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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

✓  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΑΒΕΣ 500.000 €

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 100.000 €
^  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS / MALUS 

S  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
✓  ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
S  ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΩΣ 3.000 €

✓  ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 3.000 €

ΕΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

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

Αίτηση Ασφάλισης Τηλειρωνικώς. 
Αποστολή Συμβολαίου στο Χώρο σας. 

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



[  ΣΗΜΕΙ ΩΜΑ i  

από την εκδότρια

Ο  2008 ανοίγει με ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα για την ελληνική κοινωνία 

γενικά και για  τη ν  Ελληνική Αστυνομία ειδικότερα. Το «μέγιστον άγος» της 

κρητικής κοινωνίας φαίνεται πως οδεύει προς το τέλος του.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν επιτελέσει σημαντικά έργο σε μια πρωτοφανή 

σε έκταση επιχείρηση με την αγαστή συμπαράσταση και βοήθεια των Κρητών 

στο σύνολό τους. Επιπλέον, ύστερα από πολύμηνες έρευνες, συνελήφθη στο 

Χαϊδάρι ο πλέον καταζητούμενος για  την Ελληνική Αστυνομία κακοποιός Βα

σίλειος Στεφανάκος. Ε ίχε προηγηθεί η σύλληψη του επίσης επικίνδυνου κα

κοποιού Ιωάννη Σκαφτούρου καθώς και του Μ ιχάλη Μ ακρυγιάννη, γνωστού 

δραπέτη των φυλακών Αλικαρνασσού. Πέρα όμως από τα αμιγώς αστυνομικά 

θέματα, εφαρμόζεται ήδη από το έτος 2007, στο ενιαίο Υπουργείο Εσωτερικών, 

η πολιτική δημόσιας τάξης και ασφάλειας, η οποία στηρίζεται στην αποτελε

σματική διάθεση των κάθε είδους οργάνων της δημόσιας τάξης στην υπηρε

σία του Ανθρώπου και του Πολίτη, με πλήρη σεβασμό τω ν δικαιωμάτων του. 

Ο σχεδιασμός για το 2008-2010, περιλαμβάνει εξειδικευμένα σχέδια δράσης με 

ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, σύμφωνα με τις  σύγχρονες συνθήκες και 

απαιτήσεις που έχουν διαμορφωθεί τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές περι

βάλλον ασφάλειας. ]
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Αλληλογραφία

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

Σύμφωνα με την 9010/1/16-y από 5/1/01 /(ΦΕΚ. Κ  -1090) 
Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ'αριθμ. 901011/17-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β'-1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων IAEA

Εκδότρια-Διευβόντρια
Α/Υ' Ελένη Κώτση-Γαλατιανού
τηλ. 210/6854206
Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β' Αρετή Κ. Λιασή
Βοηθός Αρχισυντάκτης-Υπευθ. Διαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609
Creative a rt director
Λιάνα Ιαχχννίδου

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

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ

Διαχείρηση-Διανομή
Αρχ/κας Δημήτριος Θάνος 
τηλ. 210/6828525 
Εκτύπωση
“ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ” Α.Ε.
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: www.anaskophsh@yahoo.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν 
τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Το καμπαναριό στα Λαγκάδια Αρκαδίας 
ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: I. Μ. Αιμυαλών

mailto:ww.anaskophsh@yahoo.gr


Το τρίετές πρόγραμμα πολιτικής 
δημόσιας τάξης και ασφάλειας

Τ ο  κ α τ ω τ έ ρ ω  κείμενο αποτελεί τα κύρι
α σημεία της εισήγησης του Υπουργού Εσωτε
ρικών Καθηγητή κ. Προκοπή Παυλόπουλου 
στην Κυβερνητική Επιτροπή για το τρίετές πρό
γραμμα πολιτικής δημόσιας τάξης και ασφάλειας 
(2008-2010)

I .
Α. Η πολιτική δημόσιας τάξης και ασφάλειας, 

την οποία εφαρμόζουμε ήδη από το έτος 2007, στο 
ενιαίο Υπουργείο Εσωτερικών, στηρίζεται στην 
αποτελεσματική διάθεση των κάθε είδους οργά
νων της δημόσιας τάξης στην υπηρεσία του Αν
θρώπου και του Πολίτη, με πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων του. Η φιλοσοφία αυτή παραμένει 
στον κορμό της πολιτικής μας και κατά τον σχε
δίασμά του Προγράμματος Πολιτικής Δημόσιας

Τάξης και Ασφάλειας 2008-2010, ο οποίος περιλαμβάνει 
εξειδικευμένα σχέδια δράσης με ποσοτικούς και ποιοτι
κούς στόχους, σύμφωνα με τις σύγχρονες συνθήκες και 
απαιτήσεις που έχουν διαμορφωθεί τόσο στο εθνικό όσο 
και στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας. Βασικές αρχές 
της πολιτικής μας, μεταξύ άλλων, αποτελούν

Η σφυρηλάτηση σχέσεων εμπιστοσύνης της Ελληνι
κής Αστυνομίας με τους πολίτες, με σκοπό τη διαμόρ- 
φωση σχέσεων αμοιβαιότητας και την εμπέδωση της 
ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής-συναίνεσης 
στις προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις της Αστυ
νομίας.

Η ουσιαστική συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, μέσα από την αξιοποίηση του υπάρχο- 
ντος θεσμικού πλαισίου (π.χ. Τοπικά Συμβούλια Πρόλη
ψης Παραβατικότητας, μνημόνια συνεργασίας με δημο
τική αστυνομία κ.α.).
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Η βελτίωση των υποδομών και ο εκσυγχρονισμός των 
μεθόδων έρευνας, συλλογής και αξιοποίησης πληροφο
ριών, για την καταπολέμηση ιδίως του οργανωμένου 
εγκλήματος.

Στο ενιαίο Υπουργείο Εσωτερικών, η συστράτευση 
όλων των φορέων του, από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, έως το σύνολο των ένστολων Σώματα, 
αποτελεί πλέον πραγματικότητα και η διεύρυνση τους 
είναι για μας προτεραιότητα.

Π.
Η στρατηγική μας για την επόμενη τριετία στηρίζεται 

ιδίως στο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο αστυνομικής 
δράσης, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στα προβλήματα 
εγκληματικότητας που αναπτύσσονται σε τοπικό και πε
ριφερειακό επίπεδο (Problem Oriented Policing). Το πρό
τυπο αυτό αποσκοπεί στην ορθολογικότερη αξιοποίηση 
των διαθέσιμων πόρων και μέσων, προκειμένου να επι
τευχθεί η καλύτερη δυνατή διαχείριση και αντιμετώπι
ση των προβλημάτων εγκληματικότητας σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο.

Οι βασικές καινοτομίες του νέου προτύπου αστυνομι
κής δράσης συνίστανται κυρίως:

Στην ανάπτυξη και διεύρυνση της συνεργασίας με 
τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Νομαρχίες στον το
μέα της πρόληψης και αντιμετώπισης των τοπικών προ
βλημάτων που συνδέονται με την εγκληματικότητα.

Στην κατά τόπους χαρτογράφηση όλων των τοπικών 
συνθηκών και παραγόντων, που ενδέχεται να συμβά
λουν στην εκδήλωση εγκληματικών φαινομένων.

Στην κατά τόπους καταγραφή όλων των πληθυσμι- 
ακών ομάδων, οι οποίες χρήζουν ειδικών δράσεων προ
στασίας και ασφάλειας, όπως ιδίως ηλικιωμένοι σε ορει
νά χωριά, άτομα με αναπηρίες, κάτοικοι δύσβατων και 
απομονωμένων περιοχών, πρόσφυγες, ομάδες με πολι
τισμικές διαφοροποιήσεις (Ρόμα, Πομάκοι κ.ά.). Για τον 
σκοπό αυτόν, σημαντική είναι η συνεργασία με τους το
πικούς φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν τις συγκεκριμέ
νες ομάδες.

Στην εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων στοχευμένης 
επέμβασης, προσαρμοσμένων στις κάθε είδους τοπικές 
ιδιαιτερότητες, με πρόβλεψη υποκατάστασης της αστυ
νομικής παρέμβασης από συγκεκριμένη δράσεις όλων 
των κοινωνικών φορέων.

D3.
Στόχος της Πολιτικής Δημόσιας Τάξης και Ασφάλει

ας για την επόμενη τριετίαείναι η ριζική αντιμετώπιση 
των σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας, οι οποίεςα- 
πειλούν τον κοινωνικό ιστό της Χώρας, δημιουργώντας 
σοβαρά προβλήματα σ’ όλα τα επίπεδα της κοινωνικής 
ζωής. Έμφαση δίνεται κυρίως:

1. Στην καταπολέμηση των Ναρκωτικών.
2. Στην αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος 

και της Τρομοκρατίας.
3. Στην προστασία των Ανηλίκων (παραβατικότητα - 

θυματοποίηση)
4. Στην Οδική Ασφάλεια - Τροχονομική αστυνόμευ

ση και πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
5. Στην αντιμετώπιση της Μικροεγκληματικότητας.
6. Στην καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, με 

σκοπό τη σεξουαλική και οικονομική τους εκμετάλλευ
ση (trafficking).

7. Στην αντιμετώπιση της Παράνομης Μετανάστευ
σης.

8. Στην καταπολέμηση του Ηλεκτρονικού εγκλήμα
τος.

Για την πρόληψη των ανωτέρω μορφών εγκληματικής 
δραστηριότητας και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλει
ας στους πολίτες προωθούνται, μεταξύ άλλων, τα ακό
λουθα μέτρα:

Εμφανής αστυνόμευση -  επιτήρηση και έλεγχοι σε πο
λυσύχναστους χώρους και ιδιαίτερα σε χώρους όπου κι
νούνται ανήλικοι.

Ανάπτυξη επαφών και συνεργασίας με εξειδικευμένους 
σε θέματα ανηλίκων, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, και ιδίως της 
νεολαίας, και ενημέρωση για τα ναρκωτικά, και την παι
δική πορνογραφία.

Ενημέρωση για το ηλεκτρονικό έγκλημα και την ψη
φιακή ασφάλεια, καθώς και για τους κινδύνους χρήσης 
του Διαδικτύου από ανήλικους (σεξουαλική εκμετάλ
λευση, παρότρυνση τους σε ακραίες ενέργειες όπως αυ
τοκτονίες, λήψη ναρκωτικών κ.λ.π.)

IV .
Πρώτιστο μέλημά μας είναι η βελτίωση της καθημε

ρινότητας του πολίτη, η αποτελεσματική θωράκιση και 
προστασία του, η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και 
εμπιστοσύνης στα Σώματα Ασφαλείας ως εγγυητών των 
δικαιωμάτων του. Το Πρόγραμμα Πολιτικής Δημόσιας 
Τάξης και Ασφάλειας 2008 -2010 παρέχει όλα τα επιχειρη
σιακά εχέγγυα για την ευόδωση αυτών των στόχων και 
την εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής. ]
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[  ΑΠΟΣΤΟΛΗ

συνεχεία...
. J  Ο μ ε γ ί σ τ ο ν  ά γ ο ς  χης κρητικής κοι

νωνίας φαίνεχαι πως οδεύει προς χο τέλος 
χου. Μέχρι χη στιγμή που γράφονχαι αυ- 
χές οι γραμμές οι ασχυνομικές δυνάμεις 
έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο σε μια 
πρωτοφανή σε έκχαστι επιχείρηση με χην 
αγασχή συμπαράσχαση και βοήθεια χων 
Κρηχών σχο σύνολά χους. Άλλωσχε, όπως 
χάνισε και ο Υπουργός Εσωχερικών καθη- 
γηχής κ. Προκοπής Παυλάπουλος «αυχή 

η τραγωδία, έχει ως υπαίχιους συγκεκριμένους ανθρώ
πους, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν χύιοχα με χον κρη- 
χικό λαό, με χη νοοχροπία και χον πολιχισμό χης Κρή- 
χης».

2-12-2007
Καχά χην διάρκεια χης σημερινής αστυνομικής επιχείρη

σης στην ευρύτερη υπαίθρια περιοχή της κοινότητας Ζωνια- 
νών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

►Τέσσερα πολεμικά τυφέκια kalashnikov.
► Δύο πολεμικά τυφέκια enfield.
►Τρία πιστόλια.
►Τρεις γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου kalashnikov, δύο 

γεμιστήρες πιστολιών, καθώς και μεγάλη ποσότητα φυσιγγί

ων διαφόρων διαμετρημάτων.
Στο πλαίσιο των αστυνομικών ειπχειρήσεων στην ευρύ

τερη περιοχή της Μεσσαράς Ηρακλείου, συνελήφθη ένα (1) 
άτομο, εκ των τεσσάρων καταζητουμένων από την αστυνο
μική επιχείρηση της 28-11-2007 στην ανωτέρω περιοχή, το 
οποίο διώκονταν με ένταλμα σύλληψης, που εκδάθηκε από 
τον Ανακριτή Ηρακλείου την 30-11-2007.

3-12-2007
Κατά την διάρκεια της σημερινής αστυνομικής επιχεί

ρησης στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Ζωνιανών, 
πραγματοποιήθηκε παρουσία Εισαγγελικών και Δικαστι
κών λειτουργών, μία (1) κατ’ οίκον έρευνα και συνελήφθη 
ένα (1) άτομο για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, κατά την έρευνα στην οικία του συλληφθέ- 
ντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικά τυφέκιο 
enfield και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια σημερινής επιχείρησης στην 
ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηρακλείου, πραγματοποιήθη
καν τρεις (3) κατ’ οίκον έρευνες, παρουσία Εισαγγελικών 
και Δικαστικών λειτουργιών, με αρνητικό αποτέλεσμα.

Το κατασχεθέν όπλο απεστάλη στα εργαστήρια της Διεύ
θυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυ
νομίας για βαλλιστική εξέταση και περαιτέρω έλεγχο.

Α/Α [ 8 ]  ΙΑΝ0ΥΑΡΙ0Σ-ΦΕΒΡ0ΥΑΡΙ0Σ 2008



Κατά την διάρκεια της σημερινής επιχείρησης στην ευρύ
τερη υπαίθρια περιοχή της κοινότητας Ζωνιανών, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:

►Ένα κιλό αμμωνιοδυναμίτιδας.
►Δύο κλεμμένες δίκυκλες μοτοσικλέτες.
►Ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο.
►Μία κυνηγετική καραμπίνα.
►Εμπρόσθιο μέρος κατοχικού πολεμικού τυφεκίου. 
►Ένας γεμιστήρας πιστολιού.
►Μεγάλη ποσότητα φυσιγγίων κυνηγετικού όπλου.
► 12 μέτρα φυτίλι βραδύκαυστο.

7-12-2007
Στο πλαίσιο των σημερινών αστυνομικών ερευνών, πραγ

ματοποιήθηκαν στην περιοχή Αποκορώνου Χανίων, παρου
σία Εισαγγελικών και Δικαστικών λειτουργών, δεκαοκτώ 
κατ’ οίκον έρευνες και δύο έρευνες σε καταστήματα. Προ- 
σήχθησαν δώδεκα (12) άτομα, από τα οποία τα έξι (6) συνε- 
λήφθησαν για παραβάσεις των Νόμων περί Όπλων και Ναρ
κωτικών, καθώς και για κατοχή φορητών ασυρμάτων άνευ 
αδείας.

Σε υπαίθριες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνια- 
νών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

► Τρία πιστόλια με γεμιστήρες.
►Ένα κουτί σφαίρες πιστολιού 9mm.
►Μία τετράτροχη μοτοσικλέτα.
Τα κατασχεθέντα όπλα θα εστάλησαν στα εργαστήρια της 

Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής 
Αστυνομίας για βαλλιστική εξέταση και 
περαιτέρω έλεγχο.

8-12-2007
Στο πλαίσιο των σημερινών αστυνομι

κών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της

κοινότητας των Ζωνιανών, βρέθηκαν Km κατασχέθηκαν, 
εντός εγκαταλελειμμένων οικιών:

►Ένα οπλοπολυβόλο zastava με γεμιστήρα.
►Τέσσερα πολεμικά τυφέκια kalashnikov, εκ των οποίων 

το ένα με ξιφολόγχη.
►Δύο πολεμικά τυφέκια mauser.
►Τρία πιστόλια.
►Ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο ρωσικής κατασκευής.
►Πέντε σπαθιά samurai.
►Έξι κρητικά μαχαίρια με θήκες.
► Μεγάλο αριθμό φυσιγγίων διαφόρων τύπων Km διαμε

τρημάτων.
►Τέσσερις γεμιστήρες διαφόρων τύπων.
►Ένα κουτί κυνηγετικά φυσίγγια.
► Έ να αλεξίσφαιρο γιλέκο.
►Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας.
Τα κατασχεθέντα όπλα εστάλησαν στα εργαστήρια της Δι

εύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυ
νομίας για βαλλιστική εξέταση Km περαιτέρω έλεγχο.

9-12-2007
Στο πλαίσιο των σημερινών αστυνομικών ερευνών στην 

ευρύτερη περιοχή της κοινότητας των Ζωνιανών, βρέθηκαν 
Km κατασχέθηκαν:

►Δύο πολεμικά τυφέκια.
►Μία καραμπίνα.
► Δύο κλεμμένα δίκυκλα.
►Τρία κουτιά φυσίγγια.

►Μία ξιφολόγχη.
Τα κατασχεθέντα όπλα εστάλησαν στα 

εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματο
λογιώ ν Ερευνών της Ελληνικής Αστυνο
μίας για βαλλιστική εξέταση και περαιτέ
ρω έλεγχο.
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10-12-2007
Στο πλαίσιο των σημερινών αστυνομι

κών ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της 
κοινότητας των Ζωνιανών, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν, εντός εγκαταλελειμμένης 
οικίας:

►Ένα δίκαννο.
►Ένα μονόκαννο.
►Μία καραμπίνα.
► Ένα κουτί και μία ζώνη και κυνηγετι

κά φυσίγγια.
Επίσης, σε υπαίθριες έρευνες στην ίδια πε

ριοχή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
►Ένα κλεμμένο αυτοκίνητο.
►Τέσσερα (4) κιλά κάνναβη (φούντα).
►Μία σακούλα με φυσίγγια Kalashnikov.
►Μια σακούλα με φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου ΜΙ.
►Μία σακούλα με κυνηγετικά φυσίγγια.
Τά κατασχεθέντα όπλα εστάλησαν στα εργαστήρια της Δι

εύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυ
νομίας για βαλλιστική εξέταση και περαιτέρω έλεγχο.

13-12-2007
Κατά τη διάρκεια των σημερινών αστυνομικών ερευνών 

στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Χανιών, πραγματοποιή
θηκαν, παρουσία Εισαγγελικών και Δικαστικών λειτουργών, 
είκοσι μία κατ’ οίκον έρευνες, στο πλαίσιο των οποίων:

►Συνελήφθησαν πέντε (5) άτομα για παράβαση του Νόμου 
περί Όπλων.

►Πραγματοποιήθηκαν έξι (6) προσαγωγές υπόπτων.
►Βρέθηκαν, σε έξι (6) οικίες, και κατασχέθηκαν, συνολι

15-12-2007
Κατά τη διάρκεια των σημερι

νών αστυνομικών ερευνών στην 
ευρύτερη περιοχή του Νομού Ρε- 
θύμνης, πραγματοποιήθηκαν δέκα 
τρεις (13) κατ’ οίκον έρευνες, πα
ρουσία Εισαγγελικών και Δικα
στικών λειτουργών και σε συνερ
γασία με το Τμήμα Δίωξης Όπλων 
και Ναρκωτικών της Υπηρεσίας 
Ειδικών Ελέγχων του Υπουργεί
ου Οικονομίας και Οικονομικών, 

στο πλαίσιο των οποίων:
►Πραγματοποιήθηκαν επτά προσαγωγές υπόπτων.
►Συνελήφθησαν τρία (3) άτομα και αναζητείται ένα ακόμη 

για παραβάσεις των Νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.
►Δεσμεύτηκαν από τους υπαλλήλους της Υ.Π.Ε.Ε., στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, το ποσόν 51.700 ευρώ, καθώς 
και διάφορα έγγραφα.

►Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► 1 πιστόλι μάρκας browning.
► 10 φυσίγγια πυροβόλων όπλων.
►Μικροποσότητα κάνναβης.
►Φωτογραφικό και μαγνητοφωνημένο υλικό, το οποίο εξε

τάζεται.
Επίσης, σε υπαίθριες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην 

ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Ζωνιανών, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν ενενήντα ένα (91) φυσίγγια Kalashnikov.

Τα κατασχεθέντα όπλα εστάλησαν στα εργαστήρια της Διεύ
θυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνο
μίας για βαλλιστική εξέταση και περαιτέρω έλεγχο.

κά:
►Ένα τόξο σκοποβολής.
►Ένα αεροβόλο τυφέκιο με διόπτρα.
►Μία βαλλίστρα και δέκα βέλη.
►Τέσσερα μαχαίρια.
► Δύο ξιφίδια.
►Ένας πολυκαναλικός πομποδέκτης.
►Ένα Δελτίο Ταυτότητας, του οποίου είχε δηλωθεί η 

κλοπή.
►Εκατόν δεκαεννέα (119) φυσίγγια και πεντακόσιοι σα

ράντα οκτώ (548) κάλυκες διαφόρων τύπων και διαμετρημά
των.

►Μία φυσιγγιοθήκη δερμάτινη με είκοσι οκτώ (28) φυσίγ
για κυνηγετικού όπλου.

►Ένας κενός ταχυγεμιστήρας περιστρόφου διαμετρήμα
τος 0,357.

►Δύο διόπτρες.
►Μία δερμάτινη θήκη περιστρόφου.
► Μία μαύρη μάλλινη ολοπρόσωπη κουκούλα.
Επίσης σε υπαίθριες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 

διήμερο 11 και 12-12-2007 στην ευρύτερη περιοχή της κοινό
τητας Ζωνιανών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

►Δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες.
►Ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο.
►Ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο.
► Εννέα κρητικά μαχαίρια.
Τα κατασχεθέντα όπλα εστάλησαν στα εργαστήρια της Δι

εύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυ
νομίας για βαλλιστική εξέταση και περαιτέρω έλεγχο.

18-12-2007
Κατά τη διάρκεια των σημερινών αστυνομικών ερευνών 

στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηρακλείου, οι οποίες πραγ
ματοποιήθηκαν παρουσία Εισαγγελικών και Δικαστικών λει
τουργών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Όπλων και Ναρ
κωτικών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών, διερευνήθηκαν εννέα (9) οικίες 
και ένα (1) κατάστημα.

Στο πλαίσιο των ερευνών:
►Συνελήφθησαν δύο άτομα και προσήχθησαν άλλα επτά.
►Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
►Ένα περίστροφο.
►Εξαρτήματα πιστολιού.
►Κάλυκες φυσιγγίων Kalashnikov.
► Δύο ξιφολόγχες.
Από τους υπαλλήλους της Υ.Π.Ε.Ε. δεσμεύτηκε μεγάλος 

αριθμός εγγράφων, παραστατικών αγοραπωλησίας πολυτελών 
αυτοκινήτων, συμβολαίων, τραπεζικών λογαριασμών κ.τ.λ., 
για περαιτέρω διερεύνηση.

Τα κατασχεθέντα όπλα εστάλησαν στα εργαστήρια της Διεύ
θυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνο
μίας για βαλλιστική εξέταση και περαιτέρω έλεγχο.

20-12-2007
Κατά τη διάρκεια των σημερινών αστυνομικών ερευνών στην 

ευρύτερη περιοχή του Νομού Χανίων, οι οποίες πραγματοποιή
θηκαν παρουσία Εισαγγελικών και Δικαστικών λειτουργών, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Όπλων και Ναρκωτικών της
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Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οπτονομικών, διερευνήθηκαν έρευνες σε τρεις (3) οικίες.

Στο πλαίσιο των ερευνών:
►Συνελήφθησαν δύο (2) άτομα για παράβαση του Νόμου πε

ρί όπλων.
►Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
►Ένα υποπολυβόλο με δίποδα στήριξής.
►Ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο.
► Ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο.
►Ένα αεροβόλο όπλο (τυφέκιο) με σκοπευτική διόπτρα.
►Ένα πιστόλι.
► Ένα πιστόλι κρότου.
►Σαράντα φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου διαμ. 7,62X51.
►Πέντε φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου διαμ. 7,62X39 (τύπου 

KALASHNIKOV).
►Πενήντα φυσίγγια πιστολιού διαμ. 9mm.
►Δύο φυσίγγια περιστρόφου διαμ. 38SPECIAL.
►Μία γεμιστήρα πιστολιού.
►Ένας ασύρματος πολυκαναλικός πομποδέκτης.
Τα κατασχεθέντα όπλα εστάλησαν στα εργαστήρια της Διεύ

θυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνο
μίας για βαλλιστική εξέταση και περαιτέρω έλεγχο.

21-12-2007
Κατά τη διάρκεια των σημερινών αστυνομικών ερευνών 

στους Νομούς Ρεθύμνου Χανιών, Ηρακλείου και Λασιθίου, οι 
οποίες πραγματοποιήθηκαν παρουσία Εισαγγελικών και Δικα
στικών λειτουργών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Όπλων 
και Ναρκωτικών της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουρ
γείου Οικονομίας και Οικονομικών:

►Πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) κατ’ οίκον έρευνες και δε
κατέσσερις (14) έρευνες σε καταστήματα.

►Συνελήφθησαν έντεκα (11) άτομα για παραβάσεις των Νό
μων περί Όπλων και Ναρκωτικών.

►Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
►Τρία πιστόλια.
►Ένα κυνηγετικό όπλο.
►Ένα πτυσσόμενο κλομπ.
►Μία ζυγαριά ακρίβειας.
►Μικροποσότητα κοκαΐνης και ναρκωτικά χάπια.
►Ένας ασύρματος.
►Φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων.
►Κροτίδες.
Από τους υπαλλήλους της Υ.Π.Ε.Ε. δεσμεύτηκαν πέντε κο- 

ντέινερς και μία αποθήκη με ηλεκτρονικά παιχνίδια, επιταγές, 
εμβάσματα τραπεζικών συναλλαγών κ.τ.λ., για περαιτέρω διε- 
ρεύνηση.

Τα κατασχεθέντα όπλα θα αποσταλούν στα εργαστήρια της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής 
Αστυνομίας για βαλλιστική εξέταση και περαιτέρω έλεγχο.

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η προ
ανάκριση που διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Χανίων, μετά τις 
χθεσινές κατ’ οίκον έρευνες που πραγματοποίησε στην ευρύτε

ρη περιοχή του Νομού Χανίων, τα αποτελέσματα των οποίων 
εμφαίνονται στο χθεσινό Δελτίο Τύπου της Α.Δ. Ρεθύμνης.

23-12-2007
Κατά τη διάρκεια των σημερινών αστυνομικών ερευνών 

στην ευρύτερη υπαίθρια περιοχή του Μυλοποτάμου Ρεθύ
μνης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μεταλλικά κουτιά 
και μία νάιλον σακούλα που περιείχαν συνολικά τεσσεράμισι 
κιλά περίπου ακατέργαστης κάνναβης.

29-12-2007
Σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, στα Ζωντανά Ρεθύμνης 

και στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης πραγματοποιήθηκε ταυ
τόχρονα, από Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και της 
Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ειδική Επιχείρηση, αποτέλεσμα της ήδη διενερ- 
γουμένης προανάκρισης για κακουργηματικές πράξεις (κλοπές 
ΑΤΜ -ληστείες, κ.λπ.).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διενεργήθηκαν δέκα κατ’ 
οίκον έρευνες παρουσία δικαστικών λειτουργών και προσήχθη- 
σαν συνολικά επτά (7) άτομα, των οποίων εξετάζεται η συμμε
τοχή σε διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής A.T.M.S, ληστείες 
σε χρηματαποστολές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κλοπές 
και εμπρησμούς οχημάτων, κ.λπ. αδικήματα.

Επίσης, συνελήφθησαν και τρία (3) άτομα. Ένα στον οικι
σμό Φόδελε για παράβαση του νόμου περί όπλων και δύο στα 
Ζωνιανά για απείθεια και αντίσταση κατά αστυνομικών, πρά
ξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να διαφύγει άτομο που ανα- 
μένετο να προσαχθεί -  εξετασθεί για συμμετοχή στα προανα- 
φερθέντα αδικήματα και το οποίο αναζητείται.

29- 12-2007
Την 18.00 ώρα σήμερα, ύστερα από μεσολάβηση μελών της 

οικογένειας του, παραδόθηκε σε αξιωματικούς της Α.Δ. Ρεθύ
μνης και προσήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου 
το άτομο που τις πρωινές ώρες είχε διαφύγει την προσαγωγή, 
όταν κατά τη διάρκεια νομότυπης αστυνομικής έρευνας στην 
οικία του, στα Ζωνιανά Ρεθύμνης, η αστυνομική δύναμη που 
επιχειρούσε δέχθηκε την απρόκλητη επίθεση συγγενικών του 
προσώπων.

30- 12-2007
Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 

Πλημ/κών Ηρακλείου οκτώ (8) συνολικά άτομα που προ- 
σήχθησαν Km εξετάστηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Ηρακλείου ως ύποπτα διάπραξης σειράς σοβαρών αδικη
μάτων. Σημειώνεται ότι ένα (1) ακόμα άτομο αφέθηκε προσω
ρινά ελεύθερο, κατόπιν εντολής του κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών 
Ηρακλείου. Από το συλλεγέν προανακριτικό υλικό, προκύπτει 
όχι οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, η 
οποία, με διαφοροποιημένη, κατά περίπτωση σύνθεση, είχε δι- 
απράξει, κατά το χρονικό διάστημα από 19-12-2006 μέχρι χθες,
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σειρά αδικημάτων, όπως: μία ληστεία, μία 
απόπειρα ληστείας, επτά απόπειρες ανθρω
ποκτονιών, τέσσερις κλοπές, και μία από
πειρα κλοπής. Ειδικότερα:

►Την 19-12-2006 ληστεία σε υποκατά
στημα της Α.Τ.Ε. στον Κρουσώνα Ηρα
κλείου και τρεις (3) απόπειρες ανθρωποκτο
νίας.

►Την 5-3-2007 απόπειρα ληστείας σε βάρος χρηματαπο
στολής του υποκαταστήματος της Α.Τ.Ε. Ανωγείων, στις Γω
νιές Ηρακλείου και δύο (2) 

απόπειρες ανθρωποκτονίας.
►Την 31-3-2007 κλοπή Α.Τ.Μ της Παγκρήτιας Τράπεζας 

στον Ζαρό Ηρακλείου.
►Την 8-4-2007 κλοπή Α,Τ.Μ.της ALPHA BANK στο Γάζι 

Ηρακλείου (Super market Χαλκιαδάκη).
►Την 30-5-2007 κλοπή Α.Τ.Μ. της Άλφα Μπανκ στο Γάζι 

Ηρακλείου (κατάστημα MAKRO)
►Την 15-8-2007 κλοπή ΑΤ.Μ. υποκαταστήματος τηςΑΤ.Ε. 

στον Κρουσώνα Ηρακλείου και μία (1) απόπειρα ανθρωποκτο
νίας σε βάρος διερχόμενου ιδιώτη.

►Την 25-9-2007 απόπειρα κλοπής χρηματοκιβωτίου υποκα
ταστήματος της ΑΤ.Ε. στον Κρουσώνα Ηρακλείου και μία (1) 
απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το συνολικό ποσόν που αποκόμισε από ης πράξεις αυτές η 
εγκληματική ομάδα ανέρχεται σε 267.000 Ευρώ.

Η ως άνω ομάδα για την παράνομη δράση της χρησιμοποι
ούσε κλεμμένα οχήματα. Τρία (3) από αυιά βρέθηκαν καμένα 
σε διάφορα σημεία του ορεινού όγκου ίου Ψηλορείτη, στο νο
μό Ηρακλείου και άλλα δύο (2), σε μικρή ακτίνα, στην περιοχή 
του Μυλοποτάμου Ρεθύμνης.

3-01-2008
Κατά την διάρκεια των σημερινών αστυνομικών ερευνών 

στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, βρέθηκαν σε εγκατα- 
λελειμμένη οικία και κατασχέθηκαν 455 γραμμάρια κάνναβης.

5-01-2008
Κατά τη διάρκεια των σημερινών αστυνομικών επιχειρήσε

ων, πραγματοποιήθηκαν υπαίθριες έρευνες στην ευρύτερη πε
ριοχή του δημοτικού διαμερίσματος Λιβαδιών, στις οποίες βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν:

►Τριάντα δυο (32) φυσίγγια kalashnikov 
►Ενενήντα (90) φυσίγγια τύπου 0,38 special.
►Είκοσι τέσσερα (24) φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμε

τρημάτων.
►Δύο (2) ζυγαριές ακρίβειας.
Τα κατασχεθέντα εστάλησαν στα εργαστήρια της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας 

για βαλλιστική εξέταση και περαιτέρω έλεγχο.

9-01-2008
Κατά τη διάρκεια των σημερινών αστυ

νομικών επιχειρήσεων, πραγματοποιήθη
καν δέκα (10) κατ’ οίκον έρευνες και τρεις 
(3) έρευνες σε καταστήματα στην ευρύτερη 
περιοχή του Νομού Ρεθύμνης παρουσία δι
καστικών λειτουργών. Συνελήφθησαν τρία 
(3) άτομα για παραβάσεις των Νόμων περί 
Όπλων,

Ναρκωτικών, Παιγνίων και καταδικα- 
στικών αποφάσεων.Προσήχθησαν πέντε (5) 
άτομα. Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν:

►509 φυσίγγια διαφόρων τύπων και δια
μετρημάτων.

► 139 κάλυκες διαφόρων τύπων και δια
μετρημάτων.

►Τρεις (3) γεμιστήρες πιστολιού.
►Ένα (1) πιστόλι Repilca
►Ένα (1) πολεμικό μαχαίρι.
►Μία (1) σιδερογροθιά.
► 117 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
► 100 καψύλλια φωτοβολίδων.
► Δύο (2) κροτίδες.
►Μία (1) συσκευή εντοπισμού στόχου-λέιζερ.
►Τρία (3) ηλεκτρονικά παιχνιδομηχανήματα «Τρίλιζα» και 

479 ευρώ.
Τα κατασχεθέντα εστάλησαν στα εργαστήρια της Διεύθυνσης 

Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας για 
βαλλιστική εξέταση και περαιτέρω έλεγχο.

22-1-2008
Πρωινές ώρες σήμερα προσήχθησαν από την ευρύτε

ρη περιοχή του Μυλοποτάμου στην Α.Δ. Ρέθυμνου έξι (6) 
άτομα, τα οποία εξετάζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή 
στη δολοφονική ενέδρα της 5/11/2007 στην περιοχή των 
Ζωνιανών, οτην οποία όπως είναι γνωστό, τραυματίστη
καν τρεις (3) Ειδικοί Φρουροί, ένας (1) από τους οποίους 
νοσηλεύεται ακόμη στο Π.Γ.Ν. Ηρακλείου. Κατ’ οίκον 
έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, παρουσία δικαστικών λει
τουργών. Για την εξέλιξη της υπόθεσης θα υπάρξει νεότε
ρη ανακοίνωση.

23-1-2008
Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 18 ατόμων στο πλαί

σιο της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης στην Περιφέ
ρεια της Κρήτης

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνης, σε συνερ
γασία με αστυνομικούς του Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δ.Ε.Ε., της Δ.Α.Α. και 
της Γ.Α.Δ.Π. Κρήτης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δέ
κα οκτώ (18) ατόμων, τα οποία, όποις προέκυψε από το προ- 
ανακριτικό υλικό, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα απο
τελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων των ευρημάτων, 
συμμετείχαν σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Στην δράση 
της, περιλαμβάνεται και η ένοπλη ενέδρα της 5ης Νοεμβρίου 
2007, στον οικισμό Ζωνιανά, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυ
ματισμό τριών (3) Ειδικών Φρουρών (ο ένας νοσηλεύεται ακό
μη στο ΠΑΓΝ Ηρακλείου).

Ειδικότερα:
► Επτά (7), από τα άτομα αυτά, κατηγορούνται για συμμε

τοχή στην εγκληματική ομάδα και επίθεση 
κατά της αστυνομικής δύναμης.

►Εννέα (9) κατηγορούνται για συμμε
τοχή στην ευρύτερη εγκληματική ομάδα, 
που με διαφοροποιημένη κατά περίπτωση 
σύνθεση, έχει διαπράξει σωρεία κακουργη- 
ματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα 
αδικημάτων (διακίνηση όπλων και ναρκω-
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τικών, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς κ.λπ.)
►Δύο (2) κατηγορούνται για διάπραξη πράξης πλημμελημα- 

τικού χαρακτήρα (πλαστογραφία).
Από το σύνολο των 18 ατόμων:
►Έξι (6), οι οποίοι είχαν προσαχθεί χθες (22-1-2008) στην 

Α.Δ. Ρεθύμνης από την ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, 
συνελήφθησαν και με τη σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθη
καν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνης.

►Έξι (6), προσήχθησαν χθες στην ίδια Αστυνομική Διεύ
θυνση από διάφορα Σωφρονιστικά Καταστήματα, όπου βρί
σκονται προφυλακισμένοι για συμμετοχή σε άλλες κακουργη- 
ματικού χαρακτήρα δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας 
στην περιοχή του νομού Ηρακλείου (απόπειρες ανθρωποκτο
νίας, ληστείες, κλοπές Α.Τ.Μ., κ.λπ.), εξετάστηκαν στα πλαίσια 
της προανάκρισης και στη συνέχεια οδηγήθηκαν και παραδό
θηκαν τις πρωινές ώρες σήμερα στα αντίστοιχα Σωφρονιστικά 
Καταστήματα.

►Σε βάρος δύο (2) ατόμων, έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίω
ξη για συμμετοχή στην ως άνω παράνομη δραστηριότητα της 
εγκληματικής ομάδας στην περιοχή του Ηρακλείου και έχουν 
αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Για τον λόγο αυτό 
δεν προσήχθησαν.

►Δύο (2), κατηγορούνται για πλημμεληματικού χαρακτήρα 
πράξη και δεν συνελήφθησαν λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

►Δύο (2) αναζητούνται.

4-2-2008
Σε συνέχεια της εξιχνίασης της απόπειρας ανθρωποκτονίας, 

σε βάρος των Αστυνομικών και Ειδικών Φρουρών την 5-11- 
2Π07, (στην δολοφονική ενέδρα όπου, τραυματίστηκαν τρεις 
Ειδικοί Φρουροί, ο ένας από τους οποίους νοσηλεύεται ακόμη 
στο Π.Γ.Ν. Ηρακλείου) και της παραπομπής των υπευθύνων 
στο κύριο Ανακριτή, παράλληλα εξιχνιάστηκαν προανακριτικά 
και εν συνεχεία εργαστηριακά, οι παρακάτω υποθέσεις:

α) Η ρίψη άσκοπων πυροβολισμών τις μεσημβρινές ώρες της 
1-5-2007 έξω από το χωριό Αξός του Δήμου Κουλούκωνα, στην 
τοποθεσία Δέκα Απόστολοι, κατά τον εορτασμό της Πρωτομα
γιάς. Όπως μας γνώρισε η Δ.Ε.Ε, (35) από τους ανευρεθέντες 
και κατασχεθέντες κάλυκες εκεί έχουν πυροδοτηθεί από πιστό
λι το οποίο μαζί με άλλα βρέθηκε στην κατοχή των δραστών.

β) Η καταστροφή του μετασχηματιστή της Δ.Ε.Η. την 16-4- 
2007στο Σπήλαιο Ζωνιανών από άσκοπους πυροβολισμούς, που 
είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή της παροχής ρεύματος στην 
περιοχή για αρκετές ώρες.

γ) Οι φθορές σε IX Ε. αυτοκίνητο που από πρόθεση το είχαν 
πυροβολήσει την 3-Θ-2007 και του είχαν σκίσει με μαχαίρι και 
τα τέσσερα λάστιχα κατά το χρόνο που ήταν σταθμευμένο στην 
κεντρική οδό του χωριού Ζωνιανά, από τους πυροβολισμούς εί
χαν προκληθεί και φθορές στην πόρτα και την τοιχοποιία παρα
κείμενης οικίας. (Δ.Τ. της 4-6-2007).

δ) Εξιχνιάστηκε περίπτωση όπου την 10-11-2007 στη θέση 
«Καπάκι» της Κοινότητας Ζωνιανών βρέθηκαν και κατασχέ

θηκαν επιμελώς κρυμμένα (3.800) γραμμάρια κάνναβης και 
τρία πλαστικά μπουκάλια του 1,5 λίτρων, περιείχαν άγνωστο 
αριθμό καλύκων διάφορων διαμετρημάτων Επίσης βρέθηκαν 
ίχνη καλλιέργειας κάνναβης τα φυτά της οποίας όμως είχαν 
περισυλλέγε.

ε) Εξιχνιάστηκε περίπτωση όπου την 8-12-2007 σε παλαιά 
εγκαταλειμμένη οικία στη Κοινότητα Ζωνιανών, βρέθηκαν 
επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα, και κατασχέθηκαν 
τέσσερα πολεμικά τουφέκια kalashnikov, ένα πιστόλι berretta 
9mm, ένα πιστόλι 9mm, ένα πιστόλι 6,35mm, ένα οπλοπολυ
βόλο zastava 7,62mm, γεμιστήρες τυφεκίου kalashnikov γε
μιστήρες πιστολιών, μαχαίρια, φυσίγγια, καθαριστικά όπλων 
κ.α.

στ) Εξιχνιάστηκε περίπτωση όπου την 23/11/2007 σε αγρο
τική περιοχή των Ζωνιανών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
επιμελώς κρυμμένα: τρείς ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας 
(63) φυσίγγια kalashnicov, έξι φυσίγγια πιστολιού 9 mm σπό
ροι κάνναβης βάρους 49 γραμ. ένα πιστόλι berretta, κοκαΐνη 
βάρους 2,043 γραμ.

ζ) Εξιχνιάστηκε περίπτωση όπου την 12/11/2007 σε αγροτι
κή περιοχή των Ζωνιανών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επι- 
μελώς κρυμμένα: ένα πιστόλι μάρκας clock με εξωτερικό σπεί
ρωμα για σιγαστήρα, τρείς γεμιστήρες πιστολιού, μία διόπτρα 
πιστολιού, ένα λέιζερ με φακό υποδοχής σε πιστόλι, ένα πιστό
λι μάρκας zastava ένα πολεμικό τυφέκιο μάρκας mauser, τρία 
πολεμικά τυφέκια kalashnicov,ένα αυτόματο τυφέκιο μάρκας 
thomson, ένα παλαιό περίστροφο μάρκας colt, φυσίγγια πιστο
λιού 9 μμ (100), φυσίγγια τυφεκίου kalashnicov, (161), φυσίγ
για 0,45 μμ (12),δύο γεμιστήρες αυτόματου όπλου thomson 
και άλλα φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και κυνηγετι
κού όπλου

η) Εξιχνιάστηκε περίπτωση όπου την 17/11/2007 σε αγρο
τική περιοχή των Ζωνιανών βρέθηκαν και κατασχέθη
καν επιμελώς κρυμμένα: μία επαναληπτική καραμπί- 
να μάρκας MABERIN. μία βαλίτσα η οποία περιείχε ένα 
οπλοπολυβόλο με δίποδο στήριξης και κοντάκιο άγνωστης 
προέλευσης, δύο πολεμικά τυφέκια τύπου kalashnicov,δύο 
γεμιστήρες και τρείς ταχυγεμιστήρες kalashnicov, μία δεσμί
δα φυσιγγίων πολυβόλου διαμ. 7,62X39 mm, kalashnicov, που 
περιείχε 91 συνολικά φυσίγγια. Μεγάλος αριθμός φυσιγγίων 
7,62X39 mm kalashnicov, 41 φυσίγγια πιστολιού των 9, mm, 
ένα αναισθητικό σπρέι, ένα μεταλλικό αγαλματίδια ύψους 35 
εκατ..

θ) Εξιχνιάστηκε περίπτωση όπου την 12/11/2007 σε αγροτι
κή περιοχή των Ζωνιανών, σε μικρή σπηλιά πάνω από το Σπή
λαιο Σφενδόνη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμ
μένα: ένα πολεμικό τυφέκιο με πτυσσόμενο κοντάκτ μάρκας 
zastava τύπου “ΑΚ-47 kalashnicov” και ένα πολεμικό τυφέ
κιο άγνωστης μάρκας τύπου “ΑΚ-47 kalashnicov,” και γεμι
στήρες με άγνωστα αριθμό φυσιγγίων 72X39 mm kalashnicov. 
Εξετάζεται η συμμετοχή των προαναφερομένων δραστών στη 
διάπραξη και άλλων παρόμοιων αξιοποίνων πράξεων.
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Επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή 
κ. Προκοπή Παυλόπουλου και του Υφυπουργού 

κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη στον ειδικό φρουρό 
που τραυματίστηκε κατά την αστυνομική 

επιχείρηση στα Ζωντανά

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκοπής 
Παυλόπουλος, μετά την επίσκεψη (8.12.2007) που 
πραγματοποίησε με τον Υφυπουργό κ. Παναγιώτη 

Χηνοφώτη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρα
κλείου, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υγείας 
του ειδικού φρουρού που τραυματίστηκε κατά την αστυνομι
κή επιχείρηση στα Ζωντανά, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: 

«Οι θεράποντες γιατροί μας ενημέρωσαν για την πορεία της 
υγείας του ειδικού φρουρού Στάθη Λαζαρίδη. Τα μηνύματα 
είναι αισιόδοξα. Ο κίνδυνος ζωής φαίνεται να έχει παρέλθει. 
Αρχίζει, από εδώ και πέρα, η προσπάθεια για να μην υπάρξουν 
προβλήματα στην περαιτέρω ζωή του. Για να επανέλθει στην 
οικογένετά του και στη ζωή του σαν να μην είχε συμβεί τίπο
τε. Αυτό η Ελληνική Πολιτεία θα το πράξει έως ότου ο ειδι
κός φρουρός γυρίσει στο σπίτι του και έτος ότου οι ίδιοι οι γι
ατροί πουν ότι τελείωσε η αποστολή της Πολιτείας απέναντι 
του. Θα είμαστε δίπλα του. Είναι στοιχειώδες χρέος. Όπως, 
επίσης, θα είμαστε κοντά στην οικογένειά του, η οποία δοκι
μάζεται. Γιατί όλοι γνωρίζουμε υπό ποιες συνθήκες ζουν οι οι
κογένειες των αστυνομικών, των μελών των Σωμάτων Ασφα
λείας που δίνουν κάθε μέρα τη μάχη της καθημερινότητας, τη 
μάχη για το κοινωνικό σύνολο.

Αυτή η περιπέτεια, αυτή η τραγωδία, έχει ως υπαίτιους συ
γκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν τίπο
τα με τον κρητικό λαό, με τη νοοτροπία και τον πολιτισμό της 
Κρήτης. Είναι άδικο και απαράδεκτο, η εξαίρεση ορισμένων 
οι οποίοι, ούτως ή άλλως, και θα συλληφθούν και θα τιμωρη
θούν, να συνδέεται με την Κρήτη γενικότερα. Η ιστορία, ο πο
λιτισμός, τα φιλόξενα αισθήματα του Κρητικού λαού είναι σε 
όλους γνωστά. Και γι’ αυτό το χρέος της Πολιτείας απέναντι 
στους ενόχους αυτού του εγκλήματος είναι διπλό: Πρέπει να 
το κάνει η Πολιτεία, ούτως ή άλλως, σε κάθε περίπτωση. Αλ
λά πρέπει να το κάνει και για ένα λόγο παραπάνω. Δηλαδή να 
συλληφθούν και να τιμωρηθούν ακριβώς για να μην αμαυρώ
νουν την εικόνα της Κρήτης».

Ανακοινώσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών 
κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη στο Περιφερειακό 

Συμβούλιο Κρήτης

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Χηνοφώ- 
της παρέστη (15.12.2007) στη συνεδρίαση του Ετήσι
ου Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο, 

κατά την διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν θέματα του Εθνι
κού χωροταξικού, της ανάπτυξης και των υποδομών της νή
σου και της εγκληματικότητας. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών 
ανακοίνωσε συγκεκριμένες αποφάσεις του Υπουργείου Εσω
τερικών για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης. Συγκεκριμέ
να:

> Αυξάνεται η συνολική οργανική δύναμη της Γ ΑΔ.Π.Κ κα
τά 653 θέσεις (453 Αστυνομικών και 200 Ειδικών Φρουρών).

>Δημιουργείται Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσσαράς, 
καθώς και Τμήματα Ασφαλείας και Τροχαίας στην ίδια πε
ριοχή.

>Δημιουργούνται Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και Τμήμα
τα Δίωξης Ναρκωτικών στους Νομούς Χανιών, Ρεθύμνης 
και Λασιθίου.

>Συστήνονται τρία νέα Τμήματα Αστυνομικών Επιχει
ρήσεων στον Αποκόρωνα με έδρα τις Βρύσες, στον Μυλοπό- 
ταμο με έδρα τα Ζωνιανά και στην Μεσσαρά με έδρα τις Μοί
ρες.

>Δημιουργείται στην Υποδιεύθυνση Αστυνομικών Επι
χειρήσεων Κρήτης Ομάδα Ειδικών Αποστολών, η οποία θα 
έχει ως αποστολή την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώ
πιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίνδυνων περιστατικών.

>Από την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2007 ενιοχύονται με 
εβδομήντα τέσσερα (74) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας 
το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου, το Αστυ
νομικό Τμήμα και το Τμήμα Ασφαλείας Περάματος και το 
Αστυνομικό Τμήμα Ανωγείων.

Παράλληλα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρε
σιών της ΓΑ.Δ.Κ. για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευ
ση, θα αναβαθμιστούν σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομι
κοί Σταθμοί, αναλόγως των αναγκών.

Επίσκεψη του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης μετέβη (24-01-2008) 
στην Περιφέρεια της Κρήτης, όπου μαζί με τον 

Υπαρχηγό του Σώματος, Αντιστράτηγο κ. Στυλιανό Σύρο 
επισκέφθηκε στο ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου τον νοσηλευόμενο ει
δικό φρουρό Στάθη Λαζαρίδη και ενημερώθηκε λεπτομερώς 
από την Διοίκηση του Νοσοκομείου και τους θεράποντες ια
τρούς, τους οποίους ευχαρίστησε εκ μέρους της πολίτικης 
ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, για την καλή εξέλιξη της υγείας 
του η οποία χαρακτηρίζεται «σταθερή και αργά - αργά βελ- 
τιούμενη».

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος και πάλι από τον κ. Υπαρ
χηγό μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου όπου 
προήδρευσε σύσκεψης στην οποία συζητήθηκαν διάφορα 
υπηρεσιακά θέματα.

Ακολούθως, ο κ. Αρχηγός μετέβη στην Αστυνομική Διεύ
θυνση Ρεθύμνης όπου προήδρευσε διευρυμένης σύσκεψης 
στην οποία συμμετείχαν ο Υπαρχηγός του Σώματος, ο Γενι
κός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης, οι ανώ
τατοι και ανώτεροι αξιωματικοί καθώς και οι Διοικητές των 
δυνάμεων, που συμμετέχουν στην αστυνομική επιχείρηση 
που διεξάγεται στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συσκέψεως, έγινε αποτίμηση των 
μέχρι τώρα αποτελεσμάτων των αστυνομικών δράσεων που 
εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, 
συζητήθηκαν οι μελλοντικές αστυνομικές δράσεις που πρό
κειται να αναπτυχθούν τόσο στην περιοχή του Νομού Ρε
θύμνης όσο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης και δόθηκαν 
εντολές και κατευθύνσεις για διάφορα ζητήματα υπηρεσια
κού ενδιαφέροντος. ]
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Την 19-01-2008 και ύστερα από πολύμηνες έρευνες, συνελήφθη στο 
Χαϊδάρι από ειδική ομάδα της Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, η 
οποία συγκροτήθηκε και ενεργούσε υπό την καθοδήγηση του προϊσταμέ
νου της υπηρεσίας αυτής, Αστυν. Διευθυντή Κουζέλη Κων/νου, ο πλέον 
καταζητούμενος για την Ελληνική Αστυνομία κακοποιός Στεφανάκος 
Βασίλειος. Σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική από
φαση με ποινή κάθειρξης 14 ετών και 6 μηνών για σύσταση εγκληματι
κής οργάνωσης, εκβιάσεις κλπ. αδικήματα, ένταλμα σύλληψης για ηθική 

αυτουργία στην απόδραση δύο επικίνδυνων κακοποιών με ελικόπτερο 
από τις φυλακές Κορυδαλλού τον Ιούνιο του 2006, ένταλμα σύλληψης 
για ηθική αυτουργία σε διπλή ανθρωποκτονία, εκβιάσεις, σύσταση και 
συμμορία και τέλος τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις για διάφορα άλ
λα αδικήματα.

Στην κατοχή του και σε έρευνες σε διάφορα σπίτια όπου διέμε
νε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 3 αυτόματα όπλα τύπου 
KALASHNIKOV, 1 πολεμικό όπλο MAUSER με διόπτρα, 1 πολεμικό 
όπλο αγνώστου τύπου, 2 πιστόλια, 1 περίστροφο, 1 κυνηγετική καρα- 

μπίνα, 1 χειροβομβίδα, 400 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημά
των, 6 κινητά τηλέφωνα και 1 πλαστή ταυτότητα.

Είχε προηγηθεί η σύλληψη από την ίδια ομάδα της 
Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι., του επίσης επικίνδυνου κακοποιού Σκαφτούρου  
Ιω άννη την 04-09-2007, ύστερα από καταδίωξη στον Ασπρό- 
πυργο. Ο Σκαφτούρος ήταν στενός συνεργάτης του Στεφα- 
νάκου και στην κατοχή του βρέθηκε ένα (1) πιστόλι GLOCK 
με δύο γεμιστήρες πλήρης φυσιγγίων, πλαστή άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου και το χρηματικό ποσό των 12.0006.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή 
κάθειρξης 9 ετών και 7 μηνών για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση και εκβιάσεις, ένταλμα σύλληψης για σύσταση και 
συμμορία και ένταλμα σύλληψης για ληστεία και εκβίαση.

Ακόμα από αστυνομικούς του 2ου Τμήματος της Υ.Δ-Ε.Ζ.Ι. 
συνελήφθη την 17-10-2007 το Χαϊδάρι, ύστερα από ενέδρα και 

καλά σχεδιασμένη επιχείρηση ο πλέον επικίνδυνος Έ λληνας κακοποιός Μ ακρυγιάν- 
νη ς Μ ιχαήλ μαζί με άλλους δύο συνεργούς του τη στιγμή που επιβιβάζονταν σε κλεμ
μένο αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο είχαν τοποθετήσει βαρύ οπλισμό και είδη μεταμφίεσης 
και επρόκειτο να διαπράξουν ληστεία σε Τράπεζα του Περιστεριού.

Από την Αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο Μακρυγιάννης με τους συλληφθέντες 
συνεργούς του και άλλα πέντε ακόμα άτομα , είχαν διαπράξει 8 ληστείες σε Τράπεζες, 1 
ληστεία σε βάρος καταστήματος ΕΛ.ΤΑ., 1 ληστεία σε σούπερ μάρκετ και 8 κλοπές Ι.Χ.Ε. 
αυτοκινήτων. Ο Μακρυγιάννης ήταν δραπέτης των φυλακών Αλικαρνασσού από 01- 
08-2006, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης για ανθρωποκτονίες, ληστείες κλπ. αδικήματα και 
εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ένοπλη ληστεία στην Ε Τ.Ε. Λάρισας, 
όπου είχε τραυματιστεί και ένας αστυνομικός Κατά το παρελθόν έχει κατηγορηθεί για 5 
ανθρωποκτονίας, ληστείες κλπ. αδικήματα και του είχε επιβληθεί ποινή τετράκις ισόβι
ας κάθειρξης, κάθειρξη 25 ετών και φυλάκισης 31 μηνών. Ακόμα είχε αποδράσει κατά τη 
διάρκεια μεταγωγών του τρεις φορές. Στην κατοχή του και σε έρευνα βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν συνολικά: 1 αυτόματο όπλο μάρκας UZI, 3 πιστόλια, 1 περίστροφο, 150 φυ
σίγγια, είδη μεταμφίεσης και μικροποσότητα ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις των τριών κακοποιών, που αποτελούσαν πρωταρχικό στόχο της φυ
σικής και πολιτικής ηγεσίας και ο αναίμακτος τρόπος που επιτεύχθηκαν, τη στιγμή 
που και οι τρεις ήταν πάνοπλοι, προκάλεσε τα ευμενή σχόλια και εμπέδωσε το αίσθημα 
ασφάλειας στους Έ λληνες πολίτες. ]
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[  ΧΡΙ ΣΤΟΔΟΥΛΟΣ !

“Κύριε, προς Σε έρχομαι”

Αρχιεπίσκοπος 
πόσης Ελλάδος κ.

εγεννήθη εις Ξάν- 
1939 από προσφυγικήν 
καχαγομένην εξ Αδρια-

του, Κωνσταντίνος 
Παρασκευαίδης, ήτο έμπορος και 
εκ των τα πρώτα φερόντων της πό- 
λεως, εδραστηριοποιήθη δε εις όλας 
τας εθνικός εξορμήσεις. Το 1941, 
μετά την κήρυξιν του πολέμου της 
Γερμανίας κατά της Ελλάδος, μετέ
φερε, διά λόγους ασφαλείας, την οι- 
κογένειάν του εις Αθήνας, όπου ο 
κ. Χριστόδουλος εσπούδασε και πα- 
ρέμεινε μέχρι της ηλικίας των 35 
ετών.

Τας εγκυκλίους σπουδάς του 
έκαμε εις το Λεόντειον Λύκειον 
και εν συνεχεία εσπούδασε εις την 
Νομικήν (1956-1961) και ακολού
θως εις την Θεολογικήν Σχολήν 
(1962-1967) του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Παραλλήλως εσπούδασε Βυ
ζαντινήν Μουσικήν εις το Ωδεί- 
ον Αθηνών, καθώς και τέσσερις ξέ
νος γλώσσας (αγγλικήν, γαλλικήν, 
γερμανικήν και ιταλικήν). Το 1982 
υπέβαλε την επί Διδακτορία Διατρι
βήν του εις την Θεολογικήν Σχολήν 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κα
τέστη διδάκτωρ του κανονικού Δικαίου με βαθμόν «Άρι
στα». Έ χει δημοσιεύσει συνολικώς άνω των 200 μελετών 
επί θεμάτων επιστημονικών, ποιμαντικών (θρησκευτι
κών, νομικών, βιοηθικών, κοινωνικών, κ.ά.).

Ο Μακαριώτατος κ. Χριστόδουλος είχε παιδιόθεν έντο
νον την κλίσιν προς την ιερωσύνην, την οποίαν εκαλλι- 
έργησαν εις αυτόν πνευματικοί προσωπικότητες, όπως ο 
Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς κ. Καλλίνικος.

ΔΓ ο, το 1961, και ενώ είχε περατώσει μόνο τας σπουδάς 
του εις την Νομικήν, εχειροτονήθη διάκονος, αφού προη
γουμένως εκάρη μοναχός εις την I. Μονήν Βαρλαάμ Με
τεώρων. Το 1965 εχειροτονήθη πρεσβύτερος, τοποθετη
θείς ως ιερατικώς προϊστάμενος και ιεροκήρυξ του I. Ναού

Παναγίτσας Π. Φαλήρου, όπου επί 
εννεαετίαν ανέπτυξεν εντυπωσια
κήν δράσιν, διακριθείς ως ιεροκή
ρυξ, πνευματικός, άριστος λειτουρ
γός και καθοδηγητής της νεολαίας. 
Παραλλήλως προσελήφθη, κατόπιν 
διαγωνισμού, ως Γραμματεύς της I. 
Συνόδου το 1968, επιδείξας τα οργα
νωτικά και διοικητικά του χαρίσμα
τα, παραμείνας εις την θέσιν αυτήν 
μέχρι του 1974.

Το 1974, εξελέγη, με πρότασιν του 
τότε άρτι ενθρονιαθέντος Αρχιεπι
σκόπου Σεραφείμ, Μητροπολίτης 
Δημητριάδος και Αλμυρού εις ηλι
κίαν 35 ετών. Ως Μητροπολίτης Δη
μητριάδος ο κ. Χριστόδουλος επεδό- 
θη εις την εσωτερικήν διοργάνωσιν 
της I. Μητροπόλεως, ενεθάρρυνε 
τους νέους κληρικούς να σπουδά
σουν, και προσείλκυσε προς την ιε
ρωσύνην πλειάδα νέων, προσοντού- 
χων και ικανών κληρικών. Κατά το 
διάστημα των 24 ετών της αρχιερα- 
τείας του εχειροτόνησε περί τους 
150 νέους κληρικούς, ανανεώσας το 
δυναμικόν των στελεχών της I. Μη
τροπόλεως.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του 
εις όλους τους αγώνας της Εκκλησί
ας. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 

της Ελλάδος, εκτιμήσασα την δραστηριότητά του και απο- 
βλέπουσα εις την ευρυμάθειαν και την χαρισματικήν του 
ικανότητα ως συζητητού, τον ώρισε εκπρόσωπόν της εις 
την Επιτροπήν Συντάξεως Νέου Καταστατικού Χάρτου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1988, ενώ τον αξιοποίήσε 
εις πολλάς επαφάς της μετά κυβερνητικών κύκλων, αλλά 
και διεθνών παραγόντων και φορέων.

Κατ’ εξοχήν λειτουργικός άνθρωπος ο κ. Χριστόδουλος, 
πιστός εις την παράδοσιν, επέβαλε την Τάξιν εις τας I. Ακο
λουθίας. Εργασιομανής εις το έπακρον, σέβεται τους αν
θρώπους που εργάζονται και το αυτό εμπνέει και εις τους 
συνεργάτας του. Συγκέντρωσε κοντά του και ανθρώπους 
που παλαιότερα δεν είχαν σχέσιν προς την Εκκλησίαν, ιδί
ως τους νέους, αναπτύξας μεγάλην δράσιν κατά των ναρ-
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κωτικών, κατά του AIDS, κατά της ανεργίας. Η δραστηρι
οποίησα της I. Μητροπόλεως Δημητριάδος εις τους τομείς 
αυτούς υπήρξε πρωτοποριακή και εδημιούργησε τας προϋ
ποθέσεις διά την ανάπτυξιν παρεμφερούς δράσεως και από 
άλλας Μητροπάλεις.

Η εκλογή του, την 28ην Απριλίου 1998, και η ενθρόνισίς 
του αχ; Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, την 9ην 
Μαΐου του ίδιου έτους, εσημανε την έναρξιν σημαντικού έρ
γου ποιμαντορίας και διακονίας.

Ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας προέβη εις το έργον της 
αναδιοργανώσεως των Συνοδικών Υπηρεσιών και των Συ
νοδικών Επιτροπών της I. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελ
λάδος, ώστε η Εκκλησία να μπορεί να συμπαρίσταται απο- 
τελεσματικότερον εις όλα τα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. 
Επίσης, ίδρυσε άνω των 14 νέας Ειδικάς Συνοδικός Επί
τροπός διά την παρακολούθησιν, ενημέρωσιν και παρέμβα
σιν της Εκκλησίας επί ευρέος φάσματος προβλημάτων της 
συγχρόνου ζωής (Βιοηθικής, Ακαδημίας Εκκλησιαστικών 
Τεχνών, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Γάμου, Οικογένειας, 
Προστασίας του Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος, 
Χριστιανικών Μνημείων, Θείας και Πολιτικής Οικονομίας 
και Οικολογίας, Λειτουργικής Αναγεννήσεως, Πολιτισμικής 
Ταυτότητος, Γυναικείων Θεμάτων, Παρακολουθήσεως των 
Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», Αθλητισμού, Μετανα
στών, Προσφύγων και Παλιννοστούντων, κ,π.ά.).

Εστήριξε και εστελέχωσε τας ήδη υφισταμένας Υπηρεσί
ας της Εκκλησίας και ίδρυσε νέας προς ενεργόν αντιμετώπι- 
σιν κοινωνικών προβλημάτων, με έμφασιν εις τα προβλήματα 
των τοξικομανών, τας ανάγκας των μεταναστών, την στήρι- 
ξιν των ανυπάνδρων μητέρων και των κακοποιημένων γυναι
κών (μέσω της ιδρύσεως «Στέγης Μητέρας»), την μέριμναν 
διά τα θύματα εμπορίας και παρανόμου διακινήσεως προσώ
πων, την δημιουργίαν αλυσίδος νηπιαγωγείων διά την στήρι- 
ξιν των πτωχών και πολυτέκνων οι
κογενειών, κ.ά.

Τον Μάρτιον του 1999 ο Αρχιεπί
σκοπος ανέλαβε εθνικήν πρωτοβουλί
αν: εζήτησε παρά της Ιεράς Συνόδου 
και επέτυχε την έγκρισιν Προγράμ
ματος Οικονομικής Ενισχύσεως των 
Χριστιανικών Οικογενειών της Θρά
κης διά την απόκτησιν τρίτου τέκνου, 
υπό την μορφήν μηνιαίου επιδόματος.
29 Μητροπολίται και 5 Βοηθοί Επί
σκοποι και Τιτουλάριοι Επίσκοποι 
έχουν προταθεί, εκλεγεί και χειρο
τονηθεί υπ’ αυτού. Εν τη ανυστά- 
κτω μερίμνη του διά την καλυτέραν 
διαποίμανσιν των πιστών του Λεκα
νοπεδίου της Αττικής, κατόπιν ειση- 
γήσεώς του, εδημιουργήθη η νέα I.

Μητρόπολις Γλυφάδας (2002).
Ίδρυσε επίσης την Μ.Κ.Ο. της Εκκλησίας της Ελλάδος 

«Αλληλεγγύη» (2002), η οποία επιτρέπει εις την Εκκλησί
αν να συμπαρίσταται διεθνώς με πλούσιον ανθρωπιστικόν 
έργον, εις τας περιοχάς της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, 
της Ασίας, της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς επίσης και φι- 
λανθρωπικώς εντός Ελλάδος με την δημιουργίαν διαφόρων 
Ιδρυμάτων και Σχολών.

Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος είναι εκείνος ο οποί
ος εισήγαγε την Εκκλησίαν της Ελλάδος εις την ψηφιακήν 
εποχήν. Με απόφασίν του εφηρμόσθη σύστημα μηχανορ- 
γανώσεως εις πάντας τους τομείς της κεντρικής διοικήσε- 
ως της Εκκλησίας, ενεκαινίσθη η τήρησις ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου και υπεστηρίχθη η ούστασις δικτύου ηλε
κτρονικών υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ των. Τη 
πρωτοβουλία του ιδρύθη Επικοινωνιακή και Μορφωτική 
Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, με τέσσερις κλάδους: 
Ραδιοφωνίας, Εκδόσεων, Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας και 
Τηλεοράσεως. Εξ αυτών οι τρεις πρώτοι κλάδοι έχουν ήδη 
ενεργοποιηθεί και παρουσιάζουν πλούσιον έργον.

Το έντονο ενδιαφέρον του διά τας ευρωπαϊκός και διεθνείς 
υποθέσεις και η βούλησίς του να καταστήσει την Εκκλη
σίαν της Ελλάδος δραστηρίαν εις τα διεθνή fora, εξωστρε- 
φή και ανοικτήν εις τον διάλογον έχουν αναγνωρισθεί υπό 
πάντων. Προς τον σκοπόν τούτον, μία εκ των προτεραιοτή
των του ως Προκαθημένου ήτο η ίδρυσις Γραφείου Αντι
προσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊ
κήν Ένωσιν, εις το Συμβούλων της Ευρώπης και εις την 
UNESCO (1998), καθώς και Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής 
Παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Ή δη από της εποχής της Αρχιερατείας του ως Μητροπολί
του Δημητριάδος, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελ
λάδος είχεν αναπτύξει στενάς σχέσεις μετά του Οικουμενι

κού Πατριαρχείου, η δε επίσκεψις 
του αειμνήστου Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου Δημητρίου το έτος 1990 
εις Βόλον υπήρξε μοναδικόν ιστο
ρικόν γεγονός διά την περιοχήν της 
Μαγνησίας.

Με εισήγησίν του, η Ιερά Σύνοδος 
απεφάσισε, την 12ην Μαΐου 2000, 
την καθιέρωσιν της εορτής της μνή
μης του Αποστόλου Παύλου ως 
Θρονικής εορτής της Εκκλησίας 
της Ελλάδος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πά
σης Ελλάδος Κυρός ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ
ΛΟΣ Εκοιμήθη εν Κυρίω την 5.15 
τής 28ης μηνός Ιανουάριου 2008. ]

ΠΗΓΕΣ: www.ecclesia.gr
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μεγάλην δράσιν κατά 

των ναρκωτικών, κατά 
του AIDS, κατά 
της ανεργίας

[ 19 ] α/α

http://www.ecclesia.gr


[  φ ι λ ο σ ο φ ί α :

ο πλατωνικός “φύλακας”
Ένα πρότυπο για κρίσεις

και συγκρίσεις
Του ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Γεωργίου Στ. Βαγιανού

I
Σε προηγούμενα άρθρα μας αναφερθήκαμε στον

όρο: ‘πλατωνικός φύλακας’. Εκτιμήσαμε, τώρα, ότι έχει 
ενδιαφέρον να ενημερωθεί ο αναγνώστης γ ι’ αυτόν. Ε ί
ναι μια ενημέρωση που βοηθεί σε κρίσεις και συγκρίσεις 
για τις επαγγελματικές αρμοδιότητες και ευθύνες και του 
σύγχρονου αστυνομικού, του εργάτη αυτού ‘νόμου και 
πολιτισμού’1. -Ξεκινώντας το άρθρο μας υπενθυμίζουμε, 
ότι ο Πλάτων, συγγραφέας της ‘Πολιτείας’ και εισηγητής 
του ‘φύλακα’, υπήρξε διανοητής προσηλωμένος στην αξία 
‘πολιτεία’ (συναφείς και οι έννοιες: κράτος, έννομη τάξη, 
πολιτισμός κ.ά.), και στη σημασία της ομαλής λειτουργίας 
της για την ανέλιξη του πολιτισμού.

Ό ταν έγραφε την ‘Πολιτεία’, ήταν προβληματισμένος 
εξαιτίας της κακοδαιμονίας του αθηναϊκού κράτους, μετά 
τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Επειδή θέλησε να ενισχύσει 
τον σεβασμό στην πολιτεία, και να την εξυγιάνει, έκρινε 
ως καλή λύση-πρόταση τη θέσπιση νέας νομοθεσίας, και,

γενικά, την αλλαγή της πολιτικής νοοτροπίας. Επάνω 
στα στοιχεία αυτά, που θα στέριωναν την πολιτεία, ορα- 
ματίσθηκε την επανίδρυση του μεταπολεμικού αθηναϊ
κού κράτους. Φορείς και συντελεστές του ‘οράματος’ του, 
οι νέοι πολιτικοί, οι νέοι πολίτες, η νέα πολιτική τάξη, με 
πρόταση, σκέψη και στάση που θα λειτουργούν σε αντι
στοιχία με το ‘όραμά’ του.

Θα επιχειρήσουμε να ενημερώσουμε τον αναγνώστη, 
για τα βασικότερα στοιχεία που προσδιορίζουν την προ
σωπικότητα και διέπουν τη λειτουργία του ‘φύλακα’, νέ
ου πολίτη, προβεβλημένου οργάνου, εκφραστή της νέ
ας πολιτικής σκέψης και παράγοντα της νέας πολιτείας 
και της νέας, τότε, πολιτικής τάξης. Για να ασκήσει το έρ
γο του καλείται να ασκηθεί πρώτα ο ίδιος, σύμφωνα με 
τη νέα νομοθεσία. Στη βάση αυτών, η ενημέρωση για τον 
‘πλατωνικό φύλακα’ επιτρέπει να γίνουν κάποιοι παραλ
ληλισμοί με τον σύγχρονο αστυνομικό. Είναι κι αυτός

Πηγές
1 Βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 504c: ‘φύλακι πόλεώς τε και νόμων’. Βλ. και 
τα άρθρα μ ε τίτλους ‘Ιστορική κατάρτιση και κοινωνική αναγνώριση’ και 
Ό  ‘φύλακας’ νόμου και πολιτισμού. Η  ιστορική κατάρτισή του’, στα τεύχη 
244, α. και 245, αντίστοιχα, του παρόντος περιοδικού.
2  Ο Πλάτων θεωρεί, (βλ. Πλάτωνος, Πολιτικός, 259α.) ότι ο σύμβουλος 
‘του βασιλεύοντος ανδρός’ είναι και αυτός ‘βασιλικός’. Γνωρίζει, δηλαδή, 
την πολιτική (= ‘βασιλική’) επιστήμη. Θεωρεί, έτσι, ισότιμο το έργο της 
άσκησης άμεσης εξουσίας, με την παροχή συμβουλευτικού έργου υπέρ του 
ασκούντος την άμεση εξουσία. Η  συμβουλή, συνεπώς, προς τον υπεύθυνο

είναι και αυτό άσκηση εξουσίας, καίτοι έμμεσης.
3 Η  ‘Πολιτεία’ του Πλάτωνος μπορεί να μελετάται και αναλύεται ερμη
νευτικά στις αστυνομικές Σχολές. Το μορφωτικό αποτέλεσμα αναμένεται 
ενδιαφέρον και χρήσιμο.
4 Με το σύντομο τούτο άρθρο δεν σκοπεύουμε, βέβαια, να εξαντλήσουμε 
την ερμηνευτική ανάλυση όλων των δεδομένων περί της προσωπικότητας 
και του έργου του πλατωνικού ‘φύλακα’. Είναι, άλλωστε, τόσα πολλά τα 
δεδομένα και, επίσης, τόσα πολλά έχουν γραφεί γ ι’ αυτά. Τον μελετητή, 
όμως, που θα ενδιαφερθεί, ευχαρίστως τον παραπέμπουμε στη σχετική
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πρόσωπο που ασκεί εξουσία. Δεν 
αποκλείεται, συνεπώς, η αναζήτη
ση πιθανών βελτιώσεων σε επίπε
δο μόρφωσης και επαγγελματικής 
εκπαίδευσής του2. Άλλωστε, κά
θε πληροφορία για δημόσιο ιστορι
κό πρόσωπο που έχει συνδεθεί με 
άσκηση εξουσίας, όπως ο πλατω
νικός ‘φύλακας’, αποτελεί γνώση 
ιστορικά ενδιαφέρουσα και πρακτι
κά χρήσιμη, αν, μάλιστα, σχετίζεται 
και με θέματα εκπαίδευσης.

Ενδιαφέρει, όμως, οπωσδήποτε τα 
επαγγελματικά, τα κοινωνικοπολι- 
τικά και τα πολιτιστικά ‘πρέπει’ που 
ακολουθούν το αστυνομικό. Ο αστυ
νομικός εργάζεται, στη βάση συγκε
κριμένων ‘πρέπει’: Τη διαφύλαξη, 
πέρα των νόμων, και, της δημόσιας 
τάξης, των κοινωνικών θέσφατων, 
αρχών, αξιών, εθνικών εθίμων, πα
ραδόσεων. γενικά, την προφύλαξη 
των πολιτιστικών κεφαλαίων.

Π
Ο  “ φ ύ λ α κ α ς ’ από νομική, κοινωνική, πολιτική, 

ηθική έως και πολιτιστική οπτική, περιγράφεται λεπτο
μερώς στην ‘Πολιτεία’3. Είναι η εξέχουσα προσωπικότητά 
της, και η ανάλυση γ ι’ αυτόν και την κρατική κοινότητα 
εκτυλίσσεται ως ‘όραμα’ του Πλάτωνα. Οριοθετείται η 
λειτουργία της ιδανικής πολιτείας: Το πώς να οργανωθεί, 
πώς να συντηρείται στον χρόνο, βασισμένη στην εργασία 
του σημαίνοντος συντελεστού της, του ‘φύλακα’. Αυτός 
είναι το δημόσιο πρόσωπο το επιφορτισμένο με διοικητι
κά, πολιτικά και στρατιωτικά καθήκοντα4, και με καίριο 
στόχο των δραστηριοτήτων του είναι την ωφέλεια όλων 
των πολιτών.

Η ‘Πολιτεία’ έχει χαρακτηριοθεί ως ‘η παλαιότερη συ
στηματική ουτοπία που σώζεται στην ιστορία της Ευ
ρώπης’5, χαρακτηρισμός που, ωστόσο, δεν μπόρεσε να 
αναιρέσει ούτε τη φιλοσοφική, πολιτειολογική και κοι
νωνιολογική ποιότητα του έργου αυτού, ούτε τη σημασία 
του ‘φύλακα’, ως επαγγελματία, ιδανικής προσωπικότη
τας και δημόσιας αξιακής μορφής. Ωστόσο, δεν αντιστε
κόμαστε στον πειρασμό να αντιτάξουμε, ότι με την ίδια 
λογική ουτοπία μπορεί να θεωρηθεί και κάθε ιδεώδης 
σκοποθεσία στον ανθρώπινο βίο6. -Ο Πλάτων υπήρξε ρ ο 

μαντικός, υψηπετής, οραματιστής. 
Αφομοίωσε τη διδασκαλία και τη 
συλλογιστική τεχνική του μεγάλου 
δασκάλου του, του Σωκράτη, κι ερ- 
γάσθηκε, έπειτα, προεκτείνοντας και 
αναδεικνύοντας τις κοινωνικοπολι- 
τικές αρχές και θέσεις εκείνου.

Επίκεντρο της πλατωνικής σκέ
ψης είναι να θέσει τον ‘κόσμο των 
Ιδεών’ της, (=τη μεταφυσική διάστα
ση, την και αληθινή πραγματικότη
τα, κατά Πλάτωνα), στο επίκεντρο 
της τρέχουσας κοινωνικής καθημερι
νότητας, (=τον κόσμο των φαινομέ
νων, την, κατά Πλάτωνα, ‘μη πραγ
ματικότητα’). Επισημαίνουμε, ότι 
από αγωγή και πολιτισμό ο Έ λληνας 
είναι μεταφυσικός, δηλαδή θρησκεύ- 
ων, άνθρωπος. Η θρησκευτικότη
τα είναι μια φυσική του ανάγκη που 
συνδέεται με αυτό τούτο το ένστικτο 
αυτοσυντήρησής του7.

Έ τσ ι, μπορεί να καταλάβει κανείς 
γιατί ο Πλάτων υποστήριξε, ότι η 
αριστοποίηση της αθηναϊκής πολι

τείας εξαρτάται από τη ζεύξη μεταφυσικής και καθημε
ρινότητας. Η ‘ζεύξη’ θα αποδειχθεί η αναγκαία και ικανή 
συνθήκη για την επιβίωση της πολιτείας, η αυτοσυντή
ρηση της οποίας ταυτίζεται με την αυτοσυντήρηση των 
πολιτών της. Βεβαίως, κι αυτός ο Πλάτων ήρθε, κάποια 
στιγμή, αντιμέτωπος με την ίδια του τη σκέψη. Διερω- 
τήθηκε πώς θα γινόταν, σε ένα κόσμο εντελώς ατελή και 
ατελώς εκτυλισσόμενο, να λειτουργήσει η ιδεώδης πολι
τεία του!

Το ‘όραμα’ του Πλάτωνα εισηγείτο την ιδεώδη πολιτεία 
με ιδεώδεις λειτουργούς της (τους ‘φύλακες’), για χάρη 
ιδεώδους πορείας της στο χρόνο8. Όμως, η πραγματικό
τητα της ζωής απομυθοποίησε το πλατωνικό όραμα. Ποιο 
είναι, όμως, το μήνυμα του Πλάτωνα; -Είναι ότι δεν ανέ
χεται παραίτηση από την πρότασή του για εμμονή στη δι
αρκή προσπάθεια. -Έ, αυτό και μόνο, η εμμονή, συνδέεται 
με πορεία στην κατεύθυνση αριστοποίησης της πολιτείας, 
δηλαδή: καλλιέργειας ποιοτικών χαρακτήρων, και ανάλο
γες κοινωνικοπολιτικές και πολιτιστικές φιλοδοξίες.

Διερωτώμεθα, συνεπώς, αν είναι ‘ουτοπία’, τελικά, η επι
δίωξη του πλατωνικού ιδεώδους, όσο κι αν προσεγγίζεται 
δύσκολα, (‘εχθρός του καλού είναι το καλύτερο’). -Εμείς

αΤο “όραμα” ίου
Πλάτωνα εισηγείχο 

την ιδεώδη 
πολιτεία με ιδεώδεις 

λειτουργούς της 
(τους ‘φύλακες’), 

για χάρη ιδεώδους 
πορείας χη^ 

στο χρόνο

βιβλιογραφία, και ιδίως: Nicholas Pappas, Πολιτεία του Πλάτωνα, μτφρ. ‘φύλακα’, ως το πρόσωπο που είναι από τις πλέον σηραίνουσες εκφάνσεις
Δ. Παπαγιαννάκος, εκδ. Οκτώ, Αθήνα 2006, Ν.Μ. Σκουτερόπουλου, του πλατωνικού ιδεώδους για τον δημόσιο άνδρα και το λειτούργημά του.
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Ψυχοπαίδη, Ο φιλόσοφος, ο πολιτικός και ο τύρρανος, εκδ. Πόλις, Αθήνα 6 Επισημαίνουμε ότι ‘ουτοπία ’ είναι, από μια έποψη, η διάσταση του τελεί-
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λέμε, όχι δεν είναι ουτοπία. Είναι δραστηριό
τητα που οφείλει να επιδιώκεται διαβίου. Κι 
αν μόνο πορεύεται ο πολίτης στο δρόμο της 
επιδίωξης της, ακόμα κι αυτό μόνο είναι αρκε
τό, έστω κι αν δεν κατορθώνεται το άγγιγμα 
του ιδεώδους. Μέγα δίδαγμα ζωής παραμένει 
η πλατωνική πρόταση: να μη παραιτούμεθα από την αέ
ναη επιδίωξη του καλύτερου.

της πολιτείας του9. Καλείται, 2. να υπηρετεί το συμφέρον 
των (συμ)πολιτών (‘αρχομένων’)10. Και, 3. αποδέχεται, δι’ 
όλου του επαγγελματικού βίου του, να επιχελεί το έργο 
διαχείρισης και ενίσχυσης της κοινωνίας με δικαιοσύνη, 
στο πλαίσιο της πολιτείας όπου και ο ίδιος βιώνει. Η (πλα
τωνική) αυτή ‘διαχείριση’ και ‘ενίσχυση’ δεν είναι έργο 
απλό. Για το ενασκήσει ο ‘φύλακας’ όπως αρμόζει, χρει
άζεται και να μορφωθεί και να ασκηθεί, με γνώσεις και 
δεξιότητες. Πώς; -Μέσω μιας συστηματικής και κατάλλη
λης εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησής του11. 0  ‘φύλακας’ 
1. επιλέγεται, μεταξύ των πολιτών της πολιτείας του, 2. 
μορφώνεται και εκπαιδεύεται, επιμελώς και κατάλληλα, 
και, 3. του ‘πηγαίνει’ ότι αναλαμβάνει ιδιαίτερα λεπτό έρ
γο: τον χειρισμό ανθρώπινου δυναμικού12.

Για όλα αυτά, ‘φύλακας’ και επαγγελματική λειτουργία 
του προαπαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που ανα- 
φέρονται στη θεωρητική (γνώσεις) και τεχνική (επαγγελ
ματισμός) κατάρτισή του. Αναφέρονται, όμως, και σε μια 
πρόβλεψη, φροντίδα και ετοιμότητα της πολιτείας (= ορ
γάνωση, προγραμματισμός) για την ενλόγω κατάρτιση.

Με τη συνδρομή προαπαιτούμενων επιλογών και εκ-

υπέρτατες δε, κοινωνικοπαλιτικές και πολιτιστικές αξίες. Αυτές ακριβώς 
είναι οι αξίες που οι κοινωνίες με υψηλό κοινωνικό πολιτισμό επιδιώκουν 
να προσεγγίζουν όσο πιο πολύ γίνεται, για συμμόρφωσή τους, άλλωστε, 
και με το βιβλικό ‘καθ’ ομοίωσιν’. Καμία αναστολή, καμία οπισθοχώρηση, 
λοιπόν, ως προς την προσπάθεια για επιδίωξη του ηθικά και πολιτιστικά 
ιδεώδους. Κ ι όταν, παρά τούτα, έτυχε, όποτε έτυχε στη διαδρομή της ιστορί
ας, να επιουμβούν πολιτιστικές αναστολές, τότε αποδεδειγμένα επρόκειτο 
για εποχές ηθικής κατάπτωσης και πολιτιστικής οπισθοδρόμησης, ως 
βασικές αιτίες πρόκλησής τους. - Αυτά ισχύουν, προφανώς, και για το 
ιδεώδες του πλατωνικού ‘φύλακα’' αιπού του επιστάτη και προασπιστή 
νόμου και πολιτισμού' του διαχειριστή της κοινωνικής ευταξίας που, κατά 
Πλάτωνα, στόχο του έχει να άγει τον πολίτη, διά της βίωσης μ ε δικαιοσύνη, 
στην ευδαιμονία, βλ. Πολιτεία 353ε-354α. - Ας ληφθεί υπόψη, εξάλλου, 
ότι η ‘Πολιτεία’ του Πλάτωνος είναι και μια, σπουδαίων ψυχολογικών 
δαατάσεων, ερμηνευτική ανάλυση και ανατομία της πολιτικής ζωής των 
κλασσικών χρόνων. Περιλαμβάνει, πέρα άλλων, σημαντικές δεοντολογι
κές θέσεις, μ ε διαχρονική αξία. Μια σε βάθος εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
στο πλαίσιο της εσωτερικής σχέσης πολιτείας και κοινωνίας. Οι θέσεις αυ
τές προτείνουν, μεταξύ άλλων, τη διαβίου εκπαίδευση του ‘φύλακα’, ώστε 
να βιώ νει με δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αφιλοκέρδεια, μ ε υψηλό αίσθημα 
ευθύνης έναντι των (αυμ)πολιτών και μ ε πίστη στην υπηρέτησή τους, για  
χάρη της καλής συντήρησης και της προόδου της πολιτείας, της κοινωνίας, 
του πολιτισμού.
7 Η  θρησκευτικότητα νοείται ως έμφυτη ικανότητα ή κλίση ή τάση ή  
διάθεση για  μετοχή στη θεότητα μ ε ένα τρόπο πιο βιωματικό. Ο J.J. 
Rousseau (βλ. Em ile oder ueber die Erziehung, herausgg., eingeleitet 
und m it Anmerkungen oersehen uom M. Rang, unter M itarbeit des 
Hausgebers aus dem franzoesischen uebertragen υοπ E. Sckommodau, 
Stu ttgart 1965, o. 127 εξ., 380 εξ., 374 εξ.) εισηγείται να αφίνεται το

παίδευσης θεωρείται εφικτό ο ‘φύλακας’ 1. 
να καταρτισθεί με γνώσεις και δεξιότητες, 2. 
να αποδεικνύεχαι ικανός να αναλάβει τη ‘φύ
λαξη’ της πολιτείας, και 3. να συνειδητοποιεί, 
ότι στις αρμοδιόχητές του περιλαμβάνεται και 
η προστασία του πολιτισμού της ‘πόλης’13. 

Ερωτάται, τώρα, μπορεί στο πλατωνικό ‘όραμα’ να λει
τουργήσει ως ‘φύλακας’ ο κάθε πολίτης; Η απάντηση της 
‘Πολιτείας’ είναι: Η επιλογή του ‘φύλακα’ συνιστά έργο 
δύσκολο: Πρέπει να προσωποποιείται αυστηρά, ώστε να 
επιλέγονται οι απολύτως κατάλληλοι πολίτες και όχι οι 
όποιοι πολίτες. Είναι, επίσης, έργο σημαντικό, και γ ι’ αυ
τό δεν γίνεται να αφίνεται στην τύχη14. Όμως, η δυσκολία 
κι οι συνδεδεμένες ευθύνες δεν σημαίνουν όχι επιτρέπεται 
να δειλιάζουμε μπροστά στο έργο επιλογής ‘φυλάκων’ με
ταξύ των καλύτερων πολιτών, όσο οι δυνάμεις το επιτρέ
πουν15.

Ο πολίτης που θα επιλεγεί από τους αρμόδιους για ‘φύ
λακας’ της ‘πόλης’, πρέπει να διαθέτει συγκεκριμένα χαρα- 
κτηρολογικά στοιχεία. Να είναι: οξύνους, παρατηρητικός, 
διεισδυτικός. Να οσφρίζεται τους κοινωνικούς κινδύνους. 
Να οσφρίζεται τον ύποπτο, έως να τον προλαμβάνει. Να 
είναι έτοιμος να ακυρώνει το φάσμα των όποιων αντικοι
νωνικών και αντιπολιτιστικών δραστηριοτήτων στο πλαί
σιο της ‘πόλης’16. -Να γιατί η επιτυχία της επαγγελματικής 
δραστηριοποίησης του ‘φύλακα’, προϋποθέτει υψηλά σω
ματικά και ψυχικά χαρίσματα, φυσικά και επίκτητα. Ο πο- 
λίτης-φορέας των προαπαιτούμενων φυσικών και επίκτη
των χαρισμάτων, ακέραιος και κατάλληλος, αρμόζει στον 
ίδιο και συμφέρει στην πολιτεία να τον αναδείξει ‘φύλακα’, 
και να του προσφέρει τις πρέπουσες τιμές και ανταλλάγμα
τα17. Ειδικότερα ο Πλάτων:

παιδαγωγούμενο άτομο ελεύθερο να βρίσκει το θρησκευτικό του δρόμο. 
Αποδέχεται, συνεπώς, έστω με τον δικό του τρόπο, τον έμφυτο χαρακτήρα 
της θρησκευτικότητας.
8 Βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 375c: ‘...φύλαξ αγαθός ου μη γένηται. τούτα 
δε αδννάτοις έοικεν, και ούτω δη συμβαίνει αγαθόν φύλακα αδύνατον 
γενέσθαι’. Πρβλ. και N icolas Pappas, Πολιτεία του Πλατωνα, μτφρ. Δ. 
Παπαγιαννάκος, εκδ. Οκτώ, Αθήνα 2006, ο. 21, όπου σημειώνεται ‘Το 
χωρίο (375c) αξίζει ιδιαίτερης προσοχής για πολλούς λόγους. Έ νας από 
αυτούς είναι, ότι σε αυτό μεταξύ άλλων εκφράζεται για  πρώτη φορά ο φόβος 
ότι η καλοσχεδιααμένη πολιτεία ίσως είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί, 
-ή , ακριβέστερα, εκφράζεται η πρώτη ομολογία άτι όταν κάποιος σχεδιάζει 
μια  πολιτεία, πρέπει να διερωτάται συνεχώς πώς αυτή θα είναι εφικτή. Ου
τοπικές πολιτείες μπορεί να επινοήσει ο καθένας, ο πολιτικός φιλόσοφος, 
όμως, οφείλει να επινοήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορεί κανείς να 
ζήσει σε μ ια  τέτοια πολιτεία’.
9 Ποιον πρέπει να ονομάσουμε ‘πολίτη’; -Ο Αριστοτέλης (βλ. Πολιτικά, 
1274b, 32- 1275α, 5) επισημαίνει ότι δεν είναι σπάνιο να διίστανται οι 
απόψεις για  το ποιος μπορεί να έχει ή να μη έχει την ιδιότητα ή τίτλο του 
‘πολίτη’. Και τούτο, διότι κάποιος που θεωρείται ‘πολίτης’στο πολίτευμα 
π.χ. της ‘δημοκρατίας’, (βλ. του ιδίου, όπ.π., 1275b, 5-6: ‘ενμ εν δημοκρα
τία μαλιστ' εστί πολίτης’, όπως και του ιδίου, όπ.π., 1274b, 32-1275α, 5), 
στο πολίτευμα της ‘ολιγαρχίας’ πολλές φορές δεν θεωρείται. Και ο Αριστο
τέλης (βλ. όπ.π., 1275α, 7-11, 22-23, b 17-21) επισημαίνει, επίσης, ότι ο 
‘πολίτης, με τη στενή έννοια του όρου, χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα 
για συμμετοχή του στα όργανα που φέρουν την ευθύνη της λήψης πολιτι
κών αποφάσεων. - Από την πλευρά του κι ο Πλάτων έχει διατυπώσει (βλ. 
Πολιτεία, 497α), ότι ο ‘πολίτης’μόνο στη ‘δημοκρατία’βρίσκει τη σωστή 
θέση του. στον χώρο όπου και ωφελεί, και ωφελείται. Οφείλει, πάντως, 
ο πολίτης να αποδεικνύεται και άξιος της ‘πόλης’ του. Πώς; -Με το να
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1. Στον κύκλο των σωματικών χαρισμάτων του ‘φύ
λακα’ περιλαμβάνει τη λογική σπιρτάδα, την αμεσότη
τα αντίδρασης των αισθήσεων, την ευκινησία, τις ικανές 
μυϊκές δυνάμεις, την συνεχή σωματική άσκηση και ιδί
ως στην πάλη, (άστε όταν η ανάγκη το απαιτεί να υπάρ
χει σωματική ετοιμότητα18. Να διαθέτει, ακόμα, γρηγορά
δα, ικανότητα για καταδίωξη και ακύρωση κάθε έκνομης 
δράσης.

2. Ως προς τα ψυχικά, πάλι, χαρίσματα του ‘φύλακα’ 
εκτιμά αυτόν που είναι από τη φύση του ψυχωμένος. 
Ό ταν η ‘ψ υχή’ είναι προικισμένη και διαθέτει εγγενή 
ερείσματα, αποβαίνει ακαταμάχητη, ακατανίκητη. Ο φο
ρέας τέτοιας ψυχής αποδεικνύεται αδείλιαστος κι ακού
ραστος, θαρραλέος και επιθετικός. Κατάλληλος για ‘φύλα
κας’19. -Ο μη ‘ακέραιος’ δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να 
επιλέγεται για ‘φύλακας’. Να απορρίπτεται ως ακατάλλη
λος20.

Η χαρακτηρολογική ολοκλήρωση του ‘φύλακα’ περι
λαμβάνει ενέργεια προς τα έσω, και δραστηριότητα προς 
τα έξω. Συνάρτηση σωματικών προτερημάτων και φυ
σικής καλωσύνης. Η ‘θυμοείδεια’, ωστόσο, ουδέποτε πα
ραμερίζεται ως χαρακτηρολογικό στοιχείο. Τα φυσικά 
χαρίσματα συνδυάζονται, εξάλου, με πολιτιστική προσαρ
μοστικότητα. -Να τ ί απαιτείται από τον ‘φύλακα’ της ‘πό
λης’21. Δεν λέμε ‘καλό φύλακα’, διότι, κατά Πλάτωνα, ο 
‘φύλακας’ δεν έχει ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να μη εί
ναι ‘καλός’. Ο μη ‘καλός’ δεν γίνεται ή αν γίνει, δεν παρα
μένει ‘φύλακας’!

Η όπως παραπάνω χαρακτηρολογική δομή του ‘φύλα
κα’ δεν είναι έκφραση πλατωνικής θεωρητικολογίας, ού
τε λειτουργεί ως πολιτειολογική θεωρία. Υπάρχει για να 
τον καθιστά έτοιμο για ανάλωση σε όφελος πολιτείας και

βοηθεί, σε περίπτωση αναθέσεων και συμπλοκής μεταξύ των συμπολιτών 
του, αυτόν που έχει το δίκιο μ ε το μέρος του, (βλ. του ιδίου, Νόμοι, 880b). 
Κ ι αυτό, διόα μ ια  ‘πόλη, ’ δεν διαθέτει μόνο χρηστούς πολίτες. Αν, μάλιστα, 
υποθέσουμε, ότι οι πολίτες όλοι, γενικώς, θα ήσαν μόνο χρηστοί, τότε δεν 
θα υπήρχε κάν ανάγκη για άσκηση καμιάς εξουσίας, μέσω διοίκησης και 
διαχείρισης των ζητημάτων της πολιτείας και της κοινωνίας, και μέσω 
αποσόβησης της αναρχίας, (βλ. του ιδίου, Πολιτεία, 347d). ‘Π όλη’ και 
‘πολίτες’ αλληλεξαρτώνται και αλληλεπηρεάζσνται, (πρβλ. το σκεπτικό 
του ιδίου, όπ.π., 434d-e).
10 Βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 519d-520a: δίκαια ερούμεν, προσαναγκάζο- 
ντες (τους ‘φύλακας’) των άλλων επιμελείσθαι τε και φυλάττειν’. Έτσι, οι 
φύλακες θα αγαπηθούν από τον λαό, καθώς θα υποδεικνύονται σωτήριες 
και βοηθοί, και όχι αφέντες του, (βλ. του ιδίου, όπ.π., 463a-b). Βλ., επί
σης, του ιδίου, όπ.π., 347d: ‘τω όντι αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ 
συμφέρον σκοπείσθαι αλλά το των αρχομένων’ και του ιδίου, όπ.π., 464d. 
- Πρβλ. και του ιδίου, οπ.π., 374ε, όπου περιγράφεται, αφενός ότι ο ‘φύλα
κας’ χρειάζεται να προδιατίθεται από τη φύση του 1. για το πολύ σπουδαίο 
επαγγελματικό του έργο και 2. για να είναι αφοσιωμένος αποκλειστικά σε 
αυτό, και αφετέρου ότι είναι βαρύτατα υπεύθυνο καθήκον των αρμοδίων 
να επιλέγουν α. ποιες από τις ανθρώπινες ‘φύσεις’ είναι κατάλληλες και 
β. ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρέπει να διεθέτουν οι ‘φύσεις’ αυτές, 
προκειμένου να επιλέγονται, να τους ανατίθεται και να αναλαμβάνουν τη 
‘φύλαξη’της ‘πόλης’.
11 Η εκπαίδευση των ‘φυλάκων’ έχει τη δύναμη να βελτιώνει τη ‘φύση’ 
τους, μέσω μόρφωσης και επαγγελματικής άσκησής τους. Και στοχεύει 
στο να μορφωθούν οι ‘φύλακες’με τρόπο, ώστε να αποδειχθούν όχι μόνο 
ικανοί, αλλά και άξιοι του αξιώματος τους, υπηρετώντας το συμφέρον όλης 
της ‘πόλης’ και όχι μιας ορισμένης ομάδας ‘οικιστών’, όλης της κοινωνί
ας, όχι μιας ‘τάξης’ της, (βλ. του ιδίου, όπ.π., 347d).

πολιτών. Υπέρτατη πολιτική δεοντολογία είναι να μεγα- 
λύνεται η πολιτεία, κι ο πολίτης να βιώνει με δικαιοσύ
νη και να ωθείται προς πολιτικό πολιτισμό22. Εξάλλου, σε 
καμιά περίπτωση δεν ανέχεται την υπόσκαψη δικαιοσύ
νης, τάξης, ευτυχίας των πολιτών, πολιτικής σταθερότη
τας και πολιτισμού23. Έ ργο του ‘φύλακα’ είναι η προά
σπιση όλων αυτών των αγαθών.

Ο Πλάτων προτάσσει, ότι όποιος επιλέγεται ως ‘φύλα
κας’ της ‘πόλης’, πρέπει να διαθέτει αρρενοπρέπεια, θαρρα- 
λεότητα (‘θυμοειδές’), αντιδράσεις ελεγχόμενες πολιτιστι
κά (το ‘φιλόσοφον’). Να είναι πράος, μαζί και γενναίος. Αν 
κάποιο από αυτά τα στοιχεία ελλείπει, δεν έχουμε ‘καλό’ 
(= αποτελεσματικό) ‘φύλακα’. -Πλατωνικό ερώτημα, πά
ντως, είναι και αν οι αντίθετες αυτές ιδιότητες, το ‘θυμο
ειδές’ και το ‘φιλόσοφον’, μπορούν να συνυπάρχουν στον 
ίδιο φορέα. Ο Πλάτων επικαλείται συναφώς πειστικά πα
ραδείγματα από τη φύση, το ζωϊκό βασίλειο. Και, βασισμέ
νος σε αυτά, αποφαίνεχαι: Μπορούν24!

Το ‘φιλόσοφον’ δείχνει (προ)διάθεση του φορέα και για 
φιλομάθεια, (μια άλλη όψη του ‘φιλοσόφου’). Η φιλομά- 
θεια προικίζει τον ‘φύλακα’ με ικανότητα να αποφαίνε- 
ται λογικά.

Υπενθυμίζουμε εδώ και τη σχέση: πρόληψη-καταστολή: 
παρεμβαίνει ο ‘φύλακας’ προληπτικά μεν για να προλάβει 
καταστάσεις, αν και όπου η ηθική, κοινωνική, αστική, πο
λιτειακή ή πολιτιστική τάξη βρίσκονται σε κίνδυνο απο- 
συντονισμού. Κατασταλτικά δε, όταν τύχει ο αποσυντο- 
νισμός να μη προληφθεί. Ο ‘φύλακας’ καλείται να ελέγξει 
τις αρνητικές εξελίξεις, και η πολιτεία έχει υποχρέωση 
απέναντι στην ευτυχία του πολίτη. ]

Το κείμενο θα ολοκληρωθεί στο επόμενο τεύχος

12 N icolas Pappas, όπ.π., ο. 20.
13 Βλ. Πλάτωνος, όπ.π., 374e.
14 Βλ. του ιδίου, όπ.π., 521c: η επιλογή των ‘φυλάκων, κατά Πλάτωνα, 
‘ουκ αν είη οστράκου περιστροφή, αλλά ψυχής περιαγωγή εκ νυκτερινής 
τινός ημέρας εις αληθινήν’.
15 Βλ. του ιδίου, όπ.π., 374e-375: ‘ουκ άρα φαύλων πράγμα ηράμεθα. 
Όμως δε ουκ αποδειλιατέον, όσον γ ’ αν δύναμις παρείκη ’.
16 Βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 375α.
17 Βλ. 414α.
18 Βλ. όπ.π.: ‘οίον οξύν τε που δει αυτοίν εκάτερον είναι προς αίαθησιν και 
ελαφρόν προς το αισθανόμενσν διωκάθειν, και ισχυρόν αυ, εάν δέη ελόντα 
διαμάχεσθαι'.
19 Βλ. του ιδίου, όπ.π., 375b: ‘άμαχόν τε και ανίκητον θυμός, ού παρό
ντος ψυχή πάσα προς πάντα άφοβος τέ εστι και αήτητος ’, και προσθέτει, 
μάλιστα, (βλ. συνέχεια όπ.π.) ‘πώς ουν ουκ άγριοι αλλήλοις τε έσσνται και 
τοις άλλοις πολίταις, όντες τοιούτοι τας φύσεις;’, όπου δηλαδή ο Πλάτων 
επισημαίνει, ότι αυτός ο ‘ψυχωμένος’ πολίτης είναι αναμενόμενο να δεί
χνει αυτόν τον τύπο ψυχισμού όχι μόνο με τους ‘αρχόμενους’, αλλά και 
μ ε τους ομοίους του. Σε άλλο σημείο (βλ. 375c) εξηγεί, ότι ‘θυμοείδεια’ και 
ηπιστηταμπορούν (ίσως και να πρέπει) να συνυπάρχουν στον ‘ψυχωμένο’ 
‘φύλακα ’, και να καθιστούν τον φορέα τους συγχρόνως χαρακτήρα μειλίχι
ο και λιονταρόψυχο, όσο κι αν αυτό ακούγεται αντιφατικό.
20 Βλ. 374e: ‘ημέτερσν έργσν αν είη . εκλέξαοθαι τίνες τε και ποίαι φύσεις 
επιτήδειοι εις πάλεως φυλακήν’.
21 Βλ. του ιδίου, όπ.π., 376c: ‘(πώς δέον έσται) ο μέλλω ν καλάς καγαθός 
έσεαθαι φύλαξ πάλεως ’.
22 Βλ. του ιδίου, όπ.π., 376b-c.
23 Πρβλ. και Nickolas Pappas, όπ.π., σ. 72.
24 Βλ. του ιδίου,όπ.π., 375c: “τούτομεν άρα δυνατόν, και ου παρά φύσιν’.

[ 23 ] Α/Α



{  ΕΡΕΥΝΑ

Του Αντωνίου Δ. Μαγγανά
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ονθρώπ
ιαχα, γενικά, προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός δράστη ο οποίος ως αν 

' υφίσταται τις επιδράσεις πολλών παραγόντων τόσο εσωτερικών, της 
ίας του δηλαδή, όσο και εξωτερικών. Καθοριστικό ρόλο παίζει στο επί- 

.ιατογέννεσης και η ηλικία του ατόμου.
Πράγματι η ηλικία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της αν

θρώπινης συμπεριφοράς. Με το πέρασμα του χρόνου το σώμα μεταμορφώνε
ται πράγμα που προσφέρει νέες δυνατότητες αλλά και επιβάλλει νέους περιορισμούς. Οι κα
θημερινές μας δραστηριότητες επηρεάζονται αντίστοιχα·1’

Κατά τη γέννηση του παιδιού η ηλικία της μητέρας και ο αριθμός των εβδομάδων κύ
ησης αποτελούν παράγοντες κινδύνου για το νεογέννητο. Τα παιδιά που γεννιούνται 
από νεαρές μητέρες και εκείνα που γεννήθηκαν πρόωρα παρουσιάζουν συχνότερα προ-
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βλήματα στην ανάπτυξη που συνδέ
ονται με παραβατική συμπεριφορά 
κατά την εφηβεία. Οι διάφορες με
λέτες καταδεικνύουν μια συνέχεια 
στη συμπεριφορά. Τα παιδιά που εί
ναι επιθετικά κατά την παιδική ηλι
κία είναι εκείνα που κατά την εφηβεία θα παρουσιάσουν 
τις περισσότερες προστριβές με τους άλλους. Οι νέοι 
παραβατικοί παρουσιάζουν ισχυρές πιθανότητες να γ ί
νουν ενήλικοι παραβάτες. Σε έρευνα των Frechette και 
Leblanc βρέθηκε ότι ένα 73% των νέων που παρουσιά
στηκαν στο δικαστήριο ανηλίκων είχαν ήδη ποινι
κό μητρώο στα 24 χρόνια τους.

Το μέσο περίπου της εφηβείας αποτελεί μια 
περίοδο έκρηξης για τις εγκληματικές δρα
στηριότητες (ως προς τη βαρύτητα, το είδος 
και τη συχνότητα). Για την πλειονότητα των 
νέων η παραβατικότητα της εφηβείας δεν 
είναι σοβαρή και παίρνει τέλος από μόνη 
της πριν την ενηλικίωση του εφήβου.

Η ατομική προσέγγιση μας οδηγεί 
στη διαπίστωση ότι το έγκλημα παρου
σιάζει μεγαλύτερη συχνότητα σε ορι
σμένες στιγμές της ζωής. Τα μικρά παιδιά 
που είναι τα πλέον βίαια δεν διαθέτουν τα μέ
σα για να εκδηλώσουν τη βιαιότητά τους και υφί- 
στανται τον έλεγχο των ενηλίκων. Οι έφηβοι, από 
την πλευρά τους, έχουν συχνά τη διάθεση και την 
πρόθεση να παραβούν τους νόμους και διαθέτουν 
τα μέσα. Η ωριμότητα, η εργασία και 
η οικογένεια μειώνουν την επιθυ
μία για το έγκλημα στα ενήλικα άτο
μα. Μια περίοδος ανόδου της νεανι
κής παραβατικότητας μπορεί να έχει 
ως συνέπεια την άνοδο του γενικού 
δείκτη της εγκληματικότητας για τα 
επόμενα 10-20 χρόνια.

Πάντως η άποψη ότι η νεότητα 
συνδέεται στενά με την εγκληματι
κότητα δεν αντιπροσωπεύει, αναγκα
στικά, την αλήθεια. Η νεότητα χαρα
κτηρίζει, κυρίως τη λιγότερο σοβαρή 
και βίαιη εγκληματικότητα. Ό μω ς η 
σοβαρή παραβατικότητα, η βίαιη, η 
οργανωμένη καθώς και εκείνη που 
προέρχεται από τις πιο περιθωριο
ποιημένες ομάδες πηγάζει περισσότε

ρο από τους ώριμους ενήλικους. Στα 
30 χρόνια οι περισσότεροι νέοι έχουν 
σταματήσει τις εγκληματικές τους 
δραστηριότητες.

Οι συγγραφείς της μελέτης αυτής 
της Revue Criminologie <2) ασχολού

νται με την επίδραση της δημογραφικής εξέλιξης στην 
εγκληματικότητα. Τη δεκαετία του ’60 εθεωρείτο ότι η 
αύξηση της εγκληματικότητας στις ΗΠΑ μπορούσε να 
εξηγηθεί από τη δημογραφική έκρηξη (baby boom). Κα
νονικά όμως με το πέρασμα της δημογραφικής έκρηξης,

ν τη δεκαετία του ’80, θάπρεπε να υπάρξει μια 
μείωση της εγκληματικότητας, πράγμα που 
δεν συνέβη. Η μείωση επήλθε, τελικά, τη δε
καετία του ’90 με μερικά χρόνια καθυστέρη

ση απ’ ότι είχε προβλεφθεί.
Σύμφω να με τη δημογραφική θεωρία μια 

έκρηξη στις γεννήσεις θάπρεπε να έχει ως απο
τέλεσμα, 15 χρόνια αργότερα, μια αισθητή άνοδο της 

νεανικής παραβατικότητας και κατά συνέπεια 
της συνολικής εγκληματικότητας διότι, 
απλά, ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν 

στην κατηγορία εκείνων που παρουσι
άζουν τις εντονότερες τάσεις προς το 

έγκλημα είναι πολύ μεγάλος.
Οι συγγραφείς θεωρούν, παρ’ όλ’ 

αυτά, ότι και άλλες παράμετροι επη
ρεάζουν την πορεία της εγκληματικό

τητας με τις αυξομειώσεις που παρουσι
άζουν όπως η ανεργία Km ο αριθμός 
των εγκλείστων. Όσο περισσότε
ροι φυλακισμένοι υπάρχουν τόσο θα 
μειωθούν τα εγκλήματα την επόμε
νη χρονιά. Ορισμένοι θεωρούν ότι η 
άνοδος του αριθμού των εγκλείστων 
στις ΗΠΑ συνετέλεσε στην κατά το 
Ά μείωση της αμερικανικής εγκλη
ματικότητας τη δεκαετία του ’90. Αυ
τό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί 
ο αριθμός των εγκλείστων δεδομένου 
ότι το οικονομικό, κοινωνικό και αν
θρώπινο κόστος αυτής της αύξησης 
δεν αντισταθμίζεται από τη μείωση 
της εγκληματικότητας που μπορεί 
να ακολουθήσει. Πάντως, η γήραν
ση του πληθυσμού φαίνεται να επη
ρεάζει την εξέλιξη της εγκληματικό-

Για την
πλειονότητα 
των νέων η 

παραβατικότητα 
της εφηβείας δεν 
είναι σοβαρή και 
παίρνει τέλος από 

μόνη της πριν 
την ενηλικίωση 
του έφηβου
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τητας. Αν δεν αλλάξει τίποτε τα επόμενα 
χρόνια η εγκληματικότητα θα συνεχίσει 
να μειώνεται.

Οι συγγραφείς καταλήγουν όχι δεν στη
ρίζεται η άποψη όχι η σχέση μεταξύ ηλι
κίας και εγκλήματος είναι σταθερή. Δεν 
είναι ορθό να πιστεύουμε όχι η εγκληματι
κότητα είναι, κυρίως, υπόθεση των εφήβων και των νέ
ων. Απλά, ο αριθμός των ενηλίκων τριαντάρηδων που 
συνελήφθησαν από την αστυνομία τη δεκαετία του ’90 
φαίνεται να είναι συνέπεια του υψηλού αριθμού των νέ
ων παραβαχικών της δεκαετίας του ’70.

Η επόμενη δημοσίευση φέρει τον τίτλο «Παραβατικό- 
τητα και πεπρωμένο»<3). Οι συγγραφείς ξεκινούν με τη 
διαπίστωση ότι οι υπότροποι παραβατικοί έχουν 2 έως 
5 φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν πρόω
ρα απ’ όχι οι μη εγκληματίες γεγονός που θα εξαρτηθεί 
από τη διάρκεια και την έντασή της ένταξής τους στην 
εγκληματικότητα.

Όσον αφορά τους τυχαίους θανάτους πρέπει να ανα- 
γνωρισθεί ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των πα
ραβαχικών είναι η δυσκολία τους να αντισταθούν στους 
πειρασμούς της στιγμής. Η δυσκολία που έχουν στο να 
προσαρμόσουν τις αντιδράσεις τους προς εκείνες του πε
ριβάλλοντος τους πιθανόν να δείχνει έναν ελαττωματι
κό μηχανισμό αυτορρύθμισης ο οποίος προστατεύει τα 
άτομα από τις αρνητικές συνέπειες των ίδιων των πρά- 
ξεών τους. Σύμφωνα με την άποψη αυτή οι παραβατικοί 
είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι της μεγάλης θνησιμότητας που 
παρουσιάζεται στις τάξεις τους.

Ε π ί πλέον οι ίδιοι γίνονται, συχνά, θύματα επιθέσεων 
ή κλοπών και η τάση αυτή θα εξακολουθήσει να υφίστα- 
ται αν ληφθούν υπ ’ όψιν οι συνθήκες διαβίωσής τους 
(συχνάζουν σε μπαρ και καταναλώνουν αλκοόλ), τα ότι, 
συχνά , δεν παντρεύονται, ο βαθμός της βίας στο περι
βάλλον τους και η ηλικία τους. Επομένως είναι κυρίως 
η εμπλοκή τους σε παραβαχικές δραστηριότητες που κα
θορίζει το αν θα γίνουν θύματα 
εγκληματικών πράξεων και η 
παράμετρος ηλικία ακολουθεί.

Τέλος οι θάνατοι από αυτο
κτονία και υπερβολική χρήση 
ναρκωτικών εμφανίζονται αυ
ξημένοι στους παραβαχικοάς 
σε σχέση με τον λοιπό πληθυ
σμό. Οι παραβατικοί, σύμφωνα 
με μια σουηδική έρευνα(4), πα
ρουσιάζουν 4 φορές περισσότε
ρες πιθανότητες να αυτοκχονή- 
σουν απ’ ότι οι μη παραβατικοί 
Όσον αφορά την υπερβολική 
χρήση ναρκωτικών το ποσο
στό των θανάτων είναι 17% για

τους παραβατικούς και 4% για τους μη πα- 
ραβατικούς. Οι συγγραφείς, πάντως, κα
ταλήγουν στο ότι είναι παρακινδυνευμέ
νο να δεχθούμε τη θεωρία των Hirshi και 
Gottfredson(5) ότι οι παραβατικοί οδεύουν 
προς ένα πρόωρο θάνατο είτε από ατύχη
μα είτε από φυσικά αίτια. Αυτή η προδιά

θεση φαίνεται να οφείλεται μάλλον στο όχι οι παραβα- 
τικοί δρουν παρορμητικά, απρόσεκτα ή επικίνδυνα σε 
όλα τα επίπεδα της προσωπικής τους ζωής. Εξ’ άλλου 
η παραπάνω άποψη δεν λαμβάνει υ π ’ όψιν τον κίνδυνο 
που παρουσιάζουν τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και 
οι θάνατοι από αυτοκτονίες.

Ο βέλγος Καθηγητής Michel Bom , στη δημοσίευση 
που ακολουθεί, υποστηρίζει ότι δεν ισχύει, πλέον, η θέ
ση ότι στο τέλος της νεανικής ηλικίας το άτομο αποσύ- 
ρεται από την παραβατικότητα. Οι έρευνες που ο ίδιος 
διεξήγαγε καταλήγουν στο ότι, συχνά, υπάρχει μια συ
νέχεια της βίας, της παραβαχικότητας και, γενικότερα, 
των αντικοινωνικών συμπεριφορών από την παιδική 
ηλικία. Ο συγγραφέας εμφανίζεται αρκετά απαισιόδοξος 
ως προς την επανακοινωνικοποίηση των παραβαχικών 
δεδομένου ότι η κρίση των αξιών οδήγησε τους νέους 
των 30 χρόνων σε δισταγμό και αμηχανία που προερχό
ταν τόσο από τη στάση των γονέων όσο και εκείνη των 
δασκάλων στα σχολεία.

Ακολουθεί μια δημοσίευση που αφορά το πέρασμα 
στην παραβατικότητα των νεαρών κοριτσιών<β). Παρα
δοσιακά εθεωρείτο ότι η εγκληματικότητα των γυναι
κών εξαντλείτο στην πορνεία και στις κλοπές σε κατα
στήματα. Εδώ και μερικά χρόνια, όμως, διάφορες έρευνες 
έχουν αλλάξει την κατάσταση και οι νέες απόψεις προ
βάλλουν στα media την εικόνα της «βίαιης και εγκλη
ματικής» γυναίκας. Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν 
ότι οι διάφορες μορφές διαταραχών της συμπεριφοράς 
που συνιστούν την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά δεν 
επηρεάζονται από το φύλο. Κατ’ αρχάς, όπως και για τα 

αγόρια, η είσοδος των κοριτσι- 
ών στην παραβατικότητα γίνε
ται μέσω προσβολών και παρα
βιάσεων που δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι πρώτες 
συμπεριφορές αυτού του είδους, 
που εκδηλώνονται γύρω στα 8 
χρόνια αφορούν περιπτώσεις 
ανυπακοής. Μερικά χρόνια αρ
γότερα, γύρω στα 11, αρχίζουν 
οι μικροαπάτες και η προσφυγή 
στη βία. Στα 12 χρόνια υπάρχει, 
ήδη, μεγάλη ποικιλία παραβα- 
τικών συμπεριφορών. Προκλή
σεις, ανυπακοή προς τις Αρχές, 
μικροκλοπές, απειλές, βανδαλι-

“  Είναι γεγονός όχι
η διακριτική εξουσία 
είναι στο επίκεντρο 

της δουλειάς του 
αστυνομικού. Φθάνει 

κάποια στιγμή οπού το 
άτομο εξαρτάται από 
την ορθή κρίση ενός 

αστυνομικού 99
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66 Οι παρατατικοί,
σμοι, χρηση ναρκωτικών ουσιών, 
σκασιαρχεία από το σχολείο αποτε
λούν, πλέον, ίδιον της συμπεριφο
ράς της νέας κοπέλας.

Τον επόμενο χρόνο, στα 13, αρχί
ζουν οι σοβαρές κλοπές και τα αδι
κήματα με σεξουαλική απόχρωση.
Οι συμπεριφορές που σχετίζονται 
με τον ΚΟΚ έρχονται στα 14 με 
16 χρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι η 
εμπλοκή με την παραβατικότητα 
για τα νέα κορίτσια αρχίζει κάπου 
μεταξύ 8 και 16 χρόνων. Η αρχή 
της εφηβείας συνιστά μια κρίσιμη 
περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι παρεκκλίνουσες 
συμπεριφορές μπορούν να εμφανισθούν με επιταχυνό
μενους ρυθμούς.

Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών προσομοιά
ζουν προς τα αντίστοιχα που αφορούν τα αγόρια. Κατά 
συνέπεια οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στα νέα κορίτσια 
πρέπει να γίνονται στην αρχή της εφηβείας και όχι στο 
τέλος όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Ο Καθ. J.L. Bacher, στην επόμενη δημοσίευση, ασχο- 
λείται με την ηλικία των οικονομικών εγκληματιών. 
Σύμφωνα με έρευνα του Queloz αν και ο μέσος όρος στο 
σύνολο των οικονομικών εγκληματιών είναι τα 35 χρό
νια, η πλειοψηφία είναι μικρότερης ηλικίας. Ειδικότερα 
για τις απάτες η σχετικά μεγάλη ηλικία εξηγείται από το

σύμφωνα με μια 
σουηδική ερευνά, 
παρουσιάζουν 4 

φορές περισσότερες 
πιθανότητες να 
αυτοκτονήσουν 

απ’ όχι οι μη 
παραβατικοί 99

ότι η πρόσβαση στις ευκαιρίες για 
απάτη συνδέονται με οικονομικές 
και εμπορικές δραστηριότητες που 
είναι ίδιο των ενηλίκων. Για το αδί
κημα της απάτης τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας του Κανα
δά δίνουν τα 29 χρόνια ως mediane 
ενώ για τα άλλα εγκλήματα κατά 
της περιουσίας δίνουν τα 21. Εξ’ 
άλλου οι απατεώνες φαίνεται ότι 
παραιτούνται από την εγκληματι
κή τους δράση αργότερα από εκεί
νους που τελούν άλλα οικονομικά 
αδικήματα. Ως προς τις επιμέρους 

κατηγορίες δραστών απάτης εκείνοι που είναι υπάλλη
λοι των θυμάτων τους (π.χ. στις επιχειρήσεις) αν και 
αποτελούν το 25% του συνολικού αριθμού των απατεώ
νων τελούν ένα 32% των απατών. Από την πλευρά τους 
οι απατεώνες «πελάτες» των επιχειρήσεων που αποτε
λούν ένα 22% του αριθμού τελούν το 26% των απατών.

Η μεγαλύτερη ηλικία των απατεώνων τους επιτρέπει 
να αποκτήσουν περισσότερες ικανότητες γνώσεις και 
εμπειρίες πράγμα που συντελεί στο να τελούν σημαντι
κές απάτες. Εν κατακλείδι, το σύνολο των δραστών απά
της έχει μέση ηλικία κατά 8 ή 9 χρόνια μεγαλύτερη των 
κλεπτών.

Στο επίπεδο της καταστολής, οι ανακρίσεις για απάτη 
σπάνια καταλήγουν στην απαγγελία κατηγοριών (30- 
35%), οι δε ποινές φυλάκισης που επιβάλλονται είναι 
πολύ πιο μικρές απ’ ότι όταν πρόκειται για άλλους οικο
νομικούς εγκληματίες.. Οι δράστες ενεργούν, τις περισ
σότερες φορές, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και, 
συχνά, κατά την υπογραφή εμπορικών συμβολαίων.

Στο Τεύχος αυτό περιλαμβάνεται, εκτός θέματος, 
και μια σημαντική δημοσίευση της Διδάκτορος Sandra 
Longtin που εστιάζει στη διάκριση μεταξύ «αποδικαστι- 
κοποίησης» (dejudiciarisation) και «μη-δικαστικοποίη- 
σης» (non-judiciarisation) της συμπεριφοράς των νέων 
παραβατικών καθώς και στους παράγοντες που επι
δρούν για την επιλογή της μιας από τις δύο αυτές λύσεις 
Η συγγραφέας ξεκινά με την υπόθεση ότι υπό το επι
κάλυμμα της εξωδικαστικής ρύθμισης γίνεται όλο και 
περισσότερο προσφυγή στην εξουσία των διωκτικών 
αρχών. Οι στατιστικές έρευνες που διεξήγαγε για την 
Επαρχία του Quebec δείχνουν, καθαρά, ότι ο αριθμός 
των νέων παραβατικών των οποίων η περίπτωση ρυθ
μίστηκε εξωδικαστικά αυξάνεται σημαντικά ενώ μειώ
νεται ο αριθμός των νέων κατά των οποίων απαγγέλλο
νται κατηγορίες.

Για παράδειγμα, όσον αφορά τα εγκλήματα βίας, ενώ 
το ποσοστό των νέων κατά των οποίων απαγγέλθηκαν 
κατηγορίες αυξάνει κατά 10%, το ποσοστό των περιπτώ
σεων που ρυθμίστηκαν έξω από τον μηχανισμό της ποι-
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νίκης δικαιοσύνης αυξάνει κατά 149%.
Για τα εγκλήματα καχά χης περιουσίας 
υπάρχει μείωση 52% για χην πρώτη λύση 
και αύξηση 107% για τη δεύτερη. Η ίδια 
χάση παρουσιάζεται και στα άλλα αδική
ματα.

Η S. Longtin. εκφράζει χην άποψη άτι 
οι αστυνομικές πρακτικές και οι πολιτι
κές της Διοίκησης επηρεάζουν τις απαγ
γελίες κατηγοριών. Ο παράγων «γενική 
κατάσταση» της οικονομίας συνετέλεσε 
σ’αυτή την ουσιαστική αλλαγή στο χειρι
σμό των νέων παραβατικών. Τη δεκαετία 
του ’90 η οικονομική ύφεση που γνώρι
σε το Quebec επέφερε σημαντικές αλλαγές 
στον κοινωνικό ιστό. Γενικότερα και όσον 
αφορά τον αριθμό των υπόπτων για την τέλεση αδικη
μάτων, ενώ υπήρξε μείωση των αδικημάτων κατά της 
περιουσίας τη δεκαετία του ’90 (από 60 σε 52%) η βίαιη 
παραβατικότητα αυξήθηκε από 14 σε 21%.

Ως συνέπεια της αύξησης των περιπτώσεων εξωδι
καστικής ρύθμισης και της αντίστοιχης μείωσης των 
απαγγελιών κατηγοριών από το 1996 και εντεύθεν ένας 
ανήλικος έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να τύχει 
εξωδικαστικής μεταχείρισης τόσο για τα εγκλήματα βί
ας όσο και κατά της περιουσίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο Quebec οι ειδικοί που 
πλαισιώνουν τους νέους προτιμούν τις εναλλακτικές, 
ως προς τον εγκλεισμό, λύσεις. Με βάση, όμως, τις έρευ
νες της συγγραφέως, δεν μπορεί να παραμερισθεί η υπό
θεση σύμφωνα με την οποία οι πολιτικές της διοίκησης 
βασίζονται σε μια οικονομική λογική που ευνοεί την 
εξωδικαστική ρύθμιση. Με τον τρόπο αυτό, η ελάττω
ση της καταστολής που παρουσιάζεται με το επικάλυμ
μα χης «αποδικαστικοποίησης» στην πράξη υλοποιείται 
με μια πιο συχνή παρέμβα
ση των διωκτικών αρχών 
μέσω της άσκησης της δι
ακριτικής εξουσίας που 
διαθέτουν. Με την άσκη
ση αυτής της διακριτικής 
εξουσίας πολλοί νέοι που 
είναι ύποπτοι τέλεσης αδι
κημάτων δεν εμπλέκονται 
στα γρανάζια του ποινι
κού μηχανισμού. Μπρο
στά σ’ένα πρώτο αδίκημα, 
ιδιαίτερα όταν δεν είναι σο
βαρό, ο αστυνομικός έχει 
τη δυνατότητα να μην πα- 
ραπέμψει το νέο στη δικαι
οσύνη αλλά να προτιμήσει 
μια άτυπη ρύθμιση.

Είναι γεγονός ότι η διακριτική εξου
σία είναι στο επίκεντρο της δουλειάς του 
αστυνομικού. Φθάνει κάποια στιγμή όπου 
το άτομο εξαρτάται από την ορθή κρίση 
ενός αστυνομικού. Ο τελευταίος, ως πρώ
τος παρεμβαίνων, παίζει ένα καθοριστικό 
ρόλο στη μεταχείριση του ανηλίκου αν 
και υπάρχουν και άλλοι παρεμβαίνοντες 
του συστήματος που μπορούν να ασκή
σουν τη διακριτική τους εξουσία όπως ο 
εισαγγελέας (θέση της υπόθεσης στο αρ
χείο) ή οι δικαστές (αποδοχή ή απόρριψη 
των αποδεικτικών στοιχείων). Πρόκειται 
για τα διαδοχικά φιλτραρίσματα που ανα
φέρει η Εγκληματολογία της Κοινωνικής 
Αντίδρασης17'.

Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης να οριοθετήσει 
αυτή τη διακριτική εξουσία μέσω της ιεραρχικής δομής 
και των διαφόρων εγκυκλίων, οι αστυνομικοί εξακο
λουθούν να διαθέτουν μια ευρεία ευχέρεια. Εφαρμογή ή 
μη του νόμου, διενέργεια ανακρίσεων ή ερευνών για κά
ποιο άτομο, σύλληψη, σωματική έρευνα. Οι ίδιες συνθή
κες μπορούν να ληφθούν υπ ’ όψιν με διαφορετικό τρό
πο από τον αστυνομικό ανάλογα με το αν προτάσσει την 
καταστολή ή όχι. Ενίοτε η απόφαση αν θα αναληφθεί 
δράση μπορεί να εξαρτηθεί από κριτήρια όπως το φύλο, 
η ηλικία, οι θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις και 
άλλα στερεότυπα.. Στην πράξη αυτό που είναι επιβλαβές 
για το σύστημα δεν είναι η διακριτική εξουσία καθ’ εαυ- 
χή αλλά η άσκησή της με μη ορθό τρόπο.

Από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει καταλήγου
με στο συμπέρασμα ότι η απόφαση αν θα παρέμβουμε ή 
όχι εξαρτάται από τη βαρύτητα της πράξης και το ποινι
κό παρελθόν του ατόμου. Για τα λιγότερο σοβαρά αδική
ματα η διακριτική εξουσία είναι μεγαλύτερη. Τα ατομι

κά χαρακτηριστικά αυτού 
που θα αποφασίσει, η ερ
γασιακή κατάσταση και τα 
διαθέσιμα εναλλακτικά μέ
τρα παίζουν ένα σημαντι
κό ρόλο. Οι καταγγελίες 
λαμβάνονται σοβαρότερα 
υπ ’όψιν όταν προέρχονται 
από ενήλικους. Συχνά οι 
αστυνομικοί που εργάζο
νται σε πολυεθνικές συνοι
κίες εφαρμόζουν το νόμο 
με αυστηρότητα και παρά
μετροι όπως η κοινωνικο
οικονομική κατάσταση, το 
φύλο και η ψυχική υγεία, 
τόσο του δράστη όσο και 
του θύματος επηρεάζουν
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χη λήψη αποφάσεων.
Οι αστυνομικοί ακολου

θούν, συνήθως, δύο κατη
γορίες κανόνων: τους επί
σημους κανόνες που τους 
δίνονται από τις Σχολές 
αστυνομίας και τους άτυπους που προέρχονται από συ
ναδέλφους. Τέλος τα Μέσα ενημέρωσης ασκούν σημα
ντική επίδραση.

Στο Quebec, εδώ και αρκετά χρόνια, λειτουργεί με 
αποτελεσματικό τρόπο το σύστημα προσφυγής στα 
εναλλακτικά μέτρα. Στο σημείο αυτό η συγγραφέας 
κάνει μια διάκριση μεταξύ «από-δικαστικοποίησης»( 
dejudiciarisation) και «μη-δικασχικοποίησης» (ποπ- 
judiciarisation). Ο πρώτος όρος πρέπει να χρησιμοποι
είται όταν προσφεύγουμε στα εναλλακτικά μέτρα ενώ ο 
δεύτερος όταν δεν δίνουμε συνέχεια στο δικαστήριο.

Συμπερασματικά, η S. Longtin θεωρεί ότι η όλο και 
συχνότερη προσφυγή στα εναλλακτικά μέτρα, λιγότε
ρο καταναγκαστικά και στιγματιστικά, βρίσκει ισχυρή 
στήριξη από τους ειδικούς που πλαισιώνουν τους νέους. 
ΓΟμως η αύξηση είναι τόσο σημαντική που πρέπει να 
εξετάζονται σε βάθος τα πραγματικά και ουσιαστικά κ ί
νητρα για τη λήψη μιας απόφασης εξωδικαστικής ρύθ
μισης της υπόθεσης.

Κατά τη γνώμη μας πάντως το ερώτημα που τίθεται 
είναι το εξής·": Ακόμη και αν αποδειχθεί ότι λόγοι οικονο
μικοί (ο εγκλεισμός στοιχίζει περισσότερο από τα εναλ
λακτικά μέτρα) μας οδηγούν στην επιλογή των εναλλα
κτικών μέτρων αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει το στόχο 
μας που είναι η αποφυγή της επαφής του νέου με το δι
καστικό μηχανισμό. Είτε οι λόγοι είναι οικονομικοί, είτε 
ανθρωπιστικοί, η σταδιακή αντικατάσταση του εγκλει
σμού από τα εναλλακτικά μέτρα έχει, πλέον, δρομολογη
θεί στις έννομες τάξεις των πιο προηγμένων χωρών.

Όσον αφορά τη γενικότερη θεματική του Τεύχους 
«Ηλικία και έγκλημα» θα θέλαμε να προβούμε στις ακό
λουθες διαπιστώσεις (8):

α) Οι συγγραφείς των επί μέρους δημοσιεύσεων δεν 
φαίνεται να δίνουν στον παράγοντα ηλικία τη σημασία 
που του αποδίδουν επιστήμονες όπως ο Blumstein(9). Για 
τον τελευταίο, με τη θεωρία του γύρω από τις εγκλημα
τικές καριέρες, η ηλικία θεωρείται σημαντικός παράγων 
της εγκληματογέννεσης. Οι εγκληματικά ενεργοί ή ανε
νεργοί παραβατικοί (π.χ. ληστές) διατηρούν αυτά τα χα
ρακτηριστικά για ένα χρονικό διάστημα και σ’ αυτό το 
κρίσιμο διάστημα πρέπει να παρέμβει η Πολιτεία. Από 
την πλευρά τους οι περισσότεροι συγγραφείς αυτού του 
Τεύχους θεωρούν την ηλικία ως έναν από τους πολλούς 
παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το άτομο ώστε 
να περάσει στην εγκληματική πράξη.

β) Η παραπάνω  διαπίστωση είναι συνάρτηση του 
γεγονότος ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγμα

τα απέναντι σ’ αυτό τον πα
ράγοντα. Η ηλικία είναι κά
τι το δεδομένο. Πρόκειται 
για ένα παράγοντα στατικό. 
Δεν μπορούμε να την επη
ρεάσουμε εφ’ όσον αποτελεί 

ένα εξωτερικό στοιχείο του φυσικού οργανισμού όπως 
και το φύλο. Άραγε πρέπει να περιορισθούμε στην απλή 
παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων.?

γ) Κατά συνέπεια η θεματική αυτού του Τεύχους εξ’ 
αρχής δεν θα μπορούσε να έχει το ενδιαφέρον που πα
ρουσιάζουν θέματα που έχουν προκαλέσει διαμάχες και 
αντεγκλήσεις ως προς τα αίτια του περάσματος στην 
εγκληματική πράξη. Οι μελετητές και οι επιστήμονες 
δεν έχουν παρά να διαπιστώσουν ορισμένα,συχνά αυτο
νόητα πράγματα όπως το ότι οι εγκληματικές τάσεις μει
ώνονται όσο περνά η ηλικία. Πάντως αν και το θέμα μας 
προβληματίζει ως προς το τι δέον γενέσθαι, δεν παύει να 
παρουσιάζει ενδιαφέρον με τον τρόπο που αναπτύχθηκε 
από τους επί μέρους συγγραφείς.

δ) Ε νδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και από πλευρά 
αντεγκληματικής πολιτικής υπό την έννοια ότι η προ
ληπτική πολιτική και τα μέτρα περιστασιακής πρόλη
ψης που πρέπει να ληφθούν μπορεί να επηρεασθούν από 
την ηλικία των ατόμων τα οποία στοχεύουν. Συχνά, άλ
λη πρέπει να είναι η πολιτική απέναντι σε ενηλίκους 
και άλλη απέναντι σε ανηλίκους. Υπ’ αυτή την έννοια 
τα περιεχόμενα του Τεύχους που παρουσιάσαμε προσθέ
τουν νέα και ενδιαφέροντα στοιχεία όσον αφορά τις σχέ
σεις ηλικίας και εγκληματικότητας. ]

“Η λικία και εγκληματικότητα” Revue Crim irwlogie, L'age et la  
question crim inelle, (2002) Τεύχος 35 No 1 
M ontreal, PUM.
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Ανήλικοι -θύματα, Ανήλικοι- ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ
ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Της Βάσως Αρτινοπούλου
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ί ά  με τη θυμαχοποίηση χων ανηλίκων, από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και αφορούν 
γε^κ ό  δείγ|ΐ<|νέων (Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού) διαπιστώθηκε ότι το 15% χων κοριτσιών και το 12% 
περίπου των άγοριών έχει υποστεί σεξουαλική θυμαχοποίηση με την ευρύτερη σημασία του όρου. Τρία 
στα τέσσερα κορίτσια και εννέα στα δέκα αγόρια δεν μιλούν για τα γεγονότα που έζησαν, βεβαίως από 
φόβο. Έ να  στα 25 κορίτσια και ένα στα 33 αγόρια έχουν υποστεί βιασμό, αιμομιξία ή και απόπειρα αι
μομιξίας και, βεβαίως, ένας τους τέσσερις δράστες είναι μέλος της οικογένειας ή ένας στους δύο δράστες 
είναι γνωστός στο θύμα ή μέλος της οικογένειας. Καταρρίπτεται από τις έρευνες ο μύθος του άγνωστου 
δράστη που προσπαθεί να παραπλανήσει τα θύματά του. Οκτώ στις δέκα φορές το παιδί-θύμα έχει υπο
στεί επαναλαμβανόμενες πράξεις κακομεταχείρισης.

Στο σχολικό περιβάλλον το ερώτημα παραμένει: Το σχολείο παράγει καθεαυτό ως σύστημα τη βία ή 
αναπαράγει την ευρύτερη βία της κοινωνίας και της οικογένειας; Κατά τη γνώμη μου, ισχύουν και τα 
δύο, σε διαφορετικό βαθμό και ανάλογα με το πλαίσιο και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και του σχολικού κλίματος. Συνήθως αναπαράγει την ευρύτερη βία, αφού το σχολείο είναι ένας καθρέ
φτης της ευρύτερης κοινωνίας. Σε ελάχιστες περιπτώσεις μπορεί να παράγει και βία, όταν υπάρχει πο
λύ χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, όταν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των δασκάλων είναι 
πάρα πολύ άσχημες και γενικώς όταν έχει αποτύχει η εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχει 
μια διαρκής ανταλλαγή ρόλων μεταξύ ανηλίκων θυμάτων βίας στο σχολείο και δραστών 
βίας στο σχολείο. Βλέπουμε ότι τα παιδιά που δημιουργούν προβλήματα, προϋπήρξαν 
θύματα βίας. Συχνότερη μορφή στα σχολεία είναι ο βανδαλισμός και έπονται κλοπές, 
επιθέσεις και παρενοχλήσεις (Αρτινοπούλου, 2001).
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Η βία, λοιπόν, αναπαράγεται από την 
οικογένεια που είναι ένας χώρος εκμά
θησης της βίας, μεταβιβάζει τις κοινω
νικές αξίες και νομιμοποιεί τη βία ως 
μέσο πειθαρχίας.

Παρατηρείται επίσης συλλογική απο
δοχή και εξύψωση της βίας από τα Μέ
σα Μαζικής Επικοινωνίας. Υπάρχει βία στον αθλητισμό, 
υπάρχει βία στην πολίτικη, υπάρχει βία στο στρατό. Πε
ριλαμβάνονται επίσης και οι αυτοκτονίες (τετελεσμένες 
ή/και απόπειρες) που είναι μια μορφή επιθετικότητας, 
που στρέφεται κατά του ίδιου μας του εαυτού. Υπάρχει 
μια σαφής κυκλική διαδικασία αναπαραγωγής της βίας.

Οι συνέπειες είναι πάρα πολλές στα παιδιά θύματα 
και κυμαίνονται από ψυχοσωματικές διαταραχές έως 
κατάθλιψη, από χαμηλή αυτοεκτίμη
ση έως διαταραχές ύπνου, από απόπειρες 
αυτοκτονίας ή τετελεσμένες αυτοκτονί
ες έως τη χρήση τοξικών ουσιών και εθι- 
σμό.

Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες κινδύ
νου για την εκδήλωση παραβατικής συ
μπεριφοράς των ανηλίκων, πέραν της 
θυματοποίησης, πρέπει να αναφέρουμε τους συναισθη
ματικούς παράγοντες καθώς και εκείνους που αφορούν 
τη λειτουργία των θεσμών, όπως το σχολείο και η τοπι
κή κοινωνία, αφού οι έρευνες δείχνουν ότι σ’ ένα μεγά
λο βαθμό ότι οι ανήλικοι παραβάτες έχουν διακόψει το 
σχολείο και δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική 
εκπαίδευση.

Η χαμηλή ακαδημαϊκή απόδοση, η 
έλλειψη στόχων και φιλοδοξιών από 
τους ανηλίκους σε κίνδυνο, το υπο- 
πολιτισμικό περιβάλλον στη γειτονιά 
και οι επιδράσεις των συνομηλίκων 
είναι μερικοί από τους παράγοντες 
κινδύνου. Οι έρευνες δείχνουν ότι το 
οικογενειακό υπόβαθρο μπορεί να εί
ναι πολύ καλό, ωστόσο η επίδραση 
της παρέας και των συνομηλίκων συ
χνά αίρει τις αρχές και της αξίες που 
έχει μεταβιβάσει η οικογένεια στον 
ανήλικο. Οι οικογενειακοί παράγο
ντες κινδύνου εστιάζονται στην από
σταση και την αποτυχία των σχέσε
ων της επικοινωνίας μεταξύ γονέων 
και παιδιών, σε οικογένειες όπου και 
οι δύο γονείς είναι ανήλικοι ή πολύ 
νεαροί σε ηλικία οπότε δεν υπάρχει η 
απαιτούμενη ωριμότητα για την ανα
τροφή των παιδιών τους.

Σήμερα, η εικόνα των ανηλίκων 
παραβατών δείχνει, ότι 80% των πε

ριπτώσεων της παραβατικότητας αφο
ρά παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας. Το εντυπωσιακό και 
ταυτόχρονα πολύ δυσάρεστο στοιχείο 
που πρέπει να αναφέρουμε είναι η αύ
ξηση των ανηλίκων παραβατών που 
κάνουν χρήση ουσιών, αύξηση σε επι

θέσεις και ληστείες.
Π οιοι είναι οι ανήλικοι παραβάτες; Είναι αγόρια στο 

97% των περιπτώσεων ηλικίας 14 έως 17 ετών, προέρ
χονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα 
και από δυσλειτουργικές οικογένειες, χρήστες τοξικών 
ουσιών στην πλειοψηφία τους, έχουν εγκαταλείψει το 
σχολείο ή έχουν χαμηλή απόδοση στα μαθήματα και αδι
καιολόγητες απουσίες. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν 

από τη Στατιστική της Αστυνομίας και 
κυρίως από τα δικαστήρια ανηλίκων. Το 
ερώτημα που πρέπει να τεθεί εδώ είναι, 
αν όντως τα χαμηλά κοινωνικοοικονομι
κά στρώματα παίζουν κάποιο πολύ σημα
ντικό ρόλο στο ζήτημα αυτό.

Αν και το ζήτημα της βίας και της πα
ραβατικότητας είναι διαταξικό, ωστό

σο οι ανήλικοι που προέρχονται από χαμηλά κοινωνι
κοοικονομικά στρώματα επισημαίνονται πιο εύκολα 
από τις διωκτικές αρχές. Και όταν έχουμε περιστατι
κά θυματοποίησης ανηλίκων μέσα στην οικογένεια π.χ. 
από οικογένειες που ανήκουν σε υψηλότερα κοινωνι
κά στρώματα, τα παιδιά παρακολουθούνται από ιδιώ

τες παιδοψυχολόγους ή παιδοψυχία- 
τρους ή άλλους επαγγελματίες υγείας 
και δεν παραπέμπονται σε κοινωνικές 
υπηρεσίες ή την αστυνομία. Γ ι’ αυτό 
ενδεχομένως να βλέπουμε, ότι υπάρ
χει μια υπεραντιπροσωπευτικότητα 
των χαμηλών κοινωνικών στρωμά
των στα δείγματα των κοινωνικών 
υπηρεσιών ή των δικαστηρίων. Αυ
τό δεν σημαίνει, ότι το πρόβλημα πε
ριορίζεται εκεί. Το πρόβλημα είναι 
διαταξικό, αυτό που αλλάζει είναι η 
θεατότητα, η επισήμανση και αντιμε
τώπιση.

Π ρέπει επίσης να θυμόμαστε, ότι 
όταν παρεμβαίνουμε στιγματίζοντας 
το παιδί, τον ανήλικο ή και την οι
κογένεια, είναι λάθος. Οποιαδήποτε 
παρέμβαση πρέπει να είναι έγκαιρη 
(ίσον πρόληψη), ελάχιστη, ακριβώς 
για να μη στιγματίσουμε το παιδί, και 
κατάλληλη, να εμπλέκονται δηλαδή 
κατάλληλα εκπαιδευμένοι επαγγελ- 
ματίες. ]

Τα παιδιά
που δημιουργούν 

προβλήματα, 
προϋπήρξαν 

θύματα βίας 99

[ 31 ] Α/Α



Η  ΤΤρΟΟίαοία των δικαιωμάτων
του ανθρώπου στην Ελλάδα 
κατά την αστυνομική δράση

Του Αστυνόμου Α' Χρήστου Μπελεγρίνου

Τα ανθβώπινα δικαιώματα βρίσκονται ολοένα και 
περισσότερο στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Παρά 
τη ραγδαία ανάπτυξη του υλικού και τεχνολογικού 
πολιτισμού, στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(τα οποία ανάγονται στη σφαίρα του πνευματικού πο
λιτισμού, της πνευματικής καλλιέργειας και αποτε
λούν αντανάκλαση των προτύπων και των αξιών μιας 
κοινωνίας) παρουσιάζεται πολλές φορές έλλειμμα και 
υστέρηση.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η 
προστασία τους εκτός της πρωταρχικής τους αξίας και 
υποχρέωσης, απηχεί και μέτρο πολιτισμού, ωριμότη
τας και εκδημοκρατισμού μιας κοινωνίας, ενός κρά
τους. Επιπροσθέτως, αυτό δεν γίνεται ανταποδοτικά, 
αλλά ανιδιοτελώς. Αφορά όλους τους ευρισκομένους 
σε μια χώρα και όχι μόνο τους πολίτες. Η ανθρώπινη 
ιδιότητα δεν χάνεται με τη μετανάστευση σε άλλο τό
πο, στον οποίο δεν υπάρχει η ιδιότητα της υπηκοότη
τας. Όπου άνθρωπος εκεί και τα δικαιώματά του.

Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το 
κράτος, όπως ορίζουν το Σύνταγμα, οι σχετικοί νόμοι,

αλλά και οι διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα μας, 
προϋποθέτει ότι λειτουργούν κατάλληλοι μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Από τα κυριότερα όργα
να των μηχανισμών αυτών είναι οι κρατικοί λειτουργοί. Οι 
αστυνομικοί ως κρατικοί λειτουργοί και μάλιστα περιβεβλη- 
μένοι με εξουσία, η οποία άπτεται του πυρήνα των ατομικών 
ελευθεριών του ανθρώπου, πρέπει απαραιτήτως να ενστερνί
ζονται τις επιταγές αυτές, να τις εφαρμόζουν και να τις επι
βάλλουν. Και τούτο διότι, η προστασία των ατομικών δικαι
ωμάτων και των ελευθεριών είναι δυνατόν να απαιτεί είτε 
παράλειψη (αρνητική προστασία), είτε πράξη (θετική προ
στασία). Η εξουσία που έχει ανατεθεί στον κρατικό λειτουρ
γό δεν είναι αυθαίρετη, αλλά έχει παραχωρηθεί μόνο στο μέ
τρο και για το σκοπό που ορίζεται από το Σύνταγμα, από το 
κοινωνικό σύνολο, το λαό και υπέρ αυτού (άρθρο 1 παρ.3 Σ.). 
Οποιαδήποτε δράση τους, πρέπει να γίνεται πάντα με γνώμο
να το σεβασμό και την αξία του ανθρώπου, που αποτελούν 
πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 2 παρ. 1 Σ). 
Οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος δεσμεύουν άμεσα 
και απευθείας τα διοικητικά όργανα του κράτους τα οποία 
οφείλουν αφενός (αρνητικά) να μην παραβιάζουν τα συνταγ-
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ματικά δικαιώματα των κυβερνωμένων πολιτών (αμυντι
κή λειτουργία των δικαιωμάτων) και αφετέρου (θετικά) να 
προστατεύουν την άσκησή τους (προστατευτική λειτουργία 
των δικαιωμάτων).

Η Αστυνομία ως εκ της αποστολής της, κατά την ανάπτυ
ξη των δράσεων για την επίτευξη των στόχων, προβαίνει ενί
οτε σε περιστολή ή περιορισμούς σε δικαιώματα, πάντα στο 
πλαίσιο που προβλέπεται στο Σύνταγμα και στους σχετικούς 
νόμους και με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις σχετι
κές διατάξεις.

Κατά καιρούς, ιδίως στο παρελθόν, διατυπώθηκαν σε βά
ρος οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατηγορίες για πα
ραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών. Οι 
προεκτάσεις και ο αντίκτυπος από τέτοιες ενέργειες επηρέ
ασαν δυσμενώς την εικόνα του Σώματος στη κοινή γνώμη. 
Η απαίτηση της πολιτείας και της κοινωνίας είναι η απόλυ
τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από ένα 
άξονα συγκεκριμένων στρατηγικών.

Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αποδίδοντας ιδιαίτε
ρη σημασία στον τομέα αυτό, έχει εκδηλώσει σειρά δράσεων 
προς αυτή την κατεύθυνση με σειρά μέτρων, (νομοθετικών, 
έκδοση εγκυκλίων διαταγών και άλλων μορφών δράσης), 
που αναφέρονται στη σημασία και την αναγκαιότητα προ
στασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αφορούν τόσο 
στην εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού, όσο και στη 
θέσπιση νέων πρακτικών κατά την εκτέλεση του αστυνομι
κού έργου.

Νομοθετικά μέτρα
1. Με την έκδοση του Ν. 3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση 

πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε 
αυτά και άλλες διατάξεις», θεσπίστηκε ένα σύγχρονο, σαφές 
και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το ιδιαίτερα 
κρίσιμο ζήτημα της χρήσης των όπλων από τους αστυνομι
κούς, εναρμονισμένο προς το Σύνταγμα και τις διεθνείς συμ
βάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ελή- 
φθησαν υπόψη ο Κώδικας του Ο.Η.Ε. για τη συμπεριφορά 
των στελεχών που είναι επιφορτισμένα με το καθήκον επιβο
λής του νόμου (1979) και οι βασικές αρχές του Ο.Η.Ε. για τη 
χρήση βίας και όπλων από όργανα επιφορτισμένα με την επι
βολή του νόμου (1990), καθώς και οι προτάσεις και τα σχόλια 
της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

2. Εκδόθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού 
(Π.Δ. 254/2004), ο οποίος περιλαμβάνει κανόνες για το σε
βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και την προστασία των ευάλωτων προ
σώπων και κοινωνικών ομάδων. Για 
την κατάρτισή του ελήφθησαν υπό
ψη ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Αστυνο
μικής Δεοντολογίας, οι διεθνείς διακη
ρύξεις για τους κανόνες συμπεριφοράς 
των αστυνομικών, οι παρατηρήσεις 
και προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Συ

νηγόρου του Πολίτη, του Γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας 
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και των Ομοσπονδιών του 
αστυνομικού προσωπικού.

3. Για την πειθαρχική διερεύνηση καταγγελιών κατά 
αστυνομικών για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμά
των, ανατέθηκε η διερεύνηση υποθέσεων βασανισμού πολι
τών από αστυνομικούς, στις Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέ
σεων.

Επίσης, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του πειθαρχικού δι
καίου του αστυνομικού προσωπικού, προκειμένου οι διοι
κητικές εξετάσεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων που επισύρουν ποινή απόταξης να διατάσσονται από 
Υπηρεσία ανώτερη της Αστυνομικής Διεύθυνσης που ανή
κει ο καταγγελλόμενος και να διενεργούνται από αξιωματικό 
άλλης Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού.

ΜΕΤΡΑ-ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

1. Καθιερώθηκε η επίδοση με αποδεικτικό και η ανάρτηση 
στις Αστυνομικές Αρχές, πληροφοριακών δελτίων για τα δι
καιώματα συλλαμβανομένων και των υπό απέλαση κρατου
μένων τυποποιημένων σε 14 γλώσσες.

2. Εκδόθηκε διαταγή για «Μεταχείριση και δικαιώματα 
των κρατουμένων από τις αστυνομικές αρχές» με την οποία 
επιλύονται προβλήματα που αφορούν στην πρακτική εφαρ
μογή των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

3. Με διαταγή για τις « προσαγωγές ατόμων ως προληπτι
κή και κατασταλτική ενέργεια στην άσκηση της αστυνομι
κής αρμοδιότητας», παρέχονται ερμηνευτικές διευκρινίσεις 
με βάση το ιοχύον νομικό καθεστώς, προς τις αστυνομικές 
Υπηρεσίες και το προσωπικό τους, προκειμένου οι έλεγχοι 
και οι προσαγωγές πολιτών στα αστυνομικά καταστήματα 
για εξακριβώσεις να γίνονται μόνον όταν είναι αναγκαίες 
σύμφωνα με το νόμο και με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμά
των των προσαγόμενων πολιτών.

4. Σε νέα Κανονιστική Διαταγή για τις «Μεταγωγές κρα
τουμένων», αναφέρεται η υποχρέωση των συνοδών Αστυ
νομικών για απόλυτη προστασία της προσωπικότητας των 
κρατουμένων και την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
του ανθρώπου κατά τις υπηρεσιακές ενέργειες. Επίσης ανα- 
φέρεται στην απαγόρευση της δυσμενούς και διακριτικής 
μεταχείρισης των κρατουμένων ιδίως όταν βασίζεται στη 
φυλή, το χρώμα, το φύλο, την καταγωγή, το θρήσκευμα, την 
περιουσία και τις ιδεολογικές πεποιθήσεις.

5. Ρυθμίστηκε με διαταγή το θέμα της προ
στασίας των προσωπικών δεδομένων και γε
νικότερα της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής των συλληφθέντων από τις Αστυνο
μικές Αρχές με την απαγόρευση της δημο
σιοποίησης στοιχείων της ταυτότητάς τους 
ή στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν σε 
ταυτοποίηση συλληφθέντος, καθώς και στοι
χεία που αφορούν κοινωνική ομάδα, φυ
λετική καταγωγή, εθνοτική προέλευση ή

Στόχος μας είναι 
μια Αστυνομία 
σύγχρονη, 
αποτελεσματική, 
με ανθρωπιά, κοντά 
στον πολίτη ”
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υπηκοότητα συλληφθένχος, προς αποφυγή δημιουργίας ρα
τσιστικών προκαταλήψεων.

6. Κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες και το προσωπι
κό, ειδικό φυλλάδιο με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κώδι
κα Αστυνομικής Δεοντολογίας (Σύσταση 10/2001 Επιτροπής 
Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης), στον οποίο περιλαμ
βάνονται κατευθυντήριες γραμμές για τις αρχές που πρέπει 
να διέπουν μια σύγχρονη δημοκρατική αστυνομική δύναμη, 
τη μεταχείριση των πολιτών κατά την αστυνομική δράση, 
την αντιμετώπιση του ρατσισμού και την προστασία των ευ
άλωτων κοινωνικών ομάδων.

7. Κοινοποιήθηκαν με διαταγή σε όλες τις Υπηρεσίες και 
στους αστυνομικούς, για ευαισθητοποίηση στην προστασί
α των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδικαστικές αποφάσεις 
της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α) για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Σ.Δ.Α) που έλαβαν 
χώρα κατά την αστυνομική δράση..

8. Όσον αφορά το ζήτημα της συμπεριφοράς των Αστυ
νομικών προς τους τσιγγάνους δεν διαφέρει σε τίποτε ένα
ντι των άλλων πολιτών αφού σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
ισχύοντος Συντάγματος «οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον 
του Νόμου». Μάλιστα επειδή οι τσιγγάνοι είναι πολίτες που 
ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, η Αστυνομία 
πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη λεπτότητα σε όλες τις ενέρ
γειες της. Για των προσδιορισμό των μελών της ομάδας των 
Ρομά, έχει οριστεί με διαταγή, ότι στην αλληλογραφία, σε 
γραπτές ανακοινώσεις και προφορικές δηλώσεις Υπηρεσιών 
και προσωπικού δεν θα χρησιμοποιούνται απαξιωτικοί όροι 
(π.χ. αθίγγανος) αλλά να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ο 
όρος Ρομ ή ο ελληνικός όρος τσιγγάνος.

9. Για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβί
ας, της μισαλλοδοξίας και της μη ανεκτικότητας, κατά την 
αστυνομική δράση:

α. κοινοποιήθηκαν εκθέσεις και συστάσεις της Ευρωπα
ϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξί
ας (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις αστυνομικές 
Υπηρεσίες. Ειδικότερα:

► Η 3ης Έκθεσης της ECRI για την κατάσταση στην Ελ
λάδα, με σκοπό την προσαρμογή των δράσεων των Αστυνο
μικών Υπηρεσιών σε θέματα ρατσισμού και προστασίας των 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

►Η Σύσταση 8 της ECRI, με θέμα «Α
ντιμετωπίζουμε το ρατσισμό ενώ μαχόμε- 
θα κατά της τρομοκρατίας», με στόχο τη 
μελέτη και εναρμόνιση των δράσεων σε 
θέματα ρατσισμού και μισαλλοδοξίας.

►Η Σύσταση 9 της ECRI με θέμα «Κα
ταπολεμώντας τον αντισημιτισμό».

β. Επιπρόσθετα εκδόθηκε διαταγή, 
στην οποία υπογραμμίζεται, ότι ο σεβα
σμός στην ποικιλία των αντιλήψεων, των 
τρόπων ζωής και των πολιτιστικών στοι

χείων όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως, αποτελεί βασική 
υποχρέωση του αστυνομικού προσωπικού. Στην ίδια εγκύ
κλιο επισημαίνεται και τονίζεται η υποχρέωση των αστυνο
μικών αρχών να διερευνούν την πιθανότητα ύπαρξης ρατσι
στικού κινήτρου, τόσο στις ποινικές όσο και στις διοικητικές 
υποθέσεις.

10. Εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες και 
τους αστυνομικούς, «Εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της 
ενδο-οικογενειακής βίας», με στόχο αφενός την προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως των γυναικών και των 
παιδιών, μέσα στην οικογένεια, και αφετέρου την ενημέρω
ση και ευαισθητοποίηση των αστυνομικών, καθώς και τον 
συστηματικότερο και πληρέστερο χειρισμό των υποθέσεων.

11. Για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
(trafficking) και αρωγή στα θύματα, έχει συσταθεί η δι
υπουργική Ομάδα Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων 
(ΟΚΕΑ). Συγκροτήθηκαν εξειδικευμένες «Ομάδες Anti
trafficking» αρχικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σήμερα 
υπάρχουν συνολικά σε 17 Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώ
ρας. Έχει εκδοθεί διαταγή για την ευαισθητοποίηση και την 
ένταση της δράσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών στην κα
ταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των 
θυμάτων, με βάση το Ν. 3064/2002 και το Π.Δ. 233/2003 και 
καθιερώθηκαν ειδικά ενημερωτικά δελτία με χρήσιμες πλη
ροφορίες για τα θύματα του trafficking τυποποιημένα σε 14 
γλώσσες. Έχει συσταθεί επίσης, ειδική διυπουργική επιτρο
πή από τους Γενικούς Γραμματείς 8 συναρμόδιων Υπουργεί
ων με σκοπό το συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο όλων των 
θεμάτων που αφορούν την «εμπορία ανθρώπων».

12. Στη μεταχείριση των ανηλίκων αποδίδεται ιδιαίτε
ρη προσοχή. Όλες οι εκδηλούμενες υπηρεσιακές ενέργειες 
οφείλουν να ανταποκρίνονται σε εξατομικευμένες ανάγκες, 
να παρέχουν ουσιαστική και αποτελεσματική βοήθεια, να δι- 
ακρίνονται από πνεύμα ευαισθησίας και ανθρωπισμού, σε
βασμό στην αξιοπρέπεια, ατομικότητα και ιδιαιτερότητα του 
ανήλικου παραβάτη. Έχουν δημιουργηθεί ειδικές Υπηρεσί
ες Ανηλίκων στις οποίες τοποθετείται κατά προτίμηση προ
σωπικό που κατέχει ειδικές γνώσεις και εμπειρία. Χρήσιμες 
συμβουλές για την ασφάλεια των ανηλίκων προς τους γονείς 
αλλά και τους ίδιους, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουρ
γείου στην οποία υπάρχει επίσης και φωτογραφικό υλικό,

χαρακτηριστικά και στοιχεία εξαφανισθέ- 
ντων ανηλίκων που αναζητούνται. Ιδιαί
τερη σημασία δίνεται στην προστασία των 
ανηλίκων από τις εξελιγμένες μορφές ηλε
κτρονικού εγκλήματος με σημαντική επι
τυχία. Για τους αλλοδαπούς ανήλικους 
ακολουθούνται ειδικές διαδικασίες στή
ριξης ειδικότερα στα θύματα εμπορίας αν
θρώπων.

13. Για τους αλλοδαπούς γενικότερα γί
νεται προσπάθεια διασφάλισης όλων των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη

0 σεβασμός
ίω ν  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων απηχεί 
μέτρο πολιτισμού, 
ωριμότητας και 
εκδημοκρατισμού 
μιας κοινωνίας”
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*
I

Σύμβαση της Γενεύης του 1951, τις δι
εθνείς Συμβάσεις και το Κοινοτικό Κε- 
κτημένο. Ειδικότερα με το υπό κατάρ
τιση νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την 
ενσωμάτωση στην εθνική μας νομοθεσία 
των Κοινοτικών Οδηγιών σχετικά με τις 
διαδικασίες ασύλου ενισχύονται και δι
ευρύνονται περαιτέρω τα δικαιώματα 
των αλλοδαπών που σχετίζονται με τη 
διαδικασία ασύλου.

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Η Ελληνική Αστυνομία συνεργάζεται με Αρχές, όπως η 
Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Συνήγορος 
του Πολίτη (διοργάνωση σεμιναρίων) και η Ύπατη Αρμο
στεία για τους Πρόσφυγες του Ο.Η.Ε. και με Μ.Κ.Ο., κυρίως 
για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των αστυνομικών 
σε θέματα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

2. Συμμετέχει σε συναντήσεις διεθνών οργανισμών (Συμ
βουλίου της Ευρώπης, Ο.Α.Σ.Ε., Ε.Ε.) και σε συνέδρια και 
ημερίδες που διοργανώνονται στη χώρα μας από φορείς για 
θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταπο
λέμησης του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων, 
καθώς και για θέματα αστυνομικής δεοντολογίας.

3. Υπάρχει εποικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή 
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασα
νιστηρίων και της απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρι
σης ή τιμωρίας (C.P.T.), όταν επισκέπτεται τη χώρα μας για 
έλεγχο των χώρων και των συνθηκών κράτησης και αξιο- 
ποιεί τις προτάσεις και εφαρμόζει τις συστάσεις και παρατη
ρήσεις της.

4. Καθιερώθηκε η 10η Δεκεμβρίου επέτειος της Οικουμε
νικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως ημέ
ρα πραγματοποίησης εκδηλώσεων, για την ευαισθητοποίηση 
του αστυνομικού προσωπικού σε θέματα ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων, με διοργάνωση εκδηλώσεων και ομιλιών για τα Αν
θρώπινα Δικαιώματα σε όλες τις Αστυνομικές Σχολές.

5. Στη νέα στρατηγική προστασίας των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων εφαρμόζονται νέα προγράμματα εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης στις Αστυνομικές Σχολές, στα οποία συμ
μετέχουν ειδικοί διαλέκτες από αρμόδιες αρχές και φορείς, 
την επιστημονική κοινότητα και από αρμόδιες Υπηρεσίες 
Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Βεβαίως, γεννάται το ερώτημα: είναι αρκετά όλα αυ

τά και εξάλειψαν τυχόν προβλήματα; Η απάντηση είναι: 
ασφαλώς, όχι. Στο σημείο αυτό, καθίσταται αναγκαίο να 
τονιστεί, ό,τι οι προσπάθειες αυτές δεν αρκούν από μόνες 
τους και θα παραμείνουν κενό γράμμα αν το περιεχόμενό 
τους δεν καταστεί κοινό κτήμα των αστυνομικών σε θεω
ρητικό και πρακτικό επίπεδο. Κατά την καθημερινή επαφή

με τους πολίτες οι αστυνομικοί δεν πρέπει να λησμονούν 
ότι πρώτιστο καθήκον αποτελεί η εξυπηρέτηση του πολί
τη, και η εξασφάλιση της ειρηνικής διαβίωσης σε περιβάλ
λον ασφάλειας που θα πραγματοποιείται όχι με καταστρα- 
τήγηση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, αλλά 
με σεβασμό και τήρησή τους.

Η νέα στρατηγική της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο βαθμό που 
προωθείται και εδραιώνεται, αποτελεί αντικείμενο ευμενούς 
ανταπόκρισης από τους πολίτες, τους φορείς, τις αρμόδιες 
Αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς και τα ΜΜΕ. Αυτό φυσι
κά, δεν αναιρεί προβλήματα, παραβάσεις ή παρεκτροπές που 
εμφανίζονται στην καθημερινή πρακτική για τα οποία όμως 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να εξαλειφθούν.

Για την ύπαρξη θετικού κλίματος στις σχέσεις Αστυνομί
ας και πολιτών και την περαιτέρω ανάπτυξή του, είναι ανα
γκαίο οι αστυνομικοί να ενστερνίζονται την ανάγκη προστα
σίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον απόλυτο βαθμό, 
κατά την αστυνομική δράση και να εργάζονται για την προ
στασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πο
λιτών και την καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού και 
μισαλλοδοξίας στην κοινωνία μας. Όλα τα μέτρα που λαμβά- 
νονται, πρέπει να εγγυώνται το σεβασμό των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων και να διέπονται από κοινωνική ευαισθησία.

Στόχος μας είναι μια Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματι
κή, με ανθρωπιά, κοντά στον πολίτη, που θα εξασφαλίζει «το 
δικαίωμα στην ασφάλεια των πολιτών» και θα αποτελεί θε- 
ματοφύλακα μιας κοινωνίας συνοχής, αλληλεγγύης, συμμε
τοχής και δικαιοσύνης. Μια Αστυνομία που «δε θα είναι απέ
ναντι, αλλά δίπλα στον πολίτη».

Εμείς, από την πλευρά μας καταβάλλουμε κάθε προσπάθει
α ώστε χωρίς αλαζονεία, χωρίς φόβο και παθογενή εσωστρέ
φεια, αλλά μια και το αρχέγονο έρεισμα των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, ανάγεται στον πολίτη της πρώτης Αθηναϊκής 
Δημοκρατίας, θα πρέπει με «Σωκρατική Αυτογνωσία» και 
«Αριστοτελική Εντελέχεια» να πορευτούμε προς τις προκλή
σεις του μέλλοντος. Στην προσπάθειά μας αυτή, ζητούμε την 
κατανόηση, τη συμπαράσταση, τη βοήθεια και τη συνεργα
σία όλων των Φορέων και των πολιτών. ]

*Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα ομιλίας που εκφώνησε ο ΑΙΑ' Χρ. 
Μπελεγρίνος σε εκδήλωση με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, που οργανώθηκε από το Υπουργείο Εαωτερικώτν και 
το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στο Αμφιθέατρο του «Μεγάρου 
Καρατζά» της Εθνικής Τράπεζας
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ΔΗΜ Ο ΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι Ανεξάρτητες
Διοικητικές Αρχές

Του Αστυν. Δ/ντού Χαράλαμπου Μηνόπετρα, Υποδ/ντού Δ.Α.Β/Α.Αττικης

Γ Ε Ν Ι Κ Α
Στη xcypa μας μετά την τελευταία αναθεώρηση του 

Συντάγματος το 2001, κατοχυρώθηκαν συνταγματι
κά οι Ανεξάρτητες Αρχές, τόσο γενικά (άρθρο 101 Α') 
όσο και ειδικά άρθρα 15 παρ. 2, 9Α, 19 παρ. 2, 103 
αάρ. 7 και 9).
r Οι Ανεξάρτητες Αρχές είναι όργανα της εκτελεστι
κής λειτουργίας, δηλαδή διοικητικά όργανα του κρά
τους και ως τέτοια είναι αρμόδια για την έκδοση εκτε- 
Χεσ’των διοικητικών πράξεων.

Κατά των εκτελεστών αυτών αποφάσεων των ανω
τέρω Αρχών, μπορεί ν ' ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας (άρθρο 2 
παρ. 8, 9 Ν. 3051/2002).

Οι Αρχές αυτές είναι διοικητικές αρχές του νομι
κού προσώπου του κράτους, οι οποίες είναι ανεξάρ
τητες έναντι της εκτελεστικής εξουσίας και ειδικότε
ρα της Κυβέρνησης.

Αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3051/2002 
που ορίζει ότι:

« Οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν υπόκεινται σε εποπτεί- 
α και έλεγχο από κυβερνητικό όργανο ή άλλες διοι
κητικές αρχές.

Υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον 
Κανονισμό της Βουλής.

Ο κοινοβουλευτικός αυτός έλεγχος είναι αντικείμενο της 
επιτροπής θεσμών και διαφάνειας (άρθρο 43Α1Κ.τ.Β.).

Κάθε Ανεξάρτητη Αρχή υποβάλλει τον Οκτώβριο κάθε 
έτους έκθεση για το έργο της στον Πρόεδρο της Βουλής.

Η επιλογή των μελών των Α.Α. γίνεται με απόφαση της 
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη συμ
φωνίας ή πάντως με την αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των 
μελών της.

ΛΟΓΟΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Ο θεσμός αυτός των Ανεξάρτητων Αρχών είναι σχετικά 
πρόσφατος στις έννομες τάξεις των Ευρωπαϊκών χωρών. 
Άρχισαν να συγκροτούνται/συστήνονται όταν συνειδητο
ποίησαν ότι το σύγχρονο κοινοβουλευτικό κράτος υπό την 
επιρροή των πολιτικών κομμάτων και των ισχυρών οικονο
μικών παραγόντων της κοινωνικής ζωής, δεν εξασφαλίζει 
κατά κανόνα την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα 
στις πράξεις της διοικήσεως σε ευαίσθητους κοινωνικούς, 
προσωπικούς τομείς, όπως η προστασία του διοικουμένου, η
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ανεξέλεγκτη χρήση των Μ.Μ.Ε. κ.λπ.
Ως κυριότεροι λόγοι θεσμοθέτησης αυ

τών, θα μπορούσαν να αναφερθούν οι ακό
λουθοι:

α. Η προστασία των θεμελιωδών δικαι
ωμάτων του ατόμου που απειλούνται κυ
ρίως από τη σύγχρονη τεχνολογική εξέλι
ξη την οποία τα κρατικά κυρίως όργανα 
πολλές φορές δεν διαχειρίζονται επιτυ- 
χώς-

β· Η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με διαφάνεια, 
αμεροληψία και πλήρη αιτιολογία των διοικητικών της 
πράξεων.

γ. Η «πολιτική ουδετερότητα» που επιβάλλεται να τη
ρούν τα κρατικά όργανα, ιδιαίτερα της εκτελεστικής εξου
σίας, τα οποία αδυνατούν να χειριστούν με αποτελεσματικό- 
τητα κάποιους ανταγωνιστικούς τομείς του δημόσιου βίου 
π.χ. τα Μ.Μ.Ε. όπου το κράτος είναι φορέας τέτοιων μέσων 
ενημέρωσης και δεν μπορεί παράλληλα να είναι ελέγχων και 
ελεγχόμενος, γι' αυτό απαιτείται μία Ανεξάρτητη Αρχή (το 
Εθνικό Συμβούλιο ραδχοτηλεόρασης/Έ.Σ.Ρ.).

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Α.Δ.Α. θα μπορούσαν να 
συνοψιστούν ως ακολούθως:

1. Είναι κρατικά όργανα που υπάγονται μόνο σε δικαστι
κό έλεγχο νομιμότητας και όχι σε ιεραρχικό έλεγχο ή επο- 
πτεία της κεντρικής διοίκησης. Στερούνται μάλιστα κάθε 
νομικής προσωπικότητας.

2. Τα μέλη τους έχουν λειτουργική και προσωπική ανε
ξαρτησία όπως και οι δικαστές.

3. Έχουν ευρείες αποφασιστικές αρμοδιότητες στη ρύθ
μιση θεμάτων ζωτικής σημασίας που αφορούν την πολιτι
κή, οικονομική και εν γένει κοινωνική ζωή.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ Α.Δ.Α.
Οι σπουδαιότερες Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες είναι και 

συνταγματικά κατοχυρωμένες στη χώρα μας είναι:
1. Ο Συνήγορος του Πολίτη (Ν. 2477/1997)
Είναι μονοπρόσωπη ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει 

ως αποστολή «τη διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και δημο
σίων υπηρεσιών, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., για την προστασία 
των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση της κα
κοδιοίκησης και την τήρηση της νομι
μότητας.

Ο νόμος προβλέπει τέσσερις βοη
θούς συνηγόρους οι οποίοι συνεπικου
ρούν το συνήγορο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επιλέγε
ται από το Υπουργικό Συμβούλιο με
τά από προηγούμενη γνώμη της Επι
τροπής Θεσμών και διαφάνειας της 
Βουλής και διορίζεται με προεδρικό

διάταγμα για θητεία πέντε χρόνων. Επανε
κλογή του δεν επιτρέπεται.

2. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεό
ρασης (Ε.Σ.Ρ.)

Ιδρύθηκε με το Ν. 1866/1989 και υπάγε
ται στον Υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. Η θη
τεία των μελών του είναι τριετής και μπο
ρεί ν ' ανανεώνεται. Αποστολή του είναι η 
εξασφάλιση της ελευθερίας και της πολυ
φωνίας, η τήρηση της δημοσιογραφικής δε

οντολογίας και η προαγωγή της ποιότητας των ραδιοτηλεο
πτικών προγραμμάτων κατά τις συνταγματικές επιταγές.

3. Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών (Ε.Ε.Π.Α.Ε.)

Ιδρύθηκε με το Ν. 2225/1994 και αποσκοπεί:
α. Στην προστασία του απορρήτου των επιστολών, της 

τηλεφωνικής και κάθε άλλης μορφής τηλεπικοινωνιακής 
ανταπόκρισης ή επικοινωνίας, κατά το άρθρο 19 του Συ
ντάγματος.

β. Στον έλεγχο της τήρησης των όρων άρσης του απορρή
του που έθεσε η αρμόδια δικαστική αρχή.

Σύνθεση: Αποτελείται από έναν αντιπρόεδρο της Βουλής 
ως Πρόεδρο και έναν βουλευτή -  εκπρόσωπο κάθε κόμματος 
της Βουλής και ένα πρόσωπο «εγνωσμένου κύρους» και με 
ειδικές γνώσεις σε θέματα επικοινωνιών, τον οποίο ορίζει ο 
Πρόεδρος της Βουλής.

Βέβαια το γεγονός ότι αποτελείται από εν ενεργεία βου
λευτές, ότι η θητεία της ακολουθεί αυτήν της Βουλής και 
ότι δεν έχει προικιστεί με πραγματικά αποφασιστικές αρμο
διότητες στο χώρο της ευθύνης της, την καθιστά μάλλον 
μια αμφίβολης συνταγματικότητας κοινοβουλευτική επι
τροπή sui generis (με διοικητικές αρμοδιότητες) παρά μία 
Α.Δ.Α.

4. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.)

Ιδρύθηκε με το Ν. 2190/1994 και τροποποιήθηκε με το Ν. 
2738/1999.

Η Αρχή αυτή κατοχυρώθηκε συνταγματικά με το άρθρο 
103 παρ. 7 από την Ζ' Αναθεωρητική Βουλή, το οποίο ορί
ζει ότι:

«Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτε
ρο δημόσιο τομέα όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην 
των περιπτώσεων της παρ. 5 γίνεται είτε με διαγωνισμό εί
τε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμε

νικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγ
χο Ανεξάρτητης Αρχής, όπως ο νόμος 
ορίζει».

Το Α.Σ.Ε.Π. δεν υπόκειται σε έλεγ
χο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη δι
οικητική αρχή και οι πράξεις του δεν 
υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ού
τε από άποψη νομιμότητας, εκτός από 
εκείνες που αφορούν το κατά το άρθρο 
7 Ν. 2190/94 προσωπικό.

Οι Ανεξάρτητες
Αρχές δεν  υπόκεινται 
σε εποπτεία και έλεγχο  
από κυβερνητικό 
όργανο ή άλλες 
διοικητικές αρχές ”
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To Συμβούλιο αποτελείται από είκοσι 
ένα μέλη, Πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους 
και δεκαοκτώ συμβούλους που διορίζο
νται με προεδρικό διάταγμα ύστερα από 
πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.

Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου 
υπάγεται η προκήρυξή για την πλήρωσή 
θέσεων ή των πρόσληψη προσωπικού, η 
συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών 
και η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων 
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών δι
αγωνισμών ή επιλογών έτος τον καθορι
σμό των διοριστέων.

5. Η Αρχή Προστασίας Δεδο
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Α.Π.Δ.Π.Χ.)

Συστήθηκε με το Ν. 2472/1997. Σύμ
φωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 αυτού «η αρ
χή αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια αρχή 
και δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε έλεγχο. Τα 
μέλη της αρχής απολαύουν προσωπικής και λει
τουργικής ανεξαρτησίας και αποτελείται από 
επτά μέλη. Η Αρχή υπάγεται στον Υπουργό Δι
καιοσύνης. Ο Πρόεδρος της Αρχής είναι πλή
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διο
ρίζεται με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο με πρόταση του 
Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Υπουρ
γού Δικαιοσύνης. Η θητεία των μελών της Αρχής είναι τε
τραετής και μπορεί ν ' ανανεωθεί μόνο μία φορά. Η αρμοδι
ότητα της Αρχής ανάγεται στην «εποπτεία εφαρμογής του 
νόμου αυτού που αφορούν στην προστασία του ατόμου από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Επί
σης ο νόμος στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 και 3 κα
τοχυρώνει τόσο τη λειτουργική ανεξαρτησία των μελών 
της Αρχής, ορίζοντας ότι κατά την άσκηση των καθηκό
ντων τους «υπακούουν στη συνείδησή τους και το νόμο» 
όσο και την προσωπική ανεξαρτησία τους προβλέποντας γι' 
αυτούς ένα δμελές πειθαρχικό συμβούλιο από τρεις ανώτα
τους δικαστικούς λειτουργούς και δύο καθη
γητές του δικαίου Α.Ε.Ι. που ορίζονται από 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (Α.Δ.Α.)
Ο Ελληνικός νομοθέτης θέλοντας να δικαι

ώσει τον χαρακτηρισμό των Α.Δ.Α. φρόντι
σε να τις εξοπλίσει -  με εξαίρεση τον Συνή
γορο του Πολίτη -  με ευρείες αποφασιστικές 
αρμοδιότητες οι οποίες μπορούν να διακρι- 
θούν σε:

α) Κανονιστικές
β) Αδειοδοτικές

Η αρμοδιότητα 
της  Αρχής ανάγεται 
στην «εποπτεία 
εφαρμογής του 
νόμου αυτού που 
αφορούν στην 
προστασία του 
ατόμου από την 
επεξεργασία 
δεδομένω ν 
προσωπικού 
χαρακτήρα»”

γ) Κυρωτικές 
δ) Ελεγκτικές και 
ε) Διαιτητικές
Κανονιστικές αρμοδιότητες έχουν το 

Ε.Σ.Ρ., το Α.Σ.Ε.Π., η Α.Π.Δ.Π.Χ. Σε ορι
σμένες περιπτώσεις οι κανονιστικές αρμο
διότητες μπορεί να ασκηθούν υπό μορφή 
διατύπωσης σύμφωνης ή απλής γνώμης 
προς τον αρμόδιο Υπουργό για την έκδο
ση της κανονιστικής πράξης (π.χ. Ε.Σ.Ρ., 
η ρυθμιστική επιτροπή ενέργειας -Ρ.Α.Ε.- 
κ.α.).

Αδειοδοτικές αρμοδιότητες έχουν οι 
παρακάτω Α.Δ.Α.:

Ε.Σ.Ρ., η Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή 
Τηλ/νιών ή Ταχυδρομείων) κ.α.

Κυρωτικές αρμοδιότητες έχουν όλες οι 
Α.Δ.Α. πλην του Συνήγορου του Πολίτη 
και του Α.Σ.Ε.Π.

Οι κυρωτικές αυτές αρμοδιότητες αφορούν 
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβά
τες της κείμενης νομοθεσίας.

Κλιμακώνονται από προειδοποίηση, επιβολή 
προστίμου έως ανάκληση της άδειας λειτουργί
ας του παραβάτη.

Ελεγκτικές αρμοδιότητες έχουν ο Συνήγορος του Πολί
τη και το Α.Σ.Ε.Π. με δυνατότητα να προβαίνουν σε κάθε 
είδους διοικητικούς ελέγχους των υποκειμένων φορέων με 
την υποχρεωτική μάλιστα συνδρομή των αρμοδίων διοικη
τικών και δικαστικών αρχών.

Διαιτητικές αρμοδιότητες έχουν αφ' ενός η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού (ΕΠ.Α.) υπό τον τύπο λήψης ασφαλιστι
κών μέτρων εν όψει υφισταμένης διαφοράς και αφ' ετέρου 
η Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τον τύπο συνδρομής της στην εξωδικαστική 
επίλυση διαφορών που προκύπτουν και στις δύο περιπτώ
σεις μεταξύ φορέων της εποπτευόμενης από αυτές αγοράς.

Από όλα τα παραπάνω αναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι 
οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν θεσμικό νεωτερισμό που 

ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα εκσυγ
χρονισμού της κρατικής εξουσίας σε συνδυ
ασμό με τη ραγδαία εξέλιξη της σύγχρονης 
τεχνολογίας σε ευαίσθητους τομείς της πολιτι
κής, οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής.- ]

Πηγές: - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜ Α (2001)
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗΣ (Α' τόμος) Ελισάβετ 
Μπεσίλα-Μακρίδη
- Η  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗ ΣΗ  Σ ΤΗ Ν  ΕΛΛΑΔΑ 
(Ελλην. Ινστιτούτο ΔΙκών Επιστημών)
- Η  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟ Υ ΔΙΟΙΚΟΥΜ ΕΝΟΥ

(Ανδρομάχης Μαρκαντωνάτου -  Σκαλτσά)
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Του Μοιράρχου ε.α.: Σεραφείμ Αθανασίου

Ε' ΜΕΡΟΣ

α χ α  των εγγάμων που είχαν και παιδιά, ήταν άλυτα, μπορώ να πω 
απροσπέλαστα!

εροι για να τα βγάλουν πέρα και επειδή πολλές φορές ήταν υποχρεωμέ
νοι ν |  συντηρούν δυο σπίτια, πολλοί των ανδρών έπαιρναν από το ταμείο της υπη- 

τους μέρος του μισθού των, ως προκαταβολή με απλή απόδειξη, 
έλος του μήνα α ντί για  χρήματα, ο αρμόδιος Αξιωματικός εκκαθαριστής έδι- 

την απόδειξη με το ποσό χρημάτων που το όργανο είχε πάρει ως προκατα
βολή και ύστερα του μετρούσε τα όσα χρήματα έμειναν για  την συμπλήρωση του 
μηνιαίου μισθού του!

Αυτό ίσως συνεχιζόταν με μείον την προκαταβολή και υπόλοιπο εις χείρας μηνιαί
ου μισθού, οπότε και ανάλογα με τις προκαταβολές έπαιρνες στα χέρια σου στο τέλος 
του μήνα α ντί χρημάτων μόνο -  ίσως -  τις αποδείξεις σου!

Θα μου επιτραπεί να αναφέρω και ένα δικό μου προσωπικό πρόβλημα για να  κα
ταλάβετε πόσο αυστηρές ήταν οι έγγραφες, ή ακόμη και προφορικές διαταγές, ορι
σμένων προϊσταμένων και με πόσο αρνητική καμιά φορά διάθεση αντιμετώπιζαν αν
θρώπινα και μπορώ να πω ευαίσθητα προβλήματα τα οποία με λίγη καλή θέληση δεν 
θα υπήρχαν όχι μόνο στη δική μου δμελή οικογένεια αλλά και σε άλλους πιστεύω δι
κούς μου συναδέλφους.
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66Είχα προαχθεί βλέπετε στο Βαθμό του 
Ανθυπασπιστού και αυτόματα πήρα και τον τίτλο 

του «Σερ». Είχα δηλαδή γίνει Κύριος!*’

Και όχι μόνο δεν θα υπήρχαν μέσα στις οικογένειες 
αλλά ούτε και η καλή λειτουργία των υπηρεσιών θα... 
χώλαινε.

Υπηρετούσα ως Αστυνόμος στο Αστυνομικό Τμήμα 
Ελευθερουπόλεως.

Είχα μετατεθεί από το Βόλο στη Μακεδονία επειδή 
δεν είχα υπηρετήσει ποτέ εκεί και με είχε πάρει η «μπά
ρα» των μεταθέσεων -  τουλάχιστον αυτό μου είχαν πει 
ως δικαιολογία και μακάρι να με είχαν στείλει πιο νω
ρίς σε αυτό το όμορφο διαμέρισμα της Ελλάδος, οι κά
τοικοι του οποίου διέπονται από καλοσύνη, ανθρωπιά 
και φιλοξενία!

Η εκπαιδευτικός σύζυγός μου, κατ’ απόσπαση από το 
Βόλο είχε και εκείνη τοποθετηθεί σε Σχολείο όμως της 
Καβάλας και όχι στην Ελευθερούπολη που εγώ ήμου
να Αστυνόμος!

Αυτό έγινε κατόπιν δικών μου ενεργειών στον εκεί 
προϊστάμενο της Δημοτικής Εκπαίδευσης από τον 
οποίο είχα βρει απόλυτη κατανόηση, προκειμένου τα 
παιδιά μου και ιδιαίτερα ο πιο μικρός μου γιος να έχει 
σε κοντινή απόσταση παιδίατρο.

Ό σες προσπάθειες και αν έκανα δεν κατόρθωσα να 
είμαι και εγώ μέσα στην Καβάλα. Των αρμοδίων οι πόρ
τες ήταν δυστυχώς κλειστές στο κατά τη γνώμη μου 
δίκαιο αίτημά μου!

Πρέπει να πω πως στην Ελευθερούπολη περνούσα 
από πλευράς υπηρεσίας πολύ καλά επειδή και ο κόσμος 
εκεί είναι υπέροχος, όπως πιο πάνω έχω πει, είναι όλοι 
οι Μακεδόνες!

Ή θελα όμως να πάω στην Καβάλα γιατί μου απα
γορευόταν να πηγαινοέρχομαι στο σπίτι μου μετά την 
εκτέλεση της όποιας υπηρεσίας μου και ως εκ τούτου 
δεν είχα την καθημερινή άμεση επαφή με το σπίτι μου 
ιδιαίτερα με τα τρία ανήλικα παιδιά μου που τα δυο πή
γαιναν στο Δημοτικό Σχολείο και το μικρότερο ήταν 
δύο ετών!

Η απόσταση από την Ελευθερούπολη στην Καβάλα 
είναι μόνο 14 χιλιόμετρα και όπως είχε -  και έχει -  τα
κτικότατη αστική συγκοινωνία δεν θα υπήρχε κανέ
να πρόβλημα εάν πήγαινα και κάθε μεσημέρι στο σπίτι 
μου. Για να δω όμως τα παιδιά μου και τη  γυναίκα μου 
έπρεπε να παίρνω τηλεφωνικά την έγκριση από τον 
ίδιο τον Διοικητή της Διοικήσεως Καβάλας.

Τον πήρα τηλέφωνο, μια, τον πήρα δυο, τον πήρα

τρεις και ...πέντε/ όπως λέει και το τραγούδι/ και ο κύ
ριος Διοικητής πράγματι εν τη μεγαλοψυχία του είχε 
την ευγενή καλοσύνη και μου επέτρεπε με ολιγόωρη 
προφορική άδεια να πηγαίνω στην Καβάλα και να βλέ
πω τα παιδιά μου!

Του έλεγα:
-Κύριε Διοικητά, είμαι ο Αθανασίου, τα σέβη μου.
Μου επιτρέπετε σας παρακαλώ να έρθω στην Καβάλα 

να δω τα παιδιά μου;
Μου απαντούσε με ένα ξερό και... σοβαρό. Να έρθεις.
-Ευχαριστώ πολύ κ. Διοικητά.
-Παρακαλώ.
Με συστολή (λέτε και διέπραττα κάποια αταξία) τόλ

μησα να τον πάρω και την τέταρτη φορά που παρέλει- 
ψα/ λόγω τραγουδιών/ να αναφέρω πιο πάνω.

-Τα σέβη μου κ. Διοικητά.
-Καλημέρα.
-Να έρθω το μεσημέρι στην Καβάλα να δω την οικο- 

γένειά μου;
Ακόυσα κάτι... αγριοφωνάρες που ακόμη τις θυμά

μαι!
-Τι θα γίνει με σένα κ. Αθανασίου;
Και πάλι για την ιστορία, σημειώνω.
Είχα προαχθεί βλέπετε στο Βαθμό του Ανθυπασπι- 

στού και αυτόματα πήρα και τον τίτλο του «Σερ». Είχα 
δηλαδή γίνει Κύριος! Ενώ ως Υπαξιωματικός σύμφω
να με κανονισμούς και διαταγές η λέξη αυτή για χ ι
λιάδες χαμηλόβαθμα όργανα ήταν άγνωστη! Φυσικά 
εδώ δεν ευθύνονταν οι αξιωματικοί αλλά τα ...τετρά
δια γραφής!

-Μα κ. Διοικητά, στα παιδιά μου πηγαίνω, μικρά εί
ναι, με ζητούν.

-Να αλλά εγκαταλείπεις την Υπηρεσία σου!
-Πως την εγκαταλείπω κ. Διοικητά; Αστική συγκοι

νωνία ανά 20λεπτο έχει το Πράβη;
Για όσους δεν γνωρίζουν, την Ελευθερούπολη την 

λένε και Πράβη.
-Κάθομαι -  συνέχισα -  κοντά τους το μεσημέρι μια 

δυο ώρες και επιστρέφω ξανά στη δουλειά μου....τόλ
μησα να του πω.

-Κάθεσαι; Πως κάθεσαι; Δηλαδή πηγαίνεις σπίτι σου 
κάθε μεσημέρι χωρίς τη δική μου έγκριση;

Τι να του πω για δικαιολογία; Προτίμησα την αλή
θεια.

[ 41 ] Α/Α



[  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ

4 ί  Λν '  'θ α  μου επιχραπει να αναφέρω και 
ένα δικό μου προσωπικό πρόβλημα για 

να καταλάβετε πόσο αυστηρές ήταν
01 εΥΥΡαφες> η ακόμη και π

διαταγές, ορισμένων προϊοι;αμενων

-Ναι πηγαίνω καμιά φορά κ. Διοικηχά και χωρίς την άδειά σας, επειδή δεν θέλω 
συνεχώς να σας ενοχλώ. Άλλωστε αν συμβεί κάτι το έκτακτο, θα με ενημερώσει ο 
Υπαξιωματικός Υπηρεσίας και θα επιστρέφω αμέσως, 14 χιλιόμετρα απέχει η υπη
ρεσία μου από την Καβάλα. Τώρα όμως ζητώ τη δική σας έγκριση!

Αυτό ήταν. Με περιέλουσε ξανά με τις ...αγριοφωνάρες του!
Μου είπε στη συνέχεια ένα ξερό «ΟΧΙ» και με κατεπείγουσα έγγραφη διαταγή 

του, ζήτησε την απολογία μου.
Με τιμώρησε και στο αιτιολογικό έγραψε: «Διότι άνευ αδείας του πήγα στο σπίτι 

μου κ.λπ. κ.λπ. -  σε απόσταση 14 χιλιομέτρων με συχνή αστική συγκοινωνία, γρά
φω εγώ, να δω τα παιδιά μου!!.

Πήρα την πανταχούσα νεύριασα, ενδόμυχα τον έστειλα στον αγύριστο και κάθι
σα στα ...αυγά μου!

Δεν ...κοκορεύομαι τώρα που γράφω αυτές τις θύμισες ότι αντέδρασα ...δυναμι
κά. Δεν έκανα απολύτως τίποτε. Δεν πήγα να τον βρω και να του κάνω παράπονα. 
Συμμορφώθηκα με τις όποιες απαγορευτικές διαταγές και αυτό ήταν όλο.

Εκείνος, ο αυστηρός και άδικος κατά τη γνώμη μου κ. Διοικητής, στη συνέχεια 
της τιμωρίας μου εκείνης, από μένα ησύχασε, γ ιατί ποτέ δεν άκουσε τη φωνή μου 
-  απ’ ότι θυμάμαι σήμερα -  τουλάχιστον από τηλεφώνου.

Κατ’ ανάγκη όμως λίγο αργότερα σεμνά και ταπεινά προσέφυγα σε κάποιο ...«βύ
σμα» και εκείνο το «βύσμα» προσέφυγε στον πιο πάνω από αυτόν τον αυστηρό και 
άδικο Διοικητή μου, άλλο αξιωματικό που ήταν προϊστάμενος και των δυο μας.

Εκείνος με το ανοικτό μυαλό που τον διέκρινε χωρίς δεύτερη κουβέντα με τοπο
θέτησε οριστικά πλέον στο Α ' Αστυνομικό Τμήμα της Καβάλας που ήταν κ α ι ... δί
πλα στο σπίτι μου και στη θέση μου εκεί στο Πράβη έστειλε άλλον, άγαμο συνάδελ
φο, χωρίς πολλές υποχρεώσεις σαν τις δικές μου!

Την εποχή εκείνη την οικογένεια -  μένω με την εντύπωση -  ότι την είχαν ορι
σμένοι αξιωματικοί σε δεύτερη μοίρα, και οι όποιες απαγορευτικές διαταγές εφαρ
μόζονταν «κατά γράμμα»!

Λίγη μόνο καλή θέληση -  αν υπήρχε -  δε θα χρειαζόντουσαν ούτε τηλεφωνικές 
παρακλήσεις και υποχρεώσεις, ούτε προσφυγή σε άνωθεν... βύσματα, η δε προσφο
ρά των υπηρεσιών από οποιοδήποτε όργανο νομίζω πως θα ήταν αποδοτικότερη!

Ποια ανωμαλία θα υπήρχε στην τότε δική μου υπηρεσία αν με το αστικό λεω
φορείο πήγαινα τα μεσημέρια στο σπίτι μου για λίγη ξεκούραση; Δεν θα ήμουνα 
σας παρακαλώ πάντοτε σε καλύτερη ...φόρμα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
μου;

Αυστηρές πράγματι οι τότε άνωθεν διαταγές και ανάλογα με τα κέφια των προϊ
σταμένων, άλλοτε ανακάτευαν το κρασάκι με καθαρό νεράκι οπότε δεν υπήρχε πρό
βλημα και άλλοτε μέσα σ’ αυτό έριχναν την πιο δυνατή... «τσικουδιά» και αναγκα
στικά ακολουθούσε ο...πονοκέφαλος! ]
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Επιμέλεια: Ανθυπ. Σοφία Ζυγούρα

66
Αν κυριαρχούσε τι νηστεία, η, ζωή μας δε θα ήταν γεμάτη στεναγμούς, γιατί αυτή 
θα δίδασκε σε όλους όχι μόνο τον περιορισμό της σπάταλης ζωής, αλλά και την

αποχή από πολλά κακά **
Μύγας Βασίλειος

Νη< τ ε ία  ε ί ν α ι  η εκούσια ή ακούσια αποχή από ορισμένες κατηγορίες τροφών όπως το 
κμέα ζώων και πτηνών, τα γεννήματα αυτών καθώς τα παράγωγά τους. Η λέξη προέρχεται 
από ) αρχαίο «νηστις»= νηστικός.

Σκ >πός της νηστείας είναι ο σωματικός και ψυχικός καθαρμός του πιστού που επιτυγχά- 
ετα με την συνειδητή αποχή από ορισμένες κατηγορίες τροφών σε περιόδους καθορισμένες 
ιό ιν  Εκκλησία μας.

Ε! νηστεία είναι ένα μέσο για την απόκτηση της αρετής. Ο άνθρωπος που νηστεύει 
δυνο ιώνει τη θέλησή του, επιβάλλεται στον εαυτό του και υποτάσσει το σώμα του στο 
ΓΓ^ΐηια. Δείχνει έμπρακτα την αγάπη του στο Χριστό και την υπακοή του σ ’όσα ορίζει η 
Εκκλησία μας. Έ τσ ι ελκύει τη χάρη του Θεού. Η νηστεία αποτελεί αρχαίο θεσμό της Εκ
κλησίας μας. Άλλωστε ο ίδιος ο Χριστός νήστεψε 40 ημέρες, όταν μετά τη βάφτισή Του 
έμεινε στην έρημο.

Σύμφωνα με την Π. Διαθήκη η νηστεία είναι η πρώτη εντολή του Θεού στους πρωτόπλα
στους. «Θα τρώτε απ’ όλα τα καλά του Παραδείσου εκτός από τον καρπό αυτό». Η παράβασή 
της σήμανε την πτώση του ανθρωπίνου γένους και την εξορία του από τον Παράδεισο.

ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
Ιστορικά τη νηστεία τη συναντάμε και στην αρχαία Ελλάδα την οποία ασκούσαν προπά

ντων οι ιερείς, οι βασιλείς και οι στρατηγοί, προκειμένου να θυσιάσουν. Ο απλός λαός και μά
λιστα οι Αθηναίοι, νήστευαν μόνο κατά τις εορτές των “Ελευσίνιων” και των “Θεσμοφορίων” 
για κάθαρση και εξιλασμό. Γενικά οι Έ λληνες θεωρούσαν τη νηστεία ως δοκιμασία που συνέ- 
τεινε στη προσέγγιση του ανθρώπου με το «θειον».

Διάφορες ιδιότυπες νηστείες είχαν επίσης καθιερωθεί και από θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
σχολές, όπως αυτές των Ορφικών και των Πυθαγορείων.
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Ο άνθρωπος που νηστεύει
δυναμώνει τη θέληση του,

επιβάλλεται στον εαυτό του
και υποτάσσει το σώμα του

, 99στο πνεύμα

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ
Οι Ρωμαίοι νήστευαν κυρίως σε εθνικές στιγμές που οι 

κάτοικοι των διαφόρων πόλεων κατέφευγαν στη δοκιμασία 
της νηστείας για να προκαλέσουν τη θεία βοήθεια.

Οι Άραβες και άλλοι Μωαμεθανοί νηστεύουν κατά το μή
να Ραμαζάν (ο 9ος του ισλαμικού σεληνιακού έτους) και 
πριν της εορτής του Μπαϊράμ δεν τρώνε απολύτως τίποτα 
από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. Τη νύκτα όμως 
παραδίδονται σε πανηγυρικές ευωχίες. Νηστεύουν όμως 
και σε άλλες ημέρες του έτους με κυριότερη αυτή της 10ης 
του μήνα Μπουχαρέμ, του πρώτου μήνα του μωαμεθανι
κού έτους.

Οι Βουδιστές του Θιβέτ υποβάλλονται σε δύο ειδών νη
στείες: στην «αυστηρή» που είναι διάρκειας 24 ωρών όπου 
απαγορεύεται η κατάποση ακόμα και του σάλιου τους και 
στην ηπιότερη που τρώνε μόνο το βράδυ. Η ηθικήτου Βου
δισμού συνιστά τη νηστεία ως μέσον εξιλασμού.

Οι Βραχμάνοι των Ινδιών νηστεύουν πολύ συχνά και αυ
στηρά και δεν αναγνωρίζουν κανένα λόγο εξαίρεσης. Οι φα
κίρηδες καθώς και οι φανατικοί πιστοί των Ινδιών υποβάλ
λονται σε πρωτοφανείς νηστείες επί 8,10 και 15 ημέρες.

Οι λαοί της Ν Α  Ασίας (Λάος, Βιετνάμ, Ταϊλάνδη κ,λπ.) 
κατά τη περίοδο της νηστείας τους απέχουν από κάθε τροφή 
από το μεσημέρι μέχρι την επομένη το πρωί. Ως ημέρες νη
στείας έχουν κυρίως εκείνες κατά τις οποίες υπερχειλίζουν 
οι σπουδαιότεροι ποταμοί των περιοχών τους. Οι πλημμύ
ρες αυτές συμπίπτουν με τον μήνα Μάρτιο όπου λιώνουν 
τα χιόνια. Ο σκοπός της νηστείας τους έχει να κάνει με την 
εξασφάλιση ευνοϊκής επίδρασης των υδάτων στη γονιμότη
τα της Γης (οι ήρεμες πλημμύρες είναι αναγκαίες στους απέ
ραντους ορυζώνες).

Οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες νηστεύουν, 
προπάντων, όταν πλήττονται από μεγά
λες συμφορές.

Οι λαοί της Αφρικής και της αμερι
κανικής ηπείρου, κατά ειδικούς ερευ
νητές, τηρούν νηστείες που τους επι
βάλλουν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις 
τους.

Μόνο κατά τη Ζωροαστρική θρησκεία 
των αρχαίων Περσών δεν τηρείται κα
μία νηστεία. Στους Πέρσες επικρατού
σε η άποψη ότι καλύτερα τιμούν και 
περισσότερο ευχαριστούν το Θεό, όταν

τρέφονται καλά, παρά όταν εκούσια προσπαθούν να 
εξασθενίσουν τον οργανισμό τους. Κατά τα ιερά βιβλία 
τους η ψυχή καθίσταται ισχυρότερη και ικανή να αν- 
θίσταται σε κακά πνεύματα, μόνο όταν μένει οε σώμα 
υγιές και εύρωστο.

Οι Εβραίοι νήστευαν χωρίς να τους το επιβάλλει κα
νένας θρησκευτικός κανόνας. Η Παλαιά Διαθήκη θεω
ρεί τη νηστεία ευάρεστη και πραγματοποιείται για να 
προκαλέσει τη θεία συγνώμη. Η νηστεία των εβραίων 
συνίσταται κυρίως στην ελάττωση του αριθμού των 
γευμάτων. Οι κυριότερες ιουδαϊκές νηστείες ήταν αυ
τές κατά την εορτή του εξιλασμού, στις επετείους των 
μεγάλων συμφορών, όπως της άλωσης της Ιερουσαλήμ 
από τον Ναβουχοδονόσορα.

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ
Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, νηστείες ονομάσθηκαν οι ημέρες κατά τις 
οποίες οι πιστοί οφείλουν να απέχουν από τις ηδονές 
του βίου και ορισμένων τροφών και ποτών.

Κατά τις ημέρες των νηστειών επιβάλλεται στους 
Χριστιανούς η αποχή της βρώσης κρέατος, αυγών, γά
λακτος, ζωικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, ψα
ριών (εκτός των θαλασσινών, οστράκων, αυγοτάραχου 
και χαβιάρι), ελαίου (εκτός τις ελιές) και του οίνου και 
κατ' επέκταση των σημερινών οινοπνευματωδών πο
τών.

Νηστεύουμε για να συνηθίσουμε στην εγκράτεια. 
Για να εξασκήσουμε τον εαυτό μας να συγκροτεί
ται και να μην παρασύρεται στην αμαρτία, στις κακές 

πράξεις, και στους πειρασμούς. Αν 
δε νηστέψουμε δε μπορούμε να συ
γκρατηθούμε και στα άλλα πάθη 
μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μονα
χοί δεν τρώνε ποτέ κρέας παρά μό
νο ψάρι.

Στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο 
(Ματθ.6,16), δίνεται στους χριστι
ανούς ο τρόπος με τον οποίο πρέ
πει να νηστεύουν: «Όταν νηστεύ
ετε μην φέρεσθε όπως οι υποκριτές 
που αφήνουν τα πρόσωπά τους 
άπλυτα για να δείξουν στους υπό-

[ 45 ] Α/Α



[  ΝΗΣΤΕΙΑ

λοιπούς ανθρώπους ότι νη
στεύουν. Αλήθεια σας λέω, οι 
άνθρωποι αυτοί χάνουν το μι
σθό τους. Εσύ όμως όταν νη
στεύεις, να πλύνεις το κεφά
λι σου και το πρόσωπό σου 
ώστε να μην φαίνεται ότι 
νηστεύεις, παρά μόνο στον 
Πατέρα σου κρυφά, και ο Πα
τέρας σου που βλέπει τα κρυφά θα σου το αποδώσει».

Ο Άγιος ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει για τη νηστεία: 
«Δείξε μου τη νηστεία σου δια των έργων σου. Αν δεις 
πτωχό, ελέησέ τον. Αν δεις κάποιο εχθρό σου συμφιλιώ
σου. Αν δεις φίλο σου να προοδεύει μην τον φθονήσεις. 
Διατήρησε τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα μάτια σου, τα 
αυτιά σου καθαρά από αμαρτίες. Διότι ποιο το όφελος 
όταν δεν τρώμε κρέας, όμως κατάτρωμε τους αδελφούς 
μας; Παρακαλώ λοιπόν, όσοι μπορείτε να νηστεύετε όσο 
είναι δυνατόν και να αυξάνετε την καλή σας και αξιέπαι
νη προθυμία».

ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

►Η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Ξεκινά από 
την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο 
(ξημερώματα Κυριακής). Στις 25 Μαρτίου ημέρα του Ευ
αγγελισμού και την Κυριακή των Βαϊων επιτρέπεται να 
φάμε ψάρι. Τετάρτη και Παρασκευή η νηστεία εντείνεται 
με την αποχή οίνου και ελαίου.

►Η νηστεία προ των Χριστουγέννων (40ήμερη). Αρχί
ζει 15 Νοεμβρίου, και λήγει την 24 Δεκεμβρίου. Κατά την 
περίοδο αυτή νηστεύουμε από το κρέας και τα γαλακτο
κομικά. Ψάρι τρώμε κάθε μέρα από τις 16 Νοεμβρίου έως 
και 17 Δεκεμβρίου εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή.

►Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων (Πέτρου και Πάυ- 
λου), αρχίζει μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων και 
τελειώνει στις 29 Ιουνίου. Καθ’ όλο το διάστημα της νη
στείας επιτρέπεται να τρώμε ψάρια κάθε μέρα εκτός Τε
τάρτης και Παρασκευής.

►Η νηστεία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή του 15Αύ- 
γουστου. Αρχίζει την 1η Αυγούστου και λήγει στις 15 
του ίδιου μήνα. Την 6η Αυγούστου (Μεταμόρφωση της 
Σωτήρος) επιτρέπεται να φάμε ψάρι. Αν η 15η Αυγού
στου συμπέσει Τετάρτη ή Παρασκευή τότε γίνεται κατά
λυση μόνο ιχθύος.

► 29η Αυγούστου. Μονοήμερη νηστεία εις μνήμη της 
αποτομής της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Βαπτι- 
στού. Νηστεύουμε το κρέας, το ψά
ρι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και 
το λάδι.

► 14η Σεπτεμβρίου. Μονοήμερη 
νηστεία. Εορτή της υψώσεως του 
Τίμιου Σταυρού. Νηστεύουμε το 
κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκομικά

προϊόντα και το λάδι. Είναι πο
λύ σημαντική νηστεία και κα
τέχει τα «ίσα της Μεγάλης Πα
ρασκευής».

►5η Ιανουάριου. Μονοήμε
ρη νηστεία κατά την οποία 
απέχουμε από το κρέας, το 
ψάρι, τα γαλακτοκομικά και 
το λάδι. Σκοπός της νηστεί

ας αυτής είναι η προετοιμασία μας για τη γιορτή των 
Θεοφανείων και όχι για την πόση του μεγάλου αγια
σμού, όπως κακώς πιστεύται. Είναι κατάλοιπο της κοι
νής ημέρας εορτασμού της Γέννησης και της Βάπτισης 
στις 6 Ιανουάριου στην αρχαία Εκκλησία και της νηστεί
ας που προηγούνταν. Ό ταν χώρισαν οι γιορτές έμεινε μό
νο η νηστεία της παραμονής.

►Σημειωτέον ότι νηστεύουμε κάθε Τετάρτη σε ανά
μνηση της Τετάρτης που λήφθηκε η καταδικαστική από
φαση κατά του Κυρίου και κάθε Παρασκευή σε ανάμνη
ση της ημέρας του θανάτου Του. Οι μοναχοί νηστεύουν 
και κάθε Δευτέρα σε ανάμνηση της γιορτής των Αγίων 
Αγγέλων.

►Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή νηστεύουμε εκτός 
από τις παρακάτω ημέρες, όπου επιτρέπεται να φάμε ότι 
θέλουμε:

α) Η εβδομάδα πριν από την Κυριακή της Τυρινής (επι
τρέπονται όλα εκτός από το κρέας), 

β) Η εβδομάδα μετά το Πάσχα (Διακαινησίμου). 
γ) Η εβδομάδα μετά την Κυριακή της Πεντηκοστής, 
δ) Οι ημέρες μεταξύ των Χριστουγέννων και Θεοφανεί

ων εκτός φυσικά από την Παραμονή των Θεοφανείων.
Κατά τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή επιτρέπεται 

να φάμε ψάρι στις εξής ημερομηνίες: 
α) 7 Ιανουάριου, του Αγίου Ιωάννη του βαπτιστή, 
β) 2 Φεβρουάριου, η Υπαπαντή του Κυρίου, 
γ) 24 Ιουνίου, η γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προ

δρόμου.
δ) 29 Ιουνίου των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύ

λου.
ε) 6 Αυγούστου, η μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού Χρι

στού.
στ) 15 Αυγούστου, η κοίμηση της Θεοτόκου, 
ζ) 8 Σεπτεμβρίου, τα γενέθλια της Θεοτόκου, 
η) 14 Νοεμβρίου, του Αγίου Φιλίππου, 
θ) 21 Νοεμβρίου, τα Εισόδια της Θεοτόκου.
►Ένας τελευταίος κανόνας είναι ότι όταν νηστεύουμε 

και η ημέρα είναι Σάββατο επιτρέπεται να φάμε λάδι εκτός 
του Μεγάλου Σαββάτου. ]

Γενικά οι Έλληνες 
θεωρούσαν τη νηστεία ως 
δοκιμασία που συνέτεινε 

στη προσέγγιση του 
ανθρώπου με το «θειον»

ΠΗΓΕΣ: α) myriobiblos.gr β) 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ,

Οπτικό Κ έντρο
ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ

α π ό  τ ο  1 9 7 4

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ JEL

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠ%
ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ί  \

ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Μην παίζετε με τα μάτια σας...

Χαρίστε στον εαυτό σας τη σωστή όραση 

με επώνυμα γυαλιά οράσεως, γυαλιά 

ηλίου, 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.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 33 & ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
ΤΗΛ.: 2103215311 - 2103212748, FAX: 2103214042
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Οδοιπορικό στις κορφές της Γορτυνίας

επαρχία του νομού Αρκαδίας, που βρί
σκεται στο Β.Δ. μέρος του νομού, έχει έκταση 1.180 τ.χ. και 
πληθυσμό 21.762. Το έδαφος της είναι ορεινό και διαρρέεται 
από τον Λοόσιο, τον Αλφειό και τον Λάδωνα. Επειδή το έδα
φος της είναι ορεινό, η περιοχή είναι άγονη και παράγει μόνο 
λίγα σιτηρά, κτηνοτροφικά και δασικά προϊόντα. Σήμερα η 
επαρχία έχει εννέα δήμους (Γόρτυνος, Δημητσάνας, Τρικο- 
λώνων, Ηραίας, Τροπαίων, Κοντοβάζαινας, Κλείτορος,, 
Λαγκαδιών και Βυτίνας). Πρωτεύουσά της είναι η ιστορι
κή Δημητσάνα, στα πετρόχτιστα καλντερίμια της οποίας 
περιδιαβαίνουν οι μνήμες χιλιετιών.

οικονομίας υπήρξε η υδροκίνηση με πηγή τα άφθονα νε
ρά του Λούσιου ποταμού. Οι κάτοικοί της, εκμεταλλευό
μενοι τη δύναμη των νερών του Λούσιου κατασκεύασαν 
διάφορες βιοτεχνικές εγκαταστάσεις όπως αλευρόμυλους, 
νεροτριβές, βυρσοδεψεία και μπαρουτόμυλους. Κατά τη 
διάρκεια της Επανάστασης, η Δημητσάνα αποτέλεσε το 
σημαντικότερο κέντρο ανεφοδιασμού σε μπαρούτι του

Η Δημητσάνα
Η Δημητσάνα, γοητεύει με τα παλιά πετρόχτιστα σπί

τια, την αρχοντιά της, τις εκκλησίες της, τα λιθόστρωτα 
δρομάκια και την αμφιθεατρική της δόμηση πάνω από τον 
ποταμό Λούσιο σε υψόμετρο Ι.ΟΟΟμ. Είναι διοικητικό και 
οικονομικό κέντρο και πρωτεύουσα της επαρχίας Γορ- 
τυνίας. Η περιοχή κατοικείτο από την αρχαιότητα. Εκεί 
υπήρχε η αρχαία κώμη Τεύθις, όπου ίχνη της σώζονται 
μέχρι σήμερα. Η Δημητσάνα υπήρξε λίκνο της Επανά
στασης του '21. Είναι γενέτειρα του Πατριάρχη Γρηγο- 
ρίου του Ε ’ και του Παλαιών Πατρών Γερμανού, καθώς 
και πολλών αγωνιστών. Το σπίτι του Γρηγορίου Ε’ έχει 
ανακαινισθεί και στεγάζει σήμερα Εκκλησιαστικό Μουσείο. 
Στη θέση της ονομαστής Σχολής Δημητσάνης, στεγάζεται η 
Βιβλιοθήκη (15.000 τόμους) και λαογραφική συλλογή, στην 
οποία, μεταξύ άλλων, εκτίθεται η σέλα του Παπαφλέσσα και 
η λάρνακα των οστών του Π.Π. Γερμανού.

Η Δημητσάνα ήταν από το 18ο αιώνα αξιόλογο εμπορικό 
κέντρο της περιοχής και κινητήρια δύναμη της τοπικής

Μόριά και τη Ρούμελης. Την παραγωγή της μπαρούτης 
είχαν αναλάβει τότε οι αδελφοί Σπηλιοτόπουλοι. Ίχνη  των 
μπαρουτόμυλων διασώζονται μέχρι σήμερα, ενώ ένας απο
κατεστημένος μπαρουτόμυλος λειτουργεί στον Αϊ-Γιάννη. 
Η ακμή της πόλης κράτησε μέχρι το 1900. Στην παρακμή 
της συνέβαλαν αποφασιστικά η εσωτερική μετανάστευση
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Π. Δεληγιάννη, που διενήργησε τις βουλευτικές εκλογές του 
1895. Πρωταγωνιστικό ρόλο στον απελευθερωτικό αγώνα 
έπαιξαν επίσης ο Ιωάννης Θεοφιλόπουλος, στενός συνεργά
της των πυρπολητών Παπανικολη και Κανάρη, ο Θανάσης 
Κιντζιος (μάχη της Γράνας, 1821), ο ηρωας των Τρίκορφων 
Παπασταθούλης, και πολλοί άλλοι. Το 1833 τα Λαγκάδια 
έγιναν έδρα του δήμου Τεύθιδος και μέχρι και τις αρχές 
του 20ου αιώνα γνώρισαν αξιόλογη εμπορική και πνευμα
τική άνθηση. Η τοπική οικονομία βασιζόταν στη γεωργία 
και την κτηνοτροφία και στα έσοδα από τις κατασκευές της 
πέτρας. Την περίοδο αυτή τα Λαγκάδια είχαν γύρω στους
6.000 κατοίκους και ήταν η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της 
Αρκαδίας, μετά την Τρίπολη. Αργότερα, κατά την περίοδο 
του μεσοπολέμου ισχυρό κύμα εσωτερικής μετανάστευσης 
ερήμωσε τον τόπο. Σήμερα ο πληθυσμός δεν ξεπερνά τους 
800 κατοίκους.

Τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το ιστορικό σπίτι των 
Δεληγιάννηδων στην πάνω Γειτονιά και οι παλιές εκκλησί
ες των Αγίων Ταξιαρχών (1805), στην πλατεία των Ηρώων, 
και των Αγίων Αποστόλων (1854), στην κάτω Γειτονιά. Αξι
όλογο είναι το επιβλητικό πετρόχτιστο κτίριο του Γυμνα
σίου (1868). Στο χωριό και ειδικότερα στην πάνω Γειτονιά 
υπάρχουν αρκετές όμορφες πετρόχτιστες βρύσες. Εκεί βρί
σκονται ο ναός του Τίμιου Προδρόμου (1808), κάτω ακριβώς 
από το σπίτι των Δεληγιανναίων, ο οποίος κτίστηκε σε 40 
μέρες, καθώς τα εκκλησάκια της Παναγιάς του Γούναρη 
(1862), και της Αγίας Τριάδας.

Από παλιά τα Λαγκάδια φημίζονταν για τα εξαιρετικά 
υφαντά τους, παράδοση που συνεχίζεται ως τις μέρες μας. 
Στα καταστήματα μπορεί κανείς να αγοράσει υφαντά καθώς 
και τοπικά ζυμαρικά, γλυκά και προϊόντα ξυλοτεχνίας. Τα 
σημερινά Λαγκάδια είναι γνωστά και για τις καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις του δημοτικού τραγουδιού (τέλη Ιουλίου), που 
συγκεντρώνουν πολλούς επισκέπτες.

Βυτίνα
Χτισμένη σε υψόμετρο 1.033 μ. στους πρόποδες του ελα- 

τοσκέπαστου Μαινάλου, η Βυτίνα έχει μαγευτική θέση και 
είναι από τα πιο γραφικούς οικισμούς της Ελλάδας. Είναι

και η μετανάστευση στην αλλοδαπή.
Η πόλη διαθέτει σήμερα άρτια υποδομή για τη φιλοξενία 

και εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Τα Λαγκάδια
Τα Λαγκάδια είναι μια γραφικότατη αρκαδική κωμόπο

λη, ένα πέτρινο κομψοτέχνημα, με εντυπωσιακά πέτρινα 
σπίτια χτισμένα αμφιθεατρικά σε απότομη πλαγιά, με τρε
χούμενα νερά, σε ένα ορεινό επιβλητικό τοπίο. Είναι η πατρί
δα των Δεληγιαννέων και άλλων αγωνιστών του 1821. Είναι 
η πατρίδα προικισμένων μαστόρων και τεχνιτών της πέτρας, 
των ονομαστών Λαγκαδιανών μαστόρων, που για γενιές 
άπλωσαν παντού τη φήμη τους, χτίζοντας σπίτια, εκκλησίες, 
γεφύρια και σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η κεντρική 
πλατεία του χωριού, με τα καφενεία και τα εστιατόρια στέκει 
ακριβώς στο χείλος της ρεματιάς (με κλίση 70%) και είναι 
γεμάτη από πλατάνια Από εκεί ξεκινά το Λαγκαδιανό ρέμα, 
που κυλά το ποτάμι του Τουθόα κατά τον Παυσανία, το οποίο 
διασχίζει ένα μεγάλο τμήμα της Γορτυνίας και ανάμεσα από 
δασωμένες πλαγιές καταλήγει στον ποταμό Λάδωνα. Το πάνω 
μέρος του χωριού, η Πάνω Γειτονιά, είναι μοναδικό σε γραφι
κότητα και έχει υπέροχη θέα. Κατά την αρχαιότητα, από την 
περιοχή περνούσε η περίφημη οδός Σπάρτης-Μεγαλόπολης- 
Μεθυδρίου-Τεύθιδος-Ηραίας-Ολυμπίας, όπου οι κάτοικοι της 
Πελοποννήσου πήγαιναν στην Ολυμπία για να παρακολου
θήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

ΤαΛαγκάδια πρωτοστάτησαν στον απελευθερωτικό αγώνα 
του 1821 με την οικογένεια των Δεληγιανναίων. Η οικογέ
νεια αυτή ανάδειξε έναν από τους δυο μοραγιάννηδες (αρχη
γούς των προεστών) που έδρευαν στην Τρίπολη. Ο μοραγι- 
άννης Ιωάννης Δεληγιάννης που δολοφονήθηκε άγρια από 
τους Τούρκους το 1816, μέσα στο σπίτι του στα Λαγκάδια, 
ενώ το 1821 δολοφονήθηκε και ο γιος του Θεοδωράκης από 
βασανιστήρια στη φυλακή, λίγο μετά την άλωση της Τριπο- 
λιτσάς. Η ίδια οικογένεια έδωσε πολλούς αξιόλογους άνδρες, 
όπως τον πολέμαρχο Κανέλλο Δεληγιάννη, αργότερα πρόε
δρο της Βουλής. Τα Λαγκάδια έδωσαν δυο πρωθυπουργούς, 
τον Θεόδωρο Π. Δεληγιάννη που δολοφονήθηκε έξω από τη 
Βουλή το 1905, και τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Νικόλαο



έδρα ίου  ομώνυμου Δήμου και αποτελεί 
ένα ιδεώδη τόπο χειμερινού και θερινού 
τουρισμού. Σύμφωνα με την επικρατέστε
ρη εκδοχή η Βυτίνα χτίστηκε το 350 μ.Χ. 
μετά τη διάλυση της αρχαίας αρκαδικής 
κώμης του Μεθυδρίου. Η συμβολή της 
στον απελευθερωτικό αγώνα ήταν σημα
ντική. Εκεί γινόταν η τροφοδοσία με ψω
μί του επαναστατικού στρατού και η περί
θαλψη των τραυματιών. Η περιοχή έδωσε 
στην επανάσταση πολλούς και άξιους αγω
νιστές. Για την ενεργή συμμετοχή της στην 
επανάσταση, τα στρατεύματα του Ιμπραήμ 

πυρπόλησαν την Κάτω Βυτίνα επτά φορές το 1825 και το 1826. Ακολούθησαν 
διωγμοί και υπήρξαν πολλά θύματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ηρωίδα 
Ελένη Λιαροπούλου, η οποία για να μη πέσει στα χέρια των Τούρκων, πήδηξε στο 
γκρεμό από το βράχο “Κότρωνα”. Οι κάτοικοι που διασωθήκαν έχτισαν αργότερα 
τη σημερινή Βυτίνα, ενώ άλλοι έφυγαν σε mo εύφορες περιοχές. Η Βυτίνα είναι 
γενέτειρα του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου και του Βασιλείου 
Οικονομίδη. Μετά την απελευθέρωση η Βυτίνα υπήρξε εμπορικό κέντρο ολό
κληρης της περιοχής με σημαντική ακμή κατά την περίοδο 1920-1940. Κέντρο 
της κωμόπολης είναι η κεντρική πλατεία με την εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα, 
δημιούργημα ντόπιων μαστόρων με το φημισμένο τοπικό μαύρο μάρμαρο. Μια 
συνήθης εξόρμηση είναι στο χιονοδρομικό κέντρο της Οστρακίνας. Κοντά στη 
Βυτίνα βρίσκονται τα μοναστήρια της Κερνίτσας και των Αγίων Θεοδώρων. Επί
σης, στο δρόμο από την Τρίπολη στις παρυφές του Μαινάλου, είναι η “πηγή του 
Παυσανία”, την οποία αναφέρει ο ιστορικός στα “Αρκαδικά”.

Σχεμνίχοα
Η Στεμνίτσα, ή Υψούς, ένα γραφικότατο ορεινό χωριό, έδρα του Δήμου Τρικο- 

λώνων, είναι χτισμένη σε υψόμετρο Ι.ΙΟΟμ. αμφιθεατρικά στις δυτικές πλαγιές 
του Μαινάλου, και γοητεύει με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της, τα αρχοντι
κά της, τις ωραίες βυζαντινές εκκλησίες και τα γραφικά καλντερίμια της.

Με πλουσιότατη παράδοση και σημαντικότατη ιστορία, η Στεμνίτσα αποτε
λεί μαζί με τη Δημητσάνα τη Βυτίνα και τα Λαγκάδια, κεντρικό πόλο έλξης οε 
ολόκληρη την περιοχή του Μαινάλου. Η φυσική θέση του χωριού ανάμεσα στο 
ελατόδασος του Μαινάλου και του φαραγγιού του Λούσιου, το καθιστούν ιδεώ
δη τόπο για χειμερινές διακοπές. Στο χωριό λειτουργεί ξενοδοχείο, ξενώνες, τα
βέρνες και καφετέριες. Η ιστορία της Στεμνίτσας αρχίζει στα βάθη των αιώνων
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με το όνομα Υψους, που διατηρεί ως τα μέσα του 7ου μ,Χ. 
αιώνα. Η ακμή της πόλης αρχίζει κατά την τουρκοκρατία. 
Η Σχεμνίτσα διεκδικεί τον τίτλο της πρώτης πρωτεύουσας 
της επαναστατημένης Ελλάδας και της έδρας του πρώτου 
Κοινοβουλίου. Κατά τη συνέλευση των Καλτεζών εκλέγε
ται έδρα της Α' Πελοποννησιακής Γερουσίας και χο καλο
καίρι του 1821 συνέρχεται εκεί η Πρώτη Πελοποννησιακή 
Γερουσία. Η Γερουσία συνεδρίασε σε ένα κελί της Μονής 
της Ζωοδόχου Πηγής, που βρίσκεται στην πλαγιά του βου
νού πάνω από το χωριό. Η Σχεμνίτσα ήταν η πατρίδα πολ
λών προσωπικοτήτων του αγώνα του 1821. Υπήρξε επίσης 
αγαπημένο καταφύγιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Εδώ 
αποσύρθηκε ο Γέρος του Μόριά για μια περίοδο μετά το θά
νατο του γιου του Πάνου στην εμφύλια διαμάχη. Το χωριό 
υπήρξε σημαντικό κέντρο χρυσοχοΐας και αργυροτεχνίας. 
Πολλοί γνωστοί χρυσοχόοι κατάγονται από εδώ. Η τέχνη 
της αργυροχρυσοχοϊας διδάσκεται ακόμα και σήμερα στην 
ομώνυμη Μέση Τεχνική Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας.

Ελληνικό
Κοντά στη Σχεμνίτσα βρίσκεται χο Ελληνικό από όπου 

μπορεί κανείς να επισκεφτεί την Αρχαία Γόρτυνα. Είναι 
χτισμένο πάνω σε τρεις μικρούς λόφους σε υψόμετρο 700 μ. 
Η ιστορία του Ελληνικού ξεκινάει γύρω στον 16ο αιώνα.

Από το Ελληνικό καταγόταν ο οπλαρχηγός του 1821 Σάβ
βας Νικολόπουλος.

Μεγάλος πληθυσμός του χωριού μετανάστευσε στις αρχές 
του 20ου αιώνα στο εξωτερικό.

Στην είσοδο του χωριού, από την Μεγαλόπολη βρίσκεται 
η Μαυράκειος Επαγγελματική Σχολή που σήμερα λειτουρ
γεί ως επαγγελματική σχολή της ΔΕΗ. Εντός του οικισμού 
υπάρχουν οι ναοί: Προφήτης Ηλίας που είναι καθεδρικός 
ναός, Τίμιου Προδρόμου και Άγιος Δημήτριος. Ο Προφήτης 
Ηλίας (1904-1905), είναι έργο άριστης τέχνης. Έ χει ρυθμό 
βυζαντινό και αρχιτεκτονική δομή μεγαλοπρεπή.

Τρόπαια
Τα Τρόπαια είναι μια γραφική κωμόπολη της Γορτυνίας 

και έδρα του ομώνυμου Δήμου με 800 κατοίκους. Αξιόλογο 
είναι το πετρόκτιστο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου και η 
μητρόπολη της Κοίμησης της Θεοτόκου, καθώς και η εκ
κλησία του Αγίου Γεωργίου. Κοντά στα Τρόπαια, και ανά

μεσα στα χωριά Γαλατάς και Βυζύα, υπάρχουν τα ερείπια 
του φραγκικού κάστρου της Άκοβας (13ος αιώνας), έδρας 
μιας από τις βαρονίες του πριγκιπάτου της Πελοποννήσου, 
από τις ισχυρότερες της Πελοποννήσου, που ιδρύθηκε μετά 
την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους σταυροφό
ρους και κυβερνήθηκε επί σειρά ετών από γυναίκες. Σύμ
φωνα με αρχαιολογικές έρευνες θεωρείται ότι η ευρύτερη 
περιοχή Τροπαίων κατοικήθηκε από Πελασγούς πριν από 
το 2200 π.Χ. Μετά από το 1307 π.Χ. εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή Βοιωτοί. Τα σύγχρονα Τρόπαια χρονολογούνται 
στους αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης 
χρόνους. Στη θέση της σημερινής κωμόπολης υπήρχε με
σαιωνική πόλη πριν από το 1300 μ.Χ. με το όνομα Βερβίτσα, 
η οποία τον 20ο αιώνα μετονομάστηκε σε Τρόπαια,Κατά την 
επανάσταση του '21 πολλοί Τροπαιάτες ακολούθησαν τον 
Κολοκοτρώνη.

Ζάχουνα
Σε κατάφυτη πλαγιά, 4 χιλ. δυτικά από τη Δημητσάνας 

και πάνω από το φαράγγι τουΛούσιου, σε υψόμετρο 1.050 μ., 
βρίσκεται η Ζάτουνα, ένα πανέμορφο και γραφικότατο χω
ριό. Στην κεντρική πλατεία του χωριού δεσπόζει η επιβλητι
κή πετρόκτιστη εκκλησία της Παναγίας και το πέτρινο Δη
μοτικό Σχολείο. Η Ζάτουνα καταστράφηκε ολοκληρωτικά 
κατά τη διάρκεια των Ορλωφικών (1779), το χωριό κάηκε, 
πολλοί κάτοικοι σφάχτηκαν ή πουλήθηκαν σαν δούλοι και 
όσοι κατάφεραν να διαφύγουν, κατέφυγαν στις σπηλιά; του 
Λούσιου και στα γύρω βουνά. Το 1821, η Ζάτουνα ανέδειξε 
αρκετούς αξιόλογους αγωνιστές. Κορυφαίοι εξ’ αυτών είναι 
ο ήρωας Στάϊκος Σταϊκόπουλος, πορθητής των κάστρων 
του Παλαμηδίου του Ναυπλίου και της Ακροκορίνθου, ο 
σημαιοφόρος και έμπιστος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη Νι- 
κόλας Καραχάλιος,, ο Φιλικός Στέφανος I. Στεφανόπουλος- 
Ρολωγάς και ο Γ. Γιωτόπουλος, γραμματέας του Πλαπούτα. 
Ιδιαίτερη ακμή γνώρισε η Ζάτουνα από τον 17ο αιώνα με 
την ανάπτυξη της χρυσοχοΐας, υφαντουργίας, εργαστήριων 
αγιογραφίας και επεξεργασίας μπαρουτιού. Κατά τον 18ο και 
19ο αιώνα σημαντική άνθηση γνώρισε και η βυρσοδεψία, με 
αρκετά “ταμπάκικα” στο χωριό. Σύμφωνα με τον Φωτάκο, 
“η Ζάτουνα τροφοδότησε την Επανάσταση με πετσιά, όπως 
η Δημητσάνα με μπαρούτι”. Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε 
μέχρι το 1966, οπότε και έκλεισε το τελευταίο βυρσοδεψείο.
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Το μεταναστευτικό ρεύμα για την αλλοδαπή, έπληξε και τη 
Ζάτουνα. Σήμερα έχει μόλις 30-40 μονίμους κατοίκους. Το 
1967 εκτοπίστηκε εκεί ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωρά- 
κης, ο οποίος εμπνεύστηκε και έγραψε το έργο του “Αρκαδί- 
ες”. Στις 9 Δεκεμβρίου 1995 η τότε Κοινότητα Ζάτουνας τον 
τίμησε ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο δημότη της.

Παλούμπα
Το χωριό Παλοιίμπα αποτελεί έδρα του δήμου Ηραίας. Εί

ναι πατρίδα των Πλαπουταίων, του Κόλια Πλαπούτα, του 
στρατηγού Δημήτριου Πλαπούτα και άλλων αγωνιστών 
του '21.Έ χει 40 μόνιμους κατοίκους, ενώ κατά τη θερινή 
περίοδο ο πληθυσμός υπερβαίνει τους 100. Η ασχολίες των 
κατοίκων είναι η γεωργία και κτηνοτροφία.

Αετορράχη
Βρίσκεται πάνω στον άξονα του επαρχιακού δρόμου: Σταυ- 
ροδρόμι-Αετορράχη-Λυσσαρέα-Παλούμπα-Ράφτη-Δημη- 
τσάναα. Έ χει καταπληκτική ορατότητα (θέα) κι ένα υπέρο
χο ηλιοβασίλεμα όταν ο ήλιος προσεγγίζει τα γαλάζια νερά 
του Ιονίου. Περιβάλλεται βόρεια από τον ποταμό Τουθόα 
(Λαγκαδινό) και νότια από το χείμαρρο «Γκούρα». Και το 
ποτάμι και ο χείμαρρος αποτελούν φαράγγια ιδιαίτερου φυ
σικού κάλλους.
Κάτω από την κεντρική πλατεία του χωριού υπάρχει ο ανα
καινισμένος ναός του Αγ. Κων/νου, κτήτορας του οποίου 
θεωρείται ο αγωνιστής και ιατρός του 1821 Κωνσταντής 
Δετώρος.
Στις θέσεις «Καλμπάκη» και «Κάτω Βρύση» υπάρχουν πε- 
τρόχτιστες βρύσες, με καμάρα (τόξο) και κορύτες.
Η Αετορράχη είναι επίσης πατρίδα του κληρικού και φιλι
κού του ΑΓΩΝΑ, του ηρωικού Παπαγεώργη.

Ο Λούσιος ποταμός
'Οπως αναφέρει ο περιηγητής Παυσανίας, ο νεογέννητος 

Δίας, λούστηκε κρυφά από τον Κρόνο στις πηγές του ποτα
μού Λούσιου. Ο ποταμός πηγάζει από την περιοχή της αρ
χαίας Θεισόας και από την κορυφογραμμή των βουνών των 
Λαγκαδιών, με ψηλότερη κορυφή το Ψηλό Βουνό (1.503μ.). 
Οι κυριότερες πηγές του βρίσκονται κοντά στο χωριό Καρ
καλού, όπου και η θέση της αρχαίας κώμης Θεισόας και 
βορειότερα στην περιοχή του χωριού Καλονέρι. Τα δύο

ρεύματα ενώνονται στο χωριό Καρκαλού και ο Λούσιος στη 
συνέχεια κατευθύνεται προς τα στενά της Καρκαλούς που 
αποτελούν το πρώτο τμήμα του φαραγγιού. Η διαδρομή του 
γίνεται μέσα από ιτιές, λεύκες και λυγαριές. Το ποτάμι περ
νά δυτικά από τη Δημητσάνα και καταλήγει στον Αλφειό 
2.5 χιλ. ΒΔ της Καρύταινας, έχοντας διανύσει 26 χιλιόμετρα 
και διασχίσει ένα από τα ωραιότερα φαράγγια της χώρας. Το 
ποτάμι είναι ιδιαίτερα ορμητικό ακόμη και τους καλοκαιρι
νούς μήνες. Στο ποτάμι υπάρχουν βίδρες, που δεν βρίσκουν 
αρκετά ψάρια, αλλά αρκούνται στα άφθονα καβούρια, όπως 
και νεροφίδα που κυνηγούν γυρίνους. Το φαράγγι του Λού
σιου είναι από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Αρκαδίας. 
Είναι ένας τόπος ιδιαίτερα φορτισμένος ιστορικά και θρη
σκευτικά, μια περιοχή σπάνιας και επιβλητικής φυσικής 
ομορφιάς.

Ο ποταμός Λάδωνας
Ο ποταμός Λάδωνας είναι ο κυριότερος παραπόταμος 

του Αλφειού. Έ να  από τα αξιοθέατα της Αρκαδίας είναι 
το φράγμα του ποταμού που δημιούργησε σε μια χαράδρα 
του βουνού Αφροδίσιου τεχνητή λίμνη μεγίστου μήκους 
15 χλμ. και επιφάνειας 6.000 στρεμμάτων, σε υψόμετρο 
420 μέτρων. Η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού 
της ΔΕΗ, που άρχισε το 1950 είναι από τις πρώτες μεγάλες 
μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το 
φράγμα συγκεντρώνει 50.000.000 κυβικά μέτρα νερού και 
η μέση ολική ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 
το σταθμό είναι 350.000.000 KWh. Σημαντικό μέρος της δα
πάνης που απαιτήθηκε καλύφθηκε από ιταλικές πολεμικές 
αποζημιώσεις. Ο ποταμός Λάδων, όπως και οι παραπόταμοί 
του Πάϊος, Αροάνιος και Τράγος, προσφέρονται για κατάβα
ση με canoe-kayak και rafting.

Μονή Τίμιου Προδρόμου
Πάνω από την αριστερή όχθη του ποταμού Λούσιου, στη 

βάση ενός ψηλού και άγριου βράχου, δεσπόζει το ιστορικό 
μοναστήρι του Τίμιου Προδρόμου. Χτίστηκε το 16ο αιώνα 
και είναι σήμερα από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες 
μονές της Πελοποννήσου. Το Καθολικό της είναι κτισμένο
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στην κοιλότητα του βράχου, έχει όχημα θολωτής Βασι
λικής και εξωτερικά φέρει αγιογραφίες. Οι τοιχογραφίες 
του, παρά τις φθορές, είναι αξιόλογες και σύμφωνα με τον 
Φώτη Κόντογλου ανάγονται στον 16ο αιώνα και ανήκουν 
στην Κρητική Σχολή. Μάλιστα, θεωρούνται ότι ανήκουν 
στο Θεοφάνη τον Κρητικό και το Μόσχο. Η Μονή διαθέτει 
αξιόλογη βιβλιοθήκη με σημαντικά θεολογικά και φιλοσο
φικά βιβλία. Στο Ηγουμενείο και στο Αρχονταρίκι υπάρ
χουν παλιές φωτογραφίες, εκκλησιαστικά πρόσωπα και 
γράμματα του Κολοκοτρώνη.

Λίγο πιο έξω από την Μονή σε ένα μικρό ύψωμα είναι 
κτισμένο το εκκλησάκι του θαυματουργού Αγίου Αθανα
σίου του νέου, Επισκόπου Χριστιανουπόλεως, προστάτη 
της μονής, με μέρος των λειψάνων του. Πρόκειται για το 
πνευματικό καύχημα της Γορτυνίας. Με βάση την οικο
νομική ευρωστία που απέκτησε λάγω των πολλών αφιε
ρώσεων και δωρεών που δέχθηκε κατά τον 17ο και 18ο 
αιώνα, κατόρθωσε να επιτελέσει αξιόλογο φιλανθρωπικό 
έργο. Συγχρόνως ήταν ασφαλές καταφύγιο για τους κυ
νηγημένους Έλληνες μετά τις επιδρομές των Τούρκων. 
Σ’ αυτό κατέφυγαν το 1779 οι Στεμνιτσιώτες για να σω
θούν έπειτα από επιδρομή των Τούρκων. Χρησιμέυσε σαν 
καταφύγιο και ορμητήριο του Θ. Κολοκοτρώνη, του Πλα- 
πούτα και άλλων οπλαρχηγών και σαν νοσοκομείο για 
τους τραυματίες. Συγχρόνως ήταν κέντρο ανεφοδιασμού 
των πολιορκητών της Τριπολιτσάς.

Μονή Αιμυαλών
Στο φαράγγι του Λούσιου και σε εντυπωσιακό τοπίο, 

βρίσκεται η Μονή Αιμυαλών. Είναι κτισμένη στη ρίζα 
μεγάλου βράχου, σχεδόν μετέωρη και αφιερωμένη στη 
γέννηση της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την κτητορική επι
γραφή, η Μονή κτίστηκε το 1600, και το καθολικό της με 
τις αγιογραφίες του έγιναν το 1608, από τους Ναυπλιώτες 
αδελφούς Δημήτριο και Γεώργιο Μόσχου, με έξοδα των 
κτητόρων της μονής Γρηγορίου ιερομόναχου Κοντογιάν- 
νη και της αδελφής του μοναχής Ευπραξίας.

Αρχικά η Μονή είχε τη μορφή ασκητηρίου με λίγα 
κελιά σφηνωμένα μέσα σε σπήλαιο. Το μοναστήρι ανα
πτύχθηκε γρήγορα, δεχόμενο πολλές δωρεές και αφιερώ
ματα. Το 1622, όπως αναφέρεται σε σιγίλλιο του Πατρι- 
άρχου Ιερεμία, έγινε σταυροπηγιακό από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν

εξαίρετο πνευματικό κέντρο, προσκύνημα των χριστιανών 
της περιοχής, ιδίως της Δημητσάνης και του Ζυγοβιστίου 
και βοήθησε σημαντικά τους αγωνιζόμενους Έλληνες 
στον αγώνα του 1821 με τρόφιμα, χρήματα, φιλοξενία κυ
νηγημένων, συμμετοχή μοναχών στις μάχες και παροχή 
δανείου 750 γροσίων. Μετά την απελευθέρωση τα κτήμα
τά του απαλλοτριώθηκαν και δόθηκαν σε ακτήμονες. Το 
1925 διαλύθηκε και προσαρτήθηκε στη μονή Τίμιου Προ
δρόμου Στεμνίτσας. Λίγο πριν το μοναστήρι, και στα δεξιά 
του δρόμου που οδηγεί σε αυτό, βρίσκεται ο Ληνός των 
Κολοκοτρωναίων, μικρό αναπαλαιωμένο κτίσμα. Σε αυτό 
κατέφυγε ο αδερφός του Θ. Κολοκοτρώνη Γιωργάκης επι
κεφαλής λίγων παλικαριών ύστερα από προδοσία ενός κα
λόγερου. Οι Έλληνες προέβαλαν ηρωική αντίσταση κατά 
των πολυάριθμων Τούρκων, που είχαν περικυκλώσει τον 
ληνό. Ό ταν οι πολιορκητές έβαλαν φωτιά στον ληνό, οι 
αμυνόμενοι επεχείρησαν ηρωική έξοδο με τα σπαθιά στα 
χέρια και σκοτώθηκαν όλοι.

Μονή Φιλοσόφου
Η Μονή Φιλοσόφου βρίσκεται στην χαράδρα του ποτα

μού Λούσιου, νότια της Δημητσάνας. Είναι αφιερωμένη 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι χτισμένη στη δυτική 
πλευρά του φαραγγιού του Λούσιου. Αποτελείται από δύο 
μοναστηριακά συγκροτήματα, από την παλαιά και από 
την νέα Μονή, οι οποίες βρίσκονται σε μικρή απόσταση 
μεταξύ τους.

Η παλαιά Μονή Φιλοσόφου είναι η πιο ιστορική και 
παλαιά μονή της Αρκαδίας (10ος αιώνας) και από τα πα- 
λαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Σύμφωνα με 
την παράδοση, ιδρύθηκε το 963 από τον Ιωάννη Λαμπαρ- 
δόπουλο, τον επονομαζόμενο “φιλόσοφο”, γραμματέα του 
αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Σώζεται ακέραια και απο
τελεί θαυμαστό δείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής του 
10ου αιώνα με αξιόλογες τοιχογραφίες. ]
ΠΗΓΈΣ: 1) Πέδρο Ολάγια: Ευδαίμων Αρκαδία, 2) Πέτρου Σαραντάκη: 
Αρκαδία, τα μοναστήρια και οι εκκλησίες της, 3) Βασιλείου Καρδάση: 
Αρκαδία, γενέθλια γη, 4)Γϊώργου Δεπόλλα: Επιστροφή στην Αρκαδία, 
www.arcadia.g,http:llwww.arcadies.gr/dimitsana/, 
http:llel.wikipedia.org/, www.arcadia.gr,www.gortynos.gr/

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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[  ΕΡΕΥΝΑ

Του Αστυνόμου Α' Γεωργίου Γληγόρη 
Τμηματάρχη του Τμ. Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ

Η αρχαιοκαπηλία ,
τους προηγούμενους αιώνες

Το κατάλοιπα της ιστορικής τέχνης των λαών, αυ
τή η (Η μ φ κ η τ η τ η  δυνατότητα του ανθρώπου, να δη- 
® ο υ ρ β  σ η μ ιτ ικ ά  έργα σε κάθε εποχή, μάρτυρες και 
καθρέπκς της αδιάκοπης παραδοσιακής κουλτούρας χι- 
λιετιο^βεβηλώνονται, φυγαδεύονται, εκποιούνται και 
μαστί^Εται κυριολεκτικά, χρόνια τώρα, από την αρχαι-

Δυστυχώς η σημερινή πραγματικότητα είναι απογοη- 
τευτική, όχι μόνο δεν προστατεύονται με επαρκή μέσα 
οι γνωστοί αρχαιολογικοί θησαυροί μας, αλλά βρίσκονται 
σε συνεχή παραμέληση, δίχως το παραμικρό ίχνος ευαι
σθησίας. Όποια πέτρα και να σηκωθεί στην Ελλάδα θα 
βρεθεί θησαυρός, όποιο οικόπεδο ανασκαφτεί κάτι θα βρε
θεί, είτε ένα σπασμένο αγγείο, είτε ένα σκουριασμένο νό
μισμα, είτε ένας νεκρικός θάλαμος.

Κρίνω σκόπιμο να αναφέρω συνοπτικά ορισμένα περι
στατικά, άγνωστα στο ευρύτερο κοινό, που έχουν να κά
νουν με τις κλοπές και τους βανδαλισμούς που υπέστη 
η πολιτιστική μας κληρονομιά, που τόσος λόγος για την 
προστασία της γίνεται σήμερα παγκοσμίως, χωρίς όμως 
να λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της 
ή και αν λαμβάνονται κάποια, να μην εφαρμόζονται.

Πώς το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου έχασε 
τα χέρια του και πως εκλάπη βίαια από την Μήλο

Έ να  χρόνο πριν από την Ελληνική επανάσταση (1820) 
γαλλικό άγημα φόρτωνε σε πολεμικό πλοίο, με την απει

λή των όπλων, στο λιμάνι της Μήλου το περίλαμπρο 
άγαλμα της Αφροδίτης. Ο πλοίαρχος Matterer αφηγεί- 
ται πώς ακρωτηριάστηκε στο μουράγιο το γλυπτό στις 
23 Μαϊου 1820:

«....Το άγαλμα είχε κιόλας μεταφερθεί στον γιαλό... Α ν  
από θαύμα ζωντάνευε η Θεά θα έκλα ιγε πικρά καθώς την 
έσερναν στους βράχους, την αναποδογύριζαν και την κα
τρακυλούσαν άνθρωποι σε έξαλλη κατάσταση. Π αραλίγο  
να γκρεμιστεί στην θάλασσα. Ακολούθησε πανδαιμόνιο γύ
ρω  από το κασόνι μ ε  την Αφροδίτη. Ο ι 'Ε λληνες δεν ήθελαν 
να παραδώσουν το άγαλμα. Ο κυβερνήτης του γαλλικού πο
λεμ ικού E stafette κραυγάζει: - Ναύτες πάρτε το κασόνι και 
ρίχτε το στη λέμβο! Τότε άρχισε η μάχη. Σ παθιά  και ρόπα
λα  ανέμισαν. Ο  δύστυχος παπάς δέχτηκε πολλά χτυπήμα
τα στο κεφάλι και στην ράχη. Το ίδιο και οι άλλοι 'Ελληνες 
που φώναζαν σπαρακτικά ζητώντας βοήθεια από τον Θεό... 
Ο πρόξενος της Γαλλίας στην Μ ήλο, αρματωμένος μ ε  σπα
θ ί κι ένα ρόπαλο, πολεμούσε καλά. Κ όπηκε ένα του αυτί, το 
αίμα κυλούσε. Κ α ι μέσα σ’ αυτή τη μάχη οι ναύτες τραβολο- 
γούσαν το κασόνι που τραμπαλιζόταν και έπεφτε δεξιά και 
αριστερά και το μετέφεραν στο E stafette. Ε κ εί έχασε τα χέ
ρ ια  της η Αφροδίτη».

Οι δυτικοί “φιλότεχνοι”, “αρχαιολάτρες”, “φιλέλλη
νες” ισχυρίσθηκαν κατά καιρούς, ότι τα μνημεία κιν
δύνευαν από την απαιδευσιά των Ελλήνων, που όχι 
μόνο αδιαφορούσαν για τα λείψανα του αρχαίου πολι-
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τισμού τους, αλλά και τα κατέστρε
φαν. Και αξιώνουν ακόμη την ευ
γνωμοσύνη της ανθρωπότητας 
για τις υπηρεσίες τους στην δια
τήρηση των αρχαιοτήτων μας!!!
Οι υπόδουλοι Έ λληνες ήταν απαί
δευτοι, αλλά είχαν επίγνωση της 
ιστορίας τους και του αρχαίου πολι
τισμού τους. Έτρεφαν σχεδόν δεισι- 
δαίμονα προσήλωση στα μνημεία και 
τον γλυπτικό πλούτο που έκρυβε η 
Ελληνική γη. Πίστευαν πως έχουν 
προστατευτικές, ιαματικές και άλλες 
ιδιότητες. Αμέτρητες παραδόσεις υπάρχουν γ ι’ αυτή την 
λαϊκή ευλάβεια. Για τις τρεις λ.χ. κολώνες του Ολυμπίου 
που έκλαιγαν κάθε νύχτα την αδερφή τους, όταν γκρε
μίστηκε από τουρκικό φουρνέλο. “Κ αι ο κόσμος δεν μ π ο 
ρούσε να ησυχάσει από τα φοβερά κλάματα, ώσπου ο βοεβό- 
δας, που έγινε ύστερα πασάς, εφαρμακώθτι και πέθανε”.

Για τις Καρυάτιδες επίσης που θρηνούσαν κά
θε νύχτα για την αδερφή τους, όταν την άρπαξε 
ο Έ λγιν και οι Αθηναίοι δεν μπορούσαν να κλεί- 
σουν μάτι.

Ακούσε την παράδοση ο Άγγλος Frederic Douglas το 
1813, δέκα χρόνια μετά την επιδρομή του συμπατριώ
τη του και συμπεραίνει “Δεν δέχομαι πως οι Αθηναίοι εί
ναι αδιάφοροι για τα θαυμαστά μνη
μεία της πόλης τους, ο λαός πίστευε 
πως τα λείψανα του αρχαίου κόσμου, 
τα αγάλματα, τα ενεπίγραφα μάρμα
ρα ήταν ευλογία για τον τόπο. Κα
ντήλι άναβαν οι γεωργοί της Ελευ
σίνας στο άγαλμα της Δήμητρας.
“Αν θα φύγει δεν θα καρπίσουν πια 
τα χωράφια μας” έλεγαν στον άγ- 
γλο Edward Clarke, που οργάνω
σε το 1801 την αρπαγή του αγάλμα
τος. Υπήρχε μία λατρευτική σχέση 
των κατοίκων με το γλυπτό. Ή ταν 
η προστάτιδα της σοδειάς. Οι εργάτες 
που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το 
άγαλμα στέκονταν ακίνητοι και φο
βισμένοι. Πίστευαν πως το χέρι που 
θα επιχειρούσε να το μετακινήσει 
θα έπεφτε. Έ πρεπε να καταβληθούν 
υπέρογκα ημερομίσθια για να προσελ- 
κυστούν εργάτες (από άλλες περιοχές).
Μάτωνε η ψυχή των Ελλήνων μπρο
στά στην σύληση και την σκύλευση, 
την λεηλασία και την καταστροφή 
των μνημείων. Βρισκόμαστε άλλω
στε σε περίοδο αναγεννητική, δύο δε
καετίες πριν από την Επανάσταση. Η 
εθνική συνείδηση έχει αφυπνισθεί, η 
παιδεία επιχειρεί τους πρώτους βημα
τισμούς και οι Έ λληνες αντιστέκο

νται με λόγο και έργο στους πο
λιτιστικούς λαφυραγωγούς. Στην 
Αθήνα, η κατακραυγή για την 
αγγλική επιδρομή στην Ακρόπο
λη ήταν τόσο μεγάλη, που τα συ
νεργεία του Έ λγιν  δεν έβρισκαν 
εργάτες. Και στις μυστικές ανα- 
σκαφές της συμμορίας των ευ- 
ρωπαίων αρχαιοκαπήλων στον 
Ναό του Επικουρίου Απόλλωνος, 
στις Βάσσες και την απαγωγή των 
γλυπτών, αγωγιάτες και χαμάλη
δες αρνήθηκαν να δουλέψουν για 

την μεταφορά των προϊόντων της λεηλασίας.
Ο μανιακός Αββάς Fourmont 
Γεννημένος το 1690, αφού διδάχθηκε την ελληνική, 

την εβραϊκή και τη συριακή γλώσσα, το 1720 χειροτο
νήθηκε κληρικός και στη συνέχεια έγινε καθηγητής της 
συριακής στο γαλλικό κολλέγιο και διερμηνέας στη Βα
σιλική Βιβλιοθήκη. Το 1724 κατάφερε να ανακηρυχθεί 
μέλος της Ακαδημίας Επιγραφών και Καλών Τεχνών. 
Τον Φεβρουάριο του 1729, συνοδευόμενος από τον ανι
ψιό του, ο Φουρμόντ έφτασε στην Κωνσταντινούπολη 
και εφοδιάστηκε με φιρμάνι του Σουλτάνου Αχμέτ Γ \ με 
το οποίο αποκτούσε το δικαίωμα να ερευνήσει και να με
λετήσει όσους αρχαιολογικούς χώρους ήθελε στην επι

κράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας. Τον Φουρμόντ έστελνε στην 
ανατολή ο βασιλιάς της Γαλλίας Λου
δοβίκος ΙΕ’, με την εντολή να συλλέ- 
ξει βυζαντινά χειρόγραφα και άλλες 
αρχαιότητες, που θα ήταν εύκολο να 
μεταφερθούν στο Παρίσι. Αφού γύρι
σε στην Καλαμάτα έφτασε μέσω Με- 
γαλοπόλεως στον Μυστρά, όπου οι 
δημογέροντες τον υποδέχτηκαν φι- 
λοφρονέστατα. Ο Γάλλος κληρικός 
«με τον Παυσανία στο χέρι» αναζη
τούσε στην περιοχή της Λακεδαίμο- 
νος τα ερείπια της αρχαίας Σπάρτης 
και των άλλων σημαντικών πόλε
ων της Λακωνίας. Τις πρώτες μέρες 
της παραμονής του στον Μυστρά ο 
ανηψιός του, που τον βοηθούσε στις 
έρευνές του, ανακάλυψε εντοιχισμέ
να στο μεσαιωνικό τείχος ενεπίγρα
φα αρχαία βάθρα.

Αμέσως, με δέκα εργάτες, τα «ξή
λωσε» από την αρχική τους θέση. 
Έ πειτα  βρέθηκαν στο τείχος των 
Παλαιολόγων είκοσι ακόμη κομμά
τια ενεπίγραφων λίθων, που είχαν 
την β ία  με τα προηγούμενα τύχη. 
Αμέσως ο Φουρμόντ προσέλαβε άλ
λους πενήντα εργάτες.

Ε π ί 53 συνεχώς μέρες, δεν άφησε

UOi δυτικοί “φιλότεχνοι”, 
“ορχοαολάτρες”, 

“φιλέλληνες” ισχυρίσθηκαν 
κατά καιρούς, ότι τα 

μνημεία κινδύνευαν από 
την απαιδευσιά 

των Ελλήνων
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[  ΕΡΕΥΝΑ :

στην κυριολεξία «λίθον επί λίθου» στον 
Μυστρά, στην Σπάρτη και στις Αμύ- 
κλες. Ο Φουρμόντ κατεδαφίζοντας και 
ανασκάπτοντας αποκάλυψε 300 επι
γραφές τις οποίες αντέγραψε, και διά
φορα ανάγλυφα, αναθήματα και μικρο
τεχνήματα, τα οποία αποκόμισε στην 
πατρίδα του. Η κατεδάφιση των μεσαι
ωνικών τειχών του Μυστρά και η ανα- 
σκαφή των αρχαίων μνημείων και τά
φων της Σπάρτης, γενόμενη από τον 
Φουρμόντ, δυσχεραίνει πολύ την αρ
χαιολογική έρευνα στη Σπάρτη, όταν 
μετά από δύο περίπου αιώνες η έρευνα 
αυτή επιχειρήθηκε από την επιστήμη.
Στην Σπάρτη, το καταστροφικά έργο του 
Γάλλου αρχαιοκάπηλου εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη βαρβα
ρότητα. Το εκπληκτικό είναι άτι ο Φουρμόντ καυχιέται 
για τους βανδαλισμούς αυτούς: «Τα ισοπέδωσα άλα, τα ξε
θεμέλιωσα άλα» έγραφε τον Απρίλιο του 1730 προς το φίλο 
του Φρενέ, «...Από την μεγάλη αυτή πολιτεία, δεν απόμει- 
νε λίθος επί λίθου. Εδώ και ένα μήνα συνεργεία από τριά
ντα και μερικές φορές σαράντα ή εξήντα εργάτες γκρεμί
ζουν, καταστρέφουν, εξολοθρεύουν τη Σπάρτη. Ο βρόντος 
από το γκρέμισμα των τειχών, το κατρακύλισμα των λί
θων ως τις όχθες του Ευρώτα, ακούγεται όχι μονάχα στη 
Λακωνία αλλά και σ’ ολόκληρο τον Μόριά και παραπέρα 
ακόμη. Τούρκοι, Εβραίοι, Έ λληνες έρχονται να δουν από 
πενήντα λεύγες μακριά. Αλλά το μόνο που αντικρίζουν εί
ναι χιλιάδες ενεπίγραφα μάρμαρα.

Για να είμαι ειλικρινής, απορώ κι εγώ με αυτή την εκ
στρατεία. Από όσα έχω διαβάσει κανείς δε σκέφτηκε ως 
τώρα να ξεθεμελιώσει πολιτείες ολόκληρες...» η επιστολή 
αυτή έχει και συνέχεια: «... Δεν θέλω να αφήσω λίθο επί λί
θου. Δεν ξέρω κύριε και αγαπητέ φίλε αν υπάρχει στον κό
σμο πράγμα ικανά να δοξάσει μια αποστολή περισσότερο 
από του να σκορπίσεις στους ανέμους τη στάχτη του Αγη
σιλάου (Αγησίλαος Β’ 399 -  360 βασιλιάς της Σπάρτης), 
από το να ανακαλύψεις τα ονόματα των εφόρων, των γυ
μνασιαρχών, αγορανόμων, φιλοσόφων, γιατρών, ποιητών, 
ρητόρων, διάσημων γυναικών, ψηφίσματα της Γερουσίας, 
τους νόμους του Λυκούργου.

Οι Αμύκλες είναι πολύ κοντά για να τις παρα
μελήσω. Έστειλα εργάτες και γκρέμισαν τα λεί
ψανα του περίφημου ναού του Απόλλωνα. 
Φανταστείτε τη χαρά μου, αλλά θα ήταν 
μεγαλύτερη αν είχα λίγη άνεση χρόνου.
Υπάρχουν ακόμη η Μαντινεία, η Στύμ- 
φαλος, το Παλλάδιον, η Τεγέα και κυρί
ως η Νεμέα και η Ολυμπία. Θα άξιζε να 
τις φέρω άνω κάτω, απ’ τα θεμέλια ως 
την κορυφή. Έ χω  τη δύναμη να το κά
νω. Εγώ δε μοιάζω με αυτούς που τρέ
χουν από πόλη σε πόλη για να ιδούν.

“ λΔεν άφησε στην 
κυριολεξία «λίθον επί 
λίθου» στον Μυστρά, 

στην Σπάρτη και 
στις Αμύκλες

Θέλω να παίρνω χρήσιμα πράγματα. 
Ό ταν θα καταστρέψω ολοκληρωτικά τη 
Σπάρτη και τις Αμύκλες, θα πάω στο Ναύ
πλιο για λίγη ανάπαυση. Από κει θα μπο
ρέσω να μπαρκάρω για την επιστροφή 
στη Γαλλία. Τώρα είμαι απασχολημένος 
με την καταστροφή του ναού του Απόλ
λωνα στις Αμύκλες. Βρίσκω κάθε μέρα 
θαυμαστά πράγματα. Δεν μετανιώνω.» 
Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 20 Απρι
λίου 1730, ο Φουρμόντ γράφοντας στον 
πρεσβευτή της Γαλλίας στην Κωνστα
ντινούπολη Βιλλενεβέ, δικαιολογεί τους 
βανδαλισμούς του στην Σπάρτη σαν εκ
δίκηση, από την κακή απέναντι του συ
μπεριφορά των Μανιατών: «Βρίσκομαι σε 

έναν φοβερό τόπο, στην περίφημη Μάνη. Κακός λαός κι εί
μαι ευτυχής που γλίτωσα. Έ φ υγα  από την βάρβαρη πα
τρίδα τους χωρίς να αποκομίσω τίποτα αξιόλογο, τίποτα 
για να βγουν τουλάχιστον τα έξοδά μου. Για να ξεσπάσω, 
για να εκδικηθώ αυτό το σκυλολόι, ρίχτηκα πάνω στην 
αρχαία Σπάρτη. Δεν ήθελα να μείνει τίποτα από την πόλη 
που έκτισαν οι πρόγονοί τους. Την έσβησα, την ανασκάλε
ψα, την ξεθεμέλιωσα, δεν έμεινε λίθος επί λίθου. Και γιατί, 
θα ρωτήσει η εξοχότης σας, επέπεσα με τόση μανία πάνω σε 
αυτή την πόλη, ώστε να γίνει αγνώριστη πληρώνοντας τις 
αμαρτίες των απογόνων της;

Έ χω  την τιμή να σας απαντήσω. Ή τα ν  πολύ αρχαία 
και έκρυβε με φιλαργυρίαν πολλούς θησαυρούς. Αυτό δεν 
μπορούσα να το συγχωρέσω. Ως τώρα κανένας ταξιδιώτης 
δεν τόλμησε να τους αγγίξει. Οι Βενετοί, μ ’ όλο που υπήρ
ξαν κάποτε κυρίαρχοι αυτής της χώρας, τους σεβάστηκαν. 
Έ κρινα πως δεν έπρεπε να τρέφω τέτοιο σεβασμό. Την ισο
πέδωσα λοιπόν με κάθε επισημότητα. Κι αυτό προκάλεσε 
το θαυμασμό των Τούρκων, ενώ οι Έ λληνες λύσσαξαν και 
οι Εβραίοι έμειναν κατάπληκτοι. Είμαι ήσυχος, πολύ πε
ρισσότερο γιατί απόκτησα από το ταξίδι μου πράγματα ικα
νά να θαμπώσουν όλους τους σοφούς.

Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι θα ήταν δυνατόν να βρεθεί 
ο τάφος του Αγησιλάου και του Λύσανδρου, των περίφημων 
βασιλιάδων της Σπάρτης; Ποιος θα φανταζόταν πως ύστε
ρα από τόσους πολέμους, σεισμούς και άλλες θεομηνίες που 
αφάνισαν αυτή την πόλη, θα έβρισκα ακόμη θαυμαστά μάρ
μαρα που μας κάνουν γνωστούς όλους τους εφόρους, ρή
τορες και άλλες προσωπικότητες, άγνωστες ως την τελευ

ταία καταστροφή που έγινε από εμένα;
Αφοσιώθηκα με τόσο ενθουσιασμό σ’ 

αυτό κι έδωσα τέτοια χτυπήματα, που 
ο αντίλαλός τους θα ακουστεί σ’ ολό
κληρη την Ευρώπη. Δεν γκρεμίζει κα
νείς δύο και τρεις πολιτείες χωρίς θό
ρυβο. Εγώ τις ξεθεμέλιωσα, ενώ οι 
παλαιότεροι περιηγητές έρχονταν μό
νο για να τις βρουν». ]
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ" C O V E R —

^ jnTu5 ance25-—
ΑΘΗΝΑ 01/02/2007

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

Ε ΙΔ ΙΚ Ο  ΕΚ Π ΤΩ ΤΙΚ 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.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.
Ιπποι Β/Μ Απλό Πακέτο

03

1-6 187,48

Α στική ευθύνη, 

Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

ουνεπεία  ατυχήματος, 

Π ροσω πικό ατύχημα

7-8 210,69
9-10 259,07

11-12 262,16
13-14 269,43
15-20 306,57
21-25 329,24
26-30 338,42
31-40 349,94

41 άνω 366,08

Ιπποι Β/Μ Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων
03

1-6 166,65

Α στική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

ουνεπεία  ατυχήματος με προσθήκη 

προαιρετικώ ν καλύψεων

7-8 188,97
9-10 235,51

11-12 238,47
13-14 245,48
15-20 281,17
21-25 302,97
26-30 311,81
31-40 322,88

41 άνω 338,39

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ.Ι.Χ.
CC Β/Μ Απλό Πακέτο

03

1-50 46,76

Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

ουνεπεία  ατυχήματος

51-125 75,93
126-250 92,60
251-500 116,75
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 COVER 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., 
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., INTERLIFE, GENERAL UNION, GENERALI HELLAS, GERLING HELLAS, LLOYD’S  OF LONDON, NATIONAL UNION, 
VICTORIA, ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, MALAYAN INC., OMEGA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, κ.α.
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Βιοκαύσιμα
Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Τα πρώτα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν 
από τον άνθρωπο όπως, το ξύλο, το 
λίπος και τα φυτικά λάδια, ανήκαν στην 
κατηγορία των βιοκαυσίμων.
Η μεγάλη ανάγκη σε φθηνά καύσιμα 
μεγάλου ενεργειακού περιεχομένου 
μετά τη βιομηχανική επανάσταση -η 
οποία συνεχίζει ραγδαία έως σήμερα- 
ενίσχυσε σημαντικά τη χρήση ορυκτών 
καυσίμων, άνθρακα αρχικά και 
πετρελαϊκών παραγωγών αργότερα, σε 
βάρος των παραδοσιακών βιοκαυσίμων.
Τα προβλήματα θέρμανσης του πλανήτη 
(φαινόμενο του θερμοκηπίου), τα οποία 
σχετίζονται άμεσα με το περιεχόμενο των 
καυσίμων σε άνθρακα και το εκπεμπόμενο 
κατά την καύση διοξείδιο του άνθρακα 
(C02) έχουν δημιουργήσει κατά τα 
τελευταία χρόνια ένα κλίμα στροφής προς 
βιοκαύσιμα τα οποία καλούνται 
να υποκαταστήσουν σταδιακά 
τα συμβατικά καύσιμα.

α βιοκαύσιμα προέρχονται από οργανικά 
προϊόντα και θεωρούνται ανανεώσιμα καύσι
μα. Ως ανανεώσιμα, έχουν το χαρακτηριστικό 
των χαμηλότερων εκπομπών C02 στο συνολικό 
κύκλο ζωής τους σε σχέση με τα συμβατικά 
ορυκτά καύσιμα. Επειδή είναι οργανικής προ
έλευσης ο άνθρακας τον οποίο περιέχουν έχει 
δεσμευτεί κατά την ανάπτυξη της οργανικής 

ύλης από την ατμόσφαιρα στην οποία επανέρχεται μετά την 
καύση κι έτσι το ισοζύγιο εκπομπών σε όλο τον κύκλο ζωής 
του βιοκαυσίμου είναι θεωρητικά μηδενικό. Ωστόσο, για να 
αποφανθεί κανείς ασφαλώς για τα περιβαλλοντικά οφέλη κά
ποιου βιοκαυσίμου πρέπει να πραγματοποιήσει εξειδικευμένη 
ανάλυση κύκλου ζωής.

Η σύγχρονη  ευρω παϊκή  νομοθεσία 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια να προωθήσει την 

χρήση των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών, υιοθέ
τησε την Κοινοτική Οδηγία 2003/30/ΕΚ. Σύμφωνα με αυτήν, 
στην κατηγορία των βιοκαυσίμων, εμπίπτουν, η βιοαιθανόλη, 
το βιοντίζελ, (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων), το βιοαέριο, η βι- 
ομεθανόλη, ο βιοδιμεθυλαιθέρας, ο βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβου- 
τυλαιθέρας, ο βιο-ΜΤΒΕ (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), τα συν
θετικά βιοκαύσιμα (συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή μείγματα 
συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από βιο
μάζα), το βιοϋδρογόνο και τα καθαρά φυτικά έλαια. Επίσης, η 
νομοθεσία προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να διασφα-
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λίσουν όχι μια ελάχισχη αναλογία 
βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσι
μων καυσίμων διαχίθεχαι σχις αγο
ρές χους, αναλογία η οποία για χο 
2005 ορίσχηκε σχο 2 %. Η αναλογία 
αυτή οφείλει να αυξηθεί σχο 5.75% 
έως χο χέλος χου 2010. Η Ελλάδα, 
χο καλοκαίρι χου 2005 ενσωμάχω- 
σε χην οδηγία αυχή σχην εθνική νο
μοθεσία. Παρ'άλα αυχά δεν κατάφε- 
ρε να επιχύχει χο σχόχο χου 2% σχο 
χέλος χου 2005 ενώ αμφιβολίες εκ- 
φράζονχαι για χο καχά πόσο θα επι- 
χευχθεί και ο σχόχος για χο 2010.

Επί χου παρόντος
Τα βιοκαύσιμα εξαπλώνονχαι σχην ευρωπαϊκή αγο

ρά με σχαθερούς ρυθμούς. Προέρχονχαι από βιομάζα, 
δηλαδή, οργανισμούς που ζούσαν πρόσφαχα ή χα μεχα- 
βολικά υποπροϊόνχα χους (π.χ. περιχχώμαχα από αγελά
δες) και από γεωργικά προϊόνχα όπως καλαμπόκι και 
σόγια κυρίως σχις Η.Π.Α., χο λιναρόσπορο και χο σινα
πόσπορο σχην Ευρώπη, χο ζαχαροκάλαμο σχη Βραζιλία, 
χο φοινικέλαιο σχη Νοχιοαναχολική Ασία καθώς και άλ
λα φυχά όπως χο jatropha σχην Ινδία. Επίσης, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν χα βιοδιασπώμενα απόβληχα από 
χη βιομηχανία, χη γεωργία, χη δασονομία και χις οικο
γενειακές δρασχηριόχηχες. Τέχοια παραδείγμαχα περι
λαμβάνουν χο άχυρο, χην ξυλεία, χο λίπασμα, χους φλοι
ούς χου ρυζιού, χα λύματα, χα βιοδιασπάσιμα απόβληχα, 
και χα περισσεύματα χων τροφίμων, που μπορούν να με
τατραπούν σε βιοαέριο μέσω της αναερόβιας χώνευσης.

Η πραγματικότητα
Τα βιοκαύσιμα αυτήν χην περίοδο είναι μικρότερης ση

μασίας από άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας λόγω της 
υψηλής χρήσης ορυκτών καυσίμων για χην παραγωγή 
χους. Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες θεωρούν όχι ένας τρό
πος για να μειωθεί η ποσότητα χου διοξειδίου χου άνθρακα 
σχην ατμόσφαιρα είναι η χρήση χων βιοκαυσίμων που θα 
αντικαταστήσουν χις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αρχικά οι υποστηρικτές χων βιοκαυσιμων δεν είχαν συ
ναντήσει μεγάλα εμπόδια: μόνο 
χην αντίδραση χων πετρελαϊκών 
κυκλωμάτων, χα οποία δεν θέ
λουν να δουν να αμφισβητείται 
χο μονοπώλιο χους. Σχις μέρες 
μας πολλές αμφισβητήσεις έρχο
νται από διάφορους ορίζοντες. Η 
mo διάσημη είναι χου Φιντέλ Κά
στρο. Μετά χην υπογραφή, στα 
τέλη Μαρτίου 2007, μιας συμφω
νίας συνεργασίας και προώθησης 
χων βιοκαυσίμων ανάμεσα σχις 
ΗΠΑ και χη Βραζιλία, ο Κουβα
νός ηγέτης επανειλημμένα επιτέ

θηκε, σχην “καταστροφική ιδέα να 
μετατραπούν χα τρόφιμα σε καύσι
μα”, κάτι που θα μπορούσε να οδη
γήσει σε πρώιμο θάνατο δισεκατομ
μύρια ανθρώπους από χην πείνα.

Παρ' όλα αυχά, ο πρόεδρος χων 
ΗΠΑ ανακοίνωσε πριν λίγους μή
νες όχι θα πενταπλασιάσει χην πο
σότητα χων αμερικανικών βιοκαυ
σίμων και όχι μέχρι χο 2017 θα 
χρησιμοποιούνται για χο 24% χων 
εθνικών μεταφορών.

Σχην πραγματικότητα χα βιοκαύ
σιμα επιτρέπουν σε ορισμένους -  
συγκεκριμένους οικονομικούς κύ
κλους να αδιαφορούν εγκληματικά 

για ένα επικίνδυνο ζήτημα: χην ιλιγγιώδη αύξηση χων εκ
πομπών αερίων, οι οποίες ευθύνονχαι για χο φαινόμενο 
χου θερμοκηπίου - εκπομπές οι οποίες συνδέονται με χις 
συγκοινωνίες και χην αποτελεσματικότητα της μετακίνη
σης χων ανθρώπων και χων εμπορευμάτων. Η ανεπιφύλα
κτη αυχή πολιτική στήριξη έχει συμβάλει ώχσε να ριζωθεί 
η ιδέα πως χα νέα αυχά καύσιμα θα μπορούσαν να υποκα
ταστήσουν χωρίς ζημιές χη βενζίνη και χο πετρέλαιο.

Κι όμως, τίποτα δεν είναι αναληθέστερο. Καταρχήν η 
ενεργειακή χους απόδοση είναι άνιση. Τα φυχά χα οποία 
είναι πραγματικά αποδοτικά ζουν μόνο σε τροπικές περιο
χές: όπως είναι χο ζαχαροκάλαμο για χην αιθανόλη και χα 
φοινικόδενχρα για πετρέλαια. Για παράδειγμα, η απόδοση 
χου ζαχαροκάλαμου είναι διπλάσια από αυτήν χου καλα
μποκιού. Επιπλέον, οι ειδικοί χων καλλιεργειών ισχυρί
ζονται όχι θα ήταν οικονομικά παρανοϊκό να αφιερωθεί 
πολλή ενέργεια μέσω της εντατικής χρήσης λιπασμάτων 
για να παραχθεί ενέργεια. Οι δε γεωπόνοι φοβούνται έναν 
ανταγωνισμό εδαφών για χα τέσσερα F: food (τρόφιμα), 
feed (ζωοτροφές), fiber (υφάσματα), fuel (καύσιμα).

Από χην άλλη πλευρά έχουν ήδη ξεκινήσει οι καταστρο
φές στα δάση της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σχην Ινδονη
σία και σχη Μαλαισία χα δάση καίγονται ανελέητα για να 
μείνει χώρος για φυτείες φοινικόδεντρων. Η απώλεια της 
βιοποικιλιτότητας είναι τεράστια και πολύτιμοι απορρο- 
φηχήρες (ή πηγάδια όπως αλλιώς λέγονται) χου διοξειδίου 

χου άνθρακα καταργούνται.
Αλλά και χο περιβάλλον χων 

πλουσίων χωρών πλήττεται. 
Στις ΗΠΑ οι καλλιέργειες κα
λαμποκιού για αιθανόλη επε- 
κχείνονχαι προς χη Δύση, χάρη 
σχη χρήση χου υδροφόρου ορί
ζοντα. Επίσης, χα λιπάσματα, χα 
ψυχοφάρμακα και η διάβρωση 
χου εδάφους επεκτείνονται μαζί 
χους. Οι οικολόγοι θεωρούν όχι 
η γενικότερη πολιτική που ακο
λουθείται είναι τρελή, ακριβή 
και κακή για χο περιβάλλον.
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Μια άλλη αρνητική παράμετρος είναι η αύξηση των 
τιμών των γεωργικών προϊόντων. Οι γεωργοί εγκατα
λείπουν τις παραδοσιακές τους καλλιέργειες για να φυ
τέψουν φυτά που θα χρησιμοποιηθούν ως βιοκαύσιμα. 
Σαν συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι από τις αρ
χές του 2006 η τιμή του καλαμποκιού έχει διπλασιαστεί. 
Η τιμή του σιταριού επίσης είναι η υψηλότερη της δεκα
ετίας, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα έχουν αγγίξει το χα
μηλότερο επίπεδο της τελευταίας 25ετίας. Σύμφωνα με 
την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, ο βασικός λόγος είναι η 
αυξημένη ζήτηση για αιθανόλη, καύσιμο που μπορεί να 
παραχθεί από καλαμπόκι και σιτάρι. Οι αγρότες ναι μεν 
θα ανταποκριθούν στις καλύτερες τιμές καλλιεργώντας 
περισσότερο, αλλά δεν είναι σαφές ότι μπορούν να καλύ- 
ψουν τη ζήτηση. Ακόμη κι αν το καταφέρουν, θα το κά
νουν οργώνοντας παρθένα γη.

Επιπλέον οι αυξημένες τιμές για αγροτικά αγαθά 
ωθούν προς τα πάνω τις ανά τον κόσμο τιμές τροφίμων 
και απελευθερώνουν μια νέα πηγή πληθωριστικών πι
έσεων. Σύμφωνα με μια έκθεση του ΟΗΕ, το 98% των 
τροπικών δασών της Ινδονησίας θα καταστραφεί έως το 
2022. Πριν από πέντε χρόνια, οι ίδιες υπηρεσίες προέβλε- 
παν ότι η καταστροφή θα επέλθει το 2032. Αλλά υπολό
γιζαν χωρίς την παραγωγή φοινικέλαιου για βιοκαύσι
μα με προορισμό την ευρωπαϊκή αγορά. Καθώς τα δάση 
καίγονται, μετατρέπονται σε διοξείδιο του άνθρακα. Κά
θε τόνος φοινικόδενδρου παράγει 33 τόνους αερίων ή δε
καπλάσια ποσότητα μόλυνσης από αυτήν που παράγει το 
πετρέλαιο. Αίτηση που υπογράφουν συνολικά 250 οργα
νώσεις καλεί τις κυβερνήσεις να σταματήσουν την κα
ταστροφή.

Ίσω ς η λύση είναι τα βιοκαύσιμα της δεύτερης γενιάς. 
Αλλά αυτά δεν θα υπάρξουν πριν από δυο έως τρεις δεκα
ετίες. Ως τότε η ζημιά στη βιοποικιλότητα θα είναι σημα
ντική και ανεπανόρθωτη.

Άραγε, υπάρχει λύση;
Η Mercedes έχει ήδη ένα προχωρημένο πρόγραμμα που 

συνίσταται στην καλλιέργεια jatropha, ενός θάμνου που 
φύεται σε άγονη γη και δεν ανταγωνίζεται τα φυτά που 
χρησιμοποιούνται για διατροφή. Και δεν αποκλείεται να 
καταστεί δυνατόν να χρησιμοποιούνται για την κίνηση

των αυτοκίνητων γεωργικά 
απόβλητα ή τα άχρηστα τμήμα
τα ενός φυτού.

Και στην Ελλάδα τι;
Στην Ελλάδα μόνο εφόσον 

δοθούν τα αναγκαία οικονομι
κά κίνητρα θα αναπτυχθούν 

οι καλλιέργειες ενεργειακών φυτών, όπως έδειξε μια πρό
σφατη μελέτη που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Αγρο
τικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας της ΠΑΣΕΓΕΣ. Οι 
ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι υπερβολικές οι προσδοκίες 
που καλλιεργούνται σε σχέση με τα ενεργειακά φυτά στην 
Ελλάδα, εφόσον, για να είναι βιώσιμη η ενεργειακή καλλι
έργεια, χρειάζεται ισχυρή επιδότηση, μεγαλύτερη των 4,5 
ευρώ το στρέμμα που δίδεται τώρα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Το σύγχρονο ελλαδικό τοπίο
Έ ξη εκατομμύρια στρέμματα σε 21 νομούς της Ελλά

δας θα αδρανοποιηθούν, αφού μετά την εφαρμογή της νέ
ας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πολλοί αγρότες που καλ
λιεργούσαν τεύτλα, καπνό, βαμβάκι, μαλακό και σκληρό 
στάρι και καλαμπόκι εγκαταλείπουν την καλλιέργεια. 
Από αυτά τα στρέμματα υπολογίστηκε ότι τουλάχιστον 
το 60%, περίπου 3,7 εκαχ. στρέμματα, πρέπει να καλλι
εργηθούν με ενεργειακά φυτά, προκειμένου να επιτευ
χθούν οι στόχοι της χώρας που απορρέουν από την εφαρ
μογή των Κοινοτικών Οδηγιών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, προκειμέ
νου οι αγρότες να διατηρήσουν το ίδιο καθαρό εισόδη
μα με αυτό που έχουν σήμερα καλλιεργώντας βαμβάκι, 
καλαμπόκι καπνό, τεύτλα ή σιτηρά αλλά και οι μονάδες 
επεξεργασίας που θα δημιουργηθούν να είναι βιώσιμες, 
θα πρέπει οι παραγωγοί να λάβουν σημαντικά υψηλότε
ρη επιδότηση από αυτή που δίδεται σήμερα από την Ε. Ε. 
για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, δηλαδή 4,5 ευ
ρώ το στρέμμα.

Ωστόσο η απαιτούμενη επιδότηση θα είναι χαμηλότερη 
των ποσών που δίδονται για τις «συμβατικές» καλλιέργει
ες που προαναφέρθηκαν. Ασφαλώς υπάρχει πάντα η «λύ
ση» της εισαγωγής φθηνής πρώτης ύλης για βιομάζα από 
τρίτες χώρες, προκειμένου να παρασκευαστούν εγχωρί- 
ως τα αναγκαία από τις κοινοτικές οδηγίες βιοκαύσιμα. 
Ωστόσο, άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, επιδοτούν αδρά την 
παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. ]

Πηγές: ΕΜΠ, Wikipedia, Guardian, Times, ελληνικό GEO
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To In tern et κυριολεκτικά άνοιξε ένα  παράθυρο στον κόσμο, παρέχοντας  
απεριόριστη πληροφ ορία  για τη γνω ριμία  με άλλους πολιτισμούς, 

με τη ν τέχνη , για ταξίδια εικονικά και μη, ε'φερε τις βιβλιοθήκες ανά  
τον κόσμο στα σπίτια μας.

Σοΐ 90Κ0λεσε στη κοινή γνώμη η αποκάλυψη από μέρους του τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Ενκί ιτοςιπς Ασφάλειας Αττικής, της αποτροπής της αυτοκτονίας τριών νέων παιδιών, εντοπίζοντας

c» που είχαν σε εικονικά δωμάτια συζητήσεων στο Διαδίκτυο. Η ανησυχία όμως, εντείνε- 
Ιο άτι είχε προηγηθεί και η απόπειρα απαγχονισμού του Ιδχρονου μαθητή, ο οποίος κατά 

τους γονείς του, οφείλεται, «στην προσπάθεια του να πειραματιστεί», παρακινούμενος από πληροφορίες 
που πήρε από το Διαδίκτυο.

Το ερώτημα λοιπόν είναι αν πρέπει οι γονείς να κλειδώσουν τους υπολογιστές των παιδιών. Και βέβαια 
όχι, αφού η παγκόσμια αυτή «βιβλιοθήκη» ανοίγει δρόμους γνώσης, έρευνας και ψυχαγωγίας στα παιδιά. 
Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, είναι ότι οι γονείς δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία να ελέγξουν τα μο
νοπάτια που ακολουθούν τα παιδιά τους μέσα στους δαιδαλώδους διαδρόμους του παγκόσμιου δικτύου.

«Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών» (KEnKA-www.KEPKA.org) ετοίμασε έναν οδηγό για παιδι
ά και γονείς με στόχο την ασφαλέστερη πλοήγηση και την προστασία των ανηλίκων που χρησιμοποι
ούν το Internet.
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10 ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
1. Να αποφεύγετε τις ουναντήσεις με άτομα που πρωτο- 

γνωρίσατε στο Internet εκτός αν αυτές γίνονται σε δημόσι
ους χώρους και σας συνοδεύουν οι γονείς σας.

2. Μη στέλνετε μηνύματα (e-mail) με τη διεύθυνση του 
σπιτιού σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, το όνομα του 
σχολείου σας ή τη φωτογραφία σας. Μη δίνετε ποτέ τέτοια 
στοιχεία σε on line συζητήσεις (chat rooms). Μπορεί να πέ
σουν σε χέρια ανθρώπων που θα τα εκμεταλλευτούν εις βά
ρος σας. Στις on line συζητήσεις δεν μπορείς να ξέρεις ποιος 
σε βλέπει ή ποιος σε ακούει.

3. Να θυμάστε ότι οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινω
νείτε on line μπορεί να μη λένε πάντα την αλήθεια, αφού κα
νένας δεν μπορεί να τους δει.

4. Αν κάποιος πει ή γράψει κάτι σε μια on line συζήτηση ή 
σε κάποιο μήνυμα που θα σας κάνει να νιώσετε άσχημα, πρέ
πει να γνωρίζετε ότι δεν οφείλετε σε δικό σας λάθος. Ενημε
ρώστε αμέσως λοιπόν τους γονείς σας.

5. Να θυμάστε ότι, ακόμα και αν η on line συζήτηση που δι
αλέξατε είναι για παιδιά ή νέους της ηλικίας σας, δεν είναι δυ
νατόν να γνωρίζει κανείς αν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή 
είναι άτομα της ηλικίας σας. Μπορεί να υπάρχει κάποιος ενή
λικος ή μεγαλύτερο παιδί που επιδιώκει να σας ξεγελάσει.

6. Ρωτήστε το φορέα Internet (ISP), στον οποίο έχετε συν
δρομή, μήπως διαθέτει ελεγχόμενους χώρους για τις on line 
συζητήσεις. Εκεί υπάρχει πάντα κάποιος υπεύθυνος από την 
εταιρεία, που εποπτεύει τις συζητήσεις και κάνει αισθητή 
την παρουσία του μόνο αν κάποιος συμπερκρερθεί άσχημα.

7. Μην απαντάτε ποτέ σε άσχημα ή προκλητικά μηνύματα 
και ενημερώνετε πάντα τους γονείς σας κάθε φορά που παίρ- 
νεται τέτοια e-mail ή αν δείτε άσεμνες φωτογραφίες στην on
line επικοινωνία.

8. Δεν είναι καλή ιδέα να αναφέρετε τον αριθμό της πιστω
τικής κάρτας ή στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών της 
οικογένειας σας. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοι
χεία αυτά για να σας βλάψει οικονομικά.

9. Μη δώσετε σε κανέναν τους προσωπικούς σας κωδικούς 
πρόσβασης και αλληλογραφίας που διαθέτετε στο Internet.

10. Να θυμάστε πάντα ότι, όταν κάποιος σας κάνει μια προ
σφορά που φαίνεται να είναι «εξαιρετική», πιθανότατα προ
σπαθεί να σας ξεγελάσει.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
1. Κάποιοι παροχείς υπηρεσιών Διαδικτύου 

προσφέρουν ασφαλείς χώρους για παιδιά 
ή δέσμες φιλτραρίσματος.

2. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε

λογισμικό. Όμως, ακόμα και με τα μέτρα αυτά τα παιδιά 
πρέπει να μάθουν τον κωδικό ασφαλούς χρήσης του Δια
δικτύου.

3. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά σας δεν συνα
ντούν κάποιον που γνώρισαν για πρώτη φορά στο Διαδί
κτυο, εκτός και εάν συμφωνείτε να τα συνοδεύσετε σε ένα 
δημόσιο χώρο.

4. Μάθετε στα παιδιά σας να προστατεύουν τα προσω
πικά τους δεδομένα -  να μην αποστέλλουν σε κανέναν με 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διεύθυνση της κατοικί
ας σας, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, το όνομα του σχο
λείου τους ή τη φωτογραφία τους -  και να μην δίνουν τις 
πληροφορίες αυτές κατά τη διάρκεια απευθείας σύνδεσης. 
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μπορεί να απολεσθεί ή να δι
αβαστεί από άτομα στα χέρια των οποίων μπορεί να περι- 
έλθει.

5. Τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν ότι οι άνθρωποι 
στο Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτοί που φαίνεται ότι 
είναι, ακόμα και αυτοί με τους οποίους αλληλογραφούν, 
καθώς οι άνθρωποι δεν λένε πάντοτε την αλήθεια στο Δι
αδίκτυο.

6. Συχνά, τα παιδιά αποφεύγουν να αναφέρουν τα δυ
σάρεστα πράγματα που συναντούν στο Διαδίκτυο. Έ τσι 
πρέπει να μάθουν ότι, εάν κάποιος τους πει ή τους γρά
ψει κάτι -κατά τη διάρκεια της απευθείας σύνδεσης ή με 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- το οποίο είναι δυσάρεστο ή 
τους προκαλεί ανησυχίες, πρέπει να το αναφέρουν σε σας 
και στον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου.

7. Τα παιδιά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά κατά 
τη συνομιλία σε απευθείας σύνδεση (στα chat rooms). Ακό
μη και σε ένα χώρο συνομιλίας που αναφέρεται ότι είναι 
μόνο για παιδιά, δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να ελεγ
χθεί εάν όλοι οι συμμετέχοντες είναι παιδιά..

8. Να εξακριβώσετε εάν ο παροχέας υπηρεσιών Διαδι
κτύου προβλέπει «συντονιστή» στο χώρο συνομιλίας ει
δικό για παιδιά της ηλικίας που σας ενδιαφέρει. Στην πε
ρίπτωση αυτή, να χρησιμοποιείτε μόνον αυτούς τους 
χώρους συνομιλίας, εάν πράγματι θέλετε να κουβεντιάσε
τε. Αυτό σημαίνει ότι στην επικοινωνία αυτή συμμετέχει 
συνεχώς ένας ενήλικος, που είναι υπεύθυνος να απομα- 
κρύνει οτιδήποτε πρόστυχο. Δεν υπάρχει όμως θέμα ανη

συχίας. Ο ενήλικος δεν θα παρέμβει, και πιθανόν να
μην μάθετε ότι είναι εκεί, εκτός και εάν κάποιος αρ
χίσει να συμπεριφέρεται ύποπτα.

10. Μάθετε στα παιδιά σας να μην απαντούν πο
τέ σε πρόστυχα ή προσβλητικά μηνύματα που 

δεν κατανοούν, Αν δουν απρεπείς εικόνες στο 
Διαδίκτυο, πρέπει πάντοτε να σας το λένε. ]
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[  ΕΘΙΜΑ :

Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

Έθιμα της Καθαρής 
Δευτέρας

ε ρ α  είναι η πρωχη 
μέρα χης Μεγάλης Σαρακοστής. Τη λένε 
«Καθαρή» γιατί ο χριστιανός «καθαίρεται» 
ψυχικά και διατροφικά. Βγαίνει στο ύπαιθρο, 
ακριβώς για να τονίσει την έννοια του καθαρ
μού, ενώ οι νοικοκυρές καθαρίζουν τα σκεύη 
της κουζίνας, για μια νέα περίοδο κατανυκτικής 
εγκράτειας. Ακόμα και το ψωμί της ημέρας ζυμώνε
ται νηστίσιμο.

Οι Καθολικοί λαοί έχουν επίσης την αποκριάτικη αυ
τή προέκταση μέσα στη Σαρακοστή τους, μάλιστα μια 
μέρα βαθύτερα, την Τρίτη, που τη λένε Mardi Gras. Και 
σ’ αυτήν εξακολουθεί το μασκάρεμα, το φαγοπότι, το κά
ψιμο του Καρνάβαλου, οι σάτιρες και οι χοροί, όλη νύ
χτα, μόνο που δεν διημερεύουν στο ύπαιθρο, διότι δεν 
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Από την άλλη μέ
ρα (Mercredi des cendres), αρχίζει η Πασχαλινή τους Σα
ρακοστή.

Είναι περίεργο, όχι την Καθαρή Δευτέρα μας, που εί
ναι τόσο αυστηρά (και πολύ εθελοντικά) νηστίσιμη, γί
νεται, στο ελληνικό ύπαιθρο, η πιο εκδηλωτική γιορτή 
κοινωνικής επικοινωνίας και χαράς, με τα συσσωρευμέ- 
να (κούλουμα, από το λατ. cumulus) κοινά αγαθά, ορε- 
κτικότατους θαλασσινούς ή άλλους μεζέδες (που τους 
ζηλεύει η απαγορευμένη κρεοφαγία) και με το κρασί να 
ρέει άφθονο. Οι χοροί και τα τραγούδια επιδεικνύονται 
εορχαστικά (βγαίνουν στο φως και οι πα
λιές ενδυμασίες).

Χαρακτηριστικά είναι όσα γίνονται 
στον Τύρναβο της Θεσσαλίας. Εκεί, ομά
δες χωρικών ανάβουν τις πρωινές ώρες, 
στη μέση μιας πλατείας ή ενός σταυρο
δρομιού, φωτιά και βράζουν σε μεγάλη 
χύτρα το φαγητό της Καθαρής Δευτέ
ρας, το λεγόμενο μπουρανί, μια αλάδω- 
τη χορτόσουπα από σπανάκι με λίγο ρύζι

και λίγο ξίδι για να νοστιμίζει. Ενώ το μπουρανί βράζει 
επάνω στη φωτιά, η συντροφιά διασκεδάζει πίνοντας και 
λέγοντας διάφορα τραγούδια και πειράγματα για τους δι
αβάτες που τυχαίνει να περνούν από εκεί, η για πρόσωπα 
της συντροφιάς. Γύρω στη φωτιά και στο μπουρανί στή
νουν και αποκριάτικο χορό.

Άμα τελειώσει το μαγείρεμα του μπουρανιού, η συ
ντροφιά το παίρνει και πηγαίνει σε κάποια εξοχή. Εκεί 
κάθονται, τρώνε και πίνουν και εξακολουθούν τα ίδια 
τραγούδια και άσεμνα πειράγματα, που φέρνουν στο νου 
τους «γεφυρισμούς» και «τα εξ αμάξης» των αρχαίων. Σε 
παλιότερα χρόνια, όταν επέσχρεφαν από την εξοχή, έκα
μαν κάποιον βασιλιά· του έβαφαν το πρόσωπο μαύρο, 
του φορούσαν στο κεφάλι ένα φέσι και τον έβαζαν να δι
κάσει και να επιβάλει πρόστιμα.

Ο Γάλλος L. Heuzey, που περιηγήθηκε τη Θεσσαλία το 
1858, όταν ακόμη την κατείχαν οι Τούρκοι, γράφει: «Οι 

Τούρκοι, νομίζοντας ότι πρόκειται για 
σάτιρα σε βάρος του Σουλτάνου, ήρθαν 
μια μέρα με σκοπό να σφάξουν τον βασι
λιά των Τυρναβιτών και όλους όσοι απο
τελούσαν την ακολουθία του. Ευτυχώς 
τη φορά εκείνη έτυχε να φοράει καπέλο, 
το διακριτικό γνώρισμα των Ευρωπαίων 
στην Ανατολή. Έ τσ ι, οι Τούρκοι, αντί να 
εκτελέσουν τον απαίσιο σκοπό τους, πή
ραν και αυτοί μέρος στο παιγνίδι· πλήρω-
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σαν μάλιστα και τα πρόστιμα που τους επέβαλε ο βασιλιάς».
Αλλού οι μεταμφιεσμένοι φορούν δέρματα ζώων, κρεμούν κουδούνια στο λαι

μό και σχηματίζοντας ομίλους διασκεδάζουν με τις αυτοσχέδιες παραστάσεις τους, 
τους θεατές. Π.χ. στην Κάρπαθο ο θίασος των μεταμφιεσμένων αποτελείται από τον 
γέρο, τη γριά, τον Αράπη, τον καδή και μια καμουζέλα (δηλαδή μασκαρά με κου
δούνια στο λαιμό, καβάλα στο γάιδαρο ξανάστροφα), όλους με δέρματα ζώων στους 
ώμους, το κεφάλι και το πρόσωπο.

Αλλού γίνεται διακωμώδηση βλάχικου γάμου, με τη νύφη να έχει κρεμασμένα 
στο λαιμό της τροκάνια, δηλαδή μεγάλα χάλκινα κουδούνια, και με το συμπεθεριό 
καβάλα σε γαϊδάρους ανάποδα. Αλλά στη Θήβα η γαμήλια τελετή έχει ως κατακλεί
δα το λείψανο: ένας ξαπλώνεται καταγής νεκρός· του ανάβουν κεράκια και τον μοι
ρολογούν, αλλά ξαφνικά τινάζεται επάνω αναστημένος.

Το τέλος της όλης εορταστικής περιόδου επισημαίνεται με την ταφή της Αποκρι
άς, δηλαδή την κηδεία του Τυροφάγου ή του Καρνάβαλου. Η παράσταση αυτή, που 
παρωδεί εκκλησιαστική τελετή κηδείας, έχει, σε σχέση με την εποχή του χρόνου, 
βαθύτερη, συμβολική σημασία.

Στην Ιταλία και τη Δαλματία συνηθίζουν να καίνε πανηγυρικά το ομοίωμα του 
Καρνάβαλου. Το έθιμο δεν διαφέρει εκεί από την καύση, το φόνο ή τον αποκεφαλι
σμό μιας κούκλας που παριστάνει, με μορφή γριάς, το θάνατο ή το χειμώνα. Αν λοι
πόν λάβουμε υπόψη ότι και στην πατρίδα μας την πρώτη Μαρτίου διώχνεται, όπως 
θα δούμε, ο Κουτσοφλέβαρος, ως η εκπροσώπηση του χειμώνα, πρέπει και εμείς να 
δούμε με πιθανότητα στην παράσταση του Τυροφάγου ή Καρνάβαλου ή του λείψα
νου που ανασταίνει αυτό το φάσμα του παγερού χειμώνα, που παραμερίζεται, για 
να δώσει τη θέση του στην Άνοιξη η οποία ζωογονεί τη νεκρωμένη φύση. Και την 
ίδια, όπως φαίνεται, σημασία έχει επίσης η συνήθεια να διαιρούνται, τις ημέρες της 
Αποκριάς και του Πάσχα, οι κάτοικοι ενός χωριού σε δύο στρατόπεδα και να μάχο
νται με πέτρες ή με λεμόνια, καθώς και οι πετροπόλεμοι στους οποίους, την άνοιξη, 
τα παιδιά δύο χωριών ή  δύο σχολείων επιδίδονται χωρίς λόγο και αιτία. Μια ακα
ταμάχητη ορμή φαίνεται να παρακινεί τις δύο πλευρές να συγκρουστούν. Έ πειτα  
από κάποιο χρονικό διάστημα επανέρχεται η ειρήνη. Κάποτε όμως οι αγώνες αυτοί 
παρίσταναν κάτι άλλο: τη διαμάχη καλοκαιριού και χειμώνα, και είχαν σκοπό να 
επηρεάσουν τη βλάστηση και το θερισμό, που θα ερχόταν ύστερα απ’ αυτήν. ]

.̂ ϊβηΛΛ—
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Πηγές: 1) Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. 2) Δημ. Σ. Δουκάτου: Συμπληρωματικά του Χειμώνα και της 
Άνοιξης. 3) Γ.Α. Μέγα: Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής Λατρείας.
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[  ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κόκκινου

Η Σαρακοστη στη χώρα μας είναι συνδεδεμένη με γεύσεις απλές και 
γνώριμες σαν το άρωμα της φρέσκιας γης, που αρχίζει δειλά-δειλά να 

φοράει τ’ανοιξιάτικά της

α σ σ ίν ά ,  λαγάνες, κρεμμυδάκια, χταπόδια, καβούρια, χαλβάδες, τουρσιά, ελιές, ταραμά- 
αι άλλες ταπεινότητες για τη σεμνή γαστρονομική έναρξη της Σαρακοστής, σττνθέτουν το 
ικό. Σήμα κατατεθέν των ημερών η γνωστή λαγάνα. Νόστιμο σαρακοστιανό ψωμί, που 

ιυρίζει με το άρωμα του τους φούρνους μόνο μία φορά το χρόνο, την Καθαρή Δευτέρα, 
εριέχει μαγιά, παρά μόνο αλεύρι, νερό και σουσάμι. Συνεπώς αποτελεί ιδανικό τρόφιμο 

ο τραπέζι σε περίπτωση νηστείας, αφού καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σε υδατάν
θρακες, χωρίς μάλιστα την προσθήκη ζάχαρης
Ιστορικά παραπέμπει στους ψημένους «χυλούς» των αρχαίων Ελλήνων. Άμεσα συνδεδεμένη 

με τη Σαρακοστή η γνωστή μας ταραμοσαλάτα, φτιαγμένη, όμως, από λευκό ταραμά, ο οποίος 
είναι γευστικότερος, από τον κόκκινο που τη γεμίζει μπαλάκια. Βρασμένες πατάτες, ελαιόλα
δο, χυμός λεμονιού, κρεμμυδάκι και φυσικά ταραμάς είναι τα συστατικά της επιτυχίας της η 
οποία θα γίνει μεγαλύτερη αν όλα τα υλικά αναμειχθούν και χτυπηθούν, όπως λένε οι ειδήμο
νες, σε μαρμάρινο γουδί. Η πικάντικη κρέμα που θα προκύψει θα πρέπει να μείνει στο ψυγείο 
μερικές ώρες για να σφίξει.

Ιδανικό συνοδευτικό για το σαρακοστιανό τραπέζι, αποτελούν και οι ελιές. Από αρχαι- 
οτάτων χρόνων η ελιά εμφανίζεται στους μύθους και στην ιστορία μας, καθώς αποτελούσε 
σύμβολο αγώνων, ειρήνης και γονιμότητας, προπάντων, όμως, βασικό στοιχείο της ελληνι
κής διατροφής. Αποτελεί πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών στοιχείων, όπως το σελήνιο και ο
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ψευδάργυρος και μπορεί να 
χαρακτηριστεί ελιξίριο της 
νεότητας λόγων της περι- 
εκτικότητάς τους σε βιτα
μίνη Ε. Κερδίζει ακόμη και 
τον τίτλο της μοναδικής 
ασπίδας για την προστασία 

των κατοίκων των πόλεων αφού θεωρείται προστάτης του πνευ- 
μονικού ιστού από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Όμως, μόνο και 
μόνο ότι ακόμα και ο Πλάτωνας δίδασκε κάτω από τον ίσκιο μιας 
ελιάς, δηλώνει την πολύτιμη αξία αυτού του δένδρου, σε όλες του 
τις εκδοχές.

Η περίοδος της Σαρακοστής είναι ιδανική ευκαιρία για να απο- 
τοξινώσουμε τον οργανισμό μας από το κρέας και να καταναλώ
σουμε αρκετά θαλασσινά. Κυδώνια, αχινοί, πίνες, μόδια, γαρί
δες, καραβίδες, καλαμάρια, σουπιές, χταπόδι παρελαύνουν από το 
τραπέζι μας. Ατέλειωτος ο πλούτος της θάλασσας, που δικαιώνει 
όλους όσοι είναι φανατικοί καταναλωτές των προϊόντων της, οι 
οποίοι συνηθίζουν να λένε πως «ό,τι βγαίνει από τη θάλασσα τρώ
γεται, εκτός από... τις πίσσες». Αποτελούν πλούσιες πηγές πρωτεΐ
νης υψηλής ποιότητας, ψευδαργύρου και ιωδίου, ενώ ταυτόχρονα 
είναι χαμηλά σε λιπαρά (βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι πλούσια σε χοληστερίνη). Οι ειδι
κοί πάντως συνιστούν την κατανάλωση τους δύο φορές την εβδομάδα.

Πικάντικη γεύση στο σαρακοστιανό τραπέζι δίνουν και τα τουρσί. Πρόκειται για λαχανικά «δι
ατηρημένα» για κάποιο χρονικό διάστημα σε αλάτι ή ξίδι και εφοδιάζουν τον οργανισμό μας, κυρί
ως, με βιταμίνες του συμπλέγματος Β, αν και η  πλειονότητα των βιταμινών που περιέχουν τα φρέ
σκα τα λαχανικά έχουν ήδη χαθεί. Το τουρσί είναι ιδανικό σε περίπτωση 
ατονίας, οφειλόμενη σε δίαιτα ή νηστεία και παρουσιάζεται έντονη υπό
ταση.

Άμεσα συνδεδεμένος με την περίοδο της νηστείας ο χαλβάς αποτελεί 
σύμφωνα με τους διατροφολόγους την ιδανικότερη τροφή για την ελλη
νική Σαρακοστή. Χαρακτηριστικό γλύκισμά της, άλλωστε, και αγαπημένο 
κολατσιό μικρών και μεγάλων, σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Το βασικότερο συστατικό του είναι το ταχίνι, προϊόν πλούσιο σε φυτική

πρωτεΐνη, ασβέστιο και φυτι
κές ίνες, που προέρχεται από 
το σουσάμι. Το ταχίνι, μάλιστα, 
είναι από τα λίγα σαρακοστια- 
νά που μπορούν να εφοδιάσουν 
τον οργανισμό με ασβέστιο, βα
σικό στοιχείο για την υγεία των οστών και την καλή 
λειτουργία της καρδιάς. Ό ταν η διατροφή είναι ελλιπής 
σε ασβέστιο (όπως συμβαίνει σε περίοδο νηστείας, όπου 
τα γαλακτοκομικά «απαγορεύονται»), ο οργανισμός 
αναγκάζεται να αντλεί από τις δικές του πηγές, δηλα
δή τα οστά. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να βοηθήσουμε τον 
οργανισμό μας, καταναλώνοντας χαλβά, με μέτρο όμως, 
διότι περιέχει ζάχαρη μέλι ή φρουκτόζη. ]

6ίΗ περίοδος της 
Σαρακοστής είναι 

ιδανική ευκαιρία για 
να αποχοξινώσουμε 
τον οργανισμό μας 
από το κρέας και 

να καταναλώσουμε 
αρκετά θαλασσινά
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[  ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  I

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κόκκινου

Μ
Μηορεί το Καρναβάλι και οι Αποκριές να ξεκίνησαν από 

πολύ παλιά, μπορεί να πέρασαν από πολλές φουρτούνες και να 
πήραν πολλά διαφορετικά ονόματα, όμως άντεξαν στον χρόνο 

και ένα πράγμα είναι αυτό που έμεινε σταθερό τόσα χρόνια... Η 
αστείρευτη διάθεση του ανθρώπου να μασκαρευτεί, να γελάσει, 

να χορέψει και να γιορτάσει με τον δικό του μοναδικό τρόπο την 
αγάπη του για τη ζωή. **

πρωταγωνιστούν γνωστές επαρχιακές πόλεις, που ετοιμάζονται σχεδόν ολό
κληρο τον χρόνο για το μεγάλο γεγονός και κυρίως για τη μεγάλη παρέλαση με άρματα. Τον τόνο 
δίνουν οι παρέες των μεταμφιεσμένων που κυκλοφορούν στους δρόμους ή μαζεύονται σε μικρές 
και μεγάλες τοπικές ομάδες με αποκριάτικες στολές και άρματα.

«αλευρώματα» και μοιττζουρώματα»
Έ να  αλλιώτικο ξεφάντωμα περιμένει τον επισκέπτη που θα φθάσει στο Γαλαξίδι. Οι εκ

δηλώσει αρχίζουν με το άνοιγμα του Τριωδίου και κορυφώνονται την τελευταία Κυριακή 
της Αποκριάς και την Καθαρή Δευτέρα με το «Βλάχικο Γάμο» και το «Αλευρωμουτζούρωμα».
Μετά το μεσημεριανό φαγητό, κατεβαίνουν στην παραλία παρέες εφοδιασμένες με σακούλες 
γεμάτες φούμο και αλεύρι, με τα οποία «στολίζουν και «στολίζονται», αποκτώντας ένα εναλλακτικό
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λουκ «παραλλαγής». Λέγεται 
πως το έθιμο έχει τις ρίζες του 
στην βυζαντινή εποχή, όταν 
οι παλιάτσοι των ιπποδρόμων 
χρωμάτιζαν τα πρόσωπα τους, 
ήκμασε όμως από το 1840 και 
έκτοτε. Τότε τα ιστιοφόρα τα
ξίδευαν από Μάρτιο μέχρι Νο
έμβριο, οπότε οι εκδηλώσεις 
της Αποκριάς λογίζονταν σαν 
αποχαιρετιστήριες.

«Η βόλτα της τράντας»
Χωρατατζήδες και εύθυμοι, οι Σκοπελίτες δεν χάνουν 

ευκαιρία να διασκεδάσουν και να αστειευτούν με τους 
συμπατριώτες τους, αλλά και μ’ αυτούς που επισκέπτο
νται το νησί. Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, 
το γλέντι φτάνει στο αποκορύφωμά του. Το από
γευμα αναβιώνει το έθιμο της φεργάδας ή της τρά
ντας, όπου ένα μεγάλο ξύλινο καράβι (τράντα), με 
το μασκαρεμένο πλήρωμα (τρανταραίοι) και τον κα
πετάνιο του, κάνει το γύρο της πόλης. Μέσα στο 
πλοίο καίγονται καβαλίνες ζώων, που ανα
δίδουν μια πολύ δυσάρεστη μυρωδιά, ενώ οι 
εύθυμοι ναυτικοί αναλαμβάνουν να γυρίσουν 
όλα τα σπίτια, χορεύοντας σε αποκριάτικους ρυθ
μούς. Ο καπετάνιος που συνήθως είναι και ο πιο χωρα
τατζής, δίνει διαταγές και ξεκινά πρώτος τα άσεμνα απο
κριάτικα τραγούδια που περιπαίζουν κάθε περαστικό. Οι 
κάτοικοι φιλεύουν κρασί και πίτες τους τρα- 
νταραίους που έχουν μουτζουρωμένα τα πρό
σωπά τους και ένα σταυρό από λουλάκι στο 
μέτωπο και τα μάγουλα. Τα παλιότερα χρόνια, 
τρανταραίοι ήταν άνθρωποι με κύρος και θέ
ση και απλώς έβαφαν το πρόσωπο για να μην 
τους αναγνωρίζουν οι συντοπίτες τους την 
ώρα που έλεγαν απρεπή τραγούδια.

«Η γερόνχισσα της Μεσσήνης»
Μεταξύ των αποκριάτικων εκδηλώσεων που θα 

απολαύσει ο επισκέπτης, είναι αυτό της αναπαράστα
σης στη θέση «Κρεμάλα» της εκτέλεσης μιας γερόντισ- 
σας της Μεσσήνης, της γριάς Συκούς, που κατά την 
παράδοση, αλλά και ιστορικά τεκμηριωμένα, κρε
μάστηκε στη συγκεκριμένη τοποθεσία της πόλης 
με εντολή του Ιμπραήμ Πασά, επειδή είχε το θάρ
ρος, εξηγώντας του ένα όνειρο, που είχε δει, να του 
πει ότι η εκστρατεία του και ο ίδιος θα είχαν οικτρό 
τέλος από την αντίδραση και το σθένος των επα- 
ναστατημένων Ελλήνων.

«Οι Κουδουνάτοι»
Η Νάξος θεωρείται η γενέτειρα του Θεού Διο

νύσου. Στα αποκριάτικα έθιμα μεταξύ άλλων πε
ριλαμβάνονται το «σφάξιμο των χοίρων» αλλά και εκ
δηλώσεις με τους «Κουδουνάτους» το μεσημέρι της 
τελευταίας Κυριακής στην Απείρανθο. Φορώντας κά- 
πα και κουκούλα, γυρνούν το χωριό κάνοντας θό

ρυβο και προκαλούν με άσε
μνες εκφράσεις, ενώ ,μαζί 
τους μπλέκονται ο «γέρος», η 
«γριά» και η «αρκούδα». Στις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις 
των «Κουδουνάτων» μπορεί 
ο επισκέπτης να δει τον «γά
μο της νύφης», τον «θάνατο», 
την «ανάσταση του νεκρού» 
και το «όργωμα». Την Καθα
ρή Δευτέρα στις Κοινότητες, 

Ποταμιά, Καλόξιδο Λειβάδια και αλλού οι κάτοικοι ντύ
νονται «Κορδελάτοι» ή «Λεβέντες», ενώ από κοντά τους 
ακολουθούν και οι «Σπαραρατόροι», οι ληστές που αρπά
ζουν τις κοπέλες για να τις βάλουν με το ζόρι στον χορό 

και το γλέντι, που κρατάει ως το πρωί.
«Ο γέρος, η κορέλα, και ο φράγκος»

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις της σκυριανής απο
κριάς ξεχωρίζει το τρίο των μεταμφιέσεων που 
αποτελούν ο «γέρος», η «κορέλα» και ο «φρά

γκος». Ο «γέρος» είναι ένας ηλικιωμένος τσοπά
νης, ζωσμένος με κουδούνια, που φοράει μάλλινο 

κοντοβράκι, άσπρες υφαντές κάλτσες χωρίς πέλ
μα και πέτσινα σανδάλια. Από πάνω φοράει μαύ
ρη κάπα γυρισμένη ανάποδα και η κουκούλα του 
σκεπάζει το κεφάλι, ενώ με μαξιλάρια σχηματίζει 

μια μεγάλη καμπούρα στην πλάτη του. Ο «γέρος» περπα
τάει πάντα με ρυθμικό βήμα, κουνώντας τη μέση με τέ
τοιον τρόπο που τα κουδούνια δημιουργούν έναν έντο

νο και φοβερό ήχο. Η «κορέλα» δεν είναι παρά ένας 
άνδρας που φοράει τα παραδοσιακά σκυριανά 
γυναικεία ρούχα και, κρατώντας μαντίλι, χο
ρεύει ρυθμικά γύρω από τον «γέρο». Τέλος, ο 

■φράγκος» είναι ντυμένος με κανονικά ρούχα 
(αυτά που στη Σκύρο ονομάζουν «ευρωπαϊκά) 
και το πρόσωπο του κρύβεται πίσω από μια κοι

νή αποκριάτικη μάσκα. Τα δύο βασικά του αξεσου- 
άρ είναι το τσοπάνικο κουδούνι που κρέμεται πίσω 

από τη μέση του και το κοχύλι που κρατάει στο χέρι 
του και το φυσά χορεύοντας.
«Ο Καλόγερος»

Το έθιμο του «Καλόγερου» ζωντανεύει κάθε χρό
νο στο χωριό Αγία Ελένη του Νομού Σερρών Την γι

ορτή αυτή αρχίζουν οι Αναστενάρηδες και συνε
χίζουν οι μίμοι, οι οποίοι συμμετέχουν και στην 
παραδοσιακή θεατρική ομάδα. Ο Βασιλιάς, το 
Βασιλόπουλο, ο καπιστράς, ο καλόγερος, η νύ

φη, η μπάμπω και το εφταμηνίτικο, οι γύφτοι με 
την αρκούδα και τέλος οι Κουρούτζηδες (φύλα
κες) αποτελούν τον θίασο του Καλόγερου. Αφού 

ο θίασος του καλόγερου επισκεφθεί όλα τα σπίτια 
του χωριού, στη συνέχεια όλοι οι κάτοικοι συγκε

ντρώνονται στην πλατεία, όπου γίνεται η προετοιμασία 
του συμβολικού αγρού για την σπορά και ακολουθεί η 
σκηνή του θανάτου και της ανάστασης του πρωταγω

νιστή Καλόγερου. ]
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[  ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ S

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κόκκινου *ϊ

Για ένα ευχάριστο και ασφαλές πέταγμα του χαρταετού
( ί

'Οποιος δεν έπαιξε ποτέ του με χαρταετό, δεν κοίταξε όσο ψηλά χρειάζεται. Όποιος δεν 
ένοιωσε την αντίσταση του σπάγκου, δεν κατάλαβε τη δύναμη του αέρα. Κι όποιος δεν 

φώναξε σαν μικρό παιδί τη στιγμή που τον έβλεπε να κινδυνεύει στον ψηλό μετεωρισμό 
του, δεν ένιωσε τη χαρά του να τα βγάζει πέρα μόνος του με τη Φύση **

Δημήτρης Αουκάτος

ο Κεφαλλονίτης λαογράφος δίνει μια διαφορική διάσταση στο αγαπη
μένο παιχνίδι μικρών αλλά και μεγάλων, την Καθαρά Δευτέρα. Η καλούμπα της ιστορίας του 
αρχίζει να ξετυλίγεται στη μακρινή Κίνα, όπου έχουμε το πέταγμα του πρώτου αετού το 1000 
π. X. Ή τα ν  φτιαγμένος από μετάξι και μπαμπού και ήταν σύμβολο λατρείας. Λέγεται μάλιστα 
ότι πάνω στους χαρταετούς έδεναν μικρά χαρτάκια, στα οποία έγραφαν είτε τις αρρώστιες και 
τις συμφορές τους είτε τις επιθυμίες τους, με την ελπίδα να φύγουν μακριά ή να εισακουστούν. 
Άλλοι πάλι προσάρμοζαν μικρές φλογέρες, ώστε πετώντας να σφυρίζουν και να διώχνουν τα 
κακά πνεύματα. Πολλοί επίσης ήταν εκείνοι που ύψωναν ομαδικά τους αετούς, σαν προσευχή 
στον ουρανό, ψάλλοντας ταυτόχρονα ύμνους. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί
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ως επιστημονικά εργαλεία, ως συσκευές παρατήρη
σης του εχθρού αλλά και των καιρικών φαινομένων, 
ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που τους χρησιμοποιούν 
ως άθλημα η χόμπι.

Στην Ελλάδα, ως γνωστόν, οι χαρταετοί έχουν 
την τιμητική τους, την ημέρα της Καθαρής Δευτέ
ρας. Τα ατυχήματα, όμως, με τους χαρταετούς κάθε 
χρόνο είναι τόσα, ώστε οι διακοπές ρεύματος είναι 
συχνότατες στις περιοχές όπου τηρείται το έθιμο, 
ενώ πολλοί και ιδιαίτερα τα παιδιά, κινδυνεύουν κά
θε χρόνο από ηλεκτροπληξία. Τις τελευταίες δεκαε
τίες έχουν υπάρξει αρκετά θανατηφόρα περιστατικά 
όχι μόνο από ηλεκτροπληξία αλλά και από πτώση.

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύμα
τος», δίνει ορισμένες συμβουλές προκειμένου να 
αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα ατυχή
ματα, τα οποία συνήθως συμβαίνουν την ημέρα αυ
τή:

►Επιλέξτε με προσοχή τον τόπο που θα πετάξετε 
τον χαρταετό. Ιδανικοί είναι οι ανοικτοί χώροι, μα
κριά από ηλεκτροφόρα σύρματα και γκρεμούς. Μην πετάτε τον αετό ποτέ από

ταράτσα.
►Είναι προτιμότερο να αφήσετε τον 

χαρταετό από τα χέρια σας, αν δείτε ότι 
πλησιάζει σε ηλεκτρικά σύρματα.

►Σε περίπτωση που ο χαρταετός μπλε
χτεί σε ηλεκτροφόρα σύρματα, μην προ
σπαθήσετε να τον ξεμπλέξετε, τραβώντας 
τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντι
κείμενα έστω κι αυτά είναι ξύλινα καθώς 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξί
ας.

►Μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε 
σε πύργους ή στύλους της ΔΕΗ, ούτε σε 
μέρη κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια για 
να ξεμπλέξετε τον χαρταετό.

► Να επισημάνετε στα παιδιά ότι το σχοι
ν ί  χαρταετού μπορεί να προκαλέσει κοψί
ματα και εγκαύματα από την τριβή, για 
αυτόν τον λόγο πρέπει να το κρατούν με 
προσοχή (βοηθάει να φορούν γάντια). ]
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στη χώρα μας
Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

γωνες

Freestyle Σκι βρίσκονται στη Σκανδιναβία αλλά το άθλημα άνθισε στη Βόρεια 
[50, Νορβηγοί χιονοδρόμοι χρησιμοποιούσαν ακροβατικά στο σκι σαν προπόνηση 

r and alpine competitions». Δεν είχαν ακόμα οργανωθεί αγώνες για το «Freestyle 
to σκι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, το ακροβατικό σκι αναπτύ- 
ι επαγγελματικών επιδείξεων χιονοδρομίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Κανονι- 

rακροβατικού σκι άρχισαν την δεκαετία του 60 με την πρώτη διοργάνωση στο 
Hey, New Hampshire, το 1966. Οι πρώτοι επαγγελματικοί αγώνες έγιναν μέρος το 

1971 και το «Freestyle FIS World Cyp tour» άρχισε το 1980. To 1979, η Διεθνής Ομοσπονδία Χιο
νοδρομίας αναγνώρισε το ακροβατικό σκι σαν μέρος των αθλημάτων της Ομοσπονδίας. Το πρώτο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ακροβατικού σκι έγινε το 1986 στο Tignes Γαλλίας. Ο Γάλλος Ερίκ 
Μπερτόν, στην παρθενική χρονιά του αθλήματος νίκησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moguls.

Προς το παρόν το άθλημα είναι άγνωστο στη χώρα μας. To Freestyle Σκι κερδίζει τους θεατές 
από τις απίστευτες ταχύτητες των αθλητών σε ανώμαλες πίστες (moguls) και από τις πολύπλο
κες φιγούρες στον αέρα. Ανάλογα με την κατηγορία, ένας αθλητής του Freestyle μπορεί να φτά
σει μέχρι και 10 μέτρα ύψος στα «aerials» και 30 μέτρα μήκος σε άλμα «Big Air». Τότε η αδρενα- 
λίνη χτυπάει κόκκινο.

Αν και υπάρχουν πέντε αγωνίσματα στο «Freestyle Ski» θα ρίξουμε την προσοχή μας στο άθλη
μα του Mogul Skiing. Τα άλλα 4 αγωνίσματα είναι:

- B A L L E T  A E T IA L S
- N E W  S C H O O L F T E E S T Y L E  - S K IE R  CR O SS.

A E R IA L S
Τα σκι είναι μικρά και δεν χρησηιοποιούνται μπατόν. Ο αθλητής απογειώνεται, από ένα ειδι

κά φτιαγμένο άλμα, στα 10 μέτρα ύψος και κάνει συνδυασμούς από ανάποδες τούμπες και περί-
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It

στροφές γύρω από τον εαυτό του. Δεν υπάρχει κανένας 
Έ λληνας αθλητής που παίρνει μέρος σε τέτοιους αγώνες. 
Η προπόνηση για το συγκεκριμένο άθλημα γίνεται σε ρά
μπες νερού. Έ τσ ι ώστε να μην τραυματίζεται ο σκιέρ 
όταν κάνει για πρώτη φορά τις φιγούρες στο χιόνι.

NEW SCHOOL FREESTYLE
Σε αυτόν τον κλάδο υπάρχουν διαφορετικά αγωνίσμα

τα. Big Air-Half Pipe-Quarter Pipe-Shope style (tails & 
jumps).

Από τα αγωνίσματα του New School Freestyle μόνο το 
Half Pipe και το Big Air είναι αθλήματα αναγνωρισμένα 
από την FIS (Διεθνής Ομοσπονδία Χιονοδρομίας).

SIER  CRESS
4 σκιέρ κάνουν αγώνα ταχύτητας ταυτοχρόνως μέσα 

σε μια πίστα με πολύ δυνατές στροφές, αναχώματα και 
άλματα. Τα σπρωξίματα είναι συχνά και οι πτώσεις ανα
πόφευκτες.

MOGULS ΚΑΙ DUAL MOGULS
Χρησιμοποιείται η ίδια πίστα και για τα δύο αγωνί

σματα Moguls και Dual mogyls με μικρές αλλαγές. Η πί
στα είναι σχεδόν 235 μέτρα μήκος και 16 μέτρα πλάτος 
και χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Σε κάθε ένα από τα τρί
α κομμάτια το έδαφος είναι ανώμαλο, γεμάτο αναχώματα 
(moguls). Δυο άλματα είναι στημένα στο τέλος του πρώ
του Km του δεύτερου κομματιού της πίστας. Η κλίση της 
πίστας μπορεί να είναι από 24 έως Km 32 μοίρες. Τα προ
ηγούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δεδομένα από 
την FIS. Πηγη: Περιοδικό Κορφές Ε.ΟΣ. Αχαρνών.

DUAL MOGULS
Στο αγώνισμα των Dual Moguls δυο αθλητές κατεβαί

νουν τη συγκεκριμένη πίστα ένας στην μπλε διαδρομή 
και ο άλλος στην κόκκινη. Εδώ μετράει πιο πολύ η ταχύ
τητα, δηλαδή ποιος θα φτάσει πρώτος στον τερματισμό. 
0  κάθε ένας από τους πέντε κριτές βαθμολογεί τους δυο 
αθλητές.

Οι κριτές βαθμολογούν τους αθλητές στην τεχνική Km 
στα άλματα. Ακόμα Km αν είναι πιο σημαντική η ταχύτη
τα, η τεχνική της κατάβασης Km των αλμάτων δεν παρα- 
λείπονται. Τα Dual Moguls δεν είναι στους Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο κάθε αθλητής Freestyle πρέπει να γνωρίζει τους κιν
δύνους που διατρέχει όταν βρίσκεται στον αέρα πάνω από 
3 δεύτερα με πολύπλοκες φιγούρες. Πλησιάζοντας όμως 
το άλμα ελευθερώνεσαι από κάθε φόβο Km πλέον κάνεις 
Freestyle Ski. ]

MOGULS
Ο κάθε αθλητής κατεβαίνει μόνος του 

Km 5 κριτές τον βαθμολογούν. Η βαθμο
λόγηση βασίζεται στην τεχνική κατάβα

σης, δυσκολία του άλματος και τεχνική του άλματος, Km 
στην ταχύτητα κατάβασης. Η βαθμολογία είναι στους 30 
πόντους από τους οποίους 15 είναι για την τεχνική, 7.5 
για την εκτέλεση των δύο αλμάτων Km 7.5 για τη μέση 
ταχύτητα (χρόνο κατάβασης) με βάση ένα χρόνο επιλεγ
μένο από τους κριτές. Τα άλματα κλέβουν την παράσταση 
αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η είσοδος στα moguls 
μετά την προσγείωση Km ο έλεγχος της ταχύτητας μέσα 
στην πίστα. Το συγκεκριμένο άθλημα είναι στους Χειμε
ρινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
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Επιμέλεια: Παναγιώτης Κων. ΧασιώτηςϊΤο ρ ^ Τ Ί Ε ΐν α ΐ  γνωστό εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Είναι ρευστή σακχαρούχα ουσία, με ιδιαί
τερο άρωμα, η οποία προέρχεται από το νέκταρ των λουλουδιών που απορροφούν οι μέλισσες και το 
αποθηκεύουν στον πρόλοβο τους. Το νέκταρ, αφού υποστεί αισθητή μετατροπή υπό την επίδραση 
των πεπτικών εκκρίσεων της μέλισσας, εναποτίθεται στα κελιά των κηρηθρών, που όταν γεμίσουν 
τα σφραγίζουν με ένα λεπτό κάλυμμα από κερί. Στην ποιότητα του μελιού, επιδρούν πολύ τα είδη των 
φυτών από τα οποία λαμβάνουν το νέκταρ οι μέλισσες. Η γεύση του μελιού, από εμπορικής πλευράς, 
έχει μεγάλη σημασία και είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζει την ποιότητά του.

Εξαιρετικό μέλι μας δίνουν τα χειλανθή (θυμάρι, λεβάντα, δενδρολίβανο), η φιλύρα (τίλιο), η πορτο
καλιά, η ροβίνια. Αντίθετα, μέτριο μέλι μας δίνουν τα σταυρανθή, ενώ μερικά φυτά, όπως η αγαλέα η 
ποντική και οι νοσκύαροι, φαίνεται ότι δίνουν μέλι αν όχι δηλητηριώδες, τουλάχιστον ύποπτο.

Σ τη ν  Ελλάδα, καλύτερο μέλι θεωρείται το θυμαρίσιο, ενώ κατώτερης ποιότητας, θεωρείται το μέ
λι του πεύκου, του ρεικιού και του έλατου.

Η μελισσοκομία, είναι η τέχνη εκτροφής των μελισσιών. Στη χώρα μας, λόγω του κλίματος, της 
μορφολογίας του εδάφους και της χλωρίδας της, είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη. Η Ελλάδα συμπερι-
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Μπομπονιέρες
Λαμπάδες

Στέφανα
Προσκλητήρια

Ειδικές τιμές
για το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανεξαρτησίας 83 
(τέρμα Λεωφ. 208) Αργυρούπολη 

»: 210.9939.732 -

Δ ε κ τ έ ς  π ισ τ ω τ ικ έ ς  κ ά ρ τ ε ς  V ISA

ΝΥΦΙΚΑ
ΒΑΙΓΠΣΤΙΚΑ

Μπέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

iTAEKWONDO;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜ ΥΝΑ

Εξουδετερωση, ακινηιοποιηοη, 
σύλληψη και συνοόεία 
ένοπλου ή άοπλου αντίπαλου.
Μ ε ς  αυτοάμυνας 
και Αστυνομική ράβδος.
Ιημεία πίεσης Ipressure points].
Ελαστικό ωράριο εκπαίδευσης.
TAEK WONDOI  Αγωνκπικο-Παραόοοιηκο I  
Tunuaia Ενηλίκων -  Ανήλικων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.ΓΛ.
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΚΠίΙίΕΥΤΜ WORLD ΚΑΡΚΙΟΟ FEDERATION

HAPKIDO 6 DAN. TAEKW ONDO 4 ΟΑΝ

Α.Γ.Σ. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ
ΠΛΑΤΟΝΟΣ 189. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 74 
ΤΗΛ, 210 9421300. 210 9521 609 
E-mail: ags lzitzifion@ yahoo.gr

Λ ΐ ί Μ Υ  Κ \ Μ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ. ΧΑΪΔΑΡΙ 

w w w .a rm y c a m p .g r
ΑΡΒΥΛΑ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεσέ 19 ευρώ 

Γκλόμπ (μικρό-μεγάλο) 14-18 ευρώ 
θήκη χειροπέδων 5 ευρώ 

θήκη διπλή γεμιστήρων 9 ευρώ 
θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8 ευρώ

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

Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Π Ο Λ Η  ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΓΗ)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με 12€ το μήνα
( δηλαδή με 0,4 λεπτά την ημέρα) 

θα μπορείτε να έχετε κάλυψη για εσάς και την οικογένειά 
σας 30 .000f σε περίπτωση απώλειας Ζωής 

και 60.000Θ σε περίπτωση Ολικής ανικανότητας 
προς εργασία.

Η κάλυψη θα ισχύει όλο το 24ωρο και Ιαοβιως

Για οποιανδήποτε διευκρίνιση \  
απευθυνθείτε στον 

ασφαλιστικό σύμβουλο Ζωής

Νίκο Πιπέρη
τηλέφωνο 6977.96.37.84

mailto:lzitzifion@yahoo.gr
http://www.armycamp.gr


λαμβάνεχαι σήμερα μεταξύ των κυριοτέρων μελιτοπαρα- 
γωγών χωρών χου κόσμου, ενώ το μέλι της είναι από τα 
καλύτερα. Η μελισσοκομία δεν απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη 
προσφορά χρόνου, απαιτεί όμως ακρίβεια και ταχύτητα 
στην εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.

Η  διαδικασία  παραγωγής του μελιού γίνεται μέσα 
στις κυψέλες, που είναι ξύλινα κιβώτια κατασκευασμέ
να έτσι ώστε οι μέλισσες να μπορούν να κυκλοφορούν 
ανάμεσα στα κινητά πλαίσια, καθένα από τα οποία είναι 
εφοδιασμένο με ένα κάθετο κέρινο φύλλο, στο οποίο οι 
εργάτριες κατασκευάζουν την κηρήθρα. Η κυψέλη διαι
ρείται σε δύο μέρη. Έ να  κατώτερο, τη φωλιά ή κελί ωο
τοκίας, προορισμένο για την εκτροφή και ένα ανώτερο, 
τη μελισσοκηρήθρα, όπου οι εργάτριες τοποθετούν τις 
προμήθειες μελιού. Το κατώτερο μέρος δεν το εγγίζει ο 
μελισσοκόμος, το ανώτερο όμως εκκενώνεται περιοδικά 
με ιδιαίτερη τεχνική.

Ό ταν οι κηρήθρες είναι γεμάτες μέλι, τα πλαίσια απο- 
σύρονχαι, τα κελιά ανοίγονται με ειδικό εκπωματιστικό 
μαχαιρίδιο και το μέλι εξάγεται με τον μελιτοεξαγωγέα 
με την εφαρμογή της φυγοκεντρικής μεθόδου χωρίς να 
καταστρέφεται η κηρήθρα.

Το μέλι έχει πάρα πολλές χρήσεις στην ανθρώπινη δι
ατροφή, στη φαρμακοποιία ως γλυκαντικό, στη ζαχαρο

πλαστική, στη κατασκευή ζαχαρωτών κ.λπ. Ανακατεμέ
νο με νερό, ζυμωμένο και αρωματισμένο με άνθη τίλιου 
ή δεντρολίβανου, δίνει το υδρόμελο (κρασί του μελιού) 
ποτό που για μερικές χώρες αντικαθιστά το κρασί και 
τη μπύρα.

Το μέλι από χημικής πλευράς, μπορεί να καθορισθεί 
ως ένα μίγμα σακχάρων (γλυκόζη, φρουκτόζη, σακχα
ρόζη) σε πολύ υψηλή εκατοστιαία αναλογία, στο οποίο 
προστίθενται σε μικρές ποσότητες, συστατικά, όπως κε
ρί, λίπη, ένζυμα, άμυλο, βιταμίνες A, Β και C και αρωμα
τικά στοιχεία. Εάν το εξετάσουμε με το μικροσκόπιο, θα 
διακρίνουμε τις περισσότερες φορές, ότι υπάρχουν υπο
λείμματα από κύτταρα γύρεως. Κατά την εξαγωγή του 
μελιού από τις κηρήθρες, επιδιώκεται να αφαιρεθεί η γύ- 
ρις, επειδή κάνει ξινό το προϊόν.

Το μέλι θεωρείται μία από τις καλλίτερες τροφές για 
τον άνθρωπο. Εκτός από την υπέροχη γεύση του, βοη
θάει πολύ τον οργανισμό μας, αφού συμβάλλει στην πρό
ληψη αρκετών παθήσεων. Μία κουταλιά μέλι το πρωί, 
δίνει ενέργεια, καταπραύνει το βήχα και μαλακώνει το 
λαιμό. Συνιστάται, στα καθημερινά μας ροφήματα να 
χρησιμοποιούμε μέλι αντί για ζάχαρη, η οποία επιστη
μονικά, έχει αποδειχθεί ως μη ωφέλιμη για τον ανθρώπι
νο οργανισμό. ]
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Σ τ ο  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο  έ ρ γ ο  γ ί ν ε τ α ι  ε κ τ ε ν ή ς  α ν α φ ο ρ ά  σ τ α  α ί τ ι α  κ α ι  
τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  τ ρ ο χ α ί ω ν  α τ υ χ η μ ά τ ω ν .  Ι δ ι α ί τ ε ρ α  σ τ η ν  έ ρ ε υ ν α  τ ω ν  
τ ρ ο χ α ί ω ν  γ ι α  π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  η ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι  ό λ ο  τ α  ε ί δ η  τ ω ν  σ υ γ κ ρ ο ύ σ ε ω ν  
I μ ε τ ω π ι κ έ ς ,  π λ ε υ ρ ι κ έ ς ,  ε κ τ ρ ο π έ ς  κ . λ . π . )  μ ε  ν ο μ ο λ ο γ ί α ,  φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς ,  
σ χ ε δ ι α γ ρ ά μ μ α τ α  κ α ι  μ ε  τ ε κ μ η ρ ι ω μ έ ν η  δ ι ε ρ ε ύ ν η ο η  τ ω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  κ α ι  
α ι τ ι ώ ν  π ρ ό κ λ η σ η ς  α υ τ ώ ν ,  β ά σ ε ι  τ ω ν  α π ο φ ά σ ε ω ν  τ ω ν  α ρ μ ο δ ί ω ν  
δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν .

Ε π ίσ η ς ,  ε ξ ε ι δ ι κ ε ύ ο ν τ α ι  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο ν  τ α χ ο γ ρ ά φ ο ,  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ α  μ έ χ ρ ι  τ ώ ρ α  ι σ χ ύ ο ν τ α .  Π ρ α γ μ α τ ε ύ ε τ α ι  ε π ι π λ έ ο ν  κ α ι  
ά λ λ α  σ η μ α ν τ ι κ ά  θ έ μ α τ α  α π ό  η μ ε δ α π ή  κ α ι  α λ λ ο δ α π ή  α λ λ η λ ο γ ρ α φ ί α ,  
ό π ω ς  A .B .S . ,  φ ό ρ τ ω σ η ,  έ λ ε γ χ ο ς  ε λ α σ τ ι κ ώ ν ,  μ έ θ η  κ . λ . π .  Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α ,  γ ια  
τ η  μ έ θ η  η ε ρ ι έ χ ο ν τ α ι  ε π ί σ η ς  γ ι α  π ρ ώ τ η  φ ο ρ ά  μ ε  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ι α  ό λ ε ς  ο ι  
δ ι α τ υ π ώ σ ε ι ς  π ο υ  π ρ έ π ε ι  ν α  τ η ρ ο ύ ν τ α ι  α π α ρ ε γ κ λ ί τ ω ς  κ α ι  ε π α κ ρ ι β ώ ς  
κ α τ ά  τ ο ν  έ λ ε γ χ ο  γ ι α  τ η  δ ι α π ί σ τ ω σ η  μ έ θ η ς ,  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο ν  Κ .Ο .Κ .  τ ο υ ς  
σ υ ν α φ ε ί ς  ν ό μ ο υ ς  κ α ι  υ π ο υ ρ γ ι κ έ ς  α π ο φ ά σ ε ι ς ,  α λ λ ά  κ υ ρ ί ω ς  σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  
τ ι ς  ο δ η γ ί ε ς  τ ο υ  ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ώ ν  α λ κ ο ο λ ο -  
μ ε τ ρ ι κ ώ ν  σ υ σ κ ε υ ώ ν .  Ι δ ι α ί τ ε ρ ο  β ά ρ ο ς  σ τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  έ κ δ ο σ η  δ ί ν ε τ α ι  
σ τ η ν  π λ ή ρ η  κ α ι  κ α τ α ν ε μ η μ έ ν η  κ α τ ά  ε ί δ ο ς  ν ο μ ο θ ε σ ί α  τ ω ν  η ά ο η ς  
φ ύ σ ε ω ς  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν ,  ώ σ τ ε  γ ι α  τ η ν  ε ύ ρ ε σ η  ν ό μ ο υ  ν α  μ η  χ ρ ε ι ά ζ ε τ α ι  
κ ά π ο ι ο ς  ν α  π ρ ο σ τ ρ έ ξ ε ι  σ ε  ά λ λ ε ς  π η γ έ ς .  Σ τ ο  β ι β λ ί ο  π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ι  
υ π ο δ ε ί γ μ α τ α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν  δ ι κ ο γ ρ α φ ι ώ ν  κ α ι  ά λ λ α  θ έ μ α τ α  
κ α θ η μ ε ρ ι ν ή ς  σ υ χ ν ό τ η τ α ς  κ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ η ς  χ ρ η σ ι μ ό τ η τ α ς  μ ε  ε ύ χ ρ η σ τ ο  
θ ε μ α τ ι κ ό  ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο ,  μ ε  σ κ ο π ό  ν α  α π ο τ ε λ έ α ε ι  χ ρ ή σ ι μ ο  π ρ α κ τ ι κ ό  ο δ η γ ό  
τ ό σ ο  σ τ ο υ ς  Ε ι σ α γ γ ε λ ι κ ο ύ ς  ■ δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ς  κ α ι  δ ι κ η γ ό ρ ο υ ς  
ό σ ο  κ α ι  σ τ ο υ ς  α σ τ υ ν ο μ ι κ ο ύ ς .  Σ ε  ό λ α  τ ο  θ έ μ α τ α  π ε ρ ι έ χ ε τ α ι  π λ ο ύ σ ι α  
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

Η ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΤΟΥ Υ/Α ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ 
ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»,
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, ΤΗΛ. 3678800

Η παρούσα μονογραφία αναφέρε- 
χαι στην κατ' οίκον έρευνα, ένα μέ
τρο επαχθές με πολλά προβλήματα 
εφαρμογής στην πράξη. Ο συγγραφέ
ας με απλά και κατανοητό τρόπο ανα
λύει όλες τις παραμέτρους και προσεγ
γίζει το θέμα τόσο θεωρητικά όσο και 
πρακτικά. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις 
έξης θεματικές ενότητες: Ορισμός, σκο
πός και διακρίσεις της κατ' οίκον έρευ
νας, Προσδιορισμός της νομικής έννοιας 
και φύσης της, Συνταγματική προστασία 
του αντικειμένου της, Συνταγματικές εγ
γυήσεις και νομοθετικές προϋποθέσεις διε
νέργειας, Απόφαση και διενέργεια - Αρμόδια όργανα, Δια
τυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής της, Ό ρια  εξουσίας των 
ερευνώντων, Δικαιώματα θιγομένου από την ενέργεια 
κατ' οίκον έρευνας, Ποινικές και δικονομικές κυρώσεις 
επ ί παρανόμων κατ' οίκων ερευνών, Ειδικά θέματα και 
ζητήματα. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα σχετι
κής νομοθεσίας και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα 
πρακτικό εγχειρίδιο που απευθύνεται σε εισαγγελείς, δι
καστές, δικηγόρους, αστυνομικούς, αλλά και στον απλό 
πολίτη.

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δ. ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 
ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ »,
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23,
ΤΗΛ. 3678800

Είναι ο μοναδικός δίχρωμης εκτύ
πωσης Ποινικός Κώδικας και ο πλέ
ον ενημερωμένος με τους νόμους 
3327/2005 «Μέτρα ενίσχυσης του 
εσωτερικού ελέγχου και της δι
αφάνειας στη Δικαιοσύνη» και 
3346/2005 «Επιτάχυνση της δια
δικασίας ενώπιον των πολιτικών 
και ποινικών δικαστηρίων». Το 
έργο περιλαμβάνει νομολογία κατ' άρθρο, πλού
σια βιβλιογραφία, δημοσιεύματα από το σύνολο του νομι
κού Τύπου και σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Ιδιαίτερο 
πλεονέκτημα του Κώδικα, όπως και όλων των έργων της 
σειράς αυτής, είναι τα αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια 
(198 συνολικά σελίδες) που διευκολύνουν σημαντικά τον 
αναγνώστη κατά την έρευνά του.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ
T O Y  A L B R E C H T  W A C K E R
ΕΚΔ. EUROBOOKS, ΙΠΙΙΟΚΡΑΤΟΥΣ 112,

ΤΗΛ. 3614736
Το κύριο θέμα του βιβλίου εστιάζεται σε έναν 

ελεύθερο σκοπευτή. Ο τύπος αυτός του στρατιώ
τη παραμένει στην αφάνεια και προκαλεί ποικίλα 
και αντιφατικά συναισθήματα. Ε π ί της ουσίας, 
είναι ένας στρατιώτης με ειδικά καθήκοντα και 
αποστολή. Όμως, ουδείς από τους ελεύθερους 
σκοπευτές του ΒΉ.Π. αναφέρθηκε δημοσίως 
στη δράση του εκτός από τον Ζεπ Αλλερμπέρ- 
γκερ που μετά από πενήντα χρόνια διηγήθη- 
κε τη δική του ιστορία στον συγγραφέα του 
βιβλίου περιγράφοντας το αληθινό πρόσωπο 
του πολέμου. Το σκληρό του πρόσωπο, όπου 
ο νικητής έχει πάντα δίκιο, τιμάται ως ήρωας 

και... γράφει την ιστορία! Ο χαμένος κρύβει τους «ηρω
ισμούς» της πορείας του και αφήνει τις τύψεις να σκεπά
σουν την κλίνη της ιστορικής σκοπιμότητας (;)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

(Αποφάσεις και πρακτική του Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου) Των: Α. ΜΑΓΓΑΝΑ, Λ. ΚΑΡΑΤΖΑ.
ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»,
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, ΤΗΛ. 3678800

Ο μεγάλος αριθμός αποφάσεων που εκδόθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

ιδίως στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη

I έκδοση, το Νοέμβριο 2002, κατέστησε αναγκαία 
την παρούσα β ' έκδοση του έργου. Παρατίθεται 
η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Αν
θρώπου με επιλεγμένες κατ' άρθρο αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, μαζί με τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα. 
Επιλέχθηκαν οι αντιπροσωπευτικότερες αποφά
σεις των τελευταίων ετών, μέχρι και το 2005, και 
ταξινομήθηκαν χρονολογικά από την πιο πρόσφα
τη προς την παλαιότερη. Η επεξεργασία των απο
φάσεων έγινε κατά τρόπο, ώστε να δοθούν τα κρίσι
μα πραγματικά περιστατικά με πληρότητα. Επίσης, 
παρουσιάζεται η πρακτική του Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου, και ιδίως η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 
άσκησης της προσφυγής ενώπιον του, ενώ παρατίθε

ται και υπόδειγμα προσφυγής με χρήσιμες επεξηγήσεις 
για τη συμπλήρωσή του. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 
ακόμα το νόμο 3280/2004, περί κυρώσεως της Ευρωπαϊ
κής Συμφωνίας σχετικά με τα πρόσωπα που συμμετέχουν 
σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 
Στο τέλος περιλαμβάνονται -ενημερωμένοι μέχρι το Νο-
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Αποφάσεις και πρακτική 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ
~ΤΟ Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο  Μ Ε 'Π Π Τ Ο

έμβριο του 2005- πίνακες με τα κράτη που έχουν επικυ
ρώσει την ΕΣΔΑ και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα, καθώς 
και με όλες τις υποθέσεις κατά της Ελλάδας που έχουν εκ- 
δικασθεί μέχρι σήμερα.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
(Συνταγματικό - Διοικητικό)
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ  
ΤΗΛ. 2541077560, 6979847227

Το παρόν βιβλίο εκτός από την ανάλυση -  εμβάθυνση 
επί διατάξεων του Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικού -  
Διοικητικού), επιτελεί επιπρόσθετα και ένα πρακτικότε
ρο σκοπό. Με τη συγκέντρωση όλης της εξεταστέας ύλης 
και με τον συσχετισμό πρακτικών δεδομένων προετοιμά
ζει με τον καλύτερο τρόπο, τους αστυνομικούς -  υποψη
φίους πτυχιούχους ΑΕΙ -  ΑΤΕΙ, για την εισαγωγή τους 
στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, μέ
σω του συστήματος των κατατακτηρίων εξετάσεων.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΤΟΥ Α  Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΤΗΛ. 2441071121, 6972843809

Ο «Οδηγός Προανακριτικού Υπαλλήλου» διδάσκεται ως 
κύριο βοήθημα στους Δόκιμους Αστυφύλακες με επιδιω- 
κόμενο σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο και μεθοδικό ερ
γαλείο στο μάθημα της Πρακτικής Εφαρμογής Ποινικών 
Υποθέσεων, καθόσον περιέχει πλήθος αδικημάτων και 
συμβάντων Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας, στα οποία περι
λαμβάνονται με κάθε λεπτομέρεια οι δικονομικές και υπη
ρεσιακές ενέργειες. Επιπλέον προστέθηκαν βασικές γνώ
σεις που πρέπει να έχει οπωσδήποτε ο κάθε ανακριτικός 
υπάλληλος και σε θέματα σχετικά με: ναρκωτικά, αλλοδα
πών, Ποινικής Δικονομίας, εισαγγελικών παραγγελιών, 
παραπόνων πολιτών, εγγραφών στο Βιβλίο Αδικημάτων 
και Συμβάντων, οικοδομών, εκτέλεσης καταδιωκτικών 
εγγράφων και Τροχαίας. Γενικά, η ύλη του βιβλίου ανανε
ώθηκε -  εμπλουτίσθηκε για να ανταποκριθεί στην αστυ
νομική πραγματικότητα. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD 
με 200 έντυπα όπως: Υποδείγματα σειράς Δ', σηματικές 
αναφορές, πληροφοριακά δελτία κρατουμένων, ναρκωτι
κά, αλλοδαποί, ηλεκτρονικά παίγνια, δελτίο φερομένου ως 
δράστη εγκληματικής ενέργειας, έντυπα τροχαίας, μέθη, 
ΚΟΚ, πειθαρχικό δίκαιο, έντυπα ΕΔΕ κ.λπ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ
ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ -  ΡΟΔΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ 
- ΒΑΣΒΑΤΕΚΗ
ΕΚΔ. ΚΑΚΤΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ 46,
ΤΗΛ. 210-3840524, 3844458

Ο Κ. Καραθεοδωρής υπήρξε μια εξέχουσα μορφή στο 
χώρο της επιστήμης, που διέπρεψε στα Μαθηματική και 
τη Φυσική. Διετέλεσε τακτικός καθηγητής σε πολλά γερ
μανικά Πανεπιστήμια και μέλος της Πρωσικής Ακαδη
μίας Επιστημών. Το 1920 κλήθηκε από τον Βενιζέλο να 
αναλάβει την οργάνωση του Πανεπιστημίου Σμύρνης 
(σχέδιο που ματαίωσε η τραγωδία του 1922), δίδαξε στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Το 
1930 ο Βενιζέλος του ανέθεσε την αναδιοργάνωση των ελ
ληνικών Πανεπιστημίων. Πρόκειται για μια από τις ση
μαντικότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα, άλλωστε 
ο ίδιος ο Αϊνστάιν αποκάλεσε τον Καραθεοδωρή δάσκαλό 
του και αναγνώρισε τη συμβολή του στη θεωρία της Σχε
τικότητας.

Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

(Θεολογική και ηθικοκοινωνική θεώρηση)
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ν.Κ. ΧΑΡΑΚΑΚΟΥ, ΤΗΛ. 210-9223448, 6974323448

Ο πολυγραφότατος καθηγητής Θεολογίας κ. Νικόλα
ος Χαρακάκος ασχολήθηκε στην παρούσα μονογραφία 
του με την ποίηση του απόστρατου συναδέλφου Πάνου 
Αδαμόπουλου, τονίζοντας ιδιαίτερα τη θεολογική και 
ηθικοκοινωνική διάσταση των ποιημάτων. Στις τέσσε
ρις ποιητικές συλλογές του ο ποιητής («Ξερικοί καρποί», 
«Ματωμένη Κύπρος», «Βαβυλώνες, Μετουσίωση εκλε
κτών, Ερωτικά», «Αγώνας, Πάτρια Φλόγα, Ανάβαση»), 
εκφράζει τις εσωτερικές του αγωνίες και όπως τονίζει ο κ. 
Χαρακάκος «Η πατριωτική διάσταση του Αδαμόπουλου, 
βιωματική, αυθόρμητη και ανήμπορη να κρυφτεί, χρω
ματίζει την ποίησή του με ανείπωτες εικόνες συγκροτη
μένου μεγαλείου».
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ΟΝΕΙΡΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ Η. ΜΑΣΤΟΡΑ 
ΕΚΔ. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ»
ΦΕΙΔΠΠΠΔΟΥ 23, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ,
210-7711307

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Μάστορα -«καλογράφη- 
μα» το χαρακτηρίζει ο διακεκριμένος λογοτέχνης Βασί
λης Βασιλικός, ο οποίος το προλογίζει- αποτελεί μια ευ
χάριστη έκπληξη για όσους γνωρίζουν την καλλιέπεια 
του χαρακτήρα και τον πλούσιο ψυχισμό της εκλεκτής 
Ιωάννας. Και η λογοτεχνική εκφορά του λόγου, τελικά, 
της ταιριάζει, γεγονός που υποδεικνύεται από τη θερ
μή ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού. «Όνειρα 
από χάλυβα», λοιπόν, στις σελίδες του οποίου ο αναγνώ
στης θα συναντήσει πάμπολλα βιωματικά στοιχεία και 
θα δει τις μνήμες του να ζωντανεύουν, μέσα από τα πά
θη τις χαρές και τις λύπες του μεταπολεμικού Έ λληνα 
που αναπαρίστανται στο πρόσωπο του ήρωα, ο οποίος 
φαντάζει τόσο ζωντανός και οικείος, όπως ο πατέρας ή ο 
αδελφός μας. «Όνειρα από χάλυβα», και η ανατολή ενός 
νέου ήλιου είναι ορατή!

ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΥΨΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΜΥΡΜΠΤΙΔΗ  
ΕΚΔ. «Γ. ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΑΣ»
ΣΤΑΔΙΟΥ 51, 210-3313145

Ένταση, ρυθμός, μέτρο και αρμονία σχηματίζουν την 
κατάθεση ψυχής του νεαρού ποιητή Παναγιώτη Μυρ- 
μιγγίδη που ονομάζει «Εικόνες με τύψεις και αρώματα». 
Αν και πρόκειται για την πρώτη ποιητική συλλογή του 
Παναγιώτη τα ποιήματά του διαθέτουν μεστότητα, ωρι
μότητα και πρωτοτυπία. Γράφει σε ελεύθερο στίχο αλλά 
και με ρίμα, και μάλιστα, αρκετά από αυτά όπως «Μέχρι 
το άλλο ξενύχτι», «Ανώνυμο», «Κρυφό θυμικό» θα μπο

ρούσαν άριστα να γίνουν τραγούδια. Ενώ ξεχωριστά και 
ιδιαιτέρως πρωτόγνωρα συναισθήματα προξενεί ο παιά
νας «Οι σάλπιγγες που κλαίνε», που φέρνει στο νου από
ηχους του θείου Αγγέλου: «Τρέξτε κυράδες ακούστε 
που ηχεί/η σάλπιγγα παίζει βαφτίζει τη γη...».

Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΑΜΠΟΥΝ 
ΤΗ ΝΥΧΤΑ

ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ 
ΕΚΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΤΗΛ. 27350-42143, 6947439377

Μετά από την έκδοση της ποιητικής συλλογής «Ο 
Ή λιος άργησε να βγει», ο συνάδελφος Στράτος Γεωρ- 
γούλης εξέδωσε το διήγημα «Τ’ αστέρια λάμπουν τη 
νύχτα». Στον πεζό του λόγο όπως και στον ποιητικό, 
διατηρεί τη λυρικότητα, παραμένοντας βαθιά συγκινη
τικός με τη γραφή του και με την προσέγγιση στα γεγο
νότα που περιγράφει, καθιστώντας τον αναγνώστη συμ
μέτοχο στο πεπρωμένο της ιστορίας που διηγείται.

ΜΕΙΛΙΧΙΑ
ΤΟΥ Φ.Μ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΚΙ 
ΕΚΔ. «ΑΡΜΟΣ»
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 7, 210-3304196

Πρόκειται για μια νουβέλα, ένα μονόλογο, κατάδυση 
στην άβυσσο της ανθρώπινης ψυχής. Έ ν α  κείμενο κα
ταγγελία στα ερείπια μιας ζωής που αχνίζουν πάνω από 
το νεκρό κορμί μιας αθώας, μειλίχιας κοπέλας. Μια δι
εισδυτική ματιά του Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι στο ζοφερό 
κόσμο, σύναξη σκιών, ανθρώπων που πούλησαν την 
ψυχή τους στην αλαζονεία, θυσιάζοντας την ανθρω
πιά τους. J
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Ανακαινίσει
Οικιών· διαμερισμάτων 
Διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων & πόσης φύσεως οικοδι ς εργασίες

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΚΤΗΡΙΩΝ
Τ . Ε . Κ . Τ . Ι .
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Μέρος από εργασίες 
που αναλαμβάνουμε:
Γκρεμίσματα, χτισίματα, 
σοβάδες, ύδρευση, θέρμανση, 
αποχέτευση, γυψοσανίδες, 
δάπεδα, κ.λ.π..

Βασικοί συνεργάτες μας,
η ποιότητα, η συνέπεια, 
ο σεβασμός 
στον πελάτη μας και 
την περιουσία του, 
οι καλές τιμές.

Προσφορά γνωριμίας: με κάθε ανακαίνιση,
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Μεγάλες ευκολίες πληρωμής!

^  Άμεσα επισκευάζουμε σε 24ωρη βάση βλάβες, υδραυλικά, ηλεκτρικά 

ΑΜΥΝΤΟΡΟΣ 92, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΘΗΝΑ, 21300 73812 vodafon, 697 9427327, 210 5762418 fax-τηλ.
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Παρουσίαση: Π. Υ. Ζωή Κωσταβάρα

Ο ΤΟΥΛΟΥΖ ΛΩΤΡΕΚ



“ο Τουλούζ Λωτρέκ
ήταν ένας παραγωγικός 

καλλιτέχνης που 
άφησε μετά το θάνατό 
του 537 ζωγραφικούς 

πίνακες, λιθογραφίες και 
χαρακτικά, 4 μονοτυπίες 

και 30 αφίσες ”

Tq Μουσείο Ηρακλειδών θα παρουσιάσει από τις 6 Δεκεμβρίου 2007 μέχρι τις 4 Μα- 
ιοΐ^ΟΟδ έκθεση αφιερωμένη στον μεγάλο Γάλλο καλλιτέχνη Ανρί ντε Τουλούζ-Λωτρέκ 
και τις επιδράσεις της γαλλικής Μπελ Επάκ στην Αθήνα.

Πρόκειται για 70 πρωτότυπα έργα του δημιουργού τα οποία αντλούν την θεματολογία 
τους από την καθημερινότητα και την ψυχαγωγία. Εκτίθενται διαφημιστικές αφίσες νυ
χτερινών κέντρων, εντύπων, πορτραίτα γνωστών καλλιτεχνών, σκίτσα και καρικατούρες.
Δίπλα στα έργα αυτά παρουσιάζονται φωτογραφίες του Παρισιού εκείνης της περιόδου με 
σκοπό να βοηθήσουν τους επισκέπτες να καταλάβουν το πνεύμα που επικρατούσε κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα.

Για να γίνει αντιληπτή η επίδραση της Μπελ Επόκ (Belle Epoque) στην Αθήνα παρουσιά
ζεται σπάνιο αρχειακό υλικό από διάφορες συλλογές που αναφέρεται στις ψυχαγωγικές προ
τιμήσεις των κατοίκων της πρωτεύουσας εκείνης της εποχής. Πρόκειται για έργα καταξιω
μένων Ελλήνων ζωγράφων, όπως του Ν. Γύζη και του Δ. Γαλάνη που φιλοτέχνησαν εξώφυλλα ημερολογίων, 
φωτογραφίες, καρτ ποστάλ και θεατρικά προγράμματα.

Ό ταν ο Τουλούζ Λωτρέκ επισκεπτόταν τα μπαρ της πόλης, το Παρίσι ήταν γεμάτο μουσικά καφενεία, διέθετε το 
πρώτο μεγάλο πολυκατάστημα και το 1900 φιλοξένησε την Παγκόσμια Έκθεση και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αντίστοιχα κατά τη δεκαετία του1880, η Ελλάδα βρισκόταν σε περίοδο μεγάλης ακμής, κυρίως λόγω της εξα
γωγής της σταφίδας, αλλά και της διεθνούς συγκυρίας. Η Αθήνα αναπτυσσόταν ραγδαία και άναρχα εξ αιτίας της 
έλλειψης σχεδίου, υιοθετώντας το νεοκλασσικισμό στην επίσημη αλλά και την οικιστική αρχιτεκτονική. Οι πλα
τείες Ομονοίας και Συντάγματος μαζί με τους κεντρικούς δρόμους που τις ένωναν έγιναν το αστικό κέντρο της 

πόλης γεμάτο πολύβοα καφενεία. Την περίοδο αυτή της ακμής ακολούθησε η επόμενη δεκαετία, κατά 
την οποία διοργανώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολιτι

κή και οικονομική κρίση.
Ο Ανρί Τουλούζ Λωτρέκ γεννήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1864 στην πόλη Αλμπί της Γαλλίας. 

Ή τα ν  ο μοναχογιός του κόμη Αλφόνσο και της κόμισσας Αντέλ, οι οποίοι βλέποντας ότι ο γιός τους 
δεν θα μπορούσε, λόγω αναπηρίας, να ακολουθήσει μια τυπική αριστοκράτη ζωή γεμάτη κυνήγια 
και περιπέτειες, ενθάρυναν την τάση του να ασχοληθεί με το σχέδιο.

Μετά από λαμπρές σπουδές, κοντά σε εξαιρετικούς ζωγράφους, άρχισε να δημιουργεί και παρά 
το γεγονός ότι δεν είχε ανάγκη από χρήματα, τα έργα του είχαν μεγάλη ζήτηση. Δεν έκανε πο
τέ διαχωρισμό ανάμεσα στην εμπορική και την Μεγάλη Τέχνη και βασική πηγή έμπνευσής του 
ήταν ο κόσμος των καμπαρέ, του τσίρκου και των παρισινών πορνείων. Απέδωσε αυτόν τον κό

σμο με αγάπη και ζωντάνια προβάλλοντας τη λάμψη αλλά και την καθημερινότητά του.
Τα μοντέλα του ήταν γυναίκες της νύχτας και άντρες τις μορφές των οποίων απέδωσε με ευ

αισθησία, οξυδέρκεια αλλά και υπερβολή, που έφτανε στα όρια της καρικα- τούρας.
Σε ηλικία μόλις 30 ετών ήταν ήδη αλκοολικός και έξι χρόνια αργότερα πέ- 

θανε, κοντά στη μητέρα του που υπεραγαπούσε, στον πύργο της οικογένειας 
κοντά στο Μπορντό. Ο Τουλούζ Λωτρέκ ήταν ένας παραγωγικός καλ- 

λιτέχνης που άφησε μετά το θάνατό του 537 ζωγραφικούς πίνακες,
334 λιθογραφίες και χαρακτικά, 4 μονοτυπίες και 30 αφίσες. Τα έρ
γα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και σε πολλά μουσεία του 
κόσμου. Η μεγαλύτερη συλλογή έργων του εκτίθεται στο Μουσείο 

Toulouse Lautrec, κοντά στη Τουλούζη. ]



[  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ε .α.

Θεοφάνης Ταλαμάγκας

“ Όλοι πρέπει να διαφυλάττουμε
την ιστορική μνημη”

ιι να μελετώ την Ιστορία, από ττς πηγές», λέει ο Αστυνόμος Β' ε.α. Θ εοφάνης Ταλαμάγκας, 
^τους μεγαλύτερους συλλέκτες εφημερίδων στη χώρα μας. «Είναι σημαντικό να κρατάς ζω- 
[ ιστορική μνήμη. Κάθε ενεργός πολίτης αυτού τον τόπου, πρέπει να κατέχει την Ιστορία του. 

! διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι απολύτως αναγκαία».
t|u απόστρατου συνάδελφου Θεοφάνη Ταλαμάγκα, χτυπ ούν σα βόλια τη συνείδηση των 

ίνω ν. Τι να  του πείς; Τι να  του αντιπαρατεθείς; Στομώνεις! Ο ουνταξιοιίχος συνάδελ- 
ετησει για πολλά χρόνια  στο ΚΓ' Παράρτημα του Υμηττού, διατηρούσε και διατη

ρεί την ιδιότητα ενός από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα συλλέκτες ιστορικών εφημερίδων. Π ριν 
δωρίσειτην πολύτιμη συλλογή του στο γιό του, είχε γυρίσει κάθε σπιθαμή της ελληνικής επικράτειας 
συλλεγοντας πρωτότυπα φύλλα ελληνικών ιστορικών εφημερίδων.

Πόσα χρόνια συλλέγετε κύριε Τ α λ α μ ά γ κ α ;
Α γαπώ  να συλλέγω  εδώ και πενήντα τουλάχιστον χρόνια  

και στη συλλογή μου κατέχω περισσότερα από 20 .000 φ ύλ
λα  ιστορικών εφημερίδων. Α ρ κ εί να σας πω  ότι χά ρ ιν του 
συλλεκτικού μου πάθους έχω , διατρέξει άπειρες φορές την 
ελληνική  επικράτεια α π ’ άκρου σ ’ άκρσν.

Ποια «φύλλα» της συλλογής σας θεωρείτε ως ση
μαντικότερα, ποια αγαπάτε περισσότερο;

Κ άθε φύλλο εφημερίδας έχει τη δική του ξεχωριστή ιστο
ρ ία , άρρηκτα δεμένη μ ε  τον τόπο ανεύρεσής της. Χω ρίς αμ
φιβολία , από τα π ιο  σπάνια φύλλα  της συλλογής είνα ι η σει
ρά  της «ΑΘΗΝΑΣ» του 1857, του Δημήτρη Ειρηνίδη. Αυτά

τα «φύλλα» τα βρήκα τυχαία στην οροφή ενός παλαιού σπι
τιού που κατεδαφίζετο, στην Καιααριανή. Ε ίχαν τοποθετη
θ ε ί μεταξύ των κεραμιδιώ ν και της ξύλινης σκεπής. Γ ια  να 
κατανοήσετε το σπάνιο των συγκεκριμένω ν ιστορικών πη
γώ ν, σας διαβάζω τις πρώτες αράδες της «Α Θ Η Ν Α Σ» της 
25ης Σεπτεμβρίου 1896. Π ρόκειται για  τηλεγράφημα από  
το Βερολίνο, όπου ο βασιλιάς της Πρωσίας, Γουλιέλμος A , 
διέταξε τον πρ ίγκ ιπ α  της Πρωσίας, που αρνείτο να μεταβεί 
στη Στουτγκάρδη για  να συγχαρεί τον Ν απολέσντα.

Το «φύλλο», όμως, που διατηρεί τον τίτλο της π ιο  συγκι
νητικής εφημερίδας της συλλογής, είνα ι το «Ε λληνικό Α ί
μα» του Σαββάτου 2 7  Ιανουάριου 1945, μ ια  από τις παλαι- 
ότερες εφημερίδες του μετώ που της εθνικής αντίστασης. Α ν
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και ετιρόκειτο για «φύλλο» που στήρι
ζε τον ΕΔΕΣ, την είχε μαζί του, μέχρι 
και λίγες μέρες πριν πεθάνει, το 1989, 
ένας παλαίμαχος κομμουνιστής ηγέτης 
της εποχής.

Η ιδιαιτερότητα αυτού του «φύλλου» 
ήταν ότι ήταν κολλημένη μια βραδιά του 
’45 σε έναν τοίχο του Θησείου.

Όταν την ξεκόλλησε, πήρε μαζί του και 
το σοβά του τοίχου. Την κράτησε περίπου 
50 χρόνια, για να του θυμίζει, όπως έλε- 
γε την ένδοξη εποχή!

Π ου μπορεί να  βρει κανείς σή
μερα τις παλιές ιστορικές εφημε
ρίδες;

Οι ιστορικές εφημερίδες βρίσκονται παντού. Τα σημεία 
συνάντησής τους, όμως, με τους συλλέκτες είναι κυρίως τα 
κατά τόπους υπαίθρια παζάρια και οι πάγκοι των παλαια- 
πωλών.

Στο υπαίθριο παζάρι της Ξάνθης βρήκαμε μια ολόκλη
ρη σειρά της «Εσπερινής» του 1913. Τα «φύλλα» ήταν ανά
μεσα στα βιβλία ενός υπέργηρου εμπόρου της περιοχής, ο 
οποίος πέθανε και τα οποία οι συγγενείς του θεώρησαν κα
λό να πωλήσουν...

Τα πιο εντυπωσιακά, όμως, «φύλλα» είναι αυτά που ανα- 
φέρονται στην κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. Ολό
κληρα πρωτοσέλιδα, πολύχρωμα, απεικονίζουν την ένδοξη 
ελληνική Ιστορία. Ο «Τύπος», ο «Ασύρματος», η «Καθημε
ρινή» ο «Νέος Κόσμος», η «Νίκη», το «Έθνος», είναι μνη
μεία ιστορικής συνέπειας. Χωρίς αμφιβολία, στις συγκε
κριμένες εφημερίδες, η ενημέρωση είναι συνώνυμο της 
πατριωτικής ανάτασης και γενεσιουργός αιτία ισχυρής συ
ναισθηματικής φόρτισης για κάθε Έλληνα που έχει την τύ
χη να την παρατηρεί σήμερα, 70 περίπου χρόνια μετά.

Πέρα από την «ικανοποίηση» του να  είσαι συλλέ
κτης, τι προσφέρει η  συλλογή των ιστορικών εφη
μερίδων;

Πρώτα απ’ όλα τη διατήρηση της Ιστορίας. Οι εφημερί
δες για μένα είναι διαχρονικές ιστορικές πηγές, που, αν με
λετηθούν παράλληλα, οδηγούν στην αμερόληπτη καταγρα
φή. Επίσης, η εφημερίδα είναι εικόνα της κοινωνίας μας. 
Σήμερα για παράδειγμα, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε 
μια δραματικά μεταβατική φάση. Αποβάλλει σχεδόν καθη
μερινά θεσμούς και πρακτικές που στήριξαν τις δομές και 
έχτισαν τη φυσιογνωμία της κατά το παρελθόν. Παράλλη
λα, ένα περίεργο συνονθύλευμα από κατάλοιπα νοοτροπι
ών της εποχής και συμπεριφοράς άρνησης και μηδενισμού, 
συνθέτουν τη σημερινή της φυσιογνωμία.

Την ίδια ώρα, η εικόνα αυτής της κοινωνίας, η εφημερί

δα, αντί να σχολιάσει, να προτείνει λύσεις, 
θα έλεγα ότι αντιμετωπίζει επιφανειακά 
την τηλεοπτική ενημέρωση, που έχει προ- 
ηγηθεί.

Ποια είναι τα «φύλλα» τα οποία θα 
θέλατε να  προσθέσετε στη συλλογή 
σας;

Τα πιο σπάνια «φύλλα» είναι περιέργως 
εκείνα που αναφέρσνται στο γυναικείο φύλο. 
Δύσκολα μπορεί να εντοπιαθεί η «Εφημερίδα 
των Κυρίων του 1839 της Καλλιρρόης Παρεν 
ή η «Εξέλσιορ» μια εφημερίδα με σκανδαλι- 
στικές ιστορίες της εποχής του 1928 που εκδί- 
δετο από τους Κωνστανήνο και Ηλία Πανά.

Υποθέτουμε ότι όσο m o παλιά είναι μια εφημερί
δα τόσο m o υψηλή θα είναι η  τιμή της...

Η οικονομική αξία των εφημερίδων δεν είναι πάντοτε 
ανάλογη της παλαιότητας. Για παράδειγμα, μια ολόκληρη 
σειρά του «Αστέρα» που εξέδιδε ο Μπουλαχούνης το 1920 
και αναφέρετο μεταξύ των άλλων και στα γεγονότα της από
πειρας δολοφονίας του Βενιζέλου, αγοράστηκε από Γερμα
νό φιλέλληνα ιστορικό σε τιμή ρεκόρ. Δεν συμβαίνει το ίδιο 
με κάποιες παλαιάτερες

Στα τεχνικά θέματα τώρα, πώ ς διατηρείται μια 
εφημερίδα, πω ς αποφεύγεται η φθορά της;

Όσο και αν φαίνεται παράξενο, οι εφημερίδες δεν πρέπει 
να «αναπνέουν», διατηρούνται περισσότερο και δεν οξειδώ
νονται όταν είναι καλά δεμένες μεταξύ τους ερμητικά και δι
ατηρούν ένα ποσοστό υγρασίας.

Αντίθετα, ένα «φύλλο» εκτιθέμενο στο αέρα, οξειδώνεται 
και διαλύεται με το χρόνο. Ευτυχώς που αυτή την εποχή, 
μετά από αγώνες πολλών χρόνων, προχωρούμε ένα μεγά
λο μέρος ψηφιοποίησης αυτού του σημαντικού αρχείου, και 
πολύ σύντομα θα παραδοθεί στους ερευνητές αλλά και στον 
κάθε πολίτη αυτής της χώρας μέσω του διαδικτύου, συμ
βάλλοντας με το δικό μας τρόπο στην διατήρηση της ιστο
ρικής μνήμης.

Οι παλιές εφημερίδες δημοσίευαν -  κατ’ αναλο
γία με τις σημερινές -  τη δίκη τους «υποκειμενική» 
αλήθεια;

Πάντως, αν ρωτήσει κανείς για τα κοινά σημεία των ση
μερινών εφημερίδων και εκείνων του 1870, του 1900 και 
των μεταγενέστερων, αν τις μελετήσει και θέλει να είναι 
ακριβοδίκαιος θα πει ότι και τότε και τώρα τίποτα δεν γρά
φτηκε χωρίς να έγινε, αλλά και τίποτα δεν γράφτηκε όπως 
έγινε... ]
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[  ΒΡΑΒΕΙΑ

τα βραβεία
της Ακαδημίας Αθηνών

Την Παρασκευή 28 Δε
κεμβρίου 2007 σχη Μεγάλη 
αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθη
νών (Πανεπιστημίου 30), απονε
μήθηκαν, όπως κάθε χρόνο, τα 
βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών.

Στην τελετή παρευρέθησαν ο πρώην Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος, ο υφυπουργός Παι
δείας Ανδρέας Λυκουρέντζος και πολλοί ακαδημαϊκοί.

Η Συνεδρία άρχισε με ομιλία του Προέδρου της Ακα
δημίας Αθηνών κ. Παναγιώτου Λ. Βοκοτοπούλου, με θέ
μα: «Οι Έ λληνες και οι αρχαιότητες κατά την περίοδο 
της Παλιγγενεσίας». Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμμα
τέας της Ακαδημίας Αθηνών κ. Νικόλαος Ματσανιώτης 
παρουσίασε την «Έκθεση του για το έργο της Ακαδημί
ας κατά το έτος 2007 και ανήγγειλε την απονομή μεταλ
λίων, βραβείων και επαίνων τα οποία επέδωσε ο Πρόε
δρος. Η Συνεδρία έκλεισε με την αναγγελία προκήρυξης 
νέων βραβείων από τον Γενικό Γραμματέα.

Το Αργυρό μετάλλιο (το μοναδικό) απονεμήθηκε 
στον Έ λληνα αρχαιολόγο, καθηγητή Γεώργιο Δεσπίνη. 
Επίσης βραβείο για το 
σύνολο της καλλιτεχνι
κής τους προσφοράς απο
νεμήθηκε στον σκηνο
γράφο καιενδυματολόγο 
Γιώργο Πάτσα και τον 
καλλιτέχνη Νίκο Χου- 
λιαρά, ενώ ο Έ λληνας 
ομογενής από τη Ρωσία 
Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης 
βραβεύτηκε για το αρχαι
ολογικό του σύγγραμμα 
«Necropolis of Gonur».

Τα βραβεία Ουράνη 
και Πέτρου Χάρη δεν 
απονεμήθηκαν, αφού τα 
διοικητικά τους συμβού
λια αποφάσισαν να δια
θέσουν το ποσό στην ενίσχυση και αποκατάσταση των 
πολιτιστικών και πνευματικών δραστηριοτήτων στις 
πληγείσες περιοχές της Πελοποννήσου.

Μεταξύ των βραβείων που  απονεμήθηκαν ξεχω
ριστή θέση κατέχει αυτό της Κυράς των Μαρασίων, 
Β ασιλικής Λ αμπίδου 103 ετών σήμερα, για τη μακρό
χρονη και αφιλοκερδή προσφορά της στην πατρίδα και 
τους στρατιώτες που υπηρετούν στον Έβρο.

Η Βασιλική Λαμπίδου, γεννή
θηκε το 1904 στο Μεγάλο Ζαλούφι 
της Ανατολικής Θράκης. Με την 
ανταλλαγή των πληθυσμών βρέ
θηκε αρχικά στο Ελληνοχώρι, λί
γο έξω από το Διδυμότειχο και αρ

γότερα στο Σάκκο της Νέας Ορεστιάδας.
Παντρεύτηκε και απόκτησε τέσσερα παιδιά εκ των 

οποίων τα τρία τα έχασε σε νεαρή ηλικία. Το 1962 εγκα
ταστάθηκε οριστικά στα Μαράσια. Το σπίτι της είναι το 
τελευταίο του χωριού, κτισμένο δίπλα στο ακριτικό φυ
λάκιο των Μαρασίων. Καθημερινά η Κυρά των Μαρα
σίων μέχρι και σήμερα στα βαθιά της γεράματα υψώνει 
την ελληνική σημαία. Για δεκαετίες φρόντιζε τους στρα
τιώτες του φυλακίου: Τους μαγείρευε, τους έπλενε τα 
ρούχα, τους στήριζε στις δύσκολες στιγμές τους και τους 
αγαπούσε σαν να ήταν τα παιδιά της. Από τα λόγια που 
ακούστηκαν στην εκδήλωση της απονομής του βραβεί
ου, φαίνεται ότι και οι στρατιώτες που πέρασαν από εκεί 
την είχαν σαν δεύτερη μάνα.

Αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, είπε: «Η κυ
ρά Βασιλική υψώνει την 
ελληνική σημαία και πο
τέ δεν την υποστέλλει». 
Ενώ ο δήμαρχος Τριγώ
νου Μανώλης Χατζηπα- 
ναγιώτου σημείωσε χα
ρακτηριστικά: «Η τιμή 
στο πρόσωπο της θα απο- 
τελέσει για τους Ακρίτες 
τιμή προς όλες τις γυναί
κες και τους άνδρες του 
Τριγώνου Έβρου, που 
αποτελούν τον ζωντανό 
προμαχώνα της πατρίδας 
μας στην πιο νευραλγική 
ίσιος περιοχή των συνό
ρων μας».

Η κυρά Βασιλική συνε
χίζει να ζει από το 1962 στα Μαράσια, στην Ανατολική 
Θράκη, στο τελευταίο σπίτι δίπλα στο ακριτικό φυλάκιο 
του χωριού. Καθημερινά η Κυρά των Μαρασίων, από τό
τε μέχρι και σήμερα και παρά την ηλικία της, υψώνει 
την ελληνική σημαία, «για να φαίνεται απέναντι, εκεί 
που γεννήθηκα», όπως λέει η ίδια. ]

Πηγφιη.μΓ, nauteborikigr, Ακαδημία Αθηνών.
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X. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
[ ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ-SERVICE ]

Λένορμαν 18, ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 5227556, Fax: 210 5248571, e-mail: info@superbikes.gr, www.superbikes.gr

Οι φίρμες που μπορούμε 
να προσφέρουμε 
στην ΕΛ.ΑΣ είναι: 
•SH IN ERA Y  
•C A TB R IER  
• HONDA 
•YAMAHA  
•SU ZU K I
• KAWASAKI
και αυτά στις καλύτερες 
τιμές & διακανονισμούς 
του εμπορίου

►το νέο atv της catbrier 250 
μόνο 2490 ευρώ, σε 20 άτοκες δόσεις 
&δώρα

>·ήρθε το νέο παπί με
euro3 shineray xy125 μόνο με 1070 ευρώ,
σε 15 άτοκες δόσεις και δώρα

iC t t v

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Ο © ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣI R E L L G

m  . ■ m

1° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 5441488 

210.5617556

2 °  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43 
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: 210. 5611525

„  Δ Ο ΣΕΙΣ

' /
3ϋ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 43 
ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ: 210. 4945888 

210. 4945889
ΤΗΛ. 210.5417444 ^ E L U l  ec

4° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
75° ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΤΗΛ: 27410.73325

5υ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 5441008

VISAΟ Λ Ε Σ α ι Κ Α Ρ Τ Ε ΣΑ ΕΚ Τ Ε Σ

mailto:info@superbikes.gr
http://www.superbikes.gr


Επιμέλεια: Π. Υ. Ζωή Κωσταβόρα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΩΝ- ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΥΤΡΑ

Η Εθνική Π ινακοθήκη πρόκειται να  παρουσιάσει το 2008 μεγάλη έκθε
ση αφιερωμένη στον Νικόλαο Λύτρα καθώς και σε έργα γνωστών ιμπρεσιονι- 
στών.
Η πρώτη έκθεση που ξεκίνησε στις 10 Ιανουάριου περιλαμβάνει εβδομήντα 
τρία έργα διακεκριμένων ιμπρεσιονιστών ζωγράφων μεταξύ των οποίων ο Μο
νέ, ο Ρενουάρ, ο Ντερέν και άλλοι.
Η δεύτερη έκθεση θα εγκαινιαστεί στα μέσα Μαρτίου και θα περιλαμβάνει 
εκατό πίνακες του σπουδαίου ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Νικόλαου Λύτρα, ο 
οποίος με την πρωτοτυπία του έδωσε νέα ώθηση στον ελληνικό καλλιτεχνικό 
χώρο. Ο Λύτρας είχε επηρεαστεί από το κίνημα του «Γαλάζιου Καβαλάρη» και 
ήταν ο πρώτος υπαιθριστής ζωγράφος στην Ελλάδα.

ΑΝΤΙ ΓΟΥΟΡΧΟΛ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΕΙΛΟΡ 
Δεν κατάφερε να  φτάσει το αναμενόμενο ποσό των
εικοσιπέντε εκατομμυρίων δολαρίων το πορτραίτο της 
Ελίζαμπεθ Τέιλορ που φιλοτέχνησε ο ιδρυτής της Pop 
A rt και μεγάλος επαναστάτης της σύγχρονης τέχνης, 
Αντί Γουάρχολ.
Τελικά πουλήθηκε από τον οίκο Christie’ s στη τιμή 
των εικοσιτριών εκατομμυρίων. Το έργο που χρονολο
γείται από το 1963, τιτλοφορείται «Λιζ» και είναι ένα 
από τα 12 έργα που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης όταν 
η διάσημη ηθοποιός ανάρρωνε από κάποια ασθένεια. Ο 
Γουάρχολ έλεγε ότι μετά από την ανάρρωση της ηθο
ποιού «διόρθωσε» τα χρώματα, κυρίως στα χείλη και τα 
μάτια, κάνοντάς τα πιο έντονα.

ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ 
Τ ο Μ ουσείο Β υ ζα ντ ινο ύ  Π ολιτισμ ού  Θεσ
σ α λο ν ίκ η ς εγκαινίασε τον Νοέμβριο έκθεση με 
θέμα «Πλατείες της Ευρώπης, Πλατείες για  την 
Ευρώπη»
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν 60 πλατείες που 
παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη ζωή της κάθε πό
λης με δεδομένο ότι η πλατεία αποτελεί σημαντι
κό σημείο της αστικής ζωής, τονίζει το παρελθόν 
και αποτελεί ένα νευραλγικό σημείο επικοινωνί
ας.
Η Ελλάδα συμμετέχει με πλατείες της Θεσσαλο

νίκης, Αθήνας, Δράμας, Μ ακρινίτσας και Ναυ
πλίου.
Από τις ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν η Βαρ
κελώνη, το Βερολίνο, η Βαρσοβία, η Μαδρίτη, το 
Όσλο, το Παρίσι, η Πετρούπολη και η Ρώμη.
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Ο ΑΣΤΕΡΙΞ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Τ ον  Ια νο υ ά ρ ιο  το υ  2008 έγινε στην Αθήνα η ευ
ρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας «Ο Αστερίξ στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες». Στην πρεμιέρα αυτή συμ
μετέχουν οι ηθοποιοί Ζεράρ Ντεπαρτιέ και Αλαίν 
Ντελόν οι οποίοι υποδύονται τον Οβελίξ και τον 
Ιούλιο Καίσαρα αντίστοιχα. Την ταινία σκηνοθέ
τησαν οι Τομάς Λανγκμάν και Φρεντερίκ Φορεστιέ 
οι οποίοι έχουν γυρίσει και τις δύο προηγούμενες 
ταινίες, «Αστερίξ και Οβελίξ Επιχείριση Κλεοπά
τρα» και «Ο Αστερίξ και ο Οβελίξ εναντίον του Καί
σαρα». Ο Αστερίξ, που είναι δημιουργία του σκι- 
τσογράφου Αλμπέρ Ουντερζό και συγγραφέα Ρενέ 
Γκοσινί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και έξυπνα 
κόμικ στον κόσμο με τις δύο διάσημες φιγούρες 
τω ν Αστερίξ και Οβελίξ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΜΑΛΤΟΥ

Το Β υζαντινό Χριστιανικό Μ ουσείο θα φιλο
ξενήσει μέχρι τις  17 Φεβρουάριου την περιοδική 
έκθεση με τον τίτλο «Σμάλτα, χρώματα μέσα στο 
χρόνο». Πρόκειται για την πρώτη έκθεση που αφι
ερώνεται σε αντικείμενα από σμάλτο, μιας τεχνι
κής που σηματοδότησε πολυτελή αντικείμενα στην 
Ανατολή και στην Ευρώπη.
Θα παρουσιαστούν 170 αντικείμενα τα οποία ανή
κουν σε διάφορα μουσεία και στις συλλογές τω ν Γ. 
Τσολαζίδη και Κ. Αντωνάκη.
Η έκθεση αποτελείται από μια εισαγωγική και τρεις 
κύριες ενότητες. Στην εισαγωγική παρουσιάζονται 
μυκηναϊκά κοσμήματα τουίδου π.Χ αι.
Στην πρώτη ενότητα εκτίθενται εκκλησιαστικά και 
κοσμικά αντικείμενα της παλαιοχριστιανικής, βυ
ζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, όπως κο
σμήματα, εικονίδια, σταυροί και επενδύσεις ευαγγε
λίων. Η  δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει αντικείμενα 
από τον 18ο και 19ο αιώνα από χώρες της βορειο
δυτικής Ευρώπης, Ρωσία, Κίνα, και την Ιαπωνία. 
Πρόκειται για  κούπες, κηροπήγια, πιάτα, σφραγί
δες, μελανοδοχεία και κονδυλοφόρους. Στην τρίτη 
ενότητα παρουσιάζονται αντικείμενα από σμάλτο 
που κατασκευάστηκαν τα τελευταία σαράντα χρό
νια και τα οποία εισάγουν νέες τεχνικές

30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ 

Στις 25 Δεκεμβρίου συμπληρώ 
θηκαν τριάντα χρόνια  από το θά
νατο του Τσάρλι Τσάπλιν και στην 
Ισπανία διοργανώνεται μεγάλη έκθε
ση προς τιμήν του μεγάλου ηθοποιού.
Η έκθεση με την ονομασία «Ο Τσά- 
πλιν μέσα από τις  εικόνες» πραγματεύ- 
ται τη ζωή και τη δημιουργία του μεγά
λου μύθου της υποκριτικής τέχνης του 
20ου αιώνα. Μέσα πό φωτογρφίες, απο
σπάσματα από ταινίες και έγγραφα ξε
διπλώνεται η σύνθετη προσωπικότητα 
ενός μύθου της υποκριτικής τέχνης 
που σφράγισε με το ταλέντο του μια 
ολόκληρη εποχή.
Η παρουσίαση της έκθεσης θα αρχίσει 
στη Βαρκελώνη και μετά τις 27 Απριλίου θα μεταφερ
θεί σε άλλες ισπανικές πόλεις. Η τελευταία κατοικία 
του διάσημου ηθοποιού, μια έπαυλη στην Ελβετία, 
στην οποία έμεινε τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής 
του, θα μετατραπεί σε μουσείο με κινηματογραφική 
αίθουσα 200 θέσεων. Ε κεί θα μπορούν οι επισκέπτες 
να δούν τα έπιπλα της οικογένειας, φωτογραφίες και 
το πρώτο του συμβόλαιο. Το μουσείο που θα ανοίξει 
στο τέλος του 2009 θα στοιχίσει 21 εκατομμύρια ευρώ.

ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 
Μ ια κ ά το ικ ο ς  τη ς  ν έα ς Υ όρκης, ανακάλυψε το 
2003 έναν πεταμένο πίνακα ανάμεσα στις σακούλες με 
σκουπίδια. Ό πω ς αποδείχτηκε ο πίνακας ήταν έργο 
του γνωστού μεξικανού ζωγράφου Ρουφίνο Ταμάγιο 
και είχε κλαπεί πριν από 20 χρόνια.
Πρόκειται για το έργο «Τρία πρόσωπα» που είχε φιλο- 
τεχνηθεί το 1970. Ο οίκος Σόθμπις εκτιμά ότι ο π ίνα
κας θα πουληθεί σε τιμή η οποία κυμαίνεται από 750 
χιλιάδες έως 1 εκατομμύριο δολάρια.
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ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΕΣ-ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΕΣ

Τρεις μεγάλες ερμηνεύτριες της παγκόσμιας μου
σικής θα εμφανιστούν στο Μέγαρο Μουσικής μέσα 
στο διάστημα Φεβρουάριος-Απρίλιος 2008. Στις 11 
και 12 Φεβρουάριου πρώτη η  Ούτε Λέμπερ θα ερ- 
μηνεύσιει τραγούδια από μια ενότητα με τον τίτλο 
«Άγγελοι πάνω από το Βερολίνο και το Παρίσι» που 
περιέχει τραγούδια που ερμήνευσαν η Ε ντίθ Πιάφ 
και η Μαρλένε Ντίντριχ. Η Τζέην Μ πίρκιν θα εμφα
νιστεί στις 19 Μαρτίου και θα παρουσιάσει τραγού
δια απ όλη την καριέρα της, ενώ στις 7 Απριλίου η 
Μίσια, η οποία θεωρείται διάδοχος της Αμαλία Ρο- 
ντρίγκες, θα τραγουδήσει νοσταλγικά fados.

ΟΙ ΚΑΡΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Στις 21 Ιανουάριου ξεκίνησε στην Α θήνα μια νέα
υπαίθρια έκθεση γλυπτώ ν σε σχήμα καρδιάς που κα- 
τέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους και τις πλατείες 
της πόλης.
Η Αθήνα θα είναι η πρώτη πόλη που φιλοξένησε τη 
διεθνή αυτή έκθεση η οποία αργότερα θα μεταφερθεί 
στο Κάιρο, στο Μιλάνο και στο Ντουμπάι. 
Κατασκευάστηκαν 80 καρδιές από μέταλλο και φάι- 
μπεργκλας και δόθηκαν σε νέους και καταξιωμένους 
καλλιτέχνες οι οποίοι τις φιλοτέχνησαν με χρώμα
τα και κατασκευές για να προσφέρουν χαρά, γέλιο και 
προβληματισμό στους περαστικούς.
Οι Αθηναίοι είναι εξοικιωμένοι πια με υπαίθριες εκθέ
σεις που εγκαταλείπουν τους κλειστούς χώρους των 
μουσείων και γκαλερί για  να μεταφερθούν στους δρό
μους, μετά από την επιτυχία την οποία είχαν οι αγε
λάδες που είχαν τοποθετηθεί 
στο παρελθόν στο κέντρο της 
πολής. Οι καρδιές θα 
παραμείνουν στην 
Αθήνα μέχρι τις 19 
Μαρτίου και μετά θα 
δημοπρατηθούν. Το 
50% των εσόδων θα δι
ατεθούν για φι- 
λανθρωπικούς 
σκοπούς.
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ΕΙΚΟΝΕΣ, ΜΕ ΤΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΑ 
Ο Π α να γ ιώ τη ς Μ υ ρ μ ιγκ ίδη ς  γιός του Υπαστυνό- 
μου ε.α. Θεολόγου Μ υρμιγκίδη και της Π.Υ. Λίτσας 
Νιαρχάκου παρουσίασε πρόσφατα την πρώτη ποιητι
κή του συλλογή με την επωνυμία «Εικόνες, με τύψεις 
και αρώματα» στο Πνευματικό Κέντρο «Μελίνα Μερ- 
κούρη» στο Κερατσίνι, υπό την αιγίδα χης Εταιρείας 
Τεχνών και Επιστήμης-Πολιτισμού Κερατσινίου. Για 
την προσωπικότητα και τη λογοτεχνική παρουσία του 
φερέλπιδος Παναγιώτη μίλησαν με τα καλύτερα λόγια 
οι διακεκριμένοι λογοτέχνες μας Κώστας Θεοφάνους 
και Κική Κοκκίνου.



Ειδικά τμήματα
για Αστυνομικούς και Στρατιωτικούς

Στο Κέντρο Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης αριστεύειν-Κομνηνακίδης

έχουμε δημιουργήσει ειδικά τμήματα και προγράμματα σπουδών για εσένα με 

βάση το ωράριο εργασίας σου. Μπορείς να παρακολουθήσεις τα μαθήματά σου 

στα πρωινά τμήματα, εάν εργάζεσαι απογευματινές ώρες, ή στα βραδινά τμή

ματα, έαν εργάζεσαι πρωινές ώρες, και μάλιστα σε καθημερινή βάση για όλη 

την περίοδο της προετοιμασίας σου.

Στο Κέντρο Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης αριστεύειν-Κομνηνακίδης

μπορούμε υπεύθυνα να σε βοηθήσουμε να πετύχεις τους επαγγελματικούς 

στόχους σου.

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και τμήματα είναι διαθέσιμα για 

όσους θέλουν να επιτύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις μέσω της θετικής και 

τεχνολογικής κατεύθυνσης. Λόγω των περιορισμένων θέσεων που προσφέ

ρουμε επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε θέση για την νέα περίοδο 2008- 

2009. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Η Διεύθυνση Σπουδών

f  Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Σ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Σ Η Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ



του Σώματος

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΛΑ
Ύστερα από μεθοδικές και συντονισμένες προσπάθει

ες αστυνομικών της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τ Α  
Δράμας συνελήφθησαν τέσσερις 'Ελληνες για «Συγκρότηση 
εγκληματικής οργάνωσης» και παράβαση του νόμου «Περί 
όπλων και ναρκωτικών» ενώ αναζητούνται και δύο αλλοδα
ποί συνεργοί τους.

Πιο συγκεκριμένα, τρεις εκ των ανωτέρω, κινούμενοι με 
δύο αυτοκίνητα μετέβησαν στον τόπο κατοικίας του δράστη, 
από την κατοικία του οποίου ένας εκ των λοιπών παρέλαβε 
μία νάιλον σακούλα. Ακολούθησε επέμβαση των αστυνομι
κών, που παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, και κατάσχε
ση της νάιλον σακούλας η οποία περιείχε: 2 πιστόλια τύπου 
makarov με 2 γεμιστήρες αντίστοιχα, 104 φυσίγγια πιστολι
ού, 5 ηλεκτρικούς πυροκροτητές, 2 συσκευασίες πλαστικής

εκρηκτικής ύλης συνολικού βά
ρους 990 γραμμαρίων και 2 σιγα
στήρες πιστολιού που εφάρμοζαν 
επακριβώς στα παραπάνω όπλα.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι τα παραπά
νω όπλα και εκρηκτικά τα προμηθεύτηκαν στο 
εξωτερικό από αλλοδαπό έναντι συμφωνηθέντος 
χρηματικού ποσού και με τη βοήθεια ετέρου αλ
λοδαπού τα εισήγαγαν παράνομα στη χώρα μας.

Κατασχέθηκε επίσης ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιο
κτησίας του 42χρονου δράστη και χρηματικό ποσό που βρέ
θηκε στην κατοχή του δΟχρονου στη νομότυπη κατ’οίκον 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Οι συλληφθέντες με την σε 
βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. 
Εισαγγελέα Πλημ/κων Δράμας.

ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στην περιοχή της Κομοτηνής 2 άνδρες, 

αγνώστων στοιχειών, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο φορώντας κουκούλες, εισήλθαν 
σε βιομηχανική εγκατάσταση εργοστασίου 
παραγωγής μεταλλικών κατασκευών με προ
τεταμένα πυροβόλα όπλα και αφού πλησία
σαν 3 υπαλλήλους απαίτησαν να τους παραδώσουν το χρη
ματικό ποσό που φυλασσόταν σε μεταλλικό χρηματοκιβώτιο. 
Ο υπεύθυνος υπάλληλος απάντησε ότι στον συγκεκριμένο 
χώρο δεν φυλάσσονται χρηματικά ποσά, ούτε καν χρήμα
τα. Οι δύο ύποπτοι αφού παρέμειναν επί 5 λεπτά της ώρας 
στο σημείο αποχώρησαν χωρίς να προβούν σε άλλη έκνομη 
ενέργεια. Το όλο συμβάν γνωστοποιήθηκε Τ/Φ στο Τ/Φ-RZ 
Τ κέντρο Κομοτηνής-Ροδόπης και με εντολές αμέσου κινη
τοποίησης οχημάτων και λοιπών αστυνομικών δυνάμεων 
ΑΔ. Ροδόπης άρχισε η συστηματική αναζήτηση του ανωτέ
ρω Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να εντοπιστεί από δι- 
κυκλιστή του Τ.Τ. Κομοτηνής πλησίον πολυκαταστήματος 
της Κομοτηνής. Στη θέα των αστυνομικών που προσέτρεξαν

για συνδρομή, οι ύποπτοι έθεσαν αμέσως 
σε κίνηση το Ι.Χ.Ε. με ιλιγγιώδη ταχύτη
τα και άρχισε νέα καταδίωξη. Διαπιστώνο
ντας ότι τα περιθώρια διαφυγής ελαττώνο
νται, εισήλθαν σε πυλωτή πολυκατοικίας, 
όπου στάθμευσαν και τράπηκαν σε φυγή. 
Ο ένας εκ των δραστών κρατώντας πυρο

βόλο όπλο έστρεψε αυτό εναντίον των αστυνομικών πυροβο
λώντας συγχρόνως εναντίον τους 7 με 8 φορές. Στους πυρο
βολισμούς των δραστών ένας αστυνομικός ανταπέδωσε για 
ακινητοποίηση και εκφοβισμό μη επιδιώκοντας όμως τραυ
ματισμό τους. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ήταν να κατορθώ
σουν οι αστυνομικοί να συλλάβουν τον έναν εκ των δραστών 
που κατείχε και το πυροβόλο όπλο. Από τις αστυνομικές 
έρευνες που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι το ανωτέρω αυ
τοκίνητο είχε κλαπεί από περιοχή της Θεσσαλονίκης με το
ποθέτηση σε αυτό κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας άλλης 
χώρας. Τα δύο πιστόλια που είχαν στην κατοχή τους οι δρά
στες τα έκρυψαν λίγο πριν τη σύλληψη του ενός κάτω από 
σταθμευμένο όχημα και κατασχέθηκαν.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Α) Στο 23ο χμ Ε.Ο. Διδυμοτείχου-Αλεξανδρούπολης (πλη

σίον του χωριού Μάνδρα-Έβρου) συνελήφθησαν από άν
δρες του Τμήματος Σ.Φ. Διδυμοτείχου, δύο αλλοδαποί για 
διευκόλυνση-διακίνηση 114 λαθρομεταναστών στο εσω
τερικό της χώρας. Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκε ένα 
φορτηγό αυτοκίνητο, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τρία κινη
τά τηλέφωνα. Ενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Σ.Φ. 
Διδυμοτείχου.

Β) Συνελήφθησαν από άνδρες του Α.Τ. Ορεστιάδας 5 αλ
λοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας διότι κατελήφθησαν, από άν
δρες της κτηνιατρικής υπηρεσίας Ορεστιάδας, να διακινούν

ζώα με σκοπό το παράνομο περιουσιακό 
όφελος από την πώληση αυτών, χωρίς να 
είναι εφοδιασμένα με το προβλεπόμενο 
κτηνιατρικό πιστοποιητικό, το πιστοποι
ητικό εξέτασης από την αρμόδια υγειονο
μική αρχή του τόπου προέλευσης καθώς 
και την κατάλληλη άδεια για την μεταφο
ρά των αναφερόμενων ζώων.

Κατασχέθηκε μία αίγα, ένα αμνοερίφιο 
και πέντε ίπποι. Οι συλληφθέντες οδηγή
θηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Ορεστιάδας.
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Ο ΒΙΑΣΤΗ Σ ΤΟΥ Κ ΙΘΑΙΡΩΝΑ
Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω σε δασική περιοχή του Κιθαι- 

ρώνα του Δήμου Ερυθρών Αττικής ημεδαπός άνδρας, κάτοι
κος Αθηνών, ως δράστης βιασμού ημεδαπής γυναίκας. Πιο 
συγκεκριμένα η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνο
μικούς του Τ Α  Θηβών στο πλαίσιο οργανωμένου σχεδίου 
επιτήρησης της περιοχής, το οποίο εκπονήθηκε και εκτελέ- 
στηκε προς το σκοπό εντοπισμού δράστη παρόμοιων αδικη
μάτων, που σύμφωνα με ανώνυμες καταγγελίες φαίνεται να 
είχαν διαπραχθεί στην περιοχή. Ο συλληφθείς προσήχθη 
στο κατάστημα του Τ Α  Θηβών όπου αναγνωρίστηκε ανε
πιφύλακτα από την ποθούσα και ομολόγησε την πράξη του 
καθώς και τη συμμετοχή του τόσο σε βιασμό που είχε λάβει 
χώρα στην ίδια περιοχή και είχε καταγγελθεί στην β ία  υπη
ρεσία από την παθοόσα όσο και σε τέσσερις ακόμη περιπτώ
σεις βιασμού για τις οποίες δεν υπήρξαν αντίστοιχες καταγ
γελίες. Στο πλαίσιο έρευνας που δχενεργήθηκε από το Τ Α  
Θηβών σε συνεργασία με την Υπο/νση Ασφάλειας Β/Α Ατ

τικής, προέκυψε ότι ο δράστης είχε διαπράξει κατά το πα
ρελθόν επιπλέον 10 όμοια αδικήματα σε βάρος γυναικών, τα 
οποία συνέβησαν στην περιοχή της Βαρυμπόμπης και είχαν 
καταγγελθεί σε υπηρεσίες Ασφαλείας του Νομού Αττικής. 
Εναντίον του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και 
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θηβών.

«ΛΕΥΚΟ» Π ΟΡΤ- ΜΠΑΓΚΑΖ
Εντοπίστηκε στην περιοχή του Ελληνι

κού Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο ήταν ακι- 
νητοποιημένο τουλάχιστον επί ένα μήνα 
και όπως αποδείχθηκε εχρησηιοποιείτο απο
κλειστικά για την απόκρυψη μεγάλων πο
σοτήτων ηρωίνης. Το εν λόγω αυτοκίνητο, 
αφού διαπιστώθηκε ότι στο πορτ-μπαγκάζ 
ήταν επιμελώς κρυμμένες 5 νάιλον συσκευ- 
ασίες με ηρωίνη συνολικού βάρους 4.474 
γραμμαρίων, τέθηκε σε διακριτική επιτή
ρηση από αστυνομικούς της Υποδ/νσης 
Ασφάλειας Ν/Α Αττικής προκειμένου να 
εντοπισθούν τα άτομα τα οποία το χρησιμο
ποιούσαν για την απόκρυψη της ηρωίνης.

Τελικώς τις βραδινές ώρες της β ίας ημέ
ρας και αφού κανένας δεν προσήλθε στο χώ
ρο όπου ήταν ακινητοποιημένο το αυτοκί
νητο, μετά από έρευνα εντοπίστηκε στην 
περιοχή της Καλλιθέας ο ημεδαπός βιοκτή- 
της του, ο οποίος συνελήφθη και παράλλη
λα κατασχέθηκε η προαναφερθείσα ποσότη
τα ηρωίνης. Από την έρευνα προέκυψε ότι 
το συγκεκρηιένο αυτοκίνητο το χρησιμο
ποιούσαν για την απόκρυψη της ηρωίνης ο 
ημεδαπός βιοκτήτης του μαζί με έναν αλλο
δαπό, του οποίου τα στοιχεία είναι γνωστά 
και αναζητείται να συλληφθεί. Ο ανωτέρω 
ημεδαπός με την σχηματισθείσα σε βάρος 
του και σε βάρος του αναζητούμενου σύ
νεργού του δικογραφία οδηγήθηκε στον Ει
σαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

KALASHNIKOV ΚΑΙ ΧΑΣΙΣ
Στην επαρχιακή οδό Άργους Ορεστικού- 

Μελανθίου από αστυνομικούς και συνορι
ακούς φύλακες της Α.Δ. Καστοριάς εντοπί
στηκαν να κινούνται ύποπτα από κοινού 4 
συνολικά οχήματα. Στην προσπάθεια να τα 
σταθμεύσουν για έλεγχο το πρώτο όχημα, 
στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα υπήκοοι Βοσ
νίας και Αρμενίας αντίστοιχα, εγκλωβίστηκε 
αμέσως ενώ τα υπόλοιπα πραγματοποίήσαν 
αναστροφή με κατεύθυνση προς το χωριό Μελάνθιο Καστοριάς προσπαθώ
ντας να διαφύγουν. Ακολούθησε συντονισμένη καταδίωξη με αποτέλεσμα 
τον εγκλωβισμό και του δεύτερου οχήματος, στο οποίο επέβαινε ένας Έ λλη
νας υπήκοος. Δύο αστυνομικοί του AT. Άργους Ορεστικού συνέχισαν την 
προσπάθεια ακινητοποίησης και του τρίτου οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 
δύο άτομα ένας εκ των οποίων Αλβανικής υπηκοότητας, με αποτέλεσμα να 
δεχτούν από τον συνοδηγό τρεις πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο Καλάσ- 
νικοφ. Με τη συνδρομή αστυνομικών και συνοριακών περιπόλων καθώς και 
αστυνομικών σκύλων μετά από εκτεταμένες και πολύωρες έρευνες εντοπί
στηκαν τα καταδιωκόμενα αυτοκίνητα μέσα σε δύσβατη-δασώδη περιοχή και 
σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν 4 ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 133 κιλά 
και 510 γραμμάρια χασίς σε φούντα, επιμελώς συσκευασμένα. Και τα 4 οχή
ματα που χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες ήταν μεγάλου κυβισμού. Σ’ 
ένα από αυτά υπήρχε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης με προκαθορισμένα 
σημεία της παραμεθορίου της περιοχής της Καστοριάς.

Από τους ανωτέρω συνελήφθησαν οι τρεις δράστες ενώ οι υπόλοιποι αναζη- 
τούνται. Κατασχέθηκαν η προα- 
ναφερόμενη ποσότητα χασίς, τα 
4 οχήματα, 5 κινητά τηλέφωνα 
που κατείχαν οι δράστες και μία 
ασύρματη συσκευή επικοινωνίας 
που είχε τη δυνατότητα να λαμ
βάνει συχνότητα της Αστυνομί
ας. Οι δράστες με την σχηματι- 
σθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
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Μετά τις δύο μεγάλες επιτυχίες που είχε η Α  Δ. Γρεβενών 
το έτος 2007 σε θέματα ναρκωτικών, εξαρθρώνοντας σε μια 
των περιπτώσεων κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που με
τέφερε από την Αλβανία στην Ελλάδα 124 κιλά χασίς με δύο 
Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα με τη σύλληψη των τριών αλλοδαπών δι- 
ακινητών, και στη δεύτερη των περιπτώσεων την ανακάλυ
ψη χασισοφυτείας 100 περίπου δενδρυλλίων κάνναβης με τη 
σύλληψη του ιδιοκτήτη -  καλλιεργητή αυτής μια νέα επιτυ
χία ήρθε να προστεθεί στο ενεργητικά της στον πόλεμο που 
καταβάλλει κατά των ναρκωτικών.

Ειδικότερα μετά από οργανωμένη επιχείρηση, στην οποία 
συμμετείχε το σύνολο της αστυνομικής δύναμης της Α.Δ 
Γρεβενών κατορθώθηκε να εξαρθρωθεί κύκλωμα διακίνη
σης ναρκωτικών ουσιών το οποίο επιχειρούσε να μεταφέρει 
με τρία αυτοκίνητα στο εσωτερικό της χώρας 307 κιλά ινδι
κής κάνναβης. Τα αυτοκίνητα μεταφοράς των ναρκωτικών 
ουσιών στα οποία επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί, εντοπίστη
καν και επιχειρήθηκε η ακινη- 
τοποίηση τους στο 6ο χλμ. της 
Οδού Γρεβενών -  Μυρσίνης. Οι 
οδηγοί των οχημάτων αντιλαμ- 
βανόμενοι τον επικείμενο έλεγ
χο προσπάθησαν να διαφύγουν 
και κατευθύνθηκαν προς την 
είσοδο της Εγνατίας Οδού. Ακο
λούθησε καταδίωξη από την 
οποία κατορθώθηκε στο 3ο χλμ. 
της Οδού Γρεβενών -  Κοζάνης 
η ακινητοποίηση δύο εκ των 
οχημάτων και η σύλληψη των

δύο δραστών οδηγών, ενώ ο συνοδηγός του ενός από αυτά 
διέφυγε τη σύλληψη. Το τρίτο όχημα διέφυγε από το μπλό
κο που είχε στηθεί και καταδιώχθηκε ακολούθως από άνδρες 
του Τ.Α. Γρεβενών. Ο οδηγός του εκμεταλλευόμενος το σκό
τος και την ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή το εγκατέ- 
λειψε στο Ιο χλμ. της οδού Γρεβενών -  Ελάτου διαφεύγοντας 
τη σύλληψη. Σε έρευνα που επακολούθησε στα προαναφερό- 
μενα τρία οχήματα εντοπίστηκαν σε δύο από αυτά, 300 συ
νολικά δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 307 κιλών, κα
θώς και ένα τυφέκιο τύπου Kalasnikov με 27 φυσίγγια, εκ

των οποίων το ένα ήταν εντός 
της θαλάμης του όπλου έτοιμο 
προς χρήση.

Τα οχήματα, οι ανευρεθεί- 
σες ποσότητες ναρκωτικών, 
το όπλο και τα φυσίγγια κατα
σχέθηκαν. Οι δράστες με την 
σε βάρος τους σχηματισθείσα 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
Εισαγγελέα Πλημ/κων Γρεβε
νών ο οποίος διέταξε την προ- 
φυλάκισή τους στις φυλακές 
Ιωαννίνων.

Α Δ . ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν 

στην περιοχή της Μεσοποταμίας Καστοριάς, εντοπίστηκαν 
από συνοριακούς φύλακες του Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας και από 
αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Α.Δ. Καστοριάς, να κινού
νται ύποπτα τρία επιβατηγό οχήματα. Σε σήμα στάθμευσης 
για έλεγχο από αστυνομικό σταμάτησε το πρώτο όχημα στο 
οποίο επέβαιναν 3 άτομα ( 2 άνδρες υπήκοοι Αλβανίας και 
μία γυναίκα) ενώ τα άλλα δύο οχήματα που ακολουθούσαν 
δεν σταμάτησαν αλλά ανέπτυξαν ταχύτητα στην προσπάθειά 
τους να ξεφύγουν. Μετά από καταδίωξη, το δεύτερο όχημα 
εκτράπηκε από το οδόστρωμα και ακινητοποιήθηκε σε χρό
νο που δεν υπήρχε οπτική επαφή από τους αστυνομικούς και 
οι επιβαίνοντες διέφυγαν πεζοί. Το 
τρίτο όχημα ύστερα από καταδίω
ξη αφού εγκλωβίστηκε προσπάθη
σε να διαφύγει και παρότι ο κατα- 
διώκων αστυνομικός πήδηξε πάνω 
στο καπό του αυτοκινήτου για να 
το σταματήσει, με κίνδυνο της ζω
ής του, αυτό συνέχισε την πορεία

του και σε απόσταση 1.000 περίπου μέτρων οι επιβαίνοντες 
το εγκατέλειψαν και επωφελούμενοι, όπως και οι προηγού
μενοι το σκοτάδι και το δασώδες της περιοχής διέφυγαν πε
ζή. Σε έρευνα του οχήματος που είχε εκτραπεί βρέθηκαν 20 
δέματα που περιείχαν 100 κιλά και 520 γραμ. ινδικής κάννα
βης σε φούντα, 1 κιλό και 181 γραμ. ηρωίνης και 1 πιστόλι 
Tokaref μαζί με 2 γεμιστήρες με 7 και 8 φυσίγγια αντίστοι
χα. Στη δε θαλάμη υπήρχε φυσίγγιο γεγονός που αποδείκνυε 
την πρόθεση του κατόχου του να το χρησιμοποιήσει.

Η προαναφερόμενη ποσότητα ινδικής κάνναβης και ηρω
ίνης, τα τρία οχήματα, το όπλο καθώς και τα 6 κινητά τηλέ
φωνα που είχαν οι δράστες κατασχέθηκαν.

Από τους ανωτέρω συνελή- 
φθησαν 3 δράστες ενώ οι υπόλοι
ποι διαφεύγουν της σύλληψης 
και αναζητούνται. Οι συλληφθέ- 
ντες με την σε βάρος τους σχη- 
ματισθείσα δικογραφία οδηγήθη
καν στον. Εισαγγελέα Πλημ/κων 
Καστοριάς. ]
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ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑ ΑΝΘΕΙ
Η σύλληψη ενός νεαρού σχη Νέα Ζηλανδία ως επι

κεφαλής ενός εγκληματικού δικτύου στον κυβερνοχώ- 
ρο, που δραστηριοποιείτο σ' όλο τον κόσμο φέρνει και 
πάλι στην επιφάνεια την κυβερνοεγκληματικότητα 
που ανθεί.

Ο νεαρός Νεοζηλανδός εικάζεται ότι 
διείσδυσε σε 1,3 εκατ. υπολογιστές και 
αφαίρεσε εκατομμύρια δολάρια από τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμά
των του. Σε συνεργασία με το αμερικα
νικό FBI και τις αστυνομικές αρχές της 
Ολλανδίας, πραγματοποιήθηκε έφοδος 
στο σπίτι του νεαρού στο Χάμιλτον της 
Νέας Ζηλανδίας. Ο νεαρός τέθηκε υπό 
κράτηση, ενώ κατασχέθηκαν οι ηλεκτρο
νικο ί υπολογιστές. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος 
-αφού ανακρίθηκε- χωρίς να του απαγγελθούν κατη
γορίες, μολονότι η αστυνομία ανακοίνωσε πως συνεχί
ζει την έρευνα.

Η υπόθεση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας διε
θνούς καταστολής των χάκερ, οι οποίοι καταφέρνουν 
να ελέγξουν χιλιάδες ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
στο Ίντερνετ και να τους ενώσουν σε κεντρικά 
ελεγχόμενες ομάδες που αποκαλούνται botnets.
Οι χάκερ μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποι- 
ήσουν αυτούς τους Η/Υ για να κλέψουν πληρο
φορίες πιστωτικών καρτών, να χειραγωγήσουν 
μετοχές, ακόμη και να προκαλέσουν την κατάρ
ρευση βιομηχανικών ηλεκτρονικών υπολογι
στών. Αφότου άρχισε η έρευνα, τον Ιούνιο, έχουν

απαγγελθεί κατηγορίες σε οκτώ άτομα, εκ των οποίων 
άλλοι παραδέχθηκαν την ενοχή τους και άλλοι καταδι
κάστηκαν. Άλλα 13 εντάλματα σύλληψης έχουν εκδο- 
θεί στις ΗΙΙΑ και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο της ίδιας 

έρευνας. To FBI εκτιμά ότι περισσότεροι από ένα 
εκατομμύριο η/u είχαν μολυνθεί και υπολογί

ζουν τις συνολικές οικονομικές απώλει
ες σε περισσότερα από 20 εκατ. δολάρια. 
Η περίπτωση του νεαρού Νεοζηλανδού 

(το όνομά του οποίου δεν ανακοινώ
θηκε επειδή ήταν κάτω τω ν 18 ετών, 

όταν ξεκίνησε το αδίκημα για το 
οποίο είναι ύποπτος) κάθε άλλο παρά 
σπάνια είναι. Στη Ρωσία, το Russian 
Business Network (RBN) πιστεύεται 

ότι έχει επικεφαλής τον ανιψιό ενός 
Ρώσου πολιτικού, ο οποίος χρησιμοποι

ε ί τις πολύ καλές διασυνδέσεις του για  να 
κ ινεί τα νήματα διαδικτυακής πορνογραφίας, απατών και 
εκβιασμών. Είναι γνωστός μόνον ως «Flyman» και το δί
κτυό του έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ειδικών σ' όλο 
τον κόσμο. Τώρα, αφού εξαφανίστηκε για λίγο, πιστεύε

ται ότι έχει μεταφέρει τις  επιχειρή
σεις του δικτύου στην Κίνα.

Στη Βρετανία, μέλη μιας παρόμοι
ας οργάνωσης που χρησιμοποιούν 
την ιστοσελίδα ShadowCrew περι
μένουν να ανακοινωθούν τον ερχό
μενο μήνα οι ποινές τους μετά την 
καταδίκη τους για απάτη στο Διαδί
κτυο. Και όλοι έχουμε υποστεί την 
ενόχληση των e-mail που υποτίθε
ται πως προέρχονται από κάποια 
νόμιμη τράπεζα και ζητούν πληρο
φορίες του λογαριασμού μας (μια 
διαδικασία γνωστή ως «phishing»). 
Βεβαίως, η on line εγκληματικότη
τα δεν είναι εύκολο να καταπολεμη
θεί. Η πρόοδος της τεχνολογίας που 
χρησιμοποιείται στα εγκλήματα αυ
τά, τρέχει με ρυθμό που τόσο οι νο- 
μοθέτες όσο και οι διωκτικές Αρχές, 
δυσκολεύονται να παρακολουθή
σουν. Και το να αδειάσει τον τρα
πεζικό λογαριασμό σου ένας απατε
ώνας στην Κίνα είναι σαν να  σου 
τσιμπάει το πορτοφόλι μέσα από την 
τσέπη ένας πορτοφολάς που βρίσκε
ται στην άλλη άκρη του κόσμου. 
www.tanea.gr
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ΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑ
Δύο υπόπτους συνέλαβε η γαλλική 

αστυνομία για τη δολοφονία δύο Ισπα
νών αστυνομικών από την ΕΤΑ στη 
Νοτιοδυτική Γαλλία. Ή τα ν  η πρώτη 
φονική επίθεση της βασκικής αυτονο- 
μιστικης οργάνωσης από τον περασμέ
νο Ιούνιο, όταν κήρυξε και επισημως το τέλος της 11ης 
εκεχειρίας στην ιστορία της και οι πρώτες δολοφονίες που 
διαπράττει στη Γαλλία από το 1976.

Ισπανοί αστυνομικοί εκτελούσαν από κοινού με Γάλ
λους ομολόγους τους μια περιπολία ρουτίνας, στα πλαί
σια της αντιτρομοκρατίας, όταν σταμάτησαν για έναν κα
φέ στο παραθαλάσσιο θέρετρο Καπμπρετόν, κοντά στο 
Μπιαρίτζ και βρέθηκαν μόλις μερικά τραπέζια μακριά 
από τρεις υπόπτους ως μέλη της ΕΤΑ- όπως επισημαίνει 
ο Independent, παρ' ότι από τη δεκαετία του 1990 ισπανι
κές και γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται στε
νά στον πόλεμο εναντίον της ΕΤΑ, τα περισσότερα ηγετι
κά στελέχη της οργάνωσης κρύβονται στις περιοχές των 
Βάσκων στη Νοτιοδυτική Γαλλία, όπου η αστυνομική πα
ρουσία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο στην Ισπανία. Αστυνομι
κοί και αυτονομιστές αναγνώρισαν οι μεν τους δε. Έ πειτα  
από μια λογομαχία στο πάρκινγκ, οι ύποπτοι- δύο άνδρες 
και μία γυναίκα- πυροβόλησαν τους δύο αστυνομικούς. Ο 
24χρονος Ραούλ Θεντένο σκοτώθηκε ακαριαία. Ο συνά
δελφός του, ο 23χρονος Φερνάντο Τραπέρο, υπέκυψε στα 
τραύματά του σε νοσοκομείο της πόλης Μπαγιόν. Σχεδόν 
παράλληλα με την είδηση του θανάτου του, η γαλλική 
αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο ενόπλων, οι οποί
οι όπως είπε ο Ισπανός πρωθυπουργός είναι «πιθανώς» οι 
δύο από τους τρεις δράστες. «Εάν επιβεβαιωθεί, τότε πρό
κειται για μεγάλη επιτυχία για τη  γαλλική και την ισπανι-

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Νέα εξέλιξη πήρε η  αστυνομική έρευνα για την εξάρ

θρωση δικτύου παιδικής πορνογραφίας, που έχει ξεκινή
σει εδώ και μήνες, και στην οποία εμπλέκονται περισσότε
ρα από 2.500 άτομα από 77 διαφορετικές χώρες. Επίκεντρο 
και πάλι η Αυστρία, όπου οι Αρχές συνέλαβαν και ανακρί
νουν ως ύποπτους 107 άτομα. Σε 27 από τους συλληφθέ- 
ντες έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες από την αυστρια
κή αστυνομία, που σε συνεργασία με 
τους Γερμανούς ομολόγους της και το 
FBI έφτασε στα ίχνη των παιδόφιλων.
Οι ύποπτοι εντοπίστηκαν από τις π ι
στωτικές τους κάρτες, που χρησιμο
ποίησαν για να αγοράσουν και να κα
τεβάσουν πορνογραφικό υλικό από 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα στο Ιντερ- 
νέτ. Ογδόντα από τους συλληφθέντες, 
ανάμεσά τους πολλοί εκπαιδευτικοί 
και ένας γιατρός, κατέβασαν φωτογρα
φίες με «πρωταγωνίστριες» ένα 12χρο- 
νο ξανθό κοριτσάκι και ένα ΙΟχρονο

κή αστυνομία», δήλωσε ο Θαπατέρο από τη Νάπολη, όπου 
συναντήθηκε με τον Ιταλό ομόλογό του. «Δεν υπάρχει πε
ριθώριο διαπραγμάτευσης με την ΕΤΑ.

Ο νόμος και η Δικαιοσύνη θα πλήξουν αυτούς τους αν
θρώπους. Αυτή είναι η μοίρα των μελών της ΕΤΑ, αυτό 
τους περιμένει. Δεν υπάρχει προσδοκία διαλόγου», επεσή- 
μανε. Χιλιάδες Ισπανοί από όλο το πολιτικό φάσμα διαδή
λωσαν στη Μαδρίτη εναντίον της ΕΤΑ. Κάποιοι έδιναν με 
τα συνθήματά τους ψήφο εμπιστοσύνης στον Θαπατέρο. 
Άλλοι όμως εμφανίζονταν επικριτικοί εναντίον της κυ
βέρνησης για τις συνομιλίες που είχε πέρυσι με την ΕΤΑ 
συνομιλίες που κατέρρευσαν εξαιτίας της άρνησης της ορ
γάνωσης να αποκηρύξει τη βία και μιας βομβιστικής επί
θεσης με παγιδευμένο αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο της Μα
δρίτης που στοίχισε τη ζωή δύο ανθρώπων. Ο Θαπατέρο 
βρισκόταν στο πλευρό του αστυνομικού που χαροπάλευε 
στην Μπαγιόν. Στην κηδεία του 23χρονου Θεντένο, μερί
δα των παρισταμένων τον αποδοκίμασε.

Ο Θαπατέρο είναι υποχρεωμένος να προκηρύξει εκλο
γές το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2008 και οι ανα
λυτές εκτιμούν ότι οι Σοσιαλιστές θα δώσουν δύσκολη 
μόχη με το Λαϊκό Κόμμα. Το κυριότερο πεδίο αντιπαράθε
σης φαινόταν πως θα είναι η οικονομία- η διπλή δολοφο
νία ωστόσο εκτόξευσε εκ νέου την ΕΤΑ στην κορυφή της 
προεκλογικής ατζέντας. 
www.tanea.gr

από την Ασία, που δέχονταν άθλια 
σεξουαλική κακοποίηση. Οι αυ
στριακές Αρχές ανακοίνωσαν επί
σης ότι ανάμεσα στους συλληφθέ
ντες είναι και ένας 44χρονος άνδρας 
από τη Βιέννη, που κατηγορείται για την κακοποίηση της 
ΙΟχρονης θετής του κόρης. Ο υπουργός Εσωτερικών της 
Αυστρίας Γκέντερ Πλάτερ εξέφρασε την ευαρέσκειά του 
για την άψογη συνεργασία μεταξύ των αστυνομιών και 

ανέφερε: «Το πρόβλημα της παιδικής 
κακοποίησης και της προώθησης της 
παιδικής πορνογραφίας παγκοσμίως, 
αποτελεί απόδειξη της αναγκαιότητας 
μιας διεθνούς συνεργασίας για την 
καταπολέμηση του φαινομένου».

Στην Αυστρία η κατοχή πορνογρα
φικού υλικού παιδιών ηλικίας κάτω 
των 14 ετών επισείει ποινή φυλάκι
σης τουλάχιστον δύο ετών. 
bbc, w w w .reuters.com, www.enet.gr, 
www.skai.gr
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ΓΚΑΦΑ ΜΕ... ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΛΙΡΕΣ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΠΕΙΡΑ
Διεθνής σπείρα παραχάραξης τραπεζογραμματίων επι

χείρησε να εξαργυρώσει πλαστά χαρτονομίσματα στην 
Τράπεζα της Αγγλίας, έναντι 28 δισ. στερλινών. Ό πω ς 
φαίνεται, όμως, δεν είχε μελετήσει καλά το σχέδιά της κα
θώς τα μέλη της σπείρας ισχυρίστηκαν ότι 
είχαν στα χέρια τους χαρτονόμισμα των
500.000 στερλινών, ωστόσο τέτοιο τρα
πεζογραμμάτιο δεν εκδόθηκε ποτέ.
Και αυτή δεν ήταν η μοναδική γκάφα 
τους, η σπείρα στην οποία συμμετεί
χαν Κινέζοι και Βρετανοί, σε έγγρα
φά της προς την Τράπεζα της Αγγλί
ας την ονόμαζε «Αγγλική Τράπεζα», 
ενώ δεν πλαστογράφησαν σωστά ού
τε και την υπογραφή του σερ Τζάσπερ

Ο ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ ΤΉΣ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ
Έ νοχο  έκρινε δικαστήριο της Μό

σχας τον διαβόητο “δολοφόνο της σκακι- 
έρας”, του οποίου η εγκληματική δράση 
πάγωσε τη ρωσική κοινή γνώμη. Πρό
κειται για τον ηλικίας 33 ετών Αλεξά- 
ντρ  Πιτσούσκιν, στη δολοφονική μα

νία του οποίου δόθηκε τέλος στις 16 Ιουνίου 2006, οπότε 
συνελήφθη από τις ρωσικές αρχές. Ο 33χρονος όχι μό
νο δεν επιχείρησε ποτέ να  αποφύγει τις σε βάρος του 
κατηγορίες αλλά αντίθετα υπερηφανευόταν ότι έβρι
σκε “ικανοποίηση” στο να αφαιρεί ζωές, επιμένοντας 
μάλιστα ότι είχε συνολικά σκοτώσει περί τα 60 άτομα. 
“Σε όλες τις κατηγορίες ο Πιτσούσκιν κρίθηκε ένοχος χω 
ρίς ελαφρυντικά”, δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου 
Βλαντίμιρ Ουζόφ.

Ο Πιτσούσκιν, που φαίνεται ότι είναι ο “μεγαλύτερος 
κατά συρροή δολοφόνος” στη Ρωσία, ανέφερε ότι γνώρι
ζε τα περισσότερα από τα άτομα που σκότωσε, ότι ήθελε 
να “συλλέξει τα πνεύματά τους” και δεν αισθανόταν κα
μία συγκίνηση όταν τα σκότωνε. Ρωσικά μέσα ενημέρω
σης τον είχαν χαρακτηρίσει ως “δολοφόνο της σκακιέρας”

Κουίντους Χόλομ, ο οποίος 
ήταν υπεύθυνος για την έκδο
ση των χαρτονομισμάτων από 
το 1962 έως το 1966. Αυτό που 
ήθελαν οι παραχαράκτες ήταν 
να τους καταβάλει η Τράπεζα 
της Αγγλίας την ονομαστι

κή αξία χιλιάδων τραπε
ζογραμματίων, πολλά 

από τα οποία ήταν
των χιλίων στερλινών, τα οποία είχαν αποσυρθεί 
από την κυκλοφορία το1943! Ωστόσο, τα σχέδιά 
τους δεν ευοδώθηκαν. Η Τράπεζα της Αγγλίας 
επικοινώνησε με την αστυνομία και η υπόθεση 
πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η δίκη αναμέ

νεται να κρατήσει τουλάχιστον 6 εβδομάδες. 
w w w .skai.gr

επειδή ήθελε να συμπληρώ
σει και τα 64 τετραγωνίδια 
του επιτραπέζιου παι
χνιδιού με ένα νόμισμα 
για κάθε φόνο. Σύμφωνα με 
τον εισαγγελέα της Μόσχας Γιούρι 
Σιόμιν, ο Πιτσούσκιν παρέσυρε τα θύματά 
του σε απομονωμένα σημεία δασικής περιοχής στην 
νοτιοδυτική Μόσχα όπου και πραγματοποιήθηκαν οι πε
ρισσότεροι φόνοι. Αρκετοί ήταν ηλικιωμένοι και εθισμέ
νοι στο αλκοόλ ή  στα ναρκωτικά. «Παραδέχτηκε ότι σκό
πιμα προσέφερε στα θύματά του βότκα και πως διέπραξε 
τους φόνους όταν εκείνα δεν ήταν σε θέση να προστατεύ
σουν τον εαυτό τους», είπε ο Σιόμιν. Ο ίδιος τόνισε πως 
συχνά τους έλεγε πως είχε ανάγκη από συντροφιά και 
πως έπινε για να ξεχάσει τον σκύλο του που πέθανε.

Πολλά από τα θύματα του Πιτσούσκιν βρέθηκαν στραγ
γαλισμένα, άλλα πνιγμένα σε υπονόμους και άλλα με σπα
σμένα κρανία. Η θανατική ποινή δεν ισχύει στη Ρωσία. 
Ο Πιτσούσκιν αντιμετωπίζει την ποινή της ισόβιας κά
θειρξης.
w w w .ska i.g r ,www.tanea.gr

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Οι ολλανδικές Αρχές ερευνούν την εξαφάνιση 140 παιδιών από τη Νι

γηρία (τα περισσότερα κορίτσια), τα οποία χάθηκαν από κέντρα υποδο
χής προσφύγων, από τον Ιανουάριο του 2006. Μερικά από αυτά βρέθη
καν να εκπορνεύονται στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, σύμφωνα 
με τις ολλανδικές Αρχές. Τουλάχιστον 19 άτομα έχουν συλληφθεί (οι πε
ρισσότεροι εκ των οποίων είναι Νιγηριανοί) στην Ολλανδία και σε πέντε 
άλλες χώρες μεταξύ τω ν οποίων οι ΗΠΑ και η  Βρετανία.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για εμπόριο ανθρώπων, συμμετοχή 
σε σπείρα, πλαστογράφηση ταξιδιωτικών εγγράφων, απάτη και ξέπλυμα 
χρήματος. Οι γαλλικές και γερμανικές Αρχές έχουν εμπλακεί στην έρευ
να της υπόθεσης αυτής. Η Χάγη ζήτησε οι συλληφθέντες σε άλλες χώρες 
να εκδοθούν για να δικαστούν στην Ολλανδία. ]  
w w w .skai.gr
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ HECKLER & KOCH

ΥΠ ΕΡΗ Φ Α Ν Ο Σ Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ Σ
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 79 ΣΕΠΟΛΙΑ 

ΤΗΛ. 210.5155760-5139330
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



Γ F Π I Κ Δ I Ρ Π Τ Η Τ Α  SL l l l i \ r \ l r V J i n i r \  ■

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τα Χρισχουγεννιάχικα Κάλαντα τραγούδησαν (24-12-2007) στον 
Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκοπή Παυλόπουλο, στον Γε
νικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Αθανάσιο Ανδρεου- 
λάκο, καθώς και στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυ
ροσβεστικού Σώματος:

►η παιδική χορωδία του προσωπικού της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αττικής από κοινού με τη Σχολή χορού των παιδιών του 
προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά και

►ο μουσικοχορευτικός και καλλιτεχνικός Ό μιλος Διδυμοτείχου 
«Ορφέας», τον οποίο συνόδευε ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Χρήστος 
Τοκαμάνης.

Τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα παιάνισε η μικτή μπάντα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Αρχηγός του Πυροσβε
στικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Κοντοκώστας, ο Υπαρχη- 
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Στυλιανός Σύρος, ο 
Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσιατού- 
ρας, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος 
Χρήστος Δρακόπουλος, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου, 
οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων/ΑΕΑ, καθώς και αντι
προσωπείες του προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε ανά
λογη εκδήλωση την Παρασκευή (21-12-2007), τα Χριστουγεννιάτικα 
Κάλαντα τραγούδησε στον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προ
κοπή Παυλόπουλο η χορωδία της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας, υπό την διεύθυνση του Καθηγητή Βυζαντινής Μου
σικής κ. Χρόνη Αηδονίδη.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκο
πής Παυλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Αναστάσιο Δημο- 
σχάκη, προσέφερε εθιμοτυπικά, δώρο σε τροχονόμο, κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας στο Σύνταγμα (συμβολή 
Λ. Αμαλίας και Βασ. Σοφίας).

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών 
κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης, συ
νοδευόμενος από τον Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πει
ραιά Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Τρι- 
καλιάρη, προσέφερε εθιμοτυπικά 
δώρο σε τροχονόμο, κατά τη δι
άρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας στον 
Πειραιά, στη συμβολή των οδών 
Ηραίων Πολυτεχνείου και Βασ. Γε
ωργίου (πλατεία Κοραή).
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Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανά
σιος Ανδρεουλάκος, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή  
της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας Υποστράτηγο Κωνσταντίνο Αντωνάκη, επι- 
σκέφθηκε (20-12-2007), το νοσηλευόμενο στο 401 Γ.Σ.Ν.Α 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, συνομίλησε με τους 
νοσηλευόμενους αστυνομικούς τους ευχήθηκε καλή ανάρ
ρωση και τους προσέφερε εθιμοτυπικά δώρα.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΡΧΗΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΣΑΝ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκοπής Παυλόπουλος συ

νοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
Αναστάσιο Δημοσχάκη μετέβη το βράδυ της πρωτοχρονιάς στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων της ΓΑ.Δ.Α. όπου μετά την αλλαγή του έτους, διαβίβασε 
μέσω ασυρμάτου ευχές προς τους αστυνομικούς που εκτελούσαν νυκτερι
νή υπηρεσία. Ανάλογο μήνυμα απεύθυνε και ο Αρχηγός του Σώματος.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκοπής Παυλόπουλος εκπροσώπησε την Κυβέρνηση στην Τελετή Αγιασμού των 
Υδάτων του Ιερού Ναού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και στην Τελετή Αγιασμού των Υδάτων του Ιερού Ναού 
Αγίας Φωτεινής Ιλισσού.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος 
Αντιστράτηγος Χρηστός Δρακόπουλος, συνοδευόμενος από 
τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 
Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Τούζο, προσεφερε εθιμοτυπικά δώρο σε 
τροχονόμο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης υπηρεσίας στο Αιγάλεω, 
στη συμβολή Ιεράς Οδού και Θηβών.
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[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ S

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ TOY 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ 

SUPERLEAGUE
Ο Αρχηγός χης Ελληνικής Αστυνομίας 

Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης 
συναντήθηκε την 11-12-2007, στο Αρχη
γείο με εκπροσώπους της SUPERLEAGUE, 
προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα της 
αντιμετώπισης της αθλητικής βίας στα γή
πεδα και της μετακίνησης των οργανωμέ
νων φιλάθλων, βάσει και των γεγονότων 
που προέκυψαν σε πρόσφατους αγώνες σε 
Θεσσαλονίκη και Τρίπολη.

Στη συνάντηση παρέστησαν, από πλευ
ράς Ελληνικής Αστυνομίας, ο Προϊστάμενος 
Επιτελείου του Αρχηγείου Αντιστράτηγος 
κ. Βασίλειος Τσιατούρας, ο Προϊστάμενος 
του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης Υποστράτηγος κ. Στέφανος Σκότης 
και υπηρεσιακοί παράγοντες του Αρχηγείου. Τη SUPERLEAGUE 
εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Κυριάκός και ο 
υπεύθυνος Ασφαλείας κ. Αθανάσιος Μαχαιράς. Ο κ. Αρχηγός, στην 
τοποθέτησή του, επεσήμανε την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων της 
προηγούμενης ποδοσφαιρικής περιόδου (2006-2007), που οφείλεται 
και στην απόφαση της SUPERLEAGUE για τη λήψη και τήρηση του 
μέτρου της μη μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων των φιλοξενού

μενων ομάδων. Επανέλαβε δε την έκκληση, την οποία είχε κάνει και 
στην έκτακτη σύσκεψη της 23ης Αυγούστου 2007, για συνέχιση του 
μέτρου αυτού καθ’ όλη τη διάρκεια και της τρέχουσας ποδοσφαιρικής 
περιόδου, δεδομένου ότι η διάθεση μεγάλων αστυνομικών δυνάμεων 
και μέσων για τη λήψη μέτρων τάξης κατά τις μετακινήσεις οργανω
μένων φιλάθλων αποβαίνει σε βάρος της αστυνόμευσης. Διαβεβαίω
σε, επίσης, ότι η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να παρέχει κάθε 
δυνατή και νόμιμη συνδρομή στη SUPERLEAGUE.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Τ Η Σ  Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ ΙΑ Σ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος Αναστάσιος Δημοσχάκης συναντή
θηκε την 7-12-2007 με τον Υπαρχηγό της Ομο
σπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας κ. 
John Lowler. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Ολοκληρώθηκε την 20-12-2007 η διήμερη επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Αναστάσιου Δη- 
μοσχάκη στα Τίρανα, όπου βρέθηκε, συνοδεία υπηρεσιακών παραγόντων, αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση του ομολόγου του Αρχηγού της 
Αλβανικής Αστυνομίας κ. Ahmet Prenci. Οι δύο Αρχηγοί συνεργάστηκαν για θέματα κοινού αστυνομικού ενδιαφέροντος όπως η παράνομη 
μετανάστευση, το οργανωμένο έγκλημα, η διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, η 
εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων, η καθημερινή εγκληματικότητα, τα κλαπέ- 
ντα οχήματα και η απόδοση αυτών στους ιδιοκτήτες τους.

Συναποφασίστηκε η επίσπευση της διαδικασίας για υιοθέτηση του κοινού Πρω
τοκόλλου Συνεργασίας, που θα ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα Συμφωνία Αστυνο
μικής Συνεργασίας (άρθρο 9) και που θα υπογραφεί από τους Υπουργούς Εσωτερι
κών των δύο χωρών το επόμενο έτος. Στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός συναντήθηκε με 
τον Υπουργό Εσωτερικών της Αλβανίας κ. BUJAR NISHANI, παρουσία του Έ λ 
ληνα Πρέσβη στα Τίρανα κ. Κωνσταντίνου Κοκόση, τον οποίο ενημέρωσε λεπτο
μερώς για το επίπεδο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί την τελευταία διετία με 
την Αλβανική Αστυνομία, τις προοπτικές και τους τρόπους βελτίωσής της, καθώς 
και για διάφορα θέματα κοινού αστυνομικού ενδιαφέροντος.
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ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις των Τ.Δ.Α. η τελετή Ορ
κωμοσίας πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυλάκων εκπαιδευτικού ε'τους 
2007-2008. Στις τελετές παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του

Υπουργείου Εσωτερικών Αντιεισαγγελέας Α.Π. ε.τ. κ. Αθανάσιος Αν- 
δρεουλάκος στο Τ.Δ.Α. Νάουσας. Ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ 
Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τοτατούρας στο Τ.Δ.Α. Καρδίτσας. Ο Γε
νικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Χρή- 
στος Δρακόπουλος στο Τ .ΔΑ. Κομοτηνής. Ο Γενικός Επιθεωρητής 
Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Ασημάκης Γκόλφης στο 
Τ.Δ,Α. Ξάνθης. Ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και 
Πληροφορικής/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος Αναγνώστου στο 
Τ .Δ Α  Ρέθυμνου. Ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστρά
τηγος κ. Λεωνίδας Πολύδωρας στο Τ.Δ,Α. Γρεβενών. Ο Προϊστάμε
νος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικοΰ/ΑΕΑ Υποστρά
τηγος κ. Δημήτριος Πανόπουλος στο Τ.Δ,Α. Σητείας. Ο Δ/ντής της 
Δ/νσης Τεχνικών/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος Δουμεντζιάνος 
στο Τ .Δ Α  Διδυμοτείχου. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία του 
Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη στο Τ .Δ Α  Ση
τείας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη

γος Αναστάσιος Δημοσχάκης δέχθηκε την 15-1-2008 στο 
Γραφείο του, τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχο Βασίλειο Μωϋσή, ο 
οποίος του παρουσίασε τον πρωτοετή Δόκιμο Υπαστυνό- 
μο κ. Γεώργιο-Ευθύμιο Γιαταγάνα, που διακρίθηκε στη 
Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής, τον 
περασμένο Δεκέμβριο στην Ταϊλάνδη. Συγκεκριμένα, 
ο Δόκιμος Υπαστυνόμος κατέλαβε την 40η θέση μεταξύ 
των 100 συμμετεχόντων μαθητών και την 1η θέση ανά
μεσα στα μέλη της Ελληνικής Μαθητικής Ολυμπιακής 
Ομάδας Αστρονομίας. Στην Ολυμπιάδα της Ταϊλάνδης, 
όπου συμμετείχαν 15 χώρες από όλον τον κόσμο, η χώρα 
μας απέσπασε το χάλκινο μετάλλιο. Ο κ. Αρχηγός συνε- 
χάρη τον Δόκιμο Υπαστυνόμο με την ευχή για κάθε επι
τυχία και του απένειμε τιμητική πλακέτα.



[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ζ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Η Α.Δ. Καβάλας διοργάνωσε πρόσφατα Έκθεση Τροχαίας στο χώρο του Αμφιθε

άτρου της οικείας Νομαρχίας προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές της πρωτο
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής 
ασφάλειας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγ
ματοποιήθηκαν παρουσία του Γεν. Αστυνομικού Διευθυντού της Περιφ. Αν. Μακε
δονίας και Θράκης Υποστράτηγου κ. Μαργαρίτη Ντομάζη, των τοπικών πολιτικών, 
στρατιωτικών και αστυνομικών Αρχών. Στην εκδήλωση των εγκαινίων παρουσιά- 
σθηκαν εισηγήσεις από τον Αστυν. Δ/ντή Καβάλας Ταξίαρχο κ. Παύλο Θωμαϊδη και 
τον πρόεδρο της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Απόστολο Γούλα.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών η ημερίδα με θέμα την οδική ασφάλεια και η έκ

θεση τροχαίας που διοργάνωσε το Τ.Τ. Ιωαννίνων. Τους παριστάμενους καλωσόρισαν ο Γεν. Αστυν. Διευθυντής Περιφ. Ηπείρου Υποστράτη
γος κ. Βασίλειος Λουράκης, ο Αστυν. Διευθυντής 
Ιωαννίνων Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος Παλαιοπάνος 
και ο Διοικητής του Τ.Τ. Αστυνόμος Α’ Ανδρέ- 
ας Παπιγκιώτης. Τη σχέση των Μ.Μ.Ε. και των 
τροχαίων ατυχημάτων ανέλυσε ο δημοσιογράφος 
κ. Πέτρος Καρσιώτης , ενώ η Πρόεδρος του Ιν
στιτούτου Οδικής Ασφάλειας και μητέρα του αδι
κοχαμένου σε τροχαίο ατύχημα Πάνου Μυλωνά 
κα Βάσω Δανέλλη -  Μυλωνά αναφέρθηκε στους 
σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του Ινστιτού
του. Καθοριστική ήταν η ομιλία του καθηγητή 
ιατρικής του Π.Ν. Ιωαννίνων και Ιατροδικαστή 
κ. Θεόδωρου Βουγιουκλάκη, ο οποίος αναφέρ
θηκε στις συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων 
και στις θετικές επιπτώσεις της δωρεάς οργάνων.
Στη συνέχεια παρουσιάσθηκαν επιλεγμένα video 
για τα τροχαία ατυχήματα σχολιασμένα από τον 
Υ/Α' κ. Αντώνη Μάντζιο, ενώ η ημερίδα έκλεισε 
με την συγκινητική ομιλία της κ. Ερμιόνης Δή
μου, μιας μητέρας που έχασε το παιδί της σε τρο
χαίο ατύχημα πριν ένα περίπου χρόνο.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ME TO TRAFFICKING
Επιμορφωτικές ημερίδες για 250 περίπου 

αστυνομικούς των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. 
που εκτελούν καθήκοντα τάξης και ασφάλει
ας και εμπλέκονται στις διαδικασίες ελέγχου, 
σύλληψης, κράτησης και απέλασης των αλ
λοδαπών, πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέ
ατρο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, 
με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποί- 
ησή τους στη προσέγγιση και το χειρισμό 
των εκδιδόμενων γυναικών από τη Νιγηρία, 
οι οποίες είναι ενδεχομένως θύματα παρά
νομης διακίνησης για σεξουαλική εκμετάλ
λευση (trafficking). Οι ημερίδες συνδιορ- 
γανώθηκαν από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών 
Αττικής και τη Μ.ΚΟ. “Νέα Ζωή. Σωμα
τείο υποστήριξης και αποκατάστασης εκδι- 
δόμενων ατόμων”, η οποία χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Έ νωση στο πλαίσιο του 
προγράμματος turnaround.
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Η «Αστυνομική Ανασκόπηση», προκειμέ- 
νου  να εκφράσει χην ευγνωμοσύνη χου Σώμα- 
χος για χην μεγάλη και αφιλοκερδή προσφορά 
χου Ο.Φ.Α. Αθηνών διοργάνωσε εκδήλωση σε 
κεντρικά ξενοδοχείο χων Αθηνών προς τιμήν 
των Κυριών που δεκαετίες χώρα εργάζονται με 
αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση προς όφελος ολό
κληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Η Ελληνική Αστυνομί
α συμμετείχε στην 6η Έ κθε
ση POLIS 2007 που διοργανώ- 
θηκε από χην HELEXPO Α.Ε. 
και χην Ελληνική Εταιρεί
α Τοπικής Ανάπτυξης και Αυ
τοδιοίκησης. Τα εγκαίνια της 
Έ κθεσης πραγματοποίησε ο 
Υπουργός Εσωτερικών καθη
γητής κ. Προκοπής Παυλόπου- 
λος. Το περίπτερο επισκε'φθηκε 
και ο Γενικός Γραμματέας Δη
μόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Αν- 
δρεουλάκος.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ λειτούργησε η 23η 

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2007. Στην 
ανωτέρω έκθεση συμμετείχε το Τμήμα Τουριστικής 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με δικό του πληροφορι
ακό περίπτερο. Σκοπός της συμμετοχής ήταν η εξυ
πηρέτηση των επισκεπτών της έκθεσης με παροχή 
πληροφοριών. Στα εγκαίνια του περιπτέρου παραβρέ
θηκαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλά
δος Αντιστράτηγος κ. Ασημάκης Γκόλφης, ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτη
γος κ. Αντώνιος Μπάμιατζης, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Περιφ. Κ. Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. 
Στέργιος Αποστολίδης και ο Αν. του ΓΑΔΘ Υποστρά
τηγος κ. Γεώργιος Δούλγερης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΓΛ.Δ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στο Αμφιθέατρο του Αστυνο
μικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης δι- 
οργανώθηκε εκδήλωση προς τι
μήν των παιδιών που εισήχθησαν 
στις ανώτερες και ανώτατες σχο
λές, βράβευση για το προσωπικό 
που επέδειξε κατά το 2007 ιδιαί
τερο ζήλο και ενδιαφέρον και βρά
βευση του φωτορεπόρτερ κ. Γιάν
νη Κυριακίδη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
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Στιγμιότυπο από την χριστουγεν
νιάτικη εκδήλωση που πραγματοποιή
θηκε στο συνεδριακό Κέντρο «I. Βελλίδης» 
της ΔΕΘ για τα παιδιά του προσωπικού 
της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ
σαλονίκης.

Ο Διευθυντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Χρήστος Νικολόπουλος συνοδευόμενος από αντι
προσωπεία αστυνομικών επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης 
όπου διαμένουν παιδιά με αναπηρία.
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Στο Αμφιθέατρο της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης πραγματοποιήθηκε Ημερίδα 
για θέματα ασφάλειας που αφορούν τους 
κλάδους του Συλλόγου Κοσμηματοπω
λών και Ωρολογοπωλών και της Συντε
χνίας Χρυσοχόων και Αργυροχρυσοχόων 
Θεσσαλονίκης

Στο θέατρο «Άνετον» 
του Δήμου Θεσσαλονί
κης η θεατρική ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας πα
ρουσίασε τη θεατρική πα
ράσταση «Μανωλάκης ο 
βομβιστής». Ο Γενικός Επι
θεωρητής Αστυνομίας Β. Ελ
λάδος κ. Ασημάκης Γκόλφης 
ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη 
της παράστασης κ. Γιάννη 
Κατράνη.

Στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Καρδίτσας
πραγματοποιήθηκε υποδοχή των ιερών λειψάνων του Αγίου Αρτεμί
ου παρουσία του προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσία του Σώ
ματος Αρχιμανδρίτη Νεκταρίου Κιοόλου.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008



CZ 75 BD POLICE CZ 75 COMPACT CZ 75 B STAINLESS CZ 75 SP-01

CZ 75 SP-01 TACTICAL CZ 75 SP-01 SHADOW CZ 2075 RAMI

C e s k a  Z b r o jo v k a
Πυροβόλα όπλα κατασκευασμένα με τις αυστηρότερες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές φ  ΝΑΤΟ έτσι ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις 

που αντιμετωπίζουν Στρατός και Αστυνομία.

ΟΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΘΗΝΑΣ 63  (ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210  3 2 4336 9 , 210  324312 9 , FAX: 210  322624 2
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ: ΚΗΦΙΣΟΥ 100  (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 10442, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210  5 1 5 4 5 9 0 , 210  515459 1 , FAX: 210  5 15458 9
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0 8 .3 0 - 1 6 .0 0 ,  ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 0 8 .3 0  - 2 0 .3 0 , ΣΑΒΒΑΤΟ: 0 8 :3 0 - 1 5 .0 0

από το 1925

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ
Ο  ΑΘΗΝΑΣ 6 3  Ε  Κ ΗΦ ΙΣΟ Υ 1 0 0

Μ Ο Ν Ο  ΓΙΑ ΤΑ  
ΣΩ Μ Α ΤΑ  ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
με ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

CZ 75 D COMPACT CZ 110 CZ 85 Β CZ 75 Β



[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ :

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,

>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Χρηστός Μπουρλέσης και Αν
δρέας Πίππος.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Παναγιώτης 
Αδαμόπουλος, Ιωάννης Δημητρόπουλος, Ανδρέας Κουτλής, Νικό
λαος Μελισουργός, Φώτιος Μπενε'τος, Γεώργιος Παρασύρης, Ιω
άννης Στάικος, Βασίλειος Ταρνάρης, Χαράλαμπος Τσιακτάνης. 
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Μιχαήλ 
Αλευρέας, Ηλίας Γκέκας, Ιωάννης Γκιούλος, Πέτρος Δερβίσης, 
Νικόλαος Καλλιμάνης, Ιωάννης Κόκκινης Πέτρος Κοντογιαννά- 
κης Κωνσταντίνος Κορδώνιας, Θεώνη Λεβέντη, Κωνσταντίνος 
Μαρκάκης Ιωάννης Μασραγάννης, Γεώργιος Μοστσούλας, Ιω
άννης Μπούρας, Ασπασία Πετροπουλάκη, Αθανάσιος Πρεβέντζας, 
Νικόλαος Σαραντόπουλος Μαρία Σπίγγου, Θεόδωρος Τυπογιώρ- 
γος, Βασίλειος Φιλιππόπουλος, Γεώργιος Χαμπίπης.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Δημήτριος Κηρύκος, Δη- 
μήτριος Κουτσουπιάς.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' ο Γεώργιος Πατογιάννης. 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' ο Γεώργιος Ποζίδης 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Κωνσταντίνα Αλεξο- 
πούλου, Μιχαήλ Αποστολόπουλος, Σοφία Αραμπατζή, Αλέξαν
δρος Ασημακόπουλος Παναγιώτης Βενιέρης Μιχαήλ Βιλανάκης, 
Ιωάννης Βλέτσης Χρυσόστομος Βουγιούκας, Δημητριος Γάκης 
Ευθύμιος Γεωργακόπουλος, Ευάγγελος Γεωργιτσανάκος Βαγγέ
λης Γιδάρης, Αριστείδης Γκαλάπης, Λεωνίδας Γκίκας, Δημητριος 
Γκουδουσίδης Μιχαήλ Γουρζής, Γεώργιος Δέδες Ευάγγελος Δε- 
σποτάκης, Σπυρίδωνας Δραγκανουδης, Θεόδωρος Ζωσηιάς, Γεώρ
γιος Θεοχαρόπουλος, Αντώνιος Θωμόπουλος, Νικόλαος Κακανά- 
τσας Παναγιώτης Καλαμπόκης Θωμάς Καραμανάβης, Δημητριος 
Καρύδας, Κωνσταντίνος Κούρκουλος, Απόστολος Κουτσικούρης, 
Αγισηλαος Λαμπράκος, Στέφανος Διάκος, Χρηστός Μανωλακά- 
κης, Σταύρος Μαρνάρης, Ευστάθιος Μητρόπουλος, Αστέριος 
Μπακαβός, Γεώργιος Μπαλής, Ηλίας Μπάνδας, Αθανασία Νικο- 
λαΐδου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος Πανταζόπουλος, 
Νικόλαος Παπαδόπουλος, Παρασκευάς Παπαναστασόπουλος, Αν
δρέας Παπαντωνόπουλος, Χρηστός Παυλίδης, Νικόλαος Πελέκης, 
Παύλος Ρίσβας, Μιχαήλ Σακκάς, Δημητριος Σιαπέρας Νικόλαος 
Σιδηρόπουλος, Κωνσταντίνος Σιούγκας, Αλέξανδρος Σπάλας, Δη- 
μήτριος Τζουανάκης, Ιωάννης Τσακαλίδης Δημητριος Τσαμίλης 
Σάββας Τσεκερίδης, Γεώργιος Τσιγαρίδας, Αθανάσιος Τσιμπερδώ- 
νης, Κωνσταντίνος Χατζημάγιογλου, Νικόλαος Χριστόπουλος, 
Γεώργιος Χρονέας, Χρυσάνθη Χρυσανθακοποόλου.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Σπυρίδωνας Αγαθός, Κων
σταντίνος Αθανασόπουλος, Νικόλαος Αλεβυζάκης, Κωνσταντίνος 
Αλεκρτηρας, Βασίλειος Αλεξίου, Γεώργιος Αλεξίου, Κωνσταντίνος 
Αλεξίου, Αθανάσιος Αλιμούδης, Ανδρέας Αμανατίδης, Αχιλλέας 
Αναγνώστου, Ιωάννης Αναστασάκης, Αθανάσιος Αναστασιάδης, 
Δημητριος Ανατσουτσούλας, Δημητριος Ανδρεόπουλος, Λεωνίδας 
Ανδρουλάκης, Ιωάννης Αντωνογιαννάκης Στέργιος Αποστόλου, 
Εμμανουήλ Αραβιάκης, Αντώνιος Αργυροκαστρίτης, Ανάστος 
Αστέρης, Αντώνιος Βάβουρας, Ιωάννης Βαγιάτης, Αντώνιος Βαρ
δάρης Δημητριος Βαρελάς Λεωνίδας Βαχαβιώλος Βασίλειος Βελε-

λέκος, Νικόλαος Βοτζάκης, Ιωάννης Βράζος Κωνσταντίνος Βρετ- 
τός Γεώργιος Γαζέπης Κωνσταντίνος Γάκης Βασίλειος Γαλανός 
Γεώργιος Γαρούφαλης, Ιαχίννης Γελαδάρης Ευστράτιος Γεννιάς, 
Κωνσταντίνος Γερόντης, Αναστάσιος Γεωργογιάννης Γεώργιος 
Γεωργόπουλος Παναγιώτης Γιαννακάκης Γεώργιος Γιαννακό- 
πουλος, Δημητριος Γιανναράκης, Νικόλαος Γιαννόπουλος, Θε
όδωρος Γιαννούλης, Ιωάννης Γιαντσελίδης Βασίλειος Γκαλιού- 
ρης, Ιωάννης Γκαναβιάς Ευαγγελή Γκανταΐφη, Θωμάς Γκάτζιας 
Ηλίας Γκιούσης Θωμάς Γκοντινός Άγγελος Γκόσιος, Αστέριος 
Γκουνέλας, Επαμεινώνδας Γκούτσουλας, Περικλής Γράφης, Σω
τήριος Δάσκαλος, Μηνάς Δήμας Αθανάσιος Δημητριάδης, Ανα
στάσιος Δημολένης, Ανδρέας Δημόπουλος, Σταύρος Διγαλάκης, 
Αριστοτέλης Δούλεσης, Άγγελος Δραγάνης, Νικόλαος Έξαρχος, 
Κωνσταντίνος Ευαγγελοδήμος, Μάξιμος Ευστρατίου, Ευαγγελία 
Ζαγοραίου, Χρηστός Ζαχαρίας, Κωνσταντίνος Ζαχιλάς, Δημήτρι- 
ος Ζγούρας, Γεώργιος Ζέκιος, Αθανάσιος Ζήκας, Θεόδωρος Ζήκος, 
Βασίλειος Ζυγομήτρος, Ιωάννης Θανασιάς, Τρύφωνας Θεολόγος, 
Γεώργιος Θεοχάρης Κωνσταντίνος Θεοχάρης Θωμάς Θολιώτης 
Βασίλειος Ιατρός, Χρυσούλα Ισπικούδη, Χρηστός Ιωακείμ, Τσου- 
κανάς Γεράσιμος Ιαχίννου, Γεώργιος Καβουσανάκης Κωνσταντί
νος Καδηγιαννόπουλος, Ηλίας Καθαρόπουλος, Αθηνά Καϊτσιώτη, 
Χρηστός Κακάλης, Φώτιος Κακαφώνης, Δήμος Καλλίνικος, Ηλί
ας Καλλιτέρης, Ιωάννης Καλογερόπουλος, Χρήστος Καλογήρου, 
Ευάγγελος Καμαριωτάκης Λάμπρος Κάμπας, Χρήστος Κανελ- 
λόπουλος, Εμμανουήλ Καπετανάκης, Πέτρος Καπετανίδης, Γε
ώργιος Καραγεωργίου, Κωνσταντίνος Καραγεώργος Θωμάς Κα- 
ραγιαννίδης, Αλέξανδρος Καραγκούνης Στυλιανός Καραδήμας, 
Νικόλαος Καραίδης-Κότζας Αλέξανδρος Καραλής, Κωνσταντί
νος Καραλής Κωνσταντίνος Καραμέλας, Δημήτριος Καραμήτσι- 
ος Κωνσταντίνος Καρανίκας, Χρήστος Καραφωτιάς, Παναγιώ
της Καραχάλιος Κωνσταντίνος Καρυώτης Αναστάσιος Κατόπης 
Γεώργιος Κατσάμπας Διονύσιος Κατσανός Χρήστος Κατσίκης, 
Ευθύμιος Κατσιμπόκης, Αντώνιος Καψαλάκης Κωνσταντίνος 
Κεραμάρης, Γεώργιος Κοθρόπουλος Παναγιώτης Κοκοβίκας Πα
ναγιώτης Κολέτσης Δημήτριος Κολοκάθης Γεώργιος Κομβόκης 
Γεώργιος Κομποχόλης, Γεράσιμος Κονοφάος, Μιχαήλ Κοντές, 
Παναγιώτης Κοντολάτης Χαράλαμπος Κοντονάτσης, Αθανάσι
ος Κοντός, Λάμπρος Κοραβός, Δημήτριος Κορέλης, Κωνσταντί
νος Κορκοντζήλας, Σπυρίδωνας Κότινος, Αστέριος Κοτσιβός, Ρή
γας Κοτσόκολος, Δημήτριος Κουρελάς, Βασίλειος Κουρουκλίδης, 
Κωνσταντίνος Κουρπανίδης, Παναγιώτης Κουτρουμάνης, Ιωάν
να Κουτσίκου, Φώτιος Κουτσογιάννης, Κωνσταντίνος Κουτσού- 
ρας, Κωνσταντίνος Κουτσούρης Ιωάννης Κριτσέπης, Δημήτριος 
Κροκίδας, Κωνσταντίνος Κρούπης, Γεώργιος Κυριλλιδης, Αχιλ- 
λέας Κωστόπουλος, Γεώργιος Λαζάρου, Γεώργιος Λάινας, Δημή- 
τριος Λάιος, Ευαγγελία Λομβαρδιά, Ελένη Μαθιουδάκη, Αστέριος 
Μακρής, Χρήστος Μάλλιος, Γεράσιμος Μανδέλος, Νικόλαος Μά- 
ντσιος, Αντώνιος Μανωλάκος, Πέτρος Μανώλης, Κωνσταντίνος 
Μαρκετάκης, Δημήτριος Μαρουλάς, Σπυρίδωνας Μαυρεδάκης, 
Σωτήριος Μαυρογιάννης, Γεώργιος Μάχας, Απόστολος Μήτρος, 
Αλέξανδρος Μήτσιος, Ιωάννης Μητσόγιαννης, Ιωάννης Μήτσος, 
Γεώργιος Μιχαλακάκος, Γιασεμής Μόσχος, Τρύιρων Μούζης, 
Σοφία Μουντούση, Δημήτριος Μουτάφης, Γεώργιος Μπακού- 
ρας, Παναγιώτης Μπαλασκώνης, Νικόλαος Μπαλκαμός, Χρή
στος Μπάνδας, Ηρώ Μπανιάκα, Διονύσιος Μπαξιβάνης, Δημήτρι- 
ος Μπατάρας, Ιωάννης Μπατσούλης, Φώτιος Μπέλλος, Νικόλαος

Α /Α  [ 1 1 0 ]  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008



Μπίνης Δημήτριος Μπλάχσιος Νικόλαος Μπλούκας Παναγιώ
της Μποζινάκης Επαμεινώνδας Μπούρας Ιωάννης Μπουρβάνης 
Μιχαήλ Νάκος Ιωάννης Νιάρχος, Οδυσσέας Νότας Γεώργιος Νι- 
κολακόπουλος Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος Βασίλειος Νικο- 
λόπουλος Ζήσης Νικολόπουλος, Απόστολος Νούλας Σπυρίδων 
Νταλαμπόρας Γρηγόριος Ντάμτσιος Δημητριος Ντανάσης Γε
ώργιος Ντάσιος Δημητριος Ντομαρής Αριστείδης Ντότσικας, Ιω
άννης Ντουράκης, Δημητριος Οπτονομόπουλος Γεώργιος Παϊδα- 
κάκος Δημητριος Πάλμος Κωνσταντίνος Παλούμπης Βασίλειος 
Παλύβος, Σωτήριος Πανούσης Ιωάννης Πανταζής, Κωνσταντί
νος Πανταζής Δημήτριος Πανταζόγλου, Γεώργιος Παπαγιάννης, 
Χρήστος Παπαγιάννης Κωνσταντίνος Παπαπαναγτώτου, Ιωάν
νης Παπατζαλάκης Θωμάς Παπαχριστόφιλος Νπτόλαος Παπιγ- 
γιώτης Δημήτριος Παραγιάννης Νικόλαος Παρθενίου, Δημήτρι- 
ος Παρτάλης Γρηγόριος Πασλής Βασίλειος Πασχάλης Στυλιανός 
Περδότης Φώτιος Περρότος Γαβριήλ Πέρρος Κωνσταντίνος Πέ- 
τας Στυλιανός Πετράκος Βασίλειος Πεχρόπουλος Σταματία Πέ
τρου, Μιχαήλ Πέτσινος Αλέξανδρος Πηγής Σπυρίδωνας Πιε- 
τρής Αναστάσιος Ποιμενίδης Ιωάννης Πολίτης, Παναγιώτης 
Πολίτης, Θεόδωρος Πουλιάρης Νπτόλαος Πράπας Νικόλαος Ρό
ζος Μιχαήλ Ρώσσιος, Παναγιώτης Σακελλαρίου, Ηλίας Σάλτης, 
Γεώργιος Σαραντόπουλος, Κωνσταντίνος Σαρδέλης, Δημήτριος 
Σημαντήρας, Χρήστος Σιαβίκης, Γεώργιος Σιαραπλής, Δημήτρι- 
ος Σιώμος, Φώτιος Σιώτας, Γεώργιος Σκάμπας, Βασίλειος Σκαρ- 
μούτσος, Βασίλειος Σκηπητάρης Αθανάσιος Σκόντζος Αλέξανρος 
Σκορδίλης Βασιλική Σκοτάδη, Νπτόλαος Σολάκης, Ιωάννης Σπά- 
ης, Σταύρος Σπίνουλας, Δημήτριος Σπυριδάκης, Διονύσιος Στα- 
θόπουλος, Ζαχαρίας Στεφανάκης, Ελένη Στεφανουδάκη, Παναγι
ώτης Συναγόρας Ευθύμιος Συργιαμώτης Δημήτριος Συρράκος 
Ιωάννης Τάξος, Γεώργιος Τάτσης Κωνσταντίνος Τάτσιος, Αθα
νάσιος Τζάκος Στέφανος Τζανής, Ιωάννα Τζιλιγιάννη, Παύλος 
Τζόκας, Ελευθέριος Τιβικέλης Δημήτριος Τράικος Αθανάσιος 
Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης Τριανταφύλλου, Δημήτριος Τρι- 
τσαρόλης, Σταμάτιος Τσαβλίρης, Νικόλαος Τσακανύτας, Ελευθέ
ριος Τσακίρης Αθανάσιος Τσάκωνας Αντώνιος Τσάπαρης Γεώρ
γιος Τσεβάς, Απόστολος Τσιακμάκης, Κυριάκος Τσιάρας Ανδρέας 
Τσιμπουξής Δημήτριος Τσιούμας Λάζαρος Τσιπουρίδης Μηνάς 
Τσιράκης, Γεώργιος Τσιώρης Φώτιος Τσοβίλης Αγγελής Τσο- 
μπανίδης Σταμάτιος Τσομπανίδης, Αντώνιος Τσουκαλάς Φώτιος 
Υγειονομάκης Πέτρος Φιλιππάκος, Παναγιώτα Φρούσιου, Δημή- 
τριος Φωσές Γεώργιος Φωτόπουλος, Μιχαήλ Χαϊδεμενάκης Μι
χαήλ Χάλαρης Θεοφάνη Χαλκιά, Δημήτριος Χατζηδάκης Σπάρος 
Χατζηφωτίου, Γεώργιος Χείλαρης Αλκιβιάδης Χουλιάρας Ζώης 
Χρήστου, Παντελής Χριστοπάνος, Ιωάννης Χρυσοβέρτης Κων
σταντίνος Χρυσομάλλου, Σταύρος Ψαθάς Νπτόλαος Ψαλλίδας, 
Νικόλαος Ψημμένος, Κωνσταντίνος Ψωμιάδης 
>Με το βαθμό του Αρχχφύλακα οι, Γεώργιος Αγκορτσογιάν- 
νης Γεώργιος Ανδρουλάκης Αλέξανδρος Ασπρέας, Ευφροσύνη 
Βαφάκη, Γεώργιος Γκούμας Θεόδωρος Γραμμένος, Παναγιώτης 
Δεσποτόπουλος, Γεώργιος Διαλυνάς, Θεόδωρος Ζήσης, Χρήστος 
Ζιώγας, Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος Θεώνη Καραλή, Θεόδωρος 
Καραμέτος Γεώργιος Κέκκες Ιωάννης Κοκκινάκης Μιχαήλ Κου- 
τάντος Αθανάσιος Κωστόπουλος Γεώργιος Μαρίνης, Αναστάσιος 
Μουμούρης, Βασίλειος Μπαζώνης Ιωάννης Μπάτζιος Νικόλαος 
Ντιγκάκης Στέφανος Παπαγεωργίου, Αντώνιος Παπαϊωάννου, 
Ιωάννης Παπατζαλάκης Αναστάσιος Πρέβεζάς Νπτόλαος Συμε- 
ωνίδης Νπτόλαος Τερζάκης, Γεώργιος Τερζής Βασίλειος Χριστό- 
πουλος Κωνσταντίνος Χρόνης
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Φώτιος Αθανασόπουλος, 
Δημήτριος Κρίνης, Ιωάννης-Άγγελος Θαμνόπουλος

ΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

> Υπαστυνόμος Β’ που υπηρετεί στο AT. Πάρου, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ ΑΔ. Θεσσαλονύτης ή της Γ ΑΔ. Αττικής τηλ.22840-23842, 
6944294529.
> 0  Αρχκρύλακας Δημήτριος Σέμπρος που υπηρετεί στο 
AT. Σκάλας Λακωνίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ,Α.Δ.Αττπτής, τηλ 
6978005274,6939308203.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Λακωνίας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.Α.Δ. Αττικής ή της ΑΔ. Ηλείας τηλ. 6971579371. 
>Αρχκρύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Βοιωτίας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της ΑΔ. Πρεβέζης τηλ. 6945754593.
>Αρχτφόλακας που υπηρετεί στο AT. Ζωγράφου, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των ΑΔ. Δωδεκανήσου, Α.Δ. Κυκλάδων, ΑΔ. Σάμου και Α.Δ. 
Χίου, τηλ 6975865096,6975864207.
>Αρχκρύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Ζακύνθου, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των Α.Δ. Τρικάλων ή της ΓΑΔ. Αττικής, τηλ. 6971897710.
> Η αστυφύλακας Νίκη Τοαγδή που υπηρετεί στη Δ/νση Τρο
χαίας Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Χανιών, τηλ. 6948233298.
>Η αστυφύλακας Αικατερίνη Παληογιάννη που υπηρετεί 
στο ΑΤΑκροπόλεως, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Ατωλοακαρνανί- 
ας Λευκάδος Πρεβέζης Άρτας και Ιωαννίνων, τηλ. 6934163907.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Δημητσάνας Αρκαδί
ας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Κορινθίας Αχαίας Ατωλίας ή Ακαρνα
νίας, τηλ. 6974891797.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Φωκίδας (ΤΑ. Άμ
φισσας), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Καστοριάς Φλώρινας, Γρεβενών, 
Κοζάνης και ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6942656048. 
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Κιλκίς, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των ΑΔ. Καρδίτσας και Τρικάλων, τηλ. 6973825899. 
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Ύδρας, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των ΑΔ. Τρικάλων, Λάρισας, Καρδίτσας ή Μαγνησίας τηλ. 
6973253890.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Ανση Αστυνομίας Βο
ρειοανατολικής Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Πιερίας ή της 
Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 6940569445.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Αχαίας, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ. Θεσσαλονύτης τηλ. 6977481023,2610-343277,26920-23333.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Ανση Αλλοδαπών Αττι
κής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Λακωνίας ή Αρκαδίας τηλ. 6977509188. 
>Εχδχκός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ Α Α  Αττικής επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Α.Δ. Λάρισας ή της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 
6947495313.
> 0  Ειδικός Φρουρός Αλέξανδρος Βχτωράκης που υπηρε-
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τεί στην Γ Λ Α  Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ηρακλείου, Αγ. 
Νικολάου, Χανίων και Ρεθύμνης τηλ. 6938683594-6997462622. 
> 0  Ειδικός Φρουρός Αθανάσιος Καραβούλιας που υπηρε
τεί στο AT. Αμπελοκήπων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Αχαΐας, τηλ. 
6945608074.

Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ A  

Α. Σχετικά με το ζήτημα της Τροποποίησης του νομικού πλαισίου 
που ισχύει για τον Υγειονομικό Κανονισμό και το Πειθαρχικό Δί
καιο του Αστυνομικού Προσωπικού, οι Ομοσπονδίες απεύθυναν 
την κατωτέρω επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. 
Προκοπή Παυλόπουλο.

Κύριε Υπουργέ, Με το σχετικό υπ’ αριθμ. 
7008/13/12 ε' από 15 -  11 -  2007 έγγραφο του 
ΑΕΑ/ΚΟΑΔ./ΔΑΠ. ΤΜΗΜΑ 2ο , ζητήθηκε 
από τις Ομοσπονδίες μας να διατυπώσουν από
ψεις και προτάσεις για τις «σημαντικότερες με
ταβολές» που προτείνονται υπηρεσιακά, σε πίνα
κες που μας απεστάλησαν, για την τροποποίηση 
των Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν τα 

θίγόμενα ζητήματα
Οι Ομοσπονδίες μας είχαν συμμετάσχει με εκπροσώπους στην 

ομάδα διοίκησης έργου για την αναθεώρηση του ισχόοντος Π.Δ. 
22/96 (ΦΕΚ1-18) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα
γενέστερα και το τελικό κείμενο είχε παραδοθεί την 23-11-05 στον 
τότε Υφυπουργό Δημοσίας Τάξης κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη.

Τότε είχαμε εκφράσει την ικανοποίηση μας για το υψηλό επιστη
μονικό επίπεδο όλων των μελών της επιτροπής ( Δικαστικών και 
Υπηρεσιακών ) και για την άριστη συνεργασία που υπήρξε, για να 
παραδοθεί μια εργασία επιστημονικά άρτια και τεχνικά ολοκληρω
μένη, έτοιμη για περαιτέρω προώθηοη και νομοθετική ρύθμιση.

Επίσης είχαμε ζητήσει μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του 
παραδοθέντος σχεδίου νόμου από την Φυσική ηγεσία και τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες να έχουμε το τελικό κείμενο για μελέ
τη και τυχόν επισημάνσεις μας.

Με την υπ’ αριθμ. 6004/11/22-ιδ'από 9.4.2006 απόφαση του κ. 
Προϊσταμένου Επιτελείου/ΑΕ Α  συγκροτήθηκε επιτροπή η οποία 
κατέγραψε τις αδυναμίες, τα κενά και τα ερμηνευτικά προβλήμα
τα που προέκυψαν από την μέχρι τότε εφαρμογή του Π.Δ. 22/96, με
λέτησε το ως άνω σχέδιο διατάξεων νόμου με σκοπό την αναθεώρη
ση των διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου με στόχο την ταχύτερη 
απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης τη δίκαιη και αντικειμενική 
αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων των αστυνομικών και 
τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των συνδικαλιστικών Ενώσε
ων των αστυνομικών οε όλα τα πειθαρχικά συμβούλια.

Μετά τα παραπάνω, όπως αναφέρεται μας απεστάλη το ως άνω 
σχετικό το οποίο κατά τη κρίση μας αποτελεί αποσπασματική 
αντιμετώπιση τόσο για το Π.Δ. 22/96 (για το οποίο υπήρξαν πορί
σματα επιτροπών) όσο και για το Π.Δ. 584/1985 για το οποίο όπως 
προκύπτει ούτε επιτροπή με συμμετοχή μας συγκροτήθηκε, ούτε 
φυσικά πόρισμα υπήρξε και υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις για συ
γκεκριμένες διατάξεις τους.

Α/ Α [  1 1 2  ]  ΙΑΝ0ΥΑΡΙ0Σ-ΦΕΒΡ0ΥΑΡΙ0Σ 2008

Επίσης πιστεύουμε ότι οι εμβαλωματικού χαρακτήρα και τύ
που δράσεις εγείρουν τεράστια ζητήματα και δεν αντιπροσωπεύ
ουν τη βούληση της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας 

Παρακαλούμε να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας προκειμένου 
να ενημερωθούμε για τις προθέσεις σας και να εκθέσουμε τις από
ψεις μας για την επιχειρούμενη τροποποίηση των ως άνω διατά
ξεων με τον τρόπο αυτό, αφού προηγουμένως μας δοθεί στο σύνο
λο το διαμορφωμένο τελικό κείμενο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Α. Πυξίδα για το μέλλον το 18ο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ 

Καθολική επιτυχία σημείωσαν οι εργασίες του 18ου συνεδρί
ου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βουλιαγμένη (10,11 και 12 Δεκεμ
βρίου 2007) με κεντρικό σύνθημα «Αστυνομική διοίκηση και συν
δικαλιστική δράση - Ανατροπή αντιλήψεων και νοοτροπίας» και 
με τη συμμετοχή συνέδρων από τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις 
όλης της χώρας αλλά και αντιπροσώπων των συνδικα
λιστικών νομαρχιακών τμημάτων τηςΟμοσπονδί-/^οΥ^^£Γ)'/ΐ/ 
ας στο Λεκανοπέδιο Αττικής 

Οι εργασίες της 11ης Δεκεμβρίου άνοιξαν το I 
πρωί της 6ης Δεκεμβρίου με μια πρώτη τοπο
θέτηση του προέδρου Δημήτρη Κυριαζίδη επί' 
όλων των καίριων ζητημάτων που απασχολούν 
το αστυνομικό προσωπικό, στιγματίζοντας τις 
άδικες επιθέσεις που δέχτηκε ο ίδιος και η Ομοσπον

δία από μεμονωμένους
Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στους συνέδρους, αλλά και 

από τις τοποθετήσεις των περισσοτέρων ομιλητών, επιβεβαιώθηκε 
και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία, σε μυστική ψηφοφο
ρία, η ορθότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της



Ομοσπονδίας και της Εκτελεστικής Γραμματείας ειδικότερα, ενώ 
υπήρξε καθολική υποστήριξη σε όλες τις πρωτοβουλίες που προω
θούνται για την αναζωογόνηση της συνδικαλιστικής δράσης.

Η απόφαση δε για την τροποποίήση του Νόμου περί συνδικαλι
σμού, ώστε να υπάρξει διεύρυνση της συνδικαλιστικής εκπροσώ
πησης στην Αττική, ε'τυχε της έγκρισης ομοίως της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των συνέδρων, ενώ δεν αμφισβητήθηκε η προγενέ
στερη ίδια απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού της Ομο
σπονδίας από το προηγούμενο συνέδριο. Επισημάνθηκε δε ότι 
ορισμένες επιθέσεις και επιμέρους κακόβουλες κριτικές προς τον 
Πρόεδρο και την Ομοσπονδία είχαν προσωπικά κίνητρα και κατα
δικάστηκαν ως ανυπόστατες και ανεπίτρεπτες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκοπής Παυ- 

λόπουλος, χαιρετίζοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, αναφέρ
θηκε στη σημασία της υπαγωγής της Ελληνικής Αστυνομίας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών, όχι ως περιθωριοποιημένου αλλά ως ανα
πόσπαστου μέλους του δημόσιου τομέα, τονίζοντας ότι είναι αδι
αμφισβήτητη υποχρέωση της Ομοσπονδίας η διαρκής αγωνιστική 
διεκδικητική της πορεία.

Κατόπιν αναφέρθηκε στην αύξηση του βασικού μισθού του Υπα- 
στυνόμου Β' που διαμορφώνεται στα 860 ευρώ από 1-1-2008 συν 
την εισοδηματική πολιτική, όπως θα ανακοινωθεί από το υπουρ
γείο Οικονομίας. Επίσης για τα αιτήματα του διεκδικητικού πλαι
σίου γνωστοποίησε ότι το βαθμολόγιο θα οριστικοποιηθεί με τη συ
νεργασία της Ομοσπονδίας το πρώτο Ιδνθημερο του Ιανουάριου, 
για να ψηφιστεί πριν κλείσει η παρούσα βουλή το μήνα Ιούνιο.

Το προεδρικό διάταγμα για την υγιεινή και ασφάλεια καταβάλ
λεται προσπάθεια να θεσπιστεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Όσο για τις φημολογούμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό-συντα- 
ξιοδοτικό καθεστώς των ένστολων υπήρξε εκ νέου κατηγορημα
τικός ότι η όποια ασφαλιστική μεταρρύθμιση δεν θα αγγίξει τους 
υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης μιλώ

ντας στη συνέχεια, στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του 18ου Συνεδρί
ου, τονίζοντας ότι τα δυο κύρια συστατικά του, αυτά της αντίλη
ψης και νοοτροπίας σηματοδοτούν την απαίτηση για την χάραξη 
της πορείας του Σώματος προς το μέλλον. «Ένα έργο που επιβάλ
λει τη συνδρομή των συνδικαλιστικών φορέων, της πανεπιστημι
ακής κοινότητος εξειδικευμένων κοινωνικών φορέων και βασικά 
της φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας.

Σήμερα, ο ρόλος της Αστυνομίας καθορίζεται περισσότερο από 
τους ίδιους τους πολίτες τους οποίους υπηρετεί, και η Αστυνομία 
απαιτείται να προσαρμόζει τη δράση της ώστε να εκπληρώνει τις 
επιθυμίες τους και να λύνει τα προβλήματά τους», τόνισε ο κ. Υφυ
πουργός με βασική προϋπόθεση για να πάμε μπροστά την αλλαγή 
της νοοτροπίας της κουλτούρας μας επισημαίνοντας τα ιδιαίτερα 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά που πρέπει να τη διακρίνουν.

Τόνισε επίσης ότι για να τεθούν οι βάσεις για μια αστυνομία της 
επόμενης εικοσαετίας πρέπει να δούμε από ένα νέο πρίσμα όλα τα 
ανοικτά «μέτωπα» (εκπαίδευση, επιμόρφωση, σύστημα μεταθέ
σεων, αξιολόγηση προσωπικού, επιχειρησιακή αξιολόγηση αστυ
νομικής ικανότητος Υπηρεσιών, νέα επιχειρησιακή σχεδίαση με 
πρόβλεψη και για ενδεχόμενες περιπτώσεις δημιουργία ενιαίου 
κέντρου επιχειρησιακών πληροφοριών, σύσταση ενιαίου επιχειρη
σιακού κέντρου των ΣΑ, αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου, 
εφαρμογή των Συνθηκών Υγιεινής και ασφάλειας κλπ), γνωρίζο
ντας ότι θα υπάρξουν ποικίλες αντιδράσεις

Χαιρετισμό απηόθυναν εκ μέρους του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ο Διευθυντής Επιτελείου αντιστράτηγος κ. Βασίλειος 
Τσιατούρας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο πολιτευτής κ. Αθανάσιος Κα- 
τερινόπουλος πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αστυ
νομίας Αττικής εκ μέρους του ΚΚΕ ο γραμματέας της Κοινοβου
λευτικής Ομάδας κ. Αντώνης Σκυλάκος ο γραμματέας της ΚΕ του 
ΛΑΌΣ. κ. Απόστολος Μπαμίχας καθώς και εκπρόσωποι των συν
δικαλιστικών φορέων των Σωμάτων Ασφαλείας

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η υπαγωγή της Ελληνικής Αστυνομίας με την κατάργηση του 
υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, πέραν

της δικαίωσης της Ομοσπονδίας με την υλοποίηση των σχετικών 
προς τούτο ρηξικέλευθων και διορατικών προτάσεών της γεννά 
προσδοκίες, ότι αυτό το γεγονός θα ευνοήσει επί της ουσίας τον ερ

γαζόμενο αστυνομικό.
Προσδοκίες για την άμεση προώθηση και επίλυση των χρόνιων 

-  δίκαιων και ώριμων αιτημάτων που απασχολούν τον Έλληνα
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Αστυνομικό στην καθημερινότητά του, στην άσκηση των καθηκό
ντων του, καθόσον η μη ικανοποίηση αυτών επενεργεί ανασταλτι
κά στην αποτελεσματικότητα του προσφερόμενου έργου.

Μπροστά λοιπόν στα νέα δεδομένα και στους νέους ορίζοντες 
που ανοίγονται, εμείς οι αστυνομικοί που συμμετέχουμε στις ερ
γασίες του 18ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, 
εγκρίνουμε το παρόν ψήφισμα στο οποίο περιέχονται θεσμικά -  οι
κονομικά -  φορολογικά και ασφαλιστικά αιτήματα και απαιτούμε 
την άμεση επίλυσή τους, στοχεύοντας στη βελτίωση των συνθη
κών εργασίας του αστυνομικού και την παροχή καλύτερων και 
αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στον πολίτη:
Α) ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Τροποποίηοη του Νόμου 1264/1982 όπως συμπληρώθηκε με 
το Νόμο 2265/1994. Η υπερδεκαετής συνδικαλιστική εμπειρία στο 
αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από 
τη νομιμοποίηση του συνδικαλισμού με τη ψήφιση του Νόμου 
2265/1994 δημιουργεί την ανάγκη για κάποιες ουσιαστικές τροπο
ποιήσεις, που κρίνονται πλέον ώριμες και επίκαιρες στην προκειμέ
νη χρονική στιγμή, ιδίως με την ίδρυση και λειτουργία Πρωτοβαθ
μίων συνδικαλιστικών Οργανώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων 
στα γεωγραφικά όρια κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (αντί σε 
κάθε νομό ως ισχύει σήμερα).

2. Επαρκής αριθμός εισαγωγής αστυνομικών κατ’ έτος στις οχο- 
λές της Ελληνικής Αστυνομίας με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα 
των Πανελλαδικών εξετάσεων και με προκήρυξη εισαγωγής για το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος 3.000 θέσεων αστυφυλάκων, έτσι ώστε 
να καλυφθούν στοιχειωδώς οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις 
που ξεπερνούν τις 6.000 και βαίνουν γεωμετρικά αυξανόμενες λό
γω της αθρόας συνταξιοδότησης του προσωπικού. Διασφάλιση της 
υπηρεσιακής -εργασιακής πορείας αυτών από τη νόθευση και με
ταφορά αστυνομικών αρμοδιοτήτων.

3. Βαθμολογική εξέλιξη (Βαθμολόγιο) και για το χαμηλόβαθμο 
προσωπικό του Σώματος.

Χρόνια τώρα, πάνω από έντεκα, μετά τη θεσμοθέτηση του αδιά
βλητου συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, χιλιάδες αστυ
φύλακες «αυτοκτονούν» στην καθημερινότητα της υπηρεσίας 
τους, θέτοντας επιτακτικά το ερώτημα «Ποιο το αύριο για εμάς;»

4. Χορήγηση δυο (2) ημερήσιων αναπαύσεων (ρεπό) εβδομαδιαί
ους, για όσους έχουν καταταγεί μετά την 1-1-1993, προς άρση της 
αδικίας για την υποχρέωση εξαγοράς της μάχιμης (δεδουλευμένης) 
πενταετίας.

5 . Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών -  Ανακατανομή αστυνομικού προ
σωπικού με καινούργιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότη- 
τος.

6 . Αναβάθμιση - Επανακαθορισμός του συστήματος εκπαίδευ
σης - μετεκπαίδευσης, της εξειδίκευσης και δια βίου εκπαίδευσης

και ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου.
7 . Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών 

και υπηρεσιακή εξέλιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό - 
αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα.

8. 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, τριά
ντα (30) Αστυνομικών Υποδιευθυντών και εβδομήντα πέντε (75) 
Αστυνόμων Α'.

9. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας 
και απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα

10. Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για την απάμβλυνση των 
ανισοτήτων σε βάρος του, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους ερ
γαζόμενους

11. Ίδρυση και λειτουργία των επιβαλλόμενων από το Νόμο 
σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης και εμπέ
δωση των διατάξεων του νέου αυτού νομικού πλαισίου σε ό,τι αφο
ρά τη χρήση των όπλων.
12. Την διενέργεια προμηθειών κατά τα πρότυπα των Ενόπλων 
Δυνάμεων και δημιουργία υπηρεσίας προμηθειών Ελληνικής 
Αστυνομίας με συμμετοχή στις οικείες επιτροπές και εκπροσώ
πων των συνδικαλιστικών φορέων.
13. Δημιουργία Λεσχών εστίασης σε κεντρικές υπηρεσίες των Δι
ευθύνσεων Αστυνομίας Βορειοανατολικής, Νοτιοανατολικής και 
Δυτικής Αττικής για την σίτιση ιδίως νέων συναδέλφων που οι 
μηνιαίες αποδοχές τους είναι πενιχρές.
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1. Κατάρτιση νέου μισθολογίου με εισαγωγικό μισθό του νέου 
αστυφύλακα: 1.250 ευρώ.

Το υφιστάμενο ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών 
-Σωμάτων Ασφαλείας) δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ 
των στελεχών εξ’ αιτίας:

α. της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον 
Αστυφύλακα-Λιμενοφύλακα-Πυροσβέστη (Λοχία), αλλά η μονάδα 
είναι από τον Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,76 προς 2,60 του αστυφύ
λακα (Λοχία) έως Α' ΓΈΕΘΑ.

β. των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και 
δίκαιοι για όλους τους βαθμούς.

γ. των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι 
ανάλογες και αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

δ. του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδό
ματα και η χορηγούμενη κατ’ έτος εισοδηματική πολιτική υπολο
γίζεται και καταβάλλεται ως ποσοστό μόνο στο Βασικό Μισθό.

Γι’ αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο, 
χωρίς ανισότητες και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα 
και προοπτική στην οικονομική αναβάθμιση των αστυνομικών, ει
δικότερα των νέων Αστυφυλάκων-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.

Με αφετηρία τον Β.Μ. του Αστυφύλακα (Λοχία) και ιεραρχία 
σχέση κλίμακας 1 προς 3 από τον Αστυφύλακα (Λοχία) έως Αντι
στράτηγο (Αρχηγό-ΓΕΕΘΑ).

Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.
Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επι

δομάτων.
Με θεσμοθέτηση:
α. Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία
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αργίες, υπερωρίες νυχτερινά.
β. Ποσοστού 10% στο Βασικό Μισθό επιδόματος επικίνδυνης ερ

γασίας.
γ. Επιδόματος σπουδών - πτυχίων και
δ. Επέκτασης του ήδη χορηγούμενου επιδόματος πληροφορικής 

σε όλους τους χρήστες - χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Με παροχή κινήτρων:
α  Επιδόματος δρόμου μάχιμων υπηρεσιών (μόνο για όσο διά

στημα υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες).
β. Επαναπροσδιορισμό του επιδόματος διοίκησης-θέσης-αυξημέ- 

νης ευθύνης με πραγματική αμοιβή (μόνο για όσο διάστημα υπη
ρετούν και κατέχουν την θέση).

2. Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων (κίνητρα) που ισχύ
ουν για τους υπαλλήλους του δημοσίου που υπηρετούν στις πα
ραμεθόριες περιοχές και στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στις 
ίδιες περιοχές

3. Άμεση επέκταση της χορήγησης του επιδόματος των 150 € σε 
όλους τους Αστυνομικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες συνόρων 
(Τελωνεία της χώρας επέκταση της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 
3103/03-ΦΕΚ Α-23).

4. Ολική αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος των παθόντων 
εν ώρα υπηρεσίας και εκείνων που έχουν τεθεί σε υπηρεσία γρα
φείου.

5. Καθιέρωση επιδόματος δρόμου για την καθημερινή εργασία 
στους εκτελούντες μάχιμη υπηρεσία ανερχόμενο σε πέντε (5) ευ
ρώ ανά ώρα.

6. Αναπροσαρμογή του επιδόματος για την πέραν του πενθημέ
ρου εργασία από 46 ευρώ σε 70 ευρώ, με δεδομένο ότι το εν λόγω 
επίδομα παραμένει καθηλωμένο άνω των πέντε (5) ετών εξαιτίας 
του τρόπου υπολογισμού της εκάστοτε ετήσιας εισοδηματικής πο
λιτικής που χορηγείται μόνο στο βασικό μισθό.

7. Αναπροσαρμογή της ωριαίας χορηγούμενης νυχτερινής απο
ζημίωσης από τρία (3) ευρώ σε πέντε (5) ευρώ.
Γ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

1. Αύξηση του αφορολόγητου στα 15.000 ευρώ για μισθωτούς 
- συνταξιούχους και καθορισμός 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 βελ
τίωση των παροχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου 
μετά από αναλογιστική μελέτη και την αναλογική εκπροσώπησή 
μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ.

2. Ένταξη των τακτικών επιδομάτων με τις ανάλογες κρατή
σεις στις συντάξιμες αποδοχές, και συνυπολογισμό των στις παρο
χές των ασφαλιστικών ταμείων, χωρίς αλλαγή του τρόπου υπολο
γισμού της σύνταξης

3. Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.
Β. Διάβημα

Προς: Τον Υπουργό Εσωτερικών 
Καθηγητή κ. Προκοπή Παυλόπουλο

Κύριε Υπουργέ
Εκφράζοντας την αγωνία των χιλιάδων μελών της αστυνομι

κής μας οικογένειας, αλλά και αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες 
των εκατομμυρίων συμπολιτών μας για το συνεχιζόμενο έλλειμ
μα ασφαλείας στη Χώρα μας, είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυν
θούμε σε εσάς προσωπικά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το προω
θούμενο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Ελληνικής 
Αστυνομίας» και να ζητήσουμε να λάβετε σοβαρά υπόψιν σας τις

αντιδράσεις που ήδη προκαλεί η δημοσιοποίησή του, ώστε με ει
λικρινή διάλογο να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, 
επ’ ωφελία του αστυνομικού οργανισμού και της ελληνικής κοι
νωνίας μας.

Επιτρέψτε μας, ωστόσο, στο πλαίσιο της συνεργασίας που κι 
εσείς επιδιώξατε να έχουμε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των 
καθηκόντων σας ως υπουργός Εσωτερικών, να σας παραθέσουμε 
εν συντομία τις θέσεις μας.

Γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, ότι η Ομοσπονδία χαιρέτησε με ανα
κούφιση και εύλογη προσμονή την υπαγωγή της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και με όλες της τις δυνά
μεις στο πρόσφατο 18ο Συνέδριό της, διακήρυξε την αναγκαιότη
τα της «ανατροπής νοοτροπιών και αντιλήψεων», ώστε να υπάρξει 
αλλαγή σελίδας στην Ελληνική Αστυνομία. Όμως «Πριν αλέκτω- 
ρα φωνήσαι...», όμως, κάποιοι, προφανώς νοσταλγοί του παρελθό
ντος, θυμήθηκαν ότι είχε παραμείνει «στο ράφι» αναξιοποίητο ένα 
παλιό σχέδιο νόμου και νομίζοντας ότι εργάζονται για το καλό της 
Αστυνομίας το επανέφεραν προς συζήτηση, καίτοι εγνώριζαν ότι 
προ πενταετίας, όταν επιχειρήθηκε να προωθηθεί προς ψήφιση 
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είχαν προκληθεί δικαιολογημένες 
αντιδράσεις εντός κι εκτός αστυνομικού σώματος.

Προς μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώνουμε ότι αντί να δρομολο
γηθούν οι μεγάλες τομές που αναμένει ο Οργανισμός στον τομέα 
της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών, της εκπαίδευσης της εξει- 
δίκευσης και της παροχής κινήτρων στο αστυνομικό προσωπικό 
για να αποκτήσει μια σύγχρονη νοοτροπία και αντίληψη, ώστε να 
ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες του 21ου αιώνα πλέον, τίθε
νται άλλες προτεραιότητες!

Πρώτο και κυρίαρχο μέλημα των συντακτών του σχεδίου νό
μου, εξακολουθεί να είναι η ένταξη των Ειδικών Φρουρών και των 
Συνοριακών Φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία, ως αστυφυλά
κων και η αύξηση των οργανικών θέσεων των αξιωματικών! Αντί 
της ποιοτικής αναβάθμισης του αστυνομικού λειτουργήματος και 
της ενίσχυσης των καλών σχέσεων με τους πολίτες που αποτε
λούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την ενδυνάμωση του αστυνομι
κού θεσμού στην Ελλάδα, τι διαπιστώνουμε ότι επιχειρείται να γί
νει; Μια βεβιασμένη ενέργεια που υπονομεύει το στόχο μας για μια 
σύγχρονη Αστυνομία, στην οποία θα υπηρετούν άριστα εκπαιδευ
μένοι αστυνομικοί υπάλληλοι με όλη τη σημασία των λέξεων και 
όχι πειθήνια όργανα, που «θα δουλεύουν περισσότερο και θα σκέ
φτονται λιγότερο!», ως σύγχρονου ράμπο, αδιαφορώντας για την 
ίδια τους τη ζωή με το να θέτουν σε κίνδυνο την υπηρεσιακή τους 
θέση και διακινδυνεύοντας την ζωή των συμπολιτών μας στο όνο
μα του κακώς εννοούμενου καθήκοντος.

Διερωτώμεθα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μήπως τελικά συμβαίνει 
το παράδοξο, κάποιοι να παρερμηνεύουν το λόγο σας και να εκλαμ
βάνουν την παρουσία σας στο τέως «Δημόσιας Τάξης», ως χρυσή 
ευκαιρία για τον ευνουχισμό κάθε δημοκρατικής διαδικασίας στο 
χώρο μας, με την προώθηση ενός αυταρχικού μοντέλου διοίκησης 
που θα παρέχει δήθεν τα εχέγγυο μιας αποτελεσματικότερης αστυ
νομίας, αδιαφορώντας όμως, εντελώς, για την επερχόμενη διατά
ραξη της εσωτερικής συνοχής, το ψυχικό σθένος του ανθρώπινου 
δυναμικού, αλλά και για αυτές ακόμα τις επιπτώσεις που θα υπάρ
ξουν στις σχέσεις μας με την ελληνική κοινωνία...

Διότι, δεν νομίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι θεωρείτε σύγχρονη 
μορφή διοίκησης την ισοπεδωτική αντιμετώπιση των Αστυφυλά
κων, αυτής της πλατιάς βάσης του όλου οικοδομήματος και της 
κινητήριας δύναμης του αστυνομικού μηχανισμού, με την, ως δια 
μαγείας «χειροτόνηση» των Ειδικών Φρουρών και των Συνορια
κών Φυλάκων σε Αστυνομικούς Αδυνατούμε, επίσης να διανοη-
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θούμε όχι ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκοπής Παυ- 
λόπουλος θα συνεργήσει στον ευνουχισμό κάθε έννοιας δικαίου, 
υπονομεύοντας τον θεσμό των πανελληνίων εξετάσεων, τις ελπί
δες και τα όνειρα των νέων αστυφυλάκων και των βίων των συ
μπολιτών μας, που αγωνιούν για την ασφάλειά τους και επιζητούν 
την αναβάθμιση συνολικά του αστυνομικού μας οργανισμού.

Κύριε Υπουργέ, το ζητούμενο, κατά την άποψή μας δεν είναι η 
προωθούμενη, μη αιτιολογημένη επιστημονικά, «ομογενοποίηση» 
των 9.000 Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών με τους
45.000 Αστυνομικούς. Αυτή την ώρα προέχει η αντιμετώπιση των 
γνωστών συμπτωμάτων της γραφειοκρατίας της κακοδιοίκησης 
του μη ελέγχου και της αναποτελεσματικότητας διότι αν δεν γί
νει αυτό και επιβληθεί η «ομογενοποίηση», το μόνο επίτευγμα για 
το οποίο θα έχει, όντως να καυχιέται η διοίκηση, θα είναι το «κα
τόρθωμά» της να τους έχει κάνει, εν ριπή οφθαλμού, «αόρατους», 
ενώ ο στόχος εκείνων που συνηγόρησαν υπέρ των προσλήψεών 
τους πριν μερικά χρόνια, ήταν ακριβώς το αντίθετο, η αύξηση της 
ορατότητας και της δυναμικής της Αστυνομίας, μέσω και των ει
δικών αυτών υπηρεσιών.

Σας γνωρίζουμε με κάθε σεβασμό και ειλικρίνεια, ότι η Ομο
σπονδία μας από πολύ παλιά, έγκαιρα και εμπεριστατωμένα, εί
χε εκφράσει την πεποίθησή της ότι οι Ειδικοί Φρουροί και οι Συ
νοριακοί Φύλακες θα έπρεπε να περιοριστούν στα καθήκοντα για 
τα οποία εξ αρχής είχαν προσληφθεί, οι μεν για τη φύλαξη ευπα
θών στόχων και οι δε για την αποτροπή των μετανασχευτικών πι
έσεων στα σύνορα Το μέτρο αυτό επικροτήθηκε και στηρίχθηκε 
από το αστυνομικό προσωπικό, καθώς ο απώτερος στόχος ήταν τό
τε ο απεγκλωβισμός αστυνομικής δύναμης και η διάθεση αυτής 
σε περιπολίες για την πρόληψη της εγκληματικότητας Με τις 
προσλήψεις των 1.000 πρώτων Ειδικών Φρουρών και την τρίμη
νη (υποτυπώδη) εκπαίδευσή τους σας υπενθυμίζουμε ότι 1.000 
αστυνομικοί ανέλαβαν τότε ενεργό αστυνομική δράση και οι πο
λίτες ανακουφίστηκαν κυριολεκτικά, βλέποντας ένστολους αστυ
νομικούς στο δρόμο.

Το όλο ζήτημα έτυχε, δυστυχώς, στη συνέχεια, ποικίλης εκ
μετάλλευσης, τόσο από την πλευρά της αστυνομικής ιεραρχίας 
όσο και από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας Λόγω των εγγε
νών αδυναμιών και των χρονιζόντων προβλημάτων της Ελληνι
κής Αστυνομίας (παρωχημένη εκπαίδευση, πεπαλαιωμένος εξο
πλισμός, ξεπερασμένη χωροταξική κατανομή του προσωπικού), η 
ηγεσία μας για να καλύψει κάθε διοικητικό της έλλειμμα, αλλά και 
μια ακατανόητη (κατανοητή σ’ εμάς) εμπάθεια κατά των Αστυφυ
λάκων «δεσμιτών», διείδε βέβαια στο πρόσωπο των Ειδικών Φρου
ρών και των Συνοριακών Φυλάκων την εύκολη λύση για να καλ
λιεργηθεί στα μάτια των συμπολιτών μας και μάλιστα με μικρό 
οικονομικό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα ολίγων μη
νών, λόγω της τρίμηνης εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων, η 
πλαστή εικόνα ενός δήθεν ωραίου και αποτελεσματικότερου συ
στήματος αστυνόμευσης.

Έτσι, ελαφρά τη καρδία, με νέο νόμο (Ν. 2838/2000) προσλή- 
φθηκαν άλλοι 1.300 Ειδικοί Φρουροί και επεκτάθηκαν τεχνη- 
έντως οι αρμοδιότητές τους (εκτέλεση περιπολιών, στελέχωση 
ειδικών μονάδων και αποσπασμάτων για την αντιμετώπιση ιδιαί
τερων μορφών εγκληματικότητας και αναζήτησης διωκομένων ή 
εξαφανισθέντων προσώπων, χωρίς τη δυνατότητα βεβαίωσης πα
ραβάσεων).

Επειδή ήταν επόμενο ότι θα υπάρξουν εσωτερικές τριβές, αντι- 
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παλότητες, και συγκρούσεις η Ομοσπονδία ανέδειξε το όλο ζήτη
μα, απαιτώντας την κατοχύρωση του διακριτού ρόλου των ειδι
κών αυτών κατηγοριών προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Πολιτική και αστυνομική ηγεσία επέμεναν, βεβαίως, ότι οι ρόλοι 
είναι διακριτοί, πλην, όμως την ίδια ώρα προωθούσαν νέες νομο
θετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες άνοιγε ο δρόμος για νέ
ες προσλήψεις και νέες αρμοδιότητες (φύλαξη και μεταγωγή κρα
τουμένων, τήρηση της τάξεως σε συνεδριάσεις δικαστηρίων) με 
την επισήμανση ότι κατά την άσκηση των ανατιθεμένων σε αυ
τούς καθηκόντων έχουν τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υπο
χρεώσεις με το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που αναφέρο- 
νται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων, χωρίς βεβαίως 
μέχρι σήμερα να ανατεθούν σ’ αυτούς τα αυτά δευτερεύοντα κα
θήκοντα, απαλλάσσοντας το αστυνομικό προσωπικό απ’ αυτά και 
αποδίδοντάς το στο καθαρά αστυνομικό έργο. Τώρα πλέον πιστεύ
ουμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο.

Κύριε Υπουργέ, σήμερα που οι καιροί είναι ιδιαίτερα δύσκολοι, 
σήμερα που ολόκληρη η κοινωνία προτάσσει την ασφάλεια της 
ως μέγιστο αγαθό, σήμερα που η σύμπνοια και η νηνεμία στο εσω
τερικό της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούν τη βασική προϋπό
θεση για την εύρυθμη λειτουργία της, φρονούμε ότι πρέπει να ερ
γαστούμε όλοι προς μια και μοναδική κατεύθυνση με στραμμένο 
το βλέμμα προς το μέλλον. Και το μέλλον βοά ότι η νέα Ελληνική 
Αστυνομία, για να λειτουργήσει όσο πιο αποτελεσματικότερα γί
νεται, όπως πρόσφατα αποτυπώθηκε και στο 18ο Συνέδριό μας με 
το εκδοθέν Ψήφισμα και τον «Δωδεκάλογο της επιτυχίας», πρέπει 
να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της κοινω
νίας και τα αιτήματα του ίδιου του αστυνομικού προσωπικού. Η 
πολυπόθητη ορατότητα της αστυνομίας θα λάβει σάρκα και οστά, 
βάσει συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιχει
ρησιακών σχεδίων, εφόσον συνοδευτούν αυτά με μέτρα υποστή
ριξης συνολικά του ανθρώπινου δυναμικού της και ειδικότερα 
εφόσον υιοθετηθούν κίνητρα, που θα δίνουν προοπτική στο νέο 
στελεχικό της δυναμικό.

Όταν οι νέοι Αστυφύλακες δεν βλέπουν καμία προοπτική -  
ανέλιξη, αλλά αντιθέτως νιώθουν να βιάζεται η βούλησή τους για 
μια νέα δυναμική-επαγγελματική Ελληνική Αστυνομία με βεβια
σμένες ενσωματώσεις ανειδίκευτων υπαλλήλων, τότε πώς είναι 
δυνατόν να ομιλούμε σοβαρά ότι επιδιώκουμε το καλύτερο για 
την ελληνική κοινωνία;

Βεβαίως συχνά -  πυκνά ακούγεται από πλευράς της ηγεσίας 
μας ότι οι σημερινοί Αστυφύλακες είναι «άψητοι» καθ’ όσον δεν 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Το ερώτη
μα που τίθεται όμως και δεν απαντά η ηγεσία μας είναι το εξής: 
Είναι δυνατόν ένα άτομο που περαιώνει τη στρατιωτική του θη
τεία σε ένα χρόνο να θεωρείται «ψημένος» ενώ ένας Αστυφύλακας 
που εκπαιδεύεται εσωτερικά δυόμισι χρόνια να παραμένει «άψη
τος»; Η απάντηση είναι απλή. Η ηγεσία μας ποτέ δεν υιοθέτησε το 
σύστημα αυτό και έτσι το υπονόμευσε μεταφέροντας την ευθύνη 
της στους ώμους των νέων Αστυφυλάκων που αποτελούν σήμερα 
το ήμισυ της Ελληνικής Αστυνομίας, τούτο βεβαίως έγινε με κά
θε τρόπο (ελλιπή εκπαίδευση, υπονόμευση και υποτίμηση στην 
καθημερινή δράση, οδηγώντας τους σε απογοήτευση και αχρησία 
και μη δίδοντάς τους οποιαδήποτε προοπτική.

Κύριε Υπουργέ, με το εν λόγω νομοσχέδιο δρομολογείται η οπι
σθοδρόμηση του αστυνομικού οργανισμού, στέλνοντας «στο πυρ 
το εξώτερον» τον Αστυφύλακα, τον Αρχιφύλακα και τον Ανθυπα-



στυνόμο και εξανεμίζοντας κάθε ελπίδα ανάταξης που δημιουργή- 
θηκε για την Ελληνική Αστυνομία και για τους εργαζόμενους σε 
αυτή Αστυνομικούς, με την ε'λευσή σας στο υπουργείο μας.

Το νομοσχέδιο αυτό, υποβαθμίζει, ευτελίζει, υποτιμά και υπο
θηκεύει το υπηρεσιακό και οικογενειακό μέλλον χιλιάδων αστυ
νομικών. Σε ό,τι δε αφορά τη βαθμολογική εξέλιξη, στην ουσία 
παραμένει η σημερινή κατάσταση και σε πολλά; περιπτώσεις υπο
βαθμίζει τη θέση του Αστυνομικού έναντι του Ειδικού Φρουρού 
και Συνοριακού Φύλακα (π.χ. στα δέκα -10- χρόνια ο Αστυφύλα
κας των Πανελληνίων Εξετάσεων θα γίνεται Υπαρχκρύλακας ο δε 
Ειδικός Φρουρός κα Συνοριακός Φύλακας θα γίνεται στα 12 συνο
λικά), ενώ σε άλλες περιπτώσεις υπερσκελίζεται (π.χ. με τη χρήση 
όσων εξ αυτών κατέχουν πτυχία, κυρίως από ΤΕΙ, ευθύς αμέσως 
θα ονομασθούν Αρχιφύλακες και σε άλλες περιπτώσεις Ανθυπα- 
στυνόμοι). Προς δε οι σημερινές θέσεις που σήμερα κατέχονται εξ 
αυτών (Ε.Φ. και Σ.Φ.) καθίστανται οργανικές και προσωποπαγείς 
γι’ αυτούς, γεγονός που σημαίνει ότι για τους Αστυφύλακες π.χ. 
που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και σε άλλες περιο
χές της χώρας εκτός του τόπου συμφερόντων, καθίσταται αδύνα
τη η μετάθεσή τους.

Κύριε Υπουργέ, με την ελπίδα ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψιν σας 
όλα όσα υπεύθυνα και εμπεριστατωμένα σας αναφέραμε, θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι δεν θα ταυτίσετε την πρώτη, ουσιαστικά, ση
μαντική σας απόφαση για την Ελληνική Αστυνομία με την επι
στροφή όλων μας στο παρελθόν. Το μέλλον μας ανήκει! Και αυ
τό μπορούμε να το κατακτήσουμε, ακολουθώντας το δρόμο της 
αστυνομικής επιστήμης της καινοτομίας και των σύγχρονων 
εφαρμογών και όχι αντιγράφοντας κακέκτυπα «μοντέλα» του πα
λαιού κακού μας εαυτού!

Αυτό το μήνυμα φτάνει στην Ομοσπονδία μας από κάθε γωνιά 
της Ελλάδας μέσω των εκπροσώπων όλων των Πρωτοβαθμίων 
Οργανώσεων που προσήλθαν στην έκτακτη συνεδρίαση του Γενι
κού Συμβουλίου και αποφάσισαν σήμερα ομόφωνα:

Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο! 'Οχι στην «ομογενοποίηση»!
Επαγρύπνηση για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και της 

υπηρεσιακής τιμής των αστυνομικών!
Γ) ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Λίγες μόλις ημέρες μετά την ένοπλη επίθεση εναντίον περιπο

λικού και τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυφύλακα στη Θεσσα
λονίκη (12 Οκτωβρίου 2007), στις 5 Νοεμβρίου 2007, στο Ρέθυ
μνο της Κρήτης και στην καθημερινή αναμέτρηση της Ελληνικής 
Αστυνομίας με την ποπαλόμορφη εγκληματικότητα, ήρθε να προ
στεθεί ένα ακόμα αιματηρό επεισόδιο με θύματα αυτή τη φορά 
τρεις Ειδικούς Φρουρούς

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εξέφρα- 
σε την έντονη ανησυχία της για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
υλοποιούνται οι αστυνομικές επιχειρήσεις και ευχήθηκε στα θύ
ματα - Ειδικούς Φρουρούς - να ξεπεράσουν τον θανάσιμο κίνδυ
νο που διέτρεξαν.

Η Ομοσπονδία με αφορμή και το τελευταίο αυτό οδυνηρό επει
σόδιο, κάλεσε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες 
να αντιμετωπίζουν κάθε αστυνομικό έλεγχο, ακόμα και τον πιο 
«αθώο», ως ιδιαίτερης εππανδυνότητας, με τα προσήκοντα μέτρα 
αυτοπροστασίας. Επίσης κάλεσε την Πολιτεία να επιταχύνει τις 
διαδικασίες οικοδόμησης μιας νέας αστυνομίας, με κριτήρια υψη
λού επαγγελματισμού και αξιόπιστων λειτουργιών σε όλα τα επί
πεδα και σε όλα τα στάδια της καθημερινής δράσης της. Όσο δεν 
γίνεται αστό, οι κίνδυνοι θα πολλαπλασιάζονται, το αστυνομικό 
σώμα θα χρεώνεται αποτυχίες ενώ η συντεταγμένη πολιτεία θα 
κατηγορείται για την αδυναμία της να απαντήσει αποτελεσματι

κά στις καθημερινές κοινωνικές προκλήσεις
Δ) ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Την εύγλωττη αγωνία των συναδέλφων που ρίχτηκαν στη μά

χη των Ζωνιανών, αλλά και την αυτοπεποίθησή τους για την πα
ροχή κοινωνικού έργου σε μια δοκιμαζόμενη περιοχή ένιωσαν από 
κοντά το απόγευμα της Πέμπτης (15 Νοεμβρίου 2007) ο Πρόεδρος 
Δημήτρης Κυριαζίδης και ο Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων Παναγιώτης Σαπουνάκης

Συναντήθηκαν στα πρώτα μπλόκα με τους συναδέλφους της Ει
δικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκληματικότητας, με τις 
Ομάδες των ΕΚΑΜ της Αττικής και άλλους συναδέλφους Μετέ
φεραν τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας στις επικίνδυνες απο
στολές που έχουν αναλάβει και εξέφρασαν την ελπίδα ότι δεν θα 
υπάρξουν άλλες ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Στη συνέχεια έγινε ευρεία ενημερωτική συνάντηση στο Ρέθυ
μνο σε αίθουσα της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων, με τη συμμε
τοχή και των δοκίμων.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Την 16.1.2008 διενεργήθηκαν στην Έδεσσα εκλογές για την 
ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., των Αντπιροσώπων στην Π.Ο.ΑΣ. 
Υ. της Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντπιροσώπου στο Συμβούλιο 
Μεταθέσεων της ΑΔ. Πέλλας.

Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος ο Ελευθεριάδης Αθανάσιος 
Α' Αντιπρόεδρος ο Τριανταφυλλίδης Μιχαήλ, Β' Αντιπρόεδρος ο 
Μουλάς Χρήστος Γεν. Γραμματέας ο Κορρέλας Δημήτριος Ανα- 
πλ. Γεν Γραμματέας ο Κατρέλης Ζαφείριος Ταμίας ο Στεφενίδης 
Κωνσταντίνος Αναπλ. Ταμίας ο Τριανταφυλλίδης Μιχαήλ, Ορ- 
γαν. Γραμματέας ο Κατρέλης Ζαφείριος Μέλη οι Μπάτσιος Κων
σταντίνος Τσελεπίδης Ευστάθιος Τόσιος Γεώργιος.

Αντιπρόσωποι στην ΠΟΑΣΥ: Ασαρβέλης Θωμάς Κακμέζης 
Χρήστος, Κατσίκας Ιωάννης Ζήνας Δημήτριος, Θεοδοσίου Κων/ 
νος Λάζος Παναγιώτης.

Ελεγκτική επιτροπή: Τσεγγελίδης Κυριάκος Γεωργίου Ιωάν
νης, Παναγιωτίδης Κων/νος.

Εκπρόσωπος στο Συμβούλιο μεταθέσεων ΛΔ. Πέλλας: Χαντα- 
βαρίδης Δημήτριος

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

Την 11 Οκτωβρίου συνήλθε το Δ.Σ. της Ένωσης Ειδικών Φρου
ρών Κρήτης. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής: Πρόεδρος ο 
Μιχελάκης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος/Εκπρόσωπος Τύπου ο Τσαπκί- 
νης Εμμανουήλ, Γεν Γραμματέας ο Τσανακτσίδης Χρήστος Τα
μίας ο Μοσχάκης Κων/νος, Αναπλ. Γεν Γραμματέας ο Τερζούδης 
Κύρος Αναπλ. Ταμίας Παπαζήσης Απόστολος Μέλος ο Δρακου- 
λάκης Δημήτριος.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Μετά από τις εκλογές της Ε ΑΥ.Σ.Φ. Νομού Ημαθίας που πραγ
ματοποιήθηκαν την 30η Νοεμβρίου 2007 στη Βέροια το νέο Δι
οικητικού Συμβουλίου συστήθηκε ως εξής: Πρόεδρος ο Θω
μάς Βαρσαμόπουλος, ΑΆντιπρόεδρος ο Παναγιώτης Χαιτίδης 
ΒΆντιπρόεδρος ο Μιχαήλ Τζαφερόπουλος Γεν. Γραμματέας ο 
Σταύρος Λαφάρας Αν. Γραμματέας ο Αντώνης Κακαγιάννης Τα
μίας ο Αντώνιος Δεμισκής και Οργ. Γραμματέας ο Γεώργιος Γκε- 
κόπουλος.

Για την Ελεγκτική Επιτροπή οι: Κωνσταντίνος Σακάκος Χρή
στος Λεπίδας και Σωτήριος Γιδιώτης.

Για την ΑΔΕΔΥ οι: Σταύρος Λαφάρας, Ηρακλής Σοφιανίδης, 
Σωτήριος Γιδιώτης Αντώνιος Δεμισκής και Νικόλαος Ζγουρός
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Τέκνα Αστυνομικών που Π Ε Τ υ χ Ο ν  σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (συμπλήρωμα)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο ΤΕΚΝΟΥ ΓΟΝΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ- Υ Π Η ΡΕ ΣΙΑ

Α ΡΙΣΤΕ1ΔΟΥ ΑΣΗΜ ΙΝΑ Κ Ω Ν /Ν Ο Σ
Α ΕΙ Δ ΙΕΘ Ν Ω Ν  Ο ΙΚ Ο Ν .ΣΧ ΕΣΕΩ Ν  & 
Α Ν Α Π Τ.Κ Ο Μ Ο ΤΗ Ν Η Σ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΕΥΖΩΝΩΝ

ΑΥΔΗ ΛΑΜ Π ΡΙΝ Η Χ ΡΗ Σ Τ Ο Σ ΣΧΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Υ/Β'ε.α.

ΒΑ ΓΙΑ ΤΗ Σ Κ ΩΝ/ΝΟΣ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ
ΤΜ . Κ Ο ΙΝ .Δ ΙΟ ΙΚ .Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Η Σ  - 
Α Ε Ι ΔΗΜ .Π Α Ν /Μ ΙΟ  Θ ΡΑ Κ Η Σ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ ΙΛΚ ΙΣ

ΓΙΑΝΑΚΟΥΛΗ ΕΛ ΕΝ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο  - ΑΡΧ /ΓΙΚ Ο  ΠΑ Ν . Π ΕΛ / 
Ν Η ΣΟ Υ

Α Ε .Α /Δ Ε Α

ΓΚ ΡΕΖΙΟ Υ  Χ ΡΙΣΤΙΝ Α ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩ Ν ΕΛ.ΑΣ

ΓΡΕ Ν ΤΖ ΕΛ Ο Σ  ΓΕ Ω ΡΓ ΙΟ Σ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ ΣΧΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΙΦ. -Τ ΔΝ  Α ΓΡΙΝ ΙΟ Υ

ΖΑΒΡΑΣ Π Α Ν Α Π Ω Τ Η Σ Π Α Π Π Α  ΠΑ Ν Α ΓΙΩ ΤΑ ΙΑ Τ ΡΙΚ Η  ΑΘ Η Ν Ω Ν ΑΝΘΥΠ - A ' Α.Τ. Α ΓΡΙΝ ΙΟ Υ

Θ ΕΟ Δ Ω ΡΑ Κ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ ΒΑ ΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘΥΠ. - Α.Τ. ΕΜ Π ΕΣΟ Υ

Κ Α ΡΑ Π Α Ν Ν Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ ΕΦ Α Ρ Μ Ο ΓΕ Σ  Π Λ Η Ρ/Κ Η Σ ΑΝΘΥΠ. - Α Δ . ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΑΡΑ Μ ΠΕΛΑ Ο ΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  Ε ΡΓΑ ΣΙΑ Σ Α ΕΙ 
ΗΡΑΚ ΛΕΙΟ Υ

Α ΡΧΙΦ. - Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟ Κ Ο ΡΟ ΣΚ Ο Υ  Μ ΑΡΙΑ - Σ Ω Τ Η ΡΙΑ Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Α ΡΧΙΦ.- Τ.Τ. Α ΓΡΙΝ ΙΟ Υ

ΚΟΛΟ Ν ΕΛΟ Σ Φ Ω ΤΙΟ Σ Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ ΣΣΑ Σ ΟΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚΟ Α/Υ' - Α Δ . Α Κ Α ΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΥΓΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΟΦΙΑ ΔΙΟ Ν Υ ΣΙΟ Σ Ο Δ Ο Ν Τ ΙΑ ΤΡ ΙΚ Η  Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ Α/Β' - Τ.Α. Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΟ Υ ΠΟ Λ ΗΣ

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ ΙΔΟ Υ  ΕΛ ΕΝ Η Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
ΤΜ Η Μ Α  ΕΦ Α ΡΜ . Π Λ Η Ρ.Δ /Σ Η Σ  & 
Ο ΙΚ -Τ Ε ΙΓ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ ΙΛΚΙΣ

ΚΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Υ  ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Α ΡΧΙΦ. -Α.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΛΑΜ ΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΙΚΟ ΑΘ Η Ν Ω Ν Α ΡΧΙΦ. - Υ Π .ΕΠ ΙΣΗ Μ Ω Ν

ΛΥΤΡΑΣ Α Ν ΔΡΕΑ Σ ΗΛΙΑΣ Τ Ε Ι Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚ Η Σ  Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α ΡΧ ΙΦ  - ΤΟ ΤΑ

Μ ΑΛΕΣΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ ΤΜ .Λ Ο ΓΙΣ ΤΙΚ Η Σ  Ο ΙΚ .ΠΑ Ν .Α ΘΗ Ν Ω Ν Α Ν Θ Υ Π .-A T . ΘΕΡΜ Ο Υ

Μ Ε Ρ Δ Η Σ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΟ Π Α ΤΡΑ Σ ΑΝΘΥΠ. - A T . ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ν ΙΚ Ο ΔΗΜ Η ΤΡΟΠ Ο Υ ΛΟ Υ  Μ ΑΡΙΑ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ Ο Μ ΙΚ Η  Α Θ Η Ν Ω Ν Α ΡΧΙΦ. - ΑΣΦ . Α ΓΡΙΝ ΙΟ Υ

ΠΑΠ Α ΧΡΗ ΣΤΟ Υ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ Φ .Π .Ψ . ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν ΑΝΘΥΠ. - A T . ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΠΑΤΛΙΑΣ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ ΣΣΑ Σ ΙΑ Τ ΡΙΚ Η ΑΝΘΥΠ. - Α Δ . ΑΚΑΡΝ Α Ν ΙΑ Σ

Ρ Α Π Τ Η  ΙΩΑΝΝΑ Α ΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΑ ΑΝΘΥΠ. - Β Α Τ . Α ΓΡΙΝ ΙΟ Υ

Σ Α Ψ Α Κ Η Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ ΣΧ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΘΥΠ. - Β Α Τ . Α ΓΡΙΝ ΙΟ Υ

ΣΠ Υ ΡΙΔΑ Κ Η  Χ ΡΙΣ Τ ΙΝ Α ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ Ν Ο Μ ΙΚ Η  ΑΘ Η Ν ΩΝ Α/Υ' ε.α.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ Α ΡΕ Τ Η ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΙΟ Σ Θ ΕΟ Λ Ο ΓΙΚ Η  ΣΧ ΟΛ Η -Α ΡΙΣΤ.Π Α Ν / 
Μ ΙΟ  Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ Κ ΙΛΚΙΣ

Τ Ζ Ε Λ Ε Π Η Σ  ΙΩ Α Ν Ν ΗΣ
Χ ΡΗ Σ Τ Ο Σ  & ΑΡΑΜ ΠΑΤΖΗ 
ΕΛ ΕΝ Η

Α ΕΙ-Π Ο Λ/ΕΙΟ  Θ ΕΣΣΑ ΛΙΑ Σ -Μ Η Χ . 
Μ ΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑΣ

Α ΣΤΥ Ν .Β ' & ΑΡΧΙΦ. 
ΑΔ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΑΚΙΔΟΥ ΔΑ Φ Ν Η Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ
ΤΜ . ΔΗ Μ Ο Σ/Φ ΙΑ Σ &  Μ ΕΣΩΝ  ΜΑΖ. 
ΕΠ ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ  - Α ΕΙ Α ΡΙΣ Τ .Π Α Ν / 
Μ ΙΟ Θ Ε Σ /Ν ΙΚ Η Σ

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ ΙΛΚΙΣ

ΤΖΟ Υ Μ ΕΡΚ ΙΩ ΤΗ Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Χ ΡΗ Σ Τ Ο Σ
ΤΜ .ΕΦ Α ΡΜ Ο ΓΩ Ν  & Π Λ Η Ρ.Δ /ΣΗ Σ  
& ΟΙΚΟΝ.

Α ΡΧΙΦ. - A T . Β Ο Ν ΙΤΣΑ Σ

ΤΣΑ Κ Α ΡΔΑΝ Ο Υ  Χ ΡΙΣ Τ ΙΝ Α Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ Π Α ΙΔΑ ΓΩΓΙΚ Ο  Θ ΡΑ Κ Η Σ Α Α  Β ' Α.Τ. Α ΓΡΙΝ ΙΟ Υ

Χ ΡΥ ΣΑ Φ Η Σ ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Γ Ε Ω ΡΓ ΙΟ Σ
ΤΜ . Π Λ Η Ρ  & Ε Π ΙΚ . ΣΧ. ΤΕΧ Ν  
ΕΦ Α ΡΜ .-ΤΕ Ι Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν

ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ Κ ΙΛΚ ΙΣ
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[  ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ !

t  Υποστράτηγος ε.α. Λάμπρος Μπασαράς. Γεννήθη
κε το έτος 1938 στην Περιστέρα Βασιλικής Τρικάλων. Κα- 
τετάγη το1959 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των 
Α.Δ. Ιωαννίνων, Α.Δ. Ηρακλείου, ΑΔ. Μαγνησίας και Α.Δ. 
Λάρισας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δυο τέκνων. Απεβί- 
ωσε την 15-11-2007 από παθολογικά αίτια.

t  Υποστράτηγος ε.α. Μιχαήλ ΙΙιπλάκης. Γεννήθηκε 
το έτος 1921 στα Χανιά. Κατετάγη το1945 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α,Δ.Αττικης και των Α.Δ. 
Δωδεκάνησου και Α.Δ. Βοιωτίας. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 20-11-2007.

t  Ταξίαρχος ε.α. (Αστυκτηνίατρος) Εμμανουήλ Κύ
ριος. Γεννήθηκε το έτος 1932 στο Λεωνίδιο Αρκαδίας. 
Κατετάγη το1968 και υπηρέτησε στην Υποδ/νση Αγορα
νομίας Πειραιά και Αθηνών καθώς και στην κτηνιατρική 
σχολή Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος.
Απεβίωσε την 18-11-2007.

t  Ταξίαρχος ε.α. (τέως Ε.Χ.) Γεώργιος Σκρέκας.
Γεννήθηκε το έτος 1946 στον Μεγάρχη Τρικάλων. Κα
τετάγη το1965 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ.Α.Δ.Αττικής και των Α.Δ. Εύβοιας και Σερρών. Υπήρ
ξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.
Απεβίωσε την 10-11-2007.

t  Ταξίαρχος ε.α. (τέως Ε JL) Αθα
νάσιος Τασιαδάμης. Γεννήθηκε το 
έτος 1931 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. 
Κατετάγη το1951 και υπηρέτησε σε δι
άφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ,Αττικής, 
της ΓΑΔ.Θεσσαλονίκης καθώς και 
των ΑΔ. Φλώρινας, Καβάλας και Λά
ρισας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο 
τέκνων. Απεβίωσε την 28-11-2007 από 
παθολογικά αίτια.

t  Αοτυνομικός Διευθυντής ε.α. (τέως Α Π .) Κλεομέ
νη ς Ευγενης. Γεννήθηκε το έτος 1926 στη Βράχα Ευρυ
τανίας. Κατετάγη το1946 και υπηρέτησε στο Υ.Δ.Τ. Υπήρ
ξε έγγαμος. Απεβίωσε την 6-11-2007.

t  Αστυνόμος Β' ε.α. Ευθύμι
ος Ρόκκος. Γεννήθηκε το έτος 1948 
στην Ποτιδανεία Φθιώτιδας. Κατεχά- 
γη το1967 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της Α.Δ. Δωδεκανήσου. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέ
κνου. Απεβίωσε την 10-9-2007 από πα
θολογικά αίτια.

t  Υπαστυνόμος Β' Κωνσταντίνος Χό- 
ντος. Γεννήθηκε το έτος 1964 στα Καλύ
βια Ατωλοακαρνανίας. Κατετάγη το1987 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ Α Δ Α ττικής, της Α.Δ. Κέρκυρας καθώς 
και στην πρεσβεία του Τελ αβίβ . Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας τεσσάρων τέκνων. Απεβί
ωσε την 21-11-2007 από παθολογικά αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος Αθανάσιος Καμ- 
ζέλας. Γεννήθηκε το έτος 1956 στο Λαμπί- 
ρι Ατωλοακαρνανίας. Κατετάγη το1978 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. 
Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο 
τέκνων. Απεβίωσε την 2-10-2007 συνέπεια 
τροχαίου ατυχήματος.

t  Ανθυπαοπισιής (τέ
ως Ε.Χ.) Αντώνιος Κρεζι-
άς. Γεννήθηκε χο έτος 1923 
στην Κυψέλη Ζακύνθου.
Κατετάγη το1946 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ.Α.Δ. Αττικής, της 
Α.Δ. Μεσσηνίας καθώς και 
της Βόρειας Ελλάδας. Υπήρ
ξε έγγαμος και πατέρας ενός 
τέκνου. Απεβίωσε την 7-12- 
2007 από παθολογικά αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνος Πέ
τρου. Γεννήθηκε χο έτος 1977 στη Λάρισα. 
Κατετάγη το1996 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της ΓΑ Δ Α ττικής. Υπήρξε 
άγαμος. Απεβίωσε την 10-9-2007 από πνιγ
μό.

t  Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Γελη- 
νιώτης. Γεννήθηκε το έτος 1969 στην Πά
τρα. Κατετάγη το1991 και υπηρέτησε σε δι
άφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Κυκλάδων και 
ΑΔ. Αχαϊας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 15-11-2007 συνέ
πεια τροχαίου ατυχήματος.

t  Αρχιφύλακας Γρηγόριος Κοσσυβά- 
κης. Γεννήθηκε χο έτος 1964 στη Μεγα
λόχαρη Άρτας. Κατετάγη το1990 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ . 
Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 25- 
10-2007 από παθολογικά αίτια.
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Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

από τον διαδικτυακό του έρω- 
νεαρή, δήθεν Λιβεριανή πρόσφυγα, ένας 

αγρότης από τον αυστραλιανό νότο ταξί- 
μέχρι το Μάλι της Αφρικής, για να την παρα- 
μαζί με τη δελεαστική προίκα της σε χρυσό, 

αλλά παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Στο αεροδρό
μιο της πρωτεύουσας Μπαμάκο, τον υποδέχθηκαν 
άγνωστοι άνδρες, οι οποίοι δήλωσαν συγγενείς της 
υποψήφιας νύφης και τον μετέφεραν σ’ ένα δια
μέρισμα. Εκεί, ο δθχρονος άνδρας τα «είδε όλα»: 
οι συγγενείς. .. τον ξεγύμνωσαν κι άρχισαν να τον 
απειλούν ότι θα τον ακρωτηριάσουν, αν οι δικοί 
του δεν πληρώσουν λύτρα για να τον απελευθε
ρώσουν. Οι συγγενείς του ενημερώθηκαν σχετι- 
κώς μέσω e-mail και ζήτησαν τη συνδρομή των 
Αρχών. Οι Αυστραλοί κατάφεραν να πείσουν τους 
αδίστακτους απαγωγείς ότι ο όμηρος τους μπορεί 
να παραλάβει τα λύτρα, μόνο από την καναδική 
πρεσβεία κι εκείνοι έπεσαν στη παγίδα. Ο επίδοξος 
«γαμπρός» επέστρεψε σώος και αβλαβής στην πα
τρίδα του, έπειτα από 12 ημέρες ομηρείας, έχοντας 
πάρει το «μάθημα» του.

Κωμικοτραγικές στιγμές θα πρέπει να εκτυ- 
/λ ιχθη κ α ν  σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Γου- 

έλιγκτον, στη Νέα Ζηλανδία, όταν μια τροχονόμος 
έκαν© νεύμα στον οδηγό νεκροφόρας να αλλάξει 
λωρίδα. Τη νεκροφόρα, ωστόσο, συνόδευαν κά
που 80 με 100 αυτοκίνητα, τα οποία άρχισαν να 
πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο, όταν ο οδηγός του 
αυτοκινήτου υπάκουσε στο νεύμα και έστρεψε το 
τιμόνι του. Τα πρώτα αυτοκίνητα, που ακολούθη
σαν, υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές, αλλά ευτυ
χώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η αστυ
νομία αρνείται να σχολιάσει το συμβάν, με το 
επιχείρημα ότι βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι 
τεθλιμμένοι συγγενείς ζητούν αποζημίωση για τα 
κατεστραμμένα αυτοκίνητα τους.

Με μια μαϊμουδίτσα
/  στο καπέλο του ταξίδεψε 

ένα · άνδρας από τη Λίμα 
τοτ/Περού, στη Νέα Υόρκη.

/  Η μικροσκοπική μαϊμού, όχι 
\ t μεγαλύτερη από μια γροθιά, 

ήταν καλά κρυμμένη κάτω 
από το καπέλο του ιδιόρρυθ
μου επιβάτη, κάποια στιγμή όμως αποφάσισε ότι θέ
λει να πάρει λίγο αέρα. Έβγαλε, λοιπόν, τη μουσου- 
δίτσα της από το γείσο του καπέλου και άρχισε να 
κατεβαίνει στην αλογοουρά του ιδιοκτήτη της, οπό
τε και εθεάθη από τους συνεπιβάτες του, οι οποίοι 
μετά την πρώτη έκπληξη, τον ρώτησαν: ξέρετε ότι 
έχετε μια μαϊμού στο κεφάλι σας; Κάπως έτσι αφη- 
γείται τα γεγονότα εκπρόσωπος της εταιρείας Spirit 
Airlines η οποία ακόμη δεν μπορεί να εξηγήσει πώς ο 
επιβάτης με τη μαϊμού πέρασε τόσους ελέγχους χω
ρίς να γίνει αντιληπτό το ...ζωντανό καπέλο του. Ο 
άγνωστος άνδρας ανακρίνεται, ενώ η λιλιπούτεια 
μαϊμού, αφού μείνει για ένα διάστημα σε καραντί
να, πιθανότατα θα καταλήξει σε κάποιο ζωολογικό 
κήπο.

Έ να ς Αυστραλός
παίκτης του ράγκμπι 

έχισε να αγωνίζεται 
γονικά, για παραπά- 

από τέσσερις μήνες, 
χωρίς να έχει συνει
δητοποιήσει ότι ήταν 
σφηνωμένο στο μέτωπό 
του το δόντι ενός αντι
πάλου του. Ο εν λόγω 
παίκτης δεν είχε δώσει 
σημασία στο καρούμπα
λο, που απέκτησε, πριν λίγους μήνες, μετά από κου
τουλιά με παίκτη αντίπαλης ομάδας. Ωστόσο, λίγο 
καιρό αργότερα άρχισε να παραπονιέται για υπνη
λία και πονοκεφάλους. Ό ταν αποφάσισε να επισκε- 
φθεί γιατρό, εκείνος ανακάλυψε ότι ένα δόντι ήταν 
σφηνωμένο στο κεφάλι του. Η αλήθεια είναι ότι δεν 
είναι η πρώτη φορά που παίκτες του συγκεκριμέ
νου αθλήματος καταλήγουν μ ’ ένα δόντι στο κεφάλι 
τους, ύστερα από σφοδρή μετωπιαία σύγκρουση με 
τον αντίπαλο. Οπότε ο παθών θα έπρεπε να το ανα
καλύψει νωρίτερα και πάντως πριν ν ’ αρχίσουν οι 
παρενέργειες. Πάντως, προσφέρθηκε να επιστρέφει 
το δόντι στον κάτοχό του, εφόσον εκείνος θέλει να 
το κρατήσει ενθύμιο...

Α/Α [ 120 ] ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008



w
w

w
.w

it
ty

cr
ea

ti
on

s.
sr

-ί

Οπτικά μ€ "μονοδική" προσωπικότητα!

ο

‘,,βποϊμΜ onr/^
0nW'M«0,eî
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα

αστυνομικό πρόβλημα (η α ιχ ν ίδ ιΐ)

Το περιβάλλον μετέδιδε μια έντονη θλίψη και σ’ αυτό βοη
θούσε και το ελάχιστο φως που έμπαινε από το μικρό παράθυ
ρο στο υπόγειο της οδού Νιόβης 12 στον Περισσό. Έ ξω  πράγ
ματι έβρεχε καταρρακτώδους και φαινόταν ότι ήταν ήδη βράδυ. 
Σίγουρα δεν έκανε πιο χαρούμενη την ατμόσφαιρα, η εικόνα 
ενός γάντζου στο κέντρο του ταβανιού, ένα σχοινί και η φιγού
ρα του Γιώργου Αντωνίου, που κρεμόταν από αυτό στη μέση 
του χώρου.

«Είναι ένα εντελώς άθλιο μέρος για να αφήσει τη ζωή του κά
ποιος» σκέφτηκε ο αστυνόμος Στεργίου, ενώ έριχνε μια προσε
κτική ματιά τριγύρω του. Βρισκόταν στο εσωτερικό μιας τερά
στια αποθήκης εντελώς άδειας από εμπορεύματα και επίπλωση 
με την εξαίρεση ενός κιβωτίου και μιας μεγάλης μονής σκά
λας.

Ό ταν έφτασε ο συνέταιρος του θύματος, Χαρίλαος Αλεξί
ου, το πτώμα είχε ήδη μετακινηθεί. Στον αστυνόμο ο Αλεξί
ου φάνηκε θλιμμένος και ταραγμένος από το γεγονός. Ακόμα 
δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο Γιώργος είχε χάσει τη ζωή του. 
Έ σκυψ ε το κεφάλι και με μια έκδηλη στεναχώρια είπε στον 
αστυνόμο:

- Ναι, από καιρό οι δουλειές μας δεν πήγαιναν καλά, αλλά από 
αυτό μέχρι να σκεφτώ ότι ο Γιώργος θα μπορούσε να σκοτω
θεί... Αντίθετα είχαμε σκεφτεί μερικές λύσεις για να πάρουμε 
την πάνω βόλτα. Είχαμε δηλαδή θετικά σχέδια για το μέλλον. 
Πιστεύαμε ότι πολύ σύντομα τα πράγματα θα πήγαιναν καλύ
τερα. Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό. Μα πώς αυτοκτό- 
νησε ο Γιώργος;

Ενώ έθετε αυτή την ερώτηση έριξε μια ματιά τριγύρω. Εί
δε τη σκάλα, το γάντζο στη μέση του ταβανιού και το κιβώτι
ο. Και αμέσως είπε:

-Ο καημένος ο Γιώργος έβαλε με τη σκάλα το σκοινί στο γά
ντζο πέρασε τη θηλιά στο λαιμό του και πέταξε το κιβώτιο με 
μια κλωτσιά... τι τρομερό Θεέ μου! Και άρχισε να κλαίει με 
λυγμούς.

Στον αστυνόμο όμως αυτή η επίδειξη πόνου φάνηκε πολύ θε
ατρική. Έ τσι, με κάποια ψυχρότητα του είπε:

-Κύριε Αλεξίου η ανακατασκευή των γεγονότων που κάνατε 
μπορεί με μια πρώτη ματιά να φαίνεται σωστή, αλλά υπάρχει 
μία μικρή λεπτομέρεια που δεν ταιριάζει. Νομίζω ότι θα ήταν 
καλύτερα να με ακολουθήσετε στο γραφείο μου για να δούμε 
τα γεγονότα πιο αναλυτικά.

Γιατί ο Αστυνόμοι; πιστεύει ότι ο Αλεξίου έκανε ανακα
τασκευή, των γεγονότων, ποια είναι η λεπτομέρεια που δεν 
ταιριάζει σ ’ αυτά που είπε ο Αλεξίου;

οδηγείτε σωστά; (παιχνίδι 2)

1. Αν το όριο δεν καθορίζεται με ειδικές πι
νακίδες ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμε
νο όριο ταχύτητας των επιβατηγών αυτο
κινήτων εκτός κατοικημένων 
περιοχών και εφόσον δεν είναι 
αυτοκινητόδρομος ή  οδός 
ταχείας κυκλοφορίας: 
α) 100 Km/h 
β) 80 Km/h 
γ) 90 Km/h

2. Πλησιάζετε με ταχύτητα 
περίπου 50Km/h μία δι
ασταύρωση στην οποία  
υπάρχει φωτεινή ση
ματοδότηση. Περίπου 
5μ πριν τη διασταύρω
ση αλλάζει η φωτεινή 
σηματοδότηση από πράσι
νο  οε κίτρινο. Πώς συμπεριφερεστε: 
α) Συνεχίζετε την πορεία σας διότι δεν προλα
βαίνετε να ακινητοποιήσετε το όχημα πριν τη 
διασταύρωση.
β) Σταματάτε, διότι προλαβαίνετε να κινητο
ποιήσετε το όχημα πριν τη διασταύρωση.

3. Έ να ς  τροχονόμος ρυθμίζει κυκλοφορία  
οε μια διασταύρωση, αν και ο φωτεινός ση
ματοδότης λειτουργεί. Συμμορφώνεστε με:
α) Τα φωτεινά σήματα του σηματοδότη, 
β) Τα σήματα του τροχονόμου.

[ ΑΝ Ε Κ Δ Ο ΤΟ  ]

Ενας Σκοτσέζος μπαίνει σ’ ένα κουρείο.
-Πόσο κάνει το κούρεμα; Ρωτάει 
-Πέντε λίρες, απαντά ο κουρέας.
-Και το ξύρισμα; Ξαναρωτάει 
-Μόνο μία λίρα κύριε.
Ωραία, τότε ξύρισε μου το κεφάλι.
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Τεστ γνώσεων (ααιχηδι 3)
Τοποθετώντας τα γράμματα που βρίσκονται 
μπροστά από τις σωστές απαντήσεις στα 
αντίστοιχα τετράγωνα του m o κάτω σχεδίου 
θα βρείτε το άνομα της πόλης που έγιναν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες το 1980.

1 2 3 4 5

1) Ποιος είναι ο εφευρέτης του τηλεφώνου;
Λ - Γουότσον Δ - Μπέερ Μ - Μπέλ

2) Ποιος Γερμανός επιστήμονας βραβεύτηκε με 
το Νόμπελ Χημείας το 1967;

I - Μάλικεν Ο - Άιγκεν Σ - Χάσελ
3) Ποιο είναι το επάγγελμα του ευαγγελιστή 
Λουκά;

Κ - Ξυλουργός Δ  - Ψαράς Σ - Γιατρός
4) Ποιος εξερευνητής έφτασε πρώτος στο Νότιο 
Πόλο;

X - Άμουνδσεν Ρ  - Σκότ Ψ  - Π ιρί
5) Αυτό το νησί ανήκει στα Δωδεκάνησα:

Κ- Ιθάκη Α- Κάλυμνος Δ- Σκόπελος

Η  Γλώσσα μας
γλενχι -  Λεβέντης -  μεράκι: Αξίζει, για 
την ιστορία των λέξεων, να παρατηρηθεί ότι με
ρικές λέξεις κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικές της 
ελληνικής ζωής, είναι δάνεια που πέρασαν τό
σο βαθιά στη γλώσσα ώστε να μη φανταζόμαστε 
την ξενική τους προέλευση. Έ τσ ι το γλέντι πα- 
ράγεται από το γλεντώ που προέρχεται από το 
τούρκικο eglenmek.To μεράκι είναι το τούρκικο 
merak. Τι ίδιο και η λέξη λεβέντης πέρασε στην 
ελληνική από το τούρκικο levend, το οποίο με 
τη σειρά του πλάστηκε από το ιταλικό leventi. 
Leventi ονόμαζαν τους τυφεκιοφόρους ναύ
τες, ενώ παλαιότερα «λεβένται» ονομάστηκαν 
από τους Έ λληνες οι πειρατές από την Ανατο
λή (Levante=Ανατολή). Η ανδρεία, η αλληλεγ
γύη, η ελευθεροφροσύνη και τα θετικά στοιχεία 
του χαρακτήρα αυτών των πολεμιστών οδήγη
σαν στην «εύσημη» σημασία που απέκτησε η λέ
ξη στην ελληνική.

Γ ια τί το λέμε έτσ ι;
«Από πού  κι ως πού, και π ώ ς , και πόσα»

Υπάρχει ένας μύθος γύρω από τη φράση αυτή που θέλει να 
εκθειάσει τη σοφία των Ελλήνων. Δημοσιεύτηκε στην εφημερί
δα «Εστία» (1885) από τον Ν. Πολίτη.

Τον παλιό καιρό ήταν πολλοί σοφοί και μεγάλοι άνθρωποι 
στην πατρίδα και όλα τα βασίλεια που το άκουγαν αυτό, ζή
λευαν και έλεγαν πώς να κάνουν να τους φτάσουν τους Έ λλη
νες στη γνώση και στα γράμματα. Μια φορά λοιπόν, αποφάσι
σαν και μαζεύτηκαν όλοι οι σοφοί, που ήταν σε άλλους τόπους 
και ξεκίνησαν να έρθουν στην Αθήνα για να δουν αν θα μπορέ
σουν να τους βάλουν κάτω τους Αθηναίους. Το έμαθαν όμως οι 
Αθηναίοι αυτό και ένας από τους σοφούς τους, ντύθηκε βοσκός, 
παίρνει το ραβδί του και ένα κοπάδι πρόβατα και κατεβαίνει 
στον Πειραιά να τα βοσκήσει. Σαν έφθασαν οι σοφοί από τα ξέ
να, ο πρώτος που συνάντησαν ήταν εκείνος ο βοσκός. Τους ήλθε 
τότε στο νου να δοκιμάσουν να δουν τι πράγμα είναι και οι πα
ρακατιανοί άνθρωποι στην Ελλάδα και έτσι να κρίνουν αν μπο
ρούν να τα βγάλουν πέρα με τους μεγάλους. Πάνε λοιπόν στον 
βοσκό τον χαιρετάνε και τον ρωτούν μονομιάς για το όνομά του 
και τα πρόβατά του, έτσι σύντομα - σύντομα για να δουν αν θα 
τους καταλάβει και πώς θα αποκριθεί. «Από πού κι ως πού, πώς 
και πόσα;» και τότε ο δήθεν βοσκός τους απάντησε: «Απ’ την 
Αθήνα στα λιβάδια, Θόδωρος και πεντακόσια». Εκείνοι τα έχα
σαν και λεν μεταξύ τους: «Μωρέ, που πάμε και με ποιούς γυρεύ
ουμε να τα βάλουμε! Έ να ς παλιοβοσκός και μας έδωσε τέτοια 
απάντηση τότε οι σοφοί τι θα είναι! Πίσω να φύγουμε». Και έτσι 
γύρισαν πίσω στον τόπο τους.

Υπάρχει βέβαια και μια άλλη παραλλαγή από την Θήβα της 
Βοιωτίας, η οποία λέει τα εξής: Μια φορά ήταν ένας μεγάλος φι
λόσοφος στην Αθήνα και αυτός έτυχε να βγει περιοδεία ως τη 
Λιβαδειά και τα περίχωρα της. Αυτό το έμαθαν όμως δυο μικρό
τεροι φιλόσοφοι ένας από τη Λαμία και άλλος από την Άμφισ
σα. Έσμιξαν οι δυο τους κι αποφάσισαν να πάνε να ανταμώσουν 
τον μεγάλο φιλόσοφο. Πήγαν λοιπόν, στη θέση Κέρατα της Λι
βαδειάς, που ήταν να περάσει ο Αθηναίος και βρήκαν δύο τσο
πάνηδες και ζήτησαν κι άλλαξαν τα ρούχα τους με αυτούς. Οι 
τσοπάνηδες πήγαν παράμερα και έμειναν οι φιλόσοφοι με τα 
πρόβατα. Σε λίγο πέρασε από κοντά ο μεγάλος Αθηναίος φιλό
σοφος τους χαιρέτησε και τους ρώτησε: Από πού και πού, πώς 
και πόσα; Κι εκείνοι του αποκρίθηκαν καθώς είπαμε πιο πάνω. 
Τότε στάθηκε ο φιλόσοφος και συλλογίστηκε: «Αφού οι τσο
πάνηδες μιλούν μ ’ αυτόν τον τρόπο, φαντάσου πως μιλούν οι 
γραμματιζούμενοι. Εγώ δε θα βγω μπροστά σ’ αυτούς». Κι έτσι 
γύρισε πίσω.

(Τάκη,ς Νατσούλης- Λέξεις και φράσεις ηαροιμιώδεις- εκδόσεις Σμυρνιωτάκη)

σπαζοκεφαλιά (.π α ιχν ίδ ι 4 )

(από το Λεξικό m  Ν. Ελληνικής Γλώσσας -εκδόσεις Αν ο γιατρός σας δώσει τέσσερα χάπια και σας πει να τα
Γ. Μπαμπινιώττις) παίρνετε ένα κάθε μισή ώρα, σε πόση ώρα θα τα έχετε πάρει όλα;
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σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ο ελαττωματικά τυπωμένος
2. Το Ολυμπιακό στάδιο ακέφαλο - Η γάτα
3. Διπλασιαζόμενο κάνει όνομα ήρωα κινούμενων 
σχεδίων - Έ να  δέντρο με αρωματικό ξύλο,
4. Η πόλη (αρχ.) -  Ό ρος στο σκάκι.
5. Είναι η άνοιξη -  Τα αρχικά του Φαρενάιτ Ντανιέλ
6. Αλλιώς ο πλακούντας και οι εμβρυϊκοί υμένες (εν.)
- Στον κομφουκισμό δηλώνει τον σωστό τρόπο ζωής.
7. - Δορυφόροι του «Σ» - Διοικητική περιφέρεια με 
περισσότερους από 10.000 κατοίκους.
8. Στην ποίηση τα «ωραία» -  Έ ν α  δίκτυο.
9. Σάκα ατελής - Συμπερασματικός σύνδεσμος -  
Ατελής Θεός των Ινδών κέντρο της δημιουργίας 
(αντίστροφα).
10. Ή ρεμη -  Γυναικείο όνομα.

ΚΑΘΕΤΑ
1.. Επίσημη αναγνώριση κατοχής δικαιώματος
2. Πρόθεση της αρχαίας -  Απομίμηση πολύτιμων 
λίθων.
3. Μοντέλο αυτοκινήτου της OPEL -  Συκιά χωρίς 
αρχή και τέλος (αντίστροφα).
4. Εντάξει (ξ.λ.) -  Υπηρεσία ελέγχου διακίνησης 
αγαθών.
5. Επαναλαμβανόμενος μυϊκός σπασμός προσώπου
- Είναι τα λευκά της Κρήτης -  Ωδή χωρίς σύμφωνα.
6. Έλευση, άφιξη.
7. Αλλιώς η μουσική οκτάβα -  Ρόδα χωρίς αρχή και 
τέλος.
8. Γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας -  Ξύλινο καρφί, 
σφήνα.
9. Διαρκώς αδιάκοπα - Έ ν α  μοντέλο αυτοκινήτου.
10. Ο σκόρος - Ή τα ν  το χαράτσι επ ί τουρκοκρατίας.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
1

γνωρίζεται ‘ο τ ι . . .
Η Ομορφοκκλησιά στο Γαλάτσι
Έ να ς από τους ομορφότερους ναούς στο νομό Αττικής 

είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Γαλάτσι, γνωστός με 
το όνομα Ομορφοκκλησιά ή Εύμορφη εκκλησιά.

Το Γαλάτσι πριν 150 χρόνια ήταν ακατοίκητο. Μεγάλες 
εκτάσεις της περιοχής κατείχε ο Λάμπρος Βεΐκος οπλαρχη
γός του 1821 και ο μεγαλοκτηματίας Καραγιάννης. Χαρα
κτηριστικό είναι ότι τον καιρό εκείνο στο Γαλάτσι διοργα- 
νώνονταν κυνήγια αλεπούς.

Περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισαν να φτάνουν 
στην περιοχή βοσκοί, όπου έφερναν τα ζώα τους για να 
περάσουν του καλοκαιρινούς μήνες. Στην περιοχή εκείνο 
τον καιρό κυριαρχούσε το θυμάρι και η ρίγανη και γενικό
τερα ήταν πολύ εύφορη.

Τα πρώτα σπίτια στο Γαλάτσι άρχισαν να χτίζονται 
στις αρχές του 20ου αιώνα τότε που άρχισαν να λειτουρ
γούν εκεί τα ασβεστοκάμινο που τροφοδοτούσαν με ασβέ
στη τις οικοδομές της Αθήνας. Οι εργάτες στα ασβεστοκά
μινο ήταν οι πρώτοι κάτοικοι του Γαλατσίου. Σήμερα το 
Γαλάτσι είναι ένας από τους πιο πυκνοκατοικημένος δή
μος της Αθήνας, που διαθέτει όμως δύο ξεχωριστά σημεί
α: Το άλσος Βεΐκου και ακριβώς απέναντι την Ομορφοκ- 
κλησιά. Η Εύμορφη Εκκλησιά, ή αλλιώς Άγιος Γεώργιος, 
κτίστηκε τον 12ο αιώνα. Η πρώτη εφορία βυζαντινών αρ
χαιοτήτων έχει κηρύξει την Ομορφοκκλησιά διατηρητέο 
μνημείο από το 1921. Ο ναός έχει κτιστεί πάνω από πλαιο- 
χριστιανική εκκλησιά, ενώ πριν από αυτήν στο ίδιο σημεί
ο υπήρχε αρχαίος ναός.

Ο τύπος αυτός του Αγίου Γεωργίου είναι σταυροειδής 
εγγεγραμμένος με τρούλο. Αυτός ο τύπος ναών χωρίζεται 
σε υποκατηγορίες μια από τις οποίες είναι και ο δικίονος 
(δίστυλος) σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, όπου 
παράδειγμα του αποτελεί και η Εύμορφη εκκλησία του 
Γαλατσίου.

Η Ομορφοκκλησιά έχει κη
ρυχθεί διατηρητέο μνημείο κυ
ρίως λόγω των τοιχογραφιών 
που την κοσμούν. Χαρακτηρι
στικό είναι ότι οι ειδικοί την 
αποκαλούν Μουσείο Αγιογρα
φίας. Στις τοιχογραφίες του να
ού συναντάμε σκηνές από τη 
ζωή του Χριστού και της Παναγίας, σκηνές από την ζωή 
του Αγίου Γεωργίου και σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη. 
Τον τρούλο του ναού κοσμεί η μορφή του Παντοκράτορα. 
Ο ναός εξωτερικά είναι πανέμορφος. Στον περιβάλλοντα 
χώρο κυριαρχεί το πράσινο, ενώ το μέρος διατίθεται για 
χαλάρωση, περίπατο στο δάσος και παιχνίδι των παιδιών. 
Είναι το άλλο πρόσωπο της Αθήνας.
Ilriyri.www. matia.gr
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εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκό

πηση» εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους 
τους εορταζόμενους.

Ιανουάριος
Βασίλειος, Βασιλική 1/1
Ουρανία, Ιορδάνης, Φωτεινή, Φώτιος, 

Θεοφάνης
6/1

Πρόδρομος, Ιωάννης, Ιωάννα 7/1
Θεοδόσιος 11/1
Τατιανή 12/1
Αγνή 14/1
Αντώνιος, Αντωνία 17/1
Αθανάσιος, Κύριλλος 18/1
Μάρκος 19/1
Ευθύμιος, Ευθυμία 20/1
Μάξιμος, Νεόφυτος 21/1
Τιμόθεος 22/1
Ξένη 24/1
Γρηγόριος 25/1
Ξενοφών 26/1
Παλλάδιος 28/1
Τριών ιεραρχών 30/1
Ευδοξία 31/1

(* ) Κινητή γιορτή

Φεβρουάριος
Τρύφων 1/2
Συμεών 3/2
Ισίδωρος 4/2
Αγαθή 5/2
Παρθένιος 7/2
Ζαχαρίας 8/2
Χαράλαμπος, Χαραλαμπία, 

Χαρίκλεια
10/2

Βλάσης 11/2
Θεόδωρος, θεοδώρα 17/2
Φιλοθέη 19/2
Πολύκαρπος 23/2
Πορφύριος 26/2
Ασκληπιός 27/2

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  -  Ν Ι Κ Η Τ Ε Σ
[ ΤΕΥΧΟΥΣ 246 / Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2007 ]

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (π α ιχ ν ίδ ι 1 )

Απ.: Ο αστυνόμος βρίσκει πολύ παράξενο το γεγονός ότι ο Γιώρ
γος Αλεξίου έσκιζε τα χειρόγραφα, ενώ στο ίδιο δωμάτιο και δίπλα 
του υπήρχε αναμμένο τζάκι, που θα ήταν πιο εύκολο να τα πετά- 
ξει στη φωτιά.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (π α ιχ ν ίδ ι 2 )

1.(γ),-2 .(γ),-3 .(α )

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ» (π α ιχ ν ίδ ι 3 )

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (π α ιχ ν ίδ ι 4 )

Απ.: Τοφώς

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώοεως)
Καμπόλης Αλέξανδρος -  Γιαννόπουλος Κων/νος- Τσεκουρά 
Μαρία - Αλεβιζάτου Κατερίνα- Ζιάγκα Αθηνά -  Φράγκου 
Αθανασία -  Γρηγοράκη Αναστασία -  Παρασκευάς Απόστολος -  
Βουτσακης Κων/νος.

Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας τις απαντή
σεις σας για τα παιχνίδια 1,2, 3 και 4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - Α  Κηφισίας 23 Μαρούσι, Τ.Κ.15123 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: astana@in.gr ή με fax στο 210-6849352. 
(Παρακαλείοθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία σας και διεύθυνση για 
την αποστολή του δώρου σας).

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Απάντηση.:

1 2 3 4 5
Ε Ρ A Τ Q

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 1 0
1 κ A κ 0 τ Ρ ο Π 0 Σ
2 A A κ A Γ A Λ Η
3 Τ Ε Ν Κ Ε Δ Ρ Ο Σ
4 A Σ Τ Υ Ρ Ο Κ Ε

5 Κ Ε Π Ο X Η Ν Φ
6 Υ Σ Τ Ε Ρ ο τ A Ο
7 Ρ Τ Δ Η Μ Ο Σ Ρ
8 Ω Ρ I A Ο Δ I Κ Ο
9 Σ A Κ Ω Σ Β I Σ

1 0 Η Σ Υ X Η Σ I A
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Επιμέλεια: Π. Υ. Βασιλική Μάνθου-Ρούσου

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
απευθύνει τις θερμότερες ευχαριστίες του προς το 
προσωπικό του Τμήματος ττις Τουριστικής Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης για την αποτελεσματικότατη του στο 
έργο των ξεναγών καθώς και στην ικανοποιητική 
αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των παρανόμων 
ξεναγήσεων, που πλήτει όχι μόνο τον κλάδο αλλά και την 
αξιοπιστία του ελληνικού τουρισμού.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΙΎΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ ΡΟΔΟΥ,
με επιστολή του, εκφράξει συγχαρητήρια προς την 
Αστυνομική Διεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, για τη μεγάλη 
επιτυχία της να συλλάβει αδίστακτους διαρρήκτες στην 
Ρόδο την Κώ και την Σαντορίνη.

Ο κος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,
κοσμηματοπώλης, ευχαριστεί θερμά και συγχαίρει τον 
Αστυνομικό Διευθυντή Κιλκίς κ. Νικόλαο Παππά και 
τον πρώην Υποδιοικητή του Τ.Α. Κιλκίς Υπαστυνόμο κ. 
Γεώργιο Τσιφταόπουλο, διότι με τις εμπεριστατωμένες 
και επίμονες προσπάθειες τους, κατόρθωσαν να 
εξαρθρώσουν σπείρα ληστών η οποία είχε αφαιρέσει 
από το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του έξι σάκους 
με χρυσαφικά αξίας ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 
Ευρώ και την τσάντα της γυναίκας του η οποία περιείχε 
δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ, πέρα από τα συγχαρητήριά του για 
την επιτυχημένη παράσταση του έργου «Μανωλάκης 
ο Βομβιστής» που ανέβασε η Θεατρική Ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, εκφράξει την θετική έκπληξή 
του και την άριστη εντύπωση που αποκόμισε από την 
εξαιρετική συλλογική προσπάθεια και δουλειά όλων 
των μελών της Ομάδας και ιδιαίτερα του σκηνοθέτη κου 
Γιάννη Κατράνη και θεωρεί οτι θα ήταν πολύ χρήσιμο η 
παράσταση αυτή να περιοδεύσει σε ολόκληρη την Ελλάδα 
για την ψυχαγωγία του κοινού και την ανάδειξη του 
κοινωνικού χαρακτήρα του Σώματος.

Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΑΟΣ, κάτοικος 
Κέας, εκφράζει τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά 
του προς την ολιγάριθμη αστυνομική δύναμη του 
νησιού της Κέας, η οποία, ριψοκινδυνεύοντας, πέτυχε 
μέσα σε 3 μέρες να συλλάβει και να παραπέμψει στη

Δικαιοσύνη τους δράστες θρασύτατης ληστείας, σε βάρος 
καταστήματος με είδη μεγάλης αξίας στο νησί.
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ ΑΕΥΚΑΔΟΣ, συγχαίρει θερμά τον 
Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Γουναρόπουλο και 
το προσωπικό των υπηρεσιών δίωξης καλλιέργειας, 
διακίνησης - εμπορίας ναρκωτικών, για τις 
αλλεπάλληλες επιτυχείς επιχειρήσεις τους, κατά 
τις οποίες συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στο 
Εισαγγελέα οκτώ άτομα εμπλεκόμενα σε καλλιέργεια και 
διακίνηση ναρκωτικών στο νησί της Λευκάδας.

Ο κ. Θ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΑΟΣ, Διευθυντής 
Ασφαλείας της EUROBANK, ευχαριστεί και 
συγχαίρει την Ελληνική Αστυνομία, για τις δύο 
πρόσφατες επιτυχίες των αρμοδίων Υπηρεσιών της, κατά 
τις οποίες συνελήφθησαν τα μέλη δύο συμμοριών, που 
ήταν επικίνδυνες για την ασφάλεια των υπαλλήλων και 
των πελατών της Τράπεξας.

Ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΟΑΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ, εκφράξει 
τις ευχαριστίες του προς τους Αστυνομικούς της Άμεσης 
Δράσης Θεσσαλονίκης Αστυφύλακα κ. Δημήτριο 
Βουσκίδη και Αρχιφύλακα κ. Παναγιώτη Σιμούδη, για 
τη σημαντική βοήθεια που του προσέφεραν, ώστε να 
μεταφερθεί έγκαιρα ο άρρωστος ανήλικος γιός του σε 
Ιατρείο της Θεσσαλονίκης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΚΕΩΝ κ. ΣΙΜΟΣ 
ΔΑΝΙΗΑΙΔΗΣ, ευχαριστεί θερμά τον Αστυφύλακα 
κ. Γιώργο Ζήκο για την επαγγελματική ευσυνειδησία 
που υπέδειξε σε πρόσφατο περιστατικό επικίνδυνης 
καταδίωξης οδηγού που βρισκόταν υπό την επήρεια 
αλκοόλ, αποτρέποντας τα χειρότερα και του εύχεται 
ταχεία ανάρρωση.

Ο ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ τον ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Βέλους Καρυστίας, Π. Ειρηναίος 
Δέδες και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, εκφράξουν 
την ευγνωμοσύνη τους και τις θερμές τους ευχαριστίες 
προς τον Διοικητή και το προσωπικό του Αστυνομικού 
Τμήματος Αλιβερίου -  Α.Δ. Εύβοιας για τη σύλληψη δύο 
δραστών διάρρηξης του Ιερού Ναού και την εύρεση και 
επιστροφή των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Παρασκευής 
καθώς και άλλων κλοπιμαίων. ]

Α/ Α [  1 2 6  ]  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
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11 χρόνια πρώιο
Α Μ Υ Ν Τ Ι Κ Ο Σ  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ  tms επ ιλογή aas!

STAINLESS

ΟΠΛΑ

Η ε ια ιρ ε ία  S m ith  &  Wesson 
π α ρ ο υ σ ιά ζε ι την ιε ή ε υ ια ία  
ή έ ξ η  ιns ιε χ ν ο ή ο γ ία ε  
στα όπήα χ ε ιρ ό ε , w  Μ & Ρ !

Χαρακτηριστικά:
Ειδικά σκοπευτικά νέαε γενιάε
Μειωμένη ανάκρουση σε σύγκριση με άλλα όπλα
Διαθέτει ένδειξη γεμάτηε θαλάμηε με τη μορφή ενόε ανοίγματοε
στο πίσω άκρο ins θαλάμηβ. Αν υπάρχει φυσίγγιο στη θαίΐάμη θα
δείτε το χρώμα του κάλυκα από το άνοιγμα.
Όπλο για 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 εηαναιατικού ελατηρίου 
Ειδική βαφή στρατιωτικού τύπου
Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείαε (ειδικό κλειδί) κατά την 
αποθήκευση
Οδηγόβ χρήσηε στην Ελληνική γλώσσα 
Βαλιτσάκι αποθήκευσηε ABS το οποίο περιέχει: 
α) 3 εργονομικέε λαβέ$ επιλογήε του χρήστη 
β) 2 γεμιστήρε5
γ) 1 κλειδαριά ασφαλείαε Master Lock με συρματόσχοινο 
δ) Τα κλειδιά ins ενσωματωμένηε κλειδαριάε 
ε) Συνοδευτικά έγγραφα του όπλου, μεταξύ των οποίων και 
εγχειρίδιο χρήσηε στα Ελληνικά 
Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου oris Η.Π.Α

Sm ith & W esson

l a s  π ερ ιμ έν ο υ μ ε  
να to δ ο κ ιμ ά σ ετε  
σιο  π εδ ίο  βο p a s !

Σ φ α ίρ ε ε  ό ϋ ω ν  ίω ν  δ ια μ ετρ η μ ά τω νZcpaipes
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ΑΛΕΞΙΣΦ ΑΙΡΑ Κατά tnv αγορά ιου αλεξίσφαιρου γιλέκου oas οφείλετε 
να δίνετε ιδιαίτερη σημασία στα χαρακτηριστικά και την 
ποιότητα κατασκευής του υλικού.
Το επίπεδο προστασίας 3Α (II! Α) σταματά την 
πλειονότητα των βλημάτων που προέρχονται από τα 
όπλα χειρόε (0,22,38/357,9χιλ, 0,45, 44.).
Τα ηροσφερόμενα από την εταιρεία pas αλεξίσφαιρα 
γιλέκα είναι ins siaipsias SBA Σουηδικής προέλευσης 
και κατασκευής.
Είναι τελευταία5 τεχνολογία5, με το χαμηλότερο βάροβ 
και με την 10 ετή εγγύηση του αντιβαλισχικού υλικού.
Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα SBA είναι κατασκευασμένα από 
100% DYNEEMA, με την καινούργια προδιαγραφή ινών 
και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για διαστημικού5 

σκοπούς. Enions παρέχει προστασία έναντι αιχμηρών 
αντικειμένων, μαχαιριών και βελονών σε δυνάμεις 
κρούσης των 25 Joule.
Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα SBA χρησιμοποιούνται ήδη από 
τα ΕΚΑΜ Αθηνών /  Θεσσαλονίκης, ειδικές δυνάμεις 
βατραχανθρώπων, ΜΥΑ, ΚΕΑ και από t i s  c i S i k c s  

δυνάμει των ΗΠΑ. Τα αλεξίσφαιρά pas δύναται να 
συνοδεύονται από 2 ipopsis (εσωτερικό / εξωτερικό) σε 
χρώματα ins αρεσκείας oas. Συνοδεύονται με όλα τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά γνησιότητας του εργοστασίου 
κατασκευής.

Για την εφαρμογή του 
Αλεξίσφαιρου γιλέκου  
στον σωματότυπό oas είναι 
απαραίτητη η μέτρηση oas 
σε πραγματικά μεγέθη!

Siueoisb Bony A r o t o u r

Τα πιο εύκαμπτα και ελαφριά (1 κιλό ΙΙΑ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ

Σιέϋνονιαι και με ανιικαιαβοίΐή

©RICIUAL

0 πλέον επιχειρησιακός φακός με δέσμη προβολέα 
χωρίς νεκρά σημεία στην εστίαση του στόχου. 
Ισχυρός φακός 80 lum. Μ ε την εφαρμογή 
επιπρόσθετων εξαρτημάτων εφαρμόζεται πάνω 
σε όπλο αλλά και χρησιμοποιείται σαν όπλο!
Επαναφορτιζόμενος π μη από 4 5 €

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
t o f iH W  ACCESSORIES
TACTKAL RAT TAM. SWITCH

h««tb

Για ξεκούραστη 
ενδοεπικοινωνία  
με TETRAΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 
ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Προύσου 11 (όπισθεν Γ Α Λ Α ),
Αμπελόκηποι Αθήνα. Τ.Κ. 115 22
Τηλ./Fax 210 6470 529. Email klistro@hol.gr
w ww.klistro.gr

NexT0$CH

mailto:klistro@hol.gr
http://www.klistro.gr
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I) Ειλικρινή ενημέρωση

|) Αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων των μαλλιών σας

ΕΞϊ Η 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Πατησίων 67  & Ιουλιανού, 10 4  34  Αθήνα (ΠώΙον Αρεως), 4ος όροφος, www.hairclinie.corn.gr

http://www.hairclinie.corn.gr
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pos είναι
Σύμφωνα με την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο 
κεντρικό μαε κατάστημα την Τρίτη 22/1 /0 8  και ώρα 13:00, ο 
τυχερόε που προμηθεύτηκε τον ατομικό του οπλισμό -GL0CK 
17 MB- ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, είναι ο αστυφύλακαε Παπαδήμαε
Βασίληε που υπηρετεί στην Υ.ΜΕ.Τ Αττική s

ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
Με τόσα που oas υποσχέθηκαν, παραλίγο να μπερδέψουν ακόμη και εμάε. 
Η απάντηση στιε αηορίεε και σια εύλογα ερωτήματά σαε είναι απλή:

Αλεξίσφαιρο γιλέκο ή απλώε γιλέκο;

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ

Μ ια επ ένδ υσ η στην ασφ άάεια σαε

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Μόνο 29mm τραυματικό βύθισμα

ΑΚ-47 STOPPER

Dyneemai

T a r g e t  E r a u p  L t d

S c u e o i s b
B o D y A R o z o u R

POLICE ™

H e r o e 8  t r u 8 t  8 t r e a m l i g h t

Ε ιδ ικ έ ε  u p e s  oris ο μ α δ ικ έ ε  π α ρ α γ γ ε λ ιεε

T a r g e t  B ra u p  L td  Κεντρικό: ΜιχαήακοηούΛοα 121 11527 Αθήνα Tnfl.:210 7718890 Fax.: 2107718897 e m ail.:targetgr9accl.gr 
---------------------------- ------------------------------  Υποκατάστημα: Δημητοάνοε 16 115 22 Αμπελόκηποι Tnrl.: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: targetgriS3CCl.gr

D e f e n s i v e  E q u i p m e n t
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