρώθηκε κατατέθηκε στον ειδικό λογαριασμό του Αρ
χηγείου στην Εθνική Τράπεζα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο 3585 (ΦΕΚ148-ΑΟ που ψηφίστηκετην 5-7-2007, ο 
χρόνος ισχύος των δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών ορίζεται σε 
δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους (άρθρο 55 παρ. 3 εδ. α 
τουΝ. 3585/2007).
Καταργείται επομένως η δεκαετής (10) διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτό
τητας που προέβλεπε το άρθρο 4 του Ν.Δ. 127/1969 και ορίζεται ως υποχρε
ωτικός λόγος αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας η παρέλευση δεκαπέ
ντε (15) και όχι δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του.
Ο χρόνος αυτός δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι 
δύο (2) έτη, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (άρθρο 55 παρ. 3 εδ. 
β τουΝ. 3585/2007).
Μέχρι την αντικατάστασή τους τα ως άνω δελτία ταυτότητας θεωρούνται 
ως ισχυρά.
Υποχρέωση αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας υφίσταται επίσης στις 
ακόλουθες περιπτώσεις
1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξρι οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας
2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή 
τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες
3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί.
4. Σε περίπτωση απώλειας
5. Σε περίπτωση κλοπής

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

Οι καταστροφές που προκλήθηκαν από την πρωτοφανή πύρινη λαίλαπα που 
έπληξρ φέτος την πατρίδα μας αγγίζουν τα όρια της εθνικής τραγωδίας 
Η απώλεια τόσων ανθρωπίνων ζωών, οι καταστροφή οικισμών και η ολοσχε
ρής σε πολλές περιπτώσεις εξαφάνιση του γεωργικού και δασικού πλούτου 
πολλών περιοχών, και η καταστροφή των υποδομών, δίνουν το μέτρο της 
συμφοράς και των τεράστιων αναγκών που απαιτούνται για να ξαναβρούν 
οι περιοχές αυτές τον κανονικό τους ρυθμό και να αποκατασταθεί ο ρυθμός 
της ζωής τους
Η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλεί

ας συμμετέχει στο εθνικό πένθος και εκφράζει τα συλλυπητήρια των απο
στράτων προς τις οικογένειες των πυροσβεστών και των πιλότων που έδω
σαν τη ζωή τους στον αγώνα για την κατάσβεση των πυρκαγιών καθώς και 
προς την μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος 
Επίσης εκφράζει την λύπη και την οδύνη τους προς τις οικογένειες και τα 
προσφιλή πρόσωπα όλων των αθώων θυμάτων που άφησε πίσω της η πύρι
νη λαίλαπα
Η πολιτεία εκτιμώντας την κρισιμότητα της καταστάσεως εκτός των άλλων 
μέτρων που έλαβε, έκανε έκκληση προς όλους τους φορείς της χώρας αλλά 
και προς τους απλούς πολίτες μπροστά σε αυτή την εθνική συμφορά, να ε- 
ιπδείξουν πνεύμα αλληλεγγύης και εθνικής ευθύνης και να συνεισφέρει έ
καστος στο βαθμό των δυνατοτήτων του, την οικονομική του συνδρομή, 
προκειμένου να αντιμετωπιοθεί η δυσβάστακτη για την εθνική μας οικονο
μία δαπάνη αποκαταστάσεως των ζημιών και ανακουφίσεως και πληγέντων. 
Η Ομοσπονδία εν όψει των ανωτέρω, έχουσα πλήρη αντίληψη των αυξημέ
νων αναγκών που πρέπει να αντιμετωτπσθεί, στο άμεσο αλλά και το απώτε
ρο μέλλον για την αποκατάσταση των ζημιών, απευθύνεται προς όλους τους 
Συνδέσμους και τις Ενώσεις Αποστράτοιν των Σωμάτων Ασφαλείας και τους 
καλεί να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθούν στην με
γάλη εθνική ανάγκη που ανέκυψε αιφνιδίως συμμετέχοντας στους διαφό
ρους τομείς δράσεως που θα καθορισθούν, υπό των κρατικών υπηρεσιών και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης κυρίως στις πληγείσες περιοχές Θεωρούμε δε 
ως δεδομένη την συνέχιση της συμπαράστασης όλων, προς τις Αστυνομικές 
και τις πυροσβεστικές Υπηρεσίες οι οποίες στην παρούσα φάση αντιμετωπί
ζουν ποικίλα προβλήματα
Σότι αφορά την οικονομική προσφορά, μέσω του ειδικού Ταμείου που ιδρύ
θηκε από την Κυβέρνηση, για τον σκοπό αυτό, καλούνται οι απόστρατοι των 
Σωμάτων Ασφαλείας να ανταποκριθούν στην έκκληση της πολιτείας και να 
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τους πληγέντες με την κατάθεση του 
οβολού τους στην κρίσιμη αυτή φάση.
Η Ομοσπονδία στα πλαίσια των δυνατοτήτων της θα προσφέρει, από το Τα
μείο της το ποσό των 1.000 Ευρώ.
Είμαστε βέβαιοι ότι οι απόστρατοι, με την ευαισθησία που τους διακρίνει και 
το αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης που τους διακατέχει, θα αποδεί
ξουν, και σε αυτή την περίπτωση, ότι όταν η πατρίδα βρίσκεται σε δύσκολες 
στιγμές οι απόστρατοι είναι παρόντες στην πρώτη γραμμή.

8° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Οι Σύνεδροι μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου ενέκριναν το καττο- 
τέρω Ψήφισμα και εξουσιοδότησαν το προεδρείο της Ομοσπονδίας να το 
κοινοποιήσει σε όλους τους αρμοδίους για την αντιμετώπιση των αιτημά
των τους
1. Αποτίουν φόρο τιμής σε κείνους τους συναδέλφους που έπεσαν κατά την 
εκτέλεση της αποστολής τους και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 
προς τους συγγενείς τους και τους συναδέλφους τους
2. Συμμερίζονται απόλυτα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εν ενεργεί- 
α συνάδελφοί τους στην εκτέλεση της αποστολής τους εκφράζουν την από
λυτη συμπαράστασή τους στην μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν, κά
τω από δυσμενείς συνθήκες προκειμένου να εξασφαλίσουν τους απαραίτη
τους όρους τάξεως ασφαλείας και κοινωνικής γαλήνης και τους συγχαίρουν 
για την επιτυχή αντιμετώπιση αστυνομικών θεμάτων με διεθνή σημασία 
και για την αποτελεσματικότητά τους στην δίωξη του οργανωμένου, αλλά 
και του εξαιρετικής επικινδυνότητας κοινού εγκλήματος
3. Εκφράζουν την ανησυχία τους και καταδικάζουν την ανοίκειο, ασεβή και 
αντίθετο προς κάθε έννοια πειθαρχίας σεβασμού και στοιχειώδους ευπρέπει
ας συμπεριφορά, προς την ιεραρχία του Σώματος ορισμένων στελεχών των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία εκδηλώ
θηκε δημοσίως διότι εκτός των άλλων, υπονομεύει την ενότητα και την σύ
μπνοια των αστυνομικών, πλήττει το γόητρό τους και απαξιώνει την αστυ
νομία γενικότερα, στα μάτια των πολιτών.
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4. Θεωρούν απαράδεκτη και επικίνδυνη την πολίτικη και κομματική παρέμ
βαση, οτ» εσωτερικά της αστυνομίας με οπωσδήποτε πρόσχημα Η πείρα του 
παρελθόντος ομιλεί εύγλωττα
5. Αναγνωρίζουν τα δίκαια αιτήματα των αστυνομικών και κάνουν έκκλη
ση προς την φυσική και πολιτική ηγεσία της Αστυνομίας που είναι αρμόδιες 
και έχουν εκ του νόμου αλλά και εκ της θέσεώς τους το καθήκον, ώστε οι α
στυνομικοί να περιορισθούν, απερίσπαστοι, στο υπηρεσιακό τους καθήκον.
6. Χωρίς να παραγνωρίζουν όσα η πολιτεία έπραξε για την ικανοποίηση οι
κονομικών και θεσμικών αιτημάτων των αποστράτων, ιδίως την τελευταία 
τριετία, είναι υποχρεωμένοι να επισημάνουν δύο βασικά αιτήματα τα οποία 
δεν έχουν αντιμετωπισθεί μέχρι σήμερα καίτοτ αποτελούν δεσμεύσεις της 
Κυβερνήσεως
α) Να αυξηθεί ο βασικός μισθός του Ανθ/γού στα 860 Ε με παράλληλη ανα
προσαρμογή (εκλογίκευση) της κλίμακος των συντελεστών και 
β) Να γίνα  η εξαγγελθείσα κατ’ επανάληψη νομοθετική ρύθμιοη για να α
ποκτήσουν δικαίωμα προσφυγής για κρίση και αποκατάσταση των αδικηθέ- 
ντων, διωχθέντων και εξαναγκασθέντων σε παραίτηση. Θεωρούν την ρύθμι
ση αυτή ως πράξη δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχειρίσεως όλων των περι
πτώσεων.
7. Καλούν την πολιτική και αστυνομική ηγεσία, να καταβάλλουν κάθε προ
σπάθεια για την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων του Μ.Τ.Σ. και των 
αντίστοιχων Ταμείων των Σωμάτων Ασφαλείας και εύχονται ευόδωση των 
διαδικασιών που βρίσκονται εν εξελίξει για την αποτελεσματικότερη διασφά
λιση των δικαιωμάτων των μετοχομεριαματούχων.
8. Εκτιμούν ιδιαιτέρως την οργάνωση, επισήμων εκδηλώσεως προς τιμή των 
αποστράτων, την ημέρα των Αγίων Πάντων, που έλαβε χώρα σε όλη την Ελ
λάδα την 3-6-2007, και συγχαίρουν τσν Αρχηγό Αντιστράτηγο Αναστάσιο 
Δημοοχάκη για την αποδοχή του αιτήματος της Ομοσπονδίας για την οργά
νωση ενημερωτικής εκδηλώσεως που έγινε για πρώτη φορά στην Αθήνα, πα
ρουσία και του Υπουργού Δημοσίας Τάξρως κ. Βύρωτνα Πολύδωρα και εύχο
νται η ενημέρωση αυτή να επεκταθεί και να γίνεται κάθε χρόνο, σε όλη την 
Ελλάδα, σε επίπεδο Αστυνομικών Διευθύνσεων. Να σημειωθεί ότι αυτό απο
τελούσε και παραμένει πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας
9. Εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους προς την Ιερά Μητρόπολη Ρο
δόπης τις πολιτικές στρατιωτικές και λοιπές αρχές της Κομοτηνής και ιδιαι
τέρους προς την Νομαρχιακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση και την Αστυνο
μική Διεύθυνση Ροδόπης για την συμπαράστασή τους στην άψογη οργάνω
ση και διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου και για την τιμητική τους πα
ρουσία στην τελετή ενάρξεως των εργασιών. Επίσης εκφράζουν την ευαρέ
σκειά τους προς τον Πρόεδρο και τα εκλεκτά μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου 
Ροδόπης για την συμβολή τους στην οργάνωοη του Συνεδρίου.
Τέλος ειδικότερα εκφράζουν την πλήρη ικανοποίησή τους προς τον Υπουρ
γό Δημοοίας Τάξρως κ. Βύρωνα ΠΟΛΥΔΩΡΑ για το ενδιαφέρον του και την 
μέριμνά του για την Ομοσπονδία και τους αποστράτους γενικότερα και προς 
την Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Φάνη Πάλλη - Πετραλιά και τσν Υ
πουργό Πολιτισμού κ. Γιώργο Βουλγαράκη για την οικονομική τους αρωγή.
10. Τέλος εξουσιοδοτούν το Προεδρείο του Συνεδρίου να υποβάλλει το παρόν 
προς όλους τους αρμόδιους φορείς

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ 
ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΗΔΡΕΥΣΕ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημο- 
σχάκης επισκέφθηκε στις 28-8-2007, συνοδευόμενος από τσν Γενικό Επιθεω
ρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγο Χρήστο Δρακόπουλο και Γενικό Αστυ
νομικό Διευθυντή Περιφέρειας Πελοποννήσου Υποστράτηγο Χρήστο Μα- 
κρή, περιοχές και οικισμούς της Αρκαδίας Μεσσηνίας και Ηλείας που επλή- 
γησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές
Ακολούθως ο κ. Αρχηγός προήδρευοε συσκέψεων στα Αστυνομικά Τμήμα
τα Μεγαλόπολης Μελτγαλά και Ανδρίτσαινας των Αστυνομικών Διευθύνσε
ων Αρκαδίας Μεσσηνίας και Ηλείας αντίστοιχα στις οποίες συμμετείχαν οι 
διοικούντες αξιωματικοί.
Συγκεκριμένα, ο κ. Αρχηγός έδωσε σαφείς οδηγίες αναφορικά με την εφαρμο
γή ειδικού σχεδίου αστυνόμευσης των περιοχών, το οποίο περιλαμβάνει πε
ριπολίες καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με σκοπό την προστασία των σπι-

τιών και περιουσιών από τυχόν κλοπές λεηλασίες κ.λπ. και την συμπαρά
σταση - εξυπηρέτηση των πυρόπληκτων πολιτών σε συνεργασία με τις αρ
μόδιες πολιτικές και στρατιωτικές εν γένει Αρχές 
Για την ανάπτυξη του σχεδίου αυτού, ενισχύθηκαν, με απόφαση του κ. Αρ
χηγού, με επιπλέον προσωπικό και μέσα οι Αστυνομικές Υπηρεσίες των Α
στυνομικών Διευθύνσεων Αρκαδίας Λακωνίας Μεσσηνίας Ηλείας και Εύ
βοιας (406 επιπλέον Αστυνομικοί και 80 επιπλέον περιπολικά αυτοκίνητα).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως μετά από απόφαση του τ. Υπουργού 
Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρωνα Πολύδωρα και κατόπιν εισηγήσεως του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αναστασίου Δημοοχάκη, α
νακοινώθηκαν τα ακόλουθα;
1. Λόγω του πένθους και απόδοσης φόρου τιμής στα θύματα της πύρινης 

συμφοράς ματαιώνονται όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Α
στυνομίας που είχαν προγραμματισθεί για τον τριήμερο εορτασμό (18,19 και 
20 Οκτωβρίου) της ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, έτους 2007, εκτός από 
τις θρησκευτικές καθώς και οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματισθεί στα 
πλαίσια της διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
2. Οι δαπάνες που είχαν προϋπολογισθεί για τις ως άνω εκδηλώσεις ύψους 
160.000,00€ περίπου, εκ των οποίων 120.000,00€ αποτελούν χορηγία της Ε
θνικής Τράπεζας Ελλάδος θα κατατεθούν υπέρ των πυρόπληκτων, ως ελά
χιστο δείγμα έκφρασης αλληλεγγύης
3. Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανοίχθηκε στην Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος ο υπ’ αριθμ. 694/480001-04 ειδικός λογαριασμός με την ε
πωνυμία "ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟ
ΣΊΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ', με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων. 
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (εν ενεργεία και συνταξιούχοι), 

το οποίο επιθυμεί να συμβάλει οικονομικά στην προσπάθεια άμβλυνσης των 
συνεπειών που άφησε πίσω του ο πύρινος εφιάλτης μπορεί να καταθέτει το 
χρηματικό ποσό που επιθυμεί.
Η διαχείριση του λογαριασμού, θα γίνει από Επιτροπή που θα ορισθεί από 
το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην οποία θα συμμετέχουν εκ
πρόσωποι αυτού και της Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΓΓΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ

Εκδόθηκε και απεστάλη στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνο
μίας ενημερωτικό φυλλάδιο σε έξι γλώσσες (Αραβικά, Τουρκικά, Περσικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά) με βασικά; πληροφορίες για τις διαδικασί
ες ασύλου, προκειμένου να διανεμηθεί στους αιτούντες άσυλο. Επίσης το 
συγκεκριμένο φυλλάδιο, το οποίο εκτυπώθηκε σε 75.000 αντίτυπα, θα δια
νέμεται για την ενημέρωση όλων των αλλοδαπών που συλλαμβάνσνται προς 
απέλαση για παράνομη είσοδο-παραμονή στην Ελλάδα 
Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του φυλλαδίου ανέλαβε το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης ως αρμόδιος φορέας για την αναγνώριση της προσφυγικής 
ιδιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων του Κοινοτικού Προγράμματος 
Equal. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με την συνεργασία της Ύπατης Αρ
μοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες διαμόρφωσε το τελικό κείμενο, το 
οποίο μεταφράστηκε σε πέντε βασικές γλώσσες των αιτούντων άσυλο και ε
κτυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας Η έκδοση του 
φυλλαδίου έχει ως στόχο:
α) Την ενημέρωση των αλλοδαπών που έχουν πραγματική ανάγκη της Διε
θνούς προστασίας για τις προϋποθέσεις τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που, σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και την εθνική μας 
νομοθεσία, θα τους εντάξουν στο καθεστώς του αιτούντα άσυλο και την δια
δικασία αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας 
β) Την αποφυγή παρερμηνειών και αποπροσανατολισμού των αλλοδαπών, 
οικονομικών μεταναστών, σε υποβολή μεθοδευμένων και καταχρηστικών 
αιτημάτων ασύλου, τα οποία κατακλύζουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες με προ
φανή σκοπό να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους στην χώρα
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ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε οε αίθουσα της ΓΑΔ. 
Θεσσαλονίκης Γενική Συνέλευση και ψηφο
φορία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής 
της 'Ενωσης μας με 3ετή θητεία. Κατά τις 
διεξαχθείσες αρχαιρεσίες εξρλέγη νέο Διοικη
τικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε οε 

Σώμα την 29-5-2007 και ώρα 10.00 ως ακολούθως: Διοικητικά Συμβούλιο: 
Πρόεδρος ο ΑΙΑ' Τζελέπης Αριστείδης Α’ Αντιπρόεδρος ο Α/Β’ Κόμματός Α- 
στέριος Β’ Αντιπρόεδρος η Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Γενικός Γραμματέας 
ο Υ/Α’ Μπάλας Αθανάσιος Ταμίας ο Υ/Α’ Κοντοδήμος Ιωάννης και Μέλη οι, 
Α/Α' Γκαίντατζής Κων/νος ΑΙΑ’ Πουρσανίδης Ιωάννης ΑΙΑ’ Νουράκης 
Κων/νος Α/Υ' Θάνογλου Γεώργιος Ανθ/μος Ζιάκας Μιχαήλ, ΑΙΑ’ Σοπιάδης 
Χρήστος Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Υ/Α’ Αθανασιάδης Γεώργιος 
ΑΙΑ’ Βλάσκος Κων/νος και Υ/Β’ Καραπετρίδης Ιωάννης

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΑΞΙΑ - ΠΟΑΣΥ 
Με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Προκοπή Παυλόπουλο συναντήθηκαν στις 
21.9.2007 στο Γραφείο του τα προεδρεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Α
στυνομικών Υπαλλήλων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 
Αστυνομίας και αφού του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που 
καλείται να επιτελέσει, τον ενημέρωσαν τόσο για τα καυτά προβλήματα που 
απασχολούν τον αστυνομικό οργανισμό και τους εργαζομένους σε αυτόν, ό
σο και για την επιβεβλημένη ανάγκη να υπάρξουν βαθιές τομές με στόχο την 
κατοχύρωση πραγματικών συνθηκών ασφαλείας στη χώρα μας

στε να γίνει ο αναμενόμενος απολογισμός για τα πε
πραγμένα και βεβαίως για τις ανεκπλήρωτες υποσχέ
σεις η "απάντηση" ήλθε προς την Ομοσπονδία κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης με επιστολή του τότε Γε
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
κατ’ εντολή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με την σ  
ποια ψέγει την Ομοσπονδία αναφέροντας:" Είναι του
λάχιστον ασύνηθες και πάντως άκομψο μεσούσης της 
προεκλογικής περιόδου να καλούνται τα κόμματα εν 
είδει λογοδοσίας να λάβουν θέση και να δεσμευτούν ε
νώπιον σας επί του ευρύτατου θεματολογίου που ορί
ζετε"!
Και αφού υποστηρίζεται μεταξύ άλλων ότι εκείνο 

που προέχει για τη σύνταξη ενός κυβερνητικού προ
γράμματος είναι το δημόσιο συμφέρον και όχι η συν- 

Ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε στη σημαντική απόφαση της κυβέρνησης δικαλιστική - διεκδικητική οπτική γωνία ή η έκφραση γνώμης των συνδικα- 
για την κατάργηση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης σημειώνοντας ότι αυ- λιστικών οργανώσεων, απορρίπτει όλες τις σημαντικές προτάσεις που περι- 
τή η ενοποίηση των υπουργείων αναβαθμίζει το ρόλο της δημόσιας τάξης και λαμβάνονται στο πλαίσιο αρχών της 10 ης Μαΐου 2007 προς τα πολιτικά κόμ- 
των στελεχών της στο πλαίσιο της κρατικής μηχανής Γιατί δεν νοείται, όπως ματα για τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής ισχυρίζεται ούτε λίγο ού- 
είπε, σε καμία περίπτωση ο ρόλος της δημόσιας τάξης και των στελεχών της τε πολύ ότι η κατάσταση στην Ελληνική Αστυνομία βαίνει κολιός και ότι το 
έξω από τη συνολική προσπάθεια εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου αστυνομικό προσωπικό πρέπει να είναι υπερευχαριστημένο από το πλούσιο 
την οποία κάνουν όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί και βεβαίως η Τοπική Αυτό- έργο της κυβέρνησης...
διοίκηση. Από τους παρόντες: ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήμα-
Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς τόνισε ότι η τος κ  Δημήτρης Καρύδης αναφέρθηκε στις μεγάλες κατακτήσεις του συνδι- 
πόρτα του γραφείου του είναι πάντα ανοικτή, ζήτησε δε να υπάρξει συγκε- καλιστικού μας κινήματος επί ΠΑΣΟΚ (εισαγωγή μέσω πανελληνίων, θεσμο- 
κριμένο χρονοδιάγραμμα συναντήσεων ούτως ώστε να τεθούν όλα τα ζητή- θέτηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος κ,λπ), αλλά και στο επίπεδο της α- 
ματα επί τάπητος για να δρομολογηθούν λύσεις αφού σε τελική ανάλυση η στυνομίας την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, καυτηριάζοντας την κυ- 
επίλυση των προβλημάτων του προσωπικού εξυπηρετεί τον κοινό στόχο, βέρνηση για την πολιτική που ακολούθησε τα επόμενα χρόνια 
που δεν είναι άλλος από την παροχή σοβαρών και αξιόπιστων υπηρεσιών Αναφερόμενος στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματός του, ανακοίνωσε 
προς την ελληνική κοινωνία ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης θα συγχωνευθεί με το Υπουργείο Εοωτερι-
Εκ μέρους των συνδικαλιστών, η ενοποίηση των δυο υπουργείων χαρακτη- κών, ενώ θα κατοχυρωθεί η αξιοκρατία και η αντικειμενική αξιολόγηση των 
ρίστηκε ως ένα σημαντικό -θετικό βήμα που πρέπει να αποτελέσει την απαρ- στελεχών μεταξύ άλλων και με την ενεργό συμμετοχή και του Κοινοβουλίου 
χή σειράς πολλών άλλων καινοτομιών, για τις οποίες είχε ήδη ξεκινήσει διά- στην επιλογή της Ηγεσίας Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αιτήματά μας συμ- 
λογος με τα πολιτικά κόμματα, στο πλαίσιο της διακομματικής επιτροπής που φώνησε ότι πρέπει να συνταχθεί ένα νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο προς την

είχε συγκροτηθεί φέτος το Μάιο, με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπον
δίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Το σημερινό αστυνομικό μοντέλο είναι προ πολλού ξεπερασμένο και κατά 
κοινή ομολογία, αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη η εμπέδωση μιας άλλης α
ντίληψης για τα ζητήματα της εσωτερικής ασφάλειας 
Τις προσεχείς ημέρες και ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρ
νησης θα πραγματοποιηθούν νέες συναντήσεις με την Ηγεσία του Υπουργεί
ου Εσωτερικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.ΟΑΣ.Υ.
Α . Οι θέσεις των πολιτικών κομμάτων
Τις θέσεις και τις προτάσεις τους για την Αστυ
νομία παρουσίασαν τα πολιτικά κόμματα της 
χώρας εν όψει των εθνικών εκλογών, κατά τις 
εργασίες του Γενικού και Διοικητικού Συμ
βουλίου της Ομοσπονδίας που πραγματοποιή
θηκε στην Αθήνα στις 3 Σεπτεμβρίου 2007.
Με την έναρξη των εργασιών τηρήθηκε ενός 
λεπτού σιγή για τα θύματα των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών και 
αμέσως εκφράσθηκε η ευχή να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα από παρόμοιες 
ή άλλες καταστάσεις καθ’ όσον και στο δικό μας εργασιακό χώρο υπάρχουν 
σχετικές οργανωτικές αδυναμίες και πολλά οργανικά κενά, που κατά κόρον 
έχουμε επισημάνει, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρξει ανταπόκριση αντι
μετώπισής τους από την επίσημη Πολιτεία
Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου κλήθηκαν όλα τα πολιτικά κόμμα
τα, πλην όμως η Νέα Δημοκρατία έλαμψε δια της απουσίας εκπροσώπου της 
Έτσι αντί να ακουστούν επισήμως οι θέσεις του κυβερνώντας κόμματος ώ-
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κατεύθυνση που προτείνει και η ΠΟΑΣΥ, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λε
πτομέρειες
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Γιάννης Νάκης τόνισε ότι η μη αναδιάρθρωση 
των υπηρεσιών και τα κενά στις οργανικές θέσεις των υπηρεσιών σχετίζο
νται με τον αντιλαϊκό προσανατολισμό της αστυνομίας ενώ η δημιουργία 
των ειδικών σωμάτων (συνοριακοί φύλακες - ειδικοί φρουροί") στοχεύει στην 
στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας στην αντιπαράθεση του ένστολου προ
σωπικού και στην υπονόμευση του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων. Α- 
ναφερόμενος στα μισθολογικά, είπε ότι το ΚΚΕ υποστηρίξει την αναπροσαρ
μογή του βασικού μισθού του αστυφύλακα στα 1.350 ευρώ και την εφαρμσ 
γη της εργατικής νομοθεσίας ενώ για τα ασφαλιστικά- συνταξιοδοτικά τά
χθηκε υπέρ της 25ετούς υπηρεσίας και της κατάργησης όλων των αντιασφα- 
λιστικών νόμων.
Εκ μέρους του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός η κ. Μάγδα Σπη- 
λιοπούλου χαρακτήρισε μεγάλο "φιλέτο" για τα κόμματα που έχουν ασκήσει 
εξουσία στη χώρα μας τις ψήφους των αστυνομικών και κάλεσε τους συνα
δέλφους να μην επιτρέψουν να γίνει καμία σπάτουλα με τις αγωνίες τους 
Για τα ειδικότερα ζητήματα, κατέθεσε τις προτάσεις του κόμματός της (συμ
μετοχή εκπροσώπων μας οε όλα τα υπηρεσιακά συμβούλια, πειθαρχικά, α
σφαλιστικά ταμεία και επιτροπές κοινοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης στον 
ενδιαφερόμενο, δικαίωμα προσφυγής για επανεξέταση στο Συμβούλιο Επι
κράτειας και όχι στο διοικητικό εφετείο, αποκατάσταση διωχθέντων αστυνσ 
μυτών, αποστρατικοποίηση, νέο μιαθολόγιο-εφαρμογής εργατικής νομοθεσί
ας κΛπ).
Ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Υποστράτηγος ΕΑΑΣ. 
ε.α κ. Διονύσιος Παγάνης άνοιξε την ομιλία του με τη φράση Όρατότης μη
δέν", τονίζοντας ότι η πολιτεία διαχρονικά αντιμετώπισε το συνάδελφο ως "υ
ποζύγιο". Παρουσιάζοντας τις θέσεις του κόμματός του είπε ότι συμφωνεί με 
την αύξηση του προσωπικού, την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και τον πε
ριορισμό της φύλαξης επισήμων, τάσσεται υπέρ της ίδρυσης Νοσοκομείου Α
στυνομίας και της θεσμοθέτησης ειδικών ποινών για τους φονείς αστυνομι
κών.
Τέλος ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αναγέννησης στρατηγός ε.α κ. Δη- 
μήτριος Δήμου καυτηρίαοε την πολιτεία για τη διασπάθιση του δημοσίου 
χρήματος και την κακοδιαχείριση σε μια σειρά τομείς με αποτέλεσμα να μην 
διατίθενται κονδύλια για την Ελληνική Αστυνομία. Εξέφρασε την επιφύλα
ξή του μήπως η ένταξη στο υπουργείο Εσωτερικών αποβεί εις βάρος των έν
στολων, ενώ τάχθηκε υπέρ της άμεσης καταβολής των 140 ευρώ και της θε
σμοθέτησης νέου μισθολογίου, υπέρ της εφαρμογής κανόνων υγιεινής και α
σφάλειας και του δνθημέρου κ,λπ.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η ε- 
ξαγγελθείσα και από προηγούμενα συμβούλια, Πανελλαδική Ένστολη Δια
μαρτυρία, ενόψει των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και 
της καθιερωμένης ομιλίας του Πρωθυπουργού της Χώρας προς τους εκπρο
σώπους των παραγωγικών τάξεων.
Οι απρεπείς προσπάθειες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ορισμένων άλ
λων "παραγόντων" να επηρεάσουν το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα λίγο πριν 
την εκλογική αναμέτρηση της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 με σαφή στόχευση 
την υποστολή της σημαίας του αγώνα, προφανώς παζαρεύοντας την αξιο- 
πρέπειά μας έπεσαν στο κενό.
Όσον αφορά το ύψος της κράτησης για την ενίσχυση των πληγέντων από 
τις πρόσφατες πυρκαγιές καθορίστηκε αυτή στα πέντε (5) ευρώ από κάθε μέ
λος των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της Ομοσπονδίας ως αποφάσισαν για 
τα μέλη τους και όλες οι Ομοσπονδίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Το
μέα.

Β. Ενωτικοί αγώνες με ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ
"Δύναμη του συνδικαλιστικού κινήματος οι 
καλές υπηρεσίες και η καθημερινή μας 
προσφορά προς τους πολίτες" τόνισε ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αστυνομικών Υπαλλήλων στο ενωτικό 
κάλεσμά του από το βήμα της πανεργατικής 
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στη 
Θεσσαλονίκη στις 8 Σεπτεμβρίου 2007.
Ολόκληρη η ομιλία - παρέμβαση του

προέδρου ενώπιον των εργαζομένων που ανταποκρίθηκαν τόσο στο κάλεσμα 
της Ομοσπονδίας όσο και των τριτοβαθμίων οργανώσεων ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, 
έχει ως εξής
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών 
Υπαλλήλων χαιρετίζει τους αγώνες της εργατικής τάξης της Ελλάδας 
Ενώνει σήμερα τη φωνή της με όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο 
κάλεσμα των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων και είσαστε εδώ 
για να διαδηλώσουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο.
Οι αστυνομικοί υπάλληλοι, οι ένστολοι εργαζόμενοι είναι επίσης εδώ και 
διαδηλώνουν μαζί σας Είναι εδώ συνάδελφοί μας απ’ όλη την Ελλάδα 
Από την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, από τα Ιόντα νησιά, την 
Ηπειρο, τη Θράκη, τη φιλόξενη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα 

και βέβαια από την μαρτυρική Πελοπόννησο.
Σήμερα από αυτό εδώ το βήμα, δηλώνουμε και πάλι ΠΑΡΩΝ στους μεγάλους 
αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος και ως αναπόσπαστο κομμάτι 
αυτού του κινήματος υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας όχι από 
μικροπολιτική διάθεση, αλλά επειδή νιώθουμε βαθιά πληγωμένοι. 
Πληγωμένοι γιατί χάθηκαν αθώοι συνάνθρωποί μας 
γιατί χάθηκαν συνάδελφοί μας 
γιατί έπεσαν στον καθήκον,
γιατί πέρασαν τριάμισι χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές χωρίς να έχει 
βελτιωθεί στο ελάχιστο η συνολική κατάσταση των τριών Σωμάτων 
Ασφαλείας:
Της Ελληνικής Αστυνομίας του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού 
Σώματος των σωμάτων δηλαδή που οφείλουν να εξασφαλίζουν συνθήκες 
ομαλής λειτουργίας και ασφάλειας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια 
Αυτό που συνέβη φέτος με το Πυροσβεστικό Σώμα, η αδυναμία του να 
αναχαιτίσει την πύρινη λαίλαπα, ΟΧΙ βεβαίως με ευθύνη των συναδέλφων 
μας πρέπει να γίνει μάθημα για όλους μας
Εμείς ως συνδικαλιστές της Ελληνικής Αστυνομίας χρόνια τώρα 
προειδοποιούμε την πολιτεία με όλη τη δύναμη της φωνής μας 
Οι αστυνομικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα Το 
έλλειμμα ασφαλείας ταλανίζει πολλές περιοχές της χώρας Εις μάτην όμως Η 
Κυβέρνηση δυστυχώς είχε άλλες προτεραιότητες..
Γνωρίζετε ότι η Ελληνική Αστυνομία βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα 
στο μάτι του κυκλώνα, εξωτίας διάφορων γεγονότων και άστοχων επιλογών, 
που καταδικάστηκαν από κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο.
Ως Ομοσπονδία, αναγκαστήκαμε να θέσουμε δημοσίως το ερώτημα "τι 
αστυνομία θέλουμε και γιατί τη θέλουμε". Προσπαθήσαμε να γίνει δημόσια 
συζήτηση για το ρόλο της αστυνομίας για το χαρακτήρα των υπηρεσιών της 
για την εκπαίδευση των αστυνομικών και για μια σειρά άλλα εργασιακά μας 
ζητήματα
Διότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να ζητάμε ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη 
και να μην είμαστε σε θέση να κατοχυρώσουμε συνθήκες ασφαλούς 
υπηρεσίας γι’ αυτούς που εκτελούν επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία, γι’ 
αυτούς που αμείβονται με μισθούς πείνας γι’ αυτούς που βλέπουν το βασικό 
τους μισθό να κινείται κάτω και από αυτόν ακόμα του ανειδίκευτου εργάτη 
και να διαμορφώνεται γύρω στα 604 ευρώ.
Κοντά στον πολίτη
Έχουμε διακηρύξει πολλές φορές και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε. Εμείς 
θέλουμε την αστυνομία να βρίσκεται κοντά στον πολίτη, με σεβασμό στον 
πολίτη και στα καθημερινά του προβλήματα Δεν θέλουμε μια αστυνομία 
που να άγεται και να φέρεται κατά το δοκούν από την εκάστοτε κυβέρνηση. 
Θέλουμε μια αστυνομία προσανατολισμένη σταθερά στη δίωξη του 

εγκλήματος και στην προστασία των 
δικαιωμάτων τωιν πολιτών.
Θέλουμε μια αστυνομία με επαγγελματίες 
αστυνομικούς που θα δίνει προοπτική στους 
νέους συναδέλφους μας και που δεν θα 
αποτελεί το φτωχό συγγενή του δημόσιου 
τομέα, έτοιμο να δεχτεί τη χλεύη και το 
λιθοβολισμό στο πρώτο στραβοπάτημα του 
όποιου υπαλλήλου της 
Θέλουμε μια αστυνομία που θα λειτουργεί ωχ; 
ένας κρατικός -κοινωνικός- ανεξάρτητος- 
υπερκομματικός μηχανισμός με
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συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και δράσης με μοναδικό αντικείμενο την 
πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος.
Άποψη και θέση μας ήταν και είναι ότι η Ελληνική Αστυνομία πρέπει να 
μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο πολιτικό, κοινωνικοποιημένο αστυνομικό 
σώμα Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αλλάξει η λειτουργία όλου του 
οικοδομήματος
Η πολιτική καθοδήγηση της αστυνομίας από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες μπορεί να προσφέρει τα 
εχέγγυο της αμεσότερης σύνδεσής της με τους οργανισμούς της τοπικής και 
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αλλά και με την ίδια την κοινωνία, 
γενικότερα
Αντιλαμβανόμαστε φυσικά, ότι η αναβάθμιση του κύρους και του ρόλου της 
Αστυνομίας μέσα στην ελληνική κοινωνία μπορεί και πρέπει να προέλθει 
μόνο μέσα από το προσφερόμενο κοινωνικό 
της έργο και την αναγνώρισή του από τον 
κοινωνικό της περίγυρο, καταδικάζοντας 
απερίφραστα κάθε μορφή
παρασυνδικαλιστικής έκφρασης ως αυτή 
των ημερών περί βιντεοσκοπήσεως των 
παράξενων και επικίνδυνων αυτών στοιχείων 
για την Δημοκρατία μας 
Σ’ αυτήν την προσπάθεια έχουμε να 
αντιπαλέψουμε την άποψη ότι ο Οργανισμός 
μας είναι ένας στυγνός μηχανισμός 
καταστολής στα χέρια του εκάστοτε 
κρατούντος
Αυτή και μόνη η συμμετοχή μας σε ένα 
σύστημα καταστολής σίγουρα προδιαθέτει αρνητικά την ελληνική 
κοινωνία απέναντι στην αστυνομία. Και είναι βασική αλήθεια αυτή, για να 
δούμε μέσα απ’ αυτήν, τι μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία για να 
μεταβάλλουμε αυτόν τον μηχανισμό σε ένα πραγματικό φορέα εθνικής - 
κοινωνικής προσφοράς
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες για να γίνει πράξη το όραμά μας 
χρειαζόμαστε την υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας 
Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι έχουμε αυτή τη συμπαράσταση, εφόσον με 
την καθημερινή μας εργασία, με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στην 
κοινωνία, δεν απογοητεύουμε τους συμπολίτες μας Με άλλα λόγια, η 
εκτίμηση των πολιτών για τον 'Ελληνα αστυνομικό, είναι συνάρτηση της 
δικής μας προσπάθειας και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε ποτέ.
Γ ί  αυτό το λόγο, το συνδικαλιστικό μας κίνημα όζει ως πρώτη 
προτεραιότητά του τη σωστή λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας 
Γί’ αυτό επιμένει στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, στην ανακατανομή 
της δύναμης και στην κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
Γ ί αυτό αξιώνει από την πολιτεία να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια για 
μια σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία, για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 
διαβίωσης με εισαγωγικό τακτικό μισθό τα 1250 ευρώ στον Αστ/κα. 
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες αν δεν είχαμε αυτές τις ξεκάθαρες απόψεις 
αν δεν αγωνιζόμασταν για τη βελτίωση της 
υπηρεσιακής θέσης ενός εκάστου εξ ημών, θα 
είχαμε εγκληματήσει εναντίον των ίδιων μας 
των εαυτών, εναντίον της ίδιας της ελληνικής 
κοινωνίας
Θα είχαμε συνεργήσει στην απαξίωση και στην 
περιθωριοποίηση του λειτουργήματος μας Θα 
ήμασταν λάθος σε ζητήματα ζωτικής σημασίας 
που έχουν να κάνουν με την προοπτική και την 
ίδια την υπόστασή μας Είναι γνωστό φυσικά 
ότι η απαξίωση της αστυνομίας βολεύει και 
εξυπηρετεί μόνο εκείνους που θέλουν τον 
αστυνομικό εύκολο στόχο, εξιλαστήριο θύμα 
και αποροφητήρα των άστοχων πολιτικών και

των ανομημάτων άλλων.
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες Συνάδελφοι και συναδέλφισσες δηλώνουμε 
κατηγορηματικά, ότι δεν θα τους κάνουμε το χατίρι!
Αρνούμαστε να γίνουμε βουβοί θεατές της καταρράκωσης της αξιοπρέπειάς 
μας
Αρνούμαστε να συνεργήσουμε στη συνέχιση μιας πολιτικής που μας οδηγεί 
στα γνωστά αδιέξοδα
Αρνούμαστε να υποστείλουμε τη σημαία του αγώνα!
Λέμε ναι στους ενωτικούς αγώνες των εργαζομένων.
Λέμε ναι σε μια δημοκρατική, σύγχρονη ελληνική αστυνομία δίπλα και όχι 
απέναντι στους συμπολίτες μας με σεβασμό στις ελευθερίες και στα 
δικαιώματά τους 
Ο αγώνας συνεχίζεται!

Γ SOS εκπέμπει η Ελληνική Αστυνομία
Το ψήφισμα διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων με 
αφορμή τη συγκέντρωση της 8ης 
Σεπτεμβρίου 2007 στη Θεσσαλονίκη: 
"Βιώνοντας όσο ποτέ άλλοτε την 
αναγκαιότητα επανεξέτασης της λειτουργίας 
του όλου οικοδομήματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της μετεξέλιξής της σε ένα 
σύγχρονο πολιτικό, κοινωνικοποιημένο 
Οργανισμό υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών, με καθορισμένο 
διακομματικό έλεγχο των λειτουργιών του, 

καθώς και της επιλογής του Αρχηγού από αρμόδια διακομματική επιτροπή 
του Κοινοβουλίου, εμείς οι αστυνομικός συνεχίζοντας το διεκδικητικό μας 
αγώνα, συγκεντρωθήκαμε σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2007 στη Θεσσαλονίκη 
για να διατρανώσουμε την έντονη αγανάκτησή μας για την παράλυση της 
Ελληνικής Αστυνομίας
Η σημερινή κινητοποίησή μας απόρροια της τραγικής κατάστασης στην 
οποία περιήλθε η ΕΛΑΣ. δεν είναι πλέον απλά μια διαμαρτυρία καταγγελίας 
των ανεκπλήρωτων δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για να αρθούν οι σε βάρος 
μας αδικίες Είναι η κραυγή μας μπρος στην κατάρρευση του Οργανισμού. 
Η Ομοσπονδία αγωνίζεται τόσα χρόνια για την αξιοπρέπεια του 
αστυνομικού και για την δημοκρατική λειτουργία του ώστε να μπορεί να 
προσφέρει απερίσπαστος στον κάθε πολίτη τα αγαθά της ασφάλειας 
Μπροστά στο μαρασμό αυτής της εγκατάλειψης και για την έξοδο του 
εργασιακού μας χώρου από το τέλμα, για μια ακόμη φορά Απαιτούμε την 
άμεση επίλυση των παρακάτω αιτημάτων θεσμικού, οικονομικού, 
φορολογικού και ασφαλιστικού περιεχομένου:
Α'ΘΕΣΜΙΚΑ
1. Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών σύμφωνα με τις 
αντικειμενικές ανάγκες και τα εγκληματολογικά - πληθυσμιακά - 
γεωγραφικά δεδομένα κάθε περιοχής λαμβανομένης σοβαρά υπόψη της 

σχετικής πρότασης - μελέτης της Ομοσπονδίας 
που εκπονήθηκε με τη συνεργασία του 
Παντείου Πανεπιστημίου το 2001.
2. Κάλυψη όλων των κενών οργανικών 
θέσεων των Υπηρεσιών (6.000) που εξαιτίας 
της αθρόας εξόδου του προσωπικού έχουν 
καταλήξει να υπολειτουργούν. Έγκαιρα 
επισημάναμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
την αθρόα αποχώρηση 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 κάλυψη όλων των
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κενών οργανικών θέσεων σταδιακά από το 2007 με την 
πρόσληψη φέτος 3.000 αστυνομικών με το ισχύον 
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και όχι να 
επιδιώκει προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού που 
οδηγούν στην οπισθοδρόμηση.
3. Αναγνώριση της εργασίας ως επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής με άμεση εφαρμογή του Ν. 3144/2003 για 
τους όρους υγιεινής και ασφάλειας και στους 
αστυνομικούς όπως τούτο κατ’ επανάληψη συνέστησε 
η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Βαθμολόγιο με προοπτική εξέλιξης για το 
χαμηλόβαθμο προσωπικό της ΕΛΑΣ. Έντεκα χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση 
του αδιάβλητου συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, χιλιάδες 
αστυφύλακες "αυτοκτονούν" στην καθημερινότητα της υπηρεσίας 
θέτοντας επιτακτικά το ερώτημα "ποιο το αύριο για όλους εμάς".
5. Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και εντατικοποίηση της μετεκπαίδευσης 
των αστυνομικών με την δημιουργία πανεπιστημίου Αστυνομικών 
σπουδών.
6. Αναθεώρηση του ισχύσντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών με ένα 
δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα που θα παρέχει όλα τα εχέγγυο της ανάδειξης 
- ανέλιξης των άξιων και ικανών.
7. Ενιαία επετηρίδα για τους 
Αξιωματικούς Τμήματος Μετ/σης 
(ΤΕΜΑ) και σε αρνητική περίπτωση 
αναλογικός καθορισμός εντός των 
οργανικών θέσεων, ήτοι ενός (1)
Υποστρατήγου, τεσσάρων (4)
Ταξιάρχων, δέκα οχτώ (18)
Αστυνομικών Διευθυντών, τριάντα 
(30) Αστυνομικών Υποδιευθυντών 
και εβδομήντα πέντε (75) Αστυνόμων 
Α'.
8. Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της 
Ελληνικής Αστυνομίας και απαλλαγή 
αυτής από τα ξένα προς την αποστολή 
της έργα και από την παρουσία των 
αστυνομικών στα γήπεδα
9. Τροποποίηση του συνδικαλιστικού Νόμου 2265/1994 και αποκατάσταση 
των διωχθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους Αστυνομικών, προ και μετά 
την ισχύ του ανωτέρω Νόμου.
10. Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, για την άμβλυνση των ανισοτήτων οε βάρος του σε 
σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους
11. Τη δημιουργία υπηρεσίας προμηθειών Ελληνικής Αστυνομίας για τη 
διενέργεια προμηθειών κατά τα πρότυπα των Ενόπλων Δυνάμεων και με 
συμμετοχή στις οικείες επιτροπές και εκπροσώπων των συνδικαλιστικών 
φορέων.
Β' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. Υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης για καταβολή της αύξησης 
των 140 ευρώ στο σημερινό Βασικό Μιοθό του Ανθυπολοχαγού με σταδιακή 
ενσωμάτωση των τακτικών επιδομάτων και αναλογία κλίμακας 1 προς 3 από 
τους βαθμούς Αστυφύλακα (Λοχία) έως Α’
ΓΈΕΘΑ (Αρχηγός) και όχι Ανθυπολοχαγού - 
ΓΕΕΘΑ
2. Αναπλήρωση απώλειας εισοδήματος εξ’ 
αιτίας της χορηγούμενης εισοδηματικής 
πολιτικής:
Με δεδομένο ότι οι αποδοχές μας έχουν 45% 
επιδόματα (Β.Μ. Αστυφύλακα 604 ευρώ - 
ανειδικεύτου εργάτη 659 ευρώ) και μόνο εξ’ 
αιτίας αυτού του γεγονότος, έκτοτε και μέχρι 
σήμερα, από τη χορηγούμενη κατ’ έτος 
εισοδηματική πολιτική το ένστολο 
προσωπικό έχει σημαντική απώλεια 
εισοδήματος (για το έτος 2007 3,5% αύξηση 
στον Β.Μ.).

Κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 η απώλεια του 
εισοδήματος υπερβαίνει το 2% κατ’ έτος και συνολικά 
6%. Απώλεια η οποία είναι μεγαλύτερη αν υπολογισθούν 
και μια σειρά άλλοι παράγοντες όπως ο πραγματικός 
πληθωρισμός η ακρίβεια, η μεγαλύτερη παρακράτηση 
φόρου κΑπ.
Ως εκ τούτου, για το τρέχον έτος προκειμένου να 
καλυφθούν μόνο οι απώλειες και χωρίς να διεκδικούμε 
οποιαδήποτε λογική αύξηση των αποδοχών, 
ηεισοδηματική πολιτικήγια το 2007 θα έπρεπε να ήταν 
ανάλογη και ίση με τους δημοσίους υπαλλήλους και να 

είχε προσδιορισθεί για τα Σώματα Ασφαλείας στο 9,5% στο Β.Μ. ήτοι: (2%+ 
2%+2%+3,5%).
3. Νέο μισθολόγιο, δίκαιο, χωρίς ανισότητες με νέα δυναμική που θα δίνει 
όραμα και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των ένστολων, 
ειδικότερα των νέων αστυφυλάκων, υπαξιωματικών, αξιωματικών.
Με αφετηρία το ΒΜ. του Αστυφύλακα στα 860 ευρώ και ιεραρχική σχέση 
κλίμακας 1 προς 3 από τον Αστυφύλακα (Λοχία) έως Στρατηγό (Αρχηγό - 
ΓΕΕΘΑ).
Με δικαιότερους συντελεστές ορθολογικά, σε αναλογική βάση.
Με σταδιακή σύνδεση μέρους των υπαρχόντων επιδομάτων στις τακτικές

αποδοχές ώστε να διαμορφωθεί ο 
εισαγωγικός μισθός του νέου 
Αστυφύλακα στα 1.250 ευρώ.
Με θεσμοθέτηση:
α  πραγματικής αμοιβής για την 
πέραν του πενθημέρου εργασία και 
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας 
για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες 
υπερωρίες νυχτερινά, 
β. με 8% ποσοστό στο Βασικό Μισθό 
επιδόματος επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας 
γ. με επίδομα σπουδών (πτυχίων). 
Με παροχή κινήτρων: 
α  επιδόματος δρόμου μάχιμων 
υπηρεσιών (μόνο για όσο διάστημα

υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες).
β. επαναπροσδιορισμού του επιδόματος διοίκησης - θέσης -αυξημένης 
ευθύνης με πραγματική αμοιβή (μόνο για όσο διάστημα υπηρετούν και 
κατέχουν την θέση).
(Το υφιστάμενο ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων 
Ασφαλείας αλλά και αυτό που καταρτίστηκε ερήμην μας και προωθείται ως 
ανακοινώθηκε για θεσμοθέτηση, δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ 
των στελεχών εξ’ αιτίας
- της αφετηρίας -μονάδας- που δεν ξεκινάει από τον Αστυφύλακα - Λοχία, 
αλλά από τον Ανθυπολοχαγό, με σχέση 0,76 προς 2,60 του Αστυφύλακα 
(Λοχία) έως Α' ΓΕΕΘΑ,
- των συντελεστών που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για 
όλους τους βαθμούς και
- των βαθμολογικών - μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και

αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά 
ούτε και μ’ αυτές του Λιμενικού και 
Πυροσβεστικού Σώματος).
4. Ολική αναπλήρωση εισοδήματος των 
παθόντων εν ώρα Υπηρεσίας και εκείνων 
που έχουν τεθεί οε υπηρεσία γραφείου.
5. Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων 
(κίνητρα) που ισχύουν για τους υπαλλήλους 
του δημοσίου που υπηρετούν στις 
παραμεθόριες περιοχές και στους 
Αστυνομικούς που υπηρετούν στις ίδιες 
περιοχές.
6Επέκταση της χορήγησης του επιδόματος 
των 150 ευρώ οε όλους τους Αστυνομικούς 
που υπηρετούν σε υπηρεσίες συνόρων
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(Τελωνεία της χώρας επέκταση χης παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3103/03 
-ΦΕΚΑ-23).
7 . Καθιέρωση ευεργετικών διατάξεων - κίνητρων για τους υπηρετούντες 
στο Λεκανοπέδιο της Αττικής
Γ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
1. Αύξηση του αφορολόγητου στα 15.000 ευρώ για μισθωτούς- 
συνταξιούχους και καθορισμό νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα 
κλιμάκια
2. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας
Δ'ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1. Διατήρηση χωρίς συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις όλων των 
υπαρχόντων επικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής με βελτίωση των 
παροχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου μετά από 
αναλογιστικη μελέτη και την αναλογική εκπροσώπηση μας στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ.
2. Ενταξη των τακτικών επιδομάτων με τις ανάλογες κρατήσεις στις 
συντάξιμες αποδοχές και συνυπολογισμό των στις παροχές των 
ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της 
σύνταξης
3. Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.
ΚΑΛΟΥΜΕ

ο Την επίσημη Πολιτεία να εγκύψει ουσιαστικά στο κάθε 
προαναφερόμενο αίτημα ώστε να δοθούν οι επιβαλλόμενες λύσεις 
ο Τα πολιτικά κόμματα να συνδράμουν στην επίλυση των δίκαιων αυτών 
αιτημάτων μας
Επίσης καλούμε την ελληνική κοινωνία και τους απλούς πολίτες να 
συμπαρασταθούν και να στηρίξρυν για μια ακόμη φορά τον δίκαιο αγώνα
μας".

Δ. Θετική η απόφαση του πρωθυπουργού για την κατάργηση του 
υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εκφράζει την 
ικανοποίησή της για την απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Κώστα 
Καραμανλή να ενσωματώσει στο υπουργείο Εσωτερικών την πολιτική 
για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, όπως εδώ και χρόνια είχε ζητηθεί από 
πλευράς της αλλά και πρόσφατα θέσει με έμφαση κατά τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων της διακομματικής επιτροπής που συγκροτήθηκε με 
πρωτοβουλία της για την επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας 
Ή ταν μια πρόταση ωστόσο, που από ορισμένους παράγοντες 
επιχειρήθηκε να υπονομευθεί και να εμφανιστεί ως ένα ακραίο 
συντεχνιακό αίτημα, ενώ η Ομοσπονδία ζητούσε και ζητά τη δημιουργία 
μιας σύγχρονης Ελληνικής Αστυνομίας με σαφή προσανατολισμό και 
στόχους για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας σε όλη την 
ελληνική επικράτεια, σε συνεργασία πάντα με τα άλλα ομοειδή σώματα 
Η εφαρμογή μιας σύγχρονης πολιτικής ασφαλείας ξεφεύγει από τα στενά 
όρια της "αστυνόμευσης" και του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας και 
χαιρόμαστε επιτέλους που η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέοει το "όλσν 
ζήτημα της ασφάλειας" στον πλέον καταλληλότερο κυβερνητικό φορέα, 
στο υπουργείο Εσωτερικών. Στον φορέα δηλαδή, που έχει την κεντρική 
ευθύνη τόσο για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης όσο και για την 
ευρυθμία της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και αποτελεί την 
εγγύηση για τη συνεργασία πολλών και διάφορων κρατικών 
οργανισμών.
Η νέα αυτή σχέση της Ελληνικής Αστυνομίας με το Υπουργείο 
Εσωτερικών έρχεται να σηματοδοτήσει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν 
με ιδιαίτερη προσοχή σε μια σειρά άλλων σημαντικών τομέων 
λειτουργίας και δράσης των αστυνομικών υπηρεσιών (εκπαίδευση, 
καθοδήγηση-διοίκηση, έλεγχος υπηρεσιών, αναβάθμιση βιοτικού

επιπέδου αστυνομικών κλπ.), έτσι ώστε ο Έλληνας αστυνομικός να 
εκπληρώσει το ρόλο του και να υπηρετήσει την ελληνική κοινωνία, με 
πλήρη σεβασμό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών.
Ως Ομοσπονδία διαβεβαιώνουμε τόσο τα μέλη μας όσο και τους συμπολίτες 
μας ότι θα επιδιώξουμε με διάθεση καλοπροαίρετου διαλόγου, την 
εποικοδομητική συνεργασία, με την άμεση ενημέρωση της Νέας ηγεσίας 
ούτως ώστε να προωθηθεί μια νέα πολιτική που θα αντιμετωπίζει ριζικά 
και αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου, του 
αστυνομικού Οργανισμού και των εργαζομένων σ’ αυτόν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 
Συνάντηση του Υπουργού Δημοσιάς Τάξεως με την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων
Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. Βύρων Πολύδωρας συναντήθηκε στις 
11-09-2007 στο Γραφείο του, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών 
Φυλάκων. Στη συνάντηση από 
πλευράς της Ομοσπονδίας 
παρέστησαν ο Πρόεδρος κ.
Καραμανλάκης Κωνσταντίνος 
και ως μέλος ο κ. Βαγγελής 
Αλέξανδρος

Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης οι εκπρόσωποι 
έθεσαν στον κ. Υπουργό το θέμα 
του αντιμίσθιου για τους 
Συνοριακούς Φύλακες που 
απασχολήθηκαν στις
πυρόπληκτες περιοχές για την 
κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ο κ. Υπουργός συνεχάρη τους εκπροσώπους για την εθελοντική 
μετάβαση των Συνοριακών Φυλάκων των προερχόμενων από Κεντρική - 
Ανατολική Μακεδονία και Θεσσαλία, στις περιοχές που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές και δεσμεύτηκε για την καταβολή αντιμίσθιου 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Επίσης έδωσε κατευθύνσεις στην αρμόδια 
Διεύθυνση (Οικονομικών) προκειμένου να εξετασθεί το ποσόν και ο 
τρόπος καταβολής

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνάδελφοι, το Σ.ΕΦ.ΕΑ.Θ. βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
γνωστοποιήσει προς όλους τους συναδέλφους ότι μετά από μεγάλο και 
επίπονο αγώνα επιτύχομε αυτό που στην αρχή της προσπάθειας μας 
φαινόταν αδύνατο. Με συνεχή υπομνήματα και παραστάσεις προς την 
πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης 
πετύχαμε τη δυνατότητα να υπάρχουν πλέον συμπληρωματικές 
μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών ικανοποιώντας συναδέλφους που 
υπηρετούσαν επί μακρόν μακριά από τα σπίτια τους Με το Προεδρικό 
Διάταγμα 116/2007 συμπληρώνονται και τροποποιούνται άρθρα του 
Προεδρικού Διατάγματος 211/2005 ώστε να είναι δυνατές πλέον οι 
συμπληρωματικά; μεταθέσεις συναδέλφων.
Δικαιώνονται πλέον οι προσπάθειες του Σωματείου μας και αποδεικνύεται 
ότι με σκληρό και συνεχιζόμενο αγώνα μπορούμε να επιτύχουμε τους 
στόχους μας Συνεχίζοντας με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες μας για την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων των συναδέλφων μας το Σ.Ε.Φ.ΕΑ 
Θεσσαλονίκης διεκδικεί από την ηγεσία την δυνατότητα οι Ειδικοί 
Φρουροί να μετατίθενται προς όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της 
Επικράτειας
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[  ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

t  Ανησιράπηοςεα (τάωςΑΙΙ) ΗλήςΛάοκπμης
Γέννήθηκετοέτος1932σιοΜελιγπλάΜεοοηνίάςΚατΕτύγητο1955κωυπηρέτη-
Κ(χδώροροςυιιιραΐΗ;τηςΓΑΔΑτϋΐκφΜδΕ®\αχΓΜκόςΕπιθΕΐ^ΐηςΝ(>
τίσυ Αιγαίου. Υπήρξρ έγγφος Km πατέρας δύο άχνων. Απφίοσε την 307-2007.

t  Υποστράτηγος ε.α  (τέως Ε Χ ) Βασίλειος 
Αλεξόπουλος.
Γεννήθηκε το έτος 1910 στα Βάχλια Αρκα&ας Κατετάγη 
το1930κω υπηρέτησε αε διάφορες υπηρεσκς του ΑΕΑ 
Υπήρίρ έγγαμος Απφίιχκ την 3-7-2007.

+ΤαξκφχοςεΛ(τέωςΑΙ1|ΓεωρντοςΚουυκουλης
Πεννήθιρτε το έτος 1950 στη Ζαχαρω Ηλεία; Κατετάγη το1972 κω υπηρέτησε σε 
δίάρτρες υπηρεσίες της ΓΑΔ Αττικής ΥπήρΕρ έγγφος Km πατφας Sjo τάτνων. 
Απφίωοε την 7-5-2007.

t  Τάξίαρχρς επ. Αλέξμνδρος Χρσνοπουλος.
Γεννήθηκε το έτος 1946στην Αρκαδία. Κατετάγη το1968κω υπηρέτησε «χδιάφο- 
ρες υπηρεσίες της ΓΑΑΑττικής Υπήρξρ έγγτρς Km πατφας fwo τάτνων. Απφτ- 
ωαε την 107-2007 από παθολογικά m m

t  ΑντιουνταγματύρχηςεΛ (τάοςΕΧ) Ηλιος Γιάνναρος
ΙΥννιΡρτε το έτος 1919 στη ΣαλμώνηΠύρντυΗλεής Κτπετάγη το1940wn υπη
ρέτησε οε&άφορες υπηρεσίες τηςΓΑΛΑττικήςτηςΑΑΣφευ,τηςΑΑΑρταδι- 
ας xm της ΑΑ Λώβου. Υπήρξρ έγγαμος Km πατφας δύο τάτνων. Ατκβίωοε την 8- 
7-2007 από παθολογικά m m

ί
β  t Ταγματάρχης εχτ (τάοςΕΧ) ΑνδράαςΓκουβίαχις

Γέννήθηκε το έτος 1931 στο Μπεντένι Ηλείας Κατετάγη 
to1951 xm υπηρέτησεοεΜρορτςυπηρεσίεςτηςΓΑΛΑτα- 
κήςΥπήρξρέγγυμοςκωτΜτφαςενφτάτντχτ.Ατιβίατε^ 

M R  302007 από παθολογικά arm

t  Υπτιστυνύμος Β" Νικόλαος Κακαρούμι η ς  Γεννήθηκε το έτος 1982 στο Μα
ρούσι Αττικής Κατετάγη το 2000 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΑΑττικης Υπήρξρ άγαμος Απφίωαε την 802007 συνάτεια τροχαίου an® - 
ματος.

t Υπαστυνόμος Ε  Ευάγγελος Π άλη ς
Γεννήθηκε ίο έτος 1957 στα Σερζιανά Ιωαννίντον. Κατετά
γη το1977Km υπηρέτησε οεδιάφορεςυπηρεσίέςτηςΑΑΙω· 

ν ' / L  αννήωνκωτηςΑΆΑρταςΥπήρξρέγγαμοςκωπατφαςε- 
* ■ Λ β  νσςτάτνου.Απφίωοε την 21-7-2007 από πΑιλογκά m m

t Ανθυπτβτυνυμος Ιωάννης Αγγελης
Γέννήθτρτετοέτος 1965 στην Αθήνα Κατετάγη το1987 xm υπηρέτησε οε&άφορες 
υπηρεσίες της ΓΑΑΑττικης Υπήρξρ έγγαμος Ατφωαε την 21-5-2007 από πΑ> 
λογκάαπια

t  Ανθυπαατυνάμος Απόσιηλος Βαοκλοπουλος Γεννήθηκε το έτος 1958 στην 
Αριστομένη Μεουηνίας Κατετάγη το1977 Km υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
τηςΑΑΑιΗθίΜΥπήρξρέγγαμοςκωπατφαςδύοτάτντϊΝ.ΑτιβίωοΒ την9-7-2007 
από πτβολσγκά m m

t  Ανθυπαστυνφος Μιχαήλ Τζεφφιης.
Γεννήθηκε το έτος 1930 στο Δρυμό Λακωνίας Κατετάγη 
το1950 στην Ελληνική Χωροφυλακή Km αποστρατεύτηκε το 
1961 Υπηρέτησε οε &άφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔΑττικης Km

της ΑΑ Κυκλάδων. Υπήρξρ έγγαμος Km πατφας τρων τάτνων. Απφίωσε την 20- 
4-2007 από παθολογικά a im

t  Ανθυπαστυνΰμος Δημήτρτος Ταιαμαίλης
Γεννήθηκε το έτος 1964 στο Στάσιμο-Εφας- Μεσσηνίας Κατετάγη το 1967 κω υ
πηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΑΑττικης Υπήρξρ έγγαμος Km πατφας 
δύο τάτνων. Απφιωοε την 134-2007 από παθολογικά a im

1Ανθυπτ«ιυνύμοςεΛΑβ[ΐνάθΜςΥψηλάντης
Γεννήθηκε το έτος 1947 στο Παλωαχωρι Χαλκώκής Κατε
τάγη το1970στην Ελληνική Χωροφυλακή κω υπηρέτησε οε 
διάφορες υπηρεσίες της ΑΑ Λάρισας κω τηςΓΑΛΘεσσολο- 
νκηςΥπήρξρέγγαμοςκωτκπφτςδύοτάτνων.ΑπεβίόιΧΕτην 
157-2007 από παθολογικά arm

t  Ανθυππστυνόμος Κωνσταντίνος^ΦωτπνάπΜίλος
Γέννηθηκε το έτος 1977 στην Πάτρα Αχτάις Κατετάγη το1996 κω υπηρέτη® CE 
5άφορεςυπηρεσίςτηςΓΑΑΑττικι^κωτηςΑΑΔωδεκανησευ.^Υπήρξε άγαμος 
Ατκβίωοε την 1-7-2007 συνάμα τροχαίου ατυχήματος

ΙΑρχκμύλακης Χρηστός Αποστσλίδης
Γέννήθηκε το έτος 1960 στη Λιγαριά Βισαλτίας Σερρώ/. Κατετάγη το1984 κω υ
πηρέτησε οεδόίφορεςυπηρεοίφτηςΑΑΛαοιθκυ.Υπήρξρ έγγαμοςκωπατφας&ί- 
ο τάτνων. Απεβίοοε την 2352007 από παθολογικά m m

t  Αρχκρύλακης Αλέξιος Αποστόλου.
Γέννήθηκε το έτος I960 στους ΠωηδάτεςΠρφεήας Κατετάγη το1961κωυπηρέ· 
τηαεαεδιάφορεςυπηρεσίφτηςΓΑΑΑττικήςΥπήρξρέγγτφοςκωπατφαςενάςτέ· 
κνου. Απφίύοε την 24-7-2007 από παθολογικά m m

t  Αρχκρύλπκπς Χρηστός Καραμπάς
Γεννηθηκετοέτος1956στοΓοργόμυλοΠρφφςΚατετάγητο1975κωυπηρέτη- 
σεσε&άφορεςυπηρεσ^τωνΑΑβεσιφωααςΚφκυραςκωΠρφήαςΥπήρξρέγ- 
γαμος κω πατφας ενός τότνου. Απφίοοε την 4-7-2007 συνάιαα τρσχακυ ατυχή- 
ματος

ΙΑρχκρύλακας Νικόλαος Σερέτης
Γεννήθτρτε το έτος 1963 στην Αθήνα Κατετάγη το1982 κω υπηρέτησε στην 
Υ.ΦΑΑ Υπήρξρ αθλητής των συλλόγων; ΑΟ. Πρωππς 
ΑΟ. Δάφνης Γ Σ  Μίλων κω ΓΙΙ ΠανόΛοος Υπήρξρ μέλος 
TX.JV Εθνικών ομάδων 11αί&. τν-Εφήβτ. τν'-Νά,Λ' κω της Εθνι
κής αμάδας Ενόπλων Δυνάμεων με πολλές διεθνας διακρί
σεις Ήταν έγγαμος κω πατφας δύο τάτνων. Απεβκοοε την 
12-7-2007 όταν ευρισκόμενος στην παραλία Καλκινής στο 
ΜαρμάριΕυβοκςστηνπροσπάθεήτσυναδιαοτόοατσνη 
λικκς 10 ετών υιόν του, που καλυμβσύσε κω κινδύνευε, τσν 
παρεσυραν τα κύματα στα βράχια, χτύπησε σε αυτά, απώλε- 
σετκ;ωσθήοειςτουμεαπστέλεσμαναπνιγείαφσύτρύτακα- 
τήρθωοε κω έσωσε το im&'του.

t Αοακρύλακπς Θεόδωρος Αυοποης
Γεννήθηκε το έτος 1977 στην Καστοριά Κατετάγη το1997κω υπηρέτησε οεδιά- 
φορες υπηρεσίες της ΑΑ Καστοριάς Υπήρξρ έγγτψος κω πατφας 5χ> τάτνων. Α
πφίωαε την 29-7-2007 συνάΜα τροχαίου ατυχήματος

ΙΣυνομοφάλακαςΒααίλαοςΊέντοιος
Γεννήθηκε το έτος 1970 στη Ιφγιανίτ Κατετάγη το 1999 κω 
υπηρέτησε σε υπηρεσίς της ΑΑ Δράμας Υπήρξρ άγαμος Α- 
πφίοαε την 1652007 από παθολογικά m m
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αστυνομικόμυθιστόρημα
τον Τζσν ΛοντΙ

Ο ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
Πέρα από τον τρίμετρο μαντράτοιχο που στην κορφή 
του είχε σπασμένα κομμάτια γυαλιού καρφωμένα στο 
τσιμέντο, βρισκόταν το σπίτι των Μάστερς. Οι πυργί
σκοι και οι θολοί του έμοιαζαν να υψώνονται αγέρωχα, 
δαρμένοι από τη βροχή που έστελνε επάνω τους ο άνε
μος. Φαινόταν η τέλεια νύχτα για τον απλό (και γι αυτό 
επιτυχημένο) φόνο που επρόκειτο να συμβεί.
Ο Άντριαν Μάστερς ήταν μόνος στο σπίτι, Η Μάργκα- 
ρετ, η γριά υπηρέτρια, είχε ρεπό, και όλοι οι άλλοι έλει
παν κάπου. Ο Μάστερς, ασφαλώς, δεν ήταν από εκείνους 
που τους πείραζε η μοναξιά, πέρα από το ότι βαριόταν να 
εξυπηρετείται μόνος του.
Είχε φάει νωρίς και είχε κατεβεί στη μεγάλη καθαρή 
κουζίνα για να ετοιμάσει το βραδινό του τσάι. Η Μάρ- 
γκαρετ είχε φροντίσει να αφήσει την τσαγιέρα πλάι στο 
νεροχύτη, σε ένα σημείο όπου δεν μπορούσε παρά να τη 
δει, και έτσι ο Μάστερς τη γέμισε νερό και αρωματικό 
τσάι. Έβαλε το νερό να βράσει και μετά έσβησε το φως 
της κουζίνας και κατευθύνθηκε προς το γραφείο του. 
Μόλις άνοιξε την πόρτα του γραφείου, ένα υπόκωφο 
μουγκρητό ήρθε από μια γωνία και, καθώς το φως άνα
βε, το πελώριο λυκόσκυλο του Μάστερς όρθωσε τα γέρι
κα αυτιά του, τον αναγνώρισε, και μετά ξανακοιμήθηκε 
δίπλα στη βιβλιοθήκη.

Κοίταξε το σκυλί χαμογελώντας καθώς πήγαινε να κα
θίσει στο γραφείο του. Είχε μεγαλώσει το τεράστιο σκυ
λ ί από κουτάβι, και τα τελευταία δώδεκα χρόνια ήταν α- 
φοσιωμένο στο αφεντικό του και σε κανόναν άλλο. Ο 
Ταγματάρχης κοιμόταν πια τις περισσότερες ώρες της 
μέρας, αλλά διέθετε ακόμα ασυνήθιστη εγρήγορση και έ
παιζε καλά το ρόλο του σαν σύντροφος και φύλακας.
Ο Μάστερς μπορεί να εμπιστευόταν τα ζώα αλλά δεν ε
μπιστευόταν καθόλου τους ανθρώπους. Πέρα από την α
πειλητική παρουσία του Ταγματάρχη και του μαντρό- 
τοιχου που περιτριγύριζε το κτήμα του, οι κλειδαριές 
στις εξώπορτες του σπιτιού ήταν αδιάρρηκτες.
Κάθισε στο μεγάλο δρύινο γραφείο του και έπαιξε τεμπέ
λικα με ένα χρυσό χαρτοκόπτη. Αποφασίζοντας μετά α
πό μερικά λεπτά πως θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί το 
χρόνο του και να ολοκληρώσει κάποια δουλειά, πέταξε 
τον χαρτοκόπτη πάνω στο γραφείο, σηκώθηκε, και κα
τευθύνθηκε προς τον τοίχο πλάι στη βιβλιοθήκη.
Πίεσε με την παλάμη του το ξύλο που κάλυπτε τον τοί
χο, και το συγκεκριμένο κομμάτι υποχώρησε προς τα 
μέσα και στα δεξιά, γλιστρώντας πάνω σε κρυμμένες αυ
λακιές ώστε να αποκαλύψει τη γκρίζα χαλύβδινη πόρτα 
ενός θησαυροφυλακίου. Γυρίζοντας τον κατάλληλο 
συνδυασμό, άνοιξε άκοπα τη βαριά αλλά ισορροπημένη
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πόρτα και πέρασε μέσα.
Το εσωτερικό του θησαυροφυλακί
ου είχε πλάτος κάπου δύο μέτρα 
και βάθος τρία. Οι τοίχοι του ήταν 
γεμάτοι από ράφια και ντουλάπια 
που περιείχαν χρηματοκιβώτια. Ο 
Μάστερς άνοιξε ένα από τα συρτά
ρια στη δεξιά πλευρά του θησαυρο
φυλακίου, έψαξε σκεπτικά τους 
φακέλους του, και ετοιμαζόταν να 
βγάλει το φάκελο Σάμερς όταν η 
τσαγιέρα άρχισε να σφυρίζει, δεί
χνοντας πως το νερό είχε βράσει.
Βλαστημώντας, τράβηξε το φάκε
λο, και σε εκείνο το κλάσμα του 
δευτερολέπτου ένα ρίγος τον διαπέ
ρασε, ένα ρίγος που ίσως να είχε προκληθεί από το παρά
ξενο αλλαγμένο σφύριγμα της τσαγιέρας. Γύρισε, είδε 
μια σκιά να κινείται μέσα στο γραφείο, και συνειδητοποί
ησε πως κάποιος είχε εκμεταλλευτεί τον ήχο της τσαγιέ
ρας για να πλησιάσει απαρατήρητος. Με μεγάλο του τρό
μο είδε τη βαριά πόρτα του θησαυροφυλακίου να κλείνει. 
Ο μηχανισμός της κλειδαριάς έκλεισε με ένα ξερό κρότο 
και βρέθηκε παγιδευμένος στο εσωτερικό του θησαυρο
φυλακίου, μέσα σε απόλυτο σκοτάδι και σιωπή.
Ο Μάστερς δεν είχε ποτέ στη ζωή του πανικοβληθεί, αλ
λά και ποτέ στη ζωή του δεν είχε δυσκολευτεί τόσο να 
καταπολεμήσει τον πανικό του. Κανείς δεν επρόκειτο να 
γυρίσει στο σπίτι μέχρι το άλλο πρωί, οπότε η Μάργκα- 
ρετ θα ερχόταν να του ετοιμάσει το πρόγευμα, και το θη
σαυροφυλάκιο ήταν απόλυτα αεροστεγές και αδιαπέρα
στο. Αν πρόσθετε κανείς σε όλα αυτά το γεγονός πως κά
ποιος ολοφάνερα εσκεμμένα τον είχε κλείσει μέσα εκεί 
μέχρι να πεθάνει από ασφυξία, οι πιθανότητες του να 
βγει ξανά ζωντανός ήταν μηδαμι
νές. Ο Μάστερς ήταν πάντα άνθρω
πος που έβλεπε και έκρινε τα γεγο
νότα ψύχραιμα και ρεαλιστικά, και 
έτσι συνειδητοποίησε πως ήταν ή
δη νεκρός.
Ό ταν ο πρώτος φόβος του πέρασε, 
αποδέχθηκε την κατάσταση μοιρο
λατρικά. Υπολόγισε πως θα άντεχε 
γύρω στις δύο με έξι ώρες και μετά 
θα πέθαινε από ασφυξία μέσα στο 
σκοτάδι.
Πήγε ψηλαφιστά μέχρι μια γωνία 
και κάθισε κάτω με την πλάτη στον

τοίχο. Ή ξερε πως έπρεπε να παρα- 
μείνει ήρεμος και να αναπνέει κα
νονικά για να ξοδεύει όσο το δυνα
τόν λιγότερο οξυγόνο.
Η πρώτη ώρα πέρασε εκπληκτικά 
γρήγορα, κι ύστερα η δεύτερη. Ο 
Μάστερς άρχισε να δυσκολεύεται 
να αναπνεύσει.
Τώρα πια μονάχα μια μεγάλη απο
ρία έμενε στο μυαλό του: ποιος τον 
είχε σκοτώσει;
Ασχολούμενος με το ερώτημα για 
να αποφύγει τον πανικό που απει
λούσε να τον κυριεύσει, έβαλε το 
ψύχραιμο και λογικό μυαλό του 
να δουλέψει.

Πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν κίνητρο. Δεν είχε φτάσει 
εκεί που ήταν στον επιχειρηματικό κόσμο χωρίς να δεί
χνει και χωρίς να είναι άσπλαχνος, ένα χαρακτηριστικό 
που από νωρίς είχε ανακαλύψει ποος διέθετε και με το πα
ραπάνω. Αυτό που έφερνε σε απόγνωση τον Μάστερς ή
ταν πως ο κατάλογος των πιθανών υπόπτων ήταν τόσο 
μεγάλος ώστε να του είναι αδύνατος να συμπεράνει ποιος 
ήταν ο ένοχος.
Ύστερα, ξαφνιάζοντας ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό του, 
χαμογέλασε. Υπήρχε κάτι που θα περιόριζε τον κατάλογο 
σε λογικά πλαίσια. Όποιος είχε μπει στο γραφείο και είχε 
κλείσει την πόρτα του θησαυροφυλακίου θα έπρεπε να 
είχε περάσει μπροστά από τον Ταγματάρχη, πράγμα που 
σήμαινε πως ο δολοφόνος ήταν ένας από τους λίγους αν
θρώπους με τους οποίους το σκυλί ένιωθε αρκετή οικειό
τητα ώστε να μην επιτίθεται. Ο Μάστερς έφτιαξε μέσα 
στο μυαλό του την καινούρια, περιορισμένη λίστα των υ 
πόπτων.

Πρώτα ήταν η γυναίκα του η Λι- 
νέτ. Είχε πολλά κίνητρα - τα λεφτά 
του Μάστερς μαζί με την ελευθερί
α της. Ή ταν  είκοσι χρόνια νεότερή 
του και εντυπωσιακά όμορφη, και 
γνώριζε από καιρό τις εξωσυζυγι- 
κές της σχέσεις. Δυο μέρες πριν, 
την είχε συνοδεύσει στο αεροδρό
μιο, από το οποίο είχε φύγει για τη 
Νέα Υόρκη, όπου θα επισκεπτόταν 
την αδελφή της. Κανονικά η Λινέτ 
έπρεπε να είναι χίλια μίλια μακριά 
του.
Μετά ήταν ο νεότερος αδελφός του,

44 Ο μηχανισμός της
κλειδαριάς έκλεισε 
με ένα ξερό κρότο και 
βρέθηκε παγιδευμένος 
στο εσωτερικό 
του θησαυροφυλακίου, 
μέσα σε απόλυτο . 99σκοταοι και σιωπή
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ο Νέβιλ. Ή ταν καλλιτέχνης, ο απίθα
νος συνδυασμός ενός γλύπτη αφηρη- 
μένων χαλύβδινων γλυπτών και ενός 
ζωγράφου τοπίων. Αν και ήταν πετυ
χημένος από καλλιτεχνικής άποψης, 
η τέχνη του δεν του απέδιδε πολλά, 
και τον συντηρούσε κυρίως το μη
νιαίο εισόδημα που του είχε αφήσει 
κληρονομιά η θεία, η οποία είχε μεγα
λώσει αυτόν και τον Άντριαν. Εδώ το 
κίνητρο ήταν το χρήμα. Ο Νέβιλ 
γνώριζε καλά ότι η διαθήκη της θείας 
όριζε πως, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δύο α
δελφούς, το κεφάλαιο του ποσού που τους είχε αφήσει 
θα πήγαινε στον επιζήσαντα αδελφό, υπό τον όρο όμως 
η ακίνητη περιουσία του αποθανόντος και οι κανονικές 
μηνιαίες χρηματικές καταβολές να πάνε στην οικογέ
νεια του νεκρού. Αυτό με δυο λόγια σήμαινε πως η Λι- 
νέτ θα κληρονομούσε όλη την περιουσία του Μάστερς 
συν τις μηνιαίες καταβολές, ενώ ο Νέβιλ θα έβαζε το 
καλλιτεχνικό του χέρι σε όλο το επιπλέον κεφάλαιο της 
θείας πέρα από εκείνο που θα χρειαζόταν για να συντη
ρεί τις μηνιαίες καταβολές - χρήματα αρκετά για να κά
νουν κάποιον να σκοτώσει.
Ασφαλώς, ο Μάστερς και ο αδελφός του τα πήγαιναν πά
ντα αρκετά καλά, τουλάχιστον επιφανειακά, αλλά ποιος 
γνώριζε τ ί μπορούσε να υπάρχει μέσα στο μυαλό ενός 
ανθρώπου, έστω κι ενός αδελφού;
Είχε τηλεφωνήσει στον Νέβιλ το ίδιο πρωί, για να τον 
ρωτήσει αν ήθελε να φάνε μαζί. Ο Νέβιλ είχε αρνηθεί 
την πρόσκληση, λέγοντας πως είχε εντοπίσει ένα χωρά
φι με ηλιοτρόπια και ήθελε να προλάβει να το ζωγραφί
σει πριν το μετατρέψουν σε γιαπί. Ή τα ν  απά εκείνους 
τους καλλιτέχνες που ήθελαν να ζωγραφίζουν αμέσως 
αυτό που τραβούσε τη φαντασία τους. Είχε πει πάντως 
στον Μάστερς ότι, αν κάτι τον έκανε να αλλάξει τα σχέ
διά του, θα του τηλεφωνούσε οπωσδήποτε και θα κανό
νιζε να συναντηθούν κάπου στο κέντρο της πόλης.
Ο Νέβιλ δεν είχε τηλεφωνήσει. Η τέχνη του τον είχε κα- 
τακυριεύσει, όπως συνήθως.
Ο τρίτος ύποπτος ήταν ο Ντουέιν Ράθμαν, συνέταιρος 
του Μάστερς και αντιπρόεδρος της εταιρίας του. Αν ο 
Μάστερς έφευγε από τη μέση, θα αποκτούσε απόλυτο έ
λεγχο πάνω στα πλούτη της εταιρίας. Ο Ράθμαν υποτί
θεται πως ήταν στο Σεν Λούις για μια 
συμφωνία με μια υφαντουργική εται
ρία και έτσι, όπως και η Λινέτ, βρισκό
ταν μακριά από την πόλη.
Ο Μάστερς ήταν βέβαιος πως δεν υ
πήρχε κανένας άλλος συγγενής ή τα
κτικός επισκέπτης που να εμπίπτει σε 
αυτή την κατηγορία.
Ποιος ήταν από τους τρεις; Ο Μάστερ
ς ένιωθε τον αέρα να πήζει και όταν

τον ρουφούσε στα πνευμόνια του έ
μοιαζε σαν κάτι παχύρρευστο. Πιέζο
ντας τον εαυτό του να ηρεμήσει, έστι
ασε το μυαλό του στη σκέψη που τον 
βοηθούσε να ξεχνά το αναπόφευκτο.
Η Λινέτ είχε κάνει εκείνο το πρωινό έ
να υπεραστικό τηλεφώνημα από το 
σπίτι της αδελφής της στη Νέα Υόρκη. 
Θα είχε χρόνο να πάρει την επόμενη 
πτήση, να εκτελέσει την αποστολή της 
και να επιστρέφει στη Νέα Υόρκη πριν 
το πτώμα - το δικό του πτώμα! - ανα

καλυφθεί.
Αν τελικά είχε πάει στη Νέα Υόρκη, γ ιατί η πτήση είχε 
και ενδιάμεσους προορισμούς.
Ύστερα ο Μάστερς θυμήθηκε πως είχε μιλήσει εκείνο 
το πρωί στο τηλέφωνο και με την αδελφή της Λινέτ, την 
A w. Αυτό σήμαινε πως, αν η γυναίκα του είχε σχεδιάσει 
το φόνο, έπρεπε να είναι μπλεγμένη και η αδελφή της. 
Διαφορετικά, θα της ήταν αδύνατον να εξαφανιστεί για 
ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να το αντιλη- 
φθεί η A w. Έπειτα, πάλι, η Λινέτ δεν είχε και τόσο ι
σχυρό κίνητρο. Αν και είχε πολλά να κερδίσει από το θά
νατο του Μάστερς, σε σύγκριση με την παλιά της ζωή 
σαν γκαρσόνα τα περνούσε τώρα μια χαρά.
Ο Νέβιλ και ο Ράθμαν ήταν πιο πιθανοί ύποπτοι. Η δή
θεν περιφρόνηση του Νέβιλ για τα υλικά αγαθά δεν ξε
γελούσε καθόλου τον Μάστερς.
Κανείς δεν μπορούσε να είναι τόσο άτρωτος στον πειρα
σμό του εύκολου και μεγάλου πλούτου, και ο Ράθμαν, 
ασφαλώς, ήταν επιχειρηματίας όπως κι ο Μάστερς.. Ύ 
στερα ο Μάστερς θυμήθηκε πόας είχε ρωτήσει τον Ράθ
μαν για τις τιμές των υφασμάτων. Ο Ράθμαν του είχε υ- 
ποσχεθεί να τον πάρει τηλέφωνο και να του μεταφέρει 
τις τιμές στις ow ra ακριβώς. Ο Μάστερς κοίταξε τους 
φωσφορίζοντες δείκτες του ρολογιού του: οκτώ και πε
νήντα δύο. Ήξερε ότι ο συνέταιρός του ήταν απόλυτα 
ακριβής. Αν το τηλέφωνο χτυπούσε ακριβώς στις owi0, 
θα πρέπει να ήταν σχεδόν πέρα από κάθε αμφιβολία ο 
Ράθμαν, ο οποίος θα του τηλεφωνούσε από το Σεν Λού
ις για να του πει τις τιμές των υφασμάτων. Δεν θα είχε 
κανένα λόγο να προσποιηθεί ένα υπεραστικό τηλεφώνη
μα, αν ήδη γνώριζε, πως το θύμα του βρισκόταν μέσα 
στο θησαυροφυλάκιο και ασφυκτιούσε.

Ο Μάστερς πίστευε ότι θα μπορούσε να 
ακούσει τον κτύπο του τηλεφώνου, αν 
ο δολοφόνος είχε αφήσει το δρύινο κά
λυμμα του τοίχου ανοιχτό ώστε ο θάνα
τος του να περάσει για ατύχημα. 
Ακριβώς στις m r a  παρά πέντε, κινή
θηκε μέσα στο σκοτάδι και κόλλησε το 
αυτί του στη βαριά χαλύβδινη πόρτα. 
Απόμακρα, σχεδόν ανεπαίσθητα, το ε
παναλαμβανόμενο κουδούνισμα από

66 Τώρα m a
μονάχα μια μεγάλη 
απορία έμενε 
στο μυαλά του: 
ποιος τον είχε
σκοτώσει; ”

Α/Α [ 1 1 8 ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΠΒΡΙΟΣ 2007



66 Ο Ν έβιλ είχε αρνηθεί 
χην πρόσκληση,

την τηλεφωνική συσκευή του 
γραφείου έφτασε μέσα στο θησαυ
ροφυλάκιο.
Ή ταν εννιά παρά ένα λεπτό. Ο 
Ράθμαν συνήθιζε να κάνει τα πά
ντα ένα λεπτά νωρίτερα.
Ο Μάστερς πισωπάτησε, ανασαί- 
νοντας με μεγαλύτερη δυσκολία 
είτε εξαιτίας της έντασης είτε ε
ξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου.
Δεν ήξερε τ ί από τα δύο ήταν και 
ούτε ήθελε να το σκέφτεται.
Μήπως, αν άρχιζε να χτυπάει τον 
τοίχο του θησαυροφυλακίου, υ 
πήρχε πιθανότητα κάποιος από έξω να τον ακούσει; Δεν 
υπήρχε ούτε μια πιθανότητα στις εκατό ότι κάποιος - έ
στω η Μάργκαρετ που γύριζε για κάτι που είχε ξεχάσει 
- να μπορούσε να τον ακούσει.
Ο Μάστερς τινάχτηκε ξαφνικά, χωρίς καν να αντιληφθεί 
πως είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε ένα ράφι. Ήξερε! 
Έβρεχε όλη την ημέρα, από τη μέση του πρωινού και 
μετά, και ο Νέβιλ του είχε πει ότι θα πήγαινε στο ύπαι
θρο να ζωγραφίζει ηλιοτρόπια! Αυτό ήταν αδύνατο! Ο 
Νέβιλ δεν είχε τηλεφωνήσει στο Μάστερς για να συνα
ντηθούν στην πόλη για φαγητό, όπως είχαν συμφωνή
σει, και ασφαλώς δεν μπορούσε να έχει περάσει όλη τη 
μέρα του στο ύπαιθρο. Βέβαια, έπρεπε να παραδεχθεί 
πως ο αδελφός του μπορεί να ήταν απλώς μισοκοιμισμέ- 
νος την ώρα που του μιλούσε και να μη θυμόταν τι εί
χαν πει όταν ξύπνησε αργότερα.
Ό μω ς ο Ράθμαν ήταν στο Σεν Λούις και η Λινέτ στη 
Νέα Υόρκη.
Έ πρεπε να είναι ο Νέβιλ.
Ο Μάστερς ένιαχτε περισσότερο ικανοποίηση που είχε 
λύσει το μυστήριο και λιγότερο θυμό για την πράξη του 
Νέβιλ. Με την ειλικρίνεια ενός ετοιμοθάνατου, παραδέ
χθηκε πτος αντιλαμβανόταν, σχεδόν κατανοούσε τις ε
νέργειες του Νέβιλ. Σε αυτό το παιχνίδι παίζονταν πολ
λά λεφτά.
Ο Νέβιλ, ωστόσο, δεν θα προλάβαινε να ευχαριστηθεί τα 
λεφτά. Ό πω ς συνέβαινε από τότε που ήταν παιδιά, ο 
Μάστερς τον είχε νικήσει και σε αυτό το παιχνίδι. Εκεί
νο που είχε τώρα σημασία ήταν να βεβαιωθεί πως ο Νέ
βιλ θα πλήρωνε το τίμημα.
Ο Μάστερς έψαξε μέσα στην τσέπη 
του πουκαμίσου του. Είχε μαζί το 
στυλό του. Για φως είχε τη φωτιά του 
αναπτήρα του. Η ανάσα του έβγαινε 
κοφτή καθώς με τρεμάμενα δάχτυλα 
άνοιξε ένα φάκελο και έβγαλε ένα χαρ
τί. Ακούμπησε το χαρτί στο πάτωμα, 
ετοίμασε το στυλό, και με το αριστερό 
χέρι άναψε τον αναπτήρα.
Με καθαρά γράμματα έγραψε πάνω

στο χαρτί το όνομα του Νέβιλ, 
την κατηγορία, και κάτω από όλα 
αυτά τις λέξεις: "Τον είδα να κλεί
νει την πόρτα". Η πολιτεία στην 
οποία ζούσε είχε επαναφέρει πρό
σφατα την ποινή του θανάτου για 
τον προμελετημένο φόνο. Αυτές 
οι τελευταίες λέξεις θα φρόντιζαν 
ώστε ο Νέβιλ, όπως κι ο Μάστερς, 
να πεθάνει σε ένα μικρό θάλαμο, 
προσπαθώντας άσκοπα να πάρει 
ανάσα.
Καθώς ο Μάστερς έβαζε την υπο
γραφή του, η φλόγα του αναπτή

ρα τρεμόπαιξε, έριξε φανταστικές σκιές γύρω στο θησαυ
ροφυλάκιο, και μετά έσβησε.

"Είδες το δρύινο κάλυμμα της πόρτας του θησαυροφυ
λακίου ανοιχτό, σκέφτηκες πως κάτι δεν πήγαινε καλά, 
και μας ειδοποίησες", είπε υπομονετικά στη Μάργκαρετ 
ο υπαστυνόμος Γκαρ.
Η Μάργκαρετ κούνησε καταφατικά το κεφάλι της. "Δεν 
ήταν όμως μονάχα αυτό. Ο κύριος Μάστερς βρισκόταν 
πάντα το πρωί στο γραφείο του όταν ερχόμουν να ετοι
μάσω το πρόγευμα. Κανείς δεν ήταν πιο ακριβής από τον 
κύριο Μάστερς".
Το πρωινό ήταν γκρίζο και βαρύ, και η βροχή έπεφτε α
κόμα. Οι κουρτίνες ήταν τραβηγμένες, όπως και η χαλύ
βδινη πόρτα του θησαυροφυλακίου. Οι φωτογράφοι της 
αστυνομίας μόλις είχαν σταματήσει να φωτογραφίζουν 
το πτώμα του Μάστερς, το τελευταίο του μήνυμα, όπως 
και κάθε τι άλλο μέσα στο θησαυροφυλάκιο.
Η Μάργκαρετ έκλαιγε σιωπηλά καθώς έβγαζαν το πτώ
μα από το δωμάτιο, τυλιγμένο με σεντόνια. Περπάτησε 
καμπουριασμένη πίσω από το φορείο και είδε τους μετα
φορείς να ανοίγουν βιαστικά την εξώπορτα και να τρέ
χουν μέσα στη βροχή για να χωθούν στο ασθενοφόρο. 
Καθώς έβγαιναν από το σπίτι, μαζί τους βγήκε και ο 
Ταγματάρχης, ο οποίος εκείνο το πρωί δεν είχε κάνει τον 
πρωινό του περίπατο.
Ο μεγάλος σκύλος έκανε το γύρο του σπιτιού, χοροπη

δώντας όποος συνήθως στην πελώρια 
πίσω αυλή, αν και όχι τόση ώρα όση 
όταν ήταν πιο νέος. Κούτσαινε λίγο 
από το δεξί πόδι, γ ιατί το είχε χτυπή
σει καθώς έπεφτε πάνω στη χαλύβδι
νη πόρτα του θησαυροφυλακίου, 
τρομαγμένος μέσα στον ύπνο του α
πό το σφύριγμα της τσαγιέρας.
Μέσα στο σπίτι, ο υπαστυνόμος Γκαρ 
ρώτησε τη Μάργκαρετ: "Ποιος είναι 
λοιπόν αυτός ο Νέβιλ;" ]

λέγοντας πως είχε 
εντοπίσει ένα χωράφι 
με ηλιοτρόπια και ήθελε 
να προλάβει να 
το ζωγραφίσει 
πριν το μετατρέψουν
σε γιαπί
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ηαραςεναη όλο τον κόσμο

Επιμέλεια Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Η ανόρθω ση του μεσαίου δάκτυλου δεν 
αποτελεί απλώς προσβλητική χειρονομία, αλλά 
συνιστά ποινικά κολάσιμο αδίκημα. Την απόφα
ση αυτή εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Ολλανδίας το οποίο έκρινε σε δεύτερο βαθμό την 
περίπτωση 25χρονου άνδρα, ο οποίος είχε προβεί 

στην συγκεκριμένη χειρονομία προς δύο α
στυνομικούς προ δύο ετών. Ο δικαστής 

που έκρινε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό 
είχε αποφανθεί ότι η συγκεκριμένη χειρο

νομία ήταν μεν "εξαιρετικά προσβλητι
κή", αλλά "δεν ήταν παράνομη", άρα 
δεν επέσυρε και κάποια ποινή, οπότε 

απάλλαξε τον δράστη. Ωστόσο, οι δύο 
προσβληθέντες αστυνομικοί φαίνεται 

ότι είχαν διαφορετική άποψη και ανα
ζητώντας το δίκιο τους και την αποκατά

σταση της τιμής τους στράφηκαν στο 
Ανώτατο Δικαστήριο, όπου και δικαιώθηκαν, με 
αποτέλεσμα ο αγενής δράστης να καταδικαστεί 
σε τρίμηνη φυλάκιση.

λά εκείνη επέμενε να δοκιμάσει, θεωρώντας προφανώς 
ότι δεν ήταν τόσο παχιά!

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν  παρουσιάζει η ιστορία ενός Ρώσου, 
ο οποίος συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος κι όταν ο 
τροχονόμος του ζήτησε να δώσει τα κλειδιά, για να προ
χωρήσει ως οφείλε στην κατά
σχεση του αυτοκινήτου του, ε
κείνος επιχείρησε να τα καταπιεί.
Φοβούμενος ο τροχονόμος ότι 
μπορεί να πνιγεί, προσπάθησε να 
τα πάρει από το στόμα του κι ο 
μεθυσμένος οδηγός τον δάγκωσε!
Το περιστατικό συνέβη πρόσφατα, σε δρόμο του Κεμέ- 
ροβο, κάπου τρία χλμ. έξω από τη Μόσχα. Ο συλληφθείς 
οδηγός αν και δεν είχε κανένα πρόβλημα να ομολογήσει 
ότι τα είχε "τσούξει" αρκούντως εν τούτοις δεν ήθελε να 
παραδώσει το αυτοκίνητο του, γι’ αυτό και επιχείρησε 
να καταπιεί τα κλειδιά. Μόνο και μόνο για να προσθέσει 
ένα ακόμη παράπτωμα στην παράνομη πράξη του, αυτό 
της ανυπακοής

Μ ια εξαιρετικά εύσωμη γυναίκα... .σφή
νωσε στη "Σήραγγα της Αγάπης", ένα πολύ γνω
στά σπήλαιο στην περιοχή του Κέιπ Τάουν και 
χρειάστηκε να οργανωθεί ολόκληρη επιχείρηση 
διάσωσης προκειμένου να απελευθερωθεί η ίδια, 
αλλά και οι επισκέπτες που εγκλωβίστηκαν εξαι- 
τίας της Ο απεγκλωβισμός έγινε με τη χρήση υ
γρής παραφίνης και βαρούλκου, το οποίο κρίθη- 

κε απαραίτητο για την α
πομάκρυνση τη ς καθώς 
αποδείχθηκε αδύνατο να 
μετακινηθεί με άλλον 
τρόπο. Οι εγκλωβισμένοι 
στο σπήλαιο εφοδιάστη
καν με τα απαραίτητα, 
τρόφιμα, νερό και κουβέρ
τες έως ότου λήξει η α
προσδόκητη περιπέτεια 
τους και μπορέσουν να ε- 
πιστρέψουν στο σπίτι 
τους σώοι και αβλαβείς.
Οι ιθύνοντες του γραφεί
ου, στο οποίο είχε απευ
θυνθεί η χονδρή κυρία 
για την έκδοση του εισι
τηρίου τη ς την είχαν 
προειδοποιήσει για τη 
στενότητα του χώρου, αλ-
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Έ να4χρονο παιδί στην 
κινέζικη επαρχία Ζιανγκσού 
.. .σκότωσε με τις στριγκλιές 
του ένα ολόκληρο κοτέτσι με 
400 κοτόπουλα. Ο μικρός τρό
μαξε τόσο πολύ από το γαύγι- 
σμα ενός σκύλου, ώστε άρχισε να στριγγλίζει. Και, ω 
του θαύματος τα κοτόπουλα στο παρακείμενο κοτέτσι 
ποδοπατήθηκαν απ’ τον φόβο τους μέχρι θανάτου. Αυτή 
την ερμηνεία τουλάχιστον έδωσε για τον μαζικό θάνατο 
των κοτόπουλων ο δικαστής ο οποίος εκλήθη να κρίνει 
την υπόθεση. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι το δυνατό 
κλάμα του παιδιού ήταν "ο μόνος απρόσμενος μη φυσιο
λογικός θόρυβος", που κατατρόμαξε τα κοτόπουλα Το 
συμβάν αναφέρει η εφημερίδα "Nanjing Morning Post". 
Ο μικρός συνόδευε τον πατέρα του, ο οποίος προμήθευε 
με φιάλες αερίου τα σπίτια της υπαίθρου και τώρα κα
λείται να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη για την απώλεια 
των κοτόπουλων του.

Εξαιρετικά γενναιόδωρο αποδείχθηκε το φιλοδώ
ρημα, που άφησε πελάτης στη νεαρή υπάλληλο καφετέ- 
ριας στο Σεράγιεβο. Στην αρχή, η κοπέλα δυσανασχέτη
σε, επειδή θεώρησε ότι ο πελάτης την κοροΐδεψε αφήνο
ντας της ένα "ξυστό", για φιλοδώ
ρημα Όταν, παρ’ όλα αυτά, έκανε __
τον κόπο να το ξύσει, δεν μπορού- ^  HBb.



/

σε να συγκροτήσει τη χαρα 
της, αφού είχε κερδίσει τουλά
χιστον τρεις μηνιαίους μι
σθούς, μέσα σε μια στιγμή. Το 
όλο σκηνικό εξελίχθηκε παρό
ντος του πελάτη, ο οποίος φυ
σικά δεν γνώριζε ότι το λαχεί

ο ήταν τυχερό. Κι όταν το διαπίστωσε όμως, δεν 
έκανε την παραμικρή κίνηση να το επαναδιεκδι- 
κήσει, κατά τα λεγάμενα του ιδιοκτήτη της επι
χείρησης, όπου εργαζόταν η νεαρή κοπέλα, αλλά 
αντιθέτως φάνηκε να χάρηκε με την τύχη της.

Εικοσιενα τηλεφωνικά μηνύματα αποδεί
χθηκαν υπεραρκετά για να πείσουν ένα νεαρό 
κλέφτη, στην Κίνα, όχι 
μόνο να επιστρέφει την 
κλεμμένη τσάντα μιας δα
σκάλας, με ανέπαφο το 
περιεχόμενο της, αλλά και 
να δηλώσει μετανιωμένος 
για την πράξη του και να 
υποσχεθείότι θα επιδιώ
ξει να γίνει καλύτερος άν
θρωπος. Ό λα αυτά, με α
φορμή ένα σύνηθες κατά 
τα άλλα περιστατικό κλο
πής τσάντας, στην ανατο
λική επαρχία Σαντόγκ, ό
που το θύμα, μια δασκάλα, αντί να απευθυνθεί 
στις αρχές προτίμησε ν α .. ευαισθητοποιήσει τον 
δράστη. Άρχισε, λοιπόν, να του στέλνει μηνύμα
τα στο κινητό της τηλέφωνο, που βρισκόταν 
στην κλεμμένη τσάντα, πείθοντας τον ότι μπορεί 
να διορθώσει το λάθος του.

/■  /
Μ ία Α ιγύπτια ζήτησε διαζύγιο από τον 
σύζυγό της, ο οποίος προτιμούσε να περνά τις 
νύχτες "αγκαλιά" με τον υπολογιστή του, σερφά- 
ροντας στο Διαδίκτυο και όχι στο κρεβάτι τους 
Προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών 
στο επάγγελμα, ο .. .άπιστος σύζυγος δεν αντάλ
λασσε κουβέντα με τη γυναίκα και τα δύο παιδιά 
τους κι επικοινωνούσε μαζί τους μέσω ηλεκτρο
νικού ταχυδρομείου. Ο παθιασμένος σύζυγος δεν 
κλονίστηκε με την κατάθεση της αίτησης διαζυ
γίου, αρνούμενος να παραστεί στο δικαστήριο για 
πιθανή συμφιλίωση κι απλώς ζήτησε να προχω

ρήσει η διαδικασία, χωρίς κανείς να 
τον ξαναενοχλήσει γ ι’ αυτό το θέμα.

Σε Ο Π η νεΐ< 5  διώκτες μεθυ
σμένων ...αρουραίων εξελίσσο- / 
νται οι αστυνομικοί, στο ανατολι
κό ινδικό κρατίδιο Μπιχάρ, όπου τα απεχθή τρωκτικά 
καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, από τις απο
θήκες της αστυνομίας Οι αρουραίοι τρυπούν τα κουτά- 
κια με τις μπίρες ή τα πώματα από φιάλες ουίσκι, που έ
χουν κατασχεθεί κ α ι.. .διεισδύουν στο μεθυστικό περιε
χόμενο τους Εν συνεχεία βεβαίως "συμπεριφέρονται" ό
πως κάθε μεθυσμένος: προβαίνουν σε .. .απρόκλητες επι
θέσεις εναντίον ανθρώπων, σπάνε και καταστρέφουν 
ό,τι βρεθεί στο διάβα τους ενώ οι αστυνομικοί έχουν 
"σηκώσει τα χέρια ψηλά". Δεν ξέρουν πώς να αντιμετω
πίσουν τους μεθυσμένους αρουραίους οι οποίοι προφα
νώς ξέρουν πώς να διαφεύγουν. Δεν είναι όμως μόνο οι 
ζημιές και οι επιθέσεις Είναι και τα διαφυγόντα κέρδη 
από το αλκοόλ, που καταναλώνουν, διότι αν οι φιάλες έ
μεναν ανέπαφες θα πωλούνταν σε δημοπρασία

Ζωσμένη με τρεις κροκόδειλους ήταν μια γυναίκα, 
οποία συνελήφθη στο συνοριακό πέρασμα της Γάζας με 
την Αίγυπτο, τη μόνη έξοδο των Παλαιστινίων με τον έ
ξω κόσμο. Οι συνοριακοί φρουροί παρατήρησαν ότι η 
συγκεκριμένη γυναίκα ήταν "περίεργα" παχιά και παρό- 
τι κάτι τέτοιο δεν είναι εντελώς ασυνήθιστο για τις Πα
λαιστίνιες εν τούτοις ήταν και το "σχήμα" του παχου
λού σώματος της τέτοιο, που προκαλούσε προς εξερεύ
νηση. Αποφάσισαν, λοιπόν, να προχωρήσουν στο εσωτε
ρικό του άνετου ολόσωμου φουστανιού της με τη συν
δρομή γυναίκας-συναδέλφου, η οποία ωστόσο έφυγε 
τρέχοντος και ουρλιάζοντας όταν η ύποπτη παχιά σή
κωσε το φουστάνι της: τρεις ολοζώντανοι κροκόδειλοι, 
μήκους περίπου 50 εκατοστών ο καθένας έστω και με 
φιμωμένο το στόμα τους σίγουρα δεν ήταν αυτό που 
περίμενε. Ό ταν ηρέμησαν τα πνεύματα, η γυναίκα συ
νελήφθη για τα περαιτέρω, ενώ οι μικροί κροκόδειλοι, οι 
οποίοι πιθανότατα έβαιναν προς πώληση, επεστράφησαν 
στην Αίγυπτο.
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ψυχαγωγία
Επιμέλεια Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα

αστυνομικό πρόβλημα (π̂ &η οδηγείτε σωστά; (παιχνίδι 2)

Ή ταν 5:00’ ξημερώματα Σαββάτου, όταν η Άμεση Δράση δέχτηκε 
ένα τηλεφώνημα για ληστεία μετά φόνου σε μονοκατοικία της ο
δού Σώρου 156. 'Οταν έφτασαν στον τόπο του εγκλήματος ένας ά
ντρας σερνόταν στο πάτωμα εκλιπαρώντας βοήθεια, ενώ στο κρε
βάτι ήταν η νεκρή γυναίκα του, σε μία λίμνη από αίμα Δύο μικρά 
παιδιά κλεισμένα στο κάτω μέρος της ντουλάπας έκλαιγαν στο δι
πλανά δωμάτιο. Αμέσως ειδοποιήθηκε το πλησιέστερο νοσοκομείο 
για τη μεταφορά των θυμάτων.
Ο αστυνόμος Στεργίου έμεινε πίσω για μια ενδελεχή αυτοψία
- Είκοσι χρόνια στο επάγγελμα μα κάτι τέτοιο δεν έχω ξαναδεί 
πραγματικά. Αυτό που έγινε εδώ ήταν πραγματικά φρικτό, είπε 
κοιτώντας γύρω του, μη ξέροντας από πού να αρχίσει.
Το κρεβάτι του ζευγαριού και το χαλί στο πάτωμα είχε βαφτεί με 
αίμα Η γυναίκα βρισκόταν ανάσκελα στο κρεβάτι και είχε δεχθεί 
περισσότερες από 20 μαχαιριές, με πολύ βίαιο και απάνθρωπο τρό
πο. Τα πέλματα των ποδιών της ήταν βουτηγμένα στο αίμα Τα υ
πόλοιπα αντικείμενα στο δωμάτιο ήταν κανονικά στη θέση τους. 
Στο κομοδίνο αναμνηστικές φωτογραφίες της οικογένειας, ο τοίχος 
πάνω από το κρεβάτι πεντακάθαρος, τα κάδρα στη θέση τους, τί
ποτε δεν μαρτυρούσε το φρικτό φονικό που έγινε τη νύχτα  Το πα
ράθυρο της κρεβατοκάμαρας που έβλεπε σε ένα μικρό κήπο ήταν 
παραβιασμένο και έξω ακριβώς από αυτό ήταν μια μεγάλη σακού
λα σκουπιδιών με διάφορες ηλεκτρικές συσκευές και μια άλλη με 
κοσμήματα και διάφορα μικροαντ ικείμενα αξίας.
-Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κάποιος ότι ένας απρόσμενος επισκέ
πτης δημιούργησε όλη αυτή την κόλαση, είπε ο αστυνόμος, αλλά 
νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε κατάθεση και από το σύζυγο.
Ο άντρας είχε τραυματιστεί ελαφρά από το ίδιο μαχαίρι που θανα
τώθηκε η γυναίκα του και ήταν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βο
ήθειες. Ο αστυνόμος μετέβη εκεί για μια mo αναλυτική εξήγηση 
των γεγονότων.
- Κύριε Στεργίου, κοιμόμουν όταν ξύπνησα ξαφνικά και ένιωσα να 
γίνεται μία πάλη δίπλα μου. Πριν καλά - καλά καταλάβω τι γίνεται 
είδα τη γυναίκα μου πνιγμένη μέσα στα αίματα και μια αντρική φι
γούρα να στέκεται πάνω της και να τη χτυπά με μανία Προσπάθη
σα να τη σώσω αλλά δέχτηκα και εγώ μερικές μαχαιριές. Τότε άρ
χισα να φωνάζω και ο άντρας το έβαλε στα ποδιά. Μετά με όσες δυ
νάμεις μου είχαν απομείνει πήρα το 100.
-Η εξήγηση των γεγονότων δεν με πείθει κύριε μου. Υπάρχει μια 
λεπτομέρεια που μαρτυρεί ότι τα περιστατικά δεν έγινα έτσι όπως 
τα λέτε, μάλλον θα πρέπει να τα ξαναπούμε mo αναλυτικά.

1. Τι καταλαβαίνει κάποιος με 
τον όρο "αμυντική οδήγηση ;
α) Να επιμένει πάντα στο δίκιο
του.
β) Να σταματά σε κάθε δια
σταύρωση, 
γ) Να λαμβάνει μέρι
μνα για πιθανά σφάλ
ματα άλλων.

2. Ποιος κίνδυνος υπάρχει κατά το προ
σπέρασμα ακόμα και σε οδόστρωμα που εί
ναι ευθύ και παρέχει ορατότητα;
α) Η ταχύτητα ενός αντιθέτως ερχόμενου οχή
ματος να εκτιμηθεί ως μικρή, 
β) Η ταχύτητα ενός αντιθέτως ερχόμενου οχή
ματος να εκτιμηθεί ως πολύ υψηλή.

3. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο οδηγός πρέ
πει να είναι κύριος του οχήματος του ;
α) Να μπορεί να αυξάνει Km να μειώνει την τα
χύτητα του οχήματος του 
κατά βούληση, 
β) Να κινεί το όχημά του 
με μικρή ταχύτητα 
γ) Να ρυθμίζει την ταχύτη
τα του οχήματος του ανά
λογα με τις υπάρχουσες 
συνθήκες

[ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ]
“Πώς λέγεται...”
-Πώς λέγεται αυτός πού μιλάει συνέχεια, χωρίς να τον α
κούει κανείς;
-Δάσκαλος. V

Σε ποια λεπτομέρεια αναφέρεται ο αστυνόμος;
(Το ως ανω συμβάν είναι ένα πραγματικό περιστατικό που έγινε στο Κολο- 
ράντο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επόμενο τεύχος πώς τι αστυνομία έ
φτασε στα ίχντι του δολοφόνου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα).

“Ποιος δουλεύει”
-Πόσα άτομα δουλεύετε εδώ; 
-Με τον διευθυντή εφτά. 
-Δηλαδή χωρίς το διευθυντή; 
- Όχι, χωρίς το διευθυντή δε 
δουλεύει κανένας.
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τεστ γνώσεων (παιχνίδι)
α) Ποιος ποταμός χύνεται στο Ιόνιο πέλαγος;
(Α) Αλιάκμονας, (Β) Έβρος, (Γ) Αξιός, (Δ) Αχελώος.

β) Η λίμνη Βεγορίτιδα σε ποιο γεωγραφικό διαμέρι
σμα βρίσκεται;
(Α) Ηπείρου, (Β) Μακεδονίας, (Γ) Θεσσαλίας, (Δ) 
Θράκης.

γ) Τι προκαλεί την αιολική διάβρωση;
(Α) Το νερό, (Β) Ο αέρας, (Γ) Η  φωτιά, (Δ) Τα 
κύματα.

σπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 4)
Σε μια αποθήκη έχουμε 9 σακιά αλεύρι και μια ζυγα
ριά (μπαλάντζα). Έ να  από τα 9 σακιά είναι λίγο ελα
φρύτερο από τα άλλα Πώς θα το ανακαλύψουμε κά
νοντας μόνο 2 ζυγίσματα;

Λόγια σοφών
44 Όλοι όσοι μελέτησαν την τέχνη της διοίκησης 

του ανθρώπινου γένους, πρέπει να έχουν πεισθεί ότι 
η τύχη των κρατών εξαρτάται από την εκπαίδευση 
των νέων.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

44 Εκπαίδευση είναι εκείνο που έχει μείνει, όταν έχουμε 
πια ξρχάσει κάθε τι που μάθαμε στο σχολειό.
ΑΪΣΤΑΪΝ

44 Ελευθερίά, ηγεμονία βίου, αυτοκράτειρα επί πα- 
ντί, εξουσία του καθ’ ευατόν εν βίο, αφειδία εν χρή- 
σει και εν κτήσει ουσίας 
ΠΛΑΤΩΝΑΣ

44 Εγκράτεια και μέτρο στα νιάτα είναι το διαβατή
ριο για ευτυχισμένα γηρατειά.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

«  ~ ,  ,  ,  ,  , , ΜΟι φτωχοί όταν αγαπιούνται είναι πλούσιοι. 
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ

(Τι λένε οι σοφοί και ο κόσμος του X  Ζιάκκα)

Γ ιατί το λέμε έτσι;
"Άνθρακες ο Θ ησαυρός”
Τη φράση αυτή τη χρησιμοποιούμε, όταν διαψεύδσνται οι ελπίδες 
μας Η πλήρη διατύπωσή της είναι "άνθρακες ο θησαυρός πέφηνε", 
όπωςαναφέρεται από το Λουκιανό, δηλαδή αποδείχτηκε ότι ο θησαυ
ρός ήταν άνθρακες
Η έκφραση προήλθε από μια δοξρσιύ των αρχαίων, σύμφωνα με την 
οποία καλά δαιμονικά αποκαλύπτουν σε ανθρώπους την ώρα που 
κοιμούνται, το σημείο που υπάρχει κρυμμένος θησαυρός που για να 
βρεθεί θα πρέπει αυτός που είδε το όνειρο, μόνος του να ψάΕρι και να 
τον βρει, χωρίς ν ’ αποκαλύψει οε κανέναν το μυστικό, γιατί αλλιώς 
θα βρει άνθρακες και στάχτη.
Κατά μία άλλη φ ω ς εκδοχή ο κόσμος πάντα πιστεύει ότι κάπου υ
πάρχει κρυμμένος θησαυρός και ότι τον φυλάνε στοιχειά ή δράκοι. 
Κοινή είναι η δοξασία ότι σε πολλά άτομα στον ύπνο τους αποκαλύ
πτονται τα σημεία που είναι κρυμμένος ο θησαυρός με την προϋπό
θεση ότι εκείνος που θα δει το όνειρο δεν πρέπει να το ανακοινώσει 
σε κανένα, γιατί τότε τα χρήματα θα γίνουν κφβουνο.'  Ετσι, από τα 
περιστατικά και τις δοξασίες αυτές ξρκίνησαν οι φράσεις "κάρβουνα 
ο θησαυρός", "το μαλλί γίνει κάρβουνα", οι οποίες είναι παραφράσεις 
της αρχαίας "άνθρακες ο θησαυρός", που συναντάται σε πολλούς αρ
χαίους συγγραφείς με διάφορες μορφές

"Έφαγε το ξύλο της χρονιάς"
Στο Μεσαίωνα, οι περισσότεροι μαθητές προτιμούσαν να το "σκάνε" 
από τις τάξρις τους παρά να πηγαίνουν στα μαθήματα τους Οι δά
σκαλοι, πάλι, ήταν σωστοί δεσμοφύλακες Όταν ένας μαθητής δεν ή
ξερε ν’ απαντήσει σε μια ερώτηση, δενόταν χειροπόδαρα και μεταφε
ρόταν στα υπόγεια του σχολείου, όπου άτονε συντροφιά με τους πο
ντικούς που ζούσαν εκεί κάτω. Άλλοτε, πάλι τον έγδυναν και τον ά
φηναν ώρες στο κρύο.
Ο δάσκαλος άιιανε το παιδί και με ειδικές βέργες του έβγαζε τα πα
πούτσια και τον χτυπούσε κάτω από τις πατούσες Τα απάνθρωπα 
αυτά μαρτύρια, γίνονταν σε όλα τα σχολειά Αυτός ήταν και ένας 
λόγος που ο κόσμος έμενε αγράμματος Τα παιδία τότε, προτιμούσαν 
να φεύγουν όχι μόνο από τα σχολεία, αλλά και από τα σπίτια τους 
Τα επόμενα χρόνια οι δάσκαλοι συνέχισαν να δέρνουν τους μαθητές 
αλλά μόνο μια φορά το χρόνο, τον Αύγουστο. Τότε δηλαδή που στα
ματούσαν τα μαθήματα, για να ξαναρχίσουν πάλι τέλη Σεπτέμβρη. 
Κάθε μαθητής ήταν υποχρεωμένος να περάσει από το παιδσνφο, για 
να φάει... το ξύλο του. Έτσι είχαν την εντύπωση ότι τον ένα μήνα 
που θα έλειπαν από το σχολείο θα ήταν φρόνιμοι. Από το γεγονός αυ
τό βγήκε και φράση "άραγε ξύλο της χρονιάς τού' που τη λφ ε ακό
μα και σήμερα όταν μαθαίνουμε ότι κάποιος τις έφαγε για τα καλά 
(TάκηςNcπxxxί\ης-ΛέEεu;Haιq]pάcEιςπapoψlJάδnς-εκδάxιςΣμlprm)lπκrι)
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ψυχαγωγία
σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Χαρακτηρισμός συγγραφέα.
2. Ήρωας της αρχαίας Ρόδου - Πόλη της Γερμανίας
3. Οι αρχαίοι' Ελληνες πίστευαν ότι οι Δελφοί ήταν ο.... της γης - 

Ξένο γυναικείο όνομα
4. Συμπλεκτικός σύνδεσμος - Ιάπωνας σκηνοθέτης.
5. Αρχαία δέρματα γαϊδάρων - Αρμένιος γενάρχης - Πρώτη ποιό

τητα
6. Πρόθεση με απόστροφο -Παραπόταμος του Δούναβη.
7. Η ρίζα από την οποία παράγεται μια λέξη- Ασιατική χερσόνησος.
8. Ιταλικό νησί - Βιβλικό πρόσωπο.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Η πιο ωραία περίοδο της χρονιάς.
2. Εκλεπτυσμένα φίνα (μτφ.)
3. Μαγειρική έκφραση - Πλεγμένος χωρίς πυκνότητα
4. Χώροι άλεσης - Δείχνει δισταγμό.
5. Γερό χαρτί- Όρος του μπριτζ
6. Ταιριάζει στον Μιφούνε (Ιάπωνας ηθοποιός του κινηματογρά
φου)
7. Αρχαίο αναφορικό - Παλιός Γάλλος Πολιτικός, πρωτεργάτης της 
Γαλλικής επανάστασης(1743-1793).
8. Υπερηφάνεια για κάτι,

9. Γυναικείο χαϊδευτικό - Ιερωμένος της Δυτικής εκκλησίας.
10. Υγιή ή δυνατά - Το όνομα της ηθοποιού Γκάρντερ.
11. Προσδιοριστικός ο ρόλος της.
12. Εκκρίσεις αδένων - Σάκα, χωρίς αρχή και τέλος
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γνωρίζετε ότι...
Το "χέρας του Λοχ Νες", 
ένας διαχρονικός μύθος

Η λίμνη του Λοχ Νες βρίσκεται βόρεια της 
Σκοτίας Εδώ και περίπου 70 χρόνια η λί
μνη αυτή κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό 
ή... ένα τουριστικό τρικ;
Από τον 6ο αιώνα θρύλοι έκαναν λόγο για 
ένα τεράστιο θαλάσσιο θηλαστικό που 
κρυβόταν στα νερά της. Τον Ιούλιο του 
1933 διάφορες μαρτυρίες υποστηρίζουν 
την ύπαρξη ενός τέρατος, της "Νέοι". Τό
τε, το αυτοκίνητο του ζεύγους Σπάισερ, 
που κινείτο σε δρόμο κοντά στη λίμνη, μό
λις και κατάφερε να αποφύγει ένα μεγάλο, 
γλιστερό και με τεράστια ουρά ζώο, που ε
ξαφανίστηκε στα λασπωμένα νερά.
Τα επόμενα χρόνια οι μαρτυρίες και οι υ 
ποθαλάσσιες φωτογραφίες, που παρου
σιάζουν ένα καφεπράσινο ον σαν τεράστιο 
φίδι με δύο καμπούρες και μεγάλη ουρά, 
πληθαίνουν. Αυτές οι μαρτυρίες ανοίγουν 
το δρόμο σε λεπτομερείς επιστημονικές έ
ρευνες. Τα αποτελέσματα των ερευνών, ε
κτός από τον εντοπισμό πολλών υποθα
λάσσιων σπηλαίων, δεν απέδειξαν ούτε α
πέκλεισαν την ύπαρξη της "Νέοι".
Οι θεωρίες για το τι ακριβώς είναι η "Νέοι" 
ήταν πολλές αλλά σύμφωνα με την mo ε
πικρατούσα, πρόκειται για ένα θαλάσσιο 
ερπετό -παρόμοιο με αυτά που εξαφανί
στηκαν πριν 60 με 70 εκατομμύρια χρό
νια- το οποίο απομονώθηκε στα νερά της 
λίμνης όταν αυτή έπαψε να συνδέεται με 
τη θάλασσα 
Η ’Νέοι", πάντως πα
ραμένει ένας από τους 
πιο διαχρονικού μύ
θους

Διεύθυνση, ιστοσελίδας: 
www.sansimem.gr
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εορτολόγιο
Το περιοδικό "Αστυνομική 

Ανασκόπηση" εύχεται χρόνια πολλά σ' 
όλους τους εορταζόμενους

Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΑΘΗΝΑ, 

ΑΚΡΙΒΗ , ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΑΣΠ ΑΣΙΑ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 

ΔΙΑΜΑΝΤΩ, ΕΛΠΙΝΙΚΗ , ΕΡΑΣΜΙΑ, ΕΡΑΤΩ, 

ΕΥΤΕΡΠ Η , ΘΑΛΕΙΑ ΘΕΑΝΩ, ΙΣΜΗΝΗ, 

ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΚΛΕΙΩ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, 

Μ ΕΛΠΟ Μ ΕΝΗ , ΟΥΡΑΝΙΑ, ΣΑΠΦΩ

1/9

ΑΝΘΙΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ, 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ
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ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΩΥΣΗΣ, ΡΟΖΑΛΙΑ 4/9

ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5/9
ΚΑΣΣΙΑΝΗ 7/9

ΤΣΑΜ ΠΙΚΑ 8/9
ΙΩΑΚΕΙΜ 9/9
ΚΛΗ Μ ΕΝΤΙΝΗ , ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 10/9
ΕΥΑΝΘΙΑ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ 11/9
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ 13/9
ΘΕΟΚΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14/9
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, Ν ΙΚΗΤΑΣ 15/9
ΕΥΦΗΜΙΑ, ΜΕΛΙΝΑ, 16/9

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, ΑΓΑΠΗ , ΕΛΠΙΔΑ, ΠΙΣΤΗ, 

ΣΟΦΙΑ,
17/9

ΑΡΙΑΔΝΗ 18/9
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 20/9

ΙΩΝΑΣ 21/9

ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ 23/9
ΘΕΚΛΑ, ΜΥΡΣΙΝΗ, ΜΥΡΤΩ, ΠΕΡΣΕΦ ΟΝΗ 24/9
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25/9

Οκτώβριος
ΡΩΜΑΝΟΣ 1/10
ΙΟΥΣΤΙΝΗ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 2/10
ΔΙΟΝΥΣΗΣ,, ΔΙΟΝΥΣΙΑ 3/10
ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ΙΕΡΟΘΕΑ, 4/10
ΧΑΡΙΤΙΝΗ 5/10
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΒΑΚΧΟΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 7/10
Π ΕΛΑΓΙΑ 8/10
ΑΒΡΑΑΜ 9/10
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ, ΕΥΛΑΜΠΙΑ, 10/10
ΑΝΔΡΟΜ ΑΧΗ m o
ΒΑΛΑΝΤΗΣ 12/10
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ 13/10
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΟΣ 13/10
ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ 14/10
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 15/10
ΛΟΥΚΑΣ 18/10
ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΑΡΤΕΜ ΙΑ, ΑΡΤΕΜ ΙΣ, ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΣ 20/10

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΙΛΑΡΙΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 21/10
ΙΑΚΩΒΟΣ 23/10
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 24/10
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΧΡΥΣΑΦ ΗΣ 25/10
ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΔΗ Μ ΗΤΡΑ 26/10
ΝΕΣΤΩΡΑΣ 27/10
Μ ΕΛΙΝΑ 29/10
ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΑΣΤΕΡΩ , ΖΗΝΟΒΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΣ, 

Μ ΑΡΚΙΑΝΟΣ
30/10

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ, ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 31/10

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΝΙΚΗΤΕΣ
ΤΕΥΧΟΥΣ 244 Ιουλίου-Αυγούστου 2007

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Απ.: Αν τα πράγματα είχαν γίνει όπως τα λύει ο ανιψιός του θύμα
τος, ο Χρίστος Κακουργιώτης δε θα μπορούσε να έχει το ένα πόδι 
του κάτω από τη σκάλα αφού εκείνη έπεσε πρώτη.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Μ V V 3 I I d V 3 V 3
V I Η V d V ο ΚΙ Α X a

3 V a V d ο ΚΙ d V u
V V V ΚΙ V d I V Ν ο
I ΚΙ V V ΚΙ I 3 ο I Μ
V ο d V Μ 3 Ο V V φ V
V Μ a I 3 Ο 3 Α V V I
3 Ο j d A Ο X V ΚΙ V d V

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ; (παιχνίδι 2)

1·(γ), - 2.(α), - 3,(β)

ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ (παιχνίδι 3)
α) Η μάχη του Ερανικού β) Με τη Συνθήκη τηςΛοζάνης 
γ) Ο Πρωτεσίλαος

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 4)
Απ.: Ο "Α" ανεβασμένος στους ώμους του "Β" θα είναι στο ίδιο ύ
ψος που ήταν και ο "Β" ανεβασμένος στους ώμους του "Α". Αλλά ο 
1 Α" σαν ψηλότερος έχει μακρύτερα χέρια και θα καταφέρει να πια
στεί από το πρεβάζι.

ΝI ΚΗΊΈΣ( Κατόπιν κληρώσεως):
Καττιλέλλης Σωτήρης, Τσιανάκας Γεώργιος, Μαυρίδου Μαρία, 
Νανούση Γεωργία, Κοτροπάνου Αθηνά, Τσιάκας Γιάννης Καρα- 
πάνου Φωτεινή, Τουλουμτσής Βασίλειος Νάτσια Κατερίνα

Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας τις απα
ντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και 4 στη διεύθυνση: "ΑΡ
ΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Α
ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 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 διεύθυνση για την αποστολή του δώρου σας).
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Επιμέλεια:Π.Υ/Α Βασιλική Μάνθου-Ρούσου

Η A.F.P. ( ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΑΣΊΎ ΝΟ Μ ΙΑ της 
Α Υ Σ ΤΡ Α Λ ΙΑ Σ ) με επιστολή προς τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Ανποτράχηγο κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη, 
εκφράζει εκτίμηση και ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς το 
προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και ι
διαίτερα προς τον Αστυνόμο Α ' κ. Στυλιανό Σαξώνη, για 
την ανεκτίμητη βοήθειά τους στη σύλληψη του καταζητούμε
νου, από τις αρχές της Αυστραλίας, επικίνδυνου φυγάδα 
Antonio Mokbel.

Ο ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΤΗ Σ της EURO POL κ. Μαχ-Peter Ratzel, 
με επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη, εκφράΥρι την 
συμπαράστασή του στους πληγέντες στις πρόσφατες πυρκα
γιές στην Ελλάδα και τα συλλυπητήριά του για τα τραγικά 
θύματα.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ της ΑΛΒΑΝΙΚΗ Σ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΑΣ
( kryekomisar) Ahmet PRENC1, εκφράζει την εκτίμησή 
του προς τσν Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγο κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη και τις εγκάρδιες ευχαριστίες 
του για τη θερμή και φιλική υποδοχή που επιφυλάχθηκε 
στον ίδιο και την αντιπροσωπεία της Αλβανικής Αστυνομίας 
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής τους στη Ελλά
δα.

Ο κ . Π ΑΝΑΓΙΩ ΤΗ Σ ΝΑΚΟΠΟΥΑΟΣ ευχαριστεί θερ
μά τις Αστυνομικές Αρχές Κατερίνης και Κορινού και ιδιαί- 
τερα τους Αστυνομικούς Γεώργιο Μπουρουζίκα και Ιωάννη 
Παπανικολάου, για την άμεση κινητοποίησή τους, που είχε 
σαν αποτέλεσμα την ανεύρεση της εξαφανισθείσης επτάχρο
νης κόρης του Νικολέτας.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Φ Ω ΤΕΙΝΗ Σ ΚΟΥΡΟΥΜΑ- 
ΛΟΥ, που δολοφονήθηκε στην παραλία Ασπροττύργου τσν 
περασμένο Ιούνιο, ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλ
λαν στη σύλληψη του δράστη και ιδιαιτέρως τσν Αστυνόμο 
Α  κ. Στυλιανό Σπανάκη και Υπαστυνόμο Α  κ. Θεόδωρο 
Θεοδώ/χτυ.

Η  κα  ΕΙΡΗ Ν Η  ΤΣΙΑΙΡΗ, δικηγόρος, εκ μέρους της Ε
νωσης Ελλήνων Παραγωγών Ηχογραφημάτων, συγχαίρει 
και ευχαριστεί ιδιαίτερα τσν Διοικητή του Β~ Τμήματος Α
σφάλειας Αγάλεω  ΑστυνΑ'κ. Ιωσήφ Συμεώνσγλου, τσν Υ
πτιοι. R  κ. Δημήτριο Βρουζέλη, τσν Αρχιφύλακα κ. Ιωάν
νη Σιαμέτη και τους Αστυφύλακες κ.κ. Ιωάννη Καντανολέ- 
ων, Νικόλαο Κάλλια και Θεόδωρο Αγαθανάση, για το ζήλο 
που επιδεικνύουν στον αγώνα για την πάταξη της πειρατεί
ας της μουσικής, με μορφή CD, η οποία πλήττει καίρια όχι 
μόνο την ελληνική δισκογραφία αλλά και την εθνική οικο
νομία.

Η  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του ΔΗ Μ Η ΤΡΗ  ΚΩΤΣΤΝΑ ο οποί
ος εξακολουθεί να αγνοείται μετά το τραγικό δυστύχημα 
στον ποταμό Λούσιο, ευγνωμονεί και ευχαριστεί θερμά, με
ταξύ όλων των άλλων φορέων, και την Ελληνική Αστυνομία 
για τις πεισματικές και άοκνες προσπάθειες για την ανεύ
ρεση του παιδιού τους.

Η  κα  Μ ΟΥΡΙΕΑ ΚΟΡΝΕΑΙΣ, Γενική Διευθύντρια 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ευχαριστεί θερμά τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δη
μοσχάκη, για την έμπρακτη στήριξη της προσπάθειας της 
Οργάνωσης για παροχή ιατρικής περίθαλψης και ειδών 
πρώτης ανάγκης στα παιδιά του Νταρφούρ, με την αγορά 
των εισιτηρίων για τους εθελοντές της.

Ο ΝΟΜ ΑΡΧΗ Σ ΑΘ Η Ν Ω Ν  κ. ΙΩ ΑΝΝΗ Σ ΣΓΟ Υ
ΡΟΣ, ευχαριστεί θερμά τσν Αστυφύλακα κ. Ευάγγελο Μττα- 
λαγιάννη και τον Δόιαμο Αστυφύλακα κ. Στέφανο Κατσο- 
μήτρο, διότι αν και δεν γνώριζαν την ιδιότητά του, βοήθησαν 
ουσιαστικά τσν ίδιο και την οικογένεια του, μ ε ιδιαίτερο ζήλο 
και ευαισθησία, σε ατύχημά τους στην εθνική οδό.

Η  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του ΑΡΧΙΦ ΥΛΑΚΑ Ν ΙΚ Ο ΛΑΟ Υ  
ΣΕΡΕΤΗ , που χάθηκε πρόωρα, ευχαριστεί θερμά τσν Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα, τσν Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δη
μοσχάκη καθώς και τους συναδέλφους του της Υ.Φ ΑΑ., 
για την αυθόρμητη συμπάθεια και συμπαράστασή τους στο 
πένθος της.

Ο κ. ΑΣΗΜ ΑΚΗΣ ΑΣΗΜ ΑΚΟΠΟΥΑΟΣ. δικηγόρος, 
ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει το προσωπικό του A  Τ. Νά
ξου και ιδιαίτερα τσν Ανθυπαστυνόμο κ. Στυλιανό Δημη- 
τροκάλη, για τσν άψογο τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση 
απεγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που ήταν το
ποθετημένες κοντά στο Α  Δημοτικό Σχολείο Νάξου.

Η  κα  Π ΕΡΣΕΦ Ο ΝΗ  Μ Η ΤΤΑ, πρόεδρος του Διοικητι
κού Συμβουλίου του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας 
- Θράκης, ευχαριστεί θερμά το προσωπικό της Γενικής Α 
στυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, για την ενεργό συμ
μετοχή τους, μ ε τη προσφορά του ποσού των 1.215,43 Ευ
ρώ, στην αγορά του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ Ε
ΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ.

Η  EM PO RIKI BANK, ευχατιοτεί θερμά το προσωπικό 
του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα τους: Αστυνόμο Α  κ. 
Χρήστο Κοτλίδα,ΥπαστυνόμουςΑ'κ.κ. Κωνσταντίνο Μάρ
κο και Κωνσταντίνο Ράγκο και Ανθυπαστυνόμο Παναγιώτη 
Μπαλωμένο, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στη διαλεύκανση υ-
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πάθεσης εξαπάτησης της Τράπεζας και στην επ ’ αυτοφώρω 
σύλληψη κακοποιού που διακινούσε - εξοφλούσε πλαστές ε
πιταγές στα καταστήματα του δικτύου της.

Ο ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΤΗ Σ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ ιη ς EU RO BANK
κ. Θ. Δημητρακόπουλος εκφράζει τα συγχαρητήρια και τις 
ευχαριστίες της Τράπεζας προς το προσωπικό της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, για την εξάρθρωση 
και επιτυχή σύλληψη συμμορίας πέντε δραστών, οι οποίοι λή
στευαν συστηματικά τραπεζικά καταστήματα στην ευρύτερη 
περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Επίσης ευχαριστεί και συγχαίρει το πλήρωμα περιπολικού 
του A T . Ωρωπού που αποτελούσαν ο Αστυφύλακας κ. 
Ε.Μπααινάς και ο Δόκιμος Αστυφύλακας κ. Κ. Αγραφιώτης, 
διάτα με την άμεση και αποτελεσματική επέμβασή τους, απέ
τρεψαν διάρρηξη ΑΤΜ  της Τράπεζας στην περιοχή του Ω
ρωπού.

Ο ΔΙΕΥΘ ΥΝ Ω Ν  ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ ΤΟ Υ Ο Δ Ε .κ . Σοφο
κλής Ψυλιανός ευχαριστεί θερμά το προσωπικό της Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας διάα με την άμεση κινητοποίη
σή τους συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη 
δράστες κλοπής στρωτήρων στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θαν-

μακίου, καθώς και το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Φλώρινας για ανάλογο περιστατικό στο Σταθμό Αγ

Η  κα  ΑΣΗ Μ ΕΝΙΑ ΑΟΜ Η, ευχαριστεί το προσωπικό του 
A T . Γρεβενών και Παντελεήμσνα.ιδιαττερα τους: Υποδιοικη
τή κ. Θεοφάνη Μτταλατσούκα, Υπαστυνόμο Α'κ. Κωνσταντί
νο Ν τίνα, Αστυφύλακες κ. Κωνσταντίνο Λαχανά και κα Δή
μητρα Δελή, για την άψογη, ανθρώπινη εξυπηρέτηση και ου
σιαστική συμπαράστασή τους σε σοβαρό τροχαίο ατύχημά της 
στην εθνική οδό Κοζάνης-Γρεβενών.

Ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ, κοσμηματοπώλης, ευχα
ριστεί θερμά το προσωπικό της Ασφάλειας Αττικής και ιδιαι
τέρως το Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Περιστεριού κ. 
Κωνσταντίνο Δρόσο, για τη σύλληψη κακοποιών που διέρρη- 
ξαν το κοσμηματοπωλείο του με τη μέθοδο του "ριφιχρί".

Ο ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ Λ Ε Β ΙΔΙΟ Υ ΑΡΚΑΔΙΑΣ κ. Αθανάσιος 
Καβουρίνος ευχαριστεί θερμά τον Διοικητή Αστυνόμο R  κ. 
Αντώνιο Καρατασάκη και το προσωπικό του A T . Λεβιδίου 
Αρκαδίας, για την άοκνη και καθοριστική συμμετοχή τους στη 
φύλαξη του Όρους Μαίναλου από επίδοξους εμπρηστές, κα
τά τις πρόσφατες πυρκαγιές..

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦ Η Σ ΣΥΝΔΡΟΜ ΗΤΗ

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

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

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

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.......................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:.............................................. ΤΗΛ:...............................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ....................................

Επισήμανση : Παοακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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STAINLESS

11 χρόνια πρώτο 
oils επιλογεε oas!ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ε ια ιρ ε ία  S m ith  oPMfesson 
π αρουσ ιάζε ι ιη ν  ιεβ ευ ια ια  

ή έξ ιι w s  ιεχ νο ΐΊο γ ίΐΗ  

ata όπΛιι  χ ε ιpos, w  Μ & Ρ !

Χπροκιηρισχικά:
I ιδικη σκοπευτικά νέσε γενιάε
Μειωμένη ανάκρουση os σύγκριση με άλλα όπλα
Διαθέτει ένδειξη γεμάτηε θαλάμηε με τη μορφή ενόε ανοίγματοε
πιο πίσω άκρο tns θαΠάμ ns. Αν υπάρχει φυσίγγιο στη θαλάμη θα
iV.nr το χρώμα του κάλυκα απόχο άνοιγμα.
ϋink) γκι κάθε χέρι! (Παρέχει 3 επιλογέε εναλλακτικών λαβών)
Αυτόματη ασφάλεια του επικρουστήρα με την εξαγωγή του
γεμιστήρα ( και οπλισμένο δεν ρίχνει αν αφαιρεθεί ο γεμιστήραε)
Πλήρωε αμφιδέξιο ( δεξιόχειρεε/ αριστερόχειρεε)
Χωρητικότητα 18 φυσιγγίων 
Ατσάλινο κλείστρο και κάνη 
Ατσάλινοε οδηγόε επανατατικού ελατηρίου 
Ειδική βαφή στρατιωτικού τύπου
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείαε (ειδικό κλειδί) κατά την
αποθήκευση
Οδηγόε χρήσηε στην Ελληνική γλώσσα 
Βαλιτσάκι αποθήκευσηε ABS το οποίο περιέχει: 
α) 3 εργονομικέε λαβέε επιλογήε του χρήστη
β) 2 γεμιστήρεε
γ) 1 κλειδαριά ασφαλείαε Master Lock με συρματόσχοινο 
δ )  Τα κλειδιά τηε ενσωματωμένηε κλειδαριάε 
ε) Συνοδευτικά έγγραφα του όπλου, μεταξύ των οποίων και 
εγχειρίδιο χρήσηε στα Ελληνικά 
Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου στιε Η.Π.Α

Σαε περιμένουμε 
να ιο δοκιμάσετε 
στο πεδίο fioflns pas

Σφαίρεε όδων των διαμετρημάτωνItpciipes
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ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ Κατά ιπν αγορά ίου  αλεξίσφ α ιρου  γ ιλέκου  o a s  οφ είλε ιε  

να δίνετε ιδιαίτερη σημασία  σια χαρακτηριστικά και ιη ν  

ποιότητα κα ιασκευήε ίου  υλικού.

Το επ ίπ εδο  n p o o ta o ia s  3 Α  ( III Α )  σ ια μ α ία  ιη ν  

πλειονότητα ιω ν  βλημάτω ν που προέρχοντα ι από τα 

όπλα xe ipos (0,22,38/357.9χιλ, 0,45,44 ).

Τα π ροσφ ερόμενα  από την εταιρεία pas αλεξίσφαιρα 

γ ιλέκα είναι m s  o ia ipo ia s S B A  Ioun6iKns π ροέλευσηε 

και KaiaoKSuns.
Είναι τελευταία5 τεχνολογίαβ, με το χαμηλότερο  βάροβ 

και με την 10 ετή εγγύηση του αντιβαλιστικού υλικού.

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα S B A  είναι κατασκευασμένα από 

1 00 %  D Y N E E M A ,  με την καινούργια προδιαγραφή ινών 

και χρ η σ ιμοπ ο ιή θη κα ν  ευ ρ έω ε  για δ ιασ ιημ ικούβ  

σκοπούε. En ion s  παρέχει προστασία έναντι α ιχμηρώ ν 

αντικειμένω ν, μαχα ιρ ιώ ν και β ελο νώ ν  σε δ υ ν ά μ ε ι  

κ ρ ο ύσ η5 ΐω ν  25 Joule.

Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα S B A  χρησιμοποιούντα ι ήδη από 

τα Ε Κ Α Μ  Α θ η ν ώ ν  / θ εσ σ αλον ίκηε, ε ιδ ικέε  δ υ ν ά μ ε ι  

βατραχανθρώ πω ν, Μ Υ Α ,  Κ Ε Α  και από u s  ειδικέβ 

δ υ ν ά μ ε ι  των Η Π Α. Τα αλεξ ίσφ α ιρά  p a s  δύναται να 

συνοδεύοντα ι από 2 φορεί5 (εσωτερικό / εξωτερικό) σε 

χρώματα in s  a p so x s ia s  oas. Συνοδεύοντα ι με όλα  τα 

απαραίτητα πιστοποιητικά γνησιότηταε του εργοστασίου 

κατασκευή5.

:

Για ιην εφαρμογή ίου 
Αλεξίσφαιρου γιλέκου 
στον σωματότυπό oas είναι 
απαραίτητη η μέτρηση oas 
σε πραγματικά μεγέθη!

Suacoisb Booy A r o x x ir

Τα πιο εύκαμπτα και ελαφριά (1 κιλό ΙΙΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ

Στέλνονται και μ ε  αντικαταβολή

©RICIUAL

0 πλέον επιχειρησιακός φακός με δέσμη προβολέα 
xiupis νεκρά σημεία στην εστίαση του στόχου. 
Ισχυρός φακό$ 80 lum. Μ ε την εφαρμογή 
επιπρόσθετων εξαρτημάτων εφαρμόζεται πάνω 
σε όπλο αλλά και χρησιμοποιείται σαν όπλο!

Επαναφορτιζόμενος ή μη από 4 5 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ACCESSORIES

TACTICAL RAT TAIL SWTTCH

NmTWCH'

Για ξεκούραση 
ενδοεπικοινωνία 
με TETRAΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΊΩΝ 
ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Προύσου 11 (όπισθεν Γ.Α.Δ.Α),

Αμπελόκηποι Αθήνα. Τ.Κ. 115 22

Τηλ./Fax: 210 6470 529. Email: klistro@hol.gr

www.klistro.gr

NexTORCH

mailto:klistro@hol.gr
http://www.klistro.gr


ΣΤΟΔΕΣ'ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΛΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
(τΓ

ΠΑΓΩΝΗΣ

ΙΚΑΡΤ ΪίΙ

R - Η Λ ι 'T-ΟΝ IΚΗ 4
[ r ·  ■ A  1 VISA

Απόλυτη ασφάλεια και 

πρωτοποριακή σχεδίαση 

σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων
Τα θωρακισμένα ερμάρια Alveare είναι 

κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

και πιστοποιητικό ICIM Norma 

70R027-1 ΕΝ 14450 Livello 2

Ε ισ α γ ω γ ή  - Δ ιά θ εσ η

Σ Χ ΙΖ Α Σ  Φ Ω Τ Η Σ
25ης Μαρτίου 20, 152 32 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 210-68 44 600 Fax.: 210-68 32 414 
www.leonhellas.gr 
e-mail: in fo@ leonhe llas.gr

http://www.leonhellas.gr
mailto:info@leonhellas.gr


T A N F O G L IO  

P O L IC E  F O R C E

Smith & Wesson

Target E roup  Ltd
Κεντρικό:
Μιχαλακοττούλου 121, Αθήνα 115 27 

Τηλ.: 210 77.18.890, Fax: 210 77.18.897 

e-mail: targetgr@acci.gr

Υποκατάστημα:
Δημητσάνας 16,115 22, Αμπελόκηποι 

Τηλ.: 210 64.70.010, Fax: 210 64.70.010 

e-mail: targetgr@acci.gr

Α π ο σ τ ο λ ή  σε όλη  τη ν  Ε λ λ ά δ α

mailto:targetgr@acci.gr
mailto:targetgr@acci.gr



